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MINUTEN BLAD 

DOSSIER No ...... ... OD ... 1829 ............... . NAAM: ........... EVC-ACTIES ... ONDER .. UNIE-BONDSLEDEN 

1 

2 

Aangele gd op verzoek van EV. 

ACD 4b ' 4-5-51. 

Voor zover vande geagendeerde stukken (in dit OD 
aanwezig was dit bijgevoegd. 

geborgen) het schutblad 
_ juni 694

1 A.C.D. 
1 Werkgr. 11 • 



·• Uit OD 345

� - Voor OD 1829

Ag. nr: 1 387,58

UITTREKSEL-

Naam:MA.ANDRAPPORTEN NOORD HOLL!N'D. 

Naam:EVC; acties onder Uniebondsleden.

Afz. : ID Ha.ar 1 em Datum: 7-5-52

Aard van het stuk: Maandoverzicht A.pril 1952,gemeente .tlaarlem.

f Een distr"ici.sb estuurder vand e CPN. Kennemer land treedt op ale propa•·
. . 

' 
gandist vo or "De·Stem van d e  NVV.er"o l1ij tracht leden van h&t NVV. , 

·odj. over te hal.en-·om toe te treden tot dèze oppositiegroep (de mmen en•�
1 O✓ , 1 adressen ontvangt hij vanuit Amster dam en la at deze bewerken door der• 
./ 1;, t den).

1 

Deze districtsbestuurder heeft terzake contact met ivert Sip,werkzaam

Jo,,,__ bij "Werkspoor" Amsterdam. 13441/9 en lOo 
� 

De redactie v an "De __ Stem van _de_ NV'(q_er" schreef - naar aanleiding var, 
uit Haarlem g3dane verzoeken - een bespreking uit te Háarlem op i

1 9o4o52: ."Waar �,n onzer vrie nden een uiteenzetting zal geven over 
\ doel eb betekenis van "De Stem van de NVV oer" o De zaal werd bespro-
1 ken. door>ene zich noemende "Witteman" (niet geidentificeerd). Aanwe-

1 

zig waren bui ten deze "Wi tteman": Eyert Sip, de reeds genoe!J}d�- dis-
\ trietsbestuurder Kennemer land der CPN. e n  nog een lid van de CPN, 

De bespreking vond geen voortgang·wegens geb rek aan belangstellingo 
Uitgetr. door: LS

-
Op aanwijzing van : B ;II

--...

Datum: 12-8-52,



UITTREKSEL 

Uit Naam : EVC BESLOTEN VERGADERINGEN

- Voor

Ag. nr:

OD 883

OD 1829

137460

Naam : EVC - ACTIES ONDER UNIEBONDSLEDEN

Afz. : ID Rotterdam re-f:.no.511 Datum: 26 Apr 1952

• 

Aard van het stuk: BESLOTEN VERGADERING VAN DE PLAATSELll!JKE RAAD VAN DE EVC, .AFD.

Uitgetr. door:

Datum: 

RO'l'TERDAM OP 21 APRIL 1952 TE ROTTERDAM

Boshart, M. behandelt dan punt 4 van de agen
da èn zegt, dat het E.V.C.-welvaartsplan grote perspec
tieven opent voor het bereiken van de eenheid tussen de 
E.V.C.- en N.V.V.-leden. 

Spr. gaat uitvoerig in op de j.l. 5 en 6 ApriJ 
voor dit doel gehouden conferentie te Amsterdam en zegt

,dat daar overduidelijk is gebleken, dat de N.V.V.-ers 
zich van hun leiders afkeren. Deze mensen moeten opge
vangen worden; er moet met hen gepraat worden; huiska
mervergaderingen moeten belegd worden, kortom, alles zaJ 

(in het werk moet d reiken. 
en wor en gesteld om de eenheid te

P. 

12-8-52

Op aanwijzing van : B V
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VERTROUWELIJK 

Verbinding: 19 
A/3 no 405'52 ABWB 

Betreft: E. Elsendoorn. 
--------------------------------------------------------

Op 15 April jl. vond er te Utrecht een vergadering 
plaats van het fil (Alg.Ned.Bouwvakarbeidersbond -ANB). 
Op de agenda van deze vergadering stondeen bestuurs-
l verkiezing. Candidaat was o.a. gesteld EUGENIUS ELSEN

X DOORN, geb. 7-5-10, een �ntact van de EVC in het NVV. 
V66r het bezoek aan deze vergadering had genoemde 
Elsendoorn een onderhoud gehad met 
Johannes Petrus Hellevaart (21-5-96) en met 
Adrianus Christinus de Vries (25-2-15). 
Van hen had Elsendoorn een aantal vragen gek�en die 
hij tijdens bedoelde vergadering moest stellen. 
Toen Elsendoorn deze vragen op de bewuste vergadering 
stelde, begreep het bestuur van de A.N.B. volgens 
Elsendoorn echter direct uit welke richting deze vragen 
kwamen. Gezien de houding van Elsendoorn werd hij niet 
in het bestuur gekozen en moest hij alle moeite doen 
om niet als lid van de ANB te waden gero eerd. 

GE 
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. ., 

RAPPORT VAN Kl3 
AAij HB 

No.: 4727 
Betro: SGHlUJV.EI, VA!î DE A.T.E.K. 
'i:'yp.C. 

Ujt betrouwbare bron ontvingen wij onderstáand afschrift 
van een schrijven van de A.T.E.K. 

I 
•)( l Aan Kam. J. i'/olfe, 

Irtsstraat 19, 
Almelo. 

w. !fL.

Zoals U het schrijven van 2�-J-52 zegt z1<n de afdelingsbestuur
jers van de Eendracht niet bereid ieel te nemen aan 13 �Jan
ccnferentie op 5 en 6 April a.s •• 
Kamerf.la.j wij ve.nzoeken U daarom met al) e kracht te werken onJer 
de leien van do �endracht • .Jit gesprek met het afdelingsbe
stuur heeft ongetwijfeld zijn waarde gehad en voor jullie 
een leerzame les. Rust juist daarom niet eerder voordat U 
taak hebt volbracht. Wij moeten de leden van de Eendr�cht 
, -1. '.nr b�stu.ur. Dit is mogelijk als �ij deelnemen aan de 
conferentie. 
Y ·::el succes • 

KB, � 1 5 April 19 5 2 !•l . 
i .JI 

'\" . � �· ,��: �- '. 
-· ..... � ........................ ,.,. .. -�� 

Met Kam Groet en 
het H.n. der �tek 

w.g. W. Veenvliet"

f.,,�t ,,;}_ 
-......... ---... -.__,j. 



UITTREI(SEL 

Naam: MAANDRAPPORTEN OVERIJSSEL 
Uit : OD 342

Voor : OD 1829

Ag.nr: 136465 

Naam: EVC-Acties onder Uniebondsleden 

Afz. : ID Almelo datum: 11-4-52

Aard van ?et stuk:Rapport overde algemene toestand in de gemeente Almelo op politieksociaal en economisch terrein over de maand Maart 1952

< 
3. Dienstgelc.eim. 

Van betrou'l"rbare zij de werd mij medegedeeld, dat ten 
g.evolge van de ontevredenheid, die onder de arbeiders der
textielbedrijven, hier ter stede, heerst, een zekere mate
van samenwerking zou zi�n ontstaan in de bedrijfskernen,
tussen de vertegenwoordigers va.n>het NVV en de EVC. 

Van betrouwbare zijde 'i':er,d mij medegedeeld, dat de 
arbeiders, werkzaam bij de firma H. t�n·oate Hzn. & Co., 
Spoorstraat no. 3 en de firna H.Hedeman, Jr., Textielfabrie
ken, Fabrieksstraat no. 5, beiden in deze gemeente, door 

Îae chefs der verschillende afdelingen, voor kleine onregel
e..,.,- )matigheden, zwaar worden beboet. 

Door de in bedoelde bedrijven werkzame leden der 
'.EVO wordt tegen deze boete geprotesteerd. 

SOCIAAL EN ECONOJl,&ISCHE TO-SSTAND. 

Rapport van het Gewestelijk Arbeidsbureau, bijkantoor Alme
lo. over de on,tw1k1..:eling van. de arbeidsmarkt 1n het 
1e kwartaal 1952.

Uitgetr. door: 

Datum: 

/!) 33610 • '50 

JR 

9-7-52

Op aanwijzing van: B V.
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Uit 

Voor 

OD 883 

OD 1829 

Ag. nr: l:J3629 

UITTREI(SEL 

Naam: E.V.C.-BESLOTEN VERGADERINGEN (na 8 Dec.47)

Naam: E.V. C. -ACTIES mmER UNIEBONDSLEDEN 

Afz. : K.B. Datum : 14 Mrt. 52 

Aard van het stuk: Verslag Vergadering der Dage lijke Besturen der EVC-BONDEN 
Gehouden op 7 Maart 1952 

. . . . . . . . .

Blad z.2 

BUSSINK (Meta.al)
Het plan zal inzet moeten worden voor een massale actie.Onder

schrijft de critiek van ELOKZIJL.In verschillende metaalbedrijven komen acties 
voor �onder dat wij er bij zijn.Dit is een bewijs dat ons bestuur bie� niet vol
doendë aandacht besteedt.Gebrek aan initiatief in het Hoofdbestuur van metaal is 
hier de schuld van.De acties overvallen onà dikwijls.In drie grote bedrijven in 
.Amsterdam n.l.A.D.M.,Werkspoor en N.D.S. zijn de metaalarbeiders bereid actie te 
voeren als ons bestuur meer activiteit gaat betonen.Voor het uitzenden van een 

delegatie naar de Sovjet-Unie is reeds contact met 23 NVV-ere. 
Op de conferentie 5 en 6 April is het mogelijk een behoorlijk aantal NVV-ers aan-

• wezig te doen zijn.

Uitgetr. door: T • G.

Datum: 19. 6. 52 

Op aanwijzing van : B V



van de leiders 



2. 

bonden bedroe zijn. Ze worden hiertoe geduongen door de ODpositie 
van hun leden en tevens is hat verkiezineapropaganda. Toch moeten 
wij achter àe eisen steen, welke door deze bestuurders worden 
gesteld. De N.v.v.-ieden dit duidelijk mal:en. 
In afd. Klazinavoen hebben we contact root een afd. bestuurder. 
van het lT.v.v. Noemt een voorbeeld om de werkeloosheid te be
strijden en wel: 15 workelozeu in Houttgenhagen (Friesland gaan 
een weg aanleggen. A.s. Zaterdag zullen ze loon gaan eisen voor 
deze verrichte werkzaamheden bij het gemeentebestuur (methOde 
Itali�). 
Vrije loonvorming betekent natuurlijk loonsverlaging. 
Het V.B. zal een ve�klaring uitgeven over het standpunt van 
OOSTERIIDIJ c.s. an de vrije loonvorming. 

KB, 5 Februari 1952. 
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UlTT��sm,. VEILIGHEIDSRAPPORT 

BPRIÇHT 

Datum ven bericht 
/ Rapporteur 

·" Van wie is het bericht q,f'komst1g
Be�ouwma�heid bericht 
Betrouwbearhe11 berichtgever 
Welke 9ct1es z1�n ondernomen 

29 Januari 1952. 

: cont�ct. 
Niet na te g9an. 
Be trouwba "\,r.

: Er zal 1n overleg�� de s. O. t.er pl� t
se ge tracht. wordedvgegeven, hierover te 
verkrijgen. 

Met welke instantie- same.ngewerkt Plaatselijke I. D. 
� - - - - - - . - - - - - - - - - � - - - - - - � - - - - � - � � � � � - - - . 

Onderwerp: s. Berend.sen en s. Glas. 

·•

:19 

Door een con te.et werd m1 .1 vorige week (2ll-26 Jan. 1952) 
het volgende medegedeeld: 

Aan diens zaek kwamen twee personen onafhankelijk van 
elkaar. De een kW�m dus b.v. 's-mnrgens en de e.nder •s-m1d
da.gs. 

Het w�ren twee ingezetenen van de gemeente Harlingen, 
n.l. ·�ruon 3.erenasen en ·31eoren Q.ill respectievelijk garde
nier en À--weker. Beiden stAP.n ter plaatse en ook bij de In-
l 1cht1n2;en11en"'t als cornmun1st1cic"1 zez1nlbekend. Het viel
berichtgever op, dat deze persone,1 ongeve�r dezelfde medede

lingen doden e'i dat htj ster1� dP jnd'Ml.¾: kr�g, dat d1t op
ee"'I ?<"s!.0t.en v�rgA1e"'' '1€ W.!>'> beh:>..,deld.

21:1 vertel<'ieo lïem, r1'3.t n@ t in Je bedoel !.ng lag het 
n.v.v. e� daarmede annex de parttj vn� de arbE'1d zodAnig te
be1nvl0eoen, d9t deze �ehP.el op hun hP.nd kwamen. De opzet·ef.l
het nooJ "·" s eoiiA.11,e; lnr,e:r.icri.t a�t 1it ook b1noon het t11ds
bestet{ Vè.n êén tot e.nderr�1r ,jai:ir zoll zijn te verwezenlijken
De E.V.C. zou h 1 �ra:in wor.ien diP"st,l)l,ro- ge'lla,a'rt.

Ik vroeg berichtgever of h� .. 1 ooi< in ;;taat zou zijn, 
V'lSt te stPllen oo welke gronden genoemde personen een en 
ender zou-ten weten. 

:1" een puar da.gen d�elde hlj mij mee, dat laatstbedoeld 
persoon hem bud verteld, dat dit de normaJ.e gaag van zaken 
zou zl,1n en de.t onder hen werd a.ao.genomen, dat. de toestand 
omstreeks 1956 hiervoor rijp zou ztjn. Bij vertelde dat de 
stoot die zou komen vin Frankrijk ea Ital1ö naar Nederland 
zou gaan en de.t de toest�nt1. er in Frankrijk volgeb-s de be
richten er al aardig op begon te 11jlcen. 

Ber1ch!igever had tegenover à1e persoon opgemerkt, dat 
aan de hat1d van aamen en adressen het ge!llá.kkelijk zou zijn 
da com'llUnis t(;ln uit:. te .3chakelen. 

lUarop h·,;d die persoon geancwo�.rd, dat niemand wist 
rr1e er hier ('llisscMen la'1del1.1'•t: doch kenne11;11{ plaatse
lijk bedoeld) �angesloten is bij de commuh1st1sche partij, 
aangezien hun nar.1el". m:ren g'!codeerd eb ntemand. bij het vin
den h1erven of bij inl:>esl�g�ame iets wijzer zou kunnen wor
den. 
Bericntgever zelf 1:; betrou1•1baer en ver\feert ia een positie 
waar het mogelijk ia dat men hem der�e11jke mededel�ngen 
rioet. De �rsonen die hE=>rn de metie1el 1ngen de:len munten niet 
bepaP..ld u1 t 1n 1ntellect,lnl1tet t en zijn min of meer kort
z1cht1g, alhoewel zij ze1cer niet argeloos te noemen z1jn. 
Het bericht zelf ka� momentePl moeilijk door mij worden be 
oordeeld.. 
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[at, 2a.4.5� _:,._, ·-· .. 
i Par.: <, Ji .. t A.(�� 'j,l&fl':F

Betreft: Contributie-inning B.V.C. 
•• - ---

,
.;

..._ .... _ - :.i ...... / • • L 

:1 :r.iet betrekking tot de uitlatingen, gedaan door 
Bozhart., �iiauri ts, geboren 28-2-1905 te Rel] evoeteJ_uis(be
kend), in de b��loten ledenvergadering vap de A.B,T. op 
Zondae 13 Januari j.l. (zie hiervoor dezerzijds rapport 
no.53, d.d.21-1-1952) over een gew:jzigde metboè_e .. van co.n
tributie-inniug, kan het volgende worden bericht: 

, Naar aanleidine; van het "ambte.9:9-reBverbod" .is 
1 

door de EVC-leidL�g bepaald, dat met onmiddel�ijke ine;ang 
'-' de bedrijfsinnine moet- worden dool".gevoerd. De· ledE:n-carto-

. theek zé.l moeten "onderduiken" en i.rl. ieder bedrijf zal 
1

door één o� meerdere vertrouwde kaderleden de con�ributie 
I , 
.worden geind. / 
·- Daar een bedrij.fsinning om p:rac tische redenen v0or 
de A.B. T. onmogelijk is. - de havenarbeiders werken im.:ners 
ma:ir zelden bij een "vaste" patroon - zal voor deze orga
nisatie een zgn. "'@jkin_.pJng" worden doorgevoerd. Iedere 
wijk zal hoogstens 3 oï 4 straten omvatten;. een kalerlid 

1 

zal in deze wijk de contributie innen, convocaties rol'1d
brengeri, besprekingen voeren met .ne leden, kortom hij is 
de leiding- en raadgevende figuur in dit wij•k, Door deze 
werkw1jze - volgens de ged�chtengang van de '.EVC-leiding -
zal het voor de reactie c.q. de politie, onmogelLjk worden 

1, de ledencartotheLn.ri in beslae· te nemen, terwjjl teve1:-s de 
! organisatievorm versterkt wordt. •

Het EVC-kader houdt zelfs rekening met de moge-� 
l.ijkheid dat de politie de kantoren zal bezetten, .waarbij 
dan het personeel ge'.interneerd zou worden. Zou dit laatste 

., gebeuren, zo redeneert men, dan zou de orga,nisatie in z.ijn 
1· huidige vorm. tot werkloosheid gedoemd worden, daar alleen 

de "top" de ore;anisatie beheerst. Bij de invoering van 
\ het wijk- en bedr�fsinningssysteem zullen echter zeer veel 

kaderleden zelfstandig werken leren en kuhnen zij in st�at 
geacht worden, bjj een eventuele inteFnering van de "top", 
de werkzaamheden voort te zetten. ✓; 

Deze methode van r::ontributie-inning b�dt nog 
, een - de E.V. J. · niet onwelgev,;,.ll ig - voordeel .., daar bij 

_een tota1·e doorvoering de "boden" (incasseerders) overbo
dig worden. 

rn de afgelopen week is met dit sys'tee'm in Rotter
dam reeds een aanvang gemaakt en dèzerzjjds is bekend dat 

, J o.·a. de incasseerder van Hout, Johannes Antonius Maria, 
l'·, geboren 26-4-1905 te Helmond( bekend), reeds · 5Q klanten 

1/ t· l heeft moeten af'st.aan; de incasseerder de Valk, Gerardus,
·. 

�boren 25-5-1900 te Haarlem (bekend), 30 lect:en. 
Over de door Boshart,M., in dezelfde v.e--rgadering1. gedane uitlatingen ··betref renae eel'.l eventuele fusie tussen 

de E.v.a. en het N.V�1/. moge het volgende opgeme�kt wordeni 

// . .' Reeds eI).kele vieken lopen er in de hoogste CPN-
_L 1 ?

� 
I leiding, n.a.v. het "

.
�bi;en.a,;rstnV'�J::19.,4·", twee stro_mingen 

· JB f 
met betrekking tot de te nemen tegenmaatregelen. 

,, De ene partjj is voorstander. van een oplossen van 
· 

'
de 1:.v.::;. in het N.v.v., de andere partij, ::net als felste
o�posant Blokz�l, Berend, geboren 29-12-1918 t� Hoogeveen
wonende

, te Ams�erdam, ia hier sterk tegen. -De- ,



) 

• 

2 -

( · 
De stroming die fuseren wil is hiertoe alleen�.

bereid indien ä.e :huidige NVV-leiding a.8,)1 de djjk wordt 
gezet en vervan;en d.:ic:r de groepe:ring rond. de bekende 
van Pu.l, .,ntoni �, geboren 3-2-1924 te Amsterdam, wonende 
te Amsterdam,c.s. In de praktUk zou het dus :derop néèr
komen dat wel de naam N.V.V. zou bljjven bestaan, doch dat 
in werkelijkheid het N.v.v. zich.in de E.y.c. zou o�lossen,
waarbij de naam . �ï. ·;. '! •. slechts de vlag zou zijn, die de 
l·ad ing moet dekken. (Einde). 

· / 

'
Aan .J. \'. D. 

1 " 
jj 1, 

1lt'li jt, 
/ 

--- . ------ ---------
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VERTROUWELIJK 

Verbinding: 19 
C/3 no 12'52 AB�B
�etreft: .rl.e.ilu.�r..avexgadering van de Alg.Bond van Werkers

in de .douwnijverheid (.l:§.N.ll), afà. Utrecht, 
gehouden op 3-1-52 in het EVC-gebouw te Utrecht. 

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

· Aanwezig waren o.a.: ./
< J0�IAlffBS PETRUS HELLEV00RT (21-5-96), 
\ WIL:WEM JACUB LAN"DZAAT (30-10-16); 
1 Il�NDRIK VAf:, LOV3REN (25-2-22),· 

:TIJBS BAU� :>0S'IMA ( 15-9-10), ' 
1 JAN VISSEl� (7-B-24),v 

JAN DE V:�IES (16-5-14)( 
-� en de hoofctbestuurc.:er "TILLErJ :'i-rE:::>:îrnIK HE!JlJ!UK VAh 'T SC5IP 
", (22-6-18). v 

Hellevoort opende de vergadering en wenste de aanwezigen
een goed en strijdbaar 1952. Ik heb, - aldus Hellevoort -
-deze ver�aderinb uit�eschreven in verband met de Bondsraad
zitting, welite jl. Zaterda6 en Zonda6 Nerd gehouden. Ik heb
deze niet zelf bij6ewoond omdat ik bij de uitbetaling van 
de ve:cnr."tiebonnen niet ge.mist kon worden. Tevens ·verd ik 
ook door huiselijke omstar,digheden L;edwoq,;en in Gtrecbt te
blijven. Postma is er echter wel geweest en iK nodig hem 
thans uit, een en ·ander te vertellen over de b�sluiten, 
we U:e ë.e · Bor.dsraad heeft gen.omen. 

?ostma geeft dan �n het kort de belangrijkste punten weer, 
--- --· wé:"fê-aöór àe ::3oüdsraaà :TJn-bêsproken, en wel: - -··· 

1) De demonstratfè; welke op 24 Dec.1951 te Amsterdam werd
geho�den, is een "sof" geworden. De oorzaa� van de mis
lukking is dcimr-äëifondsraad besproken maar we zijn het

-

daarovtr niet eens genorden. 
2) Het besluit is 6enomen, om van 20 tot 26 Jan.a.s. een 

"week voor de "Noninebouwn te houden met als motto: 50000
woningen in 1952 en ;500000 ·11oningen in de e,Hste 4 jaar; 
de financiën moeten worden opge .. racht aoor een geawor.gen
lening 

3) �it puat �ing over ue verwezenlijkinL van het parool van
de ""5:.VC: "Benheid van actie nu is eenheid van organisatie 
morgen". Br zijn op de bondsrAadvergadering stemmen opge
.._,fü·.n om nu �lL�:)..oc ov.er. te gaar;i.. q1ar l!et NVV. Er waren 
voor dit voorstel veel voorstanders en ik moet zeggen dat
ik daar ook bij ben. Alleen missen He dan onze leiding 
en dat i� zeer belan6rijk. We kunnen echter onze vroegere
leden toch wel bernvloeden en wel op die wijze, dat ze in
de toekomst hun bestuur wegjagen. 

�e Vries 2egt: Dat de demonstratie van 24 �ec. e�n sof is

l 
t;eworden is wel Le verklaren. men behoeft alleen maar te 
kijker, n&E.i.r de uit s�raak van àe regering inzake het �bte

. nareg1ye.rbo.d. Er zijn altijd mer.sen die angstig zijn. Waar
1 krijg je op het ogenblik werk als je bekend staat als �VC-er?

·over punt 2. wilde ik graag weten hoe groot dat comiti moet 
woraec en ·nat voor propagandamateriaal e:r komt. 

Hellevoort: · 
�r komt een landelijk manifest · eQ 6ok een plaatselijk. In 
het laatste .cunr�en we de �P,g.j;.p��.ta.o.de,11 in onze ei6en sta·d
beschrijven, b.v.: Br zijn in Utrecht 10500 gehuwde woning
zoekenden, 170 Krepeergevallen en 340 urgentiegevallen. 

-2-
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Deze getallen zijn echter van v66r de ingebruikneming 
van de wo�ingen aan de Umloop. Dit had een opheffing van
de krepeergevallen kunnen betekenen, maar slechts in 2 

gevallen werd aan zulk mensen een buis toegewezen. Het 
is ook onmogelijk dergelijke mensen in die huizen te plaat
sen, want die verpesten zo'n hele wijk; dit zijn de z.g. 
a-socialen, die houd je altijd. En om op de woningNeek 
terug te komen, wij hebben een groot reclamebord, dat 
op een muebelwagen kan �orden geplaatst. Kameraad �outerse
heeft er al mee gereden, maar kreeg direct een politie
a�eLt naast zich en hij mocht nergens stil blijven staan.
Dit eeeft echter niets, als de mensen het opschrift maar 
lezen. Wij kunnen daarop ook een openbare vergaderins 
aankondigen, -die op het eind van die week kan worden ge
houden. 

De Vries: Is het niet mogelijk, het comit� met die waben
te laten lopen? Anders zegGen ze weer dat het van de EVC 
uitgaat. 

Eellevoort: �ij moete� het comit� natuurlijk helpen en 
de stuwende kracht zijn. Wanneer het publieK het reclame
bord ziet, begrijpt het wel dat de '".l.VC er �chte:r zit. 

De Vries: Ilt ben v0.c,r eenheid van or;anisatie, maar wat
)doen we als het NVV weibert ons als lid in te schrijven? 

Rellevoort: �ie mo�elijkheid bestaat natuurlijk, maar 
ik meen dat nu de tijd rijp is om de BVC in het EVV te 
doen opgaan. De leden, eenmaal lid van het NVV geworden,
behoeven de s.tean van oaze- leiding ni€t t-e,-miaee-n. Wij 
mo�ten juist dàn contact met el�aar houaen en cellen 
bo�wen, zo mogelijk ieuere week één keer samen komen, 
zo nodig dan een hier, dan· weer daar. Teveas kuncen we dan
onderricht ontvan�en van ons huidige hoofdbestuur. We 
staan wat de overBane naar het NVV betreft sterker dan 
bij de fusiepogine; in 194'9Î 'Vel iA otis �antal teruggelopen,
maar de kaaliteit zeker ni,t; dit is ook de mening van 
de Bondsraad. Natuurlijk heeft het NVV over deze kwestie 
niet te beslissen, de regering evenmin, maar uiteindelijk
Amerika!� Ik heb vanmidli.ag opdracht gekre5en om o_p. 9 Jan. 
een kadervergad-ering te or6a1;liseren. Ik. zal dan de eenheid
van orGanisatie op de asenda _plaatsen. De leden moeten 
zelf over de gang van zaken beslissen; ook wil ik mijn 
mening niet opdrin�en, maar ge�ft deze �aarne voor een
betere. 

Hierna �erd de vergadering gesloten. 
t�a de vergade·ring ontstond een hevige woordenwisreling

tussen VRn Loveren en nellevoort. Van Loveren verweet 
Hellevoort dat bij met opzet de belangen van de afdeling
in het honderd had laten lopen en dat hij een verrader 
was. De andere bestuursleden kwamen tussenbeide omdat het
op een vechtpartij dreigde uit te lopen. 
VI.-
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3772 

Betr.: VE;tGADERIBG H.B. DER E.v.c. OP 1 12-1951. 

Typ.C. 

Uit betrouwbare bron werd onderstaand verslag ontvangen 
van een vergadering v het Hoofdbestuur der E.nc. op 18-12-'51 

Punt1.: Verbod �.v.c. voor Rijksambtenaren. 

l'a discussie wordt besloten en protesttelegram te zenden aan 
de inister. E· manifest zal hierover worden uitgegeven en 

· protestacties in de bedrijven georganiseerd.
Contact opnenmn, voo�al met de leden v het N.VoV• te IJmuiden 
(visloaaers) en "Eensgezindheid" (Zaandam), door het protesteµf 
laten zenden aan de Minister. 
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No.: .3720 
:Betr.: SAMENWERKING .l!i. V.C. - N.V. V.' 
Typ.'D. 

Betreffende de door �.v.c. gevoerde actie tot sa
menwerking met htit N. v. v; wt::.i::d uit go�ue bron vernomen, dat 
�n in u.P.N.'-kringen de volgende mening huldigt: 

Het N.V.V. geeft voor tegen het kapitaai en voor ue arbeiders 
te strijden, dit is ook lijnrecht Qe vakbondspolitiek van de 
E.V.C •• De N.V.V.-georganiseerde arbeide�s hebben blijk gege
ven uat zij er v66r zijn. Het gaat hen verv�len, dat zij ûoor
hun bestuw.·d0rs de les gelezen worden, in plaats dat hun be
stuur de wensen van ue leden opvolgt.

Nu is h�t de taak van de leden van de .!:!;. V.o. om de
ze actie te populariseren bij de leden van het N. v. v.i. Voor 
deze a�tie zal door het hoofdbestuur voor manifestdneneh..br-0-

�zorgd worden. 
De actie van ue samensmelting bezorgt de bestuurders 

van het N.V.V. heel wat angst en hoof'dbrekens omdat :t.ij in
zien, üat het verlangen van het volk hiernaar groter wordt. 
OoK zien zij üat bij hun leden de wil naar vred.d steeds gro
ter wordt en dat voor de woningbouw geen geld is, tei·wijl 
dat alles op last van �isenb.ouwer voor de defensie is. Ve
le leden van het N.-V. v., gaan steeds mee.L· naar besprekingen 
welKe door de �.v.c. en de v.P.N. gehouden worden, dit alles 
verontrust de bestuurders hec:l ernstig., 

�n dit is voor de v.P.N. en de �.v.c. een stimulans 
om deze actie met kracht te bc:ginnen en me� kracht te ont
wilru:elen tot een goeu resultaat is berei.ltt. 

KB, 21 December 1951.a,-



UITTREKSEL 

Uit : OD 883 

• Voor : OD 1829
Naam: EVC BESLOTEN VERGADERINGEN na 8 Dec 4 7) 
Naam: EVC ACTIE ONDER UNIEBONDSLEDEN. 

• 

Ag. nr: 126377� Afz. : KB Datum: 21-12-51 • 
Aard van het stuk:verslag openbare vergadering EVC afd.Almelo te Almelo op 28-11-51. 

Vervolgen� besprak W.HARTOG de situatie, wanner het gelukt een N,V.V.-er 
voor de E.V. c. aan te trekken. Men 

o st dan zorgen dat deze m niet uit het N.v.v. zou tr den.
ileze moest dan zorgen 1.."l het N_.v.v. zove l mogelijk mensen 
achter zich te krijg n, on oppositiG ·te voeren tegen h t be
stuur van het r. v" V. Zodoende· kon de macht vm1 d� ·,;. V .c. aan
merkelijk rden uitzebreid.�nerzijds bleef men dan op de 
hoo8te van • at er in het ·l" V. V" o :,ing. � de andere ont, 
als er e n:i.s een andere tijd k'Nam, had je meer aan een a.ant'al 
n. V.V. ers die net de ,; • V. c" sympathJ.seerden, dan aan 1 goede

am.oraa.d •

Uitgetr. door :LS 

Datum : · 3-3-5 2 
Op aanwijzing van : b III 



.HAP.PORT 

. . Bijgaanà" doe ik U toekomen een drietal instructie
, brieven door het Hoofdbestuur van de A.B.a.t·. gezonden aan 
haar afdelingsbestUJZen. ( Bij origineel) . , ' " · · 

De actie van de F.VC· staat thans weer eens extra in 
het·te$en van het vormen Yan de eenheid in de· vakbeweging._Specia,ai de eenheid met· het 'NVV wordt voor5eataan •. 
� · Bertus DRAlfDSEN heeft gazegèl: 11 •ils de Evc· een rem 
yoor de eenheid van d-e vakbeweging moet· zij ve-rd-wijn�n". ' · ,e bedrijfsbonden der�EVC kregen. opdracht. al h_et 1 

t mogelijk� ts döen -· spe0j;tfal bij strijd act;ies - contact te . 
zoeken met 1'0/'l- ers eu deze'tl bij de acties te- betrekken� Speèiaal 
t'en aanzien "van ,flBouwvaktt heeft men ,en;ige vërwacht:î.nt, dat dit , ·, · 
zal gelukken en er s�enwerking mogelijk•'?D,oat zijn b. -v-. waar het 
betreft de ·eis tot de bouw·van 50.000· \1oningen in' 1952 .en. voorts 
� verband met., .het onfsl�g van ,bouwcvakarbei1ar.a dat ..P�. reeds -. 
tengevolge va., de bouwstop ga�de·îs. , ' , 

Op Zaterdag 10 November 1951 kwam.te A'dam de algemene
Raad der EV'C bij een waar.va.'1 _het �avolgend' ve!ála.g we-!'d :ver�regen,

7'.,. r " 0 !' • 
.,.• .,_ I • t _ 

, r. Alle,kracht moet geleJd �o�den in de" volz ende, drie 

1�· Een vrédaspact: 'van d'e Gr�te Vijf. 
2.-VerhögiM van 'het loon met 10t . .  
·3: �en gedwor�gen lening ·,ra.'1 d� hogo_ in,ko.mens. voo,; d!-3

. bouw van min-stens 5Q.000 wonfngon in 1_952 , . 
rol: �"1.. � .. • . 

·Hoofdzakel;i.jk ging het .over, de eon.heid van ·actie .tusse 
NVV en. EVC, w&arbij tegelijke�tijd da ontmaskering der l]nie-be-

· �tuurders moet plaats 'vinden.. De Al{"amene RnaQ. 15etil1gt he.ar in
stemming met het standpunt ,van het V,erbondsbestuür am als ·perspec
tief in. dè st�ijd om·de ve.kverenigingé-eenheid•het'volgende

•te stellen;"Het overgaan, �an de EVC naar de grootste organisatie,
,van ons_ Iand.:het NVV, zodra in het NVV de ·vákver.-enigin·gs democrat
voor ald.� leaen·gewaarborgd is/· ongaaèht hun politieke ·of: godsdie
stige overtûiging. n . � � • . . ' • . , • ,,

Y -De EVC is de enige valtbewoging ·1n ons ·1and, die de
klassenstrijd voe-r"G. Dit legt de· EVC· d.e plicht op om zich te ver
sterken en haar kaaer verde� fébek�en. Naûwk�urig· dienen de.�
maakte fout..,en ond·er de loup-e geno�en. �e. worde9, en mèt de leden b�
sp�oken te worden, opdat dezen hun cr1t1ek'ku.nnen brengen. 

. Da algemen-e Ra.ad d'Çêt :•een beroep o·p ;all� leden van _'de
.EVC o� hun c:titiek niet te sparan. Dit zal· de EVO helpen l>ij het
vroegtijdig en .afdoende nemen, van maat�egelén tegen het echadelij

�optreden va.'l. bestuurde�s. "!an het type -s,ADE.as •. Eet ia noodzaJs,eli�
d.at bestuurdero der' bonden ,.zich meer dan vo·orlieen bewust• worden
va,i.hun*taàk�en de besluiten beter dan voorheen uitvoeren.
·, � •: ·_. J3est:u.urders ,die-=h.ieraan: •niet 'voldoen dier+en zo spoeài
mogelijk vervan,gen te· ,ord�n. :-;. ·� 

r 
� /' , � .-1 ' 

f !: -" 
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--� 

nderwerp: E •• C.-D.U.W. ac�ie -d•™--, !(Dl �1...\ 
/1 /,?y-/� /'ff · 7}/JJ�,.; t1t =.l;f' 

Naar aanleiding van ijgaand rapport/ waarin 
V-...-.,"""c� de namen H.Zeeman en A.Kuipers worden genoemd, wordt 
·t--,;,--.-. ��� het volgende gerapporteerd: 
� �c-< .e.-..-J!,l,,�K t H A R M Z E E M A N, is geboren op 26 December 
a-< � l.-,c,,._. Z>, • - 19:t.� te Veendam, van beroep los arbeider, wonende te 

4....... ���� STADSKANAAL, Eoerendiep no. 2, gemeente ONSTWEDDE� 
��/U-- � 1 Hij Ihs op 1 Ivîaart 1941 in de gemeente ONSTWE:DDE 

-

• 

!gehuwd met MA R C  Hl EN V AN D E R  L A AN, ge
boren 14 December 1922 te Odoorn.

Genoemde echtelieden hebben drie kinderen. 
Van enige kerkelijke gezindheid is geen sprake. 
Voigens betrouwbare inlichtingen is ZEEMAN lià

van de E. V.C. Vrij zeker is hij ook lid van de C.P.N., 
doch geheel zekerheid hieromtrent kon niet worden ver
kregen. ZEE�1AN is echter zeker de richting toegedaan van 
de C. P.N. 

Volgens bekomen inlichtingen mag ZEEMAN graag 
op de voorgrond treden. In verbang hiermede werd medege
deeld dat ZEEMAN met zijn echtgenote, vermoedelijk in Au
gustus 1951, te Amsterdam een communistiche vergadering 
had bezocht. Daarvoor hadden zij de kinderen bij familie 
onderge't1racht. 

Onk bezoekt ZEEMAN geregeld communistische 
vergaderingen te STADSKANAAL en omgeving. 

In het gezin wordt het dagblad "De Waarheid" 
gelezen. 

- Door buurtbewoners wordt ZEEMAN als een felle
communist beschouwd.-----------------------

O mtrent de persoon A.KtJIPERS konden alhier 
geen inlichtingen worden verkregen. Waarschijnlijk is de 
persoon woonachtig in de gemeente WILDERVANK.-----------

29 November 1951 

I.D. 140 •
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UITTREKSEL 

-
Voor : 0D 1829

Ag. nr: 124745

Naam: EENHEIDS VAK CENTRALE( OPENBARE VERGADERINGEN). 

Naam: E. V .C.-ACTIES ONDER UNIEBONDSLEDEN. 

Afz. : I .D. Arnhem Datum: 3-12-51 

• 

Aard van het stuk: VERSLAG Y,�'d,. openb. verg. v.d. E.V.C.-afd. 
Arnhem, geh. op 30-11-51 te Arnhem. 

Uit de rede van Bertus van der HEUL, lid v.h. Verbondsbest.E.V.C.s 
....... 

Daarom kunnen en moeten wij ook allen op 24 December a.s. in Amsterdam 
demonstreren voor woningbouw en voor een gedwongen lening. Deze meeting 
moet slagen in het belang van ons gehele Nederlandse volk. Hierdoor kunnen 
wij als E.V.C.-ers propaganda maken onder onze N.V.V.-kameraden. Wij willen 
hen niet E.V.C.-lid maken. Zij moeten in hun organisatie blijven en zich 
daar teweerstellen tegen de politiek van hun leiders • 

Uitgetr. door: JB. 

Datum: 24-1-51• 

. . . . . . . . 

Op aanwijzing van : B V 
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Cop·ie 

. .., Op 27-10-1951 word �e �mster4am een a.E.-vergadering 
Gehoutlen vs.n de A,.B.a:,M. 0 'Waaruit het volgende bekond werd·. · · 

• f � � •• 1 \ 

AemteziB 6 bestuurder�__,�,.tt.w.: ih,,i;i,ME-RS, v.d. BElï.K,
:.SCHO:fili II SL'ECRTI.tîHORSl', B/mij -en co�,g� • 

Afwezig A. VISSER an DE JONG. 
1 � • .. 

+'· , Als ,roor.Q.n,älllSl.e puht ve.n de e,gen.de, de .leden-�11,11 
� e.ctie, weos m;u�s QP de noodzakelijkheid hiervan ln verband 

met de prQlW_ganda voor BJlll'J�r.ld;�-t-ussan---Nto \t.:V. en .E. v.o.
� ell'1,ondëiï!e geaav'rseerd o.m met kracht de l6den-win actie 
in-te zotten, besproken werden de mogolij..lcrieden voor onze-bond. · aF.l,1-":EBS :noomde ö, e:� meel.' &otivitei1i van do leden in
de bedri�ven dooP te dlsoussiëron ovo� de ·samenw�rk-ing tussan 
l't. v. v. en E. v.o.

�-_;: : tie afdelingobesturen doo1� het Ç>r.ganiseran van huis-

. bezo9k,; SLEORTENHORST is ven m&tu.ng" dat lnGn n1,et :taet beid.o benen 
op de �d blijft, \'1e.nt 1n de practijk .komt het aná.ors uit. 

lil Hij br.aohl> een var•leg uit over RQtlierd� en hierin 
llêwmm. tot uitµig, dat het aental. bedankjes groter t101'1.t, tffrwijl 
Ier geon kuder bê$chikbe.ar is om� deze mensen to bezoeken. 

l 
De Plsatsolljke Centrale hotter�am �t raet dezoltde 

kwaal. Er WQrdei1 tf,iksn •opgedragen, meer vet,1. die uitvooring komt 
weinig terecht. 

· · 

m1MERS we.s ve.n•,mening" dab Sl,ECRTEtffiORST pessi
mistiach wee, :maar SCHOEN sloot zich bij de ··mening ven SLEGFi'I'm"• 
llORST aan, &io.r ook ,hij bij da 11&rk�a.W?1Îledon voor het 1/radQB\'lerk 
""1at <ieza'lt.de moeilijkheden t$ kam.r,an heoft. Doorgaállde aal" hij 
·te kannen, dat Gr van de parolen dooi• .do lèderlab.d$è Vretiaaraad
gegav,en botrof'f'endo het vor.men van Vrades0'0-î!dtá1 s, neinig terecht
is gekomen. E;-- moet naar andere middelen eazoaht; word-en. 1!:en van
deze is lJat e.antrel�ken van mensen, die in èon oi' andere bewagine
ot vereniging een bakende nc.am hebban. Op de�o w'ijze zijn: ,,ij 1n
atnat de mensen voor onze idee.lGn te wi.D11m. .- Er werd l)OSlOton lfoltleM te l'flton Jrtaken en ontspe,n--
itl.ngs�vonden te organiseren. Na afloóp µe� ve�gadc�iug aee1de 
SCROEN .het vol�ende .m�dQ:

. Er wordt doo� de Nadérlandsa Vredesread ·een conte-
��ntie geo�ganisoerd1 welka gehouacn Z&�worden cp z,terdns een
ZOndeg 9 Dece.rn.bar 1ç51. Zatel'd.D.E e DeccibGr 1n do Apollohs.l on 

• 

< 

-

Zondae � Deoem.ber .1u de Die.mànt Beurs.
·rn, E.v.c. en de o.?.N. h�bbon h1or3.n eon balangr.tjke

tnak te ver.vuJJ.en door zorg te dragen. dat èon m:-oot aantal be
dr13fsarbeiders naar deze conferentie gsat. 

Op korte termijn zal het EöotdbeatuU1· opni�uw bij
eenkomen o.ru. de stand_ te besproken -en na te 'ge.an in welke efdel1ne 
wel en .niet gewerkt wordt. 

---
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RAP.PORT VAN KB 

AAN HB B III BV KEW 

No.: 3436 

Betr.: C.P.N. EN E.v.c. CONTRA P.v.d.A. EN N.v.v. 

DORREBOOM meldt ons, dat Partij en Vakbeweging zich 
op het ogenblik specialiseren op het zaaien van tveedracht in de 
P.v.d.A. en het U.V.V. Dit zal worden volgehouden, totdat de verkie
zingen voor een nieuwe volksvertegenwoordiging zijn gehouden.

Deze actie zal dan -ook het belangrijkste onderdeel 
in de verkiezingsstrijd gaan vormen, daar men in hogere regionen 
van de partij van mening is, dat vele arbeiden'J zich niet meer 
thuis voelen in de P.v.d.A. en het N.v.v.

Vele leden van deze organisaties moeten reeds toeget 
zegd hebben te zullen w�rkenfvoor dit doel. Op aandringen van 
het partijbestuur blijven .ze lid van de P.v.d.A. of het N.V.V.en 
trachten dan in hun gelederen andere leden tot dezelÏde stap te 
bewegen. Daarnaast zou het partijbestuur in deze tijd zeer 
gebaat zijn bij het uitbreken van stakingen. 

KB, 15 November 1951 





UITTREI(SEL 

Uit 

• Voor

OD 883 

OD 1829 

Naam: E.V.C.-BESLOTEJ.� VERGADERINGEN ( na 8 Dec.47) 

Naam: E.V.C.-ACTIES onder UNIEBONDSLEDEN 

• 

Ag. nr: 121264 Afz. : r.n. Arnhem Datum: 17-10-51 

Aard van het stuk: Verslag van een op 3-lCD-51 te Arnhem gehouden vergadering 
van de Plaatselijke Centrale der E.V.C • 

. . . . . . . 

A.van den Berg opende de vergadering.Hij zegt dat de volgende
punten ziJn aangenomen op de kadervergadeting en eist dat deze punten 
ook verwezenlijkt worden. 

le. Registratie van de N.V.V.-ers in de bedrijven met een 
korte beschrijving van hun morele inzicht; 

2e. Huiskamervergaderingem met N.V.V.-ers en anders georgani
seerden.; 

Uitgetr. door: T.G. 

Datum: 25. 2. 52 

. 038-10.000 � 10204 - 51 

Op aanwijzing van : B V 



_/, Verbindi ng: 32 •

.,. VERTROtJ':'lELIJK. 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
's-G r a v e n  h a  ge. 

Hierbij doe ik U toekomen een afschrift 

van een circulaire, betreffende een E.v.a.

manifest aan de N.V.V.-ers, door het Landeljjk 

Secretariaat E.v.a. verzonden aan H.W. van de 

Pol, geboren 2-10-1921. 

18-10-1951.

/. � r · - t . .J '/

tl&,,u,1.'(-t-.J__t_ ifr. /r 
- ...... 1 

2 5 OCT l951 · f 

f ACD/ I , l t q 1 
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EENHEIDSVAKCENTRALE 
LANDELIJK SECRET.ARI.à.AT 
VONDELSTRAAT 54 
A M S T E R DA M. 
-=-===�===========-

CG/WV/1665/225. 

Waarde Makkers, 

AFS CH RIFT. 

Amsterdam, 17 October 1951. 

Aan de Plaatselijke Centrales. 

Hierdoor delen wij U mede, dat er in de loop van deze week 
een manifest verschijnt, waarin het Verbondsbestuur der 
E.V.C. zich in het bijzonde� tot de N.V.V.-ers richt en
daarbjj ook ingaat op het N.V.V.-Congres op 27 October
a.s.

�ij zullen U/ëen aantal van deze manifesten doen toekomen, 
welke in/aan de bedrijven in Uw plaats verspreid moeten wor
den. 

Wij verzoeken U nu reeds de nodige maatregelen te nemen, 
opdat de manifesten zo spoedig mogelijk verspreid worden. 

Met kameraadschappelijke groeten, 

/cîeze week 

Na.mens het Verbondsbestuur der E.v.a.,

c. Geugjes.

Aan H.v.d.Pol, 
Catharijnestraat 46, 
ARlf8E11. 

Vondelstraat 54, Amsterdam-w. 
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RAPPORT VAN KB 

Voor· HB. ffV en lffi'ii'l 

ef_ 

f �\f.D
f

�i112 lj 1
No. 3267 

Betr.: HOOFpBl!STUURSVERGAUERTirG DER E. i[. c •. OP 8-10-1951 

Uit een Hoofdbestuursvergadering deT E.v.a. op

8-10-1951, werd van oetrouwbarEt z-ijde het voleende vernomen .
>.

JEUGDVRMGSTl[lÇ• \ ) ' 

t J., • �._\ ,. � '\ � 
t;,V· 1i l \ i 

�esluiten. .. p.r· . 
ien landelijk coIDtté zal gevor.md worden, hetwelk töt taak 1 zal hebben een landelijke oonfl;)rentie voor te bereiden. 

De E. V.O. zal hierin ook een belan�rijke tanlc :Y.ib:)e��- ·.en lid van 
het H.B. zal hiervoor verantwoordelijk eesteld �oTden. Aaneewezen 

t werd S. G�Uon'E3. __ 
; De Bonden zullen zelfstandig hun jeu0dleden uit verschil
' lende bedrijven bijeenroe�en om met hen de eisen voor de jeugd 

te bespreken. Dit alles als -yoorbereiding vç,or de Internationale 
Jeugdd

�
welke ongeveer zal plaatsvinden in .Juli 1952. 

,. l , ... '"' .. t' j l )

:)iJküN3' m:;::EF N.V.V.-CONGP...88 Ilî UTlt]:C:il' VJ,!: 1-0 TOT 4 Cl.1'.'R. (27/10/51).. 
-

-�· 

l 

De oorzaak voo� hot houden van dit congres is _de grote 
ontevredenheid van de ledsn Yan het N.V. v. Welle standpunt l!lOet de 
::.. V. C, · hier tegenover i.nnsmen? Vele. afdeli�gs- en Boofdbestuurdors
zullen vertegenwoo:rd.i�d zijn. · 

1 Leden van het r:r:.v.v. inspireren een afl_rJ.t,al ei"an, aan 
deze vertegenwoordigers voor te leggen orn deze op dit �ngres te 
behandelen. :'J:. V. C. zal een .T..anifest uitgeven over de eisen, gestald 
door de E.v.a. Vooral nan de oon,g�esgangers doen toekomen. 

Een openbare vergadering zal in Amsterdam door de B.v.c.

worden belegd op �g�g_per 19�1 in de A_pollohal, waa:r vooral ee
sproken zal worden ·over het demon stratief. concres van i1et H. v. v.
�enheid zal het belangrijkste punt zijn en het doel van de E.VlC, 
zal uiteengezet worden. "Door eenheid in de strijd n aar de organi
satorische Eenheid.". · 

Strijd voor de vrede is .r:1om.anteel nooclzaJrnlijker dan 
ooit te voren. De ont::;iloffiag va.u J.d atoo,11bo·u en de uiteenzettL1c 
van Stalln hûbben de oorloc3stàkors de schrik op 1.et lij1' �ejaagd. 

De handtekeningenactie voor het bijeenbrengen van de . 
Grot;e Vijf, n1oet opgevoerd ·worden. Ook de reldinzar:eling deze 
ICaand zal moe ten ,;:orden anders teund. In Fove!'i.ber kor.it 6.e '.!ereld
vredesraad opnieuv, bij een. 

r3, 23 October 1951.
./ 

Copie verzonden aan HBVD. 
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i, "' { vo:1- "�' een· :g&s:tepcflde !J)Jl."Oëp a� � Alidal"l&Gie.n Wil �o;t.J,,.h .. o ... ·.{��) aa. 16 : 
.cct,�·c.t l1.i5Ï (á,t.a. Ju&S-UJfi"dl::lm} werdoo� z1_j biJeéu ,,.n:·�pqn VO�!' e_o:n zç,e;ê�?Ç�
at Lèi'i-Jti.fàorvergadering• op 19 octab'er 11151 te,, 2� .µur .in de babonz�Ï Teil· .__ '
ii.:nf,_ ";l,&lti lit,rltiei{., Kalzer&Sl'li:àht 324, ta lmst:è�:etm. 

' 
,, 

',:: 

' 

, .. 

�: sQ.�- fll.Wldde &è volj;imàe pmite:µ �-
1. O.;;- ituenwsrtactlfJ-
2. :l:�t Vrcde$Wark
;:. z� :5 �m:eDBr-e:Ollt'U'fll.Ue
-4. ,. lJtl-. �5 ÜQtaiter-•�:rgadèriq U:i .de -Al)OlloDli •. • 

.11-f> ��:,,-•s �ene� 11:et. da ·liaam vang_., OR-o!Jr'accssm11: c�e:.o�t,;;.rlii}-. • 
f "Er �(}'f'en �'!èe� -�O kaderleden_. d.ie aan de 111:tnoat� «9boor :llaful�a seÎn=•

:k�H· :r,ie- li.o.,rden COP88•r� ,,: · ��

1n !-z_u;·oo�: � .(Aad .27'-i� • 06} .�ordinam\ .u.uguBt Karl. :na.JD't {Aad �136-b· •15) • J'abannfi 
� Uloorn:,. 21--6 ... ,·gl.), Beïl.ö.rilt"Willi"èl,m S1mlAO.$SR (�d"B-9-'92)". 'kLl.a!i .BUIA'JE -
(G'l"()li.:Z_CÄö-•95), QriC"tja v.a: Im: .. �•\lBRI)-l)e Woa1 (.Aad•�9-•·0'11 .- ,Foki� ltDJ-Jti.ad. 
2c..-U-'14J, .ilf.l,r1Iiuu A.B" ,6� OU:1às•BimUI �, Asd,al3--':ill-•25),. 
V'lortià si"ge. personen..., 111er na�n de�erziJds niet bekend zijil_ öf t15, a�eni�O!l-
·�t zeke.r1lt,1Q_ to 1dant1f:inere)l., 11.u. :
,an Viil!ll {"G.l!,'ii,), VEilllwl (<>,]!;B·), Jllllllll)IG or PlllilllilG (ambt.,....�), o,u�
(pLoo�·t1sch 1 P.-1!.), �- 0WIDEIBiïfiUCHPlliG) ., � ·-(P.'F.'1'.), Va.n B 
(pjJ.QD.etiaoJi.1 .P.·T.T.-,) 1 Da I«J!m,i (�-,�soh, JJ,T�!'• J • �· (Y.t,,'s.B.Z.j • M 

� (P-.i-.) � . '' ,:.� "'j . ._, , � 

lliot. bostwµ, aolit•� 4o çqone ttitoi b<ost0Jii10pït 'i Qe.-bard ORoot 1"Ql9300I'. U;i: .. f"
«cise-pl'i SIAG!JBB {lS.:..l?-11'7) en een- zeli::e"' � (niet gei(!entiti;o&e!'d •. ZOll We · 
s.F�-.. SOèU-a. IJ.nnaêusatl.'àat.Auterdea).

Tl'l 20.20 u:ur:�e• !!• :·-oltOO'f RCBSSINg hcJ1, 't!l,OOI\'l . en zet � :i..,t 'Volgende ;..¼ 1 
,: 

De -üta�WJ��ótiè: l.-oopt-.riog niet Zoals het behoort; U' komen.: t.bl:u:(s -�iud,e-lijk li 
��illlWS lÉde. binnen,: mar .er kár..nen ar weè-1 ll!èer t.ot · lid wmeu -1!é,iláa1ct,dli:let_ r 
i06 ?..Nlr valim in de· �drljTen z1Jn, dl& �eor�séerd zijn. _- _ _ i>; >
De l'l.l1&l)elt-jes◄et:1e11 nt>et n,ht al.a een eoc!'b .lo19J!1J gezien worder,. d'ooh- lil.o' 

"' 'e.:-ti•�!!'. Br-z1Jn- ·1sB4;erl�àen_. cfie eigenl'î;jk n1ats �ere ·1nen 4::..D de nieuwer 

J.flil,en'"&aar �p;.itjós bftl,�i:!n, dtJcü dat ie nat;tmll'.li-j)t ,u�t ö, we�.·-�� lad&a · :.
.w�& 1)1)."!Xift � laatata_Ujd 11rlfcozwtant geblnen. mu t.1-illll -•� •• WinB. ;/
ZO ·Jti&t � b.1j·de P,,,'.l.T. 00 .9l1 bij �nä,l.ainri:a.bt� 3 Jli81Pte .-leff�n ts b��•
·1'.i!ll:. ga�g_ nn a.e n.ieUiltLul.jza Yän 1nn·1ilg bij het b1Jdri.Jt �ó'rd.-G··ae::1e_elehl'Je�c'1ti
eli.i_�s_d#-'' gereKill bij Da!]J\91s!nrÜ,�t1ttgen en J>'.,fl • :�S dt;t:::èUY•;tl �-e';t� _ O,,�oori
.Bt.lctl�s.R. •�t �1; slechter� unt..- hittr wcmten p�i(ieuwe ,Iedert #'1'CIU1G� 
w--a.1i.O.P. Rè·ert. bij de s..;a.. 6-0l)_l.edn.• ackdi''ai-__ zijii:·bittr Zloa .30<,'''i:icgac:-gaid;.
ae-È.;l'd,mi:·. li18'i' :we.lt. derM.l-.e\a0g7�&1. n.t· te,�reiken. 

· 1 ,'
Dtr: cutt��eftt1e �- dit �e ••elbë:r. �.e. he,t"t: ·ttm iloèl, mraD_'f:tlrJr:ing5tua1"'U
Il-• i; .'ii'lll--tfrs ell J:.V�.-.a!"e te- li�imnt'� ·-»e-za lJb:t,-t'oN#l.'tifl .,.t,;aai: -;1.&s.-U-iJ:i•_

�
-- t.··, -� Jml�en hest\· ml. t'!JIM·:W�ilJ ·kiwi--� i:iond b4t.aeld� t!

1
°j hebbi!lti bij' de · '1' 

rsoäa_:f? 11.v .• v.-fJr'B. die· ar �n -�• bl;I ��-�- 3, b-\j Hendelei11..rle�::f
s1

:i'P
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aantal moet nog worden opgevoerd. De vergadering van de 25e Ootober gaat hieraan 
•ooraf. Als daze vergadering goed bezo2ht vwrdt, dan haett dit eon propagandisti
sche invloed op de bijeenkomst van 3 Novellber te Amersfoort. De verslechteringen
Tan de aru iders worden Mt de dag omvangrijker; het is dus thans het tijàstip,
o t trachten ut de N.V. V .-ers tot overeenstemming ta koman. �'8Dt hun strijd is
dezei�do als de onzo" Desnoods JllOeten wij er toe ov�rgaan. huis· ezoaken af te
leggen bij N"v.v.-era. Bij het P.T"T.-bedrijf werken N.v.v. en E.v.c. thans reeds
se n vovr inv1illiging van hun eisen als kolen.geld en ziekenhuisprer.Ji�. Er is
een oericht binnengekomen, dat de vergoeding hiervoor bij de .T.T. zal ingaan
op l Januari 1951• doch biJ het Gomventepersoneel is die datum. l ;uli 1950.Van
het :r.-.... T,..-personeel steelt de minister derhalve 2 mill1oen gul1en, w6lk bedrag 
wee� ,oor oorlogsdoeleinden kan worden gebruikt. 
Aange-zL::1 Je oorlogsuitgaven moeten worden opgevoerd, volgt hier'llit. dat het voor 
de art:� Hers steecls slechter zal worden. 
Wie tceen de oorlogsvoorbereidingen is, zal nu een otfe1• moeten bre!'�n. In de 
bed:rijv�:tl zullen weor lijsten gaan circuleren; 1n de bouwvakken staat oen raeds 
een ,.1.1..1� loo:n af• 



UITTREI<SEL 

Uit 0D 345 Naam: MAANDRAPPORTEN NOORD HOLLAND 

Voor: 0D 1829 Naam: EVC-acties onder Uniebondsleden 

Ag.nr: 120536 Afz. : ID Haarlem datum: 10-10-51 

Aard van het stuk: Maandoverzicht Sep 51 ID Haarlem

� 

Bouwvakstaking Ho ogovens {Breedband). Op Wo··nsdagavond ,l.209051,belegde 
1,1). de ABWB. afdeling Haarlem een ledenveriade.riJli •· Aanwezig, * 25 personeno 
t.f' Punt van besprekings bouwconflict Hoogovens (Breedband). ... 

,-. .
• 

ir werd e en overzicht &egeven over de voo1·�esc..c.iedenis v;;m het con:flict. en 
het verloop van de staking. 

,
,

, H,Co HenneveU belichtte ·1n e� �itvoerig betcoi de eenheidsgedachte. "'aar
strijd is, is eenheid". Hij b-= spr3.k de houd in� die de EVC .ers dienen in te 
nemen ten opzichte Véillde Uniel.edeno "Wij al.s b�la.ngrijke,be.wust.e en conee•� ◄ 
quent.e arbeidera,hebber.i een belangrijk e �alt: wij moeten de Onieleden ervan 

;i, overtu16en,dat9wanneer zij hun leiders blijven vol6en, zij in et.rijd zijn met
.,/ de belangen die de ar beiders voer at.aan en met de e trijd voor P.en beter ·1e

venspeil" o Hennevelt spreekt. als zijn overt1..:.i.;ing uit,dat,"a.ls wij onze taak 
vuist verstaan,de da6 zal komen dat. de Uniebes�uurders nie t meer in de direc
ti�keet gaan zl tten,!Ilélar overleg plegen_ met. de arbeiders wat hen te doen 
staa\. Wij zullen de Uniel eaen �rvan moeten overtuigen,dat wij ook arbeiders 
zijn end at onze organisatie een volwaardig aandeel •.dl hebben en met hen 
wil sumemierken" o Betreffende de staking merkte hij op: "deze st.akin.s is noi 
niet ten einde en dat bë:teKent datw ij de plicht hebben om onze kameraden 
die. actief in de strijd at.aan te stewien,moreel en ook financiee�• o 1 Betrtlffende de organisatie van de ABWB. Haarlem, zei Hennevelt: "Hst is j11llle 
ook. misschien wei eens opgevallen,dat. de organisatie h1a r 1n Haarlem niet 
direct zo e.r.-5 g:-oot is. Wij hebbèn in het bestuur een plan 6eopperd betrefferi 
de de reorganisatiG vä.n ons werk. Deze zal bestaan in het vormen van wi,Jken, 
waarin•N ij de Ja den makkelijker kunnen bereiken. Dat betekent dat w;ij snel• 
ler op de hoo6te zullen zi�n van w 3 t er ,:U, eft en wat er aan de hand ia". 
Hij besloot met een opwekkini tot deelname aan de demonstratie op de Boter.. 
markt Ol) 18 Sept.amber (Rode Dinsd�). (Rapport lfoo'.1.1780 U toegezonden op 
lbo9o5l)o 
Al� laiaer der stakers trad op� A.Bo Heytink. Op 25•9o5l om 7 uur,toen een 
auto met werkwilliJen wil.àe vertreKken vanaf het Krelagehuis te Haarlem, 
dn" hij voor de auto ligaen (11709) • 
0 ca 

Behalve de reeds genoemèle vergader1n6en (zie ook Pn�ers I) verpderde. ' 
de st.aldngsl.eidina op Do�erdagavond,6o9o5l ten huize van 

J
;Po 7.wai

��!ir', Pa.rk.straat 2ordo,Haarlem (deelnemer aan de staking)• ll7 _-3 en ll_�! s,11 
Solidariteit ue t. de staking werd betuigd door de NVBo a1:del.i� Ra=� 

ie o o mo inzame.lings toch� m v2,� ... l�Y!.P�..miàd e),,!n e:Q.za. ,.O..r&tm_Mt_��---k __ ·

Uitgetr. door: RM 

Datum: 18-12-51.

� 40061 • '49 

Op aanwijzing van: BV 
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,2 OCî i95l 
Verbinding: 19 , .Datum: 10-10-51 
C/3 no 1001 •51 STN J -;,:·::, /!f)l{oo 
Onderwerp: Vergaderi ·VOUY N.S.�personeel, gehouden op

4-10-51 in hotel "Tbalia" te Utrecht. 
----------------------------------------------------------

Voor de uitnodiging, gericht tot het i; ,-.,,-pexsoneel, zij·
verwezen naar bijlage Ivan dit rapport. 1 Bovendien richtte de secretaris van het hoofdbestuur 
van de Alg. Bond van Spoor-, Tram- en Nevenbedrijven
personeel zich in een s.ch'Dijven tot de leden van deze 
bond, in verband met bovenstaande vergadering ( zie 
bijlage II). 

· De vergadering werd gehouden in "Thalia", Stations�in
V)"Ju.._ ._u-.. P, a,. ef rn te Utrecht, en duu.rde van 11 tot ongeveer 15 u�.r,,,.;?-!';i 

r-:;, 0 lrl,--,... 
., werd gepresideerd door DE JONG, bestuurder van de afd. 

�(..,;¾4>�- �- STN (EVC) te Amsterdam. Als secretaris der vergadering 
_______ ---

I 
fungeerde JOHANNES GEORGE SMI�T (6-4-25), van beroep 

•
electrioien afd. ''I.W-3 der NS, uit Utrecht, over wie 
dezerzijds reeds vroeger is gerapporteerd. Deze verrde-

·xin is een vol van onder ledervder Uniebonden g voerde
ap e, met het oe een cryim ekern in eze bonden te 
vormen. Te Utrecht lenen ziè.ó, �ewust of onbewust, 6 
personen actief voor dit str�ven, nl. twee uit het NVV, 

• 

twee uit "St Ba ha 1 11 twe · P ot C :r B nd. 
Dez2rz n e volgende namen bekend gewoxden: 
PLOEG KOO Yoor het NVV e� voorta een zekere VOERMAN 
(verdere perso-�lia nJ'.et bekend). Kool zou de leiàing van

·b--'övêav·exmëTde "l gaa.'4ringrn Mnaen krijgen, doch deze 
moet zich hebben eru.g&etrokken en daar_o_l)_ ia çj,L..J.eidigi
over egaan naar oemde DE JONG. 

De vergadering zer had een opmerkelijk tam verloop.
De politiek b)feef geh 1 op de achtergrond, terwijl er 
niet werd gekankerd op e directie der NS of op de ver
sobillende)bonden. Het l van de vergadering was, het 
organiser�h van een grote emonstxatievergadering met 
medewerking der verschille e bonden en ongeorganiseerden •
Deze ver·gadering zou dan t. t., waarschijnlijk in Novem
ber a�s., te Utrecht worden g ouden. 

Het, bestuur der vergadering cht de volgende eisen 
naar voren, welke door het NS-pere-fl.e-el moesten worden 
gedaan in verband met de kommervolle financiële omstan
digheden, t.w./ 25� er maand toeal voor ehuwde en
4 � - maand toes a voor on e uw en. er er finan-
ciële voorz en ng voor nae t- en on �gsarbeid. 

' Voorts kwamen de volgende voorstellen uit de vergadering:
1. het betrekken van gepenaionneerden bij deze actie; 
2. het betrekken van de verschillende bondsbesturen bij

deze actie. 
Uit de vergadering werd een uit twee leden bestaande 

comruissie gekoze.n, die de opdxacht kl'eeg, zoveel mogelijk
actie te -Ontketenen voor het slagen van de demonstràtie
v�rgader1fl8 (nqen onbekend). 
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De vergadering besloot een zeer openlijke actie te 
voeren voor de te houden demonstratievergadering. Men 
zal trachten de verschillende bonden voor de actie 
warm te maken en zich van hun medewerking te verzekeren. 
Verder zal men door middel van pamfletten het spoorweg
personeel opwekken de a.s. demonstratievergadering te 
bezoeken. V2,_or de onkosten van de te drukken pamfletten 
�oest �eld worden Verzamela onder het �ersonee!, tir- -
wijl tijdens de vergaderingeen co"11ec e V0.2.LlU't .a.on:: 

werd ieliouden. 
·- · -

Het viel op dat de EVC zich �eheel op de achtergrond 
hield tijdens de vergadering. Zo bijv. genoemde Sl,IIDT, 
die er zich op liet voorstaan dat hij �YV-lid was(!) 
en op geen enkele wijze zijn "linkse sympathie" op de 
voorgrond liet komen • 

Ongeveer 40 p�rsonen bezochten de vergadering; onder 
hen bevonden zîcR ledên van "St. Raphaël", de �.C.B., 
het 1--YY en enkele ongeor 5aniseerden. 

Bijlagen: 2 
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Bijla&e bij rapport Verb. 19. A/3-1001 '51 STN dd 10-10-51. 

a f @ c h � i f t 

UITNODIGING VOOR N.S. PERSONEEL 

Waarde Collega, 

Een groep Utrechtse colleg�s van alle vakbonden en 
enkele ongeorganiseerden zijn bij elkaar geweest en 
hebben de moeilijkheden besproken van het personeel 
en hun gezinnen. 
Zij waren van mening dat alles gedaan moet worden dme 
moeilijkheden op te lossen, dat er bewe6ing ontwik:keld 
moet worden, waaraan allen kunr.en deelnemen. 
In deze bespreking werd het nuttig geacht om met collega� 
van andere �tandplaatsen te bespreken op welke wijze dit 
het beste kan geschieden. 
Ondegetekende nodigt U daarom namens deze groep Utrechtse 
collega's uit tot een bijeenkomst op 

D9nderdàg, 4 October 1951 in 
hotel "Thalia 11

, Station-eplein 9, Utrecht 
(recht tegenover het station) 

Aanvang 11 uur v. m. # einde.. 15 uur • 
M.et .het oog op de restauratie van de vergaderzaal, ver
zoeken wij U, ons. van Uw komst .mededeling te doen. 
Indien U ons tijdig bericht, kunnen wij U waerschijnlijk 
nog enkele �itnodigingen voor collega's zenden. 

... 

Met vri�ndelijke groetep, 
Voor de Utrechtse collega's, 

w.g. �.G. SMIDT , lid NVV
001 re sponden tie ad.re s·: Sumat rast raat

. 25 bis te Utrecht x) 

x) Verb o 19 - AlGaar woont de communist JOHANNES
CLAZ!NUS· VAN LOVEREN (1-7-15), lid 
.Bondsraad• ·STN. , 
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Bijlage bij rapport V�rb. 1� C/3-1001'51 STN dd 10-10-51 

a f s c h r i f t 

ALGEMENB BOND VAN 

SPOO!l- TRAM- en N:SVEN BEDl. IJVENP:;;·,1�üRSEL 

�ecretariaat: Prinsengracht 739 Amsterdam 
Telef. 32097 Kamer 6 a. 

Amsterdam, (oneedateerd) 

Waarde Makker, 

Het is ni�t uitgesloten dat U een dezer dagen een uit
nodiging ontvangt of reeds heeft ontvangen van enige 
Utrechtse collega's voor het bijwonen van een bijeenkomst. 

Wij doen U hierbij weten dat ons bestuur van �eze gang 
van zaken geheel op de hoogte is en er met klem bij U 
op aandrinGt van deze uitnodiBinG gebruik te maken. 

Het initiatief van deze kameraden, die lid zijn van ver
schillende vakbonden, alsmede enkele ongeorganiseerden 
moet aoor onze leden ondersteund worden, vandaar dat door 
U all.s in het werk dient gesteld te worden deze bijeen
komst bij te kunnen wonen. 

Stelt daarbij alles in het werk meerdere collega's, leden 
of anders- en ongeorganiseerden mee naar Utre�ht te nemen. 

Kameraad, wij vertrouwen er op dat U Uw volt� �edewerking 
aan deze voorbereiding van een actie zult geven, en ver� 
blijven met kameraadschappelijke groeten, 

Voor het Hoofdbestuur, 

W. Blekman, secretaris.
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No.; 
Betr.: 

Ml! BY HB 

Copie voor HB 

.R • .B.A.Kltf.Jt. he.d booiisohnp gestuurd 
van verbinderi.1i..g. th.SLOOTENRORSr is m�t een dolegàtie 
naar .1!0:ngari,.3e. S .fümOE�-J :was c:p een v:ergaderin� van het 
Partij beatuu.r der C:Plt, die m hetzelfde gebcun werd 
gehouden. J,UEJ.ER was onthsv@ van ztjn functie en door 
de bottdsraad geroyeerd. . 

.filfilP§� 
.,, 

Als gaa�en 

i T. i ;füST .f.LL, J'l VERSCfüJ.REli 
BLOK.PO F!I1, v.d .• G AAG 

' HOOGMOED Zaandam 
V0S,v.AALSï,KLEIJI1WOLD R'dam 

,': é.ROESE, HAAGSMA, HSLDl:rumc A' dam 
KP,J.ZER, KIEL, Wormerveer 
HUISMAN Grouw 
ZONNIDEJ.J) Noordwolde 
se HlNK.EL zwoll e . 
L:AB.ó5 Utrecht 
VF.tilRlPS� C1:l,1.emborg 
v.RIE'.f uouda 
MESSIE Deventer 
v.b.'NEDEREND R1lvereum 
L�EL Haarlem 

WE.ren aanwe�g: 
J .de MOOY, 'BR.Ah'1) 
HERDER 

A'dàm 

.Zaandam 

A.'1e.mla: Voorlezen der notulen door v.d":BEEK. 
Yorzocht werd om de notulen :!n hst vervol:6 ria.ar de leden 
te �enden. :o.n. is van ,plan t'.ittreksels uit do notulen 
naar de leden van de 'Bondsraad. te zende.ll, daar het niet 
go .d· is de hele notulen ·i;e zond.en mot llet oog op het 
wegr�ken hiérvan 9n het in handen vellên van aerden. 

nespreking kwestie J.MDIF;R, Almelo. 
Voorstel aan de Bondsraad voor royement, na 

stemming is.MEIER geroyeerd. 
Voornaan ste punt der aganda; 
Heersonde en dreigende werkl.oosbeid. De in

lóiàer )!EWEB.S noomde-dê volgende voorbeeldenr Bij de 
Atlas �erden a arbeiders en 4 jongens ·ontslagen. Een dele
gatie uit de arbeidets is naar de directie gegaan an heeft 
protesten naar B. on w. en regering gezo:ade.n, het resultaa.1i 
r,ue, dat het ontslng 14 dagen werd uitgesteld. 



. HO r, �otenfnbriek, Î:lothävon? .At!lótora.am. 
OntaJ.eg· .uqngcvräacd voor 24, ru.m. îi'af; ie or gode.an '?. Perao-
11Golover8aderi1m gehf>Udf.in, waar 120 a.rbeidero �wezig een.
Er wer4 ee,1 -delogatie oekazen 'basta.ande uit 1 mrver, 1 IUJ3or 
en 1 EVOer. · . 

Aà11 de· dil"ect1e werd de eis goatel'd .het ont. · 
slag in te trekken. naarnra. :Le :de do'legatie w wçr1..�1jll 
n� het ste.dhufs �eza.an, aar iethouder 13fEIN.trarS hen wei
·gerde to ontvaneon<t waarna de dele.ze.tie .. no.ar d Vondolstraat,
nfler de ze'tol van .het NVV J..a gevestigd, gj,ng en ·een ö12de.r-
houd met DB·OOt..'a v�rsocht. · 
• · . : Resultaat; dat he·t: ��1:lrsl� di-1.� wekeu slepende 
:werd .g

e

houden. , . • . 
ljij' XIWI.E (l:fäubeltabr1okj, word enige �b id�rs 1 

ontal� a,;:._nget,egd.- Op do pe.tsonoe'J.iii..-ergadaring waa oo.lt lnE BOR�van h&t frlV uitg�nodigd. uaze wilde niet met een 
bestuurd ar <.h>r -;.r\rtJ vei·gad-ei &!l, zodat deze bGstuur4er ( uru,... 
E!.GRS}. uit -cigon bew�gin.g vertrok. 1.nmiädeli; is de verstlll- /n:h-1..g tç,t on'tslag verleend en. zi c

jn .de arbeider.o in hot be-:
drijf' ae.:n hQt protesteren� . 

Er js bê-ricbt gelroi::en :van een E'YVer7 die een
!µgezonden stuk voor het vakblad van hot mrl• wil Eaken, 
waS:!.'i?l wordt &!.llGOdrongen op sammiworkirt�. 

a� 1"1 
,elk9 richting lfloeten �ij :uit ? Om -de mac.;�a,.. 

. • 101;;1 ont��"M•n togen te kunneu gaan, �oot da massa actie on�
.
�kc-

/ tQlid 'V[or,;ij.en,. Om de ar.heitlërs i."l. bev:e.ging t<: k:riJgan zian 
' d:e pol1:ti•ake opklaringe� oersto voori'laard.en. 8ch'tçr .moeten

deza opklarinean in de acvdo wo�--d-en gebracht. Er moe� ogn 
leuze kor�eA:. ttaru'.'Voo:r da arboider,s zich interessgrcn, �oala
l,:t:j de boum,akl;an lH) eie v ... Ul woningl:,01.i.w. 

. J.anolui tend. bij do actie in de biiiumakken� 
mo�ten er pro�eat�n nna� de re6er5...�g öOzunden r.orden en. 
sy.mpatlûa botuig:.tngen naar d.e stakers <>m deze. te sti:mul=uon.
�amonwo:rking DHice hot :NV ia eersto ve�ei�te. 

��ut; a! & :

J'� d:0 WCOY hneft het ove� de .moeililJltheden 
in de n.fdel� .. Weet niet· ;itoe het aangepakt- t:oot worden. 
Stolt voor bedrijf'Blttant ·,.tit te gev-,e11 .• 

'Vli!fIBJHUREï,: · '.itij �eens is g�ea api·ake van ont
e-J.c.ga � is emi bedl"ijfnbestu.ur, doch dit tl.oat niets. Het 
optr.oden van 2 lêaon '!...it het bedriJ�sbestuur ia van dien 
aard, da.t d-0 8!-b'3i�ers hen links Jat-or: liggen. De tactiek:
moet :e.r:ders wo�don� 

TîERSiALL: ..i31j de .Pijnhou.t .ia de boel .dood" 
Ik weet hool woin:të .meor van de tindere ataelingen. Hoe 
zit hot mat hèt: i,touthavoa co;mitá ? 

.tlLOltPOBL. � ;;}rklóosheid in en r o.ag wordt arger,
ook bij Pander wordon arbeiderD onts1.agea" Er is ,eebter 
r,iets te beginnon.. · 

nooo�orJ.D� De Houtbedr1jven in de zaanetreek 
· hohbon W'"inig melï ontslagen te maken, alleen losse er'bei
dera word.an ontslagen, doch dit u�beurt normaal ieder 
seizoen" 

v.AA.tST: :Bi;J ,..,.,d •. LUGT� .R•dat:, is geen slapte, 
er 'ia ,rolo:p tiark. 

VOS: hoeft crit�ek �p do oleoht bezochte ver
gad orîns. Ook. bij Iiijman, ïP dam d:rei.gon t'I.I'bei.dors ontBla;;en
te ,10:rflen. .; .Dij Hordijk zijn ;o a-beiders ontsle ... gon. · 
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Vraagt hoe het lïómt, dat hiJ niets meer gehoord, heeft van 
het manif ec;t. 

.. KLEIJNWOLD: Het peraoneel van -Wensink heeft 
cdîok over hat verschijnen van het manifest. Stelt vpor 

· de vergàdering in het vervolB .op Za:terdag te. houden.• . 
v.d.G.AAû l 'Bij crcheer is weinig te Ü.OWlo l!08 

ko:ci.t hat, dat van hot -cont�ct met de :tnnrera bij .Pander 
niets moer terecht gekomen is? 

llERDE!l: Over de 10 � mJ. kolentooalag is niats 
- gezegd. Hot uitgeven van ean bedrijfsk--rant iu belangrijk. 

Brllijnseel past �en a.nd-0r.e werkmathode toe. 
A.vrss�rr: Ii1 de LeIJI!Jer ie volop werk, andere 

echter is het in Grouw {t!ALBfüt�S�A), daal· �:1.Jn plar..n8I1 om 
.b.et personeel in te krimpen -van ;)00 op 300. A1le arbeid.ers 
hebben gie·teren een vr�enlijst in het loonzakje gevonden 
�elke ingevuld moest worcten. Ua&m; goboorte uatum; hoe lazig 
in d.ie.rrnt; \'ïel.ke afdeiing; geloof; vrelko ox-gan:1.satie • 
Ilij heeft in d.e L9ttmter <l.i:&:ect �aa't1-•egele11 genomen het pet
sonoel bijeen ,t·e roeper� en dit te boa.Çrok(;n. ' DB JON0� Dij BI"'�jjnzesl gaat er iets gebeuren, 
er ia goen voorraaa moer en versclii1londe arbeide�s worden 
van da ene riasr cds and.ero afdsling geotuurd. Rij haoft 
contact met ..;vvaio-o om te bespreken, wat; gedt.t.an nioet w�rdet.1.. 

Beantwoording: 
Alles samengevat is er niet veel nru:u• voren 

gekomen. Waareaat he·t om 'l 
Uij zijn h..ier bijeen om to bepa..lon,·welke weg 

bewandeld Jil.oet worden GJ'Jî beweging te ontketen.en tegen de 
pogiD-gen. van dä regering om d.e arb-cidaz·s :nog dieper ir. d's 
zorgon te donpelen. Weinig -ia bi jgedragon betreffende ge
gevens, die nodig zijn orii de arbe.id.ers in l:.Jewegi.ug te krijgen. 

J:k stel voor a&n. de Bondsraad oc he� Hoofdbe
stuur op te draze11. naar middelen te zoeken om het verzet der 
arbeiders in-.. goede banen te leiden. J.k doe een. ernstig be-

/roep op all.e .Bondsraad.leden om alles in het wez·k te stellen 
de grieven van de arbeiders in de bedrijven te weten te 
komen en deze onm1ddelijk kenbnar t� maksn. 

1H.rl; grote .spoed moeten in alle afdelingen 
ledenvergader.µi.gen worden georganiseerd waar dit probleem 
besproken d1ent te worden. 

Wij zullen vermoedelijk weer spo$dig bijeen 
.zijn, daar de ai-tuatie zich met de dag ontwiklcolt. 

Van het uitvoerend lillilffl bureau der Intern►

tionale Vakvereniging is een schrijven gekomen, d� 1n ons 
aeratvolgond vakblad worqt gepubliceerd en richtliJnen 
aangeeft voor de strijd tegen de werkloosheid. 

KB,- 5 October 1951 
Copie �erzondEln aan BBVD 
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UITTREIZSEL 

Uit : 

Voor: 

OD 1291 

OD 1829 

119786 

Naam: 

Naam: 

ALgemene Bedrijfsbond Transport • 

EVC- - Acties onder Uniebondsleden. 

Ag.nr: Afz. : I.D. A1 da.m

Aard van het stuk: Betr •. Ledenvergadering A.B.T • 

datum: 3-10-51. 

"J!ll è!aze 
stollie m.1s niet de Gige mm de laetste t1Jd.B3.nnenkort zu.ll.en 
srote etaki:lgsgolven over Ne<lel"l.and en v:e:st-EU.roptt gaar.. 
In cleze str1Jd bekleedt 4e E.V .\ai.de mooiste pos1t1e.z.1j ia ste.rk 
VQoroitstrovend,str1Jdbaer.heohter en eensgezinder dan ooit 
tevoren.Alle voze en fl\tte elamenten z1.1n uit de ri�en vorw1Jcie...""d. 
Moer al is er geen haut mser togen de E.v.c.onder (!e arb&14ers 
en al is do positie veel eterker gm?Orden,de �.v.c.r..cn do atriJd 
teaon ae kapit.&l1st1t1obe z-ege.ring.üe bazen en de havenbcroanen 
niet ollèen voez-en oo -dacl'C.!ll moet er samenworld.ng e;e�c.b.t -�l'den 
tuascn de :e.v .c. ,4e K.A.B�,de o.1h1'. en hetï C.N .v • .lfll deze am:ien
we1•r:i!!.g met de a.rbeide&s uit andere organisaties is ::mogel1J]t. 
Zelfs het slechte striJdJaar 1950 heeft w'...nst gebracht.no arbei
ders uit andere organiaot1es hebben lneegcvoehtcn,mccee3taakt en 
meegeholpen ou de strijd tegen de uitbuiters te win."len.De stak.ins 
!a voór �e E.V.C.het enige \mpcn en alleen de .E.v.o.kan dit \ffl:pen
hentèran omdat het voor d.e andere 0l.'gen1s.e.ties vcrboélen is.
nua rnc,et er sc:::icnwerking komen omdat alleon daardoor do str1Jêi
tegen � en anderen ge\'10nne.n kan wol.'den.

-
_._ - .... - -- -

Uitgetr. door: 

Datum: 

� 40061 • '49 

JR 

29-11-51.

Op aanwijzing van: B V. 
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Eet' oolan$!'.1.j;i:ste :l?w;it 1,,-y• 'n e;, '-ie11-a:5. (i>ûtl't" .,'i) 
. w�ra dö.or. d� i-0o��itte.r ·:t-äz" ..ehruîdciitl(; �s:eht. " l.ï'.! zijn i.nlè:�d;.nr;_ -wám., n.s.�r v:r.t1en:, û�t l.tê�- 7.,0 •
::i�:e ili j • �.ru3 ,� c} o "'°beidert. · n, b.e'3:_ez� té .�.i.jgen. 

-'�1[en� ... e:m l� è.e ·10:r-:i � 1."n ti�t '1"1l��n;,Jé't On--'.
-1·m lef.en h.öut'fen .Pll'- n.J.et '°i do �'! :-,ogte, '-'ftit er ln., ê!� ,

"befu.•iJv�n J:$ef''Q:.- · , · _ · · · · 
... · .... r vindQ QV�..éal. 0.n.tf l gen :,laat::, �n el.' 'D,rd.t 

n·J...., t1 Vt"ildo®de� g-<,.!nt?ug,0crd:. d ;ot> e "'l-'�e1de.r:s..- • 
·� . lJ moet�n Z�J.!�ën.,. ,.· l,1; de u�eldcps z1oh jria.n •

v�·�t.te11 te=-re� �e-ze ::in;tslagf,n ':Il <l a;r;-door ·ee- ooweging 
011�..i.,'jte};cn. ' ·: • -te r • ' 

• :1 

/ Daarv.o--o» isT ll;_oeJ.g f 'Î' �t: . .iooe$; l?e:�.1.;j.f .,.p :ö.chzel:r: 
UXldb-""' �e- t.9vpo J.e'tl,>.len 41-:i.tt v'iwde11 l' te :inmn'è.n ,·or;iau 
1,ot een :üt:ge.mêt:re lijn; � -:..�op du 

0
.;orit ® 1 oub-dlwez.•fe.rs 

i!.i,. �• �glng fSeb--r:acpt '\unJ.'l,Cll �.'>1:'don. .. .. " 11..., vporn�amstè m;ï.r.l<J.c·l ra:o-et ne 1::ènlrl.aid v m 
� \r: c.- en ff. 'li. 'V" te den bovo�·cr1·��d.- t10:t"dc � door i4del 

JV.-,.,:n id .Q.CUDSi6 • . . .. ' , 
l,.�zG di.soossi4 ._)et ,fait�:t"dnd' ,v.�-.oon ó · or een

vt.mrc.t:el t◊t �i!i.'rne:nwer'ti!.in:.,; tu,sn,m: • \t "i,.,.-.t_ èn "ir.?. t'öt 
de hondn .,viJü hert: t ... v.. V't 'te r.1.ch:ten. . 

�.J:j d� Im \"iVJk • ::i ·hiez·v�o. een en� f$el-e ;ênheid/ ·
<l'"'�ti ®·t' t�t ot�'d. ombn v ,n i:.a '!'!e�o..i.oenrege:'1.ier; m ,e,e 

• PoU.'JV'.n:'d(en., . c'lltê onder :r.e. r,r_r;� i..do� ;O.Qgal titoi' :v}or , 
• dÎScUS.Gi1e. JioJ!f� d•.ien · }.l111:ab::1.en_ , c1 ,ordnt de l:-e.ia-,.11-': �mi

1 h�:t 1 ;\1
" V. mt.e fi' 'tev.re-!'len �s 'tnc� d9.zo --�ploas�., Ll'�a-r .• 

. icn- berie1,> ,,,XJP. ·1 s.t V'"llgCJ:?-Û<fl , i� tl.J� ;:iJ.lcen niet 2to;r:>l: 
, e_cn.deg- )..J l ie:Jt':ve0m -.1.dtJJ• �ê î unnen >rndomeoen.

� . ' lJe-ze u lt ).C-ät:;_ \'l.$.::. r� c.trmle-�in·; "m. vê:ti. de ZJ.j.q.e � 
.llter- �-•. i/ .,0:� een vo�r.: ·el t�- ·doen O"" snmen te , é�'.en in
hët: oo:;tt,.nz l:ê'/:' 11v�W�.,:s1/J)el.-O.er�-.. ' · . � 

,IJi t :v:-oor .... te'l 1q .dQO:O Jllitde:-1 van ç.en -e'.'i:t� u1tL10.ve 
v-an het ,., . kb IQ:d ,� èr .:.i" u: ... C p !(® .êle .arb�ièlors 1n;>o1.>--:e !.egd" 

.Z . l.J t'i�tcn. ;;;i:it'lç.e1en z�eireh om �or: ïe:t=n ,ce�g,.elijks
• t:c d.Qen. om r-� -r"iocu.r:<;;1'6 ,.l.n · de !be. .rl.jvë� t., e.v.:-qrd.<.!!.P.a?t." � 
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Voor,� IS%! ..., ,

·---

Actie der "E7G" Dat., S' In .. - Sl

o.o.v.: 5..Jl[ 1 
--�--: 

\ A(Of !ttf' 1!3

-• 

• 

Par.: � 

Hi,·rbi� 11eb i.h. de eer tJJ:::;ë1sl }es+,re!' e :i.et vo.1 �_,r/e te 

ber ic"'l ten. 
, 

Door de notaris Kruiz.in.;o, wo1H:ncIe te Vrie2snveen, 

werd in het weekblad '".rij l;euer, -lr.d" een •111.'tL.al C,tiscl-.:c.,,,en 

In dit artikel ha,:elde hij de houJilic d�r hiY1s11do11°�se fa

briel�sracisj es. 

Al!J antwoo1.1! op 'iet ;.:r.cl· 1 eve2-e van :F:.ruizinba, voor

noe:=id, WG"d door sen zel.:.ere Geertj s rn der k. o 1 e n, wo

nende Vriezanveens.gwij k, �eti::ient e Vriezenveen, een ar tikel- -- .. - -··... - ""' ...... -

ge1üaat st in het dagblaa 11 ..Je v:aur'Hid Il I drl. 8-9- 1 51.

'Bedoelèe Ge�rtje ™ Qer U o l en heelt, nebrm.ij van 

betrouwbare zijde we:çd medegedeeld, in de 1.-:io.i.-1 van de vo.rige 

week, bij haar thuis .;en verGdr1 ,!'iLC bëJe3d, te·neinJe perso

nen tot de EITC aan te trel:l:en. 

Of hf.lar dit gel 1·kt is, is niet bGï-:.end, wel is 

dat zich op deze V6T _:,1{: -ring .acht 'l.anwe:d:;en o__.•t-,oven 

aborné op �et Jal,blad 11 .Ja Ïïaarheid 11• 

? 

beLend, 



.. 

Uit : 

Voor: 

Ag.nr: 

OD 1229 

OD 1829 

118173 

UITTREI<SEL 

Naam: E.V.C.- A.T.E.K.

Naam: E.V.C.- Acties onder U
n

iebondsleden. 

Afz. : r. D.Enschede. danun: ll-9-51 

Aard van het stuk: Verslag A.T .E.K.- kadervergadering te Enschede. 

( 

✓ e�volgens besnrak GEU0J�S de a n  het N.V.V. gerichte 
brief, waarin om samenwerking werd verzocht. 

Er moest met dP N.V.V.-ers in de bedrijven worden 
gesproken. Getracht moest worden, van deze N.V.V.-ers te 
vernemen, hoe zij over een samenwerking oordeelden. Men 
moest de N.V.V.-ers zover zien te krijgen, dat zij brieven 
naar hun hoofdbestuur zonden, w~·.:rin zij er op aandrongen, 
dat thans samenwerking met de 3.V.c. noodzt:.1kelijk was. De 
afschriften van deze brieven moesttn naar _qe A..T.E.K. 
worden gestuurd, n-pdat zij zo nodjg konden worden gepu
bliceerd. 

In Enschede (of Twenthe) zouden reeds 8 N.V.V.-ers 
een dergelijke brief hebben verz0nden. 

De N.V.V.-ers en de E.V.C.-ers zo�den tezamen de 
grootste helft van alle georgani.se·erden omvatten. liet 
was dus voldoende, dat e r  oileen nhar gestre�fd werd, 
tot àamenwerking met het �.v.v. te komen. Spreker ver
wachtte trouwens niet, dat er ooit een samenwerking 
tussen de �.v.c. en de confessionele vakbonden, de K.A.B • 
en het C.N.V., tot st�nd zou komen. 

------

Uitgetr. door: J.H. 

31-10-51.

Op aanwijzing van: B V 

Datum: 

� 40061 • '49 
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UITTREKSELTi O •: 3024 
Utt: on 883 

Voor: on 182� 
etr • : VEilGADERING ViU� HET YERBONDSBESTUUR DEI-, EVC op 22-8- '51

:,.o.v,:BV 

'-Ol.1 4-10-51 
Par.: RM Uit betrouwbare bron ontvingen wij een verslag van 

een vergadering van het Verbonds Bestuur der EVC, gehouden op 
22-8-1951, uit welk verslag het volgende wordt bericht,

BLOKZIJL deelt mede, dat BRA.NDSEN (Secr.EVC) en 
W.HARTOG(Bouwvak) a.s, Zaterdag zullen vertrekken naal' Wenen
voo� een bespreking met het D.B. van het WVV over de internatio
nale toestand. W.HA.RTOG zal tevenG de conferentie bijwonen van 
I.V.Bouwvak, aangesloten bij het WVV, welke ook te Wenen plaats
vindt. Uedegedeeld wordt, dat de vrijgestelde H.B.-der van de
Bond SWADERS (Chevofa EVU) geschorst is wegens �raudu.leuze 
handelingen.

Punt I a&endaoKOLE
NPRIJSVERHOGING. Deze actie 

begint op gang te komen, zelfa zijn in enkele bedrijven ree4s 
positieve resultaten bereikt. Leden van het NVV moeten bewerkt 
worden, opdat zij zich wenden tot hun hoofdbestuurders. Leden
vergaderingen eisen, waar toeslag voor de kolen aan de orde 
gesteld moet worden. Kadervergaderingen zullen �ehouden worden 
voor de EVC om deze actie op te v0eren. In R'dam heoben aen 
aantal leden van de �.B.T. zich gewend tot hun bestuur met 
eis kolentoeslae. ,, 

Punt II. Samenwerking ANB en AB'® (Bouwvakken) .Het 
bestuur AB�� (��C) heeft zich gewend tot áNB (NVV) om gezamen
lijk actie te voeren voor verbeteringen. Antwoord is hierop ge
geven door het bestuur ANB(NVV). Op de bouwwerken wordt hierover 
veel gediscussieerd. Vele NVVers delen het standpunt van EVC-le-

r den, dat de samenwerking er·m9�t komen. BLOKZIJL deelt mede, dat 
hij uit betrouwbare bron (eenvrijgestelde van het NVV,welks naam 
hij niet ken noemen) vernomen heeft, dat er wel bestuurders zijn 
in het NVV, die willen samenwerken met de EVC. Door een ander 
deel wordt dit beslist afgewezen. 

Onze taak zal het zijn die bestuurders te onder
steunen, die met ons willen aaIJ}.enwerken. De ze actie is no� lo
pende. Vooral besprekingen over de samenwerking op de bouwwerken 
aan de orde stellen. 

f . - Punt III. Medegedeeld wordt, dat in de plaats 
i van VAN RENSEN, bestuurder BLZ (EVC), ia gekomen P.KRJELM.AN. 

Deze heeft. in de Veenstaking een zeer actieve rol gespeeld.· ·- Punt IV. Voorgesteld wordt het congres van de EVC 
,te houden in Mei 1952. In ledenvergaderingen en een landelijke 

. ,
1
·conferentie, bestaande uit afgevaardigden van alle bonden,zul-

-� len behandeld worden:punten ter behandeling op het Congres.
1 Mededeling 

Op de rode Dinsdag zullen meetings worden ge
houden des avonds

J
georganiseerd door plaatselijke comité 1 s. 

KB, 30 Augustus. 1951 
.. 

•. 
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VEI?GADERING "HOOFDBESTUURDE'RS l!:vc- OP 9�8-195'1 
, /. 

, 
· 

Hi�rond�r.__yolst een versl� v-an de vorgad·erµig . 
·van Hoofdbeatuurdera der EVC bonden op 9-8-19�1 te A'dam g?ho�dcn.

Opening HAR1.'0G (Bou1�ak) � 
BLOKZIJL zet de actie uiteen, w�lke moet geschie

den inzake de verhoging der prijzen van da kolen. 
· Volgens berichten zullen·deze prijzen met Se�tem-- ·

·ber weer verhpogd worden. Prijzen van gas en·electra worden ook 
verhoogd. Door de verhoging dar.kolenprijzen zullen �le pro�uc�en 
in prijs stijg�n. 

1. Toezegging 5 � verlaging levenepail;
2. Belasting verhoging;
J. Verhog1rig kolenprijzen.
Door deze drie punten zal grote ontevrad�.ûheid

ontstaan bij groepen van de bevolking, welke mat de uitspraak in 
Maart 1951 n.l. (5� verlaging levenspeil) �enoegen namen. 

Voornaamste taak zal ,,zijn de leden van de Unie
bond�.n te overtuigen dat de striJd gevoerd zal moeten worden. 

. 
. . 

• f.'.'.anifest actie-comité R'dam lfa�)
- eheel fout wat de nhoud betreft. Hoe moet het

dan wel goscliieden? ; . · ..
lliet wacht en met eisen' v.oo:r toeslag totdat Rege-

ring haar Qtandpunt heeft bepaald. 
, Noodzakelijk is direct deze ois to etallen.i.ri de 

bedrijvan. Door dit manifest ·onmogelijk gemaakt om als A.E.T. da 
eis te otellen van 10 � loODsverhoging. 

1 

lon. Voldoende 
zetten. 

Diocusàie 
·1fä JONG "(sooor).
&lèine �outen gemaakt, doch deze.zij� te herstel

contacten mat Uniebondleden om doze actie in te 

HOVENSV (Douwvak). Ia het eens met de inleiding. 
Er 111oet een actie worden begonnen. Op verschillènde bouwbedrijven.
is dit .al geschied. NVV-leden zullen we stimul&ren hun besturen 
te dwingen buitengewone ledenvergaderingen te houden. 

�EUSBUIS (Textiel). Geeft een overzicht van de 
acties in deze bedrj_jven. Dit gesohiedt :tn samf!3nwerkirig met leden 
van de U-niebonden. Vale van deze leden zijn he·t; eena met onze 
actie en wenoenzich tot hun bestuurders met petitionnement-lijsten 
om de bestux en van RV:V en '.ËVC aan een tafel te krijgen om de actie 
te besprEJken. In Hengelo aotie voor'"kolentoeslag. Zich nog niet 
tot de regering gewond. Dit zal nog plaats vinden. Actie toeslag 
verbinden 111el; act.ia tegen werkloosheid.



Lactie 

tl. 
> 

·S!NDOU(GrafisohG). Wilde actie voor
toeslag als de belengrij�te zien, daar de leden van do 
hier ook voorbereid zijn. 

BORK (Transport). Voorwaarden voor actie 
zijn aanwezig. Actie niet voldoende aangepakt, daarom nog geen 
resûltaten. Twee kadervergad�ingen R'dam en A'dam ni&t geslaagd. 
Door huisbezoek zal gepoogd worden belangst�lling te wekken 
vool'i'.:kolentoealag.Manifeet van actie-comité R'dam is buit�n ons 
tot stand gekomen. We zul::len contact op moeten n.eman met dit 
actie-comité. -- . · 

MUYZENBERG (Handel en géld). In verschillende 
bedrijven zijn delegaties naartde directie·geweest om toeslag 
voor de kolenprijaverhoging. 

. SDJTER NICOLAAS fLandbouw). Tot heden nog niets 
gedaan aan de aotie voor duuxtetoesl ag. 

VAN· '1' SCHIP (Bouwvak). Onze swakte is dat ,we 
ons kader niet tot die hoogte kunnen opvoeren om. d� actie tot 
etand te brengen. Te 1v-eir.tig contact- met 1'YV-1eden.· STOCPENDA.h.L ~(overheid). We hebben niet voldoende 
de demagogie van de UniebondaÖesturen naar voren gebracht. In 
Za&ndam werd bekénd gemaakt dat het 1Ioofdbeetuu.r van de Uniebonden 
aan hun afdelingen mededeelden, dat de actie van de .mvc·niet mag 
worden ondersteund. 

NOOT ER (Metaal). Eenheid :van a�tie leden NVV 
�n EVC. Om Qit te bèreiken moeten meer de deeleisen in een zeker 
bedrijf het eers� aan de orde gesteld worden. 10 % actie daarbij 
aansluiten. Door·gezwBBlijke actie voor deeleisen wordt het 
mogelijk de actie in te zetten voor de 10% loonsverhoging. 

In R'dam eenheid van optr-eden �oeken door aa
menwerkjng OVB en·EVc. Bij VERBLlFA te Delft ie succes be�eikt 
door eahheid. van actie. ,A:.. s. Zaterdag een conferentie van bedrijfs-
arbeiders. 

VfOUDEN:BERG (Bouwvàk). Eie voor toe-alag van duur ... 
dere kolen is geen deeleis daar daze verhoging voor de gehele be
volking van kracht is. Op BouriWerken in A'd.am is een gezamenlijke 
actie van arbeiders van alle b-0ndan. Verbondsbestuur moet zich 
wenden tot het NVV bestuur 

BUSSINR (Metaal) .Te secreta.risch gewerkt in 
deze actie. Leden van het NVV veel maar onder druk zetten, om 
tageri hun bestuurders op ·ta treden. Uitspraken van arbeiders in 
de bedrijven opzenden aan de•regering en _werkgevers. 

GROEnillfDIJK. (Bouwvak}. Q�eft enige voorbeelden 
waarop bouwwerken in R'dam loonsverhoging hebben/bericht van$ 6�. 
Na de -;vacantie zal de strijd opnieuw ter hand genomen \'lorden. 
Acties niet, in alle bedrijven teselijk voeren. Enige grote werken 
onder de loupe nemen. Na de vacantie zal de strijd opnieuw ter hand 
worden genomen. . HJmj ERS (H)ut en I1.eubel). In dit; bedrijf bnog 
niet veel bereikt. Aotfe wordt voorbereid in de houthaven en bij 
Bruinzeel. 

Beantwoording door BLOKZIJL :h 
In de discussie -i's geb!ekën, dat niet alle 

bondan de actie gevoerd wordt, zoals het Verbondsbestuur het zich 
heeft voorgesteld. NVV:ers moeten zelf een petitionnement opstellen 
vo�r bv. een ledenvergadering over de duurte en maatr�ge�en hier
t�gen te nemen. Uit de discussie ia.gebleken, dat er mogelijkheden 
zijn voor actie doch de�e zijn niet voldo ende benut. 
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In R'dam moet getracht -worden een delegatie van 
OVB leden af. te vaardigen naar hun bestuur. Ontmaskeren•der ar
beidsvijandige rol der Uniebondsbestuurders moet geschieden 
door de leden v het NVV met argumenten aan te tonen y,at hun 
b atuurders niet doen in het belang van de arbeiders • 

• . # ........... • 
• 

. ,. 

1 • 

KB,•· 23' Augustus· 195CJ. 

vê.r•zonde:n aan HBVD 
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Uit : OD 1291 

Voor: OD 1a29

Ag.nr: 

UITTREI<SEL 

Naam: ALGEMEEN BEDRIJFSBOND TRANSPORT 

Naam: E.V.C.(ACTIES ONDER UNIEBONDSLEDEN) 

Afz. : datum: 1951 

Aat<l van het stuk:Congresmap van de Algemene Bedrijfsbond Transport voor het tweede
Congres gehouden op 24,25 en 26 Mei 1951 in "De Arend" te Amsterdam.

J 

·-

1' ,o i D. 

\ çt\ l 

( & '>-;11"" . 
---

Cor.gres! Wij hebben getracht weer te geven de belangrijk
heid van de strijd voor de Vrede. Wij zullen onder het 
oog moeten zien of wij als A,B,T�, bestuurders zowel 
als leden, genoeg hebben gedaan in deze actie, Dan kan 
ons antwoord niet anders zijn dan "neen"l Zeer zeker 
hebben velen hun b est gedaan doch door een zeer.groot 
aantal is deze actie nie t voldoende ondersteund, Een van 
de oorzaken is.de onderschatting ven het oorlogsgevaar 
dat ons dreigt, Amerika en de regeringen van de \lest-Eu
ropese :landen, gesteund door de bestuurders van de Unie
bonden, zijn bereid een derde wereldoorlog te ontketenen 
als wij het niet weten te verstaan grotere offers.te 
brengen in de strijd voor het behoud van de Vrede, 

Als A,B,T: zullen wij.onze.vredesccmité's moeten ver
sterken en uitbreiden. Hierbij moeten wij inschakelen 
kameraden van de Uniebonden, die het niet eens zijn met 
de politiek van hun bestuurders en ook evenals wij voor
standers zijn om de Vrede te behouden, Wij zullen ons 
bewust moeten zijn dat een zeer zware taak ons wacht om
dat de reactie en haar handlangers alles in het werk zul
len. stellen onze strijd voor de Vrede onmogelijk te m�
ken, Doch we behoeven geen angst voor hen te hebben als 

we weten, dat hun optreden tegen ons voortspruit uit
angst voor de kracht van de vredesbeweging, welke elke
dag sterker wordt, 1le oorlog is geen natuurramp en dus
niet onvermijdelijk. Indien wij alle krachten inzetten,
kunnen wij de Vrede winnen,

Een drastische verarming door een verhoogde militaire

uitgave·: De E. V, C, , . waárbij onze bond is aangealoten,

begreep zeer goed dat niet alleen onze leden met dit

program geen genoegen namen, maar dat ook de leden van

Uniebonden ontevreden waren:.Het looncongres, door de 

1 E,V,C. _gehouden in Maart j.l� is dan.ook.een groot suc-l ces geworden, 300 N,V,V.ers en 100 K,A.B,ers en C,N.V, 

ers waren danr aanwezig om. mede :te protesteren tegen de

regering en hun eigen Uniebestuurders. -
Uitgetr. door:P.v.13. 

-----

Op aanw1izmg v�cr.s.---

Datum: 16 Augustus 1951

� 40061 · '49 
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Mot spoed wordt thans gewerkt aan hot tot stand komen 
van een conferentie, waa raan havenarbeid ers van vele l9n
den van West-Europa zullen deelncmon om aldaAr maatre
gelen te treffen om de solidariteit in de strijd voor do 
Vrede en voor een beter levenspeil op een hoger �lan te 
brengen� Het zal onze taak zijn te zorgen a�t op deze ccj-

- färentio een behoorlijk aaiital havenarbei ders aanwezig
zal zijn van de Uniebonden�

Wê �ullen waakzaam moeten zijn en vooral tactisch moeten optredenme �e kamera�en van de Uniebonden,om hen mede in onze gerechtvaardigde striJd te betrekken.Dat dit mogelijk is, werd bewezen in de stakingen van de havenarbeiders in 1946,1949 en 1950.De Uniek
b
ameraden namen toen deel aan onze strijd tegen het adviesestuurders. 

I 

Als men de vrede wil don zullen wij .geen wapens moeten losec 
Als we loonsverhoging willen hebb�n, zullen we daarvoor 
moeten vechten, want zo�der strijd zal het kapitalisme 
ons nog meer in de put trappen; Om deze strijd met succes 

lte voeren, zullen we beter dan in het verleden contact 
moeten opnemen met endersgeorganiseerden. Wij ��ten 
dat de leden der Uniebond en het in groten getale niet eens 
zijn met hun leiding� Wij moeten hen tot ons trekken, niet 
qoor te schelden op hen, maar met hen op kameraadschap�elijl 
wijze de problemen te bespreken·: Dat deze arbeiders daar 
vatbaar voor zijn, bewijst het deelnemen van hen in de 
comité•s voor verbetering van het levenspeil en voor het 
behoud van de Vrede. Als we onze propaganda op de juiste 
wijze voeren, öan zullen we er in slagen de eenheid van op
treden van alle v1erkers tot stand te brengen, omdat alle ar
beiders voelen dat het kapitalisme op zijn grondvesten staa· 
te schudden en dat het met alle zïjn ten dienste staande 
middelen zal trachten de kosten voor de voorberei�ingen 
van een derde wereldoorlog op de arbeidersklasse af te 
telen. Dit zal het kapitalisme niet gelukken omdat de 
arbeidersklasse cnoverwinnelijk is. Het kapitalisme is 
zijn eigen doodgraver9 kameraden, maar wij zullen het 
bi.erbij een hondje moeten helpen om het de genadestoot.
e geven: Do arbei dersklasse heeft niets te.verliezen 

den haar ketenen, maar eer. 11ereld tè winnen. Een wereld, 
wnar het niet meer mogelijk zal zijn dat de ene mens 
door <lc and ero 11ordt uitgebuit. Aan ons de taak om met 
Al ?nze krachten waarover 1vij beschikken te vechten voor 
ee� omverwerping van deze kapitalistisohe maatschappij 
en te stichten een socialistisc�e maatschappij, waar vrede 
zal heersen en welvaart voor alle mensen. 
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Dat., ll.10� 1 5l 
Par.: · 

Ik heb d.e eer l1 hierbij aan te bieden eèn verslag 
van_ ee� o� 9-8-51 te Enschede gehouden beslote� leden
v,3rf2·aderin.g van d� A.:e.v:.E. afdeling Enschede. 

\1/ 
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VERSI/4G van de op 9-8-51 te mscheda gehouien besloten leden
vergadering van de A.B.W.B. 

aanwezig; 11 personen (zaalcgpacjteit 75 pero.) 
st emm.1E:f5 � g ad.rukt

XI sprekers: Cornelis VEENENDAAL (29-11-96) (voorzitter) 

'(I �illem MANS (6-6-15) 

Een half uur over tijd opende de voorzittEU' '✓EE.NEND:ui.L dë 
vergadering. hls onderw�rp van deze avond gaf hij aan: Het Be

~dci..j:tspensioen1ond.B in .l'J;.et Bouwbed.r:i.jf •- Vervolgem, nam Wim MANS .
het woord. .,,,,,-<-,,,._. .. -

Allereerst gaf deze een korte uiteenzetting van de nieuwe 
regelingen t.a.v. de vacantiebon.nen, de dag- en. weekzegelti, de
wekelijkse pensioenbijdragen van de bouwvakarbeiders etc. 

De bedoeling van het Befu-ijf�pensioenfonds, dat door de ref 1 

ring en 1.e Uniebestu.urdere op L�ulihj.l •• y.2_or alle werkers in __ 
het b�uwb�<4'i;1.f' :.v.erpJ..;i.c)lt;�--�.S�§.:.t�la 1 1.s de arbeiiers door_ 

/ z_.__g-: $,O,cJ.àle vçorzie_p�r�g_en_ 1�n a].�al'2 t� .�'lê6e.n en hen· af te ho�de1
; van de. ?trijd voo]:· 1îun recht.�. 
1 be regering en de ü"nie-bestuurders wisten n.l., dat door de

op het program staande kolenprijsverhoging er ten groeiend 
verzet onder de arbeiders te duchten viel. 

Huri bed0elinE C?8t echter no5 verder: �ij pogen n.l. de
a.B.�.B. de nek om te draaien. �et is n.l. zo, dat de z.g. 
kwartaalkaarten van het pensioenfonds, die elke bouwvakarbeider 
nu moet hebben, uitsluitend verkrijgbaar zijn bi� de penning
meester van een der plaatselijke Unie-besturen. uo wil men lanv
zamerhand de .E.V.C. geheel uitschakelen en. trachten de tanende 
invloed van de Unie-bonden en e-a vooral van het �.v.v. te ver-

\ : , sterken. 
, ,. Omdat de· ve.khondspolitieke doelstellingen van het N.v.v. het 
i i nauwst verwan� zijn aan die van fte E.v.o., hebben wij getracht 

• 1 met het-lioofd.bestuu:c v.an da ..A.li .B _e..e.n.,be.a;pr.eld.ng_.te��QP!tA.. o� 
\ � 

een oploss1n6 te vind� voor de uit deze bepaling voor ons voort:
: vloeiende moeilijkheden. Dit heeft het hoofdbestuur van de 

... ,.•., 

1 á.N .B. gewei;erd. 
l Vervolgens hebben wij getriacht contacten te leggen met de 
t plaatselijke A.N.B.-penningmeesters om te bereiken dat de afde

lingspantllngmeester van onze bond kwartaalakaarten kan betrekken
i1 van de �.�.B.-afdelingspei:.:ningmeester. Zodoende zouden onze 
f I leden hun kwa.rtáalskaart van hun eigen penningmeester in ont-· l \• vang

1
_
d
st kunn

1
en nemen. In enkele plaatsen is een zod�nig 

h
voor

d
ge

stEt e rep;,e ing aanvaard. In de meeste plaatsen ecu.ter ou en 
de afdelingsbesturen vast aan de richtlijnen die zij dienaan
gaande van hun hoofdbestuur hebben gekregen.. 

\ óok in Enschede zullen onze leden hun kwartaalskaart persoon,,.,l. lijk moeten halen bij de A.N.B.-e.fdelingspenningmesster. Wij 
zu.i.len dat eohteJ." z6 doen, dat hun een tweede .. keér de luet zal

· 1 vergaan, em. aen door ons voorgestelde regeling� te wijzen. 
1 i nez.er dagen zullen de 1-eden van deze afdeling een ciroule.ire 
" ·

\ 
ontvangen, waari.?1 een bfpaaldè dag en.. een bepaald -uur zal worden

\ 
genoemd, waarop we all&n·tè&amen bij d&A.N,B.�enningmeester 

• zullen .komen om de kwartaa1$kaart in ont-vang,et te nemen. Als ze
, l dan inaens een 200 aan voor de- deiU' zien st�an, zullen ze zich 

in 
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in het veTVOlg wel bedenken, onze voorstellen in de wind te sl.alm 
We moeten echter de plaatselijke A.N.B. op deze weieering niet 

aanzien. het is helemaal niet €_,eze12,J.,.-:4tde plaatselijke A.l;.B.
bestuurders de E.v.c. willen bei:.adelan. Het bestuur houdt zich 
echter nog te veel vatt aan zijn Hoofdbestuur. 

N1... de zaken. toch eenmaal zo li�rgen, moeten wij er op uit zijn 
uit het contact dat gelegd zal worden met de A.�.B. het Eesprek 
met ie A.H.l.1.-leden e-oande te ma.ken en te houden. 

En dan moeten wij het niet over algemeen.heden hebben, we 
moeten concrete dingen als ultfane spunt voor een d:isc..is.s-Le heb ba: 
Deze pûD.ten zijn: het .Badrijfspensioen:fonds en de k0ler1}-rijs
verhoe-ine. 

vver dat Pensioenfonds kunnen we het vol[ende zeggen. 
Voor alk jaar dat men � ewerkt heeft, krijgt :nen, c1ls men 65 

jaar geweest is, 30 et per week. Op 25-jarige leeftijd II'(1 et men 
begiru;en de penäioenbijd.raEe te betalen en begint de tijd, €_el-

, denéda vcor het pensioe& te tellen. �en kan dus, als men ó5 jr 
is en 40 jaar gewe�kt heeft f.l� o - �er week pensioen krijfen •
.11"1aar geen bouwvakar·beider kom.t aan dj e 40 jaren toe .h7iet alleen 
dat er "!..n het bouwvak sterk seizoenarbeid is, doch ook om andere 
redenen kunnen er lange perioden van werkloosheid ontstaani 
talrijke gemeenten hebbén nu al �een geld mP.er om de woning
bouw te financieren en van vale pro�ecten wordt slechts dP. 
brond rijp gemaakt en de fundamenten der gebouwen e;eleed. Bove-
dien is 80 ä90 % der gemeenten noodlijdend. Deze perioqen van 
werkloosheid tellen niet mede bij de bepaling van het pensioen, 
zodat niemand straks f.12.- par week zal krijgen • .Bovendien; 
zal :nen wal ooit pensioen krijgen? Statistieken hebben uitgewe
zen dat de gemiddelde leeftijdsgrens der bouwvakarbeiders 65 jr 
ia. De arbeiders, die strak"& van hun schamele pensioentje niet 
rond kunnen ko'Clen, zullen zijn Danlwezen op de dienst "Sociale 
Zaken" van hun gemeente. En nu blijkt klinkklaar de bedoeli.n, 
van de hele Bedrijfspensioenwet: voorheen betaalde reserill€ an 
gemeente een uitkering binnen het raam van de noodwet Drees, 
de arbeiders moeten nu zelf een groot gedeelte van hun a.s. 
uitkering betalen • 

.ll.:f zi:jn binnen het 1•fl.at11 V"-r. de Bedrijf'spensioenwet echter 
nog vele verbeteringen mo�elijk. Brands�a van de A.1.B. zegt 

, zelf: .. 1 t IE: llOb niet zoals het moest zijn, mPar we hebben niet 
alleen te beslissen� Wat bedoelt hij daarmede? Dit: hun politiek 
is gerjcht op een premievrij staätépensiöefi. Da K.A.B. en het 
�.N.V. zijn dear echt�r tegen. 

Het is wel ere; �o betreuren, da�het hoofdbestuur van de 
A.K.B. ons vooretel tot een �ezamenlijke bespreking van al deze 
kwestie6 heeft afrewezen. Maar de �.N.B. zit vast aan het 
�.v.v. en bat N.v.V. aan de rereriL.gspolitiek. 

ll
l

l 

ltls het toch eens mogelijk zou zijn
! 

dat we konden bereiken,
. dat we sa.:nen aan een tafel kwamen te z tten, wat zouden we wat 

kUIJ.nen b '1T '] :1 k �n • 
�aar zo•ls de zaken nu staan, kunnen we dit slechts door te 

j werken aan de basis berliiken. De basts, de arbeiders zelf, wil
t len wel eenheid. Jullieutaak is het nu te Eaan praten met je 
· A.l�.B.-makkers, het zover -te brengen, !at hilll besturen wèl met

cns willen praten. En dan concrete dingen, die verbä.nà ho�den
met het levenspeil van de arbeider naar voren brengen en er

� steeds wwer op terugkomen, dat slechts een eensgezi:nd.e actie
. van �.v.v. an E.v.c. succes kan brengen. 

We hebben in het verleden veel te veel over algemeenheden 
gepraat: in 11de Vlaarhei� .. , in redevoeringen, in ons orgaan etc. 
v.at de arbttder interesseert: hoe kan ik mijn levenspeil verbe
teren, daaraan werd lang niet ienoeg aandacht besteed. sa Dit
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Dit zal V\3randeren. �·m cnr.:iè.delli�k 1:1Ar1kr.opin�·s1,unt voor o ..... s 
go�1 re;:k ruet een A.1,. B o -rnukker is het Berlri ife1,ensicenfcnds. 
Daarvoor i� nodifl, dat v,e met 1:, lJ.eR wHt d:.-al'ruede naruenhan.:,;t, op 
de huc�te zijn. In ons or1,:aan ''.17:.j bouwen" zal dB ar v�1el ctFJnclöcht 
�an bestded ·.,;order. en .tet staat j_;,d10reen v1:iJ h:i.�rcYe.r u:l j de 
redactie v:ragen t� ei;el)en. Deze :::ullan f"lle b,1 r.tv:oord Vierden. 
Zo kuru1en jullir: t.e":lacun ten jje ¼:( r1en. Lezen jullje :1w1 ,1r�aan 
en laat hun ons or6ZJ.an J ezen 01 '':; werk, tijdens het scltaft�en. 

Deze politiek mdten we volgen. De tot �usvar �evolgde vertoon
de vele four,en. Hoe �orut het anders, cl&.t >\1:3 tot duRVE3r r.c,� muar 
zo weidt vorderinEen bethen rem!ia�:t bi�i o:·,s 1ner.tC 0.an de over
v:L"lr.ing van de arteidarsklass-e? ..,tuk vcor stuk h\3bben we de 
Unie-bestuurders ontm8ekerd als V(:'rradars V,c:,r- Je arb�idersklasf>e, 
maar we hebber: ver·zuiu;d te we1•k.<Jn :1.an de basis. 

'::e behoeven ons Diet alleen te bepalt.m bij :r.et 1;edrj ;-;fspensi
oenfonds, ook B.e kolenduurte is i:-en f e5chikt ond.ai·werp. 

De kclenprijsve:rhorir"t4 Vé'Jl f .2 o - ;;er mud is aer.i. directe aan
tustine: van het levenspeil v··u 0e ërbeider. r1.llerwer,:en is er 
verzet F_"erezen teren deze mBatragel, dle een enorme prijsstij
ging op andere goederen ter;. revolp1 z.al hel,lifm. 

De ontstemm.in� onder de o.rbeiders is zo sterk, dat de Raad van 
V::ikcentrales een adres aan de I<erering, heeft t ezonden, wu..a.rir1 
zij teten deze pr�jsstijg-ing protesteert. Dit _pî.'Ot'3st is echt5r 
nie l; oprecht: hu.".l mensen �. i jr1 stuk voor stuk verterien-11oordigd 
in de rerering en zi� hebber. van het bee iu af aari "a,i:. è.E''�e prijs
sti jgir-�en geweten. 

Laten we vooral ni e � denken, fü. � de massa t en d-J.".'.l 'r•L 3<iiel ik 
1 r:iet allAen de 6.rbeide:rs, maar ook dtt c,1�tevreden nddd.enstand, 
1 biet in beweging te v..rijt:An j s; aan h::t v�r.iet van de 1000 ao] -
1 d3ten in Eindhoven heb bon ó.uizer-.den at�IUgitXAllllltB burp,:rs, arbei
: ders en midieI'star.ders uj t het toch DFf eno.3- € en•JtJl .cCatholieke 

�ndhoven deel[ enorcen. Het hl ijkt 11uP>, dö.t de r.uassa wel deFeliji': 
· in beweginr t,e l{rijg-en is. lJe i_.,riJFverho�iuf'· vc"n ie k.clE:u '-'&..S 

hier de :iru;._pel di\3 Je e!t4!le!' c'le,�à cvarlopen.
Vand.11:1.p; h[;i.dden we can hoofdbP.st,uurrverr· adering tn .rlmeterdam.

Een van do leden, een gemeenteraadslid uit d.en rJaaF, :.:.e:i, d.,t,
daar binneD en1.:el ,? d�r en in de raad z.Al voor(.' esteld�word.on, de
r,rijs van e-·as en 8lectriciteit rr,et 2 et resp. per re-- en per kwu
te verhoEen.

C,p bllsis '✓!in de kolenpr:i jsverhofing moeten julU e vsn :nor�en
af aan :i1et:; jullie mede-arbeid.ers, vooral met de leden v:1.11 de
a.1.B. fHan·,raten. ijet kan �cch niet moeilijk zijn een uitspraak
van de arbeid.ers over de kclenprijsverhcgirz1: te verkrijyeu.
,,endt d.eze u·itsprtiak dan naar Je refaring ... ls alla . arbeid.ers 
in massa het adr�a v�n de H�ad van Vokcentralcs onders�eunen, 
kan deze Rand zjch niet meer vun h3a!' prctest distancieren. 
Zorg er ook voor d�t deze A o!,.B.-kam�raden nPar hun bestuur toe 
stappen en eisen, do.t dez.e Elles .:î.,;,di. om de kolenprijf:verhofing 
onfeduan te m�ke� • 

.bus: le. we mc,eton, sam-?:n met on:,,,<'1 anders- er ntet-r oore-9.ni r ➔ 

seerde med�-arbeldé'rE-, per 1)E>drijf protest;eren bij de reeering. 
2e. we moeten de No 1/. V. ers in bewegine breneen, door een g; :.;arnen
lijke Hctie om de kulenprijs weer omlRa� te brente�. 

De rt,e·ering sto.vt op een voetstuk, dat 1?7evormd wor:iG door het 
N. v. V o Dat vcet;stuk moet en zal in bewep;ing komen. �indhoven 
heeft bewezen dat het kan.

Vervolger..s werd er sepauzeard en daarna werd de vereadaring 
weer hervat. 

Bij deze "discussies tt klaagde een der aanwezigen erover, -dat 
hij ondanks alle moeite nagenoeE-:: geen resultaat had bij toenade
ringspogingen tot 1.v.v.arbeiders. �eer een andeb had vaak woede 
in zich op voelen komqn, wanneer b:tj t13lkens als hij een die
cussie ruet tiede-a.rbeiders �raande wilde maken, belacteli jk werd 

3em1-:.akt 
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�emaa.kt • .Jlen ander vertelde, datthij haast altijd weer· tot de 
_..§.lotsom moest koment dat de N.V.1.ers not veel te veel vertrou-

...- wen stelden in bun bestuur en zonder dit 1:ie5tuur niets deden. De 

�
X.I A..B.W.B.bestuurder ujt Glanerbrug Jan �EV.ill.S (16-2-07) had vol

gens deze epreke.r ook g,ezerd, da.i. het weinig zin had, door praten 
te trachten �et N.v.V.arbeiders iets te bereiken, Resultaten 

,;�-· . g.af het toch niet • 
. �1-.J:1 • Wim riu.AJ;;S antwoordde hierop, dut hij het helemaal niet eens 
Y (': , 1 was met die A.B.W. B. bestuurder en hij zou nog wel eens met hex.c 
f.1··.,;;k.; spreken.Hij gi�g voort: Neen, •e moeten cnze N.Y.V. de vrien?--. 

ij 
' schapshand bliJven toesteken. En, om met een Franse C.G 0 To arue1-

der te spreken, la.ten ze op diEi hand spuwen, de eerste, de twae-
v · de, de derde keer. Je veest je bl:l.nd af en steekt hem opnieuw

weer toe. De vierde keer grijpen ze mjeschien je uadd vast.
Als wed.at niet kunnon, dan lukt het ons nooit de /àenhei:i tot 

! stand te brengen, dan hoeven we cok niet m�er te Beloven aan de
1 overwinning van ·a� erbeidersklasse.

� 1� Vervol�ens rich.tte. �- zich tot de voorzitter o.m. hem te vrager 
wat hij er van dacht,·daar hij bem tijdens de irdis"'ussie u nog 
helemaal niet had eehoord o

Voorzitter VEENENDAAL a.ntv.oo'C'dde hierop, de't hij het eens was 
' '1'1�t de strijd.IJt-athod.e zoale die door wim �S was aaubevolsn: 
contact leggen met N.V.V.ers, het e;esprek g-aande houden en zich 
dé1arh.i� te bepalen tot concrete dingen. In de JJrf-ctijk v,as d:i.t 
echter nogal moeilijk: bij ee::.i i:,ouwlJf'drijf zi jr� de �r-:-�: i ders 
veak z.o verE.:preiè �i:u� het; werkeT' en Yoor-al als he i:i :11;.Cl een grou-;; 
vJerk ie, dan heJp-t; het :·iat of twee (:f ::lrje .i:;...B .... E.ers s1an 
"praten'; met n,ede-arbeidei>e. Hij ven ..,,ac1.t;te meer teil van d,� 
ver-spreiding YJJ:? het orgaan ·'Wij Houv,en". uaar par,lar DOffll fü1ur
was stelde hij Vl)or deze voor e0n st,,i �--dl 01, d':l bo,,w te ver.,wy.,en. 1 Wim i.a11s vond het 0311 r,.oeè. id.ae, eX_Ç'13t!tplaren van ",lij 13<-•nwcn" 
op de bouw te ver Kopen. Hij bJ ?Jf" echt;er humaren 0.1; hot f.;i..l�n1i.R:
contacten leggen en e;eE:yrekken vo.::1 en met t:.-;. v .e.rl)ejd19rs en 
,-l aarb�j étl;:; concretr:t 1Ji.tf�n?spunten te ne:aen: hat b�drij:fspen-
s l oen:..ondz ar ... de KOlenrri..;JSVt�rri<Jt, J ne- e 

J ,,...,- ·.-· r 
-· De vcorzitter Vi.1!.iliEHDAAL zaida �rc1·volt3n�, dat de 2J ·.:.,:d;selij-

�· - ka pen,1.intmeést;er van de ..:1..E.1:1 0 B. al f:eruime tijd niets mP.er 
�..., .. ," .. i .... an i•:i jn taak gddG.ari. t•?�d, en om in het vervel� on&anc e.u.d.ainheden

' ,y,r· te vermijden, als zodan«,o- bed,P..ukt had. Hij st-elJe v·:ior Klaas ,,:r.,· • r ) 
o 

..,. ; i,_ f �ULD.ER ,10-4-00 o.ls zod.fu'1it te brJ llC:OUJGll • •  -:!ierop kwmu �een 
, cot!lIIJentaar en 11 d.us 1

' waA deze 1 ern')On èoc.1· Je: 1.cder;V<Jrt,,:adering 
· ,/r ... •ge:lc-0zen. Gá-srne had, fl.e�or�l1!1'-ter--gezien, da't-· het bestuur emig'e '

uitbreiding on�orging. 1\till't .M.à.NS ·ruerkt;e o_p, d.:t e�n l:)eetui;x, d-Jt

, 
e;oed wilde werken, toch �e:lrer uit; 4 à S w.an à.iende te b-astê.!.an. � t Ver·schj_llend.e personan uit de ve-:-;, e'1.óI·ing werden hi arop vuor 

· zo'n b'3stuursfucctie �e,vrea.e;d
1 

d::ct. r.i& .. •,..::iè. l.le -i:-- b,,!roic"!. te :d ji... 
Vervc,1(.ens rJ�elde (}e vcorz1tter VEEi�EIHtb..U. mede, dat lüj H.an 

d.e ha.nq. van ,:Je retekende J rese-ntiel:�st, de edress<:L vm de aan-
'f 

t 
i 

wezj�en uit 'L: cartotheek zou o.1-,,�Je1,;en �n ��Dt de.u 1-n::or.er:. -:�t:.. 
am.ta!. @)remp]arn. V8l! �ij .Bvnv,en" zcu<:.�r- c,1 tv1:.-Ller, 01• cp 1e 
l:C'QW i;-q "\iC:::'�OJ:,<1:0 • 

VerTolgens sloot ld j de vergaq.er"ing • 
.......... _

----

' . 
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e:m brief vnn.11 De 'Nn�rheid 11 tg Am::iterd..'1..t.l en nf
sc.;.r.>'.'..ft v�n dn.Prbij mgesJ.,oten sastencilde brief
.:er·.!.cll.t aa..."1 alle aroors (arbeidscorrespondenten)
b:::t \"3ffende een Rrtikal 1n 11 De ila.nrhe id" over
een ond<:rz.oelr n�_ar de z.g. slavin,..k,J.',\'.)€n in c1.e

' Sovj �t) Unie. 
e Acb{er0rond; het zoeken naar eenheid �ussen r • V • Vu•s

en :è. Y .C.-C!rs, tus:1en P .v.d.A. en cotl'.rmni� an. 
O<à1•ic:''lt c.�n Reint ven �er I!olen, 3ebo1•en te i1.1•rJ1an, 

Eind.�. 
-----------
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Uederland 

0nget1Tij-feld n:ebben jullie in onze krant h-:t aE>ntod ar.,n. hd � .• V.·�·.
b-asttm1' en de :redactie vs.11 11 De Stem van. der Art.eid'1 ;!;el-:?.7-Cn o:�1 een 
.de lege.tie v.al1 N.V. V .-orÏ:'ei1�rs 1:e::1 ond.cr�:ock t0. .::o ,;,t in�t <?llan, 

1naer (;ls Z•B• u slnve11J.:r>.�ipen 11
, d.ia, volgens cinoeud bJ.�d i.."1 ,:'2 So·7-

jet,..Unte zo�den h :st�i -n • 

Ch'as.g, ,.villen w5.j weten, ho-:t de ,,eacties van C.e bi:. 1,:tjf:J!"lr:�e idel'S 
_ Q:'P; dit voor�tel z:! jn, d.un ook <1e 1•oa.ct ie vvn c'te rf;')G '.ld\':l'r:! in Ur: 
b�'dri J,f •

M;t:i'i�kt one: j-1d.�t de1.t i.>1dien h1erove'.r' geen a.i:·�u.sc:'..c ,0rèl.t ge
voerd•· wij moeten trachten deze di.::rnussia lo.a t '.? :.,c,;:cn. D.tr. ka;1. 
d,an ge1?eurcn, door op h1tt gr-sc•u•.1.f. in '1Da· steP.1 V'."J1 ·e; A:i.•::;ir1. 11 
e:n anèla!'€ 01•;:;an<:;.1 te wijzen e.n het \fnnrbeicl"vo0rcl..:,l tr.:':enrl ·te 
ril8.tcen. 
·De N.V.v,. .. arbej.ders lrunn�n hfo:,:,biJ worden O:>(;,;;-:.:!:t, bt� ·nm tcattn:•en
aan te_ drins�:i"n, ont z1.j het ,;Jaarhe.id-u-::.nboà l,<11:.,nt:1.:>ortJrm.
He.t betr-c:t't hi\37' <:an ZR::•k vnD r:u1tance\'JOne bJtebrn:1.s, or0dut hier
mee een groto slae .kr�n .;val'dcn. to:ceoxi�oht ani:i. de R,',,;1-sw;i"jet-J �sto"
en da.ar-dooi� een belancrijl{e: ba,r1•ic1•2 op <le ,,ec r..n.�r ,'c ëcnhci..l tus
sen N.v.v .... ers en i.·1.c.-('}"S, ,tu}lsen p.v.d.Ae-Gi.'S :n co ,t un�sten Jrn.n
.vo rda.n op g<:i i:11.ümd •· 
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ONDERWERP :- r ' �-Î.'/ tr.r-t.y �1-,u,I· 

IOPKAART 
A.CD/Lid K.A.B. belooft samenwerking 

1 ·'11 JUU 1951•
I 'YJ'/ met E.v.a.

,<._I 

Hierbij heb 
berichten. 

l ACD/ //1/21 T j

J�=2 . .:����-� ik de eer UEdelGestrenge et volgende te 

DAT; 

PAR: 

Tijdens 
de Hendrikus W 

een Scholingscursus der "ATEK" te Almelo, deel 
ö pk e n, geboren 2 December 1915 te Ambt-

Hardenberg, van beroep textielarbeider en wpnende Maardijk 
no. 8 te Almelo, mede, dat hij in contact was gekomen met 
een zekere T e u n  i s. Deze T e u n  i s, die werkzaam is 
in een bedrijf in dez·e gemeente en lid is van de K.A.B., had 
tegen hem geklaagd, dat hij niet de volle week werkte, waar
door zijn loon minder dan normaal was. Hij had gezegd, dat 

hij niet in staat was met het loon, dat hij thans ontving, 
met zijn gezin rond te komen. Hij bad W ö pk e n  beloofd, 
dat hij, wanneer deze toestand bleef voortduren, wel genegen 
was, in samenwerking met W ö pk e n, een pamflet over de 
toestand in het bedrijf op te stellen, teneinde dit pamflet 
aan de poorten van de fabriek uit te geven. 

Na onderzoek bleek deze T e u n  i s  te zijn; 
;<I � T e u n  i s, geboren 5 April 1918' te Vriezenveen, van 

beroep perser en wonende Prins Bernhardstraat no. 29 te 
Almelo. 

1� 
Bedoelde T e u n  i s, die bij de N.V. 

�j/,1 Smits & Co. te Almelo werkzaam is, heeft de laatste tijd
otl° \ schillende keren tegen zijn cqlle€a's gezegd, dat alleen de 

'E.v.a. iets voor de arbeiders kon en wilde doen. 
Van betrouwbare zijde werd medegedeeld, dat, wanneer 

de thans in dit bedrijf heersende slapte blijft voortduren, 
ze-ker enige pe·rsers ontslagen zullen worden: Daar T e u n is 
in het bedrijf als een zeer slechte werker en collega bekend 
s·taat, is het zeker, dat bij dan zal worden ontslagen. 

· Een volle,dige informatiekaart betreffende W ö pk e n
wordt bij dit schrijven gevoegd. 

13 .Juli 1951: 
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Uit OD 1378 �-a.-a:g 

Voor OD 1829 

Ag. nr: 113616 

UITTREKSEL 

Naam: CüMITE VAN ACTIE VOOR DE VREDE 

Naam: E.V. C. -n CTIES ONDER UNIEBONDSLEDEN. 

Afz. I.D.Den Haag Datum� 12-7-1951 

Aard van het stuk: Meeting door Bouwvak-vredescomi te op Newtonplein te Den Haag • 

. . . . . . . . . 

Te 20. 10 uur opende, n.adl3.t de keiharde muziek, welke van 19. 30 uur af 
gespi!?eld lm,d, WP.s l'l.fgezet, een onbekende vrouw van plm. 35 jaar oud, de meeting 
en gp,.f direct het woord aan het N.V.V.-lid: 

Cornelis Johannes HUIDING, geboren 9 Mei 1899 te Utrecht, couranten
beznrger, wonende Boekhorststraat 118 te 's-Gravenhage (bij Uw�dieJ!Lst bekend). 
Spreker wees op het bal eng va.n het voorstel va.n Jacob MA.LIK, à,m in Korea tot 

w,.,penstilstl'lnd te komen.Hij meende, dat dit de goede kqnt uitging en wekte allen 
op om <i.ls één man Voor de vrede te vechten en dus de band tekening onder het 
vredesmanifest te zetten • 

Uitgetr. door: T • G. 

Datum: 17.8. 1 51 

iJ\ 10185 , 51 - 116 2 

Op aanwijzing van : B IIId
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No.1 28ÇZ 

Betr. t 

copy ,roor tIB 

en :ïet volledi. 



Uit : OD 1227. 

UITTREKSEL 

• Voor : OD 1829 

Ag. nr: 113229 

Naam: B.N.O.P.(BOND VAN NEDERLANDS OVERHEIDSPERSONEEL) 

Naam: E.V.C.(ACTIES ONDER UNIEBONDSLEDEN) 

Afz. : I.D.Haarlem Datum: 6 Juli 1951 

• 

Aard van het stuk:Betr.verslag van besloten ledenvergadering van de B.N.O.P, gehouden op 
3-7-1951 te Haarlem.

Stoopendaal wekte zijn gehoor op,vooral de kameraden van het 
N.V.V. de feiten onder het oog te brengen en zo mogelijk met hen
de E.V.C.actie voor de 1� onmiddelijk in de daad om te zetten.
Lukt dit niet,aldus apreker,dan zal er nog meer aan ons bestaan
worden getrokken, om de waanzinnige bewapeningsbegroting, die ons
land maar liefst f.47,50 per seconde kost, nog meer uit te breiden.
In tal van streken van ons land, zijn de arbeiders reeds in opstand
gekomen tegen deze armoedepolitiek, getuige de recente stakingen in
de Wieringermeer •

Uitgetr. door: P.v.B. Op aanwijzing van :B V 

Datum: 17 Augustus 1951 



t • 

�, r·- ;f .•. ,.-=: . / 
I 

• 

• 

� -- -

L _____ tl- -._, J/ 
4 Juli 1951. 

!:o. 3u21. 1. - 5 JULI 

195 T
__......_

\ 

u 11 TR E r �:: 
Bi:l.: 1. ,Tcö(";ittf;~,t Uit: 0D 1229\ 

Voor, ·OD 18
o.a.v.: B V

01 ... /1 • : 

, __ , ... ---
betrou·:tb-..{8.l'. 

1 

• 

Dat.: 23.a.51

\ Par.: t\' "' 
' >--

Hierbij heb ü:: dn eE:r l1 t� b richtnn, Je. t uit de ter-z:::.jû.e 
v-:r,nclde bron de vol.3endc bijzonderheden werden vE.' c-krc�·en 
0I:1t1E:nt de op Zate·cdf::..g j.l.�30-(�- 1 51) in 11 0n8 1:uis" t9 ;�m;r:::Ltt

gehouG_e11 l.:a.c1 erve .r·o;i.dering var. r:ic i • •  ...'.,..;.K. : 

In hot da.:;bls.<l unc .'ta/i..rheicl" van 2b-6-51 ·:,erd in c<:-n 
kort bericht, �:etiteld 11 t,r,:;anis1:.tienieuws 11, iJ,_1.enö.h .i,J ::: .:.'1

deze verc8.de ·ini ;;E:geven. '�evoren 1.·,are11 re0ds dt. :.:a('(e::.�lc6�::
in .'r:e::thc 1.12.-i;renod::. ·;d de ze ver __ :ariEn'Ülg bij te wonen. �ü� 
ontvL-vicen daarbij tevens een ui t1:.odi.3in._,sk, a:ct I ,;as.:t.'Y8.a 1 (;n 
exempla,�r hic:1·bij woisc1t cevocgd, wolke lee.art t;.;vens 2ls beHijs 
van toeganG niende • 

. ::.anwezi6 v,aren; 27 personen, w.o. 5 vrouwen. 
Als s�rekcrs traden o.a. o�: 

Pr0dei-1ik Ll�L1l-WI3, ._.eb. 21-5-u3, voorzittar cler bijl'-vnkomit 
en vuoi·zitte1· van :,et ua<_;elijl-::s bestuur de!' i ... ':.' • .:.,.K.; 
Sievrert GB\jGJ;:;3, [;eb. 14.-·1-26, sc.r:etaris van het d.a�eli,)cs 
bestuur va!l ci.e ;,i..1'._;.1-:. 

Laatstcenoemde hield e\·n inleidirJ.ü ove1· }1et onde:r.'w0r1,1: 
"iJnze taak in de st:cijd v-oar vrede, werk en 10 % loons•rc;:'
hoLiI'.oë". 

G.:..uGJ.1-_;s cit�erde een uitsvra1:::.k van het r-;.v.·;.-1Jt:;s.,;uw:, 
waarin t,ezegd ·Nerd, dat bet levensonder·houö. :niet meer dan 1U �� 
duuröer was ,gcN01·den. De.r--,.r de toestand van 's-lal".ds .: inancil::! 
zodanig v,as, da.t sleirhts 'J ,� loonsverl10,.:;in� ge.:,1"-ven kon 1,·1ordc11, 
moesten de arbeiders de overi.:;e '.) 5r, buschouwen e.ls een o::"fer 
voor het behoud van de vrijheid. 

fü.t standpunt van het H.V.V.-bestuur werd door G:füGJ·.:3 
�el best�eden. Hij merkte o.a. op, dat de kosten van het 
leve11sonderhoud in werik:elijkheid in-et 15 �ob w.ru.·en eet1te�·en. 

--- Volöens spreker zo.uden eT mom.entecl in Ar-1ste:::-dam 150u 
NerklosE:n zijn in de confectie-ir;dustrie. iüj me::tkte hier:i;: 
op, dat o:1la11.3s 65 rteisjes, die we:r.·kze.e.rn war 'n in � co�-ifec
".;ieberll'ijf, \:,n·mL ontsh,.:·en, doch dgt daze �eisjes ài-t o.rr'.;slè.:.{' 
n.ic t hadden aanv�ard. Zij naren ó.e fa.b:c:.ek w� r iné�e0af n
en ha,'! 1en h1.1n plaatsf,fl. w:;e:i.· inr;eno.-�en aohte1· de mric:ünes.
G�UrJ � atv:.s cr�e dezelfCe methode toe te pes�en in .ncchedc,
indie:n �.ier a.rbt•ülers zouden worden ontslai;;en.

- Hij rel�veerde -
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Hij r&leveerà.l-, det met in de tr::- ..,__.::1,en.-, SQ;1oene_r;.- c.� 
textieli.nclu.s vr:..e tha ... 1s zeer t3lap is. "Ji t vond volc;enf· :':::c:.1 
Z!jrf-oorzäá1t·ii1 de hoa;e. .;!rijzen n c.lr:: la�;e lonen, ·:: . .... ::.:·doo:::· 
de koo:.;ikrc.0ht vc...n è.t. e.rbe :;.r3 ers ��:.:in", v;:;.�. 

Eij achtte het dab.!'01 ,t noodz::� :el::..j"._, u.a1; er nii:::w:1e p.ct:..• ::: 
voor 10 ��loonsverhoiing in 0.e bc<i:rijv.::n we�dt::n onder:i.o"tt:.n. 
Ei,"'rb!3 noest vooral �etJ.':::t.CLlt vrn;·:len, zoveel '.oacli�k ldür"h 
van de unie-bonden Pan t·e trek.r:en. Het deze anders- ·en,- - •··j

seer-àcn ,•lOesten voor dezf! actie ö 11bcd:·ijfsLE:St1.\Tcn 11'(? J 7'01•ur�n 
e;e v ormd • 

J 
Vervolgens hekr:lö.e !G-1!.:IJGJ".t;!:i u� ho(;c kos"'.;en van het mil:t t1:1�

re a�,11a1•a&t in Nede1·le.11a. t:1. do oorlo:;szuc ti_e: 1,01:..tie:� van .ic 
leden van het Hoord&.tl2.1tisch .!:'act. 

Rusland. wilde slechts VJ:'ade. Da'.:n� was rnen i;ha::w l;i.: z::.i., 
mGt het 0�1tzinnen ven ,�.-n woe8tijn, riic ,1:::ie 1:1aG.l zo ,'."'.TOu" 
was :üs :·!ederlant:. 11Hie:!'t._i"t oli jkt wel, dat �usld..r.Ü •�e:n 
stukje land, als NederlB.ll.,éi nic. t not:.i;; hc�,ft", zo zeide :,_;_J.rut:e:-. 

EiornB. vormde de op ö Juli a.. s. te houden Jeu::;liv::.·c û.e!.· J,rc.c 
naar ,�.:nster:lam een 1iunt van be·1pr�kin.:;. Op de avonden van 
4 en 5 Juli a.s. zou voo� 6i t doel ,vord.en g�collecteo:ed in 
Al!nelo. t :s dezerzijds d;oort;GJeven aan LD-Al'!u:lo. J 

In Glane1�bru_e wareri reeds lijsten ui tee zet. vp �én re ede 
binnen.gekomen lijst was voor ,f 1'/.5u getekend. 

De. wens· vve::�d geui. t, 1e. t de jeugd meer mo<:?ot •:,orden i!:.___:-e
schakela voor het vredef'Jwerk. 

De aanwezige Hendrik LOD,!!;, geb. n-12-13, stelde voor-, 
dat over dit punt zou wo::.·dt:?n gesproken op ö Juli a . .s. ti�uer.i:; 
de terugtocht in de autobussen van J..msterda:.1 nae..r 'l'vmnthe. 
Op dat tijdstip zouden de jongens en :neisjcs 'ila .... rschi .,. nlij.K 
enthousiast genoeg zijn, om zich s. an te melden vooi� \'/(;l'kzs.a 1-

hcden ten behoeve van de vrea��actie. 
I Teunis ..;TUI1frj',,:-,-:1"r, geb. JU-o-16, h:1d reeds 102U hé!:it'tcke
l,lline;en· verze.meld voor de vredt,sbijeeuo1::..st van de Grote Vijf. 
De jeued te Glanerbruc hnd ,ou handte�er..ingen v,.:r·za,;1eld. �e ·'!
zekere OUST te Almelo, werkzae"n bij tic Ka.toerunaatsc.hap�,i j al
del,.r, had in dit bedrijf 14U hendtekenin;::en vcrza:neld. 

Aaa het einde van de bijeenkomst werd namens de ver
u

ade
ring een motie verzonden naar de Regring, waarin het vr,2id€ s
voorstel van i'118.lik werd ondersteund • 

• 

... . 



schr. n.a.v. bericht DVE 

MINIST"':RIE VAN 

BINNENLAND.}E ZAK!.;N 
________ 'o-Gravonhage, 25 Juni 1951.

·I UITGEBOEKT l Ontv, bew: ... ·-··· No. ?'. 112035 ·---·--·····-

VERTROUWELIJK Rappel : ... À...f . ./.g .... !.,,�L ........ . .etr.: 

V AV 4 

) 

H.A"van Pelt

Mij werd van betrouwbare zijde 
georienteerde persoon: 

Antwcor•� : ./.L. ///_.f .......... .
,1 

• ,-7 
bericht, dat de communistisch 

Hendrik Adriaan van Pelt. geboren 13.5.1914, wonende te Uwent, 
Maasdwarastraat 10, die �erkzaam is in de vliegtuigfabriek Avio
landa, voorheen lid was van de E.v.c., doch thans 1s aangesloten 
bij de metaalbewerkersbond van het N.v.v .• Hij zou op genoemd be
drijf meermalen agitatorische actie voeren. 

Het is niet onwaarschijnlijk, dat Van Pelt in opdracht van 
de C.P.N., dan wel'van de E.v.c., in het N.V.V. is georganiseerd. 

Ik moge U verzoeken te willen doen nagaan in hoeverre het 
bovenstaande bericht als juist kan worden beschouwd, waarbij ik 
gaarne zal worden ingelicht omtrent de verhouding van Van Pelt 
tot de C.P.N. en eveneens t.o.�. de plaatselijke N.V.V. beotuur
ders. 

HET HOOFD VAN DE DIENST. 
rJ Namens deze, 

Aan de heer Commissaris 
van Gemeentepolitie 

Jf jl_

te 
DORDRECHT. J. G. Crabbendalll. 
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No.766 
Ond.: Besloten districtsbestuursverg.C .P .N.. P) · if) J. J.lJ t. 1.n

�r. IJ Oi. /Datum ontvangst bericht: 14-6-1951 �/,/A.J./ 

1 ;·•2 0 JUIII vu.:1· .j •. Y-ih
Betrouwbaar heid berichtgever: Betrouwbaa�--"'.'.:-:-;::� - ·1 "" r::J.J 

.J" 'UITî .R'EK , J.;. : ._ ., 
Waarde ring bericht: Betrouwbaar Utt: OD 2 44R!u--c•o ... ,-/-h-�-c-P-�-.6-t
Tevens bericht verzonden aa:i : Voor,BD 1829

-1
•---------' 

11:eaewerkende instanties: Gene 
Ondernomen acties: Gene. 

.,_a.v.: 

ot 
15.10. 1 1 

l Par:: 19 �Ul�I î951 
i-----r-

---------------------------
--------------------------�----------------·

"'
j ( •:tr 

u�,,,. Kort verslag van de besloten uit ebreide districtsbe-
stuursverfaèeri� van de Communist se e a , 
�istrici otter½.m , gehouden op Zaterdag 9 Ju.n 1951, te 
�uur, in de bovenzaal van café Kleijbu.rg, Stiel tjesstraat. 
2 te Rotteraam . 

Aanwezig circa 40 personen, o.w. 5 vrouwen. 
De vergaêering was per convocatie, waarvan een afschrift 

i. ..,.angehec.rt, aat,gekon6igd. 
Achter de bestuurstafel waren gezeten: 

Geerligs, Johan, geb.30-1-1913 te Watergraafsmeer (bekena); 
Sch.:-.lker, Johannes Pieter, 16-:-12-1914 te Delft (bekenë); 
vs� Go&terum., �erardus, 2-4-1913 te Rotterdam (bekend); 
V6.tl Halm, Loaewijk, 24-2-1911 tE. A.mst�ráam (beket,è) en: 

L"z-.:Oauste, J!'i·L\.!1cisco, 17-4-1<.:: 17 te Ro-t-terdam ( bekenà) • �1+�t
�v, 

· fll� · Geerligk, J;, als voorzitter fl,ngerenc.., op,.., nt te 16 .20 

;1.A :� 
uur meteen ort welkomstwoord èe verJa:dering e11 zegt verheugë 

uJ/tl" ::p , te. zijn over de goede opkomst,� ,,.. ... i.-4:c-1 �__/ 
1 v- 1.)1</"v I IJ / A ftYJ. �1.t-t li <1"'"' 

!).1P hl f {Jhaz-Bauste, 11r,.,,�·••'
0
e' t een uiteenzetting over de aanlei-

. I'' èing er 1 het verloop va.n bet bekende con:flict bij de l�. V. 

"'ii�lton-Fijenocrd'', zec.t, dat in è,it bedrijf 20GO I .V.V.ers 
· e.rk9,aam zijn, èat 1ie.t tocl1 een een� id tet ;.-,ü,nà is ge
bracht er, <; i.u:.. met rec 10t van eer. groot succes kar , orèen ge
sproken. De • V. 'i' .er& ·, .. :..,te.n àE. ,::4 .... uur stakin6 1rolkomer; on
èerat, tLnc' r 111e •-rtllt:, deze k._i.eraderi t€lkens ueer opnieuw 
onde · t1ct oog mos ter bre,;gen è t juist öc-or hun steun, dµs 
loor eer. ee. '-J�ià te sc>s_ppen, c1,:o strijd ge\·:onnen is. l•e reac
tie heef� bl het mogeliJke gedaan �e actie te kleineren �f te 
verblor�nen, 1 eeft Le. ··1,i"'-·oestuu.rC::ers �wlfs br>reid gevonden 
ee.ii mL-.ni::\;st tr, 1.,,.-:er. vers1)reièen, N3.armede de eènheid �ebro
ker:: r.10 ... ,t v.orlen, Cl;ll de ar�.,cif•ers !�_c,dèen c1it beêrieglijk 
si�el Poor er h..,'1b:n �i�L allen volkon. n P.n eenparig achter 
onze J �oler gesc�a&rf. Door deze eenstesinde touCing hebben 

• 

'- ij on�e eiser: in6e,,illi.._;ci kunnen zien en ,,as zelfs op de 
eor:::te èE.g v, n de s"ak.int l1et beûluit reeds Gevallen om èe 
::,rr .;.iL.catie vollr-> c. i,; uit te ·...," t·,�.en. DE: reacti\3 ,.aL 7.0 be-
1·rc sè vool' or:,,e boucang det m�n zelfs bang ,·,as c1et èe sta
>in_: o;:i LP 1. l".::."'r ;on oversle .. r .• 7ij( io:ns ae ëts.king L:i.g n.l. 
ee1·. "c0r:peC:cboot in r"JpcJ.r&tie en et1 korporc.&.l vc.n èeze boot 
liet uit ,ijn monc1 vallen dat, als �e staking langer èan 24 
uur 1/.0U èuren, het E-chip zee zou kie"en, èc.ar.m._r, g.naers ver
v,ac� -cte, èat de staking op hE"t lr•1..:.cr er marine �ou overslaan. 
-�O •ietj \.e, kameraéen,da.t, v,anneer de eisen m.:.a.r juist r1oràe,n
ce::. Llc., àe arbciè:ers \ïel in strijd kunnen ,,orden ge.bracht en

..:.· zij -
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zij bereid zijn hun eisen door daden kracht bij te zetten.On
dank& dit alles zijn wij als partij toch ernstig te kort ge
schoten en heLberj we deze staking niet volledig benut. Vle 
hebben verzuimd hier onmidàellijk de eis van 10% loonsverho
ging aen vast te· koppelen. Hadden we ö:l t wel gec:aan, Can was 
er door gestaakt en hadden we een lcanà gekregen de gehele 
metaalindustrie "plat" te leggen. Ook is het een kapitale 
fout geweest dat we in het bedrijf zijn' gebleven. De arbei
èersmassa had juist naar bui ten uit moeten optreder. en in 
àemonstra.tie 1c-,.ngs de andere bedrijven moeten tre' ken, dan \,as 
ook da.ar de zaak "plat" gegaan. Ook zijn we te kort ge, cboten 
in de voorlichting e.1.1 hebben we verzuimd na de staking in ae 
andere bedrijven manifesten te verspreiden, waarin de arbei
{ ers een duidelijke uiteenzetting v,èrd gegeven van deze sta
king. 

De stakingsleiding tenslotte heeft verzuimà om na óe sta
ltin� naar de directie te gaan om daar nogmaals d0 puntjes op 
èe i te ?-etten en aaD het verstanl te brengen dat óe arbeiders 
niet meer met zicli laten spotten. 

Spr. gaat da.n nogmaals in vogelvlucht de gebeurtenissen 
vun de &taking �a, zegt dat,hoewel öeze staking van grote 
betekenis moet '<,orden geacht, de fouten niet uit het oog moe
ten \;o.rde,, verloren en dat in de toekomst a·eze fouten niet 
meer gemaakt mager \',orden. Qnze taak moet dus zijn de Uni,ie
leäe11 2:.tx:i:tlii:JCzaxriti.g s,.:trija\Jaar te maken, opdat z.!.i_ be.:r_ei..9.... 
v:orden gevonden_ rg�qe t� sgi_jë_en voor de_ e.is van l�loons
�hq_ging ... Wij zullen met kracht in de bedrijven aê=EI"e moeten 
gaan voeren en als \.ij aan onze medearbeiders maar de juiste 

���iding gaan geven, d:è!.n kan het niet anders of wij zullen ook

f�ier•in r&ë.erland èe 5terlrnte partij worden. 

--�JX �:a een ko1 te pauze wordt gelegenheid gegeven tot discussie 

Holst, 'dillem, geboren 6-11-1895 te Amsterdam ( bekend) 
/ zegt met [.,,�t.r,fü;_cht naar de inleiding van kameraad ftandee (ps�ud9A1flm voor Diaz_-Bauste, F., opm.I.D.) te be en geluis

tera, roe van oorae·e1 te :.:'Tjn dat deze staking niet goed 
voorbereiä is. Is _in de voorbereiding_ wel over de 10% gespro
ken, vraagt spr. en 7.0 neen, dan moet men .de stakingsleiding 
en art iûers ook niet in ae schoenen schuiven dat men niet 

vc,oi' l<.,"% loonsverhoging beeft doorgestaakt. 

Bosho.rt, I,iauri ts, 28-2-1905 te Hellevoetsluis (bekend), 
ze5t, dat er geen reden tot juichen is, daar hem b�kend is 
àct de arbeiders f .25.- aan goederen .:kunn�n besteóen. In fei
te heeft de directie dus overwonnen d.,aar de 24 uur niet in 
contanten 7.ijn uitbetaald. De partij 'had dit niet goed moeten 
keuren ec zonder meer, afgezien nog van de 105�, het parool 
11 äoorstaken" mof, ten geven. 

Hessels, Johannes Il18rinus, 30-12-1919 te RottE:rdam ( bekend� 
zegt, dat de E.lf.V. een conferentie h'ad uitgeschreven voor de 
�rbeiders van"\Iil ton", doch dat de opkomst zo bedroevend was, 
dat de vra.a,,_; gestelà kan worden of er wel strijdwil bestaat. 
De E. V .C. wil alles voor de arbeiders cJoen, c1och dan moet �an 
hun kant ook mede\,'eFking woràen gegeven. 

Spr. zegt voorts met belcngstelling af te wachten wat de 
arbeiders van "Wil ton" gaan doen voor de 1CJ"1' loonsverhoging. 

vo.n Veen, Otto, 19..:2-1'908 te Utrecht( bekend) v:..raa�� 
nu gedaan is om het cc.nté;lc t met de N.V. V .leden te versterken" 

Het zijn juist de K.V.V.-arbeiders, die we moeten bewerken. 
\,ant zij vormen in elk bedrijf de meerderheid. 

-Sche.lker-
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o» oen vergadorlJ16 van hot bestuur �der A�c
etaal te Johledam hooft .BtJ:rZ.EJ:,AA.rl bot woord �ovoard, waarbij lli� 

zich �s ·volgt uitl:i!ot: • . . 
. Sprekend. over do oio van 10 p loonuvèrhogiiïG 
zoide bij• dat ool� do leilcen van do '.O'niobond-an reeds lang .. niat 
:lllc� tevreden zijn over do verleende loonoverhog:J.:nl;en in v�❖--

lijl:;illg mcu do goateaen lovoneotandoordo . 
BU'l'Zlwi®t cloel\t I roeae. dat het .D. ven 4e 

��o opdracht had ontvangen da�e gcat�ldheid in do Uniebondên 
uit te buiten on hieruit d:à mogolijkho!d te putten om oon stap 
nador te ltooon tot d nvolke nncitd.1.1. 

. DQ opdrcoh1; lu:làd.o, dat in e lc motaalbetlrij-
ven de arbaiders in bowoti'ng moetan worden cobracfüt voor de 10 'fo.

Dit zal mo�ten gqecbiodcn door <b,ijl,l den avonds 
na wox:ktijd thuis te bezoeken (3n. �el in hoofdae.ak d�·lede!'J. �an 
het .v.v., die dan weer ondor hun ooll�a's over-do oio móatcn 
spreken. 

J.n allo move.albedrijvan kan zodoende een
'blok word81'1 gevor,nda dat het met do :W:C-ois eena is on desnoods 
�oor de 10 wil vochten. 

Jll.a r ..den voor gevochten moet worden, 'moeton 
al dozo boàrijven toaelij.k stilgelegd worden, moB•W• aen maasole 
staking. 

1'9orgesteld ( en besloten) uird,in Se 'J1 
te tesinnen met dè bedrijven: fi,Ton, G-üSTO, s mTOUî. Cl'. EX(rEL- . 
Sl.O .. , made omdat in dozc bed::-ijven d-e .BVc toed vortoeen 1 ,-_ ,., -1.e • 

. .\Tolgans BU:f� �Alili' znoet r-arallel rum deze stc.-
1•'4.,., �-vporoeroid1ng o.olt 011aert,.-rottêls wordon g'mvorkt, om te-olijk 

· 1-4,,. ie stald.ngen relletjeo ui:t ta lokken, die dan stoeda vcol
�ul 1.ger en hevi�er t"ootcn.' voe.rkooeu, waarctoor de. EVC-aanbtmij en 
,1" ed. z"1 ... v;ordon yo:l"sroot .. 
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Op of omstreeks 21 Mei 1951 is er in de gemeente Hoorn, onder 

de Hoornse werkloze arbeiders een pamflet verspreid,waarin allen, 
die voor een overbruggingssteun in aanmerking kwamen werden opge
wekt gezamenlijk actie te voeren om van het Hoornse Gemeentebestuur 
een duurtetoeslag te verlangen van f.2.50 per week. Dit pamflet 
ging uit van de navolgende personen, die zich he� initiatje &gqmi,'ti, 
noemdPn:- - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gerrit .&ets1 
geboren te Andijk 29 Juni 1912, landbouwer, wonende 

%ë Hoorn, Westerdijk No. 75. {Lid van het N.V.V.); 
Theodorus Adriaan Boon, geboren te Hoorn 11 ()ctober 1916, grondwer 
1êer, wonende te Hoorn, Drieboomlaan No.88. {Ongeorganiseerd); 
Fètrus Goossens, geboren te Hoorn 11 December 1891, losarbe ider, 
wonende te Hoorn, Appelhaven No.11. (Ongeorganiseerd.Op het pamfle 
stond achter zijn naam K.A • .d.); 
Pieter Johannes Klaassen Bos

'-
geboren te Hoorn 14 A.pril 1915, los

(!.,..,_oe ider, wonenae ie Boorn,P'.Proostensteeg No. 3 A. (Lid van hetN.V.Tl" 
Nico]q,aa Vlaar, geboren te Hoorn 18 September 1912, losarbe ider, 
iJonende te Hoorn, Kuil No.l. {Lid van de l?.v.c.). 
Gebleken is dat .&:ets, Boon en Klaassen Bos niet wisten dat er een 
initiatie/comité was gevormd en dat zij daarin zittïng hadden. Men 
had hen slecht8 de vraag gesteld of zij hun medewerking wilden ver 
lenen het Gemeentebestuur te bewegen dat aan de mensen die voor 
overbruggingsuitkering in aanmerking kwamen,een dlturtetoeslag van 
f.2.50 per week werd iJ�rstrekt. Hiertoe hadden zij geen enkel be
zwaar. JJeze drie personen zouden dan ook voor dat comité hebben be
damkt. Beets en Klaassen Bos zijn door het plaatselijk bestuur van
het z..r.v.v. ter verantwoording geroepen, waarna zijj voor genoemd
oom ité hebben bedankt.

oorts is gebleken dat de bekende Cornelis Kromheer, geboren te 
Hoorn, 27 Octobe r 1912, wonende te Boo1·n, }lerensstraat No.17 en ee 
zekere Henricus Lamb�rtus Koolen, geboren te 's-He.rtogenboBoh 28 
October 1903, losarbe ider, wonende te Hoorn, Merensstraat No. 24, 
de raddraaiers bij deze aangelegenheid zijn. Koolen .be

� 
de R. 

K. Godsdienst. Hij ie echter zeer agressief en arrogant · ·  

Goossens, Kromheer, Koolen, Vlaar en een zekere Hee!!}s,ke 
_ hoofd-: 

bestuurder van de E.v.c. hebben met de BurgemeesTer van Hoorn een 
onderhoud gehad. Rierb ij hebben 2 ij hun verlangens naar voren ge
bracht. Heemskerk was hier de woordvoerder. 

Hoornse arbeiders d,ie voor overbruggingssteun in aanmerking kwa 
men zijn thans te Ilpendam in een "D. u. w. " object te werk geBteld. 
J)e geruchten doen alhier de ronde dat de11e arbeiders willen staken 
- - ·- - - - - - - - - e i n d e - - - - - - - ... - - - - - - -

Hoorn, 8 Juni 1951. 

( 
/ 
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o;, no s,a•51 sTN

GEHEIM ,.__ - . � 

Dat12mc 5-6-51 

Onderwerp: .Besp:r�ldng tu.l':Jsen enige leden van de '1,1g. 
Bond van Spoor- Tram en Nevanbedxijven-

__________ _:�����:��:-=�����::_:�-:�===:�.:_ ____ J-�-1-��-•�* 
Bel' iob.tgevsr bet.rou.wl:)at.u: J 

Voor,� ,ot 

��=:��:=��-��::�:-=���----------------"------- =1t'fs 
! Par,: �

In de avond van 30-5-51 uord tijdens een velgadet1iijj vätr 
''Do Me·t-aal" in hot EVC-gebou.w te Utx8"oht in een aangl:.'enz$nd 
kantoortja vetg6derd door een arietnl leden van de ABSTN, 
waa:r Oflde r CHilIS� IAA?l Ul/ïZEd (13-6-1900) • 

Voor zover nagegaun kon wo�den; werd het volgende opge
vangen: 

ültzen sprak zijti teleu.rstelling u.it over het slechte 
X.t bezoek. Dat Van Loveren (Johartnèa Clazinus, geb. 1-7-15) 

diénat had was hem beken�. Hij achtte het eohte� niet op 
Y I zijn plaats dat Steffena (Oon1elis, gob. 1-4-98) en Bre
X ! gonje (JohannEa Hend.:ricue, gab. 4-12-99} niet aanwezig 

waren, alhoe�Al de mogelijkheid niet was uit6esloten dat 
laatstgenoemde onve.rwacht dienst ha.d moeten doen. Spreker 
betoogde Ve%4er dat deze vergadering plaats moest hebben 
voor de verdeling van de divoree functies in het bestllur 
van de a:d. Utrecht van de ABST�. (Zie ook rapport Verb. 
19 - C/3 no 490'51 dd 23-5-51). Aangezien op de vorige ver
gadering met algemene stemmen ia at,ngenomen dat de huidige 
kameraao. het seoretariast zal r,a: .. rnemen, waartoe deze zioh 
bereid had verklaard, acht hij het op zijn plaats dat ook 
zo gehandeld zal worden. Ten slotte deelt hij mede dat bij 
van 11 t/m 25 Juni met vacantie �al zijn er er dus in die 
tijd geen bestuursvergadering kan �laats hebben waarbij hij 
tegenwoordig zal kunnen zijn. 

Ma dit upeu1ngswooid stelt e�n van de a8nwezigen voor, 
het a�chief dat mo�enteel nog in h�nden ia van de voorm. 

J seoreta:i:·is (llendr1k van Dijk, geb. 5-4-1900) over te brengen 
naar de nieuwe sacrataria. Hij ��Bt toe dat hiJ de komende 
week �al traohten het archief bij Van Dijk �eg te halen. 
Mocht hij overdaf, ge�n tijd hebben, dan zal hij ae secre
taris waarschuwen. opdat �ij het zonodig op een avond samen 
kunuen doen. Ultzen zegt dat bij àit arohief veel oude 
romnel ie wat opgeruimd kan worden. lJe beide anderen zijn 
hier op tegen. Zij zijn ven mening dat het beter is, het 
gedeelte dat niet meer van direct belang is, 1n te pakken 
en W€.t; te lec,,,en o.f op te zenden naer het H. ll. Ultaen 
verklaart z1oh hiermee aoooord. Ben der onbekenden zegt 
toe, dat hij bij het schiften van het arohier z1oh 1n ver
binding zal stellen met de secretaris opdat deze zioh vol-

- komen op d� hooete kan stellen. liij brengt dan het voorstel

/ 
ter tafel (v�lgens spreker afkoastig van het HD) betreffende
het plaatsen van oontactmannen voor de te voeren oppositie
in het YVV in de grote plaatseQ. Ook in Utreoht moet dit
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gebeuren. Wij mogen het l!B in deze ni6t in de steek 

1 
lat9n, v.eat spreker. Hij is van mening dat hiervoor 

()( 1 JORMJNES m�OROJ, · mum (6-4-25) moet worden a�ngewezen 
daar deze reeds opJ>osi tie voert en al reeds lang op de 
hoogte ia van de gang van zaken. Ultzen geeft toe dat 
dit goed gezien is. W1j zullen oren en ogen open moeten 
�etten om hiervoor geaohikte &ensen te vinden. Verder 
zijn allen van mening dat de tijd, welke het Hli zich 
hiervoor gedacht heeft 6 à 7 maanden te kort zal z1�a. 

-Een der onbekenden v�aa&t of hij bij het overnemen van het
archief twee ordners kan asusohaf'fen om het a:rohief orde
lijk op te kunnen stellen. De penningmeeatex is van 
mening dat het wel kan, maar dat er tll<)menteel geen geld 
in kas is. Met het congres heeft hij �llea af mo&ten 
dragen; er W$a toen f 50. Hij zal echtex proberen/ 20 
in kas te krijgen om aa.nkopea ·te kunu�u doen, 

Ultgen sloot deze VeL�adering ten 21 uu..r, waarbij de 
anderen hem een prettige vaoantie toe�wansten. 

Bijlage: 2 foto's eongree te HilVerawn. 
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UITTREKSEL 

Naam: Alg. Bond v. Spoor-Tram en ATO-personeel-EVC 

Naam: E.V.C. - Acties onder Uniebondsleden. 

Afz. : I.D. Utrecht datum: 23-5-51.

Aard van het stuk:Verslag van ledenvergadering v.d. Alg. Bond v. Spoor Tram en 
Neven personeel (E.v.c.) afd. Utrecht, gehouden op 16-5-51 in het EVC
gebouw te Utrecht. 

Uitgetr. door: 

Datum: 

� 336 1 0 • '50 

JR 

11-10-51.

Op aanwijzing van: B V. 



Hierna geeft l>ltzen het woord a.an De Jong 
gdeling van punt 4. 

/ De Jong begint met een overzicht te geven van de strijd 
� der EVC. De EVC is begonnen met de gedachte dat zij het 

beter kon doen en het beter wilde doen, maar in de zes 
jaren die achter ons liggen hebben wij fouten gemaakt, 
zelfs zeer grote fouten. Ben onzer grootste fouten was de
arbeiders uit het NVV te trekken en in onze organisa�ie 
onder te brengen. Het tegehdeel is gebleken en wij zullen 
deze tactiek moeten laten varen. Wij zullen ook in het NVV 
zelf moeten gaan werken en op�ositie verwekken. De EVC 
he.eft zelfs get.racht eJao. fusie aan te gaan met het NVV. 
doch dit ie afgestuit op de eis van aanstelling van enige 
onzer bes· uurders in het NVV bestuu.r. De "Nederlandse Ver
eniging" (aldus noemde spreker het NVV) zal nooit een fusie
aangaan wanneer zij ons in haar rijen zal moeten opnemen 
met open banier en slaande trom. Wanneer wij een fusie 
aan

0aan zai dit m0eten gebeuren met volledige erkenning van 
de rechten onzer leden. Dit zal echter niet zo gauw gebeuren.

� Het is daarom nodig, dat niet alleen oppositie onder de 
�/ "Ned. Vereniging" wordt geNekt, maar dat dez€ kwestie ook. 
� end.er de aandacht van de leden der Ned. Ver. wcrdt gebracht 
� en op de vergaderint aan de orde wo�dt gesteld. Om dit te 

'Yerkri�e,en zijn à.oor de Algemene P.aad de vol[;ende richt
lijnen vast�esteld: 

In het �ehele land moeten in de grote plaatsen contacten 
met l':VV-et•s worden gelegd. Dit is moe;elijk. De stokers van 
de loc.lc0dsen hebben een demonstratie op touw gezet om in 
een hogere lconscbeal 6eplsatst te worden. Hïermede is dus 

· bewezen dat in de rijen van de Ned.Vex., P.C.B. en "Sint
Raphaël" ontevredenheid heerst. Hièrin geven de leden van
bet i:VV de grootste docrslag. In grote plaatsen moeten
n:ensen worden opgewekt, leden van het }fVV die door hun ge-
sprekken in werkplaatsen of vereaderingen blijk geven l�t
met de :SVC eens te zijn, te noteren. l'iamen en adressen

1 moeten wora
.

�en doorgegeven en deze personen worden dan door
friet hoofdbs;etuur of de plaatselijke afdelingen bewer_kt om 
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7. hen tot oppositie te brengen. Wannee:r in het gehele land
t\ · contacten zullen zijr: verkregen, dan zal in Utrecht een

{ ' grote ve.rgadering worden belegd, waar al deze contacten bij
elkaar zullen komen. Reeds zijn enkele contacten gelegd, 
(Opm. Verb. 19: ·vcor Leeuwar�en en� Abe de Vries, voor Gronin
gen werden geen namen genoemd), voor Groningen twee en voor 
Leeuwarden twee mensen. Ook Utrecht zal hiervoor zijn aandeel 

1 ' 

moeten leveren. Bij het bezoeken van doorBegeven adressen zal 
men echter eerlijk tewerk moeten gaan. Men zal de mensen 
wakker moeten maken voor de 10% loonsverhoging, voor de moei
lijkheden die de komende winter weer zal brengen. Men moet 
zich echter niet op politiek terrein laten dwingen o Het tot 

: • stand brengen van deze contacten brengt het voordeel mede

• 
• 

'\ 

dat men bij ev. gebeurtenis8en bij de NS deze mensen kan ia-
schakelen bij het voeren van atr�jd als NVV-er. Om deze hele 
kwestie uit te werken heeft men 7 à 8 weken nodig en daa:rna 
z� een vexgadering van deze contacten worden belegd 

(i�
.
vv�erdere r:chtlijnen worden vas:gest!ld. � Hiermede ie

LJioveren's tweede vraag beantwoord. 

waa:r de 
Van 

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

Hier�a neemt Ultzen het woord en dankt De Jong voor zijn 
uiteenzetting en zegt hem 

!
ens Utrecht zijn ste1.1n toe bij 

het ten uitvoer brengen van e voorgenomen plannen •
Punt 5: 

Hiervoor ia geen animo. Alle n Van Loveren zegt te hopen dat 
de plannen volledig zullen worden uitgevoerd. 

Alvorens tot de rondvraag wordt overgegaan brengt Ultzen
eerst de bestuursverkiezin� aan de orde. V66r deze vergade
ring zijn verschillende le en·�epolst en de meesten waren 
·bexeid. een bestuu.rafunctie te áanvaa.rden. Ook kameraad Verhees
is bereid gevonden, zodat wij op één uit�ondering na - en
dat ia kameraad fOL,-die niet aanwezig is, - het bestuur

• kunnen samenstellen. Hiermede treedt La�edijk tevens af als

,/. 
· bestuu.rder.

, �u ,•ll ··�:�-- Ïlf�t �ieuwe �
�

-- !1 .r wordt_ .dan als volgt eame.ngeateld:-.,-ç,,�-1'�� .. ,., ç t, m'1!t:iHY en ,'V'E . çiMel1jk, �.st�ur ,L!-�-h 
4-JL.c . ...., \,.,,_ ótt ;,1,. • !v AN LOvi�N - ST FFliS -:- BRËOO.'N� en PQL aarrhllle nd bestuur. 
if«,t.� ,· d.(if<.,:L-1 .. Bregonje ·<loet het voorstel Yttrhees als wnd. secreta.ris te
, r,t/j_ '/f. A 1 � laten f1ingeren, met dien Vèl!Stande dat deze pla1;1,ta blijvend 

l'.
<ju,., · ·-->· ·' {Voor hem moet worde.n vastgelegd. De ver ge.de ring gaat hie.rmee
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Verbinding. 19 
c/3 no 541'51 �etaal 

/l/tJ/6 
Datum: 6-6-51 

' 
Onderwerp: Vervolg bestuursvergaderir1g "lJe l..etaal", 

afd. Utrecht, cehouden op 30-5-51 in het. 
hVC-gebouw ie Utrecht. 

-----------------------------------------------------------
Berichtgever betrouwbaar 
wa_rderine beric�t idem 
-----------------------------------------------------------
.i.anwezie;: GERRB.' COlüTELIS .:3'U'.:'Z..C:LAAR (?4-2-12),

PIEJ1Erl CU_fr:ELIS ili: VJ·,CJU� ( 14-6-11 ) , 
JAVDJ liiUSCOU (25-7-99), 
B:ZR!-iAlüJUS JOiILl.'f.iES .SChlr3U:):ï:::::tS ( 4-2-19), 
:;:,s:mJJER'.!..' Clf.:".IST ( 17-'ï-13), 
GE::ARDUS ANT01HUS J/A.AY (15-5-18),
JAN hm::-DhIK :JE RuOY ( 19-12-89),

� V.d. Kamp, 
JACOB HJ�KSTBA (2o-7-21; 
en eniee onbekenden. 

�l!I' :P.R. EI{ •. 1! i:
Uit, OD 1828 
Voot<,OD '!._�29 
o.a.v�� B V 
Dat., 26/10/5 
2ar.: . 

.... _ .. -

Zie ook ra�port Verb. 19 C;3 no 510'51 Wetatll dd 28-5-51.
--

SCIDlliUDERS wijst er in zijn openineswoord op, dat heden 
avond zake� gedaan moeten worden. Hij verwachtte derhalve 
van de kameraden dat zij, zoals was afeesproken, allen een 
plan hadden cemaakt. Zelf heeft hij ook een plan eemaakt, 
docb hij kan dit als niet-'Nel'ksroorder feitelijk niet doen. 
Een plan moet door Werkspoor-arbeiders naar voren worden 
gebracht. Daax niemand iet;.:, zegt, vervolgt de voorzitter: 
Wij hebben op de vorige vergadering no6 zo �et de hand op 
het hart beloofd, deze week een voorstel omtrent de mo�e
lijkheden klaar te maken en op deze vergadering naar voren 
te bren5en. Heeft niemand hier iets aan geoaan? Daar de 
aanwezigen blijven zwjjgen, komt de voorzitter met zijn 
eigen·voorstel, dat inhoudt dat ieder lid van de kern een 
lijst krijgt, waarop minster).9/handtekenir..gen ve1zameld moeten 
worden. Ieder kernlid ontvangt lijsten, welke hij doorGeeft 
aan 5 sub-leden, opdat deze daarmee kunnen wer�en. Deze sub
leden worden door de ke rnleden 5e controleerd. Dit is in het 
kort Schreuders' voorstel betreffende de actie II Voor een 
Vredl::spact tt.1.sen d

�
Grote Vijf". 

· De actie voox de 1o loonsverhoging rnoet in de bedrijven 
levendig worden geho den, vervolgt spreker. Deze kwestie 
leeft in ieder geval bij de arbeiders zelf. liij wijst in 
dit verband op een rede die Ad Vermeulen in Kampen heeft 
gehouden, en wearin deze te keer ginB dat 10% gegeven moest 
worden. Hoewel de politiek van het NVV is: wel praten maar 
niets doen, blijkt toch wel dat men laar ook inziet dat de 
eis van 10% loonsverhoeing bij de arbeiders levend is. 
Wij moeten dus groepjes arbeiders in bespreking bijeen 
brengen en hiervoor in het bedrijf propaganda maken. In 
mijn eigen branche, het verwarmingsbedrijf, - aldus de 
voorzitter - br'engen wij in plaats van de 10<-�, ver_hoging 
van reis- en koffiegeld naar voren, iets waar ande�e a.x-

eiders ook gemakkelijk voor warm zijn te k:xijgen. 
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J:::r wordt 6ezegd dat :1et verl3.ngen na2.r de 10;; nietlee�t �nàer de arbeiders, maar dit is niet waar. Zet rQstie een actie in voor de uitbetaling van óe 94 urendividend. Hie1 ken de strijd voor de 10% rustig aan�Akop.elct worden. 
Br moet meer actie komen bij �erkspoor. Ik stel voor 011t voo.r de ver3adering van a.s. Vrijdag in "Tivoli 11 een n:anifest uit te geven aan de arbeidexs van Werk.spoor,waarin de directie wordt uitgenodigd op deze ver�aderingte komen vertellen waarom Rietveld ontsla6en is. Dit manifest moet zeer sgherp gesteld worden. (zie bijlagebj_j rap1,ort Verb. 19 C/1-533'51 dd 4-6-51). OoK. moeten slac;zin11en worden eekalkt aie bet:rekking hebben op de ;,aakuietvF!ld. uo;c in het bedrijf moet deze zaak niet verfl&uwen . .iJit .moet echter ook gebet1rer.: in andere bedrijvenen hiertoe is noai� dat wij in ieder bearijf een vert_ouwe�smen aanstellen. Bij Werkspoor levert dit deen�oeilij�heden op, bij de Aluminiumfabriek hebnen wij ook iemanà en bij andere betrijven moet nage5aan worden�elKe arbeiders hiervoor geschikt zijn. IK stel voor èat de lijsten met handtekeningen binnen een week moetenzijn ingeleverd en dat het program zoals dit op de kernvergaderin� bij de oprichtin3 van de afd. Werkspoor isbesproken, binnen twee weken is ten uitvoer eelegd. Voorzitter: 

(enigszins verlegen rnet zijn figuur). i-.:ameraden, wijheboen het gehoord en ik stel voor, de volgende weekwet de kern van Werkspcur te vergaderen en tevens te�016en dat dan de lijste� op tafel komen.
r l •' -,-•�,n,' ;.V......, .f . .j _ _._�H: 

(0veri1andigt de vr,orzitter een oriefje ·,mcc:rop staat dathet .TVV ce n vergader inr; houdt over en voor àe 1ie taalafai:ilin1e n J. H. heb dit zo straks pas vernomer., maaraeet niet w3qr de ver�ade1ing 6ehouden wordt.V0u .. z1�:i:c:,: 
��et is i:.;c.:ic: èat ::ij dit weten want w.ij hebben hier een paar:rnfüeraden '"Jn ons bij :.::i::ten en zullen deze vragen ons op de hcoáte te ho�èen van hetgeen daar bespro�en wordt.- Chris� en Faay verlaten de verl�adering. Hutzelaer en �oscou bespreken de zaak Rietveld. �oscouze�t d�t Jietveld vandaae bij hem zou komen maar niet isceweqst. �at moeten wij nu met hem aan? Butzelaar: Rij moet werk zoeken en steun aanvragen;we kunnen zo niet door blijven gaan met de uitkering. :?ietveld is ook bij het HVV geweest maar daar wexd gezegd aat hij eerst anders moest gaan praten, dan zouden zij hetin overwe ,inG nemen. Als Rietveld overbrugbin� krijct danmoet dit p,eld in mindexinb komen van zijn ondersteuningvbn de �vc. 

-5-
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HOORN EN OMSTREKEN

Misleidende activiteit onder

werkloze arbeiders van Hoorn

"lnitiatief-comité
11 werkt zonder

goedkeuring det bonafide organisaties

middellijk in conflict komen met
Den Haag. IJ.et is dus duidelijk
dat het initiatief-comité aan het
verkeerde adres is en dat de
arbeiders zich voor deze actie
niet moeten lenen. 

HOORN - Er is een "initia·
tief comité" gevormd dat 011der
de Hoornse werkloze arbeiders 
eçn 11amflet versnreidl.. waarin
aJlen die voor overbruggings· 
ultker.iJlg in aanmerking komen,
worden opgewekt gezamenlijk
actie te voeren om van het ge•
meentebestuur een duurtetoeslag
te verlangen van f Z.50. Zeer
misleidend worden acllter de
ondertekeni)1gen de 11air.•3n der
vak-orga11isaties vermeld. 

Zo wordt de indruk gewekt.

Helaas is er voor de arbeiders
in. de overbruggingssteun op het
ogenblik in Hoorn geen werkver·
schailingsobject, dat hen gelegen
heid zou geven tot hogere inl,:om·
sten te geraken. Maar nogmaals: 
de gemeente kan aan de uitke· \ringen geen halve cent toevoegen. 
Het is dus demagogie, wanneer 
de arbeiders wordt voorgespiegeld 
dat gezamènl-ijk optreden in deze 1 

tot gunstiier voorwaarden zou 
kunnen leiden. We behoeven nauwelijks te ver-
melaen dat noch de K.A.B. noch
het N.V.V. zich met dit tot mis·
lukking gedoemde op·treden van
het "initiatief-comité" kunnen

alsof het comité handelt 1net
goedkeuring van N.V.V. en
K..A.B. Ook de naam van de
E.V.C. komt hierop voor en dan
weten we m"teen .,,t WP.11<., hoek 
de wind waait. Met nadruk kun
nen we mededelen, dat deze ae·
tie 1rnheel buiten de bonafide
vakor<!'anlsnties woril� aev,..erd efl 
dat de man die zich in het 
comité K.A.B.-er noemt, n i e t 
ln deze arbeidersbeweging is ge, L--------------l

organiseerd! , , 
verenigen. 

Nie,nand zal ontkennen dat d� 
bedral!en van de overbruggings
uitkering te laag zijn om de.
arbeiders in staat te stenen te.
voldoen 1J.an de behoeften van
levensonderhoud voor hun ge•
zinnen. Maar a:cties voor verfie·
tering van materiële positie moe
ten via de erkende organisaties
worden gevoeJ;'d. Herhaaldelijk is
hierop gewezen en het mag toch
zo langzamerhand wel bekend 
worden verondersteld, dat niet de
gemeente de steunnormen be•
paalt, maar de regering. Al zou
het gemeentebestuur dus gewillig
oor lenen aii,n het verlangen dat
in het pamflet tot uitdrukking
wordt gebracht, dan zou zij on·
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� . In een ar'tike.1 ··,van het N1.ell.W ·Noörd 11'.ollallde Dagbl�d, 
·.d.d. 22 Mei 19-5-1 15 o,tn •. het v:olgende b�ri-cht opgeiiomen;-

11Er iSi �-en "'"ifü. tiatief cotn1 t-�rtge·vormd, �1; :··oll.der , 
11 de Ho.or.nae wa·tklqze arbeider-s e_en pamfl,et V.et-ap_reidt· 
·"waarin alle�,. <!ié v90r, ·ove:çbrnggingsu.it'ki?r-ing in �n-.F 

ttllJ,erking kçnilertj worden opgewekt geza_menli,jk _ actie te 
"Vçie±e� om v,p.. hèt gemeeritf:beatuur e_en duurtetoeslag 
"te·.a-erlangen"·:van f. 2 .50. ·zeer misleidend worden ach
n ter' de Qnd

.
eritekehÎnge'n. d.e .?latnCn der,: vak;.orgànisáties 

11vernièld • : 
"Ze>· wordt à.1t"· indruk gèwekt, .alsof h�t, comité h1:mdelt

_,-_11met goedkeurlllg vali."het w--.v. v .• en }C.A.:13 •• Ook_ de naam 
1\van de E\V ... .C. komt hierop voor ·en dan weten we m·et.e.en 

.n·uit welke hoek' Q.8··-witid waait. 'Met nadT-uk kunnen we 
-11 medede1ern., df:i,t d1!2;e actie g:e�ee1 b:Ui,t"ell de bcinafièë 
·1'V8-kor;ganisat1e"fl �or·dt gevoerd �n dat p.e man� üie zi0;h 
. in het Comité· K.A..-B. 1 er noemt, niet _in deZe arbeb,-er.a-
1�b"!!Wel?iing i,e georganiseerdfrt .. 
In verband_ :me.t vorertij"ta&.nda, mogt ik. u; Verz9e_ken mlj 

uitvoerigé inlichtingen te· willen doen toekomen aangaande
het optre,d�n v:a"tt genoemd ":!nitiai;i.ef-comitil11 , onû'ér ver" 
mel.ding�_van personalia, PQ.litieke iti-etell_ipg e,n verd'er . ... van
bel'ang· z1jnde :gegeve�$ va�.: de d,_a:aréij betrokken p:erst.men" 

·'l" 

' 
• 

JC, 

,. 
" 

�- ,,;
' 

; '"·. 

.. 
HET,H0OFD VAN DE DIENST, 

� · �-�a.mel!e deze, · ·;il 

' ,lflf,-- . .) 

.•. 

. ' - !;, 
· A�,;' d<i -h�er ltorpàè.�:f 
,yan -Oe,meent�;J2dlftj.e. ·.
t.e , '-'<-· 

'11 0-Ó R N. 

, -' , 



115/390 
Onden-:: Verr;'/a.dering E. V .c" afd-. I;l.ij�m 

opL; !:fei 1951 · ' 2 f MEt 1951 
J�,tun vt ., on�w '1f;St bericht� 19.-5-51 

l 
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Ik raoge U berichten dat op Woensdag, i6 Mei 1951 t,e \/ed-
c.rnrveer, geneente Wedd�, een oy>enbare verga<:iering wnrd 5ehouden1 
uitgLschreven dóo!" het bestuur van de afd. Blijham van de i,and

�ez1 ..;uivelarbeiders (B.V.C o } 

, ! 
Rze vergadering i die tloor Geert \'L\L'fl:!lS, ceb: te \'iedde,

.21-10-1907, won: te BLJ.JHAl4, Boute,l (voldoende bekend) werd 
ge-openc.i, .:as door 17 pursonen bezocht, het bestuur van de afd.
:<lijh,u1 inbc:;repen. 

In zijn oJ:,ening�Noord stelde Walters voor de vergadering' 
ui'_, te stLllen tot een nader te bepalen datum., teneinde in de 
gcle�enlleid te zijn om het standpunt van het 14 o V .V o tegenover
de nif!uwe collectieve arbeidsovereenkomst in de lanllbom·r te 
1 •. ;<.:t.en te ko1:1en� liij deelde verder mee dat hij hoopte 1 semen met 
de arbeiders van het Hit V. V o, die niet tevreden v:é.i.ren met het ·
hele id vu1 het be5tuur, tot een actie te kunnen overgaan om d.a 

' il. <.le nieuue collectieve arbeidsovereenkoP.1st bcpae-:lde langere 
a.cbei<lsduur, ongedaan te maken.• J!anr �anleiding van vorenstaande werd vorvolgens het-

' \·roord gevoerd door Hendrik van der l'iuLEN, geb: te Ten Boer, 

1 
3-J-1901�, Hon: te i-lCLTEltSUM. :-!ij deelde mede dat met cle onte
vrec.ien urbeiclers va,n het NoV o V o en de ..ong,eo��aeerden, :wel-

\ licht een actie ·-,,,ds te beginnen zoals in}, de veenstreken korte 
tiju geleöen ua s c;evoerd en weike acti·e zoveel succes voor de 
E oV.C. had opbeleverdo Volgens spr.P .moest echter eerst het re
sultaat vnn de vergadering von het I4V ,V o ,-10rden afgewacht. Hij 
dronc; er bij dü rian-...ezigen ort aan om op het bu<lrijf, W"d.a1· zij 

•HerkZHé-lm waren, hun mede-arbeidc:·s NëH'In te 1110.ken voo1" het voe-
ren van de actie. · 

4 

Had:-,t Van der 1-iOL.m te omEtrecks 20.30 uur J.e vergade
;rinr...; had v0r laten, ging de vergadering uiteen, zonder dat voor-'

�ittér .: 1\L'l'E 1
1.3 haë r voor officieel gesloten had verklac.rd o 

_,__ 
.

EllIDE! 
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Brittannie en Frwik.rijk om een Vredespact te sluiten-

Vandaag, kameraden, is de dag, waarop· in Nederland-met het in-

-
. 

-

�amelen van handtekeni�gen onder de�e Oproep 0en begin wordt 

gemaakt. De honderddui�enden �andtekeningen in ons lond, gûvoegd

oij de_ honderden mtll;i.oenen ha.qdtekeningen over de gehele we-

reld, �ullen de Grote Vijf bijeenbrengen om te spreken over eun

Vredos_pa.ot. 

Kamera den, ik stel U voor om straks all�n, afgüvaardigden en

gasten, db�e oproep te ondertek€nen &n 7.0 0en ,pl�ohtig begin

maken met wat wij al+en ale on�e belangrijkst6 taajc' 7.ien : 

D"E STRIJD VOOR HET BEHOUD VAN DE VREDE.!

Wij 7.ijn vastbesloten om het aandeel van on7.e organisatie gro-

ter en belangrijker te doen �ijn dan on�c bijdrage in de actie

voor db Oproep.van Stockholm.

In de kortst mogelijke tijd 7-ullen wij e�n &in.d moeten maken

aa�. de onderschatting van het Vreduawerk in alle geledingen van

on7.e bond. In alle bedrijven moe;ten Vredeecom-ité'a tot stand 

komen ·en de hand tekening-campagne onder d.e Oproep van de We.

roldvredesraad ter hand genomen word�n. De verkoop van de 

Vrede �al belangrijk moeten worden opgevoerd .
\ .

Onverbrekelijk met de strijd voor de versterking van de Vrede

is de strijd voor het dagelijks brood verbonden. 

Iedere C(;nt. loonsverhoging, iede:re ·subsidie op de levensbe

hoeften bC:1telcent im.mE.lrs .,.,oveel minder voor de aankoop van oor-

-

... 

logsmat�riaal. Om de nood�akolijke stri jd voor lo�sverb�tbring,

m�t succes te· ku,nnen voeren -wij �0i�en he t reeds- is een brede

e8.lllenwurking van alle arbcidete nood�akelijk. 

Om daartoe te k�men ;s nodig, da_t mat alk• sac.ta,,:hso!Î.� 'inslag

wordt gebrok0n en on�cl l&dcn gaan beseffen,' dat de arbeiders,
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georgan�seerd in het N.V.1.! de K,A.B. en het C.N.V, nbt �ulke

monsen �ijn ·als wij, mot de�elfde noden.en verlnngens naar een

red0lijk bestaan.

Hot bestuur van hot N.V.V. verleent dieneten' aan de be'>;ittende

klasse; de leden van het N.V.V. echter �ijn een deel van de

arbeidersklasse.

T"gen de ·politiek van het N.V.V.-bestuur moet een onvtlr�oenlijke

strijd worden gevoerd� met de· leden van het N.v.v. moeten wij

de eenheid von de arbeidersklass� tot stand brengen.

Welke arb�id�rs staan ons het meest nabij?

Ongetwijfeld '>;ijn dat de arbGiders, die gGorganis0:rd '>;ijn in

het N.v.v. en voor hGt overgrote deel daarvan lid �ijn gewor

den met de gedachte, dat het N.V.V. een strijdbare vakbeweging

is, 

Het 1s de'>;e groep vooral, dié on�e aandacht moet nebben,
... 

N.V.V.-ers en E.v.c.-�rs vormen te�amen het grootste �eel van

alle georganiseerde arbeiders, Samenwe�king tussen de'7>e twee
J 

groopen '>;al van beslissende betekenisJ'>;ijn voor alle anders-

en ongeorganiseerde arbeiders. Dat de�e samenwerking mogel!jk
' 

is, werd en wordt bewe?.en in tal van s·takingen, kernverkier,,:in_.

gun �n nog pas op het Looncongr�s van de E.v.a. op 10 Manrt,

waar �on derden N.V.V.-ers aanwe�ig wnren en samen met E,V.C.-

0rs en anderen de oproep richtten aon de Nederlandse arbeiders

klasse tot het instellen van comité's ter verdediging. van het

levenspeil over te gnan.
_, 

In de bedrijven, waar on�e leden werken, is het o-prichten van

de�e comité's mogelijk, Dat bewij�en ons de talrijke inste.mmin-

gen met manif8sten eri bulletins.

Er is 0chter nog wanbegrip en twijfol ovi:;r de IJlOgblijkheid van



• 
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samenw&rkirtg Ein de mani��, waarop dit moet g3beuren. Ook sp�a-, 

ken we rE:H;d-s van stiotaristne •. .•

Bit sectarisme komt tot uiting in die bedrijven, waar de leden 

der A.B.H.M .• in de muerderheid �ijn. Dan menen "lij de wet te 

lrunn&n· voorschrijven. Dit is in strijd met 4e meest nood�ak:6-

lijk6 voorwacrden om vop,r <.•m met de arbeide,re in e�n bedrijf 
. 

. 

successen,�e boeken. Wanbegrip �n twijfel ia �r in grote mate 

\_2nder de w&rlrnrs _ in de m1;:ub_il&ringsinduatri�.

Voor hen echter ,;,;ijn -óndanks de grote versnippering'.in tal van 

k_lailla bodrijven- grot& mogelijkheaen, omdat er v�le grieven ,,' 
1 ' . ' 

-,;ij'n, diè ·door de ohdernemers e-n uni bestuurd.ere worden gern:J-

get::::rd. Daar is .d,e dreiging van, werkclassificatie, de grote 

achterstand met de lon�n, göroedschapsvergoeding 0n verscher

ping yan �orieven, om er maar enkele te noemen. 
-· 

Dat in dEi"le kringen ook eamenwbrking mogelijk is, b&wijst ons

de goede o�tvangst ván manifesten in hèt bedrijf van Nederland

op het gebied van meubelen, 11 Pander". De door ons Uitge-geve,n 

maniftJsten in dit bedrijf werfüm door de N.V.V.-e:rs _goed orit

va.ngeh en Vt:lrdedigd. Dit kwam do or dat h0 t manifest te.yore-n gotJd 

wo.s besproken met de bótreffE;nde arbeiders. Dit bewijst, dát 

ook dE:: meubelmakers e·rin kunnen slag�n om in eamènwerking met 

andersgeor�anise8rden.strijd voor verbeteringen te voeren. 

Daartoe moeten in alle belangrijke st:reken en .plaatse:n com:i.-

té I s ter VE:rdediging .vo.n het levenspeil worden opgericht ó� de 
. . . 

belangen van db arbeiders t� gaan behartigen� 
' 
' 

�en �aak, die wel de grootste aandacht verdient in het tot 

stund komen van de samenwerking m0t ruidersgeorganiseerden ia --

het bedrijfsbestuur� 

Wap..rom slaagden dE:: arboid6rs van de Atlas en ët"a 
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t. onder �oezeJtding van het hierbij gevoegde A.T • .=..IC.
f''l I kadArble.d 11De Spil 11, dd. 12-4-51, heb ik de eer U als

f', \v. , com.mtmte.ar öp de inhoud van d.i t orga�n het volgende te
')i-" j berichten: , 

V 

( 
De- oÇomi té 1 :3 ter verdediP;;n;:: van het levennpeil 11, tot 

" 
t

' 

de vorming waarvan op pe.gina 2 van het orgaan "D,e Spil 11 

{ t' i1 'v• v I wordt opgewekt, hebben tot op heden no6 zeer weinie; van
/ 1 zich doen bemerken. het enigst blijk van het moeel ijk 

/ besta•::n van een dergelijk coL1i té werc1 ee6even door een l artikel in het dagblad "De 'Naarheid", äd. 25-4-51, getiteld; 
"f.itrijd me� ons voor vrede, wel vaart en t;;el uk", ne.u1ens het 
11E-nschede' s co:ni t� ter vertl�diging van het levens_peil II onder 

.,.îj teicend <l.oor Egbert VSLNl✓:.AN, .:,eb. 17-7-11 !;e Losser, wever, 
� \, L v 4-wonende .:ioge Bothof straat 139 te Enschede. 
t 1 \ l', '" 1 GE:noemde V..!;!·:fü·i:'d1 is thans tevens lid va.n. het t:nschede I s 
,i < • ..r Vredcscomi té. 

_.,,.... 

... 

J..-., ... O· ...

! '
C, i..> 

Eet bele�gen van ledenv,:r,rrade.r·in1•;en van de ,.1. • .'. --�-K. 
heeft hür ter pltl.ë.tse meestal een slecht :reaulta�t. 
Gewoonlijk güef t slechts een ge deel te van de l)e3tuur..s
leden gevolg a;,,,n de o�roep voor zo 1 n ver,::adering, zodat 
af en toe door 3 t 4 p.rsonen wordt ve�gaderd. welke 
ve.cL;a.de�in__; di...:vrijls ve:('loopt i.n een 11 onderonsje", Wt1c:.rvan 
-..ü te::.·aa:l.'d cet'n enkelt� kracht ui t�aL::.t en wa.Jr,10, . .r Gv·�n 
zat<:elijke besluiten kuri.nen worden gen,1men • 

��an de oproep&n v0or be�ri,iûilc:qenve ... ·;';{aderin ,c�, 
we.artoe voo.c eni3e bed!' _jven te .� nscbede zedur.-:r.de de 
laatste weken we!'ri ove:cc;e6e.::-.n, wertl evenmin v.e ini._; 
bevolc Geceven, niette0ensta�nde ieder lid van de 
betrok:en beàrijven een convocatie werd toegezonden. 

:Ue afschriften van een tweetal van dert�elijke 
convocA.ties '.Vordt hier:)ij ,:;evo�gd, .�l:,ne::le een e::P.il]la,:·.r 
van 11l.Je l..ra.at vah �_e_,î.�;r�ers", dd. 7-4-:- 51, �at or�;t:�n 
van �➔ a.1.a. •.L•. \;_wen se ieX 1 -,.J.J. van .11..1. • •••• ,d .ir.• '[' "' 

1
f-i,•• t ' t·e1 I•J·. J de ri - K 

w::.arover in de c nvoce: �ie a.-1.n de A.T • .E.T:.-lt:den bij de 
"'2. 1.r.1·. H'vrdt c;es�oro}:en. 
·-

� 1 
- De bedrijfsi�nins -
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UITTREKSEL 

Uit OD 1606 Naam: COMITE 1 S VAN ACTIE 

Voor OD 1829 Naam: E.V.C.-ACTIES ONDER UNIEBONDSLEDEN 

Ag. nr: 108993 Afz. ID Rotterdam Datum: 9. 5. 51

Aard van het stuk: Comité van havenarbeiders. 

In antwoord op Uw brief No. 106155, d.d. 17-4-51, wordt bericht, 
dat bedoeld comité alleen bestaat op de kantoren van de E.V.C. en 
C.P.N.
De in Uw brief genoemde pamfletten zijn op de machine en papier
van de E.v.c. gestencild.
De oprichting van dergelijke (papieren) comité•s wordt van tijd tot
tijd door de E.V.C. en C.P.N. gelanceerd, kennelijk in de hoop, dat
de arbeiders hierop .zullen reageren met de oprichting van een wer
kelijk comité.
Tot op heden heeft deze methode geen succes opgeleverd •

Uitgetr. door: EMD Op aanwijzing van: B V 

Datum: 



I.D.No.86.

VERTROUWELLJK. 

Betreft: Oppositie in het N.V.V. 

: 10 MEI 1951
-------. .... � .

A,:;;1 h cf/j /

ACD' 

DA 1: · r.:'57 

PAR: 

9 M El 1951 ;,trr J 
In antwoord op Uw brief no.106044, 9.d.25-4-51, 

wordt bericht, dat, zoals bekend, van Veen, Otto, geboren 
19-2-08 te Utrecht(bekend), reeds sedert eind 1949 lid van
het N.V. V. is

Omtrent zijn  activiteit in deze organisatie moge 
o.a. worden verwezen naar het dezerzijds rap port No.452, 
d.d. 7-4-51; van een eventueel contact met de ex-NVV-er 
v/d Pul kan niet blijken. (Einde). 
---,.�r--

- - -
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• 

werkende bevolking 

De 'prijzen 

' 
•' 

Veel is gesproken en geschreven·over de vorming van de nieuwe regering. 
In het bijzonder oQk door de werkende bevolking. 
Voor ons immers was de voornaam�te vraag: zal er verandering komeu 
in de gevolgde loon- eu prijspolitiek die de armen steeds armer en de 
rijken steeds rijker maakte? 

Echter de eerste dag van het beleid van de nieuwe regering heeft met 
één slag duidelijk gemaakt, dat de gevoerde loon- en prijspolitiek niet 
alleen zal worden voortgezet, ja zelfs wordt verstherpt. 

stegen in .1. dag met 10-40 pCt 
Zo was het met vet, 'boter, margarine, 
electriciteit, slaolie. 

brood. Nadien volgden kolen, 
" 

Doch hiermede is de regering nóg niet tevreden. Minister-president 
Dr. W. Drees heeft openlijk aangekondigd, dat de bevolking door verder
gaande prijsstijgingen met nog 5% meer zal verarmen. 
Dit offer zal volgens Drees nodig zijn om de hoge oorlogskosten te dek�en 
waardoor "onze veiligheid" zou zijn gewaarl:>orgd.

Men wil de àrbeiders laten offeren, de winsten laten stijgen. 
. 

De .waanzinnige bewapeningskosten, 
de 6 milliard, m/oeten . dus uit onze 
loonzakjes kom�n 

Werkers van Amsterdam 
Wij, arbeiders uit de Amsterdamse metaal-, transportbedrijven, bouw
vakken en andere bedrijfstakken, leden van het N.V.V. en E.V.C., ver
enigden ons reeds in het Amsterdamse Comité ter verdediging van het 
levenspeil. 
Wij verenigden ons, gedreven door de overtuiging dat indien leden van 
het N.V.V. en E.V.C. tezamen met alle anders- en ongeorganiseerden op• 
treden tegen de politiek die onze gezinnen steeds verder verarmt, wij 
onover.winnelijk zijn. 



Daarom riepen wij ook op tot demonstratie voor de kantoren van het 
N.V.V. in de P.C. Hooftstraat, teneinde ook daar onze-rechtvaardige eisen
voor te leggen.

Werkers van Amsterdam 
De 5% loonsverhoging 1s m verhouding met de gestegen prijzen omrol• 
doende. Dit moesten de bestuurders der samenwerkende organisaties be• 
vestigen, maar ook zij stellen zich op het standpunt, dat de arbeiders 
een offer moeten brengen te.r wille van: de bewapening. 

De prijzen blijven voortdurend stijgen, een krachtig optreden hiertegen 

is dwrngende- eis .

• 

� . .

,,, • •  , ,1 •• 

Wij besloten tot een Amsterdamse Conferen1ie, waal'in arbeiders uit alle 
organisaties en tuit alle bedrijfstqkken tezamen zullen moeten beslissen. 
welke maatregelen tha11s moeten worden genomen- om het leve11 en het 
geluk van onze gezinnen tegen deze aaµslagen te ve1·dedige11. 

x.xxxx.xxxxxx 19 April 
Deze Conferentie zal plaats vinden 9p �pril a.s. 
We doen aan deze conferentie het vqorstel onmiddellijk de strijd te 
oi:ganiseren voor: 
1. een loons- en salarisverhoging van 10% voor alle werkeJs;
2. volledi�e compensatie va:ç de prijsverhogingen �n het ·lÎ_1stellen van

een absolute prijzenstop .

Wij roepen U op in Uw bedrijf, in Uw bedrij.fsafdelingen deze eisen te 
bespreken en afgev·aardigden te kiezen voor deze Çcmferentie. 
Verenigt U in Uw bedrijf, vormt bedtijfscomité's ter verdediging van 
het levenspeil. 

. 

·strijd tegen oorlog voor het geluk en· .de

toekomst van ons en onze kinderen ! ! !
Namens het Comité ter verdediging van het levenspeil: 

C. E. BLANKEN, Wljttenbachstraat 7.9 s.
}1 ' � • I

J?,t... / {, :., ,.. � ,. r J ' • ,/, ' 

a.--



AAN DE AMSTERDAi\Ji3E ':!TuRKEND:S B:EV.OLKING 

Wij, arbeiders werkzaam in de Amsterdamse metaalindustrieën, 
overheidsbedrijven, transportondernemingen, bouwvakken en andere 
delen van het bedrijfsleven; wij, die lid zijn van het N.V.V., de 
E. V .C. en de confessionele organisaties, op T:!oensdagavond bijean
gekomen op uitnodiging van een_aantal N.V.V.-leden, wij hebben
ons verenigd in een Amsterdams comité ter verded iginc van het le
venspeil en richten ons tot U, werkende manne11 en vrouwen van
Amsterdam.

])oor het stelselmatig verhogen van de pr ijzen daalde d<,ntoopJt:ro.cht
van onze lonen en saiarissen in het afgelopen jaar en de laatste
maanden reeds met minstens 5%.
Door de jongste maatregelen van de n�euwe regering, de catastro
fale dpdrijving van de prijzen,, als gevolg van de bewapening, drei
gen onze gezinnen aan de ellende prijsgegeven te worden. Dat mag
niet gebeuren. Dat zal niet se�euren, indien gij, werkers van Am
sterdam, een eensgezinde en daadwerkelijke strijd ontwikkelt voor
de verdediging van Uw bestaan.
Wij roepen U op:

I. Strijdt met alle U ten dienste staande middelen tot aan
het stakingswapen toe, voor de onmiddGllijke uitbetaling
van 5% loons- ·en salarisverhoging;

IL Eist volle_dige compensatie voor de pr ij sverhogingen.► en 
het instellen van een absolute prijzenstop. 

Een uit ons midden samengestelde delegatie van N.V.V.-leden zal 
a.s. Zaterdagmiddag om 1 uur bovenstaande eisen aan hun Hoofdbe
stuur in de P.O.Hooftstraat voorleggen en verlangen, dat het
N.V. V . terstond ingezGt wordt voor de verwezenlijking ervan.
Wij roepen onze medearbeiders-N. V.V.-leden op, deze delegatie te 
steunen, en a.s. Zaterdag in grote getale voor het N.V.V.-kantoor
aanwezig te zijn en hun bestuur duidolijk te maken, dat niet lan

ger genoegen genomen �ordt met vage beloften.

Axbeiders van Amsterdam! 
Verenigt U in Uw bedrijf in de strijd voor de verdediging van het 
levenspeil! Het gaat om ons aller belang, voor het geluk en de 
toekomst van onze kinderen! Samen zijn we onoverwinnelijk! 

Namens het Amsterdamse Comité ter 
Verdediging van het Levens:µ, il, 
C" E.l:BJ.anken, secretaris, 
Wijttenbachstraat 79 hs. 

., /:) ,e_ / /. 
,, . ',:.> . / \ (4' // /(."';

,. 

/ t . 
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UITTREI<SEL 

Uit : 0D 345 Naam: MAANDRAPPORTEN NOORD HOLLAND 

Voor : OD 1829 Naam: EVC-ACTIES ONDER UNIE-BONDSLEDEN 

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

Aard van het stuk: Maandoverzlbcht .Apr.51 Amsterdam 
' 

Het z.g. breed opgezette Amsterdams oom1t, ter Verdediging 
ven het levenspeil hield, ondersteund door pamfletjes en 
CPB- en EV0-organen, op 19 April een conferentie te dezer 
atede, waarop ca. 160 man een verkldring onderstreepten� 
dat met alle �delen etrijd dient te worden gevoerd tegen 
de bewapening, voor de vrede en voor verbetering van het 
levenspeil,. �a-ar�oe het hant&ren van het stakingswapen 
noodeakel1jk wordt geacht. Over de huidige stakingèn en 
hun �orz·aak werd door .Berend BLOKZIJL op sen ijlings (op 
26 ApT1l), aan de vooravond van l Mei, in de Diamantbeurs 
belegde_ vergadering, het woord gevoerd voor nog geen 200 
personen (capaci�eit zaal 3000). Hij wees er op, dat na 
tallc.ze �evergee.fa gebleken moties, telegrawnen, delega:ties, 
e.d., niets anders everblijft dan staken. Hij stelde ook
cynisoh vast, dat elk door àtaking van de regering afge
dwongen dubbeltje, niet kan worden besteed voor de oorlogs
industrie. Hij vroeg om voorbereiding tot strijd in de
werkkring, alsmede om geldinzainelingen om de strijd vol te
houden.

Bij d6 Westersuikerfabriek werd gepoogd de arbeiders in 

1Jt1 staking te krijgen, door het Oomité ter verd�diging van 
het Levenspeil aan deze fabriek. Resultaat nihil.1Eenzelfde

-- � 

Uitgetr. door: RM 

Datum: 16-10-51 

� 40061 • /◄9 

Op aanwijzing van: BIII 
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V,�.,TH0U',, ,EL IJK 

VorbindinL: ITo.12 
Joss.r.137 

2 ;·ei 1951. 

t.✓:i,� 

Ö,',o/ 

&. '1del'Wè rp: D. 3�.uc.;;LD8.J 
�UJ\ ontvan6 :,t bericht:--

-�trou"buavneio bericni,gever: 

�LJc/ 
ttt. 1 

tl-'-/" 
b;;: t reu•.�· b�I T r RE KSÈL

.iaardEJI·inL bericlJ L: 'betrouv,baar 
l ';:9venu bericLt gezonden aan:--

,. ede·;,1�::.·,L8nue ins ·tan ties:---

Uit: P. i) ,'i. 

Voor, il "1 dN.9 

o.a.v.: -l�
at., 6. �"

1
.:· .7 MEI 195i 

A(D! loJlj''i�_ 

l •:d-11·nc· cm ac 1,ie :--- Par.: ê.� 

' 

1 ,.,,.,, 
�-V'" werd 

Van een persoon, die doorgaans goed getn1·orraeerct 1s, 
vernomen, dat 

l I /.._ 
. )( Dirk DóJXELD�R, geboren te 's-Cravenhage 22 Juni 

1923, v;onende Willem Kuypers 1.raa't J.06 te 's-Gravenhace, ,-

b 
door het d1s·lir1ci.oe-s-rn:t\.r van de C.P.J!., district D81'1 !Jaag, 
vRn aJ.J.e partijwerk werd vrijgesteJ.d. 

lli;J is van t>eroep druk.leer en hee:i:''t to.t taak zich 
-� te dringen in de typograienbond, aa,1gesJ.oten blJ het
,..V.7., teneinde aJ.daar de cownunistische beginselen te

1--( propageren. (einde) 
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2 b.V.C.-ers lid van de fabriekskern, voorts lid van het 
in dit bedrijf opgericht comité ter verdediging van het 
levenspeil, bleef echter wel ter vergadering. Naar thans 
wor5t vernomen heeft hij zich uit lit comité teruggetrok
ken. 

Als gevolb van een en ander werd besloten, dat 
de kern een vergadering zou uitschrijven, waar dan door 
het gehele personeel over de onderhavige kwestie van de 
nieuwe l:OonberekeP:i.ng kon worden gesproken, waardoor _de
:Ei.V.C, het eventueel prestige-verlies van het niet erkend 
zijn met de Uniebonden zou kunnen herstellen. 

Tot hiertoe leek de t.v.c. de wind in de 
te hebben. 

De aangekondigde kern-vergadering, gehouden op 
Maandag, 23.4.51, bleek echter geen b.V.C.-succes. Aan
wezig waren 12 personeelleden, vanf1ie 10 L.V.C.-ers en 
2 ongeorgani�é€rden, benevens als bestuursleden: J.J. 
HbEiiISIO RK, geboren 30.1.21, wonende alhier, en een zekere 

"'·•- �er 
HJ;LLE 1IBrlAND, blijkbaar een L.V.C.-bestuurder van buiten 
deze gemeente. 

De vergadering ving aan te 20.30 uur, en ein-
digde te 22.30 uur. 

Tioor het bestuur werd de houding en het beleid 
in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot 
deze kwestie, becritiseerd. Vastgesteld werd, dat met het 
oog op het te gering geachte vergaderingsbezoek geen be
sluiten mochten worden 6enomen. ·.1e1 bleek, dat :a::EBMSICERK 
en IIf,LLbN:i3itAlif.i) met alle aanwezigen van oordeel waren, dat 

vastgehouden moest worden aan het besluit van de perso
neelsvergadering van 13 :Maart j. 1., dat een nieuwe loon-
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re;eling niet zou worden geaccepteerd en dan het werk 
zou worden neergelegd. 

:Je nieuwe loonreJeling schijnt een z.g. tariefbe
rekening in te houden, waardoor meer het accent op de 
resul tat.on van teamwork komt te liggen, wat wil zeggen, 
dat de vlu�ge geroutineerde arbeider in loon achteruit 
gaat, terwijl de minder geroutinE·erde een loonsverho_;ing 
zou. ontvangen. 

Indien deze nieuwe loonre5eling wordt ingevoerd 
is het te verwachten, dat bij de vraag staken of niet 
staken, in elk geval voor de Uniebond-georganiseerden 
ind.ividuele motieven de doorslag zu.llen geven. 

Ter vergadering werd door HiLL.,;,NJ3RAND nog een 
voorbeeld gegeven hoe ergens in een dergelijke staking 
het gewenste werd bereikt.• 

Men gaf te ken�n gaarne te worden ingelicht over 
de besluiten genomen op de Uniebondvergadering, in de 
aanhef bedoeld. 

H.A.STbGbl'iAN, geboren 3.11.09, Voo·" ,itter van 
kern, lid 1..V.O. werd er door de aanwezige� bestuurders 
van teruggehouden om de Directie de volgende dag van 
definitief besluit over het niet aanvaarden van een 
nieuwe loonregeling in kennis te stellen. Men achtte de 
tijd daarvoor nog niet rijp. 

Het geven van cijfers van de bij elk van de bon
den aangesloten arbeiders is niet eenvoudig, daar meer
deren van hen meer dan eens voor een organisatie bedan
lren. Zo bedankte de vorige v,eek nog twee arbeiders voor 
de K.A.B. Thans schijnt de situatie als volgt te zijn. 
�antal arbeiders totaal pl.m. 45 man, va�Nie 12 lid van 
de E.V.C., 6 man ongeor5aniseerd en de overi3e pl.m. 27 
zijn aangesloten bij een der Uniebonden. Einde • 

.J0,1./. 61 
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1) Uitzending van een 
de Sovjet-Unie. 

arbeide x vän Wexlcspoor-Utr dfft: ""naà:r JPar.· � _ 

(Zie ook rapport Ve�b. 19- C/3- 360'51 Metaal dd 16-4-51). - .. - --- - ·- -- ·----
olgens de hierbij gaande aankondiging zijn als candidaat 

gesteld: 
v.d. MARK - JACOBS - RIETVELD - DE GR1IBF. 

(Hun personalia zullen nog werden vera1rekt). 
v.d. Mark komt niet in• aanmerkig omdat hij ongeorganiseerd is. 

_ . . ,Aanvankelijk had zich schriftelijk O_flgegeven de 11kampioen-
lt.�;,({,.-,4t-v.l 1/ r1 worstelaar tt WILiiEM DE G'.REEF (20-9-21), lid NVV; de�e heeft 

j'�" �" t1'�,._ 

zich echter op het laatste moment teruggetrokken .
.... ,<-v.> _1,.-. � >, )l·1.f Thans ia bekend eeworden dat uit de 4 bovenger:oe.cnde 
'.c.. ./";•,,,_ v�-, andidate n ie gekozen: 
J l1 -'--; MARINUS RIETVELD, geboren te Utrecht 29-9-19, van beroep 

(j / U.. aan bouwer bij Werkspoor, lid NVV, godsdienst H. K. ( vroeger 
--

----·· 1� .B.) 1. gehuwd met Elisabeth Anna Beemer, geboren te Utrecht 
26-2-�2, wonende De �azelstraat 68 te Zuilen. Rietveld 
krijgt echter geen verlof van de personeelschef. Herman 
Scheidt (18-11-12), een der leden van het initiatiefcomit� 
voor de uitzenöing, zou deze zaak nog bespreken met de 
è1recteur, Ir. Van Zwet. Inmièc1els is gebleken dat Rietveld 

�;,l ,1) 1 :;- � 1

�e.n. _p�_go.rt._ h�.:tt..Jl@llg.ey.raa_gd, t.en eJiil.Q.e __ te_ tu..nne...o.._:v:at.= ___ _ 
rek.ken. De gekozen candidaat zal gaan als "afgevaardigde 
an het per::?oneel van Werkspoor". 

2) Als sub-penningmee eter voor de aïd. "Werkspoor II van
"De Metaal" zijn aangesteld:

voor de omgeving Kanaalstraat: THEODORUS JAN H3NDRIK VAN 

Il Il 

" Il 

Il Il 

Il tl 

Il 

Il 

" 

STRAALEN (17-2-07) 
Spinozaweg: hiARI!IUS VAN DEH S'.l'EEN( 26-1- 2 1) 
Fregatstraat: PIEïSR C0Rlni:11S :dARTELS(3-11-21 
Kwartelstraat:GEOEG� TIMI.iliRMANS (29-6-21) 
Riv-1erenwijk: G-:SHARlJUS CORNELIS IZAK DE BOOY 

(25-7- 11) 
" " " Koppest�kstr.:JOHAN:tfES DE ROOY (18-8-01) " " 11 v.d.Pekstraat:WILii:EM BEICKER (28-9-14) 
11 " " Marnixlaan: BE�tNABIDS VAN :?.OOYEN (29-12-99) 

(zie ook rapport Verb. 19 C/3-341'51 �etaal dd 1 1-4-51 bl2). 
3) Actie 1•vredespact Grote Vijf 11. 

Genoemde afci. Werkspoor heeft tot taak 500 handtekenin�en
te verzamelen.
Voor Demka is de.taak 200.
Na de 1-Mei viering zal op Demka een bedr�jfebestuur
worden gevormd.

Bijlage: 1 
".) GEZIEN: 

1> 
\✓� 



UITTREKSEL 

Uit 

.Voor 

OD 883 

OD 1829 

Naam: E.V.C.- BESLOTEN VERGADERINGEN(na 8 Dec.1947)

Naam: E. V .c .-ACTIES ONDER UNIEBONDSLEDEN

• 

Ag. nr: 108 368 Afz. : I. D. Alkmaar 

Aard van het stuk: E. V .c .-BESLGrEN VERGADERINGEN afd.Alkmaar

Datum: 30. 4• 1 51 

A.Torenvlied is een broer van C.Torenvlied.Hij was tot dusver georga
niseerd in het N.v.v. en naar thans werd vernomen daaruit geroyeerd in verband met een

bij het Hoofdbestuur van het N.V.V. binnengekomen brief, dat A.Torenvlied door zijn 
gedragingen had bewezen communistisch georiënteerd te zijn.A.Torenvlied zal, naar de
zerzijds wordt vernome�, zijn organisatieverband in het N.v.v. hebben trachten te be
stendigen in verband met het ten deze door C.P.N. en E.V.C. in het algemeen aan de dis
cipelen uitgevaardigde en bekende parool niet uit de Uniebonden te treden • 

Uitgetr. door: T. G. 

Datum: 19-6-1951 

Op aanwijzing van: B.V. 
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"De keuze is: kapitalisme of 

socialisme" 
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Uit : 

Vooi:: 

Ag.nr: 

OD 261 

OD 1829 

108174 

UITTREI<.SEL 

Naam: 

Naam: 

Afz. : 

EVC-Openbare vergaderingen 

EVC-acties o�der Unie-bondsleden 

ID Winschoten datum: 23-4-51 

Aard van het stuk: Verslag besl.verg.EVC gehouden te Winschoten op 21-4-51. 

Uitgetr. door: 

Datum: 

� 40061 • '49 

IV. 

De vierde spreker vertelde, dat hem �ar g�ble��!1, dat 
de N.V.V.-ers het niet aens wa�en �et t�n :�iii-c, ��c� z·:

weigerden nog sam.en te werke!l van de kRneraJe_: var. d.0 ;. 7.::. ·. 
llij was er ec'hter V9..n ovP.r°':;'..ligd, iat t."'t 'Î. 7. V. v::;l� ::..e'JP.T_ 
zou verl::.ezer. Hij meende, dat vele l?ien va� ::0t :; . V.'/. 
strtdoaarder ·waren dan som.Tili.:_:-"' o�s tu·_1_rslec:1,·-_ -·c:.n de ::'..V. C. 
Vele :,;:a.'Tie.rad.en leden aa'1. zelfo!1rlerschattin6 � � ,,arev-: "'an,;. 

Ver7olgens werd door een s�reker gevraa:d o� �!et mrer 
voorlict::i::-il; 1-::on wor:ler: _;egeve-. in de 3l.V.C.-organe!1, ::; pda-: 
deze or5acen onder de �.V.V.-laden kon1e� w0rien v�rs�rei�. 

Spreker Renssen, die hierna wederom het woord voerd�, 
stelde nogmaals vas�, dat de t:jd van onderhanr".elen v,,rb'j 
was .. .De enige �eli,ili::heid om nog iets te oere; 1':F>n was -ee:}
staking. • HD zei, dat enige sprekers met enige verbitter�2i haj-
den gesproken ovèr de kà.."lleraderr van het N.V. 'l .. Dit ·;:as ed:
ter fout. Dé N.V. V .-ers VTilden ook strijden. z�� hadden hiertoe
de steun van de E.V.C. nod.ig. Wanneer met e"'n ";:..y.v.-er we!'d
gesproken diende de juiste toon te worden gevon�en. Over het
loon wilden deze mensen graag _praten, doch niet over R:1�"!..and
en Stalin. Deze politieke onderwerpen diendE''!" rlan oo'{ .r.i8'!: te.
worden aangesneden. Deze kwesties kv;a.me'l later va,::-_zelf aa.:-
de orde.

RM 

5-6-51. 

Op aanwijzing van: BV. 
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� .,,JA� Dezerzijds wordt bericht, dat Vrijdag 27-4-1951 

�,
�... _ · naar Rusland zal vertrekken:

-l,J � � � 1 �an Opstal, Jacob, geboren 11-2-1910 te Perhis(thans R'dam.

(t.._. 1.,-<-1-)-, ,1-
Lbakker, wonende Essendijlc 14 te Rhoon, die deel zal uit 

,i,.u�'J't , ,,-f;t� make n van de 1
1Arbe id ersc o:nmissie11 te Amst er àam. ( zie aange-

� ..-? 
hecht afschrift van pamflet). 

(), p.., . Het feit, .dat hij zonder toestem�.:ing van de Rott. 
--- 'f\ Droogdok Mij., waar hij werkt, met 11 vacantie11 iaat, zal 

f\ _o.;: .......- ontslag tengevolr;e h·b1::en, v1el:ke consequentie nij ZP(�t te 
�- aanvaarden met de verantwoorciing, dat hij nu ,,en kans op 

'� 

een buitenlandse reis heeft, 1 ·elke hem no'Jit weer zal 
W worden geboden. 

- Hij is lid van de Alcernene Nede rlandse l'letaalbev'er-

& ker·sbond. Zijn naam komt in de politie-a,,ministrn.tie te 
., Rotterdam niet voor. 

Aan ,.V.D. 

tJi
-O

t
i K· 

1 UITTREKSEL": 
Uit: OD 1228 

Voor: OD 1829. 

o.o.v.: B V
at.,24-7-51 

l'qr.: p. V.B. 
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, Van de arbei"ersco '1,1 ,· sic te Am:·t•.:rdam, welke en}:ele, r'a en 
,geleaen oen oproeD uitgaf ter uitzemiing van 12 arbeièors nuo.r hns
land, kreea onderstaande · co·::•:i ·0 sie d:: .;;el"'senhei a een R. 1), ';. -er mee 
te sturen. 
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VERTROU'YEL!JK. 

VERSLAG van een vergadering van het door de E.v.a. ingestelde
Bedr!jfecomi t� "Rijns taal" te Arnhe.m OP 13 April 1951. 

A.AM7TEZIG: 
.,,, ,.... 

J.G.P. Buser, geboren 17-8-1917. 
T.L. � � Bragt, geboren 16-2-1919.
J.A. Frederika, geboren 20-7-1921.
J. �' geboren 22-10-1921.
Buaer spreekt als volgti 
,:Vïj z:Jn vanavond bijeen gelcomen om de interne zaken van 

11 Rijnstaa.l" te bespreken. Wij moeten geza:nenljjk tot actie komen 
om de verslechteringen tegen te gaan. Als allereerste moeten wt
een actie voeren voor een daadkrachti&e kern. 

1 e. 

2e. 

3e.
4e.

Se. 

Onze eisen zijn: 
Volle uitkering blj ziekte, ongeval, dokters bezoek e-n 
specialistenbezoek • 
Vert;oo ding werkkleding of gemakkelijl�e aankoop, zoals bij
de A.K.U. 
Loon.herziening - periodieke verhoging. 
Bekendmakin� met fabrieksreglement, goedgekeurd door de
arbeiders. {Kern). 
Afschaffing boetesyst.eem ( I�an alleen cl oor kern worden 
behandeld). 

f" De E.V.C. heeft de arbeiders van �:ijnstaal alle mogeli.lke 
! mE_?dewcrking verleend door het uitzet ten van manifesten. Als 
l voorbeeld kan ik noemen, Continental Tools, waart1 oor de arbeiders
� blj de laatste kernverkiezing een da.verende overv,inning is ge

boekt, doordat een E.V.C.-er in de kern ia gekozen. 
Nu is hBt niet beslist nodig dat er een E.V.C.-er in de

kern btj R�nsta.al komt. De kern moet volgens de vastgestelde 
voorschriften worden gekozen en wij moeten er voor zorgen dat de
E.V.C.-ers niet worden uitgesloten. 

Nu is onze bedoeling om bjj Rijnstaal een actie te beginnen
en daarvoor moeten w� eerst een comité hebben. Daarna kunnen 

1 w ij met volle kracht vooruit en met alle mogeliJke wapenen de 
J str�jd aanvaarden. 

Het cot'li té zor1c�t voor l:jsten v,aarop de handtekeningen 
j van de arbeiders worden gepla•·tst die het met ons pro5ra.ll'llftf!f van

eisen eens zijn. De co.mit�-leden zullen zelf voor deze tJerecht-
� vaardigde eisen r.10eten atrljden en ook de medearbeiders opv,ekken 

01:-1 mede te strijden. Uit naam ver. het com.i t� zullen er manifesten 
i worden ui t0ezet. De verza.me lcie handtel:eningen worcten b�j ue Direc-

1 
tie ineeleverd en deze zal dan niet ander3 kunnen doen den tot 
een ken. verkiezing over te eaan. 

Zeer belangr:ik is het om de andersBe organiseerde arbei
rs achter deze actie te kr�gen. Z� zullen zich dan niet óoor 
n bestuurders af laten schepen en zij zullen eisen dat äe bonden
hter de actie gaan staan. 

Is de nieu.v;e kern ge):ozen, dan 110:t,:;t het 'comité dat het
progr2..l!l:IHB. van eisen door ,de kern word-c; belîm:rdeld.. Van -0.edere 
kernver�adering moete� aan de notulen in de f�briek vdor iedere
arbeider duidel'.Jk waarnee;nbaar worderl. opr.;e11an�en. Geeft de 
Directie geen conmentaar·o� onze eiaen, dan is het tijd on in 
te cr�pen met de ono ten dienste staande wa�enen en wel in dit 
geval een stakin�., al is het maar een staking van enige minuten

.... __,_._ . 
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Op Woensdag 25 en Donderdag 26 April a.s. wordt op 
de Hoogovens de kernverkiezing gehonden vo r d.e .tll'beicters 
kern 1951.

In begin Mei vindt ·ae verkie:rinr Vf1.n de ::.e, m:,tenkern 
plaats. 

Dé Arbeiderskern bèstaat uit 44 gekozen arl.,eiciers; 
de Bemnbtenkern uit 19 gekozen beambten. 

Het Hoogovenmaandblacl "Sa.men" van 15 April 1)51
bevat over deze verkiezingen een bezadigd artikel van 
de Sociale AfdelinG van dit bedrijf. 

Momenteel werken op de Hoogovens 7236 personen. 
Stemgerecbtigd zijn allen die op 1 JMuari 1951 min

stens 3 maanden in dienst waren en toen de leeftijd van 
18 jaar hadden bereikt. 

\

---- Op 12 April 1951 heeft de EVC "De Metaal" hae..r 
"Hoogovenbulletin" No. 14 onder de arbeiders verspreid, 
wllk gedrukt blad een artikel bevat over "De a.s. Kern
verkiezing", dat de voorzijde van het blad geèe(Ü vt.1lt. 

'Nij heblJen bedoeld blad in ons bezit. 
In het bewuste verkiezingsartikel wordt o.a. gezer.d: 
"De Metaal" zal niet met een zelf$tandige li_jst uit

komen, doch wekt alle arbeiders, Unieleden, EVC-ers en on
georganiseerden, o:p, om in elke afdeling van het Eocroven
bedrijf candidatenlijsten sa.men te stellen uit de beste 
en strijdbaarste arbeiders, ongeacht hun lidmaat.se-hap 
van vakbeweging of niet-georganiseerden." 

"De belangen van de Hoogoven-arbeiders zijn er niet 
mee gediend, als de kernverkiezing ontaardt in een 
gevecht tus:-,en de leden van de verschillende vakbonden 
en de "onafhankelijken". 

"Laat elke arbeider meewerken aan het samenstellen 
van een Eenheidslijst in elke afdeling. 

V66r de samenstelling van een strijdvaardige kern 
tegen het armoede- en· ·oorlogsprogramma van de Regering. 

Vóór hogere lonen en een absolnte prijzenstop." 
In de overige inhoud van bedoeld blad komt o.e. nog 

een artikeltje voor over "Voor 10 pCt en prijzenstop." 

Op 9 April 1951 hebben de leden van het RoorovPnperso
neel, deel uitmakend van de Bond van Handels- en F antoor
bedienden "Mercurius" en van de Algemene Ne<1erlandse 
Metaalbewerkersbond, in een vergaderinr in Potel Terburg, 
aan het Stationsplein te Beverwijk, zich heraden over de 
komend.e verkiezingen. 

Door de voorzitter, de heer P.J. Rijken te Beverwijk, 
· werd gewaarschuwd"tegen het stemmen op de z.g. Eenheids

lijst, waarachter de EVO zich camoufleert." Van deze ver
gadering verscheen een kort verslae in dagblad "Kennemer
land van Dinsdag 10-4-51. 

De nieuwe methode va.n· de 
stelling gevolgd. 

EVC wordt met bela
<\


ID 

' -; 
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Cl\1D.Effi ERP : De DOOD van centrale Noord - G.E.B. 

van be'l:,;rou111baar te echten zijde werd in het begin van deze week vernomen� det 
een zekere llE DOCO, workzaam aan da centrale NOORD van het G.E.B. te Al!JStardam" 
die Ud zou zi Jn van bet J; • V • V • • aan <l� C "p .N • zou bobben gevra. gd, of h1 j zich 
als l!tl van de C .P.N. kan aansluiten • 
.Hem zou te verstaan gegeven zijn, dat zulks molOOnteel nog niet wenselijk wordt 
geacht, aangezien hij ten behoeve van de C.P.N. belengrijkar werk in het N.v.v.

?.elf kan verr·chtan. 
Bij or.dorzoek is gebleken, dat het hier�etrcrt: Cornelis��� , .Asà. 
3-6-'o?, ketal?Elcer, wonende Anjeliersatreat 2-1. te Amsterdam, u destijds ge
noeJDd \Jan. ,49) als afge•loeid E.V .c .-er bij de staking van de N.D.s.M. - Hij 
sohij:ii-t nadîen W8)1'k te hebben gekregen b j de centrale N0OOD, vorenbedcald en 
zou eedart 1949 lid zijn van de A.B.V • .A. (Algemene Bond •en A tenaren}, afd • 
.Amsterdam, stadbondereka�e 68, aldaar, we e is aangesloten bij het N.v.v.-

In het bedr1Jt' ven de Calltrale Noord is b j kernleden van het n.v.v. no"' geen 
activitoit ten gunste V811 de C .P.N. ot be nevenorganisaties van betrc!tkene 
bemerkt. De aandacht hlljtt in dit verband op hem gevestigd. 
- ----�----------------------------------------------------------------------

J-\,\'¾\ -3.
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✓�-'�d.
Ik doe U l' m.erbi j te Uwer kennisneming 6e-

komen eer in "Het Vrije Volk' van heden opgenomen e.rtike 

betre-ffE:hde 1'E, T.C.-onruststokers in he.t A.B.B. (.!i.lkmaar 

se Bestuurdersbond) .- 6ebouw 1', alhier. 

De inhoud van dit art:irkel is, voorzover dezerzijds 

bekend, naar waarheid en spreekt voor zichzelf. 

Ook het Dagblad '' -e Allëmaarse Courant" wijdde aan 

dit gebeuren enige aa•nèacht. In "Je Waarhsid" \'lerd geen 

reactie waargenomen • 

Op dit Yoorvb.l worJ.t dezerzijds aanvullend bericht 

dat van het pl.m. 43 man sterke personeel bij de betrok

ken N.V., pl.,m.17 lid zijn van de L.V.C., die zo goed 

als allen op deze vergadering verschenen. 

Deze }:,, V .C .-actie heeft ontstemrnin6 gewekt �ij de 

niet L.V.0.-georganiseerden, tde tot dusver een betrek

keb.jk tegemo.etkomende houding te6en B. V •. c .-c1.cties aan

name�, zoals bijv. bij de petitionnementsactie tegen _e 

duurte in �ecember 1950, waarbij 29 van de 43 personc �ls 

leden hQn handtekening plaatstun. �inde. 
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Het "VRIJh VOLK" van Donderdag 19 April 1951.

\ ! 

ALKMAAR 

EV C-onruststokers in 
het ABB-gehouw 

Woensdagmiddag hielden in hetABB-gebouw de hi Unie-verband sa.memverkende organi5aties in het metaa lbedrijf een vergadering met huhleden die wérkzaam zijn bij de verffabriek va,n N.V. Witsen & Vis, ter bespreking van e"ê!Yt,ane·f-1oëinrege,. -!ing. die bij deze N.'V'. -mgevoef'd zou worden. Een aantal bij de E.V.C . aangeslotenen en ongeorganiseerde arbeiders waren ook in de vergadering gekomen. 
Toen de voorzitLer enige mededelingen aan de oij de Unie-bonden aangesloten leden Wilde doen en aan cle , ongenode E.V.C.-gasten verzocht zichte verwijderen, voldeden deze nietaan het verzoek en ·begonnen herrie te schoppen. Het liep zo hoog, dat debeheerder van het ABB-gebouw depolitie waarschuwde. 
lila de komst van een paar agentenwas de rust spoedig weergekeerd enkon de vergadering zonder de rustverstoorders worden voortgezet. Tot besluiten is het nog ::iie�. gekomen. Bij Witsen & Vis golden tot nu toe geen tarieflonen, doch nu de. directie wëg'ëns liêt_ betalen .yan_ ,te h?ge lonen is geverbaliseerd, wil ZIJ tarieflonen invoeren, WMl'over nu dit overleg plaats had. De tarieven moeten echter nog helemaal worden uitgewerkt. 
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Beknopt verslag van de op Donderdag 19 April 1951 te 10.00

gehouden besloten vergadering in één der zalen van het ge
botJ.W "Frascati 11, Nes 59 - 65 te Amsterdam, belegd door het
11Comi té ter verdediging van het levenspeil". 
Dêze vergadering (confere ntie) was aangekondigd per pamflet, 
waarvan een afschrift U reeds werd toegezonden. De bijeenkomst 
was ui ts lui tend toegankelijk voor afgevaardigd en uit diverse 
bedrijven voorzien van een toegangskaart. De plaats,waar de 

conferentie gehouden zou worden�werd tot op het laatste ogen
blik geheim gehouden. 
Ter vergadering waren ongeveer 160 personen aanwezig. Onder 
hen bevond en zich 10 vrouwen. Achter de bestuurstafel had ei en
8 personen zitting genomen. 
De zaal was versierd met spandoeken, waarop: "Voor 10% loons-
verhoging" - "Vormt bedrijfscomité 1 s 11 

- "Leve de arbeiders-
eenheid 11• 

Het podium was versierd met de Nederlandse vlag, evenals het
spreekgestoelte en de bestuurstafel. 
Over het algemeen waren slechts oudere personen aanv,ezig. 
Slechts enkele jongeren werden in de zaal opgemerkt. 
Te pl.m. 20.30 uur Werd de cönf�rentie geopend door de voor
zitter, die EVC-er bleek te zijn. Hij was een jonge kerel met 
een flinke bos donker haar; lii� sprak zeer plat Amsterdams. 
Hij zei, dat het doel is via dit Comité eenheid onder de ar
beiders te brengen en te protesteren tegen de verhoging der 
prijzen. In alle bedrijven moeten comité's gevormd gaan worden 
Hij deelt verder mede, da t het wenselijk is, dat geen enkele 
naam in deze vergadering; genoemd wordt.Voorts geef't h1.J fret 
woord aan een inleider. 

Deze inleider was een man werkzaam in de diamantindustrie. Hij 
las zij"'speech van papier af. Hij zegt, dat door de loon- en 
prijsstijgingen de werkeloosheid zal toenemen en dit alles 
is de schuld van het regeringsbeleid. Vooral in de bouvJVakken 
zal die werkeloosheid straks toenemen. Hij noemt verders de 
winstcijfers van de Shell, Philips, Sterk, Scheepsbouw enz. 
Hij merkt op, da t de arbeiders me t o�rlogsdreigingen niets te 
maken he bben en ergo ook niet met de bewapening, waaraan ieder 
Nederla nès gezin f.3.-. per week moet betalen. Ook hij stelt 
voor in alle bedrijven comité's te vormen. 
Na de inleiding werd er gepauzeerd. Na de pauze gaven zich 12 
personen op, om te spreken. 
De ee]:s te was een bakker, een 
melkverstrekking aan kinderen 
niet? Hij stelt voor en vrouw 
te benoemen. 

oude man, die scheldt op de 
op de scholen. ,raarom kan äat
en een jongeman in hete omité ..__, 
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Na hem spreeekt een bouwvakarbeider, werkzaam op een object 
in Tuindorp-Oostzaan. Hij pleit voor een 24-uurstaking als 
waarschuwing voor de regering. 
Een typograaf, werkzaam bij Blikman & Sartorius, ageert tegen 
ontslagen bij de Bussy en kankert voorts over de slechte voor
lichting door de organisatie. Wij moeten een eenheid maken 
en veel staken. Hij zegt toe te zullen gaan werken aan de 
bedrijfscomité's en wil tenslotte nogmaals 10 % loonsverho
ging. 
Een persoon van de Vredesbeweging, werkzaa m in een ziëkenhuis, 
is voor ontwapening. Oorlog is een ziekte, zegt hij. Hij deelt i mede, dat op 28 April a.s. weer gestart zal worden met het ver 
zamelen van handtekeningen in geheel Nederland. Deze handteke
ningen zullen gestuurd worden naar de 9oBferoBtio van de Grote 
Vijf..
Een jongeman, v,erkzaam bij Kromhout, eist eveneens 10 % loons
verhoging. Ook hij zal trachten met het personeel van de Krom-
hout te verga<.eren, om te komen tot een comité. 
Een jonge graficus stelde eenvoudig voor, om dienst te wei
geren, zonder meer. 
Iemand, afkomstig uit Twente, die beweerde lid te zijn van de 
KAB en w erkzaam bij h�t textielbedrijf "Electra", deelt schuch 
ter mede, dat er bij hem op de fabriek reeds was vergaderd, 
maar dit is overgebracht aan de directie. Hij vraagt, hoe hij 
daar nu mee aanmoet. 
Een ambtenaar (Israeliet) scheldt op de regering en zegt, dat 
ook de ambtenaren moeten staken. 

De voorzitter brengt na al deze sprekers een verklaring ( zie 
bijàage ) in stemming, welke verklaring moet dienen als leid
raad voor veräere acties. Op de vraag : wie is "ervoor" volgde 
applaus, op de vraag : wie is "ertegen" en !�ie onthoudt zich" 
werd geen geluid vernomen. 

Meerdere sprekers zijn er aan het woord geweest o.a. haven
arbe ide1·s, nog enkele bouwvakarbei ders, doch allen hebben g�
sproken over de eis van 10 % loonsverhoging en 11 algemene sta
king is het middel om het doel te bereiken." Voorts over ont
wapening en over het vormen van comité's. 
De voorzitter liet nog weten, dat het de bedoeling is, dat 
in alle bedrijven comité' s worden gevormd, die echter conta et 
op moeten nemen met het comité hier op de vergadering aanwezig, 
teneinde op deze manier te komen tot algemene actie, en om te 
voorkomen, dat de krachten versnipperd worden. 
Onder de aanwezigen ter vergadering werd opgemerkt de bekende 
Dirk Matthijs HOO�"T. 
Ook van de KLM (sc:giphol) waren 2 personen aanwezig. 
Te 23.10 uur werd de bijeenkomst gesl:ten, nadat nog een jong 
meisje in het comité zitting had genomen en nadat de voorzit
ter had medegedeeld, dat zeer binnenkort een openbare vergade
ring zal worden gehouden. 
De stemming in de zaal: belangstellend) afwachten. Verschillende 
sprekers werden met een tamelijk warm appàaus beltoond. 
Over het algemeen was het behoorlijk publiek. De betere mensen 
uit de becrijven waren hier verzameld. Aan de ingang van de 
zaal werd ongewoon strenge controle gehouden, of iedereen in 
het bezit was van een toegangskaart. 
Na afloop v1erd er gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten 

- -�----------------------------------------=--------------
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Bijlage, behorende bij No.14-71-4-'51. 

• 

• 

A f s c h r i f t • 

V E R K L A R I N G 

De Confe1·entie van werkers in Amstel'C1am, bijeen op Donderdag 19 April 
1951 in gebouw "Frascati 11 op initiatief van het Amst erdams Comité 
ter Verdediging van het Levenspeil, bestaa nde dit leden van de in de 
Unie samenwerkende bonden, de Eenheidsvakcentrale en ongeorganiseer
den, stelt vast: 

dat de Nederlandse regering een politiek voert die er op gericht is, 
de welvaa�t van het werkende volk op te offeren aan de oorlogsvoor
bereidingen. 

dat de regering met alle demagogische middelen, die haar ter beschik
king staan, de werkers tracht te overtuigen, dat het noodzakelijk is 
voor de oorlogsvoorbereidingen�offers te brengen, 

dat de economische toestand, waarin de werkers verkeren, van dien 
aard is, dat onmiddellijk maatregelen ter bescherming en verbetering 
van het lenenspeil dringend noodzakelijk zijn. 

De Conferentie spreekt als haar mening uit: 
dat de werkers geen enkele belang hebben bij een oorlog, 
dat de werkers in staat, noch bereid zijn ook maar een enkel offer 
voor de oorlogsvoorbereidingen te brengen, 
dat met alle middelen gestreden dient te worden tegen de bewapening 
en voor de vrede en verbetering van het levenspeil, van het w erkende 
volk en dat het hanteren van het stakingswapen daartoe noodzakelijk 
is. 

De Confereb.tie doet een dringend beroep op alle Nederlandse werkers, 
georganiseerd in de bonden van de Unie, de Eenheidsvakcentrale of 
ongeorganiseerd, om in alle bedrijven comité's ter verdediging van h 
levenspeil te vormen en eensgezind strijd te voeren voor de volgende 
-eisen: 

Tegen de bewapening! 

Voor 10 % ldons�erhoging 

Tegen iedere prijsverhoging 

De conferentie besluit deze Verklaring ter kennis te brengen van de 
Nederlandse vakcentrales en er met klem bij hen op aan te dringen, 
de genoemde eisen in hun program op te nemen en met de grootste krach 
voor de verwezenlijking ervan te strijden. 

Amsterdam, 19 April 1951. 
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1 
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dat Amerika reeds zeer veel voor ons heeft cecln:-,.n e1• dot w i � 
rika iets schuldig zijn.Dat zij dc;.02· de 2.rbe.i.�113•''� �1•·.-2,, v,c.,. 1.. '-
schuldigd i� de ko.art te SJ;e1en var. 11e �eee"i!!G, ·: ....... , ... · ,.!. • 

ter zijde e;ele5d met de bem.erl-:ine;, dat die bes--'11.1 1 · .... ·,..., :,:,:.. ',
vloeit uit de communistische- en E.V.C.-p�opaecrnc1a.z· � 1e1'l .
overtuiging, dat ook de .. ,arb�ider zal 110eten e;,;2..n •re···!':loberE: __ , 
zij verwachten, dat ai t zal 3.eiden tot verutcrinu -� __ ·'e 1 _ .. 
vrede, omdat de weg, die thans sevolbd wordt - 1,r.:.J�f.>�. · � ..... i �--. 
verhoging enz. - uiteindelijk op een fia.sco moet 11i t<lreaiP .... �� · J 
hopen, dat de regéring, waarin naar hun inzi.chte1:. e,.,,n e;cr.f'rwr,L .i '' 
liberale� streep zichtb�er is .:.n de 1iersonen va.-. clP. Ili• �.:-•·.:.1, " •·
lings eri Weri.mers - een weg zal we"!;en te vincl en o.:: �e !:. � :-.... c. · :::._ "
lasten te leggen op die concerns, die bui tent.,e•:·l-,_:. .: " . ,. :. 

In tle afgelopen maand werd door de Al&emene "r• l· · � .t· . ..., ,. • _ 
Centrale (A.B.S.) getracht de door het N.V.V' . .... ev0_···r1··· •·-e·�-��,--�-
gro_ep fabrieksarbeiders uit te breiden naar L::.nbtr�.C,•r •'.-.:::i.:· .� �G
deed het vermoeden rij zen onder arbeiders, 1� t ,,er · • i P• 

1 • ' 

een Ti tois�tische beweging.Dit werd nog in fü, h0 r.1 .... -".d·1 , 1 ·-· 
dat de propagandist V1"0eger bezorger van ''c1e "! r1r1<::.:..}" '."Ff3 ._,e 1.,r..,,, •• 
Men )Reende met een in de oppositie geeaan cormnu ".:.et � e d•_e11 'r: ' r>h-
berr.Zij,n personalia luiden: Antonius sn:ons, ...,eho1:e·t t,e :":e:::·:-:.r:-><''·, 
19 November 1916, cehuwd, fabrieksarbeider, R.K., \,urP11le "e :·: :r
len; Ganzeweide 2 .Hij' raakte destijds in moeilijkhe 2.r::n 1'1.e t 1'e t, � ...,
blad "de Waarheid", .omdat hij abo!'.nemeJ:?.ts.gelder ::,, ·•�'b·::-e._ ·:�-- 1 · -
terd.Hijzelf verklaarde deze �elden te hebben 7erJore•.v0cr "C��r

bekend is hij nimmer lid geweest' van de C.P.N.H'•� �s ecl.�el' t'.'�" 11!.-

evehwièhtig mens, die er geen principes op na hoi1dt. 
Voor wat. de E.V.C. betreft, kan worden ori::;emcrkt, rht 1'C'"P 

centrale momenteel het kiezen ,,an bedrijfskernen :p:ro!1aeee1•1 ,i� � ,,, 

arbe:i.dersvertegenwoordiging in een bedrijf, in tezer.stel lü1.'..., · o� 
de Publiekrecntelijke Bedrijfsorganisatie .Deze ktrnen r.-.o�:t;en •l-e 
klasse-organen worden van de arbeiders en moe ten cle ,;:,.:,nheid ,)n11 ,,r 

1 de� arbeiders bevorderen waardcor zij een :mach t:i e ",}l.._-en in l · ::--� · ·!. 
der arbeiders worden.Juist deze eenheid wordt dc.,or rte • i�n,1 .: rf,"
ties en Unie-bestuurders het meest gevreesd en leze vrees 'ft>r, J - n:·t 

• 
. . vindt.Zij hoopt leden te winnen en meelopers te 'kri�

.__en als �P.vc::.<->

, \T.) van de huidige Regez:ingspolitiek.Zij acht de t. jd ri�-• en v:el te-� 

dan ook, aldus de E.v.c., de tegenkanting, die de 1�.,r.c. ouJer-

,, 

meer, omdat de leden van de Unie-vakorganisaties }niJ:. •< . ._en bestè1 !...'
ders ervan b�schuldigen handlangers van de RezPriri-G te 2.:ï �r 0 .: 

1':' , 
weg naar de armoede.Men s:pecul.eert o:p wilde stakin.sen iri h,:, L 1 �Jn
bedrijf .Als begin van een actie op grote schaal stelt zi� "'ic:!· ; si. 
doel een loyale samenwerking van de arbeiders te bevorderen, hPt, 
secta;risme uit de eigen organisatie te weren en de A.t.W.r,. karo" 
te maken. In hoeverre deze actie succes oplevert, zal dien�n t,e :,,)l'
dan afgew,t'cht. 

De Vereniging "Verènigd Verzet 19403..945", afJelint, ii-et-.rle:::, 
verspreidde middels de post pam:fletten bij oud-ille.:.:,alen e"' -v�'r.·-
zetslieden met het doel, speculer.end op hun anti-D11i tse gezLn,lL<::::..C 
tijdens de bezetting, hen te winnen als demonstrant teeen de he1•1,e
wapening van West-Duitsland. 

De in het dagblad "de Waarheid" aangekondigde te HeerJP,n 01 
8 Maart j.l. te houden openbare vergadering van de 11.V.B. (z1."n 8:-:' 
nadere aandu-iding van vergadeTzaal) is blijkens onderzoek _;e' uulPn 
in het Protestantse Verenigingsgebouw te Meezenbroek al:c.i.er. �:f-!n 
had echter bij het huren der ze.al verzwegen, dat het hier ee1. corr
munistieche 'Vl'ouwenbeweeing betrof en de�d het voorkomen al�o� er 
slechts sprake was van een vredelievende vrouwenbeweging.Tijd, 
alemeae·plaats v8:11 de openbare vergadering waren niet in de aan-
kondiging opgenomen, ,terwijl er ook geen propaganda werd i::,evoerd. 

-Men-
-----�-
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Op het E.v.c. Looneongree (10.3. 1 51 te Amsterdam) werd besloten om 

over te ga� tot het oprichten van 11Comite's ter verdediging van het levenspeil". In 
Haarlem is tot op heden niet gebleken dat hier of in het district Kennemerland der
gelijke comite 1 s zijn opgericht. 
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Datum: 19-6-1951 
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Ter verdediging van het levenspeil 
:Acties in vele bedrijven 

T
ERWIJL de jaarverswgen der grote� ondernemingen telloewJ weer te zien

geven dat de bezitters steeds grotere winsten maken, die zich in de brand-
.... kasten opstapelen, daalt elke dag het levenspeil van het werkende volk, 

1 door de verhoging van de prijzen der levensbehoeften, ten gevolge van de 

l>ewapenitigswedloop der kapitalistische 7,anden. 
De spanning tussen lonen en prijzen wordt met de dag groter, met het gevolg, 
dat de arbeiders in de bedrijven meer en  meer naar het stakingswapen grijpen 
om zich tegen deze oorlogs- en armoede-politiek van de regering, terwill.e van de 
oorlogsvoorbereiding, te verzetten. 
De afgelopen weken gaven ons grotere enkleinere stakingsacties te zien, daar de 
werkers heel terecht de lasten van de bewapening niet wensen te dragen. 

zo legden de wegwerkers van de fa 
Visser te Heerenveen, waar de onder

nemers twee arbeiders wilden ontslaan, 
omdat zij te laat op het werk kwamen, 
het werk neer en verbonden aan 't pro
test tegen dit ontslag de eis van loons
verhoging. Zij sloten zich aan bij de 
reeds in staking staande wegwerkers 
van de fa Van Oord, om gezamenlijk de 
strijd voor loonsverhoging verder te 
voeren. 
Textielarbeiders in Enschede behaalden 
in korte acties overwinningen en dwon
gen de directies van· ,,Jannink" en van 
de "Holland" de 5 % uit te betalen, ook 
aan het vrouwelijk personeel. 
Verschillende groepen van het Amster
dams gemeentepersoneel, zoals straten
makei:s, arbeiders van de reinigings
dienst e.a., zetten in de achter ons lig
gende dagen weth. Franke zodanig on
der druk, dat hij gedwongen werd de 

-chauffeurs van de GEB, kraandrijvers, 
entrepötwerkers, stratenmakers etc. 
een loonsverhoging van plm. f 3.
per week te geven met terugwerkende 
kracht van 1 Januari 1948 af. 
Ook de DUW-arbeiders zetten de strijd 
ter verbetering van de lonen en tegen 
de wantoestanden bij de DUW op krach
tige wijze voort. 
In Drachten werd de bevolking op een 
vergadering van stakende DUW-arbei
ders ingelicht over de strijd die zij tegen 
hun door de regering opgelegde armoe
de tnoeten voeren. De wekenlange 
onderhandelingen met de overheids
instanties leverden geen resultaat op en 
ook de DUW-arbeiders van Drachten 
grepen naar het stakingswapen. 

J:N het V eenbedrijf ligt het niet anders. 
Op het ogenblik dat wij deze regels 

schrijven, staan plus minus 350 veen
arbeiders in staking voor hun eis: 
verhoging van de tarieven. 
Ook bij de bouwvakarbeiders blijft de 
onrust voortduren. Zo hebben de bouw
vakarbeiders van Meijer, en Van Waal
bergen van Weeren te Amsterdam in 
eensgezinde acties successen behaald en 
de pogingen van de ondernemers om 
middels een tariefstelsel een loonsver
laging door te voeren, afgeslagen. Ook 
de bouwvakarbeiders van de "Albouw" 
stellen eisen ter verbe�ring van hun 
lonen en voeren een eensgezinde actie 
voor de inwilliging van hun rechtvaar
dige eis van loonsverhoging als com
pensatie voor de gestegen prijzen. Waar 
ook, de strijd van dè werkers ligt op 
hetzelfde vlak en beweegt zich rond de 
vraag van het dagèlijks brood. Steeds 
meer begrijpen de arbeiders dat hun 
kracht ligt in eens_g__ezinde_J!.çti�. Duide-1 lijk kwam dit ook naar voren bij het 
verkiezen van fabriekskernen, waar de 
Uniebondsbesturen trachten de kunst
matig getrokken scheidingslijn, tussen 
de arbeiders van een bedrijf van erkende 
organisaties1 niet erkende of ongeorga
niseerden te handhaven. Deze maal was 
het bij "Scholtens strofabrieken" te 
Sappemeer dat de arbeiders de politiek 
van Uniebonden en ondernemers door
braken. 
Naast de candidatenlijst door Uniebon
d!fil en directie samengesteld, lieten de 
arbeiders een eigen candidatenlijst door 
het bedrijf, waar 350 arbeiders werken, 
rondgaan. De Uniebondsbesturen ont
vingen van de arbeiders van Scholtens 
stiofabrieken. een les van wat demo
cratie is, want 323 arbeiders weigerden 
op de candidaten van de Uniebonden en 
directie te stemmen. 

De staking bij de verschillende Gro.
ningse scheepsbouwwerven is met een 
succes voor de scheepsbouwarbeiders 
�indigd. De stakers hebben de derde 
5 % loonsverhoging af�edwongen en 
het uitbetalen van het extra weekgeld 
(een deel van de aannemingssom) dat 
om de vijf weken wordt uitbetaald, vei
lig gesteld. 



Conferentie verdediging levenspeil � -_. 
'CJ"' '-j ' 

•-- · ,,Ç-een man en geen cent voor 

oorlog" Voor 10 pCt loons-

verhoging 
(Van een onzer verslaggevers) 

Gisteravond werd ·1n ge)louw Frascati een conferentie ·gehouden van Amster• 

damse ai:beiders· uit .verschillende vakorganisati_es en- bedrijfstakken. Deze· 

conferentie W8.13 belegd door het, plaatsel!Jlt comité ter veràediging van het

levenspeil, waarin arbeiders van· alle vako\·ganisaties zitting \ebben. In da 

inleiding van een N.V.V.,lid werd gesteld: Geen man en geen fent voor de 

oorlog, voor 10% loonsverhoging ! · · 
J 

Met algemene stemmen namen de· ongevee,r 130 afgevàardigd�n (N.V.V.-e_rs,. 

K.A.B.-ers, E.V.C.-ers, C.N.V.-ers en ongeorganiseerden) een lerkla,ring aan,

waarin wordt gezegd,. da.t de werkers, geen enkel belang hebben bij een 001'lo 

en dat met alle middelen gestreden dient te· worden tegen de bewapening, voor

de vrede en verbetering van het levenspeil. ,.Het hai\teren van het stakings•

wapen is daartoe hoodzakell,jk". 
De conferentie doet een dringend beroep op alle we;-kers, aldus de verklarin

A om in �lle bedrijven comité's ter verdediging van het lçvenspell op te richt

en eensgezind strijd te voeren voor 10% loonsverhögl.ng en tegen de bewape · g.

! 
De verklaring is ter keroti.s gebr,!Lcht van alle vakc?ntralen, die met klem wor•

dén verzocht de eis_en in het program op te n�men· �n er voor te strijde� 
.. 

\ B' . ·kort open·bare In zijn inleiding herJnnerde de NVV•

\ 
· Innen spreker er aan, dat elke Nederlander,

\ Aan het slot van de conferentie werd van baby· tot grijsaard, wekelijks i 3.-

, g�eeld, dat binnenkort in Amster- voor de bewa:�eninl?i moet betalen vol
� 

een grote (?penbare vergadering gens de o!f1c1ele Ci)fers. Gedurende de 
1 

het comité zal worden belegd. laatste dne ja.ar nam de werkloos)leid
· met 80% toe en door het ovei-schakelen

van vredes- op oorlogsproductie zal de
werkloosheid verder toenemen. 

Spreker haalde een uitspraak aan van
Edo Firn.men de vroegere bestuurder
van _het ryv:: waar ook het NVV bij 

aangeslpten wa,s. _ J?eze Edo Firn.men. 
die oyerigens de strijd voor de vredE!_ 
heeft verraden, er:itend.e op :net wereld•
vrêdescongrés viifi 1922, dat oorlog ee� 
brón van V!lrrijking voor ·de kapitalis;
ten en tevens een oor1ogsverkla.rin� aan 
de arbeiders van eigen land is. 

Als onze bestuurders, aldus de inlei• 
der, niet str.ijden voor een beter leveq., 
dan moeten -we het zelf doen. 

In. dé discussie, waaraan door een
twaalftal arbeiders werd deelgenomen,
werd aangedrongen op het uitbreiden
van de strijd in Nederland. ,.Als er in 
bepaalde bedrijven de mogelijkheid niet
Is om in één keet· 10% te veroveren,
dan moeten we de 5% als stap naar de
10% afdwingen". Verder werd a.ange•
drongen om in .!l,igen organisatie met
kracht te .ijveren voor de gestelde eisen. 
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EVC-acties onder Uniebondsleden. 
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Aard van het stuk: Verslag besl.ledenverg.v.d.AJ3l1 afd.R-dam gehouden op 12-4-51 • 

• 

Uitgetr. door: 

Datum: 

·49 

.L 

DIAZ BAUSWE Francisco be�oogt op bvgn.vergádering dat alleen door 
de EVC at�kingen mogelijk zijn,verheerlijkt de staking VBn Augustus 
1950 en zegt,dat allen moeten werken voor de eenheid onder de arbei
ders en wijst ernogmaala op,dat bij stald.ngen steeds het onbetwiste 
lrleiderschap" van de EVC naar voren treedt • 

RM 

29-5-51.

Op aanwijzing van: BV. 
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Verbinding: 19 \DJt'l{_�= 16;i:;5_

1
C/3 no 360 1 51 Metaal , . 

/11�::-:;' 
Betreft: Vergadering van "De .rtete.al'' voor het o'édÏijfs-

bestuur en enige andere leden van haar afdeling 
"Werkspoor", gehouden op 12-4-51 te Utrecht 
in het EVC-gebouw. 

-----------------------------------------------------�-----

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht idem __ 

1 uu " t!'t:'1 

�::::=���-;�;;;;.-��;����-;;;-;;���-��:�=����----r�7 -=�-=e· 
BElfäARDUS JOHANNES SCHBEUDERS ( 4-2-19), ,�v_oor.Or,�/6i'J
LEE1�DERT CHRIST (17-7-13), .:i.av•t� 
MARINUS VAN DER STEEN (26-1-21) Da,. '1r/i. S? 
en enige anderen. 1 l'ar., 914,l> 

Agenda: Zie de bijlage 
U1) Deelneming van een Werkspoorder aan de reis van een 

arbeidersdelegatie naar de Sovjet Unie. 
Door het initiatiefcomité voor de uitzending, bestaande 

uit HERMAN SCHEIDT (18-11-12) en Herwin Laurens �aaxs 
(27-4-17) is een gestencild pamflet verspreid, de arbeiders 
van Werkspoor-Utrecht oproepende, zich candidaat te stellen. 
Op het ogenblik heeft zioh ién candidaat gesteld, n.l. een 

, 1 zekere v.d. MARK, een ciiigeorganfê'éercie, die bij de arbeiders 
geen lnvl��d �eeft. Wij zuÏlen duê nog heden op andêre-kämê
raden moeten koersen. De bedoeling is om hen de 1 Mei-vierirg 

-in Moeeou-me� t� laten maken. �ar-vergadeting blijkt verder
dat er aan dit onderwerp vrijwel niets gedaan is. 

wat de 1-Me i viering in Utrecht betreft, heeft "De Metaal 11 

d taak 250 kaarten te verkopen. 
2) �.J..ê. Gids. De eerste Gids is thans uitgegeven. Een

exemplaar wordt hierbi� gevoegd.
3) Vorming van een zelfstandige EVC-afdeling op Werkspoor.

(zie ook rapport Verb. i9 C/3-341'51 dd 11-4-51)
De bespreking van dit onderwerp ontaardde in een eevloek 
en een elkaar-de-schuld-geven. De Vroome, leider dezer ver
gadering, verweet Christ dat hij op dit punt zijn plicht 
verzaakt had. Zich tot de verdere aanwezigen richtend, 
verweet hij hun dat ieder een smoesje klaar had als er ge
werkt moest worden• dat zij de toestand van heden niet be
grepen, enz. Hij besloot met te zeg�en dat hij aen het 
hoofdbestuur zou mededelen dat hij er voor bedankte te 
werken met zulke kwajongens, met 3ulk een steiletje refor
misten, öie zich nog progressieve arbeiders durfden noemen. 
Het enige resultaat is, àat er met spoed elf personen voor 
de post van auo-pen.ningmeester zullen worden bezocht. 

De vergadering werd vervolgens verdaagd. 

Bijlage: aankondiging 
VI. s. Gids

. ' 
1 • 

/ , <,..,. 

' 

'J 
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UITTREKSEL 

OD 244 A 1 dam 

oor OD 1829 

Naam: C.P.N •. - VERGADERINGEN 

Naam: J<JVC-ACTIES ONDER UIUEBONDSLEDEN 

107545 Afz. ID Amsterdam Datum: 18-4-51

Aard van het stuk: Centrale Werkersbijeenkomst CPN, Distr.Amsterdam. 

Nico LUIRINK is van mening, dat de 1-Meidag een massale mnifestatie moet 
worden.Er zijn tot op heden 2 comité 1 s gevormd bij de N.D.S.M. en bij de 
Overheid. In het comité van de Overheid zitten 7 N.V.V.-ers.Er dient,ter 
dekking van de kosten, ook geld te worden ingezameld.Tenslotte brengt hij 
heftige critiek op het werk der onderdistricten,welke hun plichten ten op
zichte van de partij zouden verwae.rlozen. 

Jaap BRANDENBURG deelt mede,dat er op 19 April a.s. in het gebouw "FRA.SCA
TI" weer een congres wordt gehouden met N.V.V. en B.N.O.P.-leden en dat op 
18-4-51 door de Vrouwenbeweging een demonstratie wordt gehouden tegen de
verhoogde gas- en electrici tei tstarie,ren. Vertrek 13 uur vanaf Nassauplein,
Kwakersplein, Ind.Instituut.

Uitgetr. door: EMD Op aanwijzing van: B III 

Datum: 

,n 85 - 51 - 116 2 

7-6-51
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VERT ROUW:3LIJK 

Ver binding: 19 
A/3 no 363'51 EVC 
Betreft: ''De Stem van de NVV-er" 

19 APR 1951 

UITTREK.Sn 
Uit: f}fJ 1't,f
Voor &i) ';,H..� 

n-.: 

.i&tltin : , 17 -4-5 1

II //_ , 
--------------------------�----------------------------------

Enige tijd geleden werd een UVV-er bezocht door 
i' DAV15 MO$COU (25-7-99), die hem trachtte over te halen 

te spreken op het. looncongres van de EVC, gehouden op 20 
�aart jl. te Amsterdam. 

Bedoeld persoon is hier echter niP-t op ingegaan, doch 
zorgde voor plaatsing van het volge�de artikeltje in 
"Het Vrije Volk": 
WAT IS IN 'N' NAAM ? 

De EVC houdt op 10 Maart een looncongres in Amsterdam. 
De leiding schijnt bevreesd te zijn, dat de belangstelling 
voor dit coneres wel wat te wensen zal overlaten. In Utrecht 
is ten minste een propagandist doende de verschillende be
stuurders van de moderne vakbeweging te bewerken. 
"De EVC biedt hun", zo vertelde de propagandist, "alle 
mogelijke service". Zij hoeven de presentielijst niet te 
tekenen en als zij een woordje willen zeggen, dan zullen 
zii_voor de microfoon worden aangekondigd als Utrechtse 
werker of zo iets. 

De naam van.deze propagandist is een grote waarsch�wiing 
voor zijn bedoelingen. Hij heet Dir k M o s  o a u  •••• 

---------(-B iade ax t ilce 1) .-- ---- - --· - -·· - .. ----- · 

l: 

• 

Meerbedoeld persoon heeft thans reeds enige malen uit 
Franeker het blad "De �tem van de NVV-er" toegezonden ge-
kregen. Hoe misleidend de titel ook moge 'Zijn, de inhoud 
van dit blaadje is geheel door de EVC �amengesteld • 

Een exemplaar van no. 4 van "De Stem van een NVV-er" 
ga.at hierbij. Terugzending wordt verzocht·. 

Bijlage: 1 



• 

• 

2�.-f. 

1. 277. 51.
Waardering bericht: 

Waardering berichtgever: 

Betrouwbaar. 

Betrouwbaar. 
Ul1,f<EKSr:1. 1 

Uit : ll1
J
.tf..tf J ... i 

A9 no.: ./.Q .. !/fl' r i 
Voor :.(r./;>(/.4 l t/ t 

Tevens bericht gezonden aan: Geen. 

VERTROUWELIJK. 
~zJ.-

Op Maandag, 9 April 1951, vond in de zaal van 

caf� Brouwer 11 Het Wapen van Haarlem" alhier, een vergade

ring plaats, uitgaande van de plaatselijke Centrale van de 

afdeling Alkmaar van de E.V.c. Deze vergadering werd bijge

woond door diverse bestuurders van E.V.0.-bed.rijfsbonden, 

leden van de Plaateelijke !$ad en genodigden. 

Het Vergaderingsbestuur dat blijkbaar het Bestuur van de 

Plaatselijke E.V.C.-Centrale uitmaakte, öestond uit 

C.TORENVLIED, geboren 20.5.11., Voorzitter.

J.J.HEEMSKERK, geboren 30.1.21, Secretaris.

J.HEMMELDER, geboren 22.10.16., Lid.

P.C.VEEN, geboren 23.1.03, lid, allen bij U bek�nd.

In de door C.T0RENVLIED ui tge.sproken inleiding werd de oor

log op Korea en de algemene oorlogsdreiging besproken.

Hierbij werden geen nieuwe gezichtspunten geconstateerd.

Tenslotte besprak hij de houding die in het huidige tijds

bestek van verlaging van het levenspeil van de arbeider

dient te worden aangenomen en waarbij hij beklemtoonde, dat

de kracht van de E.V.C. lag in het opwekk�n van de stakin

gen 1 die echter met overleg en vooral tactisch dienden te

worden voorbereid. Geen "lantaarnpaalacties 11 , die onnodig

slachtoffers zouden eisen. Ter illustrer1ng van de wil tot

strijd memoreerde hij de staking bij Albert Heijn en het

in deze contreien jongste E.V.C. succes bij de staking van

grondwerkers in het z.g. Waarland (een gebied liggende tus

sen de gemeenten Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp, Heerhugo

waard.). Met nauwelijks verholen voldoening werd een aan

de gang zijnde staking ter sprake gebracht bij zekere

0udes te Schoorl. (Dit is vermoedelijk een tijdens de oor

loe te Bergen N.H. woonachtig geweest zijnde uitvoerder

van eleotriciteitswerkzaamheden.) Ter vergaderin5 verscheen

een bij deze staking betrokken arbeider, naar verluidt ge

naamd JACOBUS JOANNES J0ShPH MA.RIE ABBLS, geboren te

Alkmaar, 24.7.12, eloctricien, wonende alhier, Verdronken-

oord 48, die alhoewel, naar liet bericht luidt, K.A.B. is 
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VEHTROUWLLIJK 2. 

georganiseerd, de laatste situatieberichten over de sta

king aan het Bestuur overgebracht. Voorlopig informaties, 

echter van andcre,R.K.-gooriijnteerdc zijde, luiden, dat 
deze ABBES, vroeger een vooraanstaand lid van de R.K. 

padvindersbeweging, politiek betrouwbaar kan worden ge. 

acht, hetgeen echter met het vorenstaande slecht, valt 
te rijmen. 

Hieruit blijkt echter, dat de E.V:ë., uitsluitend of mede 

door deze ABBES, bij deze staking
0

een vinger in de pap 
heeft of tracht te verkrijgen. 

Na de inleiding van de Voorzitter werd de in het 

te volgen strijdtactiek in discussie gebracht. 
Enkole stemmen k1onken daarbij van personen, die bevreesd 

voor broodroof of terreur zich afvroegen of het verant

woord was de E.V.C.- tactiek in het algemeen te blijven 
volgen. Anderen gaven als hun mening te kennen altijd oen 

strijdbare houding te willen aannemen. Een bezoeker stel

de de vraag of de E.v.a. met de Uniebonde.n moést samen

werken of dat het om.gekerrde het geval wea. N�a= aan!�i

ding van deze vraag werd door een aanwezige opgemerkt, 

dat de I.V.C. leden in discussie psychologisch altijd de 

mindere waren, hetgeen hij weet aan een minder geschoold 

zijn van de E.V.C.ers. 

Een..andere aanwezige zeide voor zichzelf de beste strijd

tactiek te hebben gevonden, namelijk om in een gemoede

lijk pr�atje met een medearbeider op slinkse wijze de 

vinger te leggen op die wonde plekken, die zijn partner 

ook moesten interesseren. 

TO�NVLIED en ID.:EMSKERK gaven ten slotte de raad eenzelf

de tactiek als laatstbedoelde te gebruiken en zodoende 

represailles te voorkomen. Zij toonden zich zeer geinte
resseerd in de wijze waarop t1n1ebond-georganieeerden in 

propagandapraatjes in de bedrijven met B.V.C.-ers, rea

gerrden. Daaruit bleek het positieve in die zin, dat de 

door de E.V.C.-ere opgeworpen grieven wel werden beaamd, 
zonder dat nochtans bereidheid werd gevonden hen verder 

in het practische te volgen. 
Op de vergadering werd bekend gemaakt, dat men het plan 

bad over 14 dagen wederom eenzelfde vergadering te beleg
gen om de discussies voort te zetten. Een memorandum over 
de gehouden v�rgadering zal nog verschijnen. 

O<flusie: Geen positief resultaat. 
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VERTROUWELIJK :, • 

Indrukken: Uit het dankbaar aangrijpen van de stakings

gevallen in d8zo omgeving werd als voor de hand liggend 

aangenomen, dat de bestuurders ook hior gaarne oon sta

king zouden willen �ien o� allo mogolijkheden om daartoe 

te komen ondor do ogon zien. 

Aangenoman kan worden, dat J .J .HElilMSKERK ale da taoticua 

worat gezien, ook door de hogore l�iding. 

Eon sohrittalijke uitnodiging tot dezo vergadering gaat 

to Uwer konnioneming hierbij. �inde. 

? 



-C. A:fedeling Alkmaar
,tselijke Centrale. Alkmaar, 15 April 1951. 

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------·-----·-�--------·-------·----------------

J Aanwezig: 28 personen, waaronder een a�ntal ganodigden uit diverse be-
drijven en van andere organisaties. 

Punt 1. Bespreking van de algemene situatie in Nederland en de te námen 
maatregeling ter verdediging van het levenspeil. 
Kam. Heemskerk stelde het probleem van de steeds stijgende prijzen, waar
door de koopkracht daalt, ter discussie tegen de achtergrond van de oor
logsvoorbereiding. 
Hij toonde aan dat ondanks beloften van de regeringen na 1945 de rijken 
steels rijker en de armen armer zijn geworden. In dit verband werd het 
geven van 5% loonsverhoging en het nemen van 15% door de enorm gestegen 
prijzen in Maart van dit jaar �an de orde gesteld. De eis voor iedere 
prijsverhoging een overeenkomstige loonsverhoging, een eis die op dit 
moment concreet tot uitdrukking komt in de eis van 10% loonsverhoging is 
bereikbaar, als we de werkelijke eenheid van de werkers, vooral met de 
N.V.V.-ers tot stadd brengen. 

-l"IIAUitvoerig werd gesproken over de absolute noodzaak de eenheid tot stand� 
"'Wte brengen, die door ons met niets in de weg mag worden gestaan en de 

wijze waarop we dit zullen bereiken. Met diverse voorbeelden werd aange
toond hoe het niet moet. De een..l'1eid zal slechts tot stand komen als wij 
geduldig en kamaraadschappelijk onze anders-georganiseerden medearbeiders 
overtuigen van de noodzaak om te st ijden voor hun bestaan en hen ook in 
actie daarvoor brengen. 
In de actie kan de beste opklaring plaats hebben over alle problemen die 
ons ogenschijnlijk scheiden, alsook over de rol die de Uniebondsleiders 
spelen. Nooit mogen we echter vergeten dat geduld en kam!lraadschappe.lijk 
optreden, gepaard gaande met een juist inzicht in de verhoudingen onzer
zijds, de voorwaarden zijn voor Eenhemd van Actie. 
Als concrete taken werden gedteld, het regelmatig en volledi� informeren
van het Bestuur over de stand van zaken in de bedrijven en o jecten., het 
le en van hechte contacten met anders eor aniseerden, zo mogelijk in ee 
com er verdediging van het levenspeil, zoals it bij de Scheepswerf 
Nic. Witsen en Vis reeds in een personeelsvergadering werd gekozen, voor 
al leidin en richtin te even aan de ontevredenheid door actie te 
voeren tege iedere verslechtering op asis van juis gestelde eisen, als 

.,,ok de solidariteit met stakende medearbeiders elders in het land snel 
r·te organiseren! 

Hierop volgêe een levendige discussie, waarbij van diverse zijden werd 
betoogd dat het zo moeilijk was de arbeiders in strijd te brengen, omdat 
d� angst voor ontslag enz. zo groot zou zijn. Omk werd aangehaald dat de 
B.V.C. met het cowwunisme op een lij� 7erd gesteld en dat daardoor tas
sen de E.V.C.-ers ttnders-georganiseerden het gesprek niet meer megelijk 
zou zijn. Verder gingen er stemmen op, dat slechts de belangrijkste be
drijven moesten staken en de kleinere de steun moesten organiseren, ter
wijl ook werd betoogd dat de prijzen omlaag moeten en dat er dan ook 
allereerst gestreden moet worden voor het instellen van een prijzenstop. 
samenvattend werd door kam.HEEMSKERK op de discussie ingegaan, waarbij 
hij aantoonde dat de strijd voor loonsverhoging de beste strijd tegen 
de prijsstijging is. n.l. de regering een halt toeroepen in haar aanval
len op het levenspeil tengunste van de oorlogsvoorbereiding. Ten opzich
te van de moeilijkheden in het gesprek met de andersgeorganiseerden ad
viseerde hij om toch vooral eans te kijken of er onzerzijds geen fouten 
worden gemaakt in het leggen van contact. We moeten ons losmaken van al-
lerlei prestige-overwegingen enz. en é�nding in het oog houden, namelij 

onze verantwoordelijkheid!!! 
De eP.nheid van de arbeiders die voorwaarde is voor het behoad van de 



Vrede en het verkrijgen van brood, moet door ons tot stand worden ge
bracht. Indien wij daarin nog niet zijn geslaagd, moet en kan deze in 
de nabije toekomst tot stand worden gebracht, als wij maar willen. 
Dit is tevens de beste methode om de angst te overwinnen. Dat deze een
heid ook, of juist, in de kleine bedrijven moet worden bereikt is van
zelfsprekend, hoewel het ook juist is dat de vitale be�rijven de door
slag geven. Toch ligge� er in de klei�e bedrijven grote perspectieven 
voor het voeren van acties, die een waardevolle ondersteuning zijn voor 
de arbeiders in de grote bedrijve�. Een ding Sthgt daarom vast, wij mo
gen en zullen niet achter blijven. ! 
Overal moet de strijd worden aangebonden tegen de oorlogspolitiek van 
de regering, dus ook in Alkmaar en Omgevèng, waar zeer zeker op dit mo
ment mogelijkheden zijn. 
Van deze discussiebeantwoording werd overgegaan naar punt 2, nyl. 
Bespreking van het dreigende oorlogsgevaar en onze mogelijkheid bij te 
dragen tot het behoud van de Vrede. 
Hierbij werd vooral de nadrul gelegd op de noodzaak de mensen vertrouwen 
te geven in de mogelijldleid om Joor eigen kracht een oorlog te voork0men 
Oo�k hier is het voorwaarde: Eenheid van alle vredelievende mensen to-t; 
stand te brengen. De handtekeningactie voor de Oproep van Stockholm 
heeft niet nagelaten resultaten te hebben, zo ook de actie tegen de 
D uitse herbewapening • 

.• Thans is echter noodzakelijk dat de actie wordt gevoerd voor een bijeen
komst van de grote Vijf, Amerika, Engeland, Frankrijk, Sovjet Unie en
China, omdat een dergelijke bijeenkomst de mogelijkheden opend om alle
problemen de bespreken en op te lossen en een duurzaam Vre4esverdrag af
te sluiten. Tussen 28 April en 5 Mei a.s. wordt in Nederland, du.s ook
in Alkmaar deze actie gevoerd, waaraan we allen op eigen wijze zullen
kunnen bijdragen- De strijd voor loonsverhoging loopt evenwijdig met de
strijd voor het behoud van de Vrede, want zonder Vrede is een strijd
voor loonsverhoging van zeer betrekkelijk belang. Oorlog zou een voor
lopige of definitieve streep voor velen zetten, door allès wat voor ons
waarde heeft. Daarom moeten we st-ijden voor het behoud van de Vrede.
Over de wijze waarop deze actie zal worden gevoerd zal nog nader over
leg met het Vredescomité worden gepleegd.
Punt 3, Voorbereiding van de 1 Mei-bijeenkomst, behoefde niet lang bij

te worden stil gestaan. Evenals het vorige jaar zal de 1 Mei-viering
in samenwerking met andere progressieve organisaties of personen ge
schieden. Nagegaan zal worden of het mogelijk is op brede basis samen
te werken. De hoofdzaak is lit jaar in het bijzonder de Meirede, omdat

.het gaat om de strijd tegen de oorlog en de armoede. 
Daarnaast zal een culturele omlijsting worden gebracht. Zmdra overzich 
is verkfegen zal tot nader bespreking worden overgegaan. De kaartver
koop wordt met spoed aangepakt. 
Op voorstel van kameraad Folkers werd besloten om 23 April a.s. weer 
bijeen te komen, met het doel de resultaten en ervaringen te bespreke 
en verdere concrete plannen te maken en uit te voeren. Tenslotte werd 
nog een motie met betrekking tot het behandelde aangenomen en de sol� 
riteit met de stakers betuigd, in het bijzonder met de actie Albert 
Heijn. -=T:-e_v _e_n_s_n_o_d:;--

1
.,...· g_e_n_w--=-i..,.j--=u�h--=i-e-r-::b"""'i,...J.,... _u_

i
.,...· -;:-t-v"."'.-:""o-:-o�r--,;d:-e-.:b:"'.'li-:jr-:e:-:e:-:n:;k,:-o:--m-:-s=t-::-o�p----

MAANDAG, 23 APRIL a.s. in HOTLL "LONDON", VERDRONKENOORD, 
aanvang 8 Qur, waar verder gesproken zal worden over onze 
ervaringen, de ontwikkeling van strijd enz. enz. 
Wij rekenen op Uw aller komst!!! 

Met kameraadschappelijke groeten, 

-0-0-0-0-

Namens de Pl.Centrale Alkmaar, 
J.Hemmelder, 2e Secretaris.
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Comité ter verdediging 
het levenspeil. 

van ~1 
r,4 APR. 1951 »Bijlagen: 1. 

, CO/�;I j 
/��·�� 

Bijgaand gelieve U aan te tref fen een ar
tikeltje uit het dagblad "De Alkmaarse Courant 1

1 van 
7.4.1951, naar welks inhoud ik U moge verwijzen. 
In "De Waarheid" van 9.4.51 kwam een soortgelijk arti
keltje voor. 
Met de in het artikeltje genoemde namen worden de vol
gende personen bedoe:d. 
1. JOHANNJS fILL3M uU PONT, geboren 1.4.99 te Amsterdam,

scheepsbouwer, onende Uitenboschstraat 63 te Alkmaar
(N.V.V. georganiseerd);

fv 2. ADRIANUS HEMELS, geboren 27.1.15. te Alkmaar, instru-
ment-maker, t•onende st.Annastraat 17 alhier, (vermoe
delijk K.A.B. georganiseerd). 

,,3. H3R&ANUS P�TRUS KAR�LS, �eboren 7.4.22 te Veere, ma
chinebankwerker, wonende St.Anthoniusstraat 3 alhier, 
(lid i .• v.c.; bij Uw dienst bekend); 

< 1� 4. KLAAS KLUFT, geboren 14.12.14 te Hoorn, schilder, 
wonende Schermerweg 64 alhier (lid s.V.C.; bij Uw 
dienst bekend). 

X 5. HEFlvIANUS ANTHOlHUS STEG3MAN, geboren 3.11.09, te 
Haarlem, scheepstimmerman, wonende Boezemsingel 9 
hier, (lid E.v.c.; bij Uw dienst bekend); 

6. ADRIL\�TUS \/ESS3:LIUS, geboren 12. 5 .10 te Alk���
schilder, wonende Karel Doormankade 6 alhier,)l!iinde.

�
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11 .ALKmAARSE c OURANT 11 

d,d. 

7 APRIL 1951 

Adres aan de vakbonden
Het "Comité ter verdediging van hetlevenspeil" van de Scheepswerf Witsenen Vis te Alkmaar, dat onlangs in eenpersoneelsvergadering is gekozen heeftaan alle vakl;>onden een adres geriobt,waarin wordt aangedrongen op eenloonsverhoging van 10 % en een onmiddellijke prijzenstop. In het comité ' ·hebben zitting de heren J. Du Pont, A.Hemels, R. Karels, K. Kluft, H. Stege-man en A. Wesselius.

___ J 
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RAPPORT V.AN KB 

Voor HB 

No. 2415/II 

Betr.: E.v.c.-ACTIE 4a LOONRONDE 

13 April 1951
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14 APR. 1951�!

ACD,:-·· f� 1-------
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, DAT: f ·,�n �
! 
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Het staat tha�s_vast, dat de E.v.a. voor haàr actie 

voor een 4e loonronde �on��c� heeft_cry�enomen met een groep 

opposanten in het N.V.V., die geschaard is rond het blad "De stem 

van de N. v. v. -ar" in Amsterdam. 

Zoals reeds gemeld, lag het in het voornemen om dit 

blad landelijk te gaan varspreiden,waarbij c.P.N. an E.v.c. ge

bruik zouden ma.ken van hun voormalige leden, die in hun opdracht 

voo_r het lidmaatschap van da E. V.C. moesten bedanken en zich 

aansluiten bij het N. v. v. om daar als "cellenbouwers" te gaan 

optraden. Hoewel dit oorspronkelijk een belangrijke groep was, is 

deze de laatste tijd ingekrompen door de slechte ervaringen, welke 

1 sommige van deze 11callanbouwers" schijnen te hebben opgedaan. 

Zo werd de C.P.N.-er A. DE KRAAUW uit de Busken Huetstraat te 

Rotterdam, die zich eveneens in opdracht bij het N.v.v. aansloot, 

de laatste maanden in vijf verschillende metaalbedrijven ontslagen 

wegens agitatie, waardoor DE KRAAUW zich thans wat afzijdig houdt. 

Met hem deden vele anderen eenzelfde ervaring op. Men treft dan 

ook nieuwe voorbereidingen om nog meer E.v.c.-ers zich bij het 

N.v.v. te doen aansluiten.

Verzonden aan: HBVD, HB en B v.

{J �c,.� 0,t..C. MC<Cvi.,....1..,/

� ' . ,fl \ ') • ' "-f 
0 cx.-.�_.....,__e_..L l.,.P .,__ 

� �.,{u__ k.,� .J.&i � 

�� 1"-,,.M{ l('Ci..<. ,,e (:(lN· 

• '< � �IJ. ' \,. J " r,{ �a,4,t,w-

1 ! /) , .. ,•[ 
w (),.�.),.)(.��- -� �J ---\. 

/v-AJ �, t � , , .._....._ { r - tK..,(. 



Uit 0D 1228 

0D 1829 

UITTREIZSEL 

Naam: DE META.AL BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVER
HEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN. 

Naam: EVC-ACTIES ONDER UNIEBO.NDSLEDEN. 

Ag. nr: 107290 Afz. : ID UTRECHT Datum: 11.4. 51 

Aard van het stuk: Bedrijfsbestuursvergadering van de afd.Werkspoor van "De Metaal", 
afd.Utrecht. 

Een der onbekenden merkt op, dat wanneer wij de gestelde eisen willen 
bereiken, wij als eerste stap hiertoe in het kader der EVC afdelings
gewijs nieuwe gezichten naar voren moeten brngen. 
De Vroome antwoordde hierop: 
Wat de laatste opmerking (van de onbekende) betreft, dit is juist en 
dit zal de taak zijn van onze vier kameraden, georganiseerd in het NVV. 
Ten slotte doe ik een beroep op U, alle contacten met het bestuur te ver
stevigen.Wij zullen proberen a.s. Maandag de volgende kameraden van het 
"!:NV uit te nodigen voor de huiskamerverga.deringen: Galmon,Ewijk, Carton 
(allen gieterij Werkspoor), Nimmerdor, Booth (KAB) en HERWIN LAURENS BAARS, 
geb. 27.4.17 (NVV). 

Uitgetr. door: EMD 

4-6-51

Op aanwijzing van: B V 

Datum: 

'4 9 
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Van een doorgaons betrouwbac--..r contact uit de A.B.·:r. 

werd naar aanleiding van de l�ntste acties, inzake loonsverhoging, 

het volgende vernomen . 

1,:edegedeeld is reed?, dat de E.V .c. zelf' geen actie 

op grote schaal zal e;uon voe:c·en. 11:en is er echter op u_ t om actie

c orai té 's in de bedrijven te laten vormen, die dan de ma.ru1etjes heb-
-
ben om de c.::::.H .-E. V .c.-actie door te zetten. Vandaar de ze,n. oppo-

sitiegroepen in het H.v.v.

Len heei't nu bladen van a.eze ZGn• 0:9:positiegroep en 

;,7el: "De stem von het N.V. V.", een bhi.adje voor· de Overheid en de 

Grafische Ind11strie. Hiermede denkt men de t;eesten te beinvloec1.en. 
Len hoopt dat er geen oploss1ne; komt inzake het huidige conflict 

tussen de Regering-werkgevers en het N.V.V. �en weet in C.P.N.
kringen, dat, als het N.V.V. niet in sta.at blijkt te zijn om een 

o:9lossinc; te bev1erlcstelligen inzake de jon{;ste prijsverhogingen, 

de arbeiders beslist tot actie zullen overgaan. 

De C.P.N .-E. V .C. heeft dan ook na de laatste 5,; loons-

verhocing de eis gesteld van nu nog l�b. Zij weten, dat het N.V.V. 

onder beuo.alde voorw 'ttrden bereid i_s om met minder genoegen te 
ner1.en. 1fot IT.V.V. ztl ook don nog moeite -genoeg hebl)en o:r.i het de

arl)cic1crr; duidelij:{ ·te naken, dat ait noodzalcelijk is. De prijsvcr

ho,).11 _;cm b0f.r· .. :e11 nu al ongeveer 15.� en het go.at nog steeds door. 
Dû 3.V.0. VJect {us, dat zij een e;ewillig oor heeft bij de arbeiders. 

Dus een Looncongres met N.V.V.-erfJ? Actie-comitá•s enz. om onrust 

to zc.:J.ien. l!u direct komt er in de haven geen actie. Er behoeft 

l :c�_ter in -'.e héwens of in de fn.brielcen maar iets te gebeuren of 

0r- "is ·herrie. :·:O(::,,Ct als: vooral als er geen verdere teGemoe·t;koming 
1-::oi:i.t. Don is 1,1fm (C.P.··:.) erop uit om de leiding van de A.B.T. te 

z,1.i..vcren en er een zuiver C. P.N .-illl.stru."11ent van te maken. 

�0rst de s�nenstelline van het huidige hoofdbestuur van A.B.T. 

KL.:}IES!. ... 'i..-B031-..!l. en. KUIL ( C.:P.i'î.) dagelijks bestuur. Dan 
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HOOFT (O.P.N.), GRIFFIO.&I, bedrijfsarbeider K.L.M. te Amsterdam 
(C.P.N.), BOSCfftIART (C.P.N.) Rotterdam, P.v.d.TUIN, arbeider Trans
port Groningen, V.d.Z3E, arbeider Transport Harlingen en MORIJ!r 
( C. ?.1'T •) Den fürn.g. 

KLEIESl .A, BCSl:.A, KUIL, HOOFT, B03CHHART, BORK en MûRIJN 
zijn vrijgestelden. Van het hele bestuur zijn JIT.iEINSl�A, BOOMA, 
TUIN en V.d.Z�� geen C.P.N.-ers, terwijl KUIL niet zuiyer in de 
leer is. KUIL heeft bij de laatste sta.kine, terwijl er een verga
derinG wo.s van stakers, een domme strcc:c uitgehaald. Hij moet n.l. 
ook voorzitter zijn van een speeltuinvereniging op Kattenburg, Nu 

1 heeft hij op de ver_;adering vm1 deze speel tuin, .die gelijk gehou
den werd met bovengenoemde vere;a.dering, het v10ord gevoerd en is 
als bestuurder van de A.B.T. niet bij de stalters geweest. Het erg
ste is echter, dat hij de politie bij die gelegenheid gehuldigd. 
heeft en er zijn spijt over uitges9roken heeft, dat het muziek-
corps van deze politie geen behoorlijk vaandel had. En dan te weten, 
dat diezelfde politie zijn mensen, die in staking waren, afranselde. 
"Dat most niet magge" hebben toen de mensen gezegd en nu zal hij a:
wel uit moeten. D�ar zit de O.P.lif. achter, ·die KU1L er al lang uit 
viilde w�rken, omdat het Dagelijks Bestuur, ondanks het f'eit, dat 
K.JlL ·viel een C.P.N.-er is, geen willig werktuig was.

Gewezen vior-clt op "De 'ilaarheid11 van 3 Januari 19�1 en het 
artil:el over hot ko .1en11.e congres VDn de .J..B. T. Er wordt dé.lar schoon 
schip gei:ia:.;.kt. 

1hrzonc,cn ·,.on: _:rrD, :□, BV ?Il B II l
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Betr.: _!CTIE-COMI'l'E' S E. V. C. ROTTERDAM

De kaderleden van de E.v.c./Rotterdam hebben in de 

afgelopen 2 w�ken nu drie vergaderingen belegd, waar Joop 

GURLIGS heeft getracht comité's van acties te vormen voor het 

Rotterdamse district. 

Deze vergaderingen hebben echter niet het gewenste 
.• 

resultaat opgeleverd. Bij de E.v.c.-Transport is er ook heel 

weinig animo tot het sa.mens.tellen van zulk een oo.mité. V'andaar, 
'A- ,._ _ C �

dat volste.an werd .met het geven van de opdraoht aan BOSHAm', 
t"- � · f} IA .f..w r- , 

BOS�, KONIJNEN"Bij'R6, kortom aan het bestuur in functie van 

de E.V.C.-Tr�nsport. 

Ret voorgenomen doel, de havenarbei4ers, georgani

seerd in het N.v.v., en de niet georganiseerden op te wekken tot 

.1 het voeren van áctie, is tot nog toe niet verwezenlijkt. De

haven.arbeiders koesteren veel te veel wan�uwen-tegen de lieden 
l ,
l , ! "

·'

van de E.v.c.

7.olang de E.V.c. niet de zekerheid kan geven van 

het uitbetal�n van een behoorlij¼e stakingsuitkering, ziet het 

er nieb naar uit, dat er in de. Rot terd8.Jll.8e haven iets' zal gebeur.en. 

�-----

.?.,•, 

, Verzonden aan:HBVD, HB en B V. 

. . 
. ,,. 
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RJJ·PORT VAN i{B 

Voor f!B 

J.To. 2399/Il 

Copie voor 

7 April 1ns1.

Betr.: TO.llTREDING TOT C:N.V. VAN c.P.N. en 15.V.c�-J.Ji'J)l!..,.z 

Onderstoand doe 1k l T toekomen een lijst van 13 c,;J>.N.
en E."V. c.-1e4en, die als lid zijn toegatredcm tot het O.N. v.

Het C.N.V. 1s h1orvan op de hoogte. 

VAlv DEI.? !(U:trl,, 

VAN !J;J'f, 

s. anutJJJTJE "",

Em)HOVIDl, 

·LmJRJ,

!El.DER, 

SOHREUDERS, 

.RO OKHTJIZEN, 

FIOlffiOli'F, 

FLENS, 

DE VRIES, 

BOT, 

' .

Cornelis Pieter, geb. 11�1�1914, Junbonstraa� 18. 
3taekte 24-5-1948 i.v.�. motiè tegen c.P.N.�

wethouders. 

Pieter !:arten, geb. �-5-1898. 
Idem. 

geb. 22-5-1689. 
Id.em. 

.Barend, .geb. 2-2-1889. 
Idem. 

Frederik, P.erna�U Arnoidus, geb. 14-12-1897. 
Ide.m. 

Sacob, geb. 3-11-1�15. 
läem. 

Franoiscua, geb. 17-7-1909 • 
Idem 

Egbertua, geb. 10-4-1�07. 
In 1946 rca.m-affiohe c.P.N--vorkiozipg. 
•�es actief hij havenstaking.

J:o�nne.s Christ1ar-in, eob. 9-ll-1.911. 
Trad gedurende de E.v.c.-stakingen Aug./Sept.195ö 
biJ N. v. ,.;CJfi\lUER op de voo1--grond •. 

Simon, geb. 10-3-1898. c.P.N.-er. ?,;iB.akto in 
1948, 1949 en 1950 vorkiezingepropasanda •. 

Jan, geb. lC-g-1909. 
0ntvi11g in 1948 hot ble.d 11Ifü" per post N.U • .3 • .:l.n.

t ' 

J'aoob, gob. 25-ll-Hl04, won. l"'olanonstr. 47 voor. 
Staakte op 2&-3-1948 i.v.n. motie teren o.r-.N.
wetilo11dors. ls fel oolll!i!Uhist. tlordt heschotwd 
als agitPctor. Zott:e 111 .i'l18· 1950 bij do J. rr.n.

hat peraonoel gere�eld aan tot staking. 
Is in l94t:1 ti jdel.1.jlt eeschorst als 11.d ven de 
c.P.N., omdat bij het met àe CPH in ruoerdere
k--westies niet eens zou zijn.
Heeft 6e�racht zich ala lid bij het NVV aan to 
sluiten, dooh is daar ge�eigeI'd. 



BORKUL , Pe·rus 111 lma oaophu, Feb.,}l-1-1910, 
rond. erk r, won. Po.1.rnstr.-.. t 80 • 

Verkiezing 1950, raalll f 'loh , CHJ. 
In et. 1950 lid van oen bedrijfs- of buurt 
aetio-comitó te1· ver tcrkine v n ·1De · 11arhcid •· 
Bet alt ,J. ,30 per mnand jo t ibutie voor stencil
propuganan CPN afd. J oroa n. 

________ .., 

1lerzom:: an aan: m
r

vv, HE, B v 011 B III. 
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Afz. : 

MAANDRAPPO�EN NOORD-HOLLAND 

EVC-ac�ies �nder Uniebondsleden. 

ID Asd. Datum: 2-4-51.

Aard van het stuk: Maandrapport Maart 1951 Amsterdam.

Zie bijlage. 

-

Uitgetr. door: RM Op aanwijzing van: BIV. 
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Paul de GROOT wekte op tot een betere uitvoering van de taker 
door de partijleden en alle lamlendigheid en slapheid uit de 
partij te bannen. Het·ver?edigingsmiddel tegen deze regering 
en haar program zag hij in strijd, waarvoor versterking en 
activer·i� van dELEVC beslis!;!end is. Hij oefende cri tiek 
o.p sommige EVC-ers bij de leiding van stakingen. Er heerste
onder communistische vakbondsleiders nog opportunisme in de
strijd tegen trotzkisten, terwijl er nog een reformistische
houding bij stakingen is. Het oorlogsp:n:gram van de regering
ka_n allee,n ongedaan worden gemaakt door massastaking, waar
voor propaganda thans onontbeerlijk is. De st·• kingen dienen 
goed voor�ereid te worden in nauwste verbinding met de be
drijfsarbeiders; de actie dient goed voorbereid te zijn en 

/ de eisen 'wel overwogen. De leiders moeten de wil en de moed 
opbrengen om de leiding en verantwoorqing er van op zich 
te nemen en elke staking ten koste van alles tot een goed 
einde� brengen. 
De Neöerlandse communistenleider gaf hier een gezaghebbende 
opdrucht aon de JVC. 
tlet in alle communistische organen aangeprezen looncongres, 
gesteund door de uitgifte van p�mfletten en een speciale 
krant, werd in hoofdzaak door nog jonge arbeidérs (tot 35 
ja&:::) bezocht. Verheugd werd bekend gemaakt dat honderden 
anders dan in de EVC-georganiseerden aanwezig waren. Het in 
eigen kring heersende sectarisme vond ook·hier van bovenaf 
felle bestrij<ling. Besloten werd een nieuwe actie té ont
ketenen gericht op het ver�rijgen van een onmiddellijke 
prijzen.stop �fi een loonsverhoging van 5%, _ter verwezenlijking 
waarvan deze eisen moesten worden ondersteund"aoor mt..ssale 
bijeenkomst�n en straatdemonstraties, terwijl de grootst 
mogelijke eenht3id en massabeweging det arbeiders· ontwikkeld 
diende te worden, tot aun �takingsacties toe./�aarschijnlijk 
om de'innüdèels gesuggereerde gegroeide dr&ng naar eenheid 
te bewijzen, werd aan op dit congres aanwezige NVV-ers een. 
oproep toegemeten- tot het. instellen van plaatselijke comité 's 
ter verdediging van het levenspeil, waarover de EVC van oor
deel was dat deze ·comité' s mei kracht bevorderd en onder

steund dienden te worden. De filmcriticus ·Julels de LEEUWE 

was verbolgen dat POLYGOON niet aanwezig was geweest om in 
haar 
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haar filmjournaal dit "belangrijke gebeuren" te boekstaven. 
Na.mens het Ameterdamse comité ter verdediging van het levens
peil, deed C.E.BLAKICEN in De Waarheid een oproep ver_'3chijnen 
aan mede-a.rbe iders-NVV-ers, om op �at,erdagmiddag 24 haart 
aanwezig te zijn voor het NVV-kantoor in de P.O.Hooftstra.at, 
waar een delegatie van a;t.s gEi.st op het looncongres aanwezig 
geweest zijnde NVV-ers de navolgende eisen zouden voorleg
gen:Strijdt met alle ten dienste s�aande middelen tot aan 
staking toe �egen onmiddellijke uitbetaling vän 5% loons
v:erhoging en: Eist volledige compensatie voor de prijsver
hoging e:n het instellen van een absolute prijzenctop. Op 
genoemde datum wqren 8 personen voor het genoemde kantoor 
aanwezig. na medJdeling van de werkster dat de zaak geslo.
ten was, verwijd·erde het groepje zich., De iruniàdels als ge-

. -

volg van de prijsstijgingen door de Regering afgekondigde 
loonsverhoging van 5% deed de Uniebonden verklaringen afleg
gen van bezorgdheid t.o.v. dit percentage. F.et NVV maakte 
het meest bezwaar en re sloot de actie in deze voort te zet
fen. ,,;as het NVV van mening dat dit ré'.geringsbeslui t een on
volàoende compensatie betekende, . de KAB en het CNV zochten 
opl'ossing in een andere richting, d_och lieten de verantwoor
delijkheià y?or deze verhoging gehee1 voor rekening van de 
regering. 
Op de vrij s�echt bezochte EVC-vergadering in de Apo].ohal op 
23 r-:aart (qa. 17-00 man - zaalcapaciteit 5500 - verwacht waren 
3500 personen), wa&rop te voren door velerlei pamfletten de 
aandacht was gevestigd, waren de sprekers van mening dat de 
5% loonsverhoging was toegekend onder druk van in den lande 
plaats gehad hebbende korte stakingsacties, waarbij tevens 
werd verwezen naar stakingen in Fra:nkrijk en Barcelona. 
Toen nog was het EVC-Verbondsbestuur van mening dat, ofschoon 
de�5% niet beantwoordde aan de gestegen ko3ten van levenson
derhoud, met kracht diende te worden opgekomen voor onmiddel
lijke uitbetaling er van. Verder zag dit bestuur deze 5�: 
slechts als ver�oeding voor de prijsstijgingen vanaf Septem
ber 1950 tot aan de jongste prijsverho6ingen, ·weshalve het 
bestuur opwekte _te· strijden voor volledige compe"nsatie in 

loon voor a�le prijsstijgingen. De eis van absolu�e • 
prijzenstop 
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In antwoord op

bericht: 

./�<-,

�� 
bovenvermeld schrijven 

-' -.J� 
word·!; het volgende 

Omtrent de door U genoemde personen, die zouden infiltreren of 
reeds geinfiltreerd zijn in de Algemene Nederlandse Grafische 
Bond,(NVV), kan het volgende worden medegedeeld: 

J.Gerritsen is identiek aan: 
;'- Jan Arnold GERRITZE, geboren te Amsterdam, 27.1.1920, 1e tter

zetter bij de Drukkerij Dijkman & Co.C.V., wonende Stolwijk
s·l;raat 29 III te !lmsterdam, (U bekend). Hij is sinds 29.1.1951 
lid van genoemde Bond; 
de door U genoemde Joseph TE�BOOM, geboren te Amsterdam, 26.11. 

92:3, wonende Nieuwe t1.Chterg rac11t 106 Ihg. te Amsterdam, is lid 
geweest van genoemde Bond, doch tijdens de actie bij de laatste 
onderhandelingen over aet C.A.0. @=royeerd; 

)(JOha.nnBs Cornelis van HAL, geboren te amsterdam, 6.1.1915, let
ter�etter bij De �aarheid, wonende Heer llalewijnstraat 18huis 
te Amsterdam iä�:l.d van genoemde Bond; 
Kees KUIJPER Jr. is geidentificeerd als te zijruî
Kees Wladimir KUIJPER, geboren te Amsterdam, 5.9.1929, werkzaam 
bij de bekende drukkerij Heiermann & Co., wonende te Amsterdam, 
Admiraal de Ruyterweg 356AIIhg, U bekend, is geen lid van de 
AlfüB. 

Na de bekend veronderstelde actie tijdens de onderhandelingen 
pver de CAO in de Grafische Bedrijven m erst er in de .• NGB rust 
en bemerkt men daar geen 'ac��e van oppositionele personen of 
grce_pen. Men blijft evenwel nauwlettend toezien op de gedragtitn
gen vanoovengènoemde personen,voor zover zij lid zijn van de 
ANGB.---------------------------------------------------------
lf \\ P.3.
J\� .\\\ 
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16-5-51.



• 

Opgedragen werd voorts,geen agitatie, in welke Torm 

' 
.;k, �Ol' te "1u�.t.w..i. vV0Cll tlOt J. • v, ir. ,. u �J" .t.:">0.Cll on "4.,,. ...,_� 

/ .. .1..0t t0oen �.:. � � ·c:. ��-: ::: • )0 t�. v. v. -ers moet on i.îitegeru.o�:. {,I_l 
$2 

• 
.. 

• 

vrieritsobam,v.1,.,..,h.t: t.J.J� 1101-don ovare,ohnám do èloor t'le knder

,groop to boleg€,en disousB1oavoa1en te bezoeken.

In de JOOost ectiove.olc.reonten vnn ;tmt �.v.v. �al

de "hv.c. ht:tar mt.erlae.l mèeten vinden on acitatoren in èit:en 

krine te kwel.1lti en zodoende bes�en ven veJ>soh1ll'ende nroopcm 

van het li.:v.,;. en lator het gehole �., .-v. in .v.q.-richti� 

to drl�en en to brcmron tot nmten\1erk1Dë mt de • v. C. :op 

oosi.o, door lo.otntc,e.11oomdq vastgosteld • 

iL D' "T zoido cl,1 ,. üat h�t .s,trikt -vorooden ia 

to truchten n. v.v.-ora Ud vnn do ., .c" to r.1cl:en. �ij moeton 

echter els het t.:.e.ro eduopgen \mrdon zich L'l eigori i�rlnc op 

elke ve!'gaderins to uiten. 

:rot dcf1nitieve acti.o der •• c •• tet;on (to 1rije• 

att3c;1ni;on ueril ntot bcalot�

5 bi 31.éS�bij oric- ) 

•
Vorzo�en aan: JJ:.nVb, rft.J, .il v.



trlt ki-1.flG?n van de Trana:pprt 

dat do �.v.o. r.J.àt in a�ont zou zijn OI<l ean 

voor loonavorh�iîi.c on aet er noch door nèt foofdbés�uur nooh 

door de andCl'O bestuurd.era op ae,pgod:r;o,M:en wordt or.i 11ot �dv1cn 

daartoe te geven. 

De badoe11nc van do dlnsen, dia aan da touwtjes 

. 'trekken on de bostuurd.ors (C.i .1.-ers} is on cooité•s !n de be-

drijven te laton vormen, uio actio zullen voeren voor loonovor-
.

h.o .lnc en desnoods tot Btëldllö ovor te eaon• 

Daar zitten den woer c.P.t�-ers echter, die d� 

opch·acllt !lebben zo-voel als moael.ijk n.v.t .... ars in bun a.cliie te 

betrel::kon. :Bat1ijzon ,Worvo:>r zijn: net l.oonoo'nera:a (ló aart 1tl5l) 

ea 1;)011 ·bijot:.n�on st van de zen. o:pponltio 1n l!'roooati te PStordnrJ · 

(21 "_nart lJ51) # ·wepr beslotCJl wor(l. o.m op 2" nort 1951 re.et 2-00 

u. 11. t"' .. -13r3 een motlo o.on l1eti rr. v. v.-beotuur G�n to bieden.

Dit aller;· 1s op nJ-eto uiJ;geloperi. Lr 1.i1n1·.an oneovoer 15 mnoon, 

".":aerva.n zeke,: .14 1cden von de C.P .. ·N. 

De bedoclifl( van dit ,�11oe ia O.':I. stru�irt.Gen te ont

kétcnen, !!IG.a..r alo .i; .. =c .. -o.r. �. buit-on schot to blijven. ;)it eµ.103 

uil niet ,zercen, a.at er bèsld.at niets zöl "Gbcuro1h tlót:. -oir:on

oaràige ia, dct, zonr.1'9r dat .te.mani e.1• op. rrakElnt, orcens oon con

i'liot uil,b::."otil!.t O"' -eon bagatel en dat dit, cmû'l1at dan door de 

zgn. aolidnr1tc1t, u1tgeb,·1t wordt. 

'i)(j C'rboidoH; nebben nu noe; de cadooJito, dRt' het 

l,. V."\. -baatu.ur 1n stent ZN. '·zi jr.,. él,a een {1rOtOro coa.poh.Setie voor 



' 
<lo ·t\�•i.js\>el"4o�t.rrsen t? k:rijgan.' <lot dit 

tijd .oi�t ;40r�êl:ijf. 'isB dun kan or vm1 nllco &eb$uren. 
. . 

i.lligenaardfc is: :dnt bi"'1 kor.nv-er.ki-ozinemi in a� 

haven van Jünsterdam de ·L.V.ç. 

Un!obondon en dat.. nio·ttogënstaande het feit� dnt d.e .... '\ .o. ainêter . 
' 

,• 

•loden ..heaft dan de 'Ordobonden. -Cok s�ommen voel ongeo:::-.geniaeorlion.

op üe 4.V�c. of'op blo�cnndiäoten. -
. ' Dat do ,. v. O" in lotlent;el aohtoruit loopt _. bl.ijltt. u1t;. hGh rolt,

d�t ae �ranuport nu �oe maar ongeveer ?5® léà�h ho��t.

· Opmwrkelljk is cok de opvattiug, dal,; Bertu.s Bli.Atij):JUJ

ln het �. v.c.-F.IoordllCstuu.r de komende ma.u is, dio B. DLOKZ!J.i ,11el 

e�n-a ?.ou kunnqn vcrdr1Dt3on, ondanks lïgt teït, dat D!C, �ZIJL noe 

invloed hee'ft. 

. . 

de part.ij oudere papieren, tenJijl i 1.flf.: IJl een nn-oorlogso 

·o..P. N. -er irr, ä1o men ond�e ollos :oot; .eon �01·roltjo zout nee.m�.

In de 'l'ra?J.�port .E.V. c;. wordt ook al neruime tijd 

getrncht om mm" er uit te werl=cn. itill. is o.P.I�.-er, .manr niet 

hole.r:u:vü s�fo in do le:ér, do.o.r hij er n1ot aan r:-ec \'JUde werke� 

om BOSr:A (geen c._P .. "r.-orJ en oventuool l:'L Inr :A {ook goen c"n.r-:.-er} 

01" uit te wer}:on • 

.Als· iWIL or u1t ,go,iarkt \'io.rdt, den ia de .POS1tlo 

van D0:3! A on ro: Ii'TJ /\ zwèkl�er en b.bopt .men {ç.:--•• ;.) det bolden 

'te zijner tijü Uit.z1ohzelr zullen verdv1ijnen. 

Verz,ondon a:- m IDVD, llB en :S v.



• 

- 2 .... 

van dit hlo.d de . {V._ ,r.o n" 

Dit zou con grotere oplage en :c.cB_ t"'osten l:1-ote1-cnen, 

dooh. de¼ zouden dan -..,;\;◊� l"ekan:i.:n.5- vf'ln do .v • •  kouen • 
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Copie voor B V 

Il-1 , -vÁ� V Mf 103 
V , y 1IB 
Mo.: 2389/II 
Betr. : b.'VC-ACTL.., VO:>R I:'.OOlfüVE.RIIOGING 

.,-..-..... - -------��-................_

5 April 1951

\-�TTREt<SEL 

{ Uil : .. .0..D. .. !.!:-i.Q_ .. . 
1 /\!).00.: ..... .10.b.�.1:7 .. . 
l \' ot1r : .Q..D I g .i'. . .... .
'\,. _ __.___.--

Door do •onverwachte wijze, u .... -rop een groot doel 
van de bij ho't ..:1'-. V.V. aangesloten arbeiders reageerde op d� 5% 
loonaverho3i!lz, uns het hoofdbestuur v.on deze vakeentralc vori

ge weck VCI"'?licht oen verklaring uit te geven en te ::iold.c.n, fü•t 
doz-e 5:" onvoldoende was. 

De30 ver.kltit i ng ki.,om volkoncn onverr.1o.cb't voor do 
loicling van de J.:l.'VC en CPN en Ï'l..ad in i\w.tcrdam enkele spoedver
co.deringen tot gevolg. 

Zij nas ook oo�ank, dat deze tuco orcan.Lsatioo

llet zojuiot genomen bos.lui� om dezo 5;-.,voorlopig overul te z.i-cn 
d.oorsevoord en sta.king n� een la.ter tijds�i.i) te veraehuivcn, 
t"JiJzigden. 

v!lllidd.ellijlt is men ertoe overc;cguan om. pamfletten 
voor de voom.-".lamsto vakgroepen t-0 laten drukken en deze in de 
loop von Zaterdag e.n Zondag onder de kcrnl.odcn i..11 geheel flodcr
land to bezo�en. Deze s:'Jaron voor vcrS!)rc-iding onder de arbei
ders; de lan.delljke af'delineen krf'gèn do 1'.>pdrooht ervoor zorg to 
dJ'.'�-;cn, dat in de rmek van 26-.5-1 l ar't hot oork in ,ntale bedrij
ven zou worden stopgezet als geen 10;'> loonsverhoging zou worden 
gegeven. 

!Jet is 1noord.ood �olu.kt om in Amsto-rdo.n op enkelo 
boum?erkon deze opdracht u.i. t -te voeren, oaar op do wckelijl::so 
vergadering van de pL:.�atselijke raad vo.n de �.v.c. in Hot-tordom 
is vast�estcld, dat, al.boemel oo-k onder de N'vV-arbeiders de onte
vredenheid gr-oot is, men volledig hco�t ge�aold bij hot organiseren 
van stakingen. Dosonda!lks bleef' de opclro.cht vun kracht. 

Inmidaols kan vrijnel zeker uorc1en goacltt - dit n:lnr 
a...1llleiding vo.n divorsc uitlatingen v.m. E.V.C.-lodcn - dat in 
A:m.ertord.am eon -zekere sat10nnorking tot stn.'ld is g-0bracht mot die 
{3roep NVV .-ors, die zich hebben geschaard rond "De St01u van de 
NVV. -er" -. het oppooi.t.ie-blac!. irl gcn.oc•m.è.0 voJ.:-1r�1-cnigi.ng;. 

J!ot liet in do bcdool i ng vo.n de E\f'J, om ébor niddel 



· Comité· . ter ,verdedig�g 1
.,,-1evenspeil in Utrecht 

In een Vrljda te Utrecht gehouden J 
vergadering een co�ité ter verdedi
ging_ yan t leve peil opgericht. Het 
comité bestaa uit NVV-ers, 2 EVC-ers, 
2 ongeorgani er n en 1 uit het NVV 
geroyeerde a.rbJrul<!r:.. 

Het comité en oproep aan de 
bevolking van tree uit te geven, die 
overeenkomt m t ' di va,n het Amster
damse comité, 

1 
el oproep wlj dezer 

dagen in de kra t dnikten. 
Tevens werd n adhaesiebetuiging 

aan het Amster se comité gezonden, 
o t gezegd, dat het 

Utrecntse ité op dezelfde voet als 
het Amsterdamse comité dat in Amster
dam doet, de strijd voor' de verdediging 
van het levenspeil in Utrecht zal organi: 

Do,s. ,o� ············;y--· :······· ············ .. 
C at .... /IY.4.�d. ................ . 

/....................................................... Jtt •••••••••. 

fla!um .i. Y,.� .. J..- / f.. ... �7. ......... .



UITTREIZSEL 

Naam: BNOP Uit : OD 1227 

Voor: OD 1829 

Ag.nr: 106497 

Naam: EVC-acties onder Unie-bondsleden 

Afz. : ID Arnhem datum: 29-3-51. 

Aard van het stuk: Fotocopie kaderorgaan BNOP (EVC) van 21 Maart 1951. ("Sterke 
�den") no.7 

Afschrift van een artikel in bvgn.orgaan (blz.l) 

HE,T LOONCONGRES 

1. Het Looncongres omvatte pl.m. 1000 afgevaardigden,waaronder ruim 300
NVï!-leden en pl.m. 100 leden van de K.A.B. en het C.N.V.
De delegatie van het overheidspersoneel omvatte 92 afgevaardigden,waarvan
32 deel uitmaakten van de B.N.O.P. en de overige 60 anders- en niet-georga,
niseerden waren (l2 NVV,4 KAB,4 CNV,2 Nat.Bond van Verplegenden,8 ongeorga
niseerd).

Deze 92 personen waren afkomstig uit 15 plaatsen. 
Deze deelname bevestigt het standpunt van het hoofdbestuur,dat de wil van 
de NVV-leden en anders georganiseerden met de dag,toeneemt om gezamenlijk 
met de leden van de EVC de strijd te organiseren. 

2. De discussianten op dit congres waren merendeels NVV-leden.Hun discussie
was door en door gezond en getuigde van een ernstige strijdwil,Zij,die ten
onrechte de leiding van de Uniebonden vereenzelvigen met de leden,konden
zich opnieuw overtuigen van de onjuistheid van huh inzicht.

9• Het Congres besloot ernaar te streven plaatselijke comite 1 s te vormen 
tot verdediging van het 1-evenspeil.In deze coroite 1 s dienen NVV-leden,EVC
leden,kameraden van de andere organisaties alsmede ongeorganiseerden samen 
te werken op die punten,waarover zij het met elkaar eens zijn, 

Zij dienen elkaars overtuiging ten aanzien van de punten waarover zij het 
niet eens zijn met elkaar ,-dat zijn in hoofdzaal: de vraagstukken van poli
tiek en wereldbewchouwing,vo�ledig te respecteren. 

Uitgetrokken door RM Op a.anwij zing van BV. 

Datum 4-5-51.
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Uit : 0D 1225 

Voor : 0D 1829 

Ag.nr: 106496 

Aard van het stuk: 

UITTREI<SEL 

Naam: A.B.W.B. 

Naam: E.V. C ACTIES ONDER UNIEBONDSLEDEN

Afz. : ID Haarlem datum: 23-3-51 
k.�

Vero�aarvergadering ABWB afd. Haarlem op 22 Maart 1951. 

Uit het oetoog van GERRIT SCHOEN Hoofdbestuurder EVC-ABWB: 

Dit is nog slechts een begin van de acties, waarbij de eenheid der 
arbeiders tot stand gaat komen. In alle plaatsen in ons land ontwik
kelt zich de eenheid der arbeidersklasse, in snel tempo. Dit is voor
zien door onze organisatie, Hij wekte op de organisatie te versterken 
om leiding te kunnen geven aan de strijd. Hij noemde de EVC de enige 
organisatie die de strijd der arbeiders met goed resultaat kon leiden, 
doch dan moeten de EVC-leden ook in staat worden gesteld om deze lei
ding te kunnen geven, Wij laden een zware verantwoordelijkheid op ons 
zei spreker. 
Sectarisme moet worden uitgebannen, Eenheid met andere kameraden is 
de beslissende factor. Wij moeten breken met de idee dat wij alleen 
de leiding kunnen geven en het alleen weten. 
Zeer uitvoerig blijft Schoen hameren op de samenwerking met NVV-ers, 
hetgeen, zoals hij keer op keer opmerkt, zeer moeilijk zal zijn. 
SpEeker geeft richtlijnen aan als basis waarop met NVV-ers gediscusi
eerd kon worden o.m. algemene compensatie der prijsverhogingen en 
het instellen van een prijsstop en hen de vraag voorleggen- wat wil 
je, oorlog of vrede? 
Om strijd te voeren is gelo nodig en spreker dringt daa.r.om aan op ver
groting der financiën, ook in Haarlem. In het Afd,-bestuur is dit ter 
sprak� geweest. Als mogelijkheden werden gezien b.v. een a�npassen 
der contributie en het zo snel mogelijk inlopen van de contributie
schuld ad f 1000.- (achterstallige co�tributie) 
Terugkerende tot de eenheidsgedachte, wijst spreker erop dat niet al
leen nationaal doch ook internationaal de eenheid gToeit (actie in 
Barcelona; massale actie in Frankrijk; idem in îfest Dui tsland(Wupper
tal), terwijl ook het leg-er der vredesvrienden steeds groeiende is • 
De toekomst, zegt spreker, ontwikkelt zich voor ons zeer gunstig. Rij 
waarschuwt echter dat boe zwakker de bezittende klasse wordt des te 
scherper ook hun maatregelen worden tegen de arbeiders. 
Aan het slot van zijn betoog wekt hij nogmaals op één gesloten front 
te vormen tegen de verslechtering-en. De eenheid der e,rbeidersklasse 
moet tot stand worden gebracht. 

Uitgetr. door: J • v .D • Op aanwijzing van: B V 

Datum: 29-5-51

i!j 40061 - '49 



Ag. nr: 

OD 1228 

0D 1829 

106495 

UITTREI<SEL 

Naam: E.V.C. - De Metaal

Naam: E.V .c. - Acties onder Unie bondsleden.

Afz. : I.D. Armhem. Datum: 27-.3-51. 

Aard van het stuk: Verslag best.verg. E.V.c.- De Metaal te Arnhem. 

• 

Uitgetr. door: 

Datum: 

·49 

BUSER zegt dat er reeds een comite tegen de duurte is 
gevormd, bestaande uit .3 N.V.V.-ers, .3 E.V.C.-ers en 
1 ongeorganiseerde. Namen kon hij niet noemen, daar 
deze hem niet bekend waren • 

J.H. 

16-5-51.

Op aanwijzing van: B V • 



Uit : OD 1556A-N .H-PEN 

Voor : OD 1829 

Ag.nr: 106484 

UITTREI<SEL 

Naam: ELECTRICITEITSBEDRIJVEN - Personeel 

Naam: EVC-ACTI�S ONDER UNIEBONDSLEDEN. 

Afz. : ID Velsen datum: 19-3-51 

Aard van het stuk: Communistisch2__in_fiJ. t1ati!_ in_ Gemeenteb�drijyan. 

-

TOELICHTING. 

In 1950 waren er vermoedelijk nog ongeveer 18 personen,werkzaam aan de 
Electrische Centrale,lid van de EVC. 
Van de meesten van dezen,waren meerdere feiten bekend,dat zij zich op 
links extreem politiek terrein bewogen. 
In December 1950 deed zich het verschijnsel voor, dat enkele personen, 
werkzaam �an de �lectrische Centrale, waarvan aangenomen kan worden, dat zij 
sympathiseren met de communistische doelstellingen,bedankten als lid van 
de EVC.Aan dit bedanken werd nogal enige ruchtbaarheid gegeven,terwijl de§e

zelfde figuren zich per 1 Januari 1951 opgaven als lid van de Algemene 
Bond van Provinciaal Personeel en Nederland(verder te noemen Prov.Bond) 
(zie het orgaan van de Prov. Bond van 1 December 1950 Nr.12 en ingekomen 
bericht nr. 9 van 13-1-51).0pvallend is het, dat ongeveer een 18-tal per
sonen die voorheen lid waren van de EVC thans lid zijn geworden van eer
der bedoelde Prov.Bond. 
Deze Prov.Bond wordt door de andere erkende �akorga.nisaties besch0uwd als 
een oneerlijke concurrent.Haar contributie is lager gesteld �ls die van 
de andere organisaties, terwijl naar men mededeelde, de leden va.n deze bond 
altijd eerder op de hoogte zijn van diverse besluiten of gemaakte rege� 
lingen op het Hoofdkantoor te Bloemendaal.Het zou zelfs zó zijn, dat indien 
men bevorderd wil worden,men eerst lid moet worden van de Prov.Bond waarna 
de bevordering dan van zelf wel volgt. Deze Prov.Bond telt onder haar 
leden ook een van de bedrijfsingenieurs, hemelijk A.LUDWIG,die door haar 
candidaat was gesteld voor een plaats in de bestaande Raad van Toezicht. 
LUDWIG wordt op het bedrijf gezien als een man zonder ru.ggegraat.Rij doet 
vele beloften,welke hij dikwijls niet kan nakomen.Hij wil echteT gaarne

met iedereen goede vrienden blijven.Voorzover bekend heweegt hij zich niet
op politiek terrein. 

Het onde�oek v,ordt voortgezet. 
Een overzicht van de personeels-indeling wordt als bijlage 1.hier

bij gevoegd. 

Uitgetr. door: J.d.S. 

Datum: 19-9-51 

� 40061 - '/49 

EINDE. 

Op aanwijzing van: B. 
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C • -.-' - o:pie voor B v.

•' 

· ondenke do door de r--.1 �:::-L1s "'t'.loge�t&lle vp lconaverh.oei.ne als c.o.r:.•

penae.tia voor nst e:estoeon lev,.m�ondertim.td • de actio l'oor :vei"tlei"O.
vt'lrbeteringen onvcr..!11.nd.urd z�l ·worden vo:<;>rtgozot. Dit i;J in hot

�ort llo!ï ·besluit, dct d:oor de .u. v.:c. -leiding· to ,\ln!ltCJL•önu '11erd: ee-·

. ncman en hel;\'1elk dE,pr aen t'or,gaderi?lg v:an Jeo;i:etflrioscn è'!l P.otter-

clrua -v,ord ovornenoi;:en. 1Go�e11te.e r.ellltï.it. W\'Jl"<t o,ó'lt aoor de c .... • • af

&3kondigJ" 

"Ta:r."'aijl ·<m zo•yel in t.ost-ei·ü011 ale te Rot. t.:u:da.tl druk 

doende \,r(a : at d:o Gl"{�aniant1e van (jen rui'VenetC/kine ule :i t!QCil!.' 0011 

modt�de,üt 11 vool. i;ll□Oi'k.lein� "1i1ctér ,1e erbeiá.tl'l.'41 vnn alle gezindten · 
zûl.len 

Gcl].aen te vinden, stok öet 1;esc..'l�ineebbaJ.uit 1>lotaelinc eon �t;at: in 

het tiiol" rn eon ttpoo<lvOl'f:n<ler;.n,s no�rt �en t;�oP; do ta�atand oncie:t• 
.... f 

di't n:or.wnt, tot oen rr:ia1:ukkinc moest leiden. .en _npi-�k achter <.le 

vat"t'laontitte uit, dät èlo P1'13Öàt 'tjt:tn.e; voo�" vt•iC .zou a6nhouden,
,. 

Nle.nrdoor' de s; v--Oot" c:01apommt!a biuneril(ort niet vólaoená.� zou 

punt ven • v. o� en G.!'- !i. co ... 1orme.n viw:-on -en hic'l·onde:it �!:>aten zie� 

. t /vele N'. v.v.-led-en bevi#flcn- niet J.:osleton el) znl rotrecn.t word.en o� 
·r r • ' 

• 

· o�treol:s iP�il-l el' e1WlÓg oen s-takill{5 in lto Vi1<>rtmr.matê tf'J,d�e,n v.an

handel Gtl 1n6unt1•i.e to ont�et'3nen. '\ oor de uitvoering van éiit plfil1
. 

'Vilei•den voor f40tteroao. vercntwoorcîelijk costolä:

en onm:trlirDIJK.; rospec!i.1'3velij1t. voor hcvan, i • taeltoclriJ 'J'.80 on
C't- _......, . 

� .i 

hoUt7Yckkou. "1ij �ttlle.a dit; ruoeten doon in �otMU QOJ":.Cïfiqtgrking r.iet
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Berichtgever betrouwbaar 
waardering bericht idem 
----------------------------------------------------------

Bovenstaande vergadering was belegd voor hen, die het 
op 10-3-51 door de EVC georganiseerde looncongres hadden 
bezocht en andere sympathiserenden met het daar tot uit
drukking gebrachte streven. 

De vergadering werd bezocht door slechts 23 à 24 per
sonen; opgemerkt dient echter te worden, dà� het��� 
slechte weer niet tot vergaderingbezoek animeerde. 

Blijkens het in afschrift hierbij gevoegde pamflet 
waren de initiatiefnemers tot deze vergadering twee, niet 
als EVC-er bekend staande figuren, n.l. 
EUGENIUS EL�JLOQ.Q��' geb. te Utrecht 7-5-10, wonende 
Abstederdi�bis te Utrecht, en 
J. SMIT (nog niet nader geidentificeerd.- Verb.19)

De vergadering werd meest bezocht door bouwvakarbeiders.
Zeer vermoedelijk waren er ook arbeiders van "Bredero's 
Bouwbedrijf". 

De inleider van deze avond was genoemde Elzendoorn. 
Hij diende zich aan als lid van het W, doch zeide dat 

�� huidige stand van zaken zo is, dat vele leden van het
r�vv daar geen genoegen meer mee kunnen nemen. Hij had 

daarom het looncongres van de EVC in Amsterdam bezocht, 
waar hem de grote strijdvaardigheid der werkers en het 
grote aantal bij de Uniebonden aangesloten leden, dat 
daar aanwezig was, had getroffen. Hij wijst op de rede 
die Ad Vermeulen voor de radio heeft gehouden en waarin 
deze weer aanmaant om toch zoet en kalm te blijven, want 
het NVV is bereid te strijden, doch de tijd ervoor is nog 
niet rijp. Inleider noemt de hele rede van Vermeulen een 
grove leugen en een laster tegen de arbeidersklasse. Hij 
roept de arbeiders op de strijd aan te binden tegen de 
verlaging van het levenspeil en tegen iedere prijsverho
ging./De thans door de regering toegestane loonsverhoging 
is te gering en niet in overeenstemming met de verhoging 
van de allernoodzakelijkste levensmiddelen. De loonsver
hoging moet worden opgevoerd tot 10%. Voor arbeiders be
neden 23 jaar geldt de verhoging niet en dat is onbillijk. 
Ook hiervoor roept hij de arbeiders op te strijden, tesamen 
met de kameraden uit de EVC. 

Na deze uiteenzetting geeft hij het woord aan de tweede 
initiatiefnemer, J. Smit. Deze geeft een beschouwing over 
de strijd der arbeiders in Frankrijk, Italië en West
Duitsland, waar met s�cces tegen iedere aanval op het le
venspeil wordt gestreden. In FranJgijk volgt de ene staking 
op de andere. Ook de spoorwegstaking heeft zulk een omvang 
aangenomen dat successen niet zullen uitblijven. Verder 
geeft hij een overzicht van de kabinetscrisis en de samen
stelling van de nieuwe regering, wier eerste daad was, het 
levenspeil der arbeiders drastisch te verlagen door middel 
van het prijsgeven der subsidies op de levensmiddelen. 
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Ook hij roept de arbeiders op tot strijd, en wel door 
middel van com�è.' .. s die Ela�t_�el.�jlç__g_�yormd .D!<.?.���IL.W.o.:i;..d�n. 

�-
Deze comitè lfzu'Ilen tot75aak nebben de gedachte van strijd

/ · te brengen in de bew:-ijven en een zodanige propaganda 
hiervoor te voeren dat een volgende vergadering beter be
zocht zal worden dat\deze. 

Hierna neemt Elzendoorn weder het woord. Hij vraagt de 
vergadering, thans over te gaan tot het samenstellen van 
een comitè. Hij geeft echter de aanwezigen tevoren gelegen
heid, zich hierover met elkander te verstaan. 

Na plm. 15 minuten herneemt Elzendoomhet woord en stelt 
eerst de rondvraag aan de orde. �ierna w\1-hl� .. d�..,.9Y,$.f:

aan tot aanwi·zin de comit Ïeden 
oor de rondvraag geven zie ' 

/\ WIJBE BAUKE POSTMA, geb. 15-9-10 (EVC-ABWB), 
\ X• CHRISTIAAN ULTZEN (13-6-1900) (EVC-STA), 

k, �} TEUNIS KORVER , geb. 4--12-12 (EVC) 
�� 0 �?l'

"J
"' BERNARDUS JOHANIIBS SCHREUDERS, geb.4-2-19 (EVC-Metaal), 

()lor '?.N( }_ , 1 NDRIK NEBBELING, geb. 27-2-22 (EVC-Metaal) en
r..y<. �c,t.J.ti� ( x JOHANNES PETRUS HELLEVOORT , geb.21-5-96 (EVC-ABWB). 
\;-- � Postma zegt o.a. dat de leden van het NVV door hun bestuur 

� "bedonderd" en om de tuin geleid worden. De rede van Ver
--· 

metlen was van die aard, dat hij er de volgende conclusies 
uit kan trekken: hard werken, zoet zijn, en de strijd aan 
hem overlaten. Maar hij (Postma) is er van overtuigd dat 

--

• 

de arbeiders van deze strijd niet veel gewaar zullen worden. 
Ultzen wijst op de eenheid en strijdvaardigheid welke 

op het looncongres tot uitdrukking kwamen en waar buiten 
de EVC nog 300 leden van de Uniebonden vertegenwoordigd 
waren. Hiermede is volgens hem het bewijs geleverd dat de 
NVV-ers voor een groot deel zich niet meer alles door het 

oofdbestu aa leunen maar stri'd eisen. Verderoe-;;; 
toogt hij dat de regering 5� loonsverhog ng ee gegeven 
mede dank zij dit congres. Staking acht hij vooralsnog 
overbodig. Er kan volgens hem een zodanige actie worden 
ontketend dat men er voor terug zal schrikken het levens
peil voor de arbeiders nog verder te verlagen. Met deze 
acties kunnen z.i. de plaatselijke comité's een belangrijke 

� rol spelen. Zij dienen de arbeiders in de bedrijven goede 
voorlichting te geven. Verder roept ook hij op tot strijd 
en wijst er op dat de Franse arbeiders reeds successen 
hebben geboekt. De directies der spoorwegen hebben reeds 
toegezegd dat zij de toestand van voor 1939 zullen

i
hand-

. haven. Dit betekent dat de C.G.T. (Confédérations�"äh Travail) 
voortaan weer mee zal praten en aan de bespreking zal deel 
nemen waar het gaat over het wel en wee der arbeiders. 

Korver zegt, werkzaam te zijn bij de fa. "Karbo" te 
Zuilen. Op de dag dat het nieuwe regeringsprogram bekend 
werd, waren de arbeiders zo ontstemd dat zij het werk neer
legden. Dit was volgens zijn mededeling 's voormiddags. 
De hoofduitvoerder stormde de keet binnen en sommeerde de 
arbeiders aan het werk te gaan. De arbeiders eisten dat 
zij eerst een bepaalde ambtenaar wensten te spreken. De 
hoofduitvoerder had hier niets mee te maken en kon de be
treffende ambtenaar niet aan de telefoon krijgen. De ar
beiders hielden voet bij stuk en de hoofduitvoerder 
zwichtte, waarna het werk 's middags werd hervat. 
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De bouwarbeiders bij de Fa. v. Dijk in Zuilen hadden reeds 
hun smlidariteit toegezegd indien het tot een formele sta
king zou komen. Korver beweerde ten slotte dat wanneer de 
arbeide.ra eend.rachtig doo.rzetten, er heel wat te bereiken 
valt. 

Schreuders en Nebbeling wijzen beiden ook op de betekenis 
van het looncongres. Voor de arbeiders op de bouwwerken 

J�/ kan met goed gevoerde a
.
cties heel wat bereikt worden.

c«.w"�_ )Nebbeling deelt verder nog mede dat hij door het NVV als (x /fli�geroyeerd. De NVV-bestuurders bewijzen hiermee op
nieuw dat zij alleen maar volgzame leden moeten hebben 
en geen leden die hen op de vingers tikken en tot strijd 
manen. 

Als laatste spreker treedt Hellevoort op. Deze heeft niet 
veel toe te voegen aan hetgeen heden avond besproken is, 
maar leest een artikel voor uit "De Waarheid" van 23-3-51, 
waarin de Amsterdamse bevolking wordt opgeroepen onmiddel
lijk te st'!ijden vegen verdere verlaging van het levenspeil. 
Hij wijst er op dat men in Amsterdam reeds verder is ge
gaan door zich tot de burgerbevolking te richten. Hij stelt 
voor , het Amste�damse comitè een adhaeaiebetuiging te 
zenden en zich solidaif met fiên te verklaren. De vergadering 
gaat hiermede accoord. 

Elzendoorn beantwoordt ten slotte de sprekers met enige 
weinig zeggende woorden en, gezien de rondvraag, v�

.
�t 

hij de volgende_.Ee�ep zitting te nemen in het 02.mi.,�: 
Korver6,s< '

]
�-Nimwegen (pers.niet bekenèf} 'lll'i __ ,,_. 

Postma/t.,11"' 'Tiggelaar( 11 11 11 ) 

Nebbeling , 1 v. Ree ( " " " , zou werkzaam zijn 
aftn de nieuwbouw van de Pegus te Utrecht). 

Voorts zullen zit't.i__ng neme
� 

Älzendoo±n en J. Smit. 
Het comité bestaat d'a:n-ti-it_ EVC-era {Korver, Postma en 
Nebbeling), 4 NVV-ers en ongeorganiseerde. De benoemden 
gaan met hun verkiezing accoord. 

Elzendoorn verzoekt daarna een offer te willen brengen 
ter dekking van de kosten van zaalhuur, waaraan door de 
meesten wordt voldaan. De aanwezigen zullen voor de vol
gende vergadering een aanschrijving krijgen. Eiinde der 
vergadering ten plm 22.30 uur. 
Opme r ki �B: 

In deze vergadering was geen actie, noch minder reactie 
te bespeuren. Smit en Elzendoorn gaven blijk in dit werk 
zodanig OI_!geschQ_old te zijn, dat er nog veel werk zal moeten 
worden verzet om dit comité op toeren te brengen. De ver
gadering maakte wat haar organisatie betreft een ietwat 
stuntelige indruk. 

Te oordelen naar een uitlating van DAVID MOSCOU (25-7-99) 
ia het de bedoeling dat het comité in s�hijn onafhankelijk 
en zelfstand� optreàdt, doch de EVC moet er in feTië"�èr: 
di��ven7'Vändaar danook dat de meeste comi�éleden 
Uniebondsleden zijn. EVS-bestuurders zullen zich in de 
vergaderingen van het comité onthouden van het geven van 
richtlijnen; dit komt achter de schermen wel in orde. Het 
hoofddoel is dat de NVV-ers tegen hun besturen worden op-
gezet. -

� 

''"" 

Bijlagen: 1 '<fEZ -
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•� AFSCHRIFT. 
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:laarde Vri P.nd�n, 

utrecht 19 Maart 1951. 

Aan alle deelnemers die het looncongres 
0n zij die bereid,doch v�rhinderd 
waren het congres te bezoeken. 

Ondergetekenden,de�lnemers aan het looncongres der �en
heidsvak�entrale op 1.1. Zaterdag 10 Maart te Amst9rdam, richten zich 
middels dit schrijven tot allen,die evene�ns op dit congres aanwezig 
waren, al �ede tot hen, die gaarne bereid waren dit congres te bezoeken, 
doch om een of andere reden verhinderd waren. 

Op het Looncongres zijn wij allen unaniem tot het be
sluit gekomen,om in verband met de steeds toenemende duurte,als gevolg 
van de gestage stijging der prijzen van de meest noodzakelijke levens
behoeften,met all� ten dienste staande middelen te ijveren voor een loons 
verhmging en een prijzenstop. 

Wij besloten voorts,op voorstel van een der discussante.n, 
overal plaatselijke comi te' s ter verdediging van het 1 evensp eil te vormen 
die aan deze strijd leiding zullen moeten geven. 

Om dit in Utrecht tot stand te brengen,nodigen wij U 
hierbij uit tot het bijwonen van een verg;;i d ering, welke zal worden gehou
den op: 

VRIJDAG 23 MAART A.S. 
in de bovenzaal van het Cafe "De Beurs" Vredenb:;.rg 65 te 8 uur. 

Vrienden. 
Na de Regeringsverklaring van j.l,Zaterdag,is het ongetwijfeld voor 
iedere werker duidelijker dan ooit geworden,dat de Regering en de onder
nemers van plan zijn verdere verslechteringen voor het werkende deel van 
de Ned,bevolking door te voeren en is het juist nu noodzakelijker dan 
ooit om de aanvallen op ons levenspeil met alle kracht die in ons is af 
te slaan. 

Wij verwachten dan ook dat U aan deze uitnodiging gehoor 
zal geven en dus a.s.Vrijdag op Uw aanwezigheid. 
Indien Collega's van U ook deze bijeenkomst willen bijwonen,zijn deze 
ook van harte welkim. 

Met Vriendelijke Groet, 
de ini tiatiefneme:rs van de vergadering 

,:, • "%Z'1'NDOORN 
J.SMIT.

Correspondentieadres: 
Abstederdijk 138 bis. 
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Voor: 

Ag.nr: 

OD 261. 

OD 1829. 

106185. 

UITTREIZSE.L 

Naam: E.V,C.- Openbare Vergaderingen.

Naam: E.V.c.- Acties onder Uniebomsleden.

Afz. : I.D. Amsterd�. datum: 24-3-51.

Aard van het stuk: Verslag openbare vergadering (massa-bijeenkomst) in de Apollo-hal,

georganiseerd door het Verbondabe�tuur der E.V.c. te .Amsterdam.

De strijd voor lotsverbetering is niet het monopolie van de �VC.Ook 
1n hat NV\" m. jn duizenden strijdbare leden. Deze irtr:i.jdva.ardigheid 

-bleek op ons looncongres, dat op de goede tijd was belegd.De leuzen 
ontinapening en klassestrijd lev�n ook onder de leden va2 het NVV.�e 
NVV-bestuurders zttllen hun leden niet voor het karretje van Eisenhow 
wer kunnen s�en. De oprichting van de comite's tot verdediging 
vai het levenspeil kamt op gang ot reeds in praetiache uitvoering. 
Gok tg Amsterdam is zu.lk een comitl opgericht en voor morgen Zater
dag 24 Maart 1951 te 13 uur z1 jn de leden opgeroepen om een motie 
te gaan br&ngén bij het Hoofd.besttlllt' van hot IVV in de P.C.Roc:tt
straat. 
De leden VGll. de EVcr zijn 1n het algèmoen te onversohilling tegenover 
de leden van het NVV. Hen moet à e,.,e cenoen kameraadschapreli.jk tege
moet ·treden en niet in de veronderatellillg leven dat zij een andere 
instelling hebben dan wij� want dat is absoluut onj�ist.�r is maar 
één macht, de werkers t die in staat zijn de sanvallen te pletter te 

, laten lopen- De 'EVC wordt gevreesd, dat blijkt overal. De toekenning 
van de 5� is aan ons te dm.ken, want volgens Het Parool van 22 3 ,95•�:sr!:!r�:r

��;s;en_regerinz en Uniebesturen niet beeindigd: �;en• e ea:1on die het nvv stelde_, JJ.f � 1.._,�J'"% 
zijn onvolaoenàe. Gemeenschappelijk moeten ,;,ij de c.ic s"b�� v ,! 
,Prijaator, en lcvnsverhoging. Loons'tfc!."hoging is het bosto wapen te
gen de prijeatijginga D artoo moeten wij het �apen vsn de a�citing 
r.iet schu�en. De arbeiders kllllilen·rekenon op de EVO. ln Amste:r-
dam neemt de EVC i.n de:: vital1:::> bedrijven een zeer storka positie 
i.n en 1-a in st3at alle aunvallen ai' te slaan. Het machtigste ria:pen 
v1 arove.r vlij 'beachikl�cn ia het ato..kingswapen.Dc arbeid6ra in 
Barce1ona hebben door het optredend ar een geweldige slag to� 
gebrooht aan Franco, in l••rankriJk h.-interen de arbc.i dero dat ria• 
pen op succesvolle .ijzo. 
De i•o0e.,. i.ng ·nil het volk de o:ffera laten imtalen die hoar a.oo: 
Eisenhv .. �1.· zijn opge).ozd� maar de Nederlandae arbeiders �u.1-
l� he ... , .... .:>or volgen và11 l:um upaanao � Franoe en I·ta'lir-ar1se �k
kers. 
'Eise1lllv '\,er hee:f·t; gcvi".:mgd on eon lege:t•. 'Er is in Weat-Europa 
reeds �eL leger, �eli� �� ;00.00 a:t:beiders van Baroelono! de stakende haven- ell spoorarbeiders in .Frankrijk en de arbei
ders in Italië, J:l.'.lar acze �ijzen de oorlogopolitiek van Eisen
hO�'.'!er af "Ook de Nederlandse arbeiders zullen in dit legert.een 
..,echten. Geon man en geen cent voor /\merika. 
'EVC-ers en .NVV-era smeedt cle ccnheid t duldlgeen verslechteringen, 
voor loonsverhoging, prijsstop en volJe dige compenoa.tie. St akt 
ieóere veralc,chte.d.ng v1eg. (applaus). 
- - - -- ..... ,.. -

Uitgetr. door: J .R. Op aanwijzing van: B V. 

Datum: 16-5-51.

� 10061 • '49 
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No. Gr.V.D. 409/.51 Cort' • 

Bijl.: een. 

- Onderwerp: Verspreiding pamfletten.

ila-n: B.V.D.

�p: 18. 
Coll. :w 

../ 

CON 10._NTIEEL 

Te Uwer informatie moge ik U 
hierbij doen toekomen een pamflet, bet
.vellt in de morgonure n van 22 1'19art 1951 
�bij het Haven Ju-bei ders Reli1ervtgebouw
aan de St. Jobsweg te Rotterdam werd
-.ers pre id. 

J 

ifbo\ 
S.T. 
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MINISTERIE VAN

BINNENLANDS E ZAKEN 
25 April 1951. 

No. :B 106044 Ontv. bew·.················:···············:.:::······· ··� 
n c J ·-:, l 

Rappel · .. &...:?. .. • --
1

'···--·····-········ VERTROUWELIJK 
Betro: Oppositie in het 

N.v.v. �twoord · .. . o.i. 7jl.:.---······· 
V AV.3 

Ter informatie moge ik U berichten, dat uit gewoon
lijk betrouwbare bron werd vernomen, dat Otto van Veen, 
geboren te Utrecht 19-2-1908, wonende te Uwent, voor R ot
terdam contactman zou zijn van de oppositieleider in het 
N.V.V., het bekende C.P.N.-lid Pul.

Van Veen zou trachten anderë"9contaoten voor Pul in 
het N .V.Vo te vinden. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten of 
het vorenstaande door U kan worden bevestigd. 

HET HOOFD VAN DE DIEN ST. 
jNamene deze, 

Aan de Heer Hoofdcommissaris 
van Gemeentepolitie 

G. Crabbenda:m te 
ROTT E R D  A Mo 
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RAPPORT V.AN KB 

VOOR HB

Nr.: 2354/II 
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,-2 8 MRT 1951

Betr.: OPPOSITIE IN N.V.V. ✓� t...-. 

-------------------�,:( 

/,.1.f'I 

rt :t' /;t' ·î/-t. . .Jt./ 

27 Maart 1951

u tr.AARî
ND/L/.B 

1 o:,:-

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat Otto V i.!..r.GN 
voor Rotterdam contactman is van de oppositieleider in het N.V.V. 

de bekende CPN.-er PUL. 

Hij tracht voor PUL andere contacten in het N.V.V. 

te vinden • 

Verzonden aan: HB en BV 
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'ti•); ... /'( '. {.__ AJ?�IANUS CHRISTINUS DE VRp;S ( 25-2-15), ia de verantwoorde-
,.,,,,,,,

,,,. 

\_.... 
l1Jke man geworden voor het bGdrijfswerk over het gehele \./ district Utrecht der CPN. 

• 

• 

Aan de bedrijfskrant van Werkspoor wordt gewerkt;en zal 
copie geleverd worden door:(zie ook rapp o Verb.19 C/3-221'51 

�'LEENDERT CHRIST (17-1.:13)('. dd 6-�-51) 
� LAURENS BP.RGVE1D (28-4-23). 
� CORNELIS VAN TESSEL (2-5-28)· 
� Jf�RMAN SCHEIDT (18-11-12) . 
� JAN HENDRIK V'.ERllEUL}:N ( 26-1-06) . 

X. GEP.ARDUS ANTONIUS PAAY ( 15-5-18).
'/-. MARINUS VAN DER STrIBN ( 26-1-21) . 

Op het op 10 Maart j•l. geho11de11 loonoongres ve.n de EVC 
waren als NVV-ers a(i.mvezig: 

; , ,:_ ·" f · van Nerltspoor: Hh'RWIN LAUiraNS W\4�� (27-4-17)
, •1 van .Je lllk:a : een ze k:e re DE GRAAF 

l. 

;, . 

1 van de N. S. : JACOBUS JOHAN11ES SMIT ( 5-9-3'2) 
,1auaz: .... •· 

Genoemde Smit is op het looncongres in discussie gagaan 
en zeide o.a.: "Als NVV-er wil ik: na.mens de Spoorg.roep op 
dit cong.res een oproep richten tot alle hler aanwezige 
NVV-ers. Op dit congres stellen de arbeiders de agenda
punten e� op en niet het hoofdbestuur zoals in onze ge
lederen. W_iJ __ mo_etep. hand. in hand strijden vao.r. de eisen.
a1e het verbondebestuur van de EVC gesteld heeft. Wij 
zien dat dit looncongres ook door·vele·anders georganiseer-
den wordt bijgewoond. Onze taak zal het zijn alles in het 
werk te stellen dat op onze (NVV)oongressen ook EVC-ers 
aanwezig zijn. Wij zullen de best�ren dwingen dat zij een 
andere weg ingaan, terug naar de grondslag die bij de op
richting van onze bond gesteld is: de strijd voor de wel-
vaart en de Vrede. Leve de 5% loonsverhoging! Leve àe 
solidar iteJ; in de gezamenlijke strijd!" 

l).éÎjlagen: fotocopie rede Blokzijl • 

. 1._ t ( �)� pamflet R. C.P. aan het looncongrea der EVC. 
,.,,,. �� afschrift ontwerp-resolutie van het Presidium 

rl" .··;
: _✓iiti • looacongres EVC. 

,- ii-"� 1/ afs. pamflet "Oproep! 11, afkomstig van het 
tJ

P (JJJ loonoongrea. 
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UITTREKSEL 
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UITTREIZSEL 

Naam: Maandrapporten Noord Holland

Naam: E.V.c.- Acties onder UnielilOndaleden.

Afz. : I.D.Amsteràam. Datum: 7-3-51.

Aard van het stuk: llllandoverzicht Februari 1951. 

-

Uitgetr. door: 

Datum: 

'49 

J.H. 

18-5-51.

Op aanwijzing van: B V 
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door het ongeloof en pessitnisme van bet,A'rGtf,rd�Linse· districts
bestuur ven het .A.NtTV. Het pas gekozen nieuwe districtsbestuur 
zal hie:rin. ver.mderi'!'l[." moeten aapbrengen. Ook het CPN-districts
bestuur, alhier, zal 1net-ir enereie moeten opbrengen. Van de door de 
CPJJ toec;ezcgèe / 4.000.- ten ba.te Vèin itet'ga';;antiefonds van J�UGI, 
werd eerst ruim / 1800.- bijee:.'.lt;;ebr.i-. cht. Het Ai�JV-o i.3tric� Am
sterdam bráoht van de opgelegde taak voor dit fonds f.1.d / 16�J.--, 
pas ruim ,/ 400.- binnen. In ,hoeverre de g€:noemde cijfer,:_; hetrow
bartr zijn kan dezerzijds niet ·war àen beoordeeld. Zvo:n�,-el 

I 
uu de 

actie ;__l eeruimen tijd ll.nn de ganc is, lijken ·de t· 1'-cn wel wat 

hoog gegrepe11. 
Bit ·�.chterblijven spruit voléens de cichri jfrJter voort uit de on
derschatting vnn dt� door jonge mensen te c;pelen rol in di:3 strijd 
voor de vrede. Nog wordt het blijvend wekeli jk:J ver ,chi jnen van 
JEUG!J niet gegar::mdeerd geacht. Opheffing van de zw;_,kke: punten 
wt>rat o.m. een dwingende eis genoemd. 

\ Ben dertigtel vrouwen en meisjes van de boekbinderij L. va.n Lh.'BR � 
ï:... 

1 
, & 00. legde 0p 23 Fe brua.ri het werk neer. De en dere l�O weri<n:.rrerE

·_ _:j, werken normaal door. De staaksters eisel'l V'3rhoging van de premie
toe slag" DE ',f.AAREEID zag de strijd als gericht tegen de invoering 
van een jaagsysteem. Op 3 t1:aart 1951 werd bekend gemad<:t à&.t de 

'' 

! st�Lksters, met toeste_mruing van het �AB, zijn ontslagen.
. ' 

'(vanzelfsprekend loopt de EVO met zijn bonden in het gareel van de 
{ colllJP.uniatische propagandawagen. Ook in deze orgé,;.ne·n v�rd::.. chtma'.:. 

kingen jegens Uniebondsleiders, ww. rve.n de bij (le t'niebonden aû.n
gesloten leden "de wrange vruchten plukken''. In het bi j�onder 
wordt aan het gezond verstand t;;eél.ppelleerd va.n I�VV-leden. i.Iet op 
10 !(aart a. s . te. houdeh z.g. looncong,res staat, volt"'en'3 de sug
gesties in het midd�lpunt der belangstelling. TientGllen NVV-ers 

. � 
.:;. ·zullen, zegt de EVO, ·hier:3-an deelnemen. Ui tnod ig�ngen tot deel

' Y ·� name zijn, volgens het secretariaat van 
· �'1,;.,....,,, opposi ticcroe�v.F.ln Van PUL (De Stem van

� 
✓-, <1<1'"' sitiegroep rond "Het Vrije Woord va.n éle r.hG11-er", naar de Boot-

de bVC, verzonden aan de 
de KVV-er), na�r <le oppo-

i,J j,yerkersverenigi1:18 J::fürnG-EZHlD.LEID (UVV-Za-a.ndam), naär de Algemene
•1/, D:ï,amantbewerkersbond (NVV) en nae.:r- de Alcemene Bond van \èrkers 

... L:_n '.iet Hijnbedrijf (Ned. Vakcentr�le). 

\ ... ..  " 

DE 

. ....... 
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UITTREIZSEL 

Naam: ATEK

Naam: EVC-acties onder Uniebondsleden

Ag. nr: 104341 Afz. : ID Arnhem Datum: 21-2-51

Aard van het stuk: Verslag A.TEK-congres gehouden te Almelo op 10, 11 en 12 Febr.51

Aan de disoûssies op bvgn.congres werd o.a. deelgenomen door: 
H.v.d.HORST uit Apeldoorn,die zei,dat hij bij het CNV is aangesloten.Hij bracht
dank aan het afdelingsbestuur van de ATEK te Apeldoorn,dat hem in de gelegenheid
had gesteld,dmt congres bij te wonen.Hij hekàlde zijn bestuur,dat medewerkt aan
het aanvaarden van loonsverlagingen.Een door de arbeiders voorgestelde áctie
werd door de gezamenlijke Uniebondsbesturen van de hand gewezen.In Apeldoorn zou
den de arbeiders nu zelf een comite hebben gevormd,bestaande uit arbeiders van
de drie Unie-organisaties,de EVC en de ongeorganiseerden.Dit comite heeft een
grote vergadering uitgeschreven en hiervoor zou grote belangstelling bestaan.
Alle organisaties hebben een uitnodiging voor die vergadering ontvangen en hij
zeide te hopen en te vertrouwen,dat de ATEK aan die uitnodiging gevolg zal geven
en de strijd van het comite zal steunen.

Uitgetr. door: 

Datum: 

'49 

RM 

6-6-51.

Op aanwijzing van: BV. 



lio, 513b-5l UITTREKSEL 
=--------. 

Uit : .. .QP. .. J,Q.9.§._ ...... � 

Betreft: Leden vakbonden. Ag. no.: . ..!.Q.��:4Q ............ . 
V oo• : ... 9.:P. .. Jê.?.9. ........ . 

20 Februari 1951. 

ln aansluiting Op voorgaande soortgelijke berichten. 
wordt meàegedeel4 dat zich op 28 October 1950 als lid 
van de bij het OBV aangesloten Christelijke B.edrij:f'e
groepen Centrale heef't aangemeld: ll,ilhel,aus ITubei·twa 

tJ.?BPELS, geboren te Urmond, 26 September 1926, havenar
beidèr, wonende Singel 15 hs., alhier.

HiJ trad gedurende de Augustusstakingen 1950 op de voor
grond bij de N.V. Amsterdams Haven Bedrijf. 

N:�;f
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I.D. 140 ============ 
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Onderwerp: E.v.c. - o.u.w. actie 

Bi JJegeo : � ( No. -10732¼-dd. 9 Maart 

_,,,/ //'/- /S#-�JI IIJJ J).I

V E R T R O U W E L I J -======================= 

De brochures,waarin de bewoners der gemeente Onstwedde werden
aangespoord de actie van de D.U.W. arbeiders tegen uitzending 
van de gehuwden naar de D.U.W.kampen te ondersteunen,waren onder
tekend door de volgende personen: 

w .Mei jering,A.-ter Veer - Siepe, M.'l'exier-Beuker en A,Kuipers. 
Tevens stond er bij vermeld,dat allen ongeorganiseerd waren. 
De volgende inlichtingen omtrent deze personen konden worden 

verkregen: 
l W i l 1 e m M E I J E R I N G, geboren te Odoorn 17 Juli 
1924,van beroep fabrieksarbeider,wonende te Musselkanaal,A.H.van
Swinderenstraat,7,gemeente On�twedde is tijdens de aardappel
campagne werkzaam aan de,aardappelmeelfabriek "Musselkanaal en
Omstreken". 

Het gezin Meijering bestaat uit man,vrouw en kind en wonen 
bij zijn schoonmoeder in. 

Meijering is niét aangesloten bij een Kerkgenootschap of een 

politieke partij,evenmin is hij aangesloten bij een arbeidersor
ganisatie en behoort tot de ongeorganiseerden. 

l Meijering is echter de rich:ting toegedaan van C.P.N. -E.v.c. 

1 

Mogelijk is het een soort scbaamtegevoel,wat hem er van terug

boudt,hiervan lid te worden. 
Meijering is iemand,die niet bepaald op de voorgrond treedt,

maar waarop de communjstische ideeen wel invloed hebben. 
In het gezin wordt een neutraal dagblad gelezen,mogelijk 

wordt er ook "De Waarheid" gelezen,zij het door tussenkomst van
zijn buurman,de als fel C.P.N.er bekende staande Folgert Siert 
Bodde. 

Meijering behoort niet tot diegenen,die met een mooi praatje

zijn over te halen. 
Men mag aannemen,dat Meijering wel degelijk weet,wat hij ge

tekend heeft en dat hij het ook thans nog eens is met het daarin
gestelde.-

A 1 i d  a SIEP E,echtgenote van Harm ter Veer,geboren 
te Onstwedde 12 September 1920,wonende te Musselkanaal,Sluiskad e
99,gemeente Onstwedde is een vrouw met veel lef en weinig ver
stand. 

Zij zal het zeer zeker interressant vinden ook eens als on
dergetekende op een brochure voor te komen,zij het dan ook door
bemiddeling van C.P.N.-E.v.c. 

Het gezin behoort tot de R.K.Kerk en er wordt een neutraal 
dagblad gelezen. 

Politioneel staat het gezin gunstig bekend en het maakt een
nette indruk. 

Siepe is iemand,die dag en nacht wil werken,om haar huis
houden schoon en proper te houden. 

De vrouw zal niet begrepen habben,wat zij ondertekend heeft.
M a r c  h i e  n BE U K  E·R,geboren te Onstwedde 17 Mei 

1918,echtgenote van Ale Texier,wonende te Musselkanaal,A.H.van 
Swinderenstraat,26,gemeente Onstwedde behoort niet tot een Kerk
genootschap of politieke vereniging.Haar echtgenoot behoort ook 

tot 
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tot de ongeorganiseerden. 
Zij staat bekend als een driftig iemand,die zich gauw kwaad 

maakt,en genegen is drastische maatregelen te nemen. 
Politioneel staat het gezin gunstig bekend en het maakt een 

nette indruk. 
�venals in het gezin ter Veer heeft ook hier de vrouw "de 

broek aan" zij bestuurt het gezin en de man heeft maar te doen 
wat zij zegt. 

Het is aan te neroen,dat zij spontaan haar handtekening ge
zet heeft met de gedachte "nu zal het wel gauw anders worden. 

Roe dit zal gebeuren,laat haar koud,als zij er maar voordeel 
hebben-

Alle genoemde personen zijn in meerdere of mindere mate be
smet met de C-P-N- E.V.C. gedachte,doch veelal is het schaamte
gevoel ten opzichte van hun familie of buurtgenoten om er openlij 
voor uit te komen. 

omtrent de persoon A.Kuipers,konden alhier geen nadere in
lichtingen worden verkregen,zeer waarschijnlijk is deze te Stads
kanaal woonachtig. 

In het kader van bovengenoemde actie �erd enkele �ren_.2�
een vergadering het woor� gevoerd door Alber�oren te 
E�25 Janüa-B"7:897,wonende te Stadskanaal,Molenwijk,40,ge
roeente Onstwedde. 

Koops behoort in naam tot de R.K.Kerk en is aangesloten bij 
de E.v.c.

Koops is een dom iemand,die overal voor te vinden is en 
graag op de voorgrond mag treden,ziet daarom in de E.V.G. zijn 
kans. 

Koops kan heel aardig praten,maar de meer ontwikkelde ar
beider voelt terstond waar het o� begonnen is. t Eveneens werden n�d A,de Beer te Alteveer 
en H.Zeeman te Stadskanaal. 

Omtrent deze laàtste twee personen konden alhier geen in
lichtingen verkregen worden. Einde 
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Ter voldoening aMi het gestelde
in Uw bovengenoemd schrijven heb ik de eer, 
U het volgende te berichten: 

Mijn contactpunten kunnen niet meer 
zekerheid geven omtrent de identiteit van
de bedoelde leden van het Centra�l Actie 
Comité van D.U.W.-arbeiders, welk comité 
te Erranen werd gevormd. 

De plaatselijke I.D. te Emmen kon evenmin
meer gegevens verstrekken, dan U reeds door 
deze dienst zijn gemeld. Bij een desbetref
fend onderhoud werd van deze zijde medege
deeld, dat de laatste tijd niets meer werd 
gemerkt van enige actie van het comité, zodat
betwijfeld wordt, of het comité nog bestaat. 
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Onderwerp: E.v.�. - o.u.w. actie, 

f!f'J ,�K.J

Assen, 7 April 1951. 
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NIET O.K, 

ACDt .
DAT: . '
PAR: ,, (),c, t,,OJ.).2..1 

Ter beantwoordi.ng van Uw schrijven d.d. 9 Maart 1951 moge ik U 
het volgende berichten. 

f d 
. De+qaam Job van Kl.iriken komt in de bevolkingsregisters der betref-

ene gemeen..,.,- m:�t voor. 
�

..!!"_�� wordt hier bedoeld, Jacob van Klinken (rooie Job) 
geboren 14� Odoorn, gehuwd met Dina Wind, van beroep veenarbeider 
en wonende te Valthermond, i.uiderdiep no. 142, gemeente Odoorn. 

zijn politieke richting is vrij zeker P. v .d.A. , althans is nim
mer ergens uit gebleken dat hij commwist is of was. 

Hij staat gunstig o_eke.nd. 
Met L. Pruissche�iäl, worden bedoeld: 

Lambert Pruis!'cher, geb. l 7�924 te Odoorn, gehuwd met 'l'eeke Leeuwinga, 
wonende te Valthermond, l.uiderdiep no. 164, van beroep landarbeider. 

Ook van hem is niets bekend, waarui,t geconcludeerd zou kunnen wor
den dat hij communistisch georiënteerd zou zijn. 

Welke richting hij politiek is toegedaan is niet met zekerheid 
vast te stellen. 

f . De door U genoemàe van Essen , wonende te Tiendeveen moet zijn 

U

aldert van Ess� geb. te Tiendeveen, 23-5-23,won. te Tiendeveen 0-135
�'\, . (eerder 0.85f) � 

:,al"/ .l!igbert van J!,ssen, geb. te .öeilen, 21-4-21.,van beroep landarbeider, wonende 

/ ·te Tiendeveen 0.112, gemeente oeilen.
Het is hier niet bekend kunnen worden of een hunner in het door 

U bedoelde comité zitting zou hebben. 
oeide personen· zijn commtmistisch georiënteerd en eerder aan U 

doorgegeve_v. 
-

1'e Valthermond komt de naam. L.van Es niet voor, ook een 
lijkende naam niet. 

van J.van Klinken en L.Pruisscher is hier eveneens niet oekend 
kunnen worden dat zijm; deel uitmaken van het door u bedoelde vomité. 

Aan de Heer ttoofd van de o.v.D.

te 
1 s- Gravenhage.

De Districtscommandant wn. 

de Officier der rijkspolitie le klasse 

v:

ekay 

i 
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DIENSTGEHEIM 
17 Februari 1951. 

Onderwerp: Vergadering van het o�ntraal Actie-comité Duw-arbeiders op 
15 Februari 1951 te Emmen. 

I. 
Spreker: ] PIETER KUILUN, geb. te Odoorn, 6-9-17, machinist, wonende 

Kanaal B Nz 3 te EMMER-COMPASCUID.1. __ l � tY,,
J. t,tf J ½b.J' 

-

NIET O.K. 

laalcap: 35 personen. t.srJ/(ii 0
Aanwezig: 25 personen. �J',

1
J. f.2 ------------------------------- _______ _,_�--- �_j_ff1_]9_5J ______ 

ACO/ ' -

DAT: 
, 

PÄlF' 
---

Waardering bericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever 
Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: 
Ondernomen actie: 

eigen waarneming 
zeer betrouwbaar. f Tëbf 1t1��/ 
De Procureur-Generaal fgd Directeur van 
Politie bij het Gerechtshof te Leeuwarden. 
geen. 

Op Donderdag, 15 Februari 1951 werd te Emmen een be-

�
l

f 
ten�v��

H�!!ä;�h,;_�n�� �c��!.-:�<:,�� ti :::E Duw-ar
_:-_

e <!,er� _g,�--� �,n,,. . - Deze vergadering is niet door rapporteur bijgewoond,
doch in een aangrenzende kamer afgeluisterd, waarbij hij door
de vergadering-bezoekers niet is opgemerkt. Ret in de verga
gering besprokene, werd voor het grootste gedeelte door rap
porteur gehoord.

Te omstreeks 19-55 uur kwamen de bezoekers in de lo
kaliteit. Tussen de aanwezigen ontspon zich eerst een discus
sie of er die avond ook een vergadering te Beilen plaats· vond 
Eend er aanwezigen merkte op, dat dit wel het geval was, doch 
hij wist niet in welk caf6. Rapporteur kreeg de indruk, dat mer: 
telefonisch contact met deze vergadering wilde opnemen, wat 
echter niet is gebeurd. 

�I Aan de stem te horen, opende @NDRIK van der V-�EN, 
wonende te Nieuw-Weerdinge, _g�-- ��aq.eying, §.i� j.e_���n 
hartelijk weRkom heette en het woord onmiddellijk aan PIE�ER 
KU�. gaf • 

KUILMAN hield een rede van ongeveer de navolgende 
strekking; 

Zoals enkelen van jullie wel weten, hebben wij van-

\ 
daag getracht een bespreking te houden met de Duw-directie te 
Assen. De delegatie bestond uit een lid van het NVV. CNV,EVC
en een engeorganiseerde, zodat alle belagghebbenden aanwezig 
waren. Het bleek echter, dat de heer van Mansfelt van de Duw
directie alleen wou spreken met leden van het NVV en CNV en 
niet met de EVC, zodat dit op niets is uitgelopen. 

Daarna hebben we een bespreking aangevraagd met de 
directeur van het Gew.Arbeidsbureau te Assen en die was ver
hinderd, daar hij een samenkomst had met directeuren en ender
directeuren. 

Daarna is het ons em 12 uur gelukt om een onderhoud 
te hebben met een onderdirecteur van het Gew.Arb.bureau te 
Assen en die heeft gezegd, dat wij moe sten e erst aan het werk 
gaan en dan konden we gaan onderhandelen. We zijn dus gee4 kla 
opgeschoten. - - · 

Als\Ye de t.Q.Ln.Qg. io..e. g�_vQe.J::d.e actie b.ekijkEl,.l).1 m.oe.t.en ... 
we vaststellen, dat we kleine, maar ook grote fouten hebben 
gemaaj{'f:" '.ro�n-di..ê_ 8:c-t.1.ê :i.,n Jl.e�.n.d..er:t_pbe.n uitbrak, had ,die ac- : 
tie z?;,91L d_irect moeten :uitbreiden tot andere kampen. Wij he_b- _ 
b� niet_�n..9e,g,nQti_t� v�n de anderen g�pomen, hoewel er in-
direct toch duizenden bij betrokkenp waren. 

Op het ogenblik werken er toch ook nog veel te veel 
mannen in de werkkaW,J1en. Wij hebben in Zuid-Oost Drente een ge 
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isoleerd groepje er. dat doet afbreuk aan onze actie. 

Daarom moeten wij de ze tie zodanig ui tbre.iden, dat 
deze actie landelijk wordt en dat in alle werkkampen_açtie ge
voerd wordt. -

---In een Katholiek dor�2e in .N..oord-.Braban:t hebben al 
le arbeide;rs g_��e!d o:r_pnaar een werkkamp te gaan. De bur� 
gemeesî;er van dat dor_pje, die aan de zijde van deze arbeid.ers 
st•nd, is naar Den Haag geweest , maar kon daar ook niets be 
reiken. 

Ook moeten we Friesland en Zeeland in de actie be
trekken. Als wij met duizenden en nog eens duizenden achter 

�,
_. 

deze actie staan dan kapituleert de Duw-leiding wel. 
1· Gi sterèn zijn ALBERT PLATJE en ik naar het Duw-kamp

Mantinge geweest en hebben daar met de jongens gesproken. De 
stemming was daar maar flauw. W� hebben� het echter zover ge
kregen, dat we met het bestuur(?) !!a[N in een kamer een be� 
spreking hebben gehad. Wij hebben daar ook nog met TJEERD VAN 
EK gesproken. Wij hebben onze kameraden duidelijk gemaakt wat 
ex op het spel stond en zij gingen daar volledig mee accoord. 
Ze wilden daar vanavond weer vergaderen • .El.et _i §.. j_aJlllll-e..r_.da,n 
VAN RENSSEN, VAN HOORN of V-Al'L DER fo.OLEN daar niet kRnnen zjjn, 
määr als diè overal moeten zijn, mogen zij zic.h wel in vier of 
vijf .2iliu .§l?.:U,,t.sen. -- Daarom moeten Wij in ieder dorp of streek een comité 
oprichten, om aan deze actie leiding te geven. Hek moet deze 
actie op bredere basis worden opgezet; wij moeten ook de mid
denstanders bewerken en vooral hun vrouwen. Het betreft hier 
niet alleen de uitzending van de arbeiders naar de werkkampen 
en de Duw-broodroof', maar het @:!.at om grotere arbeiders-be
langen. 

De regering wil ons straks, net als voor en in de 
oorlog, gedwongen naar Duitsland sturen. De regering wil ons 
mê't a._e_ �\Yzenà:lng naar die werkkampen eens peilen, hoevel zij 
met ons lrurïnen gaan. Er hangen nu op de Arbeids-bureau' s al 
oproepen om vrijwiilig naar Duitsland te gaan. Straks moeten 
we weer gedwongen naar Duitsland. ])i t is de lijn van de rege
ring en daarom een ernstige zaak. @..§1.nt Wij willen niet werken 
in de West-Duitse oorlogy3in,dustrj._e. Wijmöetëfi "daar ook ac!j;ie
comit�'s stichten, waar geen werklozen zijn. 

Nu iB Emmen de arbeiders geweigerd hebben om naar 
het kamp Beenderibben te gaan, nemen ze arbeiders uit de om
liggende gemeenten. Als Emmen in deze alleen staat en niet 
verzekerd is van de solidariteit van de andere arbeiders, wor 
de gehele actie niets. 

Binnenkort komt er een manifest van de EVC, waarin 
het waarom en de achtergrond van de actie nogmaals zal worden 
uiteengezet. Als EVC-ers hebben Wij voldoende grond ender de 
voeten, maar dit is b� verschillende NVV-ers niet het geval. 

Wat de staking betreft kunnen we in dit geval een 
voorbeeld nemen aan Engeland. Als ze daar een staking hebben, 
gaan ze na wat hun de staking kost en wat het hun kost, als 
ze aan de eisen der stakers volftoen. Bltjkt het dan goedkoper 
om aan de stakingseisen toe te geven, nu dan doen ze dat. 

Het is goed dat we actie voeren om de werkkampen op 
�effen ,a maar wff ei sen ó9-k èen O:j.yecte 1>rifzep.s�cl.p, e..ç. �en
garanti&:lQQP.-Yan� L.32. 60 in q_e_ Du..w ..gedu.r..ende de_ zo.me¼ _en dan., 
l:Lêfst f 5.- hoger. Ook moeten we bedenken, dat als de rege
ring ae kampen opheft, dus als we dat gewonnen hebben, dat 
dan de leden van het NVV en CNV weer afvallen en daarom moeten 
wij de arbeiders de ac"lrtergrOnaUuîàelijk maken en hun laten we
ten dat onze actie ook gericht is tegen uitzending naar Duits
land en herbe';:...�pening v_an Duitsland. Däa.ro:iii is he� oolf"·zo 'ribd'i 
dat de EVC haar standpunt in een landelijk manifest bekend 
maakt. 
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Wij hebben deze vergadering belegd om dnze actie zo 

sterk mogelijk te maken, ook wat de standvastigheid en de g 
geest betreft. Wij moeten onze jongens niet alleen financieel, 
maar ook moreel steunen. Wat betreft het uitbetalen van on
dersteuningsgeld uit onze weerstandskas, is het misschien 
wel goed, dat hierb:ij ook vt:ouwen ingeschakeld worden, want 
die kunnEW,_bf}j;_Elr :t?.�kjJksin.., tvat er i.q_ de €ezinnen nodig is .. 'lij 
l:'.rei:rl:reïiier al vaak grote heibel mee gehad. 

Ik wil nu gaarne de mening van de aanwezigen over 
de door mij besproken punten eens horen en geef daartoe nu ge

. legenheid. 
1\I Hendrik Gangelhof merkte op, dat hij met steunlijs-

ten had gewerkt en dat er NVV-ers geweigerd hadden iets af 
te staan, daar ze het nut van de actie niet inzagen. 

1/1 Gerhardus Pool deelde ongeveer het volgende mede. 
Toen ik op de batterij kwam met mijn steunlijsten 

in het Meppenerveld heb ik daar geen enkele tegenwerking on
dervonden, maar men moet die zaak goed aanpakken, Wij moeten 
wel bedenken dat hier grote politieke en economische belangen 
op het spel staan. Verleden jaar is de P.B.O. tot stand ge
komen en dit is een voorproefje ;�n wat komt betreffende de
uitzfill.di.uLll.aab�t�lan�. De po ogsmachine draai� wee� -
opvolle toeren en de nazi's zwaaien weer de scepter. In de 
F.B.O. hebben we een staat naast een staat en dat wordt dan 
de Sociaal Econische Raad. In die staat komt een verbod van 
stakingen, vergaderingen en demonstraties en wordt dus een 
fascistische staat. 

Een man wiens naam niet bekend is geworden en niet 
duidelijk te verstaan was verklaarde ook met lijsten te heb
ben gecollecteerd en die had de ervaring opgedaan, dat de 
meesten er wel een gulden voor over hadden, maar ze graag wil 
den weten waar of de ceni!l;en bleven. Voorts verklaar.È.e hij, 
dat voor de oorlog tijdens een staking er altijd boek van 
werd gehouden, waar de centen bleven. 1,/ij willen er gaarne 
wat controle op hebben, want we moeten er op :rekenen, dat het 
wel maanden kan dur�n. Er is altijd achterdocht en dat moeten 
wëvoorkomen en daarom vind ik, aldus deze persoon, ga..t.h�. 
nodig is, dat er ook een N.Y.Y-�r ip qt çg,J!lit�_zi"ti, OJI+ he_t ver-�ir ouwe11 iê_ �-

- · 
-1 Everhardus Johannes Veenker verkreeg hierna het 

woord en begon op 1;ê mër'Ken, dàt Wat· ae uitbreiding van de 
a«tie betrof, het in dit verband beter was, dat er enkele 
gehuwdä arbeiders naar de werkkampen in Limburg gingen. Die 
jongens daar zijn nog te jong en hebben leiding nodig; ze 
moeten opgewarmd worden. Het eten moet daar ook niet best 
zitj..n. Laatst hebben .ze . .daar e,e.D.s varkensl)_oten g�had, waar de 
nagels nog aan zaten. 
-----K'lri-l'fflan-1:mftkt hierbij op, dat zij de zaak eerlijk 
moesten stellen. 

Veen.ker ging verder en zeide, aat een NVV-er in 
Nieuw-Weerdinge, genaamd Hendrik Kovt, hem had verweten, dat 
het Ruslann was, die Hitler li:n Duitsland aan de macht had ge
holpen. Hij wist nu niet goed hoe hij dat bestrijden moest. 

Hendrik van der Veen zeide hierop.;."Laten we daar 
afstaJJpen, wij gaan morgenavond naar Hendrik Kort.11 

Een zekere Veenstra verklaarde, dat het volk wel 
wil tekenen, maar het wil weten waar het geld blijft. Er wor
den wel namen en comité genoemd, maar dat is niet voldoende. 

Een andere man vroeg of het inderdaad waar was, dat 
er vaders van vier kinderen naar de werkkampen worden gezonden 
waarop Kuilman antwoordde, dat dit in het Kamp Mantinge het 
geval was. 

Hierna klaagden enkele vrouwen over het feit, dat 
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het lopen met de c21-1e.9te;u_j;l.t,e.n niet goed georgaI1.is�erd was 
en dat ze gaarne dit aan de mannen overlieten, d.aar ze hier 
geén tijd voor _.h§..§g_en. 

Een'man zegt daarop, dat de vrouwen de DUW-arbeiders 
wel over kunnen slaan, daar die op de objecten wel bewerkt 
worden. 

Kuilman verkrijgt daarop weer het woord en verklaar
dà ongeveer als volgt. 

Wat betreft het uitbetalen uit de wererstandskassen 
bestaat er gevaar dat NVV-ers meer krijgen dan EVC-ers en on
georganiseerden. Ik vind het gaarom het beste, dat iedere ar
beider die van een"organisatie ste:µn ontvangt, dit afdraagt 
ääii de centrale leiding van de staking, die dan alles in een 
po� kan dmen en daarna onder de stakers verdelen. 

óver· de samenwerking tussen ons en de arbeide�s van 
andere organisaties is het wel moeilijk om b.v. leden van het 
C.N.V. oEr te 4�len met ons mee te strijden. Toen wij in As
sen waren was daar ook de heer Boer van het C.N.V. uit Hooge
veen. Hij vroeg aan ons wie er van het C.N.V was. Toen de be
trokkene zich bekend maakte zeide Boer: "Ik snap je niet, je
gaat buiten de leiding om 11

• Wij hebben hierop geantwoord, dat 
de leden zich niet achter het hoofdbestuur behoefden te stel
len maar het hoofdbestuur moest zich aaN achter de leden stel
len en voor hun belangen op komen.

Kameraden wij moeten er wel op rekenen, dat men van 
regeringswege alles in het werk zal stellen om onze actie te 
laten mislukken. 

Het is vooral goed, dat wij de jeugd er ook in be
trekken, vooral in dme zwijnestal in Limburg (werkkamp De 
Horst). Het gist daar al lang en wij hebben al ve;rscb.i,llende 
�ëris gê!�siru�r� 1.J1_oew�.l he�. mis5-chien _wel goed. w�à·s·;· dat .
er wat o:t).fferè -,ngenuwden heen gj_ngen om leiding te geven. 
----Yen stem uit de zaal merkte op, dat Pieter Kuilman 

er dam maar geen moest gaan, doch Kuilman zeide, dat hij zijn 
werk hier heeft en niet gemist kon worden. 

Kuilman ging verder en merkte op dat wat de collec
telijsten betrog, dat die allemaal genummerd zijn en er aante
kening van wordt gehouden, wie deze lijsten heeft gekregen. 

We moeten het zo zien, dat er personen zijn, die zeg
gen: "Geef mij ook maar een lijst", en dan die lijst verdonkere
manen. Men kan ten allen tijde bijj.LBERT �...:[� vrage,_n wa.a.J;:. .het 
geld blijft, W,ê,!lt da�r J!Otl�.P

.,. 
OQ}.t lijs;ter;i.._v.an ui.t;t)e�taling aan-

1fflegd,, Als de actie is afgelopen, moeten we een eerlijke ver
antwoording kunnen doen. Als iemand niet weet, waar hij moet 
zijm, laat hij dan naar het plaatselijke comité gaan. 

Zondagmorgen om negen uur waren wij in Valthermond en 
we zijn daar geweest t2t ��s avon..d� .:zi.if. uur. We hadden toen de 
zaak voor 100% overwonnen. Zondagnacht om twee uur is JANS 
HOVING, een dictator van het NVV, nog bij enkele jongens ge
weest om die te bewegen toch weg te gaan naar Beenderibben. 
Gelukkig hebben hier slechts twee gevolg aan gegeven. 

ALBERT PLATJE is Maandagmorgen naar Exloo geweest 
de jongens, die geweigerd hebben naar Beenderibben te gaan, 
helpen om S.B.steun te krijgen. 

Bij de actie om de arbeiders te bewegen niet naar de 
werkkampen te gaan, moeten we vooral de Duw-arbeiders niet 
vergeten, daar die ook de kans lopen, naar een werkkamp te 
worden gezonden. 

In Musselkanaal is de geest 2,Q.QI.-0.,0.S e� v.d.Molen 
ook :;:-&l> ,.gemaê,kt. Daar zijn de vrouwen van de mannen, die in de 
werKkampen zit�en, deze week ook zodanig beinvloed, dat, als 
hun mannen Zaterdag thuiskomen, zij,deze zullen verbieden om 
Maandag weer naar Mantinge te gaan. 

In Alteveer protesteerden deze week de vrouwen ook 
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goed. Zij gingen daar n.l. heen en brachten hun trouwboekjes 
naar de Burgerlijke Stand omdat zij, volgens hun ze ... gen, niet 
meer het gevoel hadden getrouwd te zijn, nu hun mam nen de 
gehele week in werkkampen en dus gescheiden van hun gezinnen 
waren. Ook wilden zij om deze redenen eerdaags hun kinderen 
naar het Gemeentehuis brengen, want het was nu met hen net al 
in de ttQ.,_ toen zij nog verkering hadden. Immers hun man�en 
viä.ren alleen des Zaterdagsavonds en des Zondags maar bij hen 
en als men verkering heeft, heeft men toch geen kinderen. 

Dit is een harde strijd, maar als we er in slagen, 
dan hebben we veel gewonnen en dan kan geen macht ons meer 
tegenhouden. Desnoods gaan we met duizend man op straat de
monstreren en laten ze dan de politie maar o� ons afsturen. 

VEBNKER merkte op, dat er middenstanders zijn, die 
niets willen geven en of de mogelijkheid niet bestaam om een 
dergelijke winkelier te boycotte.n . .r,en winkelier in .reerdin�e 
b.v. wilde niets geven. {Î)it is, zoals later bleek Hartman)

Een vrouw merkte-naar aanleiding hiervan op, dat er 
in ELmer-Compascuum een slager was, die maar f 0.35 had gege� 
ven en die hebren ze daarna allemaal links laten liggen. 

Hierna werd enige tijd gepauzeerd. Na deze pauze zeid 
Kuilman ongeveer het volgende: 

Kameraden, wjj moeten nu overgaan tot het volgende 
punt v::a.n. -� .a,een�-- Zpals jullie misschien wel wetën;"' wordt 
�op Zaterdag, 24 Februari een congres gehouden v�_g_)1et NYV: 
bij G:i;:9_oth1a;i� ... t� Emmen. 0:p dat co._pgres mogen allslen maar be
Stuursïêg.!3ll,.komen. lÎè� -is onze taak aäar ·ook heen te -gaan. 11/if 
lnoeten daar iiiët alle megelijke delegaties naar toe. Vlij moeten 
zorgen, dat die toegangsdeur steeds .maar open en dicht gaat 
om delegaties naar binnen te laten. Ze zullen natuurlijk ge- . 
weigerd worden. Ook moeten we proberen de mensen uit de Duw
bussen, die dan van de werkverschaffing terug komen, naar 
binnen te krijgen. ,,ij moeten op dit congre§ eise.n, .dat er een 
arbeidersr,e�rini[ k"o'nrt: 

..... Ïn LeëuwarUen�nëbOen we dat ook al eens gehag,toen er 
gelijktijdig een NVV- en een EVC-congres plaats vond. Bij het 
NVV-congres kvamen toen ·ook delegaties van Duw-arbeiders, 
jeugd, kleine boeren en vrouwen, die toegang vroegen, doch 
geweigerd wer\den. Er werd toen medegedeeld, dat ze moesten 
maar naar die\en die straat gaan, daar werd een EVC-congres 
gehouden. Zo moeten we dat hier ook doen • 

Dan vindt er op 10 Maart a.s een NVV-congres plaats 
te Amsterdam. Daar moeten ook delegaties heen, maar dan moe
ten we trachten ook NVV-ers mee te krijgen. 

Het congres op 24 Fèèruari bij Groothuis moet een con
gres van en voor arbeiders worden en wij moeten eisen, dat on
ze delegaties toegelaten worden en dat D0lnl1A zijn beloften na 
komt. Wij moeten alles in het werk stellen, om daar met zoveel 
mogelijk mensen binnen te komen, want per slot van rekening is 
dit congres openbaar. 

Ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen, wg3.t_ ,b.e,.t 
Hoofdbes!l.,Lu.r van het NV.V is. Of we toegelaten worden of niet, 
dit moet geprobeerd worden. Wij moeten niet vergeten, dat er 
grote ontsteI!ll"u.ing is onder de NVV-leden. w·· moeten e en ra; rflel 
vinden om in die zaal te komen en ik wou van jullie graag we
ten, hoe we dat het beste kunnen doen. 

Iemand van de aanw�zigen merkte op, of dat nu een 
congres was, dat om twee uur begint. Deze spreker gaat verder 
dat het mooi zou zijn, als die werkverschaffingsbussen er op 
de kop inkwamen. Als dat congres nu maar wat vroeger begon, 
want de bussen zijn om goed 12 uur al in Emmen. 

Een andere man zei, dat het een mooie Îlil�kerij was, 
maar dat het verrekt jaJJ.r..er was, dat dat ding niet wat eer der 
begon. 
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!(Uil.man zeide, dat getracht moest worden de discus

sies op dat congres in de kiem te smoren. ',Jij moe ten aan tonen 
dat datgene, wat wij alt�d beweerd hebben, nu bewezen wordt • 

Een andere man merkte op, of het niet mogelijk was om 
b.v. als 11 pers" of met een perskaart binnen te komen. Dit 
leek echter de aanwezigen niets toe. 

Weer een ander merkte, met betrekking tot de Duw
bussen op, dat er maar een paar raddraaiers in elke bus be� 
hoefden te zitten, die �iet mee wilden doe_n, en ge bqsp�n 
� li c h ..!....2-rg_ ]!_o._ O]'_ 1�. ;r:jj_<fe.n , 

Van der VEEN merkte naar aanleiding hiervan op, dat 
men dan maar uit moest stappen, want per slot van rekening 
was men met een dienstbus voor f 0,35 van Emmen in Nw-Weer
dinge. 

Een aanwezige man merkte Of, dat het misschien wel 
goed zou zijn, dat hier door middel van een pamflet de arbei
ders werden opgeroepen. 

VEENKER zeide: "Niet zeggen, dat het hier besloten 
is, want dan komen er nog meer poli tie, dan congressiJ:Jten". 
· Kuilman zeide, dat het zo moest zijn, dat hlill op het

congres de schrik om het hart moest slaan, als er weer een
delegatie binnen kwam •

Een vrouw zegt, dat de politie ook overgl bij is. Zij 
hadden het gehad, dat op een vergadering, waar 13 personen 
aanwezig waren, de gehele avond 2 po!1t1emannen in de zaal h
hadden gezet�n. (Roswinkel). ...,,. 

-----van der Veen vertelde, dat hij het een keer had mee
gemaakt in café Soer te Nw-Weerdinge, dat toen men in de zaal 
kwam, er een agent van politie in de zaal zat. Die had op een 
kalender bij Soer gelezen, dat er een vergadering was. Ik 
moest deze zaak openen en ik heb hem verzocht de zaal te ver
laten, omdat het een besloten vergadering was, en hij ging 
best weg. Als wjj dit zeggen, hebben zij er .maar uit te gaan. 

Albert Platje vroeg hierop, wat zij alzo op het con
gres moesten doen, als hen de deur verboden wern, en hoe zij 
het klaar kregen om in dat congres te roepen: 11 '1Vij eisen brood 
voor onze kinderen''· Als dit niet gelukt hebben we ook nog de 
kans, dat we er met gummieknuppels uitgeslagen worden, maar 
dan hebben we het helemaal gewonnen. 

Platje deelde verder mede, dat toen hij en Kuilman die 
dag in de bus hadden gezeten, er ook iemand van het CNV inzat, 
met een krantje en daar stond in, dat wij offers moesten bren
gen voor de defensie. Dus nu weten jullie, waarvoor dit con
gres zal worden gehouden. Wij moeten ons dat goed in de kop 
zetten, dat we de strijd goed voorbereiden en dat wij nu in het 
vervolg niet weer te slap zijn. 24 Februari kan de doorslag 
geven, dat congres moet verstoord worden. 

Wat betreft de uitzending naar Duitsland, aldus Plat 
je, moeten ze wel weten, dat we niet naar Krupp willen om 
daar kogels te maken, waarmee we later zelf doorgeschoten wor
den. Platje betoogde verder, dat er ook op 10 Maart zoveel 
mogelijk mensen, en vooral middenstanders, �aar het NVV-congres
te Amsterdam moe sten. '· ,� .... ..-- ..... .... -·� --� '

Wij moeten� des morgens ook bij de bussen staan die 
naar de werkkampen gaan om de arbeiders te bewegen niet te 
vertrekken. 

Als er NVV-ers in de bussen zitten Zaterdag, dan moe
ten de bussen wel stoppen om hen uit te laten en dan kunnen 
Wij er Ook uit• �et o�, _ r 1 

Hierop von Kuilman het wel nodig om de na.men van 
het �raaJ pgmjjJ, bekend te maken en hij noemde hierop: 
ALBERT PLATJE, Emmer-Compascuum, BLZ; 

x., JOB VAN KLINKEN, Valthermond, ongeorganiseerd; 
.x1 MEIJERING, Musselkanaal, NVV; 
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L.PRUfilSSCHER, Valthermond, ongeorganiseerd;
E.de JONG, Hoogeveen, BLZ;
SCHONENILLE, Hoogeveen, NVV;
VAN ESSEN, Tiendeveen, ongeorg.

Kui1man drong er daanna nogmaals op aan om in iede
re plaats een actie-comit� op te richten en hij erkende, dat 
h�n nog heel wat te wachten stond. Ook moeten de vrouwen van 
NVV-ers worden voorgelicht. Wij moeten met elkaar zien, dat we 
alle arbeiders bij elkaar krijgen. 

Platje zeide nog, dat hij van zijn ontslag bij de Duw 
nog stee?s niets had gehoord. �at NVV-ers betreft, die willen 
wel, maat durven niet, zo bang zijn zij voor de grmte heren. 

Daarna bracht Platje verslag uit van de financiën 
betreffende de reis naar Den Haag. Er was totaal f 615.52 bij
een gebracht. De bus had f 300.- gekost en men had de chauf
feur f 5.- fooi gegeven. Aan verteringen te Den Haag had men 
f 46.10 besteed, zodat er nog f 264.42 over was geweest. Ver
der had men aan 6 mannelijke deelnemers van de delegatie iedEr 
f 6.- geveven, daar zli __ dje dag gee_n and.ere inkomsten hadden
gehad. 

-------�Naar a anleiding van het uitgegeven bedrag van f46.1( 
aan verteringen merkte Kuil.man op, dat men het geld niet had 
verbrast. 2BOrl![ 

Kuil.man deelde verder mede, dat er 96 genummerde 
lijsten waren uitgegeven. Hij maakte daarna een vergelijking 
tussen 19�9 en 1951wat betreft de oorlogsvoorbereiding en 
zeide, dat op dit gebied er thans geen verschillen waren. 

Nogmaals het congres van het N.Y.Y..:t.� Emmen bes�reken 
de zeide Kuilman, dat dit een cengres over de arbèidèrs en
nrJt voor de arbeiders was en hij vervolgde met te zeggen, dat 
men de industrie-vestiging in Emmen niet moest zien om de ar
beiders te heppen, maar om met goedk�pe arbeidskrachten de 
oorlogsindustrie op te bouwen. Ook hebben ze het over de toe
stand in het veengebied, maar over de veenarbeiders wordt nie 
gesproken. '!/ij moeten in staat zijn de Unie-bonden te laten cap 
tuleren, evenals de Duw-inspect�e en aantonen, dat er een 
grens is. Indien wij een week volledig onze schouders er ender 
zetten, heb hen we meer verdiend dan met e en jaar werken. Wij 
hebben geen belang bij een oorlog, want daar lrunnen we niets 
beter van worden en in een oorlog komen we van alles te kort, 
tenzij met zich ophoudt met ongeoorloofde practijR:en, maar het 
geld, op die wijze verdiend, wordt ook wel weer afgehaald. On
ze grootste winst is, de vrede te bewaren en het kapitalisme 
ten val te brengen. W� moeten niet vergeten, dat oorlog en 
kapitalisme hand in hand gaan. Daarom moeten we de str·�d door 
zetten, want ze laten de arbeiders verrekkan. We moeten niet 
vergeten, dat we op het ogenblik midden in de revolutie zit
ten en dat ze proberen ons in de poel der ellende te trappen. 

Wij moeten zoveel mogelijk ka:meraden opwekken naar het 
congres irr-1!,'mnren te gaan en als we daar kunnen bereiken dat 
we binnen komen �e_n onze stemmen d�ar laten ho;ren, dan hebben 
� veel geworu:i.an. Vlij moeten.doorstrijden, dan zal de eindover
winning aan onze kant z�n. 

Ik verzoek de a anwezigen iets te willen oÎferen voor 
n de onkosten van deze avend, want de BLZ is ook arm en kan ook 
. niet alles betalen. En hiermede sluit i1( het officiële gedeel 

te van deze avond. 
Daar het inmiddels 23.eo uur was geworden, verlieten 

de meeste aanwezigen de zaal. Enkele mannen bleven nog wat 
napraten, waarbij er over gesproken werd of het niet mogelijk 
was het G.B.-cabaret in Emmen te krijgen. 

Ook hadden nog enkele mannen het over het aanstaande 
NVV-congres. Er was een, die zeide, dat men eT niet teveel
over moest praten, maar de zaak stiekum moest stimuleren. 
iv Einde. 
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Aard van het stuk: Verslag van de op 10.2 .51 gehouden ledenvergadering van de afd.Metaal, 
aangesloten bij de EVC te Hengelo. 

Hierna zeide hij (B.van der Heul):" Zo jullie weten is er in Maart 
te Amsterdam een groot looncongrez van de Afdeling Metaal. Nu is het de bedoeling 
van de Algemenè Raad der EVC om op dit congres uit elke plaats die een behoorlijke 
metaalindustrie heeft 8 á 10 personen die lid zijn van het 1TVV, KAB, CNV of die 
niet georganiseerd zijn, op di.t congres aanwezig te doen zijn om daar ook hun me
ning eens te horenover de tegenwoordige lonen • 

Uitgetr. door: LJ. 

Datum: 10-7-51 •

Op aanwijzing van: B V. 
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Leden vakbeweging. 
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12 Februari 1951. 
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Uit :A.i/o..6.6. ..... . 
.. §.no.:/11'3.,v;u. ......... . 
Voer :4:t't. ltf!.t. ····.�···

In aansluiting op dezerzijds sor.irijven No. 513-51 dö. 7 
dezer, volgt hieronder eeu aanvullings-opgave van enige 
personen, die ztch per de aangegeven datum hebben aange
sloten bij een der genoemde bij het OHiRISTELIJK NATIO
NAAL VAKVERBOND aangesloten vakverenigingen. 

NAAM en 
GEBOORTBDA T,ill:1 

HEER, Jan Willem de 
28. 9.l.932

MAASWUiK::P:L, Marinus Jo
hannes 

9.12.1889 

SPITHOR8T, Jelle 
26. 5.1894

CHR.FAURIEKS-an OHR,BEDRIJFS
TRANSPORTARB.BOND GROEPENCENTR. 

23.12.50 

9. 7.49

12. 4.48

Allen komen in Uw a.dministre.tie voor. 
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Onderwerp: Leden vakbeweging. 

VERTROUWELIJK. 

UITTREKSEL 

Uit =-�--62.iz:: .... . 
Apo.: ./IZ2,..7,.JJL. .... . 

\DUPLICAA°è 
/t?��/ 

7 Februari 1951. 

.. 

Vrm : .. Jh!./.�--- ... . 

Onderstaand volgt een opgave van personen, die zich per 
aangegeven datum hebben aangesloten bij een der bij het 
OHRISTELIJK RATIONAAL VAKVERBOND aangesloten bonden. 

NAAM 
Geboortedatum 

AST, Pieter Marten van 
9.5.1898 

B0RKUL0, Petrus Wilhelmus 
Josephus van, 17.1.1910 

BOT, Jacob 
25.11.1904 

BRUIJN'l'JES, Sybrandus 
22.5.1889 

ENfHOVEB, Barend 
2.2.1889 

FLENS, Simon 
10.3.1898 

GROO�, Jan Oornelis 
2.4.1924 

HONBOFP, Johannes 
Christiaan, 9.11.1911 

KELDER, Jacob 
,.11.1915 

0br.Fabrieks- en Chr.Bedrijts
Transportarb.bond groepencen� 

16.7.1949 

18.11.1950 

11.11.1950 

,0.10.1948 

23. 8.1945

13. 1.1951

KUIJL, Cornelis Pieter v/d 
11.1.1914 

ll. 7.1949 

29.7.1950 

12.9.1947 

16.ll.1950

LEURS, Frederik Barend 
14.12.1897 

LEURS Frederik 
23.5.1919 

ROOKRUIZEl'f, Bgbertus van 
10.4.1907 

SCHRlsDDER, Pranci scus 
17.7.1909 

VRIES, Js:n de 
10.9.1909 

25.6.1949 

9. 9.1950

30. 9.1950

14.10.1950 

'30. 4.1949 
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Alle hiervoren genoemde personen zijn bij Uw documenta
tie bekend. 

In hoeven-e in deze van bekering dan wel van bewuete
infiltratie moet worden gesproken. zal mogelijk de tijd 
moeten leren. Voor enige dezer figuren is het moeilijk 
deze aansluiting anders te zien dan een poging tot oel
vorming. 

---========--=-===================·=====================-
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

•s-Grave�e, 22 Maart 1951.

ffo o JB 102044 
�,i 

Betr.; Infiltratie van he·t N.-V "v.

door communisten. 
V AV 3 

Hiermede moge ik TJ•ter informatie berichten, dat uit 
be·trouwba.re bron werd vernomen, do.t de C.P.N. druk bezig

·zou zijn met infiltratie van het N.V.V. door communisteno

Zo zouden in de Algemene Nederlandse Grafische Bond 
{N.V.V.) infiltreren o� reeds zijn geinfiltreerd J o Ger
ritaen; Jose�h Teebooa {26-11-1923), bekend; Johannes 
?'orneïis van Hal (6-i'-1915)' bekandt en Kees Kuyper Jr. 

. In mijn administratie komt voor Cornelis K1äer 
(31-7-1900). technisch bedrijfsleider nne Waariîë 4t7

De bedoelins zou zijn, dat genoemde personen zich 
van alle oppositie onthouden en moeten trachten een lei
dende functie in de Algo Nedo Grafo Bond (N.Vo V.) te ver
krijgen. 

Ik moge 'ü verzÓeken mij in kennis te willen doep 
stellen met de persQnalia, politieke antecedenten en ver
der van belang zijnde gegevene betreffende de genoemde 
J. Gerritsen en met de juiste gegevens van Kees Kuyper
Jr, alsmede met.de huidige situatie van deze communis-
tische infiltratie pogingen.

HET HOOFD VAN DE DIENST. 

-:/ 
Namens deze, i· 

f 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
ta 
A M S TER DA M. 
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Copie voor B III 

nAPPO iT V/'.E � 
Afû:! 

Bo. • ?.2,'.J.";;/V .1.I 
Bct-r. t :illÎ G ll8R.iCIIl: v U!T Cl!i-Klillll.t!. 

Dij do Wu.orhoi« ·�ordt I1<'00ntool V-OOl f.àO..'ild:lClrl, ba... 
atosd. aan hot fbigratic-burcau /,ustr�lië. � rodae·tcnr Jan GNRi.., 
z�u oen contac·tmw.."!. heb en op fü.t bureau (naû.ero t;O�"Ovono- biorovor 
vo!zta) ö.!l t•n zou t;...::.?;.:.o sru:.-c.. voo.t'C11 ove-:-: h-r:t fo!t, ó.txt öp dit 
1>uz.,oou oen Jomlno i'omillo voor omic;ratic � Australle •:10.0 Ge-. 
wo� 01•a . ._ 

1)o hoO<P.l VOO . D!:$ A. van do .t:... B" T. Z.◊-U �i;jn o:fgo-t:t,O... 
oon (noocrc g;ogcwcnrl �og niot bd.cnd) .. 

Door J,oü '!Wtijbostuur ,.� een co ·'lizeie i-r,.go�-:-tcltl 
ber.rt;narJ.tte ui:t n. V • _ .'., BRAN!e-ll.l: f; V /îff UI. U an nog oen. _porr;;oon, 
dio tot imak !:ooft, do E._V •. c" ri.05 ooer te oo.'!'\or•�n, d.,.-:.10·�. n.03 
coar r;csnlar;:..;)erda b{;üt�urdc.z::-; iüc z�d.cni.G a:.C tè &::n1:tcn 0..'1 dt!r::r ... 
bij te '{>roboi">Cn &:mo f..motionarieson O!JGCOola-ciec.J:d aan to �10udon" 

V !rdGli z.:.u no:1 druk bozj.g �üjn eet in:fil tro.tio van 
het TI. V. V" doo.v oonmwu.ston. 

ln do Alij. Ned. -ar�. Bond(ll. V.V.) zou,jc!!. infil �� 
ron o:f 11 rccclc zijn goin.filt.J."Oord t 

J. G, llU.!:IBEJ;, � ·�1l00i· :i VA fHl.ÎJ en •>·ooa m.JIJ 11 Jr.
Do bcclooH.ng iil 9 û.ct eJ.;j v...ich van <:iJ.ke o�i1;1o o:athoudon on moe .... 
tc·ifa -trachten oen. loidcnël.e !\mct;io t(1 l;..1:-J.jgcn. 

I.v"m" de fL'1 :.nciölo toootc.1"ti :to <.K>-i: hnt tli.t.;·;,-r!ctc...
hu�oan ven de cai .'.lU1l c1c KG!Z()I'fi€!•.!w •vi to ·.�Jtm.•è. 
ooäo,;uobracbt in ilc -"• Viso<>Wtl:•:.in •0 l 31/l

Vorzonaon o.anc HBVD� rre on B III 

' Ol)(;tl ÜCWJ!t ell 
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Periodiek:, ...... :l.al.�--- �2(�

� 

Datum : .. , .... ,.f. ... :'.".'.':' ... 4-? .. := ...... B.. .... _ .............. .

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan .................... dagen 

AAN 

GEZIEN 

dat. 1 par. 
1 Volgens geadresseerde 

nog t.k. aan 

:·:·--· .. _ .. ................... r ...... _ ............ ......... : .......... ..

Aantekeningen: 

D 50. 15000 � 10212 ·51 · 43 

Door een nationaal eenheidsfront 

vredelievend Nederland 
. .  

naar een vry en 
TN zijn rede op de Partij
.l bestuurszitting van 22 en 
23 September jl. heeft Paul 
de Groot gesteld, dat de strijd 
voor de vrede en de strijd 
voor de nationale zelfstan
digheid o n v e r b r e k e 1 ij 1< 
met elkaar samenhangen, en 
dat de nationale bevrijdings" 
strijd de sleutel tot alle voor
uitgang In ons land is. 

Waarom? Omdat Nederland 
in een afhankelijke positie 
van het agressieve Ameri
ltaanse Imperialisme is ge
komen. Deze wetellllchap 
wordt meer en meer gemeen
goed van ons volk in zijn 
breedste lagen. Hand in h.and 
daarmee is een g�st v�n 
verzet tegen de Àmerikaan§e 
overheersing ontstaan, w�ke 
Is voortgekomen uit de meest 
verschillende belangen/ 

De massa's der ,.werkers 
hebben aan den lij\fe onder
vonden, dat het Marshall
plan geen welvaart heeft 
gebracht. Het Marshall
sprookje waarmee vooral 
de sociaal-democratische en 
NVV-arbeiders werden be
toverd, is gebleken oorlogs. 
voorbereiding te zijn, waar
aan alle welvaart wordt op
geofferd, vanaf het loonzakje 
tot en met de woningbouw. 

De middenstand zucht onder 
ondraaglijke Lieftlnckse las
ten en velen vechten letterlijk 
op leven en dood om aan een 
faillissement te entsnappen. 

Kleine ondernemers, die 
allerlei vredespl:oducten fa
briceren, zien hun onder
neming bedreigd én door de 
lasten, én door de grondstof
fenmoeilijkheden als gevolg 
van de regeringspolitiek van 
bevoordeling der oorlogs
industrie. 

De omschakeling van vre
des- op oorlogsindustrie tast 
het gehele bedrijfsleven aan, 
dat zijn voornaamste basis. de 
koopkracht der massa's, ziet 
verdwijnen. 

Nederlandse ondernemers 
hebben steeds minder stem in 
het kapittel doordat de Arne. 
rikanen eenvoudig Neder-

1 landse fabrieken opkopen door 
1 beleggingen. Dit is gebeurd 

met de borenfabriek "Bora" 
in Amersfoort en de Neder
landse fittingfabrieken in 
Deventer, om slechts een 
tweetal van de honderden 
voorbeelden te noemen. 

De internationale handel en 
transport, de hoeksteen van 
de Nederlandse economie, 
worden beperkingen opgelegd, 
zoals zo demonstratief Is ge
bleken met de transportonder
neming Van Uden in Rotter
dam. 

De Amerikaanse infiltratie 
en overheersing leiden tot de 
anti-democratische maatrege-

len, die ogenschijnlijk Zijn 
gericht tegen de communis
ten, maar in feite een fascis
tisch proces vormen, gericht 
tegen de gehele democratische 
bevolking van ons land. 

Leger en vloot zijn in han
den gespeeld van buitenlandse 
generaals en admiraals; Ne
derlandse officieren zijn ge
degradeerd tot korpo;raals, 
die van de weg wiggejaagd 
worden als de buitenlandse 
god-majoor e_;:,aan komt. En
gelse M.P. slaat op Neder
landse soldaten los. 

Onze nationale eer wordt 
·dagi?lijks besmeurd en de 
Amerikaanse "Gaull1iter", die 

..permanent in alle 'voorname 
hcitè1s v�n onze stedeh huizen, 
delen de lakens uit. 

Nederland maakt deel uit 
van het Noord-Atlantisch oor
logsblok, en zal straks "één" 
zijn met het fascistische ,Grie
kenland, Turkije en Spanje, 
terwijl nazi-generaals in een 
zogenaamd "Europees'' leger 
onze jongens zullen comman
deren. 

Ons land is, met actieve 
hulp van de regering, In 
een internationaal fascistisch 

complot terechtgekomen, 
waarbij de Amerikaanse heren 
maling hebben aan onze na
tionale zelfstandigheid en 
waarden, maar deze willen 
opofferen aan hun plannen 
voor de aanvalsoorlog op de 
Sowjet-Unie. 

• •• 
TEGENOVER deze kant van 

de medaille staat de gees1 
van verzet in ons land tegen 
de Amerikaanse bezetting, 
welke op duizend en een ma
nier al tot uitdl11kking komt. 

Het is volkomen logisch, 
dat dit verzet baanbreekt 
als gevolg va.n de aantasting 
van de belangen, welke elke 
bevolkingsgroep heeft. 

Terecht \l'ees Paul de 
Uroot er op, dat wij dit ver
schijnsel ook hebben mee• 
gemaakt in de strijd tegen 
Hitler. Toen werd, eveneens 
uitgaande van de belangen 
van alle bevolkingslagen, het 
oationale eenheidsfront ge
boren, dat de strijd op een

hoger niveau bracht tégen 
de bezetters, en die een 
machtige beweging van ons 
volk werd voor nationale 
zelfstandigheid .en verjaging 
van de indringers. 

Onze Partjj stelde zich in 
die jaren ap.n het hoofd van 
de gehele bevolking om haai 
leiding te geven in haar 
strijd voor de bevrijding van 
!;let Duitse juk. Diezelfde 
taak Is -0nze Partij wederom 
toebedeeld. De geschiedenJ.• 
herhaalt zich echter nooit 
op dezelfde wijze. Het v.iir
schil met 1940-1945 is, dat 
het nationale verzet tegen 

de Amerikaanse overheer
sing r e  e d s n u de belang
rijkste politieke onderstroom 
Is, waardoor de mogelijk
heden� voor het tot stand
brengen van een nationaal 
eenheidsfront .... to»m groot 
zijn geworaen. 

Wat wil het zeggen, dat 
onze Partlj zich aan het 
hoofd van de nationale �
vrijdingsstrljd moet pl�t\" 
sen? Dat wil zeggen, d"ff 
de arbeidersklasse, met aan1 het hoofd onze Partij, de le�
dende rol In deze strijd moe� 
vervullen. Want alleen de 
arbeidersklassé is in staat, 
deze str:ijd consequent te• 
voeren, tot het einde toe . 

De.. verenigiJ;,.g v,an � l e 
N e d e r l a n d e r  s is slechts 
mogelijk als de arb"'eiders
klasse vóór .;t.at in de .ittlajd 
tegen de Amerikaanse" over
heersing, haar eigen eenheid 
in deze .strijd tot stand 
brengt en als zij de wekroep 
is van' het nationale bewust
zijn_ 

Daarvoor is grote moed 
nodig, maar over zulk een 
moed beschikt de arbeiders
klasse, gelijk zij in de jaren 
van de Hitler-overheersing 
bewezen heeft. 

Ongetwijfeld zijn we het 
allen eens met de uitspraak 
van "Paul de Groot, dat wij 
de Amerikall',nse imperialis
ten en hun Nederlandse col
laborateurs als e n  I g e  
v ij a n d e n beschouwen en 
allen de hand reiken, die 
samen met ons, ons land van 
hun heerschappij willen vrij 
111aken. 

Maar dan is het nodig dat 
wij acht geven op elk ver
schijnsel van antl-Amedka
n1:;me en initiatieven ontwik
kelen, waardoor alle nega
tieve ui tin gen van verzet ge
laden• worden met een posi
tieve inhoud, die per.spectler 
biedti voor de betrokken 
groep, en de algehele strijd 
vooruitbrengt. 

De middenstanders moeten 
ons concreet en practisch aan 
lulll zijde vinden in al hun 
geuite en ongeuite verlan
gens. Hun moeten uit de 
schat van onze ervaringen 
wegen worde:i aangegeven 
waardoor zij hun yerzet te
gen de regeringspolitiek ir, 
actievormen kunnen gieten 
die tot resultaten leiden. 

Zo staat het precies me 
de zelfstandigen op het pla! 
teland, die op zulk een or, 
aangename wijze voortdu 
rend met Lieftinck en Man, 
holt te maken hebben. 

Zo staat het ook met d< 
�trijd tegen de omschakelinl' 
van de vredesindustrie In 
oorlogsindustrie en tegen de 
uitverkoop van Nederlandse 
bedrijven aan de Amerikaan-

se imperialisten. Het vraag
stuk van brood-op-tafel voor 
de werkers is onverbrekelijk 
verbonden met de strijd tegen 
de vreemde overheersers, 
voor nationale zelfstandig
heid. Zij, die de film "De 
Raad der Goden" gezien heb
h,çn (of nog zûllen zien) heb
bèn voor hun ogen het pro
ces zien voltrekken, dat het 
levensbestaan der wer'kers 
nautv samenhangt met de 
strijd tegen het uitleveren 
van de eigen industrie aan 
de Ame1ikaanse lmperlalis
t'en, zowel om het brood als 
om de vrede. De Amerikaan
se fabriekseigenaren, gehol
pen door Nederlandse lands
knechten, ·· .verhinderen dat 
geproduceerd wordt voor de 
dag,eltjkse levensbehoeften en 
l'ergrotêri'-à erkloosheid. 

De aantas van onze 
democratische re ht_en, de 
ondermijni.ng n de 

i
ond-

wet door de egerin zijn 
een doorn in h oog van n
telbare Neder! ders. Zij "n 
bereid de Grond et, die e�n 
Nederlandse en ook h� Grondwet is, te erdedigen 
samen· met ons. 

Vele officieren 
Hasselman, omdat ZIJ pa
triotten zijn en tegenstan
ders van de degradatie van 
het Nederlandse leg-er t

ie een Vreemdelingen-legioen. 
Onnoemelijk groot is e 

afkeer tegen het ( onder,da,
nige) bondgenootschap ,in.et 
de Guderians en andere nazi
generaals, met de fascist 
li'ranco. 

• * •

E
R is geen aspect van het 
maatschappelijk leven te 

noemen" dat ,niet concreet 
aanwijsbare punten geeft voor 
�emeenschappelijke strijd 
voor de bevrijding van ons 
land van het Ame1•ikaanse 
juk. 

Wij zijn in staat al deze 
Nederlanders een nieU\v pers
oectief te geven, een einde 
lp de heilloze weg naar de 
ifg1'0nd, die de 
raat. 

De betekenis van de ver
,niglng van alle goede Ne
Jerlanders in éèn nationaal 
:ront, ligt daarin dat het Ne
lerlandse volk weer zelf zal 

Jrnnnen beslissen over zijn 
�oekomst, dat het de weg 
•an de _vrede zal kiezen en 
reden uit het Amerikaanse 
gressiepact, dat de belastln• 
,en zullen worden verlaagd, 
Ie vi·edesindustrie uitge
>reicl, huizen en scholen ge
>0uwd, dat wij weer vrij 
1andel zullen drijven, overal 

�er wereld, en dat tenslotte 
ms volk de weg van de wel
•aart en vooruitgang zal op
:aan. 

GERBEN W AGENAAR. 



Eenheid voor een vrIJ en 

(�·�'¼ ... •· .. /Nederland kan nati���le ?:elf 
elievend · Nederland 

1 ..... - -t1- i 

d . h .d h 
.. -

.:�\7 ____ 1···:··---�:IJ stan 1g ei erw1nnen ,,

iders, die achter de schermen de in
ructies van de P.v.d.A., van de regeg en de .Amerikaanse oorlogsvoorbeide.rs in ontvangst nemen, afgedwonen worden in. een taaie strijd, die langmoeilijk is. 
e rol van de EVC 

S • "d A "k l N.V.V.-bestuurders pogen deze waar- In deze strijd heeft de E.V.C. een be-
trIJ tegen mer1 aanse over- . heid te_ontzen_uwen door een demagogi- ngrijke, eigen rol te vervullen. Zij is, 

1 
sche mtnodigmg aan de E.V.C.-leden ar 't inzicht van de cemmunisten een 

heersing en striJ
0 

d voor vrede ZÏJ
0 

Il één �:s i:io�iv::_ ut�:1

d:�.t de N.V.V.-organisa- e����!e��0�/:1 ::n;:�d ;��e:c��r1� in stakingen en andere acties voor 
GISTEREN publiceerden wij het eerste gedeelte van de inleiding, die 

Paul de Groot, algemeen secretaris van de CPN op de· jongste 
zitting van het Partijbestuur heeft gehouden. 

Hij noemde het huidige tijdstip een keerpunt in de na-oorlogse ge
schiedenis; hij karakteriseerde de pogingen tot verandering van de 
Grondwet als herlevend fascisme en besprak vervolgens de vraag 
hoe men de tegenwoordige 'houding van de verschillende partijen, in 
het bijzonder die van de PvdA-leiding, moest beoordelen. 

Hierna gin� Paul de Groot diepgaand in op de valse dogma's die 
nog steeds ten opzichte van de strijd voor het beho_ud viin de vrede 
bestaan. In het bijzonder legde hij uit, waarom de oorlog thans minder 
onvermijdelijk dan vroeger is, waarom de leuze van Jaurès, dat het 
kapitalisme onvermijdelijk zwanger gaat van oorlog, niet meer opgaat, 
waarom herbewapening niet onvermijdelijk tot oorlog leidt en hij 
toonde nog eens dat de twee stelsels, het socialistische en het kapi
talistische naast elkaar kunnen bestaan, waarbjj hij uitging yan de 
veranderde machtsverhoud{ngen in de wereld. 

Paul de Groot vervolgde: 

Slot van de rede van 

Paul de Groot Deze stand van de machtsverhoudingen opent ook het perspectief voor tegenwoordige satelliet-staten van Amerika. om hun nationale zelfstandigheid te veroveren en zich uit het Atlantische blok los te maken, zonder dat zij door militaire interventie van Amerika zou kunnen worden neergeslagen. De strijd voor de vrede en de strijd voor de nationale zelfstandigheid hangen zodoende onverbrekelijk met elkaar samen. En dit is het tweede punt waarop onze politiek moet zijn geconcentreerd: de allesoverheersende betekenis van de nationale bevrijdingsstrijd als sleutel tot alle vooruitgang in ons land. Het is niet voor de eerste maal dat wij onze partij tot taak stellen zich aan het hoofd van het gehele volk te plaatsen in de strijd voor zijn bevrijding van het Amerikaanse juk. In dit opzicht moet onze politiek consequent worden v�ortgezet. Het verschil in de tegenwoordige situatie is, dat de kansen op verwezenlijking van een nationaal eenheidsfront, belangrijk groter zijn geworden en met de dag groter worden als gevolg van het groeiende nationale verzet van de meest verschillende lagen van onze bevolking tegen de 
Amerikaanse dictatuur. Die geest van verzet tegen de Amerikaanse overheersing komt voort uit 
de meest verschillende belangen. Wij hebben dit verschijnsel ook in de strijd tegen Hitler meegemaakt. Wij moeten in de strijd tegen Amerika hetzelfde op veel grotere schaal doen, wat wij in de oorlog tegen Hitler deden, ons aan_ het hoofd stellen van dt; gehele 

als e n l g e v ij a n d e n de Amerikaanse Imperialisten en hun Nederlandse 
collaborateurs, allen de hand reiken, die 
sa.men met ons, ons land van hun heer
schappij willen vrij maken. 

Voor een gedwongen lening 

voor woningbouw Spreker behandelt dan de houding 
van onze partij ten -aanzien van de stemmingen in•de P.v.d.A.-massa en de voorstellen van het urgentie-program t.a.v. de wd'ning):Jouw. Wij zullen en mogen geen ogenblik onze critiek op de rechtse leiders hel zwijgen opleggen. Maar wij maken een ondez:scheid tussen hen en de massa hunner volgelingen die de reactionnairegroepen rondom Romme c.s. terecht alshun ergste vijanden zien. Wij zijn bereid en roepen hen op tot gezamenlijke actie tegen deze reactionnaire en fascistische groepen. Hoewel het ontbreken van geld 

voor de woningbouw een direct gevolg is van de bewapenings-politiek van deP.v.d.A.-leiding, begrijpen wij toch dat 
de massa der P.v.d.A.-aanhangers enN.V.V.-leden elke kans aangrijpen om aan een woning te komen en in de leuze
van een gedwongen lening een oplossing voor de onmiddellijke behoeften aan woningbouw zien. Wij zijn bereid en roepen hen op tot gezamenlijke actie voor zulk een gedwongen lening, die aan de-,genen moet worden opgelegd die in deafgelopen jaren milliarden oorlogswinstgemaakt hebben.
Eenheid in de vakbeweging Spr. gaat dan uitvoerig in op het werk der communisten in de vakbeweging. Hij herinnert aan het ontstaan 

van de E.V.C. in een tijd toen de voor

Democratisering van het NVV ood en arbeid tot stand komt. Zij is Daarmee zou echter de arbeiders- rder een georganiseerd centrum tot t voorlichten en bezielen van de geklasse en haar strijd niet gediend zijn. le massa der georganiseerde en on-De C.P.N. beschouwt de vakbewe.ging organiseerde arbeiders en tevens tot als een zelfstandige organisatie van de arbeidersklasse naast de partij. Hoe vorming van strijdvaardige en klasse-groter massa's in eenzelfde georgani- wuste vakverenigings-kade.rs. seerd verband verenjgd zijn, des te meer Alle communisten hebben juist in de kan zij bereiken met de voorwaarde ech-
1 

genwoordige situatie tot hoogste plicht ter dat . er in zulke vakorganisaties i,m beste luachten te wijden aan hun 
1 

democratie heerst, d.w.z. dat de leden erk als lid of bestuurder van de vak-/ 
de leiders kunnen verkiezen die zijzelve ereniging, en i;nee te helpen opdat de · wensen en zelve de. gedragslijn van hun VC innerlijk versterkt wordt en haar organisatie bepalen. Zulk een democra- vloed zich onder alle vakverenigingstie moet echter van de rechtse N.V.V.- beiders uitbreidt. 
Een leger, verbon en ·met het volk, 

onder vredelie nde regering 
N

A over de nieuwe vooruitzichten voor ,ons werk onder de middenstand en op het platteland te hebben gesproken, behandelde pg. De Groot de houding die 
de communisten innemen ten aanzien van de pogingen om het Nederlandse leger en de marine in een of ander "Europees" leger of Pacific-vloot in te schakelen. Dit streven der Amerikaähs-gezlnde kringen ondervindt veel tegenstand ook onder de beroepskaders. 

Eenheid van actie van socialis
ten en communisten tegen de 
reactie! 
Eenheid van actie van NVV-ers, 
en EVC-ers, georganiseerden 
en ongeorganiseerden_ voor 10 
procent loonsverhoging! 
Voor een gedwongen lening van 
de grote inkorµens voor de wo
ningbouw! 

iermede verbonden dient cle partij volle· de taken van het Waarheid-

Het is goed er aan te herinneren, dat 
de communi�ten geen aanhangers zijn van · geweldloze theorieën. Zij beschouwen het handhaven van een: gewapende macht als onmisbaar wanneer het volk 
de macht in handen zal hebben· en deze gewapende macht in dienst zal staan van een vredelievende en democratische landspolitiek. 

merfeest uit te voeren ten behoeve n onze pers en ons verkiezingsfonds, 
r vijfduizend nieuwe abonné's, voor 

De communisten treden er tegen op, 
dat leger en vloot aan vreemde machten • zouden worden uitgeleverd en houden vast aan de taakstelling die hun door 

de Grondwet is toegewezen: de verdediging van de onafhankelijkheid van het land en zijn grondgebied. Leger en vloot moeten, met het volk verbonden en in dienst van het volk, gedemocratiseerd worden; promotie en opleiding tot· álle rangen moeten worden opengesteld voor , iedere�n die er geschikt voor is, waarbij vooral de lagere rangen van het beroepskader een betere bezoldiging verdienen dan de huidige. 

tigduizend gulden obligaties en , derdv!jftigduizend gulden in het rldezlngsfonds. 

Tenslotte riep pgt. de Groot de partij op om met verdubbelde krachten te werken aan de inzameling van de handtekeningen voor een · Pact van de Grote Vijf en voor de ondersteuning van de 
vredesbeweging om overal In het land nieuwe en brede vredeá-comité's op te richten. Hij stelde als leuzen voor de komen
de activiteit der partij voor: �at1e, . 

De strijd voor de nationale bevrijding 
van de Amerikaanse overheersing Is een strijd die wij met a I I e N e d e r I auil e r s willen en moeten voeren In een 

oorlogse vakorganisaties in het "Ar- 1. Nationaal eenheidsfront voor beitsfront" waren als gevolg van he,t • • -·• li d Ned 
atlonaal eenheidsfront, waarbij wij met 

heulen van vele besturen met de ·nazi's. ,- een VrIJ en vr..ue even er-In de eerste jaren na de oorlog groei- land! 
de de E.V.C. snel, doch kon haar leden Il:=======:::::::::::;::::::;::::::;;:;:;:;:::::::;:;:::=== niet vasthouden daar zij nog niet over rvaren kader beschikte en door· de regering en de ondernemers op allerlei wijzen werd geboycot. Tpch kon · de E.V.C. standhouden in de belangrijkste industriële centra des lands, in de grotelandbouw- en DUW-ob jecten. Na de oorlog stelde de E.V.C. voor met het N.V.V. te fuseren op grondslag van de vakverenigings-democratie. Dat kwam neer op terugkeer in het N.V.V. Doch de rechtse leiders van het N.V.V. weigerden de eenheid en zij gaan daarmee door. Vele leden van het N.V.V., en zelfs bestuurders, zien thans in dat de kracht van de georganiseerde arbeiders veel groter zou zijn geweest als deze fusie tot stand was gekomen. De rechtse 
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Nationaal Eenheidsfront voor een 
vrij en vredelievend Nederland 
Partijbestuur van de 

CPN bijeen 
AMSTERDAM, 23 Sept. - ln het 

afgelopen weekeinde ts het Partijbe• 
stuur van de Communistische Partij 
Nederland te A'llsterdam bijeen ge
wéest. 
' Door de algemeen secretaris, Paul de 
Groot, werd een ontleding gegeven van 
de biDllenlandse politieke toestand in 

gegeven analyse van de toestand e11 
met de richtlijnen voor het komende 
werk. 

In de zitting werd door Annie Ave• 
rink de derde aflevering van het "Leer• 
boek der arbeidersbeweging" ingeleid, 
waarop een uitvoerige discussie volgde. 

Over het derde agendapunt, de taken 
in de verkiezingscampagne, werd een 
inleiding gehouden door J. Branden
burg. 

Op de rede van Paul de Groot kome11 
wij nader terug. 

verband met de nieuwe Rijksbegroting. __ -
Hij karakteriseerde het reger,ingspro- ' 
gram, zoals dat in de troonrede en de 
millloenennota tot ulting is gekomen, 
als een program, dat duidelijk is gericht 
op de voortzetting en uitbreiding van 
'de oorlogsvoorbereiding onder leiding 
van Amerika. 

Paul de Groot noemde als voornaa.-n
,ste elementen hiervan de bewapening, 

''de overschakeling op de oorlogsecono
}llie in industrie en landbouw, de ver
der gaande afhankelijkheid van Ne
derland door Amerikaanse "steun" bij 
de bewapening, het verder onderge
schikt maken van leger en vloot aan 
een of andere vorm van een "Europees 
leger" en inschakeling in het "plan van
kolen en staal", het z.g. Plan-Schuman.

Deze politiek gaat gepaard met een 
frontaanval op het levenspeil van de 
arbeiders en het bestaan van grote 
groepen .kleine ondernemers en land• 
bouwers. 

l Du$�:-- -·• - �-
\(al� j.f.

!!alum �.4 ""'.: .. �.'.:'::.,fJ ..... 
----------

Voor de strijd van ons volk tegen 
deze politiek stelde Paul de Groot àe 1------------------
leuzen voor: 

Nationaa-1 Eenheidsfront voor 
een vrij en vredelieyend Nederland. 

Eenheid van -actie van socialis
ten en communisten tegen reactie. 

Eenheid van actie van EVC-ers 
en NVV-ers, van georganiseerden 
en ongeorganiseerden, voor 10% 
loonsverhoging. 

Voor een gedw�ng�n lening van 
de grote inkomens voor de woning
bouw. 

ln zijn inleiding nam de algemeen 
secretaris van de C:P.N. met grote be
slistheid st,lling tegen opvattingen, dat 
een nieuwe wereldoorlog onvermljdelijk 
zou zijn. Integendeel zijn volgens spre
ker de mogelijkheden om_ een wereld
oorlog te voorkomen thans groter ge
worden. 

Hij gaf verder de richtlijnen ell de 
vormen . van açtivlteit van. de ComITïu• 
nistische partij in de naa,ste toekomst 
aan. 

Het vo1tallige partijbestuur verklaar
de zich eenstemmig accoord met de 
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E E.V.C. (afdeling Bouwvak) heeft 

zich lelijk - en letterlijk - in de 
�kaart laten kijken. Met name in de kaart 1 

voor het Bedrijfspensioenfonds vóor de 
Bouwbedrijven. ))at pensioenfonds � 
dert Juli. verplicht gesteld en het omvat 
ongeveer 170.000 bouwvakarbeiders. Door 
toedoen van de E.V.C. is de invoering 
van dit lang bevochten fonds een jaar 
vertraagd. Met het gevolg; dat de vakge
noten die voor 1 Januari van dit jaa1· 
65 jaar zijn geworden, blijven verstoken 
van pensioenrechten. 

Deze tegenvaller k0mt op rekening 
van het advies der E.V.C. om de destijds 
ten behoeve der fonds-administratie nood
zakelijke registratie van alle bouwvak-
arbeiders te saboteren. Maar al vertraag
de de zaak, het pensioenfonds kwam er 
toch. Omdat -tenslotte ook in�het bouw
bedrijf de bona fide krachten sterker 
zijn dan de tegenwerkende communisten: 

Toen in Mei jongstleden "de stichting 
van het pensioenfonds dan. voor de deu1· 
stond en de E.V.C. dit nieuw stuk sociale 
zekerheid voor haar leden niet meer kón 
verdonkeremanen, adviseerde de commu-
nistische organisatie in haar vakblad de 
leden aanmeldingsformulieren voor het 
fonds te vragen. Overigens, zo stond er 
toen bij, wijzigde de E.V.C. haar afwij
zend standpunt ten aanzien van het 
fonds niet. 

Later moest de E.V.C. haar gezicht op
nieuw trachten te redden. Met de inwer
kingtreding van het pensioenfonds kre
gen de bouwvakarbeiders voortaan weke
lijks een plakzegel, vertegenwoordlgend 
een waarde van tien gulden (voor vacan
liegeld, vorstverlet en pensioenbijdrage). 
De voor deze plakzegels verplicht voor
geschreven kaarten moesten deze zomer
maanden worden afgehaald bij de pen
ningmeesters der drie erkénde bouw
vakbonden. Desgevraagd kreeg de E.V.C. 
toestemming dat ook haar leden bij de 
Uniebonden om kaarten terecht konden. 

1 .... 

In de kaart ge 

In plaats echter van al de � bouw
vakarbeiders, 'die de E.V .C. zëg'E"' te heb
ben ingeschreven, meldden zich bij de 
Uniebohden slechts 708 nakomers. Waar
bij nog minstens vijftig ongeorganiseer
den. En al is daarmee dan al niet bewe
zen - maar hoeft dat nog bewijs? -
dat de mankracht van de E.V.C. voor een 
deel fantasie is, vast staat nu wel, dat de 
overgrote 'meerderheid van wat haar 
aanhang heet, verstandiger is dan de 
communistische leiders. Die meerderheid 
had zich, tegen het bondsadvies in, al 
lang van de zegelkaart \'Oorzien. In een 
verouderde revolutionnaire term heet dat 

, .,dappere ongehoorzaamheid''. "Wij noe• 
2 men J1et liever de eerste stap in de rich

ting der bona fide vakbeweging. Hetgeen 
neerkomt op verzwakking van de E.V.C., 
die aanstuurt op onrust en stagnatie 
van de sociale zekerheid. 

-------
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� f Haagse bouwvak-
arbeiders voor vrede 

in Korea 
DEN HAAG, 28 Juni. Hot enltele we

kon 11a.m.ongcstolde VJ1e<h.acomlt6 van
bouwvakarbetdors, waa.rln 'loden vn.n het
N.V.V., c.N.V. QJt vo.n do mvc zlttlng 
hebben genomen, M,crt zl.oh. met oen to
legl'am lot 'de mlqletor-p1·caldont ge
richt. In dit telcgl\l,m vorzoelton do 

1 bouwva.Jdi.rbeldera de reg,e1·ing ho.aar 
vertegenwoordigers In do UNO opdracht 

\ to geven do vredesvoo111tellen van Mallit 
to ondersteunen. , 

1
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1 Oproep Amsterdam.s comité verdediging levenspeil

Op 19 April conferentie van arbeiders 
verschillende vakorganisaties 

1 Het Amsterdamse Comité ter Verde
diging van bét Levenspeil, bestaande 
ult leden ,,an het NVV en de EVC 
heeft- zich met een oproep tot de 
sterdams-e werkende beYolking ge cht. 
II!- de;te oproep wordt een Amst dàm
se conferentie aangekondigd, aarin 
"arbeiders uit alle organisatie en uit 
alle bedrijfstalrn:en tezamen zull n moe
ten beslissen, welke maatregele thans 
moeten worden genome1� om ·he le,•en 
en het geluk van onze gezinnen tegen 
de aanslagen op l1et levenspell te ver-
lcledigen". 

Deze conferentie zal plaats vinden o 
19 April aanstaande. 

De verklaring zegt verder: 
"We doen aa.n deze conferentie 

het voorstel onmidde�k de strijd 
te organiseren voor een salarisver
hoging van 10 pct. voor alle wer
kerii en volledige compensatie van 
de prijsstijgingen en het instellen 
van een absolute prijzenstop". 

"We roepen U op In Uw ,bedrijf, In 
Uw bedrijfsafdelingen deze eisen te be-
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