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DATUM: __ .LsJ.:L.' '/ J-..,...,.., --
PAR.: ______ _ 

)
Actie bankpersoneel 

had succes 
Incasso-Amst. Bank zal 

overwerk betalen 

Zoals wij reeds berichtten was door de

l

/ 
directies van de grote banken besloten 
geen overwerk, dat deze banken van 
3----49 Januari was toegestaan, uit te 
betalen. Hierover was grote ontstem
ming ·onder het bankpersoneel ontstaan, 
welke zich o.a. uitte in het organfaeren 
van een petitioooementsactie door de  
bii de  E.V.C. aangesloten Algem, Bondj 

"'"""/ van Werknemers In Handel-, Bank- eo �"" 
Verzekeringswezen. Verder hee:f.t deze 
bond de betrokken bankbedienden voor 
een verga,dering op Donderdag 13 Jan. 
in "De Roode :i;..eeuw•• opgeroepen. 
Een en ander h� tot gevolg, dat reeds 
enkele- bankàirecties bak.7..ell gehaald 
hebben. Dooi;- de combinatie "Amst. 
Bank-Incassobank" werd reeds aan het 
personeel medegweeld, dat het overwerk, 
uitbetaald zal worden. 
Het Is duideliJ"k, dat ook de bedienden l 
van de andere banken dit werk uitbe-1 
taald moeten' kr.ijgen. hetgeen blijkens 
het succes van bun collega's van de 
Amst.-Incassobartk bereikt lcan worden, 
door krachtdadig deze eis te stellen . 

-<. 
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Een aantal Haarlemse ·nkelbedienden 
uit de kantoorboekhan el vergaderden 
Dinsdag onder leiding v de Algemene 
Bond van Werkers in H del-, Bank- en 
Verzekeringswezen, ov r een voorstel 
tot opheffin� van de ve lichte Dinsdag
middagsluftmg, welk orstel door de 
Kring van Boekhandel ren bij de Ge
meenteraad was iruredi nc;l. 
Er \verd een motie aangenomen, waarin 
met klem tegen het voorstel tot ophef
fing der vrtie mic;ldag wordt geprote,s
teerd, omdat niet alleen de bedienden 
zelf, maar ook een groot aantal boek
handelaren niet in het vooriitel gekend 
waren 



EVC vraagt gratificatie 

voor Bankpersoneel 
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Congres kantoorbediende1J E V.C 

Naar grotere samenwerking 
met anders ___ organiseerden 

CrlUsch werd vastgesteld, dat to 
dusver bljna alleen de eigen orga
nisatie was gezien, terwijl te weln 
naar samenwerking voor de e
meenschappelijke belangen 
EVC-ers, Unleleden en 0:1, 
seerden werd gestreefd./. 

Op het congres wer richtlljnen sa
mengesteld, langs ke verbetering in 
het werk en gemeenschappelijk optreden 
verkregen kan worden. 
O.a. zullen voor meerdere bedrijven be
drijfskranten gaan uitkomen, terwijl
tevens bedrijfstak-tijdschriften zullen
worden· uitgegeven. , 
Vastgesteld werd, dat bij de laatste sta
kingsacties uit de grote financiële steun 
der handels- en kantoorbedienden hun 
sympathie voor de staking bleek. 

Werkloosheid kantoor

bedienden steeg 
Uit de congresrede bleek verder, dat 
het aantal werkloze kantoorbedien· 
den sinds 1947 verdrievoudigd is en 
dat kantoorbedienden boven 40 jaar 
practj.sch niet meer aan het werk 
komen. Dit wordt mede veroorzaakt 

t van het congres werd een 
eisen, die o.a. maatregelen 

tegen de urte en de werkloosheid en 
voor ver etering van de a.rbeldsvoor
waard evatten en zich tegen de af. 
braak van de democratie en voor de 
vre uitspreken, aangenomen. 

\ ,· motie voor de onmiddellijke vrijla• 
ing van Piet van Staveren werd even•

J eens aangenomen. 
----
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Bond hant:personeel 
:--. E. V.C. eist 2--yrocent

gratificat:î� 
De Algemene Bond van Werknemersin ,Handel, Bank- en 'Verzekeringswezen, aangeslotllI) bij g.e. EVC, heeft zicli met het volgende schrtjven tot het College van RiJl,tsbemiddela� ge-wenèl: 

.• \ ,,In tegenstelling met voorafga.,ndejarertt hebben de werkgevers in het bankbedrijf, alsme,de vele werkg
i

e
.
rs in de levensverzekel!\ngsbedrijven ver1949 d� door het <\ollege toeg� tane 2% grat· ·catie niet verstrek�:,/'Daarom ve eken wij met kl�;m, medei.1 verband m ...(Ie st1rk ge§fegen kosten van het levè'r!sonderh_.oÛ<I, dit jaar voor het administratief .i,en niet administratief personeel ,;yerkzaam In ban-t") � ken en levensverzekeringsbedrijven een :;:> vacantiet.oeslag Vll;Jl minimaal 2% van het jaarsalaris b t n den d te willen

} voorschrijven." 
-

-
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Periodiek: . .. /t/� ......... d:.. ..... . 

Datum : .. LL .. � .. á:1.. ..... =.J): ............. . ..... ..

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan .................... dagen 

AAN 

GEZIEN 

dat. 1 par. 
Volgens geadresseerde 
nog t.k. aan 

P&B // 
.. /.. . .tL .... ···· · ········· . ················································ 

.. • .CK.. .... ..'�lH .. ... i..'. ..... ············· ................................

Aantekeningen: 

D 50 · 15000 l 10212 . ·51 . 43 

rBijenkorf" -personeel
tegen nieuwe 

Win elslui_tingswet 
Het pers Bijenkorf" t 

Dit sebrij ven is personeelsleden! 
Tevens is een veN:oek gerich NVV-bond van Handels- en bedienden "Mercurius" en a de Bond van Handels-. Bank- en rzekeringspersoneel van de EVC, m in samenwerking te treden e gezamenlijk die stappen te onder en, welke nodig zijn om de plat} en tot werktijdverlenging (die doór de nieuwe Winkelsluitingswet wordt beoogd),\onmogel.ljk te maken. 

� 
s21roeo-d' 
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andels-, bank- en verzekerings
personeel in congres bijeen 

De Bo d" g • ht het éuvel van het overwerk. Wat dit 
" . fl Op eOC laatste b��reft bepleitte hij verkorting 

In ,;De Kroon" te Amsterdam is Zater- der wer.kt)Jd met be.houd van het salaris. 
dag jl. het eerste congres van we•rkne- Na, het ontwerp van Wet op de Publiek,
mers in het Handel-, Bank• en �em" chtelijke Bedrijfsorganisatie en der 
ringspersoneel, aangesloten de Een- e�Joosheidsverzekering aan een gron-
heidsvakcentrale, gehoude dige 

�
·tîek te hebben onderworpen en 

De landelijke voorzitter er org11-nisatie, de noo aak van de vorming van meer 
de heer L. v. d. Muyze erg, ze!d In zijn kader e van de scholing te hebben aan
inleiding, dat een der oomaamst taken �:i.. riep spreker op tot vertrouwen
van dit congres is, grondslag e leg- m ei� kracht, waardo�r het mogelijk
gen voor een grot re zelfstand gheld, z de- zo noodzakeh;ike eenheid tot 
waardoor het mogelijk wordt he 'wffR 

;r. te brengen.�n gezamenlijk de te 
van• de a.fzonderlijke•'lbelangengroe efï op ve achten strijd, Eli� onherroepelijk ko-
eigen wijze en effectiever te doe ·ver· . n gaat, het hoofd bieden. 
lopen. · \. , '.Na een uitvoerige scussie, waarin
Verv'?lgens schetste spreker de sitle, speciaal het vraagstu van de eenheid 

, waann de werknemers ·'W de on r de en van de jeugd veel be ngsteUing had,
·bond ressorterende bedtij'>4:1n zich werden een aantal re olutles aange-
den. '\ nomen. In die inzake 13,larlsverhoglng 
Achter.eenvolgens liet hij de 

�
erk s 1n wordt het hoofdbestuu opgedragen de

de warenhuizen, de bankbed d de strijd voor verhoging er salarls,ien en 
verzekeringsagenten en nog ve dere tegen de voorgeno i:i aanvallen der
groepen de revue passeren en van- allen reactie te organls n. In de resolutie
bleken de slechte lonen en arbeidsVoor- Inzake de zelfsta lgheld der organlsa
waarden. tie wordt de a;am der organisatie 
Spreker gewaagde van de strijd die o.a. vastgelegd. ze zal lulden: Alge-
door de bankbedienden in Augustus '46 mene Bon an Werknemers In Han-!
we�d gevoerd en van de methoden der (lel

�
, • en Verzekeringswezen.

! Umebesturen om met allerlei onvervulde- (B. · • .) • 
beloften de strijdwil te breken. Vp. · elden wij nog, dat met algemene
Uitvoerig stond spreker stil bil de mis- sté'mmen een Ingediende motie werd
lukte fusiebesprekingen. ,.Het zal eç}J.ter aangenomen, waarin op verhoging der 
n!et gelukken de eenheid blijvend til ver- vleesrantsoenen wordt aang�drongen�
hinderen," zet spreker, en hij wees hierbij ---�...:...-��-• -
op de ontwikkeling der vakpeweging in 
Frankrijk, waar de pogingen opnieuw 
s�heu�ing in d� vakbeweging te brengen, 
zijn mislukt. Dit moest mislukken, omdat 
de C.G.T. de strijd voor de dagelijkse be-
langen der werkers met kracht weet Je 
voeren, waardoor allen tot eenheid van 
handelen komen. Als we naar dit voor-
l:leeld handelen, Is ook in ons land de 
eenheid niet tegen te houden. 
Speciale aandacht wijdde spreker aan 
het oprichten van contactcommissies 
het jeugdwerk in de warenhuizen en aa� 

' 
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Bijgaand doe ik U toekomen de Congresmap van de 
Al.gem.Bond van Werldlemers in Handel ... , Bank- en Ver
zekeringswezen. 

Ingesloten gelieve U aan te t2effen het verslag 
van de Secretaris van die bond en de Congresrede, 
welke door de voorzitter werd uitgesproken. 
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COO(jQ€Smap 

ALGEMENE 

BOND VAN 

WERKNEMERS IN 

HANDEL, 

BANK- EN 

VERZEKERINGSWEZEN 

25 S€Pt€ffiB€Q 1948 



ALG.iill.:E1J"'"E BO:F:9 VAN v/ERiiliER:IEFIS IN H.11.NDEL, 13.AF.l(- EN VERZEKERINGSil.EZEN
------0------

.Q.!ll��resolutie inzake Weerstandskas 

De Algemene Bond van Werknemers in Handel, Bank- en Verzekeringswezen,in Congres bijeen te Amsterdam op 25 September 1948 besluit ingevolge
het bepaalde in artikel 5 der statuten, medè te werken aan de vorming van één Centrale �Gerstandskas en de samenstelling van een bijbehorend
Reglement voor Uitkeringen_ uit de "t1Leel'S tandskas;
p._�agt het Hoofdbestuur en de Bondsraad van de Algemene Bond van \;i:erk
nemers in Handel, Bank- en Verzekeringswezen op daartoe de nodige
stappen te ondernemen in samenwerking met het Hoofdbestuur der E. v. c.
Gaat over tot de orde van de dag.



ALGEJvIBlNE BOND VAJ.'v. WERKNE1iERS IN HANDEL, :BANK- EN VERZEKERINGS11"EL.EN 

----o----

Ontwerp-Resolutie_over de_zelfatandi6heid 

De Al: 'G �ne Bond van Werknemers in Handel, Bank- en Ver zeker ingswezen 
in Congres bijeen te Amsterdam óp 25 September 1948 
kennis nen1end.e van het besluit van de Landelijke Raad der E. V. C. 
d.d. 4 Novenber 1947 1 luidende:

1. De Landelijke Bedrijfgroepen van de E. V. c., voor .::.over de
wenselijkheid daarvoor aanwezigi kunnen ,,roràen omgevormd tot
juridische autonome bedrijfsbonden, aange,:3loten bij de E .- V. C.

2, Het samenstellen van ontwerp-statuten en H, H. Reglementen ten 
behoeve van de bedrijfsbonden dient in overeenstemming met het 
Bestuur van de E. v. C. te geschieden en behoeft de goedkeuring 
van de tandelijlce Raad der E. V. C. 

3. Het H. B. der E. v. C, ontwerpt een nieuwe regeling voor de finan
ciele verhoudingen tussen de II bedrij fsbonden11 en de E. V. C. en
doet na aanvaarding door de LaGdelijke Raad deze achtereenvolgens
van kracht worden voor de bedrij fsbonde:...,.

�!=ll�q_�t_ voldoent� .. vast: dat de op het Congres van de Algemene Bond 
van Yferknemers in Handel, Bank- en Verzekeri r..gswezen genomen besluiten 
volledig in overeenste;::ming zijn met het hierboven onder 1 en 2 ge-
noemde; ' 
besluit ! op grondslag van zijn Statuten en het H. H. Reglement de 
nationale verbondenheid met - en de eenheid van - alle 1Tederlandse 
werkers te bevestigen en tot stand te brengen door het Hoofdbestuur 
en de }Jo,1dsraad op te 'dragens 

1. hun invloed te doen gelden bij het reformeren van de E. v. C.
tot een verbond van Zelfstandige Werknemers-Organisaties,

2, alle mae.treg,elen te nemen die kunnen leiden tot versterking van 
het B'. V. V. en de we6en te openen tot e rn ontplooiing van de 
internationale solidariteit der werkers in de Handel, het Bank- en 
Verzekerings·,"lezen, binnen het raam van het ·-u. V. V. 

3. De financiele verhoudingen met de E. v. c. op basis van de nood
zakelijke zelfV1erkzaamheid der Algemene Bond van Werknemers in
Handel, Bank- en Verzekeringswezen te herzien en vast te stellen
in overe�hstemming met het H. B., resp. Landelijke Raad der E.v.a.

Roept daartoe de werkers in de Handel,. het Bank- en Verzekeringswezen 
op in grote getale toe te treden tot de Algemene Bond van Werknemers 
in Handel, !fänk- en Verzekeringswezen. 

Gaat over tot de orde van de dag. 



On twerJl:"resolu tie inzake salarisverhoging. 

T-e Algemene Bond van Werknemers in Handel,::Bank-en Verzekerings
i':: zen in Congres bijeen op 25 September 1948 te .Amsterdam, 
kennisnemende van het feit,dat de kosten van het levensonderhoud 

steeds blijven stijgen; 
stelt vasts 

� de salarissen van de werkers in de handel
1
het bankbe

drijf en het verzskeringswezen in steeds schrillere tegen
stelling komen te staan ten opz�:hte van de prijzen; 
da� de enkele toeslagen die sommi� ·e ondernemingen wel eens 
geven practiscb geen verlichting i rengen; 
dat de besturen van de Uniebonden -zonder dat de leden van 
file organisaties door hen daarin worden gekend- de door de 
regering gevolgde loon- en prijspolitiek ten volle onder
steunen en mogelijk maken,waardoor deze besturen voor de 
gevolgen van deze regeringspolitiek geheel verantwoordelijk 
moeten worden gesteld; 

besluit: 
de strijd vo-:Jr ve1·hoging van d€ bestaande lonen, en salaris
sen, ten koste van de winst,met onverminderde kracht voort 
te zetten en de bondsraad en het hoofdbestuur van de Alge
mene Bond van Werknemers in Handel,Bank- en Verzekerings
wezen opdr�cht te verlenen deze strijd met alle ten dienste 
s taaJJ.de middelen te leiden; 
roept alle werkers van hoofd en hand in de handel,het bank
bedrijf en het verzekering·swezen en aanverwante bedrijfs
takken, ongeacht hun lidmaatschap van enige organisatie of 
hun levensbeschouwing op,in nauwe lotsverbondenheid met de 
leden van de Algemene Bond van t ·erknemers in Handel,Bank
en Verzekeringswezen deze strijd te voeren en daardoor alle 
voorgenomen aanvallen van de reactie op het levenspeil der 
werkers, bij voorbaat met kracht af te slaan; 

gaat over tQt de orde van de dag. 

o-0-0-0-o-o-o-o 



ne Algemene Bond van Werknemers in Handel, Bank- en Verzeke

ring�ezen, in Congres bijeen op 25 September 19481

gehoorq. hebbende de dis'cussie over het jeugdwerk, 

is van oordeel: 

l. dat de positie van de werkende jeugd onverbrekelijk verbonden ia

met die van alle werk.ers,

2. dat di. en tengevolge de verbetering in de positie der werkende jeugd

moet worden beschouwd als een verbetering van alle Merkers,

stelt vastt 

1, dat de strijd voor de belangen der jeugdige werkers gebaseerd dient 

te zijn op de oplossing der dagelijkse problemen der werkende jeugd 

en de verwerkelijking van de op het Nationaal Congres der werken

de Jeugd gestelde eisen, 

2. dat in verband hiermede, waar mogelijk, de vorming van jeugdgrme

pen uit leden onzer bond in de bedrijven noodzakelijk is,

3. dat de strijd van de jeugdgroepen voor de gerechtvaardigde eisen

van de werkende jeugd de totstandkoming van de eenheid van alle

werkers zal bevorderen,

draag� de Jeugdraad op de organisatie der j e,:cgdgroepen in ·de bedrijven 

krachtig ter hand te nem�n en de problemen en gerechtvaardigde eisen 

van de werkende jeugd door de jeugdgroepen in de bedrijven aan de 

orde te doen stellen, 

!!_.aagt �et Hoofdbestuur en de Bondsraad op aan het jeugdwerk de grootst 

mogelijke steun te verlenen en d_oor- een geregelde_ propagand,e. het 

jeugdwerk in brede kring ingang te doen vinden, 

gaa,t over tot de orde van de dag� 



10.15 

10. 30

11.00 

11.30 

12.00 

12.30 

13.30 

11�.30 

l?.3C 

18.00 

19.00 

19.20 

, -

AGENDA -CONGRES 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

Opening en verkiezing pre&idium; 

Verslag van de zittingsperiode voorlopig bestuur. 
Inleiders C. van Dijk /secr./ 

Toelichting financieel verslag en begroting door 
G. van Lewe /penningmeester/;

Begroetingsrede door H.B.er der E.v.a.;

Ve1'kiezing commissies en stembureau; 

Pauze; 

Congresrede door L.W.v.d.:Muyzenberg /voorz./; 

Discussies; 

Beantwoording; 

Geze.melijke maaltijd; 

Verslag commissies; 

Bekrachtiging Statuten e�- Reglementen voor- en 
oprichting van de zelfsta, 1ige Bond van Werknemers 
in Handel,Bank-en Ver zeke1 ingswezen. 

19.30 uur Verkiezing Bondsraad,H.B. en D.B. 
Bekrachtiging van aan het Congres voorgelegde 
resoluties. 

ao.oo uur Slotwoord en sluiting. 

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

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

----------
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Kameraden�op dit eerste Congres is het aan ons de taak�U een over
zicht te geven van onze bedrijfsgroep 11 Handel- en Geldwezen 11 van
af de beginperiode tot op het huidige moment o 

Uiteraard kan dit verslag beknopt zijn;zonder daarbij te verzuimen 
onze successen alsook onze fouten te belichten. 
Hieruit volgt;dat door enerzijds de lessen uit de fouten te trekken; 
anderzijds-ook moet worden voortgebouwd op datgene wat is gegroeid 
en goed is e

Daarom zullen wij niet kunnen volstaan met een verslag alleen;doch 
tevens ook de richting zulien moeten wijzen;die naar een hechter en 
stevi�er organisatie leidt o 

Toen in Juli 1945 de oproep tot stichting van de bedrijfsgroep Han
del- en Geldwezen was uitgegaan;werd als gevolg hiervan tot instel
ling besloten o

Op de stichtingsvergadering bleek;dat··wij Vterhoudingsgewijs te Am
sterdam een groot aantal leden telden. 
Vooral de Incassobank met ca o 250 leden;·de Bijenkorf en de Hema met
ca. 350 leden�sloegen hierbij geen gek figuur. 
Er werd een b�stuur gevormd�dat in de loop der tijden nogal verande-ringen onderging o · 
yan de toenmaa�s aangewe�enen,��eft slechts ka�. Kn�p nog zittingin ons bestuur.Alle overigen ziJn door allerlei oorzaken�meestal door het niet aankunnen van de problemen,wegens gebrek aan ervaringen ook wel door te veel werkzaamheden elders,uitgetredcn.
Tot 21 Januari 1947 d:reef' de bedrijf'sgroep op- de kameraden Der�i;Jn
en Knoo__p;die beiden echter door ander werk in de E. V .c., zo in , �
�lag werden genomen;dat aan··de bedrijfsgroeparbeid practisch weinig 
aandacbt kon worden besteed·; ·-
In deze periode had de E?V oC. als geheel met vele organisatorische 
en technische moeilijkheden te k9:mpen. 
Doordat het toevloeiend kader geen gelijke tred hield met de grote 
massale toeloop van leden, werd ip het begin in alle plaatsen,onaf
hankelijk van de bedrijfsgroepen,centraal geincasse:erd.·· 
Het systeem was daarbij bovendien in elke··plaats anders. 
De E,V.C o stond voor 2 belangrijke taken. De ene was een centrale 
administratie door te voeren:zonder welke een samenbundeling onmoge
lijk is; de andere was de bedrijfsgroepen te··formeren. 
In Januari 1947 was de eerste '.t·aàk volbrl!:a'.at. en de twede zo goed als. 
Daar de basis onzer vakbeweging het bedriJf is;'volgt hieruit dat de 
administratie ook naar dit principe moest worden verlegd·, n';,l�naar 
de bedrijfsgroepen. 
Tot aan Januari 1947 werd het vakbondswerk in feite door de plaatse
lijke centrales verricht. Dit was door de centrale incasso en - ad
ministratie vaak onvermi�delijk. Wel waren plaatselijk bedrij�sgroe
pen met besturen gevormd:doch deze bestonden voornamelijk;alleen in

naam. 
Na de centrale ordening kwam aan het eind van 1946 dan ook het be
sluit',de incasso en administratie van de centralen te verleggen naar 
de bedrijfsgroepen0 

De bedrijfsgroepen werden hier9-oor als lt ware gedwongen alle vak
bondswerkzaamtteden thans zelf ter hand te nemen. Dit betekende van

zelfsprekend het toe nemen-van het aantal kaderleden en daardoor dus 
van de valcbondsactivi tei t';; 
[
d

i��
d
ei��w

f
eri ie_e���t� belaugriJk� .§.tfil).,...

n�a� de_z�lfsiaud;hgheá:_d_Vän
_e � �1.J. §.fil:03.P.en_g�_z�t.:;. 
O?i onze bedrijfsgroep;d1.e tot dan toe alleen in naam bcstond,kwam 
hierdoor VO(?r de noodzakelijkheid9het practische vakbondswerk-aan te
pakken. Kamo Dermijn nam een noodsprong en stelde �m 0 v.d.Lindan 
Vooren als penningmcester-administrateu� aan. � 
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<:J46 ni ,;t •,o1 f"enä_;:., he,.·beD. k11.1m0n .leiden en de Un:i-.e oonds oe s-tuuréle� s 

.,_ J ,  _ ,_,  • .,_ J_  __ __ - -: ·: :;- • . ' , .  ) ·  • ., -: .... ~:in·c � ,..t de kop met Mey•,n: aan·· :• ho0f"o.; c.1.c ){2.1lS fr:l Ooon ge,;.regen �-.,__ " \,;,  - . ..1. ..... � 

in te  d.r1.:i lcken o . • _ • • , 
Voor het be stuu.r was h,.;;-:, da:n ooK 2.0,,,r moel..l.l J K  de c ontact en in die 
bcd:rijv(m weer: t ot acd.,v.1.-t0it te b:cenge�,, � ... /4a •:eel t o.let.1:rs.i:c l:1. .i :ngen waren na ,;mkcJ.c maand�n te Hls " 01;dam de 

/ bcd:r·i j fsbo stu:ren in vnrerre,: weer g0fo:0mae�rêl. , dn:t o.nn p:ract:1. sch be-
dri ifswcrk kon w0I·d.E,n bagonnen . . .. . , De �erste ··t:L j d  was het �-t00:fdbcs·};ui;_r "t evcms he't afde..Lings cestuur van
Amst erdam� 
In de zomer vnn. 194 7 <.af;.:<sden" w5.. j er in ecm 
doen verkiezen en ko� het IL, B., >i:.j_ ch mec:r 2..an 

9 .. fdel:Lngsbcstnur te 
de 01.nga.nisator:i. sche op--

bouw in hei; :.e.nd gaar.t wi ,j (:icm "  
Na vee J, mo�d .. li j h:hédcn zijn  vó . •  � e :r  uj_tei .ndeli jk  in gos:ï..e.agd

1 
diverse 

afch:ilingsbefftn:cen i; c vor;ar..:n ,. 
}Iet H ... B "  sto�Id hj_ or vc.:n· een zee :r- zware taak"Niet alleen de vorming 
van besturen moest gt �·"h-i <�f- ,m , doch 00k ho-t pra8tischo vakbondswerk t 
dat zo .1ax:_g e.chtc�:rw.s·g0 was gei-:;�,1--1 e11 >1Lmde t egeli j kerti. j d  te  worden 
aangepakt � . , . Een handi cap nierb:.:.. j ïN;J.s , dat wc viel steeds moer ove:r- goedw:i.llcnd 
kade:r gingen bcschikkon '.,:maar sl� cht s fmkelen vakbol'Jdsorvar�:ng hadden •. 
Fout en konden dan oo k nü,t ui't,b:ij. jven "  
Het kleine vakborJdsw1::,rk_, zn.9.ls ge s chillen 0ve:c vacatd, .i.0 s�ont s .1ag;·1d n.,. 
dorbi j alag en nnd0re dagGlJ.. j k,se kwe stif.� s we1'ó en 'to wci.n ig door ons 
aangepakt O Oclc werd tn onvr:, 'J.è(,ende mat-e c:pgekom0n voor aJ.ge!neen ge,-• 
voelde g:r-ieven in de bc;drijvèn;zor-üs een 0v1.:.l'.rwc::,,b··eg-eling;' een nade .• 
lige j_nd e1ing 'Van we1-�(t:i. j àen;.'e(m onvo 1(� -� !'l'rlde beveiliging e " d � ·-
Te  vce .l·- we rd. er j_n de beginne ,gesproken ove:r· él.e  algemene l:i jr, van . de 
eenheid ., 

�� ._ -�- �-

T e  weinig we:rà in d e  pre.cti jk do -:i::- onze beèl.ri j f'sbE: stu ren en and e:rc 
:funeti onar-t ss"'.'1 1..,1 .,-�- :,-'"l,,r do;1 .r mid<lc.:.: van de s t r:i. j'ë. voor vc:r'l-Jeterin ..... 
g,?.n;· ook éi.i0 van kJ.eino o;nva.ng 1- gc:1arbnid . .  , 
H ei; zou on ju:!. st zi jn .hierui.t d r➔ concl.usie t e  -t:r·ekken � dat wij F-:J,le en 
ma.ar f'mx'ten .zouden hebben gei:mD.k·t; .,. We l i.s he·½ z.o , dat zondex deze 
f'ou't eri onze successen g;rcrter e:n m�cr e:oü.dcm zi jn�;dan tot nu toe be�, 
1.10:j.!.ct o 

,, 

Ontegenzegli j k  j_s voo::-:-a.l h0t J.o.a-t s-te j. aa:r veeJ. en goe d werk :rc:pr:!.ch·t " 
E "  V "C  .,. �,gidsclubs zijn_ gevormd on is  als gevolg hj_'erv&n h0 "!, _ pe i.l van 
ons kader  zeer zeker omhoog gegann � Enkele · · onz",r wu:r·en .LTJ de ge lee-;0::· . 
heid een curmz s i n  '1 Kn.mpoo..,..,d '' t e  voJ.gcn , l)ozo kameraden zi. jn  als 
gevolg-hicrv:an 1 e en bolang.ri j ke verst ,;;rking van onze o:r.gan:Lsatie ge
worden �. 
De _zwakke plekken :L� ons I{oo i'dbc stuu.:r lwndc:n •· r.1ude hie:rd.00:r o ok worden verst e:r�t o Zo kon . de pEin!'üngmen s-1: c:r v .., d e  Linó.©n•· Voo:ren zi jn  werkzaamheden m"ct  aan en v1G:r.·d h�. j vc:rvnngcn d.:-,0.r ko.m 0 v � fa::we "  Ook kam . Dcrmi j n  t:t()k zich uit Z>i •i n  functü: terug o'mcw.t.Ï-i:i.j door ande�. re werkzaa.mheö.en ntct i.n .stR,:� b.lc-;1 �,k ½:i jn f'uno·t{e r!8.8T b0horen t e  vervullen . ◊Qk kam ,  C •:il-o,J.8..r en lram ,, Koot '.)2di. o sl ('l Cbt s 2 m3a:nckn i n  Ons F 'R - j  t-r,· ·· r ·• har! ;.. "' -1 · • · ., • .,_ ' · • - - • 1 .. . .. " :,:, :  : J· lif, . _ -· � v -Lo ren n1e1; ::.n -;-stao.1.; .. c 2.1. ,J n . ae· ·p-ro o.1.smen i;ot ·een go od einae ;,e bro:t:gen " l_n hun nlaat A wGrdcn ��am"  Hagen en kam� Schwarts

K
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Onlangs is j_n·· onze. o:r-gani.sa-tie weer een nieuw aspect gekomen ',n" 1.

dat der jeugd � ·· .. .. . t + · 1 · 
Zoals bekend heeft de E�V.C. naar aanle�ding van de In ernauiona � 
Conferentie van werkende Jeugd;een speciaal Congres voor en door ae

werkende jeugd belegd Q 
1 

• . •  

Op dit congres is he-t bcs.1.u.1.t genor:1en ,de werken�e J�ug� en haa�

strijd een haar toekomende piaats 1.n onze organisatie in te ruimen.

Een 12'tal prog:rammapunten van str�jd is daar opgemaakt. Voor het 

bereiken v-t.n deze eisen is een Ceni;r.ale Jeugdraad l?evor�d. 
Echter ook onze bond heef't een jeugàraad doen verkiezen,teneinde de

strijd voor de algemene. punten in ?-� _praktijk te kunnen voeren. 
Deze jeggdraad is slechl:is trn:nmaal 02.J elkaar geweest .Her�_resul taat
hiervan was=;-a.a-t de jeugdJ.•aad met de hulp van de besturen, overal waar
dit mogelijk is�·j�gdg).�,oe;i2on ��llen vormen •.. 
In enkele afdeltngen hebBen wiJ reeds dergell.Jke gro�p<;in of contac
ten . Deze jeugdgY·ocpen �.1 llen echter dan e�rst posi t7ef. werk kun
nen verrichten 1 indien zij kunnen steunen op Jeugd-commJ.ssies in de 
bedrijven . 

-

Te Amsterdam is men reeds begonnen hiervoor de grondslag te leggen. 
Ook hier zal moeten worden a:angeknoopt··bij de grieven die de jeugd 

ontegenzeglijk in alle bedrijven heeft. 
Welke wareh de factoren waarom onze organisatie zich niet steviger 
heeft kunnen consolideren? 
Deze waren enerzijds het feit,c1at wij slechts over ��n vrijgestelde 
de beschiklüng hadden en de andere H"Bo ers alle werkzaamheden in hun 
vrije tijd móesten verrichteno Anderzij ds werden de organisatorische 
maatregelen vaak op., een te schematische wijze doorgevoerd,waarbij in 
onvoldoende mate de noodzaak hiervoor aan de leden duidelijk werd

gemaakt" 
Ook hieruit zullen wij onze lessen moeten trekken·;·n.l, dat de schep
ping van een steeds beter organisme dient te geschieden door en met 
alle leden o
Samenvattend kunnen wij vaststellen; dat ondanks de vele tekortkomin
gen, onze bond een stevig fundament heeft gekregen. 
Dat het vakbondswerk steeds beter wordt gedaan en steeds meer aan
dacht wordt besteed--aan de kleine doch voor de betrokkenen toch zo 
belangrijke grieven. 
Hierop voortbouwend;zal ongetwijfeld onze bond aan invloèd winnen. 
Zal de eenheid van de werkers met rasse schreden kunnen tot stand 
worden gebracht. Zonder de�e iwmers zal d8 strijd voor lotsverbet0-
ring onmogelijk tot resultaten kunnen leiden . 
Daar-om;kameraden r de eenhoi.d pTopageren; accoord! 
Wanneer wij echter ve:rzuin:en hiervo,or de organisatorische maat·rege ...
len te nemen 1 dan zal zij niet tot stand kunnen komen. 
Laten wij hier_ besluiten het werken in ·ae bedrijven door middel van 
een goed functionneren van de bedrijfsbesturen en bedrijfstakbestu
ren tot grotere ontplooing te brengen� 
Door het werken 'Y8:n de j e1.lgdcommissies in de bedrijven mog,elijk te 
maken en de vorming van de jeu.gdgroepcn met kracht ter hand te nemen 
D� ��ll�n-�j_sla�en� 

• 

WJ.J willen dJ."G verslag ntet eindigen zonder U een andere concrete
taak voor te leggen. 
Deze taak is om voor l5vD•acemoer 1948 ons ledental met 10% te verhogen·., 
Dit is geen moeiliJke taakQindien alle afdelingen volgens een tevorenvastgesteld plan hie!��n gaan we�ken·, dan zijn ··wij er van overtuigd, 
�t de2e 10% gema��e.tiJk �e bereiken zal zijn � Hierdoor zu�1en wiJ ook f'J.nancieel in staat 3ijn,onze propaganda eennog betere inhoud te ge-:>·an0 

Kamer�den fa?,n ons allen de taak éri voor de 10% ledenwinst �n voor de
o��an=!-�ato=::'ische ui tbo1�w van_ onze bond dagelijks te ijveren._WJ.J .ziJn n!et be!��esd 1 cln.t . wij hierin zullen falen" 
Op voc:ir 0n✓ .. e zP-l.d,n,nnè.J.g0 1;,nd v;1,n Werknemers in Handel ·Bank en Ver-zekeringswezerL, s 
Op nos,:r do eonhei.c1 1 



Een ander geb.r'ek wa.s,,dnt wij in :fei-te niet over een la�del�jke be
drij:fsgroe:pf6eschil·c-ben 0Hi.0rclcor moest het Hoo:f�b7stu1;tr ,kl��n C?llege 
als het was·,vaak bes.1.üisingen nemen over zakenrd1.e �ngen17Jk n1.et 
voldoende in uitgebreide kring konden worden UJ. tgedi scuss1.eerd. 
Wij hebben dit gebrek voor een gedeelte !��en op te vangen do�� hot
regelmatig beleggen v�� l�ndeltjke kaderJiJ�enkomsten. D:�e bJ.Jeen
komsten hebben ongetwi1feJ.d hun nut bewezen,doch konden ull.teraard 
niet tot die resultaten leiden';·à.ie een werkelijk gekozen raad wel 
zouden heb ben ge bracht o _ 

• � • 

Vandaag zullen wij dan 001i:: aan d:,. t euve1. :rnn einde m1:1-ken en een .. 
bondsraad verkiezen r die uit vertegenwoordigers der diverse bedrJ.J:fs-
takken zullen moeten bestaan� ,,-
Hierbij komen wij dan vanzel:fsp:relrnnd aan een ander probleem, dat on
ze bond tot nog toe nie-t hoeft opgelost;· n';,'l-;; he-t �orme�!.a.21 b,;
drij :fstaklfen. . . . . . . 
Dit is ·vooral te wijten aaJJ. de te we1.m.ge bedr1Jt,'sbesturen die �iJn 
gevormd·,; Hier ligt ook voor ons Congres e�n taak,te zo�gen dat in 
alle afdelingen meer aandacht aan de vorming van bedr:tJ:fsbesturen 
zal worden besteed 9 
Zonder d�ze grondslag zal het onmogelijk blijken bedrijfstakken met 
eigen besturen onder ·vero.ntwoordelijkheid van de Bond te kunnen vor
men, 
Zonder deze bedrij�stakken zal het moeilijk blijven de zo nodige

strijd,werkelijk met succes te leiden� 
Dit gebrek was --ook de oorzaak waarom met name te Rotterdam,trawanten 
van v.dbBerg c.s., zich in het bestuur van de afdeling kon�en �t?drin
gen en in·-feite elke activiteit remden. Door het snellen 1.ngriJpen 
van ons H.Bohebben wij kunnen verhinderen, dat onze bedrijfsgroep 
Rotterdam am1 de O "V "B. werd uitgeleverd·; Ook te Dordrecht is dit 
spelletje door snel ingr-ijpen�niet gelukt. Vanzelfsprekend heeft de
ze geschiedenis ons wat nadelen gebrncht,doch wel zijn thans alle 

voorwaarden aanwezig om Rott erdam tot een stevige en gezonde afde
ling te makens dat onder leiding van de scheurmakers in het verleden
steeds werd belemmer-d e 

Hoe stond·-het met onze propaganda? 
Tegelijk met de zgn" 'docent:r.alisatie in Januari '47,waarbij naast de 
incasso en administratie, ook de vakbondswerkzaamheden van--de c entra;.:. 
les naar de bedrijfsgroepen werden verlegd,stelde het H.B.der E.V.c. 
de bedrijfsgroepen in de geJ.egenheid ook V(;.n de krnn-t II V/erkend Na-
der land II gebruik te maken . ·· - ·· 
De buite:1pagina·1 s ·werden door het H o B"der E.V.C. gevuld;'de binnen
pagina's door de diverse bedri,j:fsgroepen. Dit was een 1-elangrijke 
s�ap voorwaarts naar de zelfwerkzaamheid der bedrijfsgroepen. 
Hierdoor werd de bundeling van onze leden vergemakkelijkt. 
Deze verbetering werd Yollediger toen wij op 5 November 1947 ons ei-

lgen orgaan II Handel en Geld II konden uitgeven. ·-
.J2ii i:,s_e�1;..,.Z§.E:.! _Qela�&,:iJk_p.r.o."Qaga_!1dQ-.!!!igd2,l .... g2b!e1fen_. \Ce.l.e ygn __ ol}ze 
nummers z1.3n in de diverse bedrijven verspreid en··doorgegeven. 
Van b�lang hierbij was he� gehalte van ons orgaan. In de beginne 
wa� �l. t wat strak •. De artikelen ·waren te streng principieel en te 
weinig op de practische dagelijkkse strijd a:.feestemd·. Ook hierin is 
vooral de laatste tij_d verbetering gekomen door de vele 1B drij:fscopie • 

. 03:� orgaan ''. I:Jandel �n Geld 11 ·;·dit propagandamiddel is echter niet al
tJ.Jd op de J1:aste waarde geschat r· Hoevele leden zijn er ni·et, die nog steeds verzuimen hun krant aan een collega ter lezing te geven? Daarom zal �og meer dan voorhGen ons orgaan al? propagandamiddel moète�_wor�en in�ezet en gezorgd worden,dat er steeds meer en beter be
dr1.J:fsn1.euws inkomt� 
Buiten dit propaga1;damtddel zijn er enkele :folders uitgegeven spe� ciaal vo?� warenhuizen?het bankbedrij:f en het zièkenf.ondswezen . V�rder �iJn d?or ons ·in divers� afdelingen per bedrijf verschillendecirculaires .u=!-tg?zet o Deze laatste propaganda voorar·die op de �én of andere actie in--ecm bedrijf was ingesteld-·hee:ft v�ak resultaten opgelev�rd_�Zoals b. �: he�. uitzetten van �en ;peciaal mani:festje .voor
d7 He�a, dat een onm ... -JdelJ.J ke loonsverhoging ten gevolge had . . Dit middel zal in de toekomst nog vaker moeten worden aangewend. 



Waarde Maklters, 

Het' is in het organisatie leven der E.v.a. een 

nieuw verschijnsel, dat wij als E, V .Cl. ers van een afzonderlijke be

drijfsgroep in congres bijeen zijn o Voorheen konden wij uitsluitend 

de conferentie vorm en kon alleen de E. V .C. een ,congres bij eenr0e

pen.-· A1-s-wi-j -straks de ontwerp ·s·tatuffn en huis4oud·elijk reglereent 

hebben aangenomen,dan is ook bij ons voigens artikel 16 het congres 

het hoogste orgaan: van ons bondsleven. Dit houdt dus in,dat onze 

bohd een veel gro'tere zelfstandigheid heeft verkregen. Dat de E. V" c�

er toe is overgegaan de afzonderlijke bedr·ij fsgroepen een volledige 

zelfstandigheid te geven,is het onderwerp van vele discussies en 

beschouwin�en geweest op onze vergaderingen en in ons orgaan. 

Uit deze discussies is ons alle�wel duidelijk gebleken,dat onze 

E.v.a. eeri sne.lle groei heeft doorgemaakt,waardoor enerzijds afzon

derlijke bedrijfsbonden mogelijk werden
1
terwijl a�derzijds de nieu

we organisatievorm noodzakelijk is voor de verdere uitbouw. I�,È1a,,�

korte bes taan h�eft de E. V .c. reeds veel geleerd. D.oor grote ac ti

vi tei t en doelbewust streven beschikken de bedrijfsbonden over een

kraehtig _jong·. kader, Dit heeft het mogelijk gemaakt de verschill-enr-

de belangengroepen rn staat te stellen het werk op eigen wij�e uit 

te _voeren" De landelijke leiding q.er E.V,O. heeft' ervaren,dat het 
• 

- - -·· ·- -
-:, � 1 

kader der afzonderlijke bedr�jfsbonden .de betekenis van eensgezind 

opt.reden kent. De afzomderlijke bonden zullen ook steeds elkaarfzo..:

ken�waar men door gezamelijk optreden tot groter resulta·ten kan ko

men. Maar �ij zullen in de toekomst vrij zijn,om hu�eigen 

bepalen;waar dit een groter voordeel zal hebben. 

is de 

De grondslag te leggen voor deze ze�fstandigheid, dgt 

pr ac ti sche taak, w
�

rvoor t•ij vandaag staan, ·
· l 

Daarnaast zullen wij de lessen moeten trekken uit hç + 

verleden,om de richting.aan te kunnen geven voor de toekomst. 

,. 



) 

). 

Sinds onze laats·te landelijke ç onferentie op 25 J"an� '4?, 

is or het een eh ahder gebeurd op het gebied van de sociaal econo-
. 

( 

mi�che strijd •. \l:f.ij waren ge4wongen ons een oordeel te vormen over de 

vele nteuwe f.ei ten, die zich voordeden, Van ons verworven inzicht :,ml•· 

len wij ook nu getuigen6 

GROTE V-.ti..RWACHTINGEN VIERDEN GEK._�EJ:1!k. 

'1Lij weten het· allen. Direct na de bevrijding hadden wij vele illusies: 

wij waandèn ons reeds op dé drempel van een nieuw maatschappelijk be-, 

ste1.-..:v:eHi:.v�en de belof.ten.,-die _.door . .d� r�gering ir;i Lond,-en war_�n ge_

daan. De reactie �rofiteerde van de hoopvolle stemming onder de massa 

en probeerde via het :\\[ili tair Gezag en andere ondemocratische instel•-

= lingen de touwtj qs, die hun door de bezetting der moffen uit handen 

waren g�glipt,weer stevig vast te grijpeno 

In deze periode ontstonden op veel ruimere schaal dan voo.1.· 

de bezetting allerlei democratische organisatievormen in de bedrijvca, 

zoals bedrijfskernen,contactcommissies e.d.,waardoor een ve�l bredere 

basis werd gelegd voor de sociale medezeggenscha.p in üe ondernemingen, 

DE REACTIE PROBEJliRDJ:!i DE VLOEDGOLF OP TE VANGEN. 

De reactie begreep,dat zij de eers�e golf van &emocratisch willen der 

massa moest pogen op te van,�en en te laten ui tebben-. De drang naar 

eenheid en vernieuwing,die in do bezettingstijd zo_d�ur was �erworvcn,

moe13t de :reactie trachten de kop in te drukken. Zij besefte maar al 

te goed, dat de kracht die uit eenheid geboren zou worden, onweerstae.n-· 

baar en v,oor haar dodelijk zou kunnen zijno Het was de reactie d�ide-
. -· . - -

. . .. .. - - . . •- ..,

lijk1 dat het herstel ve.n de vooroorlogse macht voorlopig niet op a.é 

oude wijze van openlijke klassestrijd kon worden bereikt o Aan ons was 

daartegenover de taak, om ondanks dit streven der reac�ie, deze veruor

ven democratische rechten te handh�ren en uit te bouwen. 

STICJ-!TING VAN DE -�tBEI D ONDEH]JIJNT KRACHTEN DER WERKERS. 
-.� .... --- ..,.,.,,.,....,. __ ... ,� . .  -.-· ---� ..... J--- __ ...., _____ ·---·----·-------.... ---·"'·"'--...... --�

Hoe handig hebben_zij gepoogd de klassevrede te prediken. Met gebrui�

making van de welwillende medewerkü1rg van de N.V.V.bC3stuurders werden 

de oude vertrouwäe organisaties der we1kende massa gebonden aan hun 
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fHichting van de Arbeid. Desondanks bleek ook1 .. onder onze catago

rieën van werkers strijdbBreidheid. Zo stonden de bankbedienden 

midden Augustus 1946 op de bres voor hun belangen. Toen bleek reeds 

hoe listig de Bedrijfsunie te werk ging om deze golf van strijdwil 

Ol) te vangen. 'Deze strij dwil, die w&1 aangewakkerd door een te open

lijke halsstarigheid v� de directies der vier grootste banken,mocst 

haa.stiglijk doo:i;t de bestuurd,era der Uniebonden worden gesust door 

radicale woorden en toezeggingen van· algemene aalld. Dat de positie 

dér bankbedienden nog even ongunsti_g is als voorheen, weet een ieder. 

Deze on���tig� posi t_ie· �°.��t __ g_��e_:mo��i_:erd door. h� t _ overma�i� __ a�

tal ovc1·uren, dat door dï t për'sonëcl wordt gemaakt. Van de contac.t

commissi·es, die toen in het leven zijn gero�pen, vertonen vele nu 

weinig tekenen van leven meer. 

Door een nauwe samenwerking tussen de Uniebondsbestuurders, 

de werkgevers en de regeringsinstanties was het ook mogelijk,om ons 

ontwerp. van regeling der salarissen en andere arbeidsvoorwaarden vcci

het a.dministratïeve personeel, werkzaam in he·t, bank.bedrijf ,-te negeren" 

Hièrmede is duidelijk aangetoond.dat de reactie· reeds midden 

Augustus L946. su�oea h�.d mét de instelling van de Stichting van çl.e

_Arbeid, thans· _onder leiding van Ir. Damme, direo teur v-.,,n \ierkspoor. 

· D,E FUSIE ZOU UITKOMST IroNNEN BRENGEN,

Toen reeds was het overduidelijk,dat de Uniebondsbestuurders in de

machtsgreep der grote werkgevers we.ren verstrengeld. H.et was. van hot

grootste belang om te proberen de modern georganiseerden van deze ook

voor hen zo verderfelijke politiek los te maken. Met·welk een vurig

enthousi-a.sme hebben wij gep:l:ert --vo-or -d:e--totstandk.oming van de fusi-e�.

Hoe hoopvol waren wij allen g�stomd,'da.t de modern georganiseerden"

gehoor zouden geven aan onze wekroep. De werkers reageerden ook en

de N.V. V.· hoofdbestuurders mo·esten in eerste annleg de.c.rmede rekenin;;;

houden. Inmiddels bere�den een deel van deie hoofdbestuurders zich

er op voort om aE:>.n deze druk weerstanèl: t-e bieden. \Wij herinneren ons

nog duidelijk de grote teleurstclling,die zich ve.n te.lloze werkers
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mee.ster mae.k-te toen het N.V.V.-kcder de fusie afwees . ., Toch werd 

zowel in de hogere als i� de lagere geledingen van het N,v.v.

hierover afkeurend gesproken, Hebben wij gebruik gemaakt van de 

duidelijke ontstemming over deze ge.ng van zaken onder de N •V. V e 

leden? Neen 

Het is een zeer ernstige tekórtkoming ·va.n de gehele Neder••· 

landse vakbeweging geweest ,dat deze ·eenheid op dat moment niet i� 

verwezenlijkt. Dit zal als een zwarte bladzijde in de geschiedenin 

der vakóeweging blijven gebockstaafd o 

. . 

Vrienden, de rea.e tie moet het juist hebben 'Van de gesple-· 

tenheid in de vakbeweging, U kent het oude spr�ekwoord: verdeel en 

heers •. De bureaucraten in de vakbeweging poogden door middel vr.n 

de Stichting van de Arbeid en straks door de P e B,O. van de vakbe

weging een ambtelijk werkend apparaat te me.ken,in plaats van eeD 

ätrijd_o:rgruiiáatie ter verhoging van het levenspeil der werkers" 

Àan ons de hfstorische tae.k -met onze vele N.v.v,- en 

andere makkers- de vakbeweging .tot een eensgezindê strijd orgo.ni

satie te maken. Dit is mede te bereiken door steeds weer te ijv')ren 

voor de eenheid. Wat de eenheid in de sociaàl economische strijd 

vermag, leren ons de Oost Europese landen. Mae.r ook Italië en Fr8....11.l<' 

rijk I I,s dóor de verdeeidheid in ons land nu, de s.i tuà.ti � hope: oos? 

Neen! ,kameraden. Ook in Frankrijk poogde men de gro.te C,G.T', door 

het oprichten van de Force Ouvrier.e te ondermij_nen, Maar door do 

strijd voor de dagelijkse noden van alle werker� kracht�g te voeren 

en da.ar doelbewust leiding t\an te geven, zijn onze Fran:se vrienden 

er in geslaagd niet alleen met de Foroe Ouvriere,ma..:1.l.' ook met de 

Katholieke vakbondsledèn to·t eenheid in het handelElll te komen0

Ook wij zullen door ge�tadig dagelijks op te komen voor dè belangen 

d-er werkers, op het machtige pad_ dezer eenheid komen0 

J\�.Jwl�NIS VAN DE.CONTACTCOMMISSIES VOOR DE EENHEID'ONDERSCHAT.

Zo hebben wij b.v. in onze bond onvoldoen�e aandacht besteed\ aan

de activiteit der contactcommissies. Wij reageerden daé1I'door on�
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-t • • • 

voldoende op de kleine noden ve.n de dag,terwijl deze juist een 

· · a·é�rnqpiilgspunt hadden. kunnai zij'n voor acties van·· grote·r for-

maat, Door het vervme..rlozen van het werk onder de. l,ecien der con-
, ;· .  

tac tcommissi è� ging ook de voeling met da N •V. V, ·1ed!3n te loor •.
; . ,. . ,.' 

Of het contact verviel in hae..rkloverij op principieel gebied,dic
• • •1 ..... . · - : ' 

ons ven hen vervreemdde, Deze houding word door de Uniebondsbe-
l 

- , ., 
• 

, ' 

s'tü.urders; maar ook door. de werkgevèrs uitgebuit, door' "s'tèeds te

t raoh ten o�a bui ten de con t ac tcommi s si e··s te houden en lan tdun-
. ' 

• • : . ,1 

kend over ons werk te schrijven en te spre�en. In ons orge..e.n
i :- -� 

"HQidel en Gold1i hebben ·juiÎiè. ��h ter' kuruJ.en vo.ststell�, de.t door

ons menigmae.l de spijker op de kop werd geslagen en dat \'lij one

niét lieten intimideren door h�t brutaal gesohrij'f van '11·Mercu-

riusi1. e.a.

VERZET VÊRZEKERINGaPERSONEEL DOOR VERDEELDHEID
0 ZWAK.

v ... : ,- - : . ' .. · ... , . . 
.. ; . . .. . ., In het verzkeringsb"ëdrïj r· hebbëh ·,;fij. minder me't. ae· t�g'ëriwerking 

.': aièr UniebondsbestuuFd�r'à' te· · krunpen· ·gehE'.4, dan wel met de verdee.ld-
. • :i:: 

1 ... • • • .)''!°'- . .. 

heid onde� de pereoneelsle�en zelf. Ook voor deze oatagorie van 
• ' ·1 ;-_. 

werknemers· hebben wii gestreefd naar beteré· arbeidsvoorwaarden, 
' " 

�'.'e:. ''cioor' een ,eigen ontwerp _r'egeli�� vopr ,he't �i;�,è�'fondaperso-

neel op te stellen en onder hen éc/po�uiariae�èn·. E·�n o.l · te gro-
, 

t� indi vidua.listi�-che houding •'onder dit' persone�i ·ma.ak:'te massaal 
. . � - . :. . . : 

,werk moeilijk, Maar ook een gebrek aara initiatief in eigen rij en 
•. , . , i ,·:.=· ;: .. '.. . , •"( 

heeft one gunstige momenten voorbij l�ten gae.n,die een -grotere 
. . ' 

eenheid onder deze werkers ·had kunnen bevor,deren� Vooral bij het 

ziekenfondawez.en ia getoond,wàt ''èen..;he:Lt vë':iriiä.g: .. '. �-· 
- • - - • ,, 1 

. ..  : . .. 
Het n:iedi'sch apparaat vormt wel .een eenl?,eid · en wièt een in-

. . 

komstenverhog.ing ve.n niet minder d� 50% te 'llerw'eryen� Het bin-
• . i • • • 

. nen-en bui tend.ienst personeel is v�rde.eld . in,, all�rl�i ', ber oepsbe-

laig·�ri' organis�.t-ies voor eik ziek�h}orids -en verzekering.sma.atscha.p-
·- • 

• • • 
' 

• 
• ' � 1 •' -' 

• 
: 'j 

, • .. •• • •• • '.•. 

.

.. • 
� ' - : 

·: 
• ' 

pij á.fzond:erlijk,waàrcioor men nog steeds geen behoorlijke C.A..O.s 
•• .,:.: . • : .. 

• • 
. • \ • \; "�: ';.( • � .1- • • - : :, .: ... _;' . � � •. �-. • .... � 

heeft kunnen a.fdwingen0 ' Vooral hier wreekt zich het onvoldoende 
I: ,1 t . • 

t •' j 1 ,· • ·, -

.

. , , ." &·. -· • 1 � 0 

.... bewustzijn ondér het administratieve personeel ve.n wat eensgezini� 
'•' : .... ' ., 

' '• 



'

Wij zullen de· ielegdê contactpunten met de 6 V'e,de M.A.A. en met 

de andere v,er,zekeringagroepen moeten ver,stevigen, door op kameraad-
. ,. 

schäpp.ëlIJke w!i.jze met cieze-ëoiiega1á reg&lmatig van geciächten·l:-é 

wisselen en eteeda weer in de practijk te bewijzen,welk een macht 
' 

een alle we�er� omvattende bedrijfsorganisatie kan hebben. Vooral 

zullen wij mo�ten �e.ntonen;dat zij -ook al zouden enkele va.ri deze 

kleine groepj e,s tot een grotere particuliere belangengroepering 

SP.menvloeien- machteloos zullen blijven voortsukkelen zo lang Z.ij 

niet in een groter verband zijn opgenomen. 

De eenheid zal tot stand moeten komen niet"ru.leen via de besturen, 

maar ook door het eensgozind optreden van alle werkers. Hiervoor 

is een regelmatige opklaring noodzakelijk door middel van het prac

tisch werk,onze eigen krant en door studie-clubs. 

EEDRIJFST.AKGEWIJZE ORGANISATlll NUTTIG, 

Vooral bij het werken onder deze categorie van werkers ie de nood

zaak geble4en vap_bedrijtatakgewijze organisatie. lij zullen hier

door in staat zijn de juiste werkwïjze te vinden. Deze makkers zul

len �e��r_!n eigen kring de .!'!"�de v� _het organisatiele��n leren

1;ccmnen. Daarop zullen zi�.�zich ook in groter verband wensen aan te 

sluitGJll. Door ons werk bedrijfst�.kgewijs aan te pe.kken,zullen wij 

beter. rekeniµg kunnen houden met de spec·ial& wensen en mogelijkhe

den der 1e·spectievelijke takken van bedrij'f, die in onze bedrijfs

b�nd zijn verenigd. 

DE l',B,O, EN DE WARENHUIZEN. 

De belangen van een andere ce.tegorie vo.n werker,s in onze bond lig

gJ;;n weer geheel anders. We denken aan het warenhuispersoneel. 

Zeker, voor hen is het één en ander bere_ikt. Ma.ar de toegezegde be

drijfskern bij de Bijenkorf,w�arvoor wij een keurig,no.o.r inhoud en 

uitvoering verzorgd,reglement ontworpen,is nooit werkelijkheid ge-
. 

wordem. Dit heeft twee oorzaken. lij hebben het betreffende perso

neel niet voldoende kunn.an overtuigen van de waarde ervan. Ander

zijds heeft de directie het tot stand komen geremd, omdat zij wi.st 

- ..
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dat de publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie met z'ijn onderne

mingsraden door do regering werd voorbereid. Zij'wist,dat deze 

P.B.O. een veel gunstiger vorm vo?r haar zou zijn,om de alleen

heerschappij in het bedrijf te behouden. V4ij wisten' dát en wij heb

ben het personeel der warenhuizen menigmaal gewaarschuwd door mi�

del vv.n onze krant, ve.n manifesten, van leden- en· openbare verge.

der ingen. Dit alles heeft onvoldoende weerklank gevonden o Dit geeft 

one te denken� 

HET JEUGDWERK GEEFT HET JUISTE CONTACT IN .. DE WARENHUIZEN. 

Ne.o.r onze mening zul.len wij ,vooral onder deze werkers het jeugd-
� � _, \ . . - \ - .. . - .werk krachtig ter hond moeten nemen o Het merendeel der bezetting 

in. de vmr�nhuize� be� t�e.t uit jon.geren, die' g'evoelig zij� v'oor het 

j eugdwork" Via dit j eugdv,erk. �ul.len wij deze uerkera voor grotere 

mae. t schl',J\pelijke problemen e.l s . de P .B: O. moet en .int ere s s·ê'ren. 

Dnnrbij zullen looncorrocties niet mogen uitblijven,omdat ook dnnr 
. . . 

de arbeidsvoorwaarden steeds slechter worden. Ook het.jeugdig ad-
' : •.' • • • 1 � • • • : ! ' j • 

\miniatratief personeel �a.l onze volle· aandá.cht moeten hebben, dcro· 
1 . ' . . . .. : ' . ' 

. . 

i�un lonen ver beneden rechtvnnrdige eisen liggen. Via het j eu,,;d-

\werk zal. deze groep van werkers tot strijd moeten \'70rden gebr�cht o 

ONT\f/ERP VAN WET WERKLOOSHEIDSVOOR�IENING. 

Nu zi oh steeds ernstiger tekenen van werkioosh�·ïd e.Ém· de· hori zrr 
. : ... 

voordo�n,ia het nood.Zakelijk ac.n dit probleem de volle aandacht te 

schenken. Reeds ligt een ontwerp van wet voor de werklooaheidsvoo�

zicming gereed, ,vao,rbij de crieeslas ten op de ech-Juclers der werlrnr<.1 
- . . 

dreigen te worden gewenteld. Wij zullen onze college.'s heel duide-

lijk moeten mak�n, dat cri siav-er:.schijn,selen · onverbrekelijk verbon-
.A � 

' • • 

den zijn met het kap; talistische stelsel, zodt:-.t d� werkende bevol,·• 

king geen enkele verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor de 

gevolgen daarvan. Elke vrerkelijke meá.eieggënsoho.p b.ij de· regeling 
, : . . . 

vnn het economische leven wordt hear immers ontzegd! Van mae.nd tot 

me:and neemt het werklozencij�er toe. Per 31 juii uas dit 33.700; 
,1 .. ' 

• • 

in de mao:nd Augustus steeg het tot 34.600. Straks zal men pogen 

de jeugd de plaatsen der oudere en duurdere werkkrachten te laten 
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innemen, om de heren' werkgev.ers in staEl,t te stellen hun winsten te 

behouden. De jeugd!zal in hGe,r bele.ng en ïn:dat van hae,r uudere 

collega's deze' sóort v"an dum;ping op de. nrbeidsmarkt moeten voor-

komen. De,arn(l:as·t zal .de· werkloosheidsbes,trijding in de huidige 

vorm moeten plaatei, ml',;ken voor een welvaar·tspolitiek;een politiek 

van. opbouw, Üidust:rüüi sa tie� ver grotin� v;�.n de handel m�t alle

landen met behoud van onze nationale zelfstandigheid. 

Werkloosheid betekent loondruk. Dat weten de machthebbers. Niet 

voor niets achr-eef ir . \"''if:ol terbeek in het blad vpor "Maatschappelij

ke Belangen",het blad der gro.ot�apitali.stén: "een klëin-beetje' 

werkloosheid1 dat is wat Wij nodig hebben'.'. Ir. Keus -directeur van 

de 11 Heemaf' 11- zei,dat hij niet sterk wilde industrie.liseren,maar in 

de huidige mist vaart minderen. �1at werkloosheid kunnen de onder-

· nemers beSt"gebruiken. Har.d werken en de buikriem toesnoeren,

Wianneer· · de dreigende massale vrnrkloosheid werkelijkheid 

wordt, de.n zul-1.en .de huidige II captains of induatry" :voor een behoor

lijke werklozenvoorziening moet,en zorgen •. Zij zullen dan hun enor

me winsten uit de vette jexen,die zij in alle mogelijke reserve

ringen y,éten weg t� werken om de belasting te ontduiken,me.e..r eens 

moe ten aanspreken •. 

GEEN OVERWERK; STRIJDEN VOOR LOONSVERHOGING. 

Reeds nu moet het uit zijn met het overwerk. Het te verrichten werk 

z2..l door meerdere w�rkkrachten moeten worden verricht of over een 

grotere periode moeten worden u1tgesm�erd. Natu·urlijk kan de.n het 

lo.ge contra<, tloon,dat het e.c:J.n:i_i_pi�t;at��f,_personeel �t_e_eds is op

gedrongen,niet gehanqha.a.fo. blijv�n. ·V..ij zullen klaar moeten staan, 

onb.eiding aan de strijd te geven. Ook ee� verkorting vnn de we rk

tijd met behoud van het volle salE'.ris kan de werkloosheid bep.erkcn. 

BETEKIDNIS VAN DE P.B.O. 

Vrienàen,wij staan voor een ernstige P,eriode in de maatschappelijke 

ontwikkeliIDg. De.krachtsver houdingen tussen arbeid en kapitaal,tus

sen werknemer en werkgeve� zijn verschoven. De macht der werkers 

in de wereld groeit zienderogen� De_ reacti� moet zich steeds van 
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grovere middelen bedienen, om ha ar bevoorrechte po si.tie te behouden o 

Vaj zien dit op internationale achaal,maar ook binnen onze eigen 

grenzen kunnen wij dat vaststellen, V.ij hebben natuurlijk allen 

kennis genomen van de door de E.v.a. ui�gegeven brochure ''Werkend 

Nederland, verdedig·t de vakbeweging11
• Vri enden,het ga.2. t i�derdaad 

om het behoud van de vakbeweging,de strijdorganisatie der werkers. 

Datgene,waarvoo� de werkers jarenlang hebben geatrcden,n.l. de 

opbouw der v��eweging,die op de bres staat voor hun belengen, 

dreigt verloren te ga2n, als_de.J?.B.0 .• � werkelijlqieid wordt. 

De P.B.o. immers voltooit het werk,dat de Stichting van de .Arbeid 

begon,nl. het bevorderen van de kl��sevrede ten koste van de wer

�ers. D.e. Stichting van de Arbeid heeft een adviserende functie; 

de P.B.o. zal wetgevende bevo�gdheid bezitten op sociao.J.-econo

misch terrein. De.t wil zeggen, dat v,ettelijke regelingen op aoci-
. , - � . . 

e.f'.1 en economisch gebied· tot ste.nd kunnen komen. bui ten de volk-

vertegem1oordiging om. Dat betekent dus een ernstige aanslag op

de .democratische rechten van alle werkers. Dit alles wordt met

een schone schijn van rechtvaardigheid,v� democratie overgoten.

Ook het N.v.v. doet zijn uiterste be.at om de P.B.0, acceptabel to
1 • .. • 

maken voor de arbeidersklasse door het voor te stellen,alsof hier-

door nu eindelijk de zo begeerde economische medezeggen�chap van

.de EJ.rbeiders in het bedriJ f is ver.zeicerd. Het tegeno·.;,.ergeetelde

' is echter het geval. 0 zekér, in de sociaáJ. ... ecopomi.ache raad -het 

hoogste orgaan der P,B.0.- zullen de arbeidèrs Via de z.g. bona

fide vakbewe5ing (dus de Unieboncfen) door aanwijzing �ijn ;erte-

gen'\îoo'rd'igd,nl. voor áen derde. De. e.ndere twee dèrden zullen be-

staan uit ve;tegenwoordigers 'der V1&rkgevere 'en der Overheid. Als 
.tl',, 

wij er ons nu cena goed rekén,schap vrui geven,dat de Overheid in 

;. •. 

deze k'ap.italistische maatschappij zeer zeker ntet aan de ke.nt van 

de arbeidersklasse steat,m aar i,IJ.tegend�el de belangen der werkge

vers verdedigt,ja zelfs uit vertegenuoordigers van het grootbedrijf 

bestaf'.t,dan weten \7ij p
0

recies,wé'.t deze soort ve.n "democratie" vo:>r 

de 11orkers betekent. De vertegem;oordigers van de vakbonden uor-

·,
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den benoemd ,docor ;cl.e organisaties der werknemers, die daartoe door 

de. re.gering ;;,'orde,� ·�angèzoch.t o, Deze o�fenen hun f,unctie uit zonde:' 
'. ' 

,/ I":· ; • ;. 1 • ,..... • • ' • � 

· · last van of -r_1:1:g-g.�'ëi,re:ak ·met hun vakorge,nisaties. Z:i,j zullen slechta

de edele ta����{���Jri o.m .'voof -de arbeiders te prij zen, wè.t de heren
• 'l,L. ' · ' .. 

. wijzen.- Obk ':d:e1 i��aáste 'organen van der�e P.B�O. zijn ondemocratisch,
- ' ' 

Reeds is bek�nf ge�v·o;deii'� dat er naast· ;dé onàernemingsraad geen 

plaats zal zijn ·,;o·or ··de bedrij fskerneh en de.t deze l'>ndernemings

raad onder' leidi�g zal staan yan de directeur van_Jiet bedrijf. 

R'eeds t1u wordt d'e acti vi tei t der conta.c tcommissies en bedrij fa

kernen steeds meer uitgehoid. Deze contactcommissies mogen zich 
' . 

· hoe la�ger noe meer uitsluitend.heiig houden met het o�ganiseren 

van boottochtj es e.d. of het verzorgen van het w.c� p�pi•er, zoals 

bij '·de Centrale Effectenregist"ra{ie •. °ifMneer bela�gfijker zaken 

worden aangesneden,de.n poogt de dirèctie zich daarvD.n:IDlet niets

zeggende beloften af te mak�n. · In onze kre.nt _h.ebben wij regelme.tig 

op deze· wantoes�and de vinger gelegd. En dit wil men :qu wettelijke 

grond geven! De macht van cie reactiè wordt dOor de P.B.O. een wet-
• . ' 

• . t • ·• 

telijke gr<1ndslag gegeven;de werkers poogt men de mogelijkheid om

�alfs ta.ndig · 1:o·or h,:'..e.'�b€le.ngen op te komen, te ontnemen.
. . . 

'DE P ,B_. o. · ONDERMIJNT DE ECONOMISCHE Mn:DEZ.EGGENSCHAP. 

Dit is g_e� stap vooruit ap de 'Jl-10g· naar economische medezeggenschf'f, 

zoals de Uniebon�sbestu�rders -dus 00k die van· het N.v.v.- ons be-

·lieft wijs te maken,'ma�r integendeel· een terugval nao.r he·t stelsel

van Mussolini, Fra.nco en Sa.lazo.r •· Gèbie-dend noodzakelijk is het, dat

wij' de .E.V .c� brochur'e ,waarin dit alles overduidelijk wordt. uit

·eengeze't,.ui tvoerig in onze werkkring met onze. collegE'�' a bespreken.

Viij Zull�n onze �olleget s van het dreigende gevaex moeten doordrin

' g,en. Zorgt ervoor, dat Uw c,ollega t s deze brochure in handen krijgen 1 

· Maar h·e··t is ri:Let vold_oènde om alleen deze ·br.ochute te verkopen�

,B4Q;]lLIJKS� NODEN MS UITGANGSP1.J.!IT_'!.

Men geeft gemakkelijk 10 ete, 0m v·ë.n èen volbardende propagandist

af te komen. Het is noodze.icelijk_,dat wij c.ls· led.en van onze· bedrijfo,·

bond ·zorgvuldig acht moeten, slnà.n op alle de.gelijkse noden en al
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onze krachten moeten inspannen,om voor deze noden op te komeno 

Als wij dit weten te verbinden aan de principiele achtergron9. 

van de economische ontwikkeling 1 dan zal het ons ook mogelijk zijn 

over het gevaar van de P.B.O. te spreken en voor deze discussies 

gehoor te vinden. Voor de dagelijkse belangenstrijd kunnen de mo

dern georganiseerden gewonnen �orden. Zij zijn strijdensmoe,zo 

wordt wel beweerd. Ma.ar wij zullen met tact en overleg te werk 

dienen te gaan. Laat hen enig initiatief. Begin niet direcrt te 

hakken op hun leiders,maar bespreek uitsluitend de punten 1 die met 

de actie te maken hebben. Als een N.v .• v, lid zijn leiders critisch 

gaat beoordélen,probeer nem èrá!ïnlet-!cra te weken van zijn organ1� 

satie, Geef he:m het inzicht,dat ook zijn organisati_e een macht te-

gen de reactie kan zijn,mits de leden actief worden. Zoek met hem 

de wegen,die dat mogelijk maken. 

qNS \/ERKEN ZAL ONBAATZUCHTIG MOETEN GESCHI�EDEN.

Het moet niet in de eerste plaats ons streven �j.jn,om zo t n N.v.v. 

lid voor onze organisatie te interesseren. De arbeidersbewegJ.ng is 

er veel meer mede gebaat,als ook zijn organisatie actief opko1.it 

voor gelijkluidende eisen. Dat hier mogelijkheden liggen, die gro•• 

te successen kunnen opleveren 1 he'bben de H. T.M. actie en de bou·.1.::+, 

king in Den Haag wel bewezen. Men zal onbaatzuchtig te werk n:octcn 

gaan en uitsluitend de belangen van het personeel moeten zien 5

Doen wij dit, dan zal het zeker de arbeiderl:$beweging, en ook onze 

eigen bedrijfsbond ten goede komen. 

fil[\[USTE KADERVORMING VO_f).!VJ.. ONDER DE_ JONGEREN M.hAXT ONS KRACHTIG, 

Ongetwijfeld ie voor al dit wer_-k ka.der nodig o Dit te vormen is cor•• 
_,,_.. .. ._ .. 

. ste vereiste. Vooral uit onze jeugdige leden zullen wij deze mo€

ten putten. Hun enthousiasme en dadendrang zullen de oudq�en moe

ten leidene Wij ouderen zullen_ niet "?ee.ngst mo_gen zij.n, om hun ver•·· 

antwoordelijk werk te geven. Natuurlijk zullen wij hen steeds met 

rae..d en daad moeten bijstaan,zonder daarbij echter hun activitei� 

te remmen. Het jeugdwerk kan ons daarbij grote diensten bewj,j �-::�1 

en eist onze volle ae.ndacht. 
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HET WERK IN ,'DE QNDm&EMINGEN LEVERT óOK _JONG KADER·

l._ ' 
� � 1 

Wij zijrl tfr' in g'ea-12.agd .in vele ple.e.\aên cpnta.cten· te leggen;men-

•• :ii••- l 

sen,met wie wij �regelmatig in �erbi�ding. staan• Deze contacten 

behorèn zie� uit� te b.reideri tot bestiu::;n. In d� plaatsen,,waa.r :r:eods
• t 

-een afdelingsbestuur bêsta.e.t,hebben ,!ie kame raden de taak, contacten 

in de bedrijven op tel bouwen-. Dez-e kunnen _op 'h'l:m beurt weer uit

groeien tot bedrijfsbesturen,zoals wij er. reeds enkele in J\.lllster-

- 1 

dam b,èbben. De bedriJfsbesturen, b.v. in Amsterdam, bet'ekro en een 

enorme steun v0or het afdelihgsb-es tuur. Ook hebpen wij ter uitbrei-,

ding van de la.ndelijKe raad daaruit jonge opkom.ende krachten kun

nen putten" De·z.e makkers waren anders niet zo gemakkelijk ne,nr Y .;

ren gekomen. Door hun gestadig en positief werk in hun b�drijfs-

� 

bestuur hebben z·ij bewezen een wurm hart ·voo'r ons .bondswerk te be-

\, 

zitten. Zo zLjn er meer voorbeelden. Hierdoor on�staát,kader.

D:i. t komt vooral ne.a.r voren, t'l.ls er. practfscb wer� iÏfordt ged2,2.n. V::-,r.k

• 
• .·� • 1.' .. 

meJ:de-t1 _de mênaen zich z'elf -r�eda, als wïj in een bedriJf kómen pre-

ten ovér .é�n of andere grief. Heb vertrouwen in detre mensen, helIJ

hen eh g·ee:t: de wegen �an, waarlangs zij.stapje voor stàpj e te werk

moeten·gaan. 

·sclIOLIN.G. 'VERDIEPT HET rnER .,

Willen al deze oudere en j-'Or-1.ger_e rna.kkera echt,�r best?f,d zijn. tegen

tèieUTstellingen,dan moeten Wij niet verget-en hen -�� .sppç,len. Het

'Vorig jaar hadden wi·j in c1e grote steden onze gids.clubs,. Ook dit

jaa:r li_gt 11.et in de bedoeling r.i'erniede .voort te gF1,a.n..o La�t iedere
- , 

' 
.. 

afdeling hiervan werk maken o De E.V.C\gids le�nt zich_ in .zijn nieu-

we gedaante uit.stekend voor,,dit werk. Ook de bro,chures,_die van

tijd tot tijd doör dè E. V .c. wo-rden ui1;ge g,e:vc.e.I;l, zijn :wae.rdevol ma-·
' 

teria:a.l voor atudie-elubso 

Blagen wij er in, tijdig ons kader uit te bre� den, dàn z_:ull�n actios 

ons ook ,nie-t ·over�ompelen. V,ia (!l,e vertrouwen_a�,nnen in de_ 'b-edrij

ven blij yen wij 'Op de hoogte van de, stemming in h·et bedri j f:c en b .,u-

wen zo door het klein� -doch zo belan@rijk werk- een kern. 

:Bij event. grotere àcties �ij'n w·ij -de.n in staat om leiding te gevca,
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EEN OP GANG GEBRACHTE ,AeTIE-TOT EEN"'GOED EIND·LEIDEN. 
l .:,, � �. 

., ' 

In het verleden heb b.e� wij wel de -r�_u9 beg?,an, om met een e.o ti·e te be

ginnen, die wij de.n door gebrek aan -tijd. e!l �an kader niet·tot een 

goed eind wisten te b'r.engen. Z:o ,zi.jn wij .verle_cfo_n. j.aa,1; begonnen met

een -àcti'.e onder ·_verteg.enwoordigers. Op papier stond alle_s wel mooi, 

maar in de practijk _kw.çJJ} er n�_et ve·e1 _van, tel;'_e9bt. z·o hebben deze 

vo0r·delig effee-t. - • f 

Een· andër v&orb·eeld is rde stug.1.§,Ç._.9!):lllli.ssie,die �_j.-tste�end werk deed.,

;· :: . ��t>o'r klaarheid vo·o� onsz,elf te bre�gen in VJ:laagstul<:;ken van het verze

keringsbedrijf1 Een· serj,e" inteil"ès_qan.te artikelen was he-t res�l tae,t 

daàrvan. ':Beter wa1•e he·t gewee:et .die koèr-s te v:�rv�lg��1 ç\oo� ook bui

,teh -onze ,�ond q.àarvo·or ,bela.n�stelling te wekken
!!
· ;Gng�tyfi•jfe,ld is d2,ar

nrii� gè'str.e·efd',_ma�r zonder gunstig .r-�_sua��a.�. l)oor be�ere d.ecentrali

aátie van he·t werk in het · H�B •. en door het etee�s me.er kw'�k.en ven 

:specialisten, zullen wij de&e kinderziek�� ��-e�e� ovyrwi,-nne?• 

ONZE ZELFSTANDIGHEID LOOPT VAN STAPEL. t 
', 

.Vrienden, ons çonires zal zich s tr.aks ui �s�:rcken ,voor �rote�_e zelf-

.... 

st.aµdigheid. De ernst en vo:the..rding, wae..rJµelie onze b9nd h0t .. werk hoeft 

a:aJ1gep,�t,b-ewijet ,dat wtj aie zel?ë;-t·andtghei,d o_ok aan.�mmen, Dit--�-.., 
. ,..,. . .. .. - •. � �- ·• . ·; . .' ,r- -,� J, �'·• I . . • .., f � fS -' �: 

-.. ·zai ··ocht��-ö·mc�naa:r buitèn nïoetèn bl:ij'k�� Voqr onze z�lfstandigheid ,./ ·· 

·, .. - �- t -zulJ;:e,1r�w;j1_ .E\tr�•jd 'hebben, .t� voeren;wij · zulleil:l �0eten tonen" det wij iJ.1
.. ;; /; .. • 'l....- �:� � .. ,Î 1 •' � ..... •: ,. "' .,. • -( • • .f; <.•• \ / • �'Jj :; :, � ,t � !t •; �• ... •• \ -".,,; I "7 • • .. • • • � ;J • f 

e ta'at Z·i·jn om met deze zelfstandigheid ·iets te . doe-n. 

Ka.mer:a.de;n,ne.tàon�al en internationa� pal<lken de wolk�P. z�.ch 

ec'Onomische· crisi's gmi.t zich steeds duï'delij:ker aftekenen. 
. -\ /. 

Reeds in Novembèr ya;z;i. het ,vprige je;� hee:(t.: l'nun� �:e�ezen

samen. :De 

(. 
. 

PI> de cri-

áts yer,s.:chij,na-elen in .Amerik?-, Ni:i;a;st d:e· �-n9rm to·egejiom�p :productie, 
' . .· 

afnemende· koopkre.cht. De b:a.nks.tatii.si;ieken in .Alllerika hebben bekend ge-
• • 1. ,1 (:, 

maakt, dat 13 �ill.ioen Amer:i:kaáhi3'e'·gezinne.n JJleeJI? uitgaven, dan zij e,an 
' ' 

inkomsten hadden. Sin<ia•dien zijn de :prijzen e.aJ:U?.ienllJk meer gestegen 
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dan de lonen. De· goe-d�ren voorr.:::.den ,_.,r1eme:n snel' toe. In de eerste helf ". 

van 1948 waren er voÖ� een bedrag --�an ·-1�2' · millfa;,rd dollar .onverkochte; 
.. ,, ' 

e,fgewer:icte prod�,c ten,..,yvaarvan de omvroig 2x z.o gr0ot was als het vorig 
' \ ., 

jaar • .Maar ook in Nê<:lel'.land tekenen -zich overeenkomstige verschijnsEi" 

1e.n a.f. De N.R.'C.-',van.i9 Ju_.i '48 .zegt dia.t de grotere voorraden b:i,j d .. 
. 

î ·-•. 

detaillis·ten wij s·t op een afnemende koopkraich t •. De Uni lever deelt in 

Pi-ar jaarverslag m.ed,e-, dat zijz ee1' sp0edig, ,e�n economische cri sis ver

w1:1,cht en reserver.eri :if 4'5 millioen voor e'vèntuele verliezen op voorrc. .... 

den door daling der prijzen. Daarnae.st ie! ·men voorzichtig met het vor

men ve.n voorraden. 

Deze crisis _zal tot gevolg hebben, dat de reactie zal streven na.er een 

lager l�venspeil voor de werkers. Gesterkt door eèn helder inzicht in 

de problemen zullen vyij de kracht moeten opbrengen, om leiding' te ge7c:,• 

ao.n de.strijd tegen dit streven der reae tie •. Laten wij de tijd, die OL 

re�t niet zorgeloos voorb{j lat.on gaan. 

Zorgt erv0or,dat onze wapens deugdelijk zijn. Allen �enne� wij dezè 

wapens. vltrouwen in eigen 'kracht;inzicht in het maat·sohpp.pelijk ge

beur.e)l;begrip voor. de kleine noden van elke dag;lust ·tot;,· strij dvaàrcJ.ic 

en organisatorisch, handelen;offerbereidheid en eensgezind optreden. 

Wa.,:ineer wij leren-dei::.e wapens snel en doeltreffend te ha.nteren,de..n ztJl

len wij de eenheid kunnen smeden van alle werkers. :ban zullen .allo wer� 

kers uiteindelijk een toekomst tegemoet kunnen zien,�rij van vrees en 

gebrek. 

Namens het hoofdbestuur spreek ik de wens uit ,dat al deze 

vraagstukken niet alleen hier op ons eers"te congres ernstig ónder het. 

oog zullen worden gezi en,maar de.t straks ook -in de afdelingsverge.de

ringen, die na het comgres georgani.seerd dienen te worden,deze proble

men aan een diepgaande discussie zullen worden onderworpem. 

De bes;J..i ssingen, die wij hier ttemen en die wij str.aks in de afdeline;o-
vergader_ingen zullen moeten toe_lichten,moeten ons in de toekomst bij
o.l ona -werk tot richtsnoer zijhc . 

· 
, : .. 

Als wij daar in slagen,kunnen wij zeggen een steentje te 
hebben bijgedrngon aan de emancipatie-st:??4.jd d·er werkers voor een be-· 
tere toekomst voor ons en on'ze kinderen! 

-�-""'!-------
----- ---

�. ''. 
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. E.V.(. Algemene Bedrijfsbond 
van Werknemers in Handel, Bank- en Verzekeringswezen 

" 

Prinsengracht 739-741. - Amsterdam 
Tel. 3.9498-32097 -33821 

* 

Beschrijvingshrief :voor het te Congres . 
te hou.Jen o� 25 September 1948 in "Je Kroon" te Amsterdam

WAAfIDE MAKKER 
Hierbij ontvangt U de dèfinitieve ,beschrijvings
briél, waarin is opgenomen het F.inancieel Ver
slag, Statuten en Reglementen van de Algemene 
Bond van Werknemers in Handel, Bank- en 
Verzekeringswezen met de hierop ult de afde
lingen ingekomen.amendementen en cand.idaten. 
Deze amendementen zijn door het Hoofdbestuur 
in overleg met het landelijk kader nauwkeurig 
bestudeerd en daarop van prae-advies voorzien. 
In de verschillende afdelingen is de voorlopige 
beschrijvingsbrief met de nodige ernst behandeld. 
Dit kwam vooral tot uiting in de discussièS 

�vei: onze ·zelfstandigheid. 
Wt>it sterkt 'Ons 111 de over.tuiging, dat ook op ons 

Congres de -afgevaardigden op een waardige 
wijze zullen medewerken tot de oprichting Villl 
onze zelfstandige Algemene Bond van Werk
nemers in Handel, Bank- en Verzekeringswezen. 
Hard en zwaar was onze strijd voor de ver
betering van de positie van de onder onze 
Bond ,ressorterende werkers en ongetwijfeld zal 
nog zeer veel· moeten wo>rden gedaan om deze 
positie tot een menswaardige te maken. 

FINANCIEEL VERSLAG · 
Het spijt mij, dat ik dit verslag niet kan be
ginnen met een 'optimistische noo.t. Wel hel>ben 
wij vanaf de oprichting in eind 1946 over het 
algemeen aan onze verplichtingen kunnen vol
doen, doch tot het vonnen 'Van enige reserves 
zijn wij helaas niet ge,komen. De voornaamste 
•reden hiervan is wel het ongeregeld, of in het
geheel niet betalen van onze leden, waal'bij nog
komt, dat velen betalen in een lagere contri
butieklasse, dan zij ·behoren te doen. Hierbij
komen nog te hoge afdelingskosten. Wij roepen
Uw aller medewerking in, . om ·aan deze onge-

r'/'/l/l1,,enste toestanden een einde te maken .. 
'9r.J.ag de aanvang van Jajjn verslag een klaa.g

lied zijn, gelukkig ontbreekt het oo'k niet aan 
gunstige vooruitzichten. Administratief krijgen 
wij de zaak steeds ,beter onder controle en de 
afdrachten gaan in stijgende •lijn. Hier.bij komt, 
dat ook de afdelingskosten een dalende tendéns 
vertonen. Indien het om. door hard werken 
zou mogen gelukken het ledent;il op te voeren, 
dan geloof ik, d:at wij ,binnen afzienbare rtijd de 

Het opgaan in de zelf$tand.ige Algemene Bond 
van Werlmemers in Handel, Bank- en Ver
zekeringswezen zal voor de leden en de be
stuurders aanleiding moeten zijn met nog grotere 
kracht dan voortheen de strijd voor lotsver
betering te voeren. De Algemene Bond van 
Werlmemers in Handel, Bank- en Verzekerings
wezen zal de eenheid van alle werkers, vallende 
onder onze werkingssfeer, als de ibelaogrijkste 
.taak blijven l>eschouwen. 
Zij zal op kameraadsehappelijke wijze voortgaan 
de wel'kers der andere orgànisaties hierop te 
wijzen. 
De werken; en leden weten, dat dit niet anders 
kan geschiede�, dan door iedere dag opnieuw 
de ,JJ:elangen der werlkers metterdaad te ,be
hartigen. 
Omdat zij hiér allen van doordrongen zijn, zlil 
ons Congres een goed Congres zijn, hetgeen 
wijde perspectieven orpent voor -de werkers in 
onze bond. 
Met deze .gedachte ibez.ielt onbnoeten de afge
vaardigden elkaar op ons Congres en zullen 
daar bun :)>esluiten nemen. 

financiële moeilijkheden te· •boven zullen komen. 
G. VAN LEWE. 

Verklaring 
.Amsterdam, 9 September 1948. 

Onderwerp: Financiee1 Verslag voor 
Congres 25 September 1948. 

Algemene Bond van V'('erlmemers in 
Handel, Bank- en Verzekeringswezen, 
Prinsengracht 739, Amste-rdam. 

Waarde Makkers 
Het financjeel verslag en de begroting zijn in 
samenwerking met ons vastgesteld. 

· Door het ontbreken van eeµ goede administratie 
en controle vanaf de begihperiode was de ad
ministratie onoverzichtelijk. Wij kunnen ecl!ter 
verklaren, dat .in de loop van 1947 -000'.I" de 
nieuwe penningmeester de administratie dermate 
is 'VePbeterd, dat het mogelijk was een verslag 
als dit rte •brengen. Wij -kunnen· voor de ver
stre'kte gegevens instaan. 
Met Ucametaadschappelijke groeten, 

Voor bet Dagélijks Bestuur der 1IDVC, 
w.g. J. J. v. WIJNGAARDEN, penn. 

BALANS NB :u DECEMBER 1947 
Kas . . . .  . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . f 1658,79 Nog verschuldigde afdracht EVC . .  .. f 5497.32 
Giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 21.40 Nog te .betalen kostei:i . . . . . . . . . . . . 2989.55 
Te vorderen contributie'S ...... ... ,. ,, 9835.00 Kapitaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 4735.ZJ, 
Leningen . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . . . ,, 17 .-
Voorsohotten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 80.-
Nog te vorderen kosten . . . . . . . . . . . . ,, _ 309.09 
hwentaTis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 1300.
VO!>rraad drukwerk, 
propagandamaterialen . . . . . .. . . . . . . P.M. 

f 13222.0!! f 13222. 08 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 1947 . 
Kas ........ -� .... ,...... •. . .. . . • . f 1658.79 Postgiro . . . . .. .. . . .. .. .... . . . . . . .. . ,, 
Het saldo wait in overeenstemming �it saldo was in overeenstemming 
met het aanwezige kasgeld. met het rekening-courant 'Van deze 

instelling. 

J 

21.40 

Te vorderen contributies . . . . . . . . . . 11 9835.80 
Bedrag, dat wij per 1 Jan. '48 nog 
van de afdelingen hadden te vor-
deren. 
Leningen ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 17.-
Dit ·bedrag •is in begin 1948 ver-
rekend. -
Voorschotten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 80.-
Voorschotten verstrekt aan onze • 
functionarissen. 
Nog t.e vorderen kosten . . . . . . . . . . ,, 309.09 
Deze zijn in Januari en Februari 1948 
verrekend. 
Inventaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . ,, 1300.-
1 schrijfmachine merk "Barlock" no . 

607520. 
1 ·kofferschrijfmachine merk ,;Erica" 

no. 935750/S. 
1 .!;tencilmachine merk ,,Prest.o", 
1 adresseel'ffiaohine merk "Hapee" 

·no. 10102. ' 
2 grot.e schrijfil>ureau's. 
a typetafel. 
3 stoelen. • 
Nog verschuldigde afdracht EVC " 5497 .32 
Per 1 Januari 1948 nog door ons aan 
de landelijke leiding verschuldigd. 
Deze rekening ,heeft in 1948 plaats
gevonden. 
N9g te betalen kosten . . . . . . . . . . . . ,, 2989.55 
Teis- en ·verblijfkosten. . . . f 28.
loonbelasting . . . . . . . . . . . . ,, ltl3.80 
vereveniDgsheffing . . . . .. ,, 78.98 
propaganda '... ... . . .. .. . ,, 87.81 
onkosten ipl. afdelingen. . ,, 1912.72 
kantoor.behoeften " 327 .88 , 
periodieken en kranten . . ,, 390.36 

Ci;Js 
...:::>-- , 

Zijt gij 

reeds 

abonné 

? 
•

• 



RESULTATENREKENING OVER HET TIJDVAK 1 JANUARI 1947 TOT 31 DECEMBER '47Baten Contributies en entreezegels . . . . . . / 34838.58 Diverse baten . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ,. 31.Schenkingen . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . ,, 700.-
Lasten Afdracht EVC landelijke leiding.... f 13908.97Bijdrage Congres EVC ..... .,, . . . . . 100.Huur en onderhoud gebouwen . . . . ,. 921.70 Kan-toorbehoeften . . . . . . . . . . . . .. . . . ,, 1429.64Lonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 5943.-0nkosten pl. afdelingen . . . . . . . . . . ., 4013.05
�ag�� ·�� · ���g��-ri�g�.:::::: :: i�t�Periodieken en kranten . . . . . . . . . . . . ., 1833.49 Reis- en verblijfkosten . . . . . . . . . . . . ., 841.03Socia:le lasten .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ,, 418.31Diverse kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 97.19A.fschrijving kantoorinventaris 158.20 Batig saldo .. ...................... ___ 47_3.5_.21_f 35569.58 

. .

TOELICHTING OP DE RESULTATENREK•ENING 1947 
1 35569.58 

Afdracht ............. � .. .. .. . .. . .. f lp908.97 Pel'Ïodieken en kranten • . .. . . . . .. .. 1833.49 Betreft afdrachten voor weerstands- Betreft hoofidzakelijk uitgave van kas en contributies aan de landelijke "Werkend Nederland". leiding. Reis- en verblijfkosten . . . . . . . . . . . . 841.03 Bijdrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 100.- iBetre� onkosten gemaa-kt door onze Betreft het eerste landelijke congres functionarissen. der Etmheidsvakcentrale 3 t./m. 8 Socia1e lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418.31 Februari 1947. Hierbij is inbegrepen de vereve-Huw· en onderhoud gebouwen . . . . ., 9 21.70 ningsheffing. Kantoorbehoeften . . . . . . . . . . . . . . . . ., 1429.64 Diverse kosten ................ , . . . . . ,. 97.17 Lonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 5943.- Onder deze venekerung komen voor Sociale lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 418.31 d.e personeelko�. · 
PTT .. .. . . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . ,, 597.38 Afschrijving kantoorinventaris .. .. . . ., 158.20 fu m.inclering van de betaalde kosten Dit is de eerste afrehrijving op onze zijn gebracht de aan derden dool.'be- kantoorinventaris van de aanvangs-rekende voor hen verrichte werk- wáarde à f 1458.20. zaamheden, alsmede diverse kosten. Contributie .en entreezegels " 34838.58 (Soc. Hygii!hische en Tabak.) Van deze con'b.ributies zijn f 9835.80 Propaganda en vergaderingen . . . . . . 572.41 in het boekjaar 1948 ontvangen. !Eiet grootste gedeeite van dit bedrag Schenkingen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 700.-betreft vergaderingen. Van het Hoofdbestuur der EVC o.a.adresseermachine ,, Hapee".

BEGROTING Contributies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 40000.- Afdracht liiB. resp. 11a Sep.-storlingEntree.zegels . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . ., 40.- in weer-stan� -, ............. ,. f 20860.-Huur en onderhoud gebouwen . . . . ., 600.- Huur en onderhoud gebouwen . . . . ,, 1300.In 1·ekening gebrachte lonen . . . . . . . . ,. 2700.- Kantoorbehoeften . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 600.-Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 160.- Lonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 9000.-

f 43500.-

0rurosten pl. afdelil!gen. . . . . . . . . . . . . ., 10000.Periodiek-en en kranten . . . . . . . . . . ., 1800.-P'IT · · · · • • · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . ., 1200.-Reis. en ver,blijfkost�n. . . . . . . . . . . . . ..,, 500.Socia1e lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.Vergaderingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 200.-Propaganda .. �-............. •.... n 0)().-Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 100.-
f 46460.-

Amendement�n op de ontwerp-stahrl:en mei prae-aduies van het Hoofd&estuw Naam De Bond streeft naar de vorming van één Algemene Bond van Werknemers in Handel, Bank- en Verzekeringswezen. Art. 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bond van. Werknemers in Handel, Bank
en Verzekeringswezen, nader de noemen "de Bond". Zetel Art. 2. De Bond is gevestigd te Amsterdam.: Duur Art. 3. De ve-eniging is aangegaan voor de tijd van '29 jaar en 11 maanden, te rekenen van l!5 September 1948, waarna weer te verlengen voor de tijd van. 29 jam � 11 maanden. Doel Art. 4. De Bond heeft tot doel :het bevorderen 'van de sociale, economische en culturele be'lang_en der led.en, in zo ruim mogelijke samenwerking met andere "Organisaties van gelijke doelstelling. [)e Bond staat open voor iedere werknemer, als ,bedoeld in art. 7, ongeacht zijn levens- of wereldbesohouwing. 

De Bond is opgebouwd op grondslag van de ibedrijfsor-ganisatie. Middelen Art. 5. De Bond tracht haar doeleinden te bereiken door: a. samenwerking met andere, organisaties vangelijke doelstelling.-b. overleg met werkgevers en hun organisaties;c. het ver-krijgen van sociaal-economische me-dezeggenschap; · d. het afsluiten van collectieve en àndere ar·beidsovereenkomsten;
e. hei ·bevorderen van vakonderwijs;f. <het vetl�en van rechtskundige bijstand aanleden, in alle gesclilllén, die met hun positie als werknemer ·in onmiddellijk 'veróand staan; .g. het voeren V:lP!- mondelin_ge en. _schriftelijkepropaganda, waaronder het uitgeven van eenorgaan;h. het aanvaarden van alle overige wettige mid-

delen, die aan. het doel bevorderlijk zijn. Verenigingsjaar Art. �- Het verenigihpjaar 1oopt de eerste maal van 25 SeI_>tem-ber 1948 t./m. 31 December 1948 en -vervolgens van 1 Januari t./m. 3-1 December. Leden Art. 7. ·a. Ane personen, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, in Nederland woonachtig zijn en als we<rknemer behoren tot de Handel, het Bankbedrijf en het 'Verzeke-1·ings�zen, een en ander in de ruimste zin van hèl: woord, kunnen als lid itot de Bond wetxeden. :;, • b. Tot werlmemet in de zin van het vorige lidworden ook geacht te •behoren zelfstandige� • voo1,zover zij geen ip.eerwaarde uit de arbeid van onde:rgesdukten trekken. c. We:r>knemers, al-s bedoeld in het eerste lid van dit a1,tikel, beneden de leeftijd van 18jaar, kwmen als jeugdlid toetreden. Jeugdleden ,hebben geen stemreéht en kunnen nietals bestuurder gekozen worden, behoudens inde jeugdorganen of jeugdgroepen van deBond.d. iDoor toetreding tot de Bond verbinden deleden zich ,binnen. deze Bond af te zien vanalles, wat Anderen :kan kwetsen in hun le-vens- of wereldbeschouwing.Art. 8. De wijze, waarop het lidmaatschap wordt verkregen, ,alsmede de .rechten en plichten der leden, worde,n ,bepaald bij Huishoudelijk 'Reglement. Beëindiging lidmaatschap. 
• Art. 9. Het lidmaatschap -houdt op door: a. overlijden;b� het overgaan naa>r een be<lrijf, niet meervallende onder de we11tingssfeer van de Bond, als in art. 7 genoemd; è. bedanken; d. afvoering wegens oontributieschu'ld;e. royeml!nt wegens handelingen· in strijd metstatuten of belangen van de Bond.

�-

.,._ 

Het onder ,b t./m. e •bepaalde wordt nader ge-
·• regeld ibij H.H. Regl. sm H'et lidmaatschap houdt niet op voor ·een lia, � dat benoemd of aan-gesteld wordt j.n een ,be- �1 zoldigde furict�e voor de Bo.n,d, Amendement Amsterdam Laatste alinea aanvullen met: "of de Centrale van W emers, waarbij de Bond eventueel is esloten". Toelichting: Ee die gekozen zou worden in het Bestu er iEVC zou, indien dit er niet bij verm zou staan, automatisch geen lid meer.. van de Bond. 

Het H.B. adviseert dit Bllle nt, wat de. strekking betreft, ov, nemen en dan t lezen als volgt: "of een op -grond van de in arlikel 41 a · tot stand gekomen." . 10. •Een lid, ,tegen wie een onderzoek ten aanzien van de mo�elijkheid van. royement aanhangig is gemaakt, kan. geschorst worden, volgens nadere bepalingen -in _het H.H. Regl. •EreledenArt. ll. Het congres van de !Bond kan elke persoon, die zich ten aanzien van- het in art. 4 gestelde doel ;!Jijzonder heeft onderscheiden, t.ot erelid benoemen. Erelêden kunnen deelnemen aan het congres met adviserende stem en zijn v,rij��e'ld van contri-butiebetaling. Hoofdj:Jestuur Art. _12. Het hoofdbestuur ,bestaat uit ten hoogste 11 ledea, waa,:van :tenminste 3 leden -of een oneven hoger aantal het dagelijks :bestuur vor-n1en. Het D.B. bestaat tenminst.e uit voorzitter, sec;retaris en penningmeester. Bestuurdeirs ,kunnen do·:>r de bon4sraad worden 1bezoldigd. Verdere Uitbreiding of waarneming van functies wordt bij H.H. �glem_ent geregèld. , Art. 13. � 'VOonitte.r, secretaris en penningmeester vertegenwoo!Migen de ,bond in e'n buiten rechte. 

·Art. 14. De leden van het hoofdbestuur worden door het congres uit de leden van de Bond gekozen. Het D.B. wordt in functie gekozen.De 1reèlitspositie der bezoldigde bestuurderswordt •bij afzonderlijk reglement geregeld, vastie stellen door het congres.De bevoegdheid, alsmede de wijze .van verkiezing en aftreding worden bij H.H. Reglementgeregeld. BondsraadArt. 15. 'De bondsraad is na het congres hethoogste nrgaan van de Bond.De bondsraad is samengesteld uit de leden vanhet H.B., ,benevens een volgens H.H. Reglementnader te bepalen' aan.tal leden, welke door hetcongres uit de leden moeten worden gekozen. 1 De verkiezing en aftreding, zomede de !bevoegd-·heid van de bondsraad, wordt bij H.H. 'Reglemert natler vastgesteld.Cong1·esArt. 16- Het congres is het hoogste orgaan in
de Bond. Tenminste éénmaal in de 2 jaar vóór1 October, wordt door het H.B. het Congresbijeen geroepen, dat bêstaat uit de door de leden van de Bond gekozen afgevaardigden.Art. 17, Aan het congres legt het H.B. re�e-\ ning en verantwoording af over zijn beleid en dat van de bondsraad gedurende de afgelopen periode. Goedkeuring van dit beleid strekt de leden. van 't H.B. en de bondsraad to,t décharge. Art. 18- Het congres stelt telkenmale de be-... groting van uitgayen en inkomsten vast voor • 'de op ·het congi-es volgende twee verenigingsjaren.Ter beowdeling Ivan de bondsraad kan het H.B. uitgaven doen, die de vastgestelde begro-, ting ove1.chrijden. Art. 19. Indien tenminste tweederde der leden van de 'bondsraad een bijzonder oongres wil laten bijeenxoepen, is het- H.B. ve11>licht een dergelijk- congres • binnen twee maanden te beleggen. -:'u-t. 20. Besluiten van het congres worden, indien in deze statuten niet anders is bepaald, met gewone meerderheid van 'i.temmen genomen. Art. 21, De overige taken van het congres, de omvang, a�edè. de wijze van vedtiezing 

der, afgevaardigden worden geregeld bij H.H. Reglement. Afdelingen, bedrijfstakken en vakgi:oepen Art. 22- De leden•worden naar gelang van de gemeente van inwoning, resp. samengevoegde groep van gemeenten of delen daarvan, alsmede naar gelang van het bedrijf en beroep, waartoe zij behoren, ingedeeld in afdelingen, bedrijfstakken en vakgroepen. Afdelingen, geregeld bij H-H. Regl., bedrijfstakken en vakgroepen te regelen bij afzonderlijk Regl., vast te stellen door de Bondsraad. Qeldmiddelen Art. 23. De geldmiddelen van de Bond worden verkregen uit de contributie der leden, bijdragen van begu,nstigers, subsidies, schenkingen, 1·enten, erfstellingen, legaten en andere baten. Reglementen Art. 24. Alle door deze statuten gevor.derde \reglementen worden door het congcres vastgesteld of gewijzigd, tenzij in deze statuten anders is bepaald, Statutenwijziging Art. 25. Deze statuten kunnen gewijzigd worden, indien het congres met tenminste tweederde .der uitgebraehte stemmen een daartoe strekkend voo1.tel goedkeurt.-Opneffing Art. 2.6. Tot :Opheffing van de Bond kan worden besloten, indien een daartoe bijeengeroepen congres met tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen een daartoe strekkend voorstel goedkeurt. Art. 'l:l. In het in art.. 26 bedoelde geval, bepaalt het congres bij gewone meerderheid van stemmen tevens de bestemming der baten, behoudens het bepaalde in art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek. Slotbepaling Art. 28. Waru: in deze statuten en reglementen gesproken wordt van werknemers, worden hiermede tevens werkneemsters bedoeld. Art . .  2, In alle gevallen, waarin sta.tuten en .reglementen niet voorzien, beslist de bondsraad. 
Amendementen op het Ontwerp-Huishoudelijk- Reglement 

met ·
prae-a.clvies va.n het HoofdbestuurLeden Art. 1, Leden van de Algemene Bond van Werknemers in Handel, Bank- en Verzekering.swezen kunnen zij zijn, me voldoen aan de ge-ast.elde eisen in art. 7 der statuten en behoren .,- •tot de ondersta-ande bedrijfstakken en de daar.: toe behorende bedrijven: Bank- en IElffectenbedrijven;-Accoun-tants- en admini.sü·atiekantoren; J\Totaris-, ..advocaten- en loterijkantoren; A:dve11:entiebureaux, voorzover niet als onderdeel rechtstreeks behorende- tot een grafissch bedrijf; Advies -, reclame- en expertisebureaux; Verze'keringsinstellingen en bedrijven; Bedrijfsverenigingen, sociale stichtingen en instellingen; Veilingwezen; Warenhuizen, bazars en .handelsonderuemingen; Voorts handelsreizigers, vertegenwoordigers, verzekering's-agenten \en -inspecteurs. Verder alle niet met na:(Ile genoemde bedrijfstakken, voorzover behorende tot de Handel, het Bank

en 'Vezekeringswezen. Het. lidmaatschap van de Bond dient te worden aangevraagd bij een afdelingsbestuur of het hoofdbestuur, door middel van het indienen van een ondertekend aanmeldingsformulier, waarvan het model door het H,B. wordt vastgesteld. Art. 2. }.tet afdelingsbestuur adviseert over de toelating ·-tot -het lidmaa-tschsap .aan het H,B. van �ond; dat óver de toelating beslist.
/ _ering van het lidmaatschap wordt de can-

• 

didaat bij aangetekend schrijven ,door het H-B. medegedeeld. Na de toelating tot het lidmaatschap wordt het lid, na betaling van 25 cent inschrijfgeld, het l1µmaatsohapsbev.;ïjs·1 �enevens een exemplaa)r - van statuten en regle1c11en'ten, ve;rstrekt .H.et lidmaatschap gaat in op Maandag van de week, waarover voor het ëerst 'contribu.fie wordtbetaald. Dit wordt ,door :het plaJ{ken van een contributie-/zegel . in het fülmaatschapsbewijsaangegeven.Voor het aanschaffen en verstrekken van nieuwe lidmaatschapsbewijzen zorgt het 'H.B.Art. 3. iPersonen, die, ·het Jl�aatschap aanvragen, nadat zij voor het lidmaatschap van een andere werknemersorganisatie hebben bedankt,kunnen ter ,beoordeling ,van het R!B. d.ezeliderechten verkrijgen als <Ie leden van de Bond.Art. 4. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris van hetafd�lingsbestuur en ,gaat in op het einde vande week, waarin, opgezegd werd.Art. 5. Leden, die van werkkring veranderenen niet meer behoren tot een van de onder' 'de Bond ressorterende bedxijfstakken, dienen hiervan mededeling te doen aan ·het afdelingsbes�ur-Art. 6.. Leden kunnen worden afgevoerd, op grond van wanöetaling, welke wordt geacht aanwezig te- zijn, indien een lid 6 weken contributie s,;ihuldig is en ondanks aanmaning in gebreke blijft deze te voldoen..A:rt. 7. Met inachtneming met art. 10 der statuten, kan een -royement van een -lid, door het

H.B. van de Bond w,orden uitgesproken, op grond van: a', het plegen van handelingen, waardoor de belangen van de Bond geschaad worden; b. het opzettelijk overtreden van de bepalingen der statuten en van het H.H. Reg].;c. het opzettelijk l}andelen in strijd met doorbet congres, de bondsraaa of het H.B- van d.e Bond genomen besluiten. Art, 8. Een lid, tegen wie een onderzoek inzake .royement aanhangig is gemaakt, k an door het H.B. worden -geschorst. · De schoraing ontheft het lid niet van zijn verplich!iingen t.a.v. de Bond, De schorsing houdtop door royement, zodra de beslissing daaromtrent niet meer voor beroep vatbaar is, ofdoor le!en verklaring van het H.B., dat het'onderzoek ten gunste van het lid als geëindigd wordt beschouwd.Art. 9. Het royement wordt uitgesproken doOl'het H,B. van de Bond, op voorstel van de ledenvergadering van de plaatselijke afdeling.. Indeze ledenvergadering, waar een H.B.-er aanwezig moet zijn, wordt het lid in de gelegenheid gesteld zijn standpunt uiteen te zetten.Art, 10. Het H,B. van de Bond geeft het desbetreffende lid onverwijld bij aangetekena schrijven kennis- van het royement.Tegen de beslissing. van het H.B. kan binnen4 weken na de mededeling aan het betreffendelid, in beroep Worden gegaan bij de bondsraad.Het beroep gescbiedt schriftelijk pij het H.B.Van de beslissing van de boµdsraad wordt hetdesbetreffende lid bij aangètekend schrijven inkennis gesteld.Tegen de beslissing van. de bondsraad kan inberóep gegaan worden bij -het congres.Het beroep moet binnen 4 weken na de mededeling van de beslissing van de bondsraad indiend worden bij het H-B. van de Bond en�rdt voorgelegd aan het eerstvolgende congres.Art. 11- 'De rechten en aanspraken der leden vervallen onmiddel.ijk door royement.De betrokkene blijft echter jegens de Bondaansprakelijk wegens al:hterstallige contributie en andere verschuldigde gelden.Het betrokken lid treedt weer direct, met terugwerkende !kracht vanaf de detum vanschorsing, ;resp. royement, in al zijn rechtenen aanspraken, zodra, na ingesteld beroep, het royement door de bondsraad van de Bond of congres v.an de Bond wordt vernietigd.Art. 12. Zij, die na op�gging of afvoering wederom tot 'het lidmaatschap wen.sen te wordentoegelaten, zijn verplicht al hetgeen door henuit welke hoofde ook, aan de Bond nog ver�schuldigd is, aan te zuiveren,Ove� hun toelating als lid, wordt op de wijze,als m art. 3 vermeld, beslist.Na royement geschiedt geen nieuwe toelatingindien. na de uitspraak van het royement noggeen Jaar verlopen is . 
HoofdbestuurArt. 13. Het•hoofdbestuur van de :Sond he-, st{lat uit ten hoogste 11 lede,;i waarin zo-mo:'."'gelijk, opgenomen tenminste '1 vertegenwoordiger van de tot de Bond behorende bedrijfstakken.Het H.B. heeft tot taak het uitvoeren van de besluiten van het éongres.. De candidaatstelling gesohied.t door de bondsraad en de afde -lingen.Tenminste 3 leden of een oneven. hoger aantal vormen met dagelijks ibestuur.A.rt. 14. !Het D- B. bestaat tenminste uit: voorzitter, secretaris en penn:ingmeester.Art. 15. �ij ongeoorloofde handelingen kaneen H.B.-lid door. de bondsraa'd in zijn functieWQrden geschorst.Bij gehandhaafde schorsing legt de bondsraad aan het eerstvolgende congres �n voorstel tot roY,ement van de betro\cken H.B.-er voor. Art. 16. ln de periode · tussen 2 congressen heeft de bondsraad het recht zowel het H,B. aan te vullen als het D.B. uit breiden of aan be vullen, indien zulks nodig wordt geoordeeld. Art. 17. De leden van het HB. hebben zitting tot aan de verkiezing van. een nieuw HB . 



op het eerstvolgende reglementaire congres. Zij 
zijn terstond herkiesbaar. 

De Bondsraad 
Art 18 De bondsraad is na het congres het 
hoogste· bestuursorgaan van de Bond- Z/jn be-
sluiten zijn bindend voor de Bond. · 
Art. 19- De · bondsraad bestaat uit het hoofd
bbestuur en t.ènminste 21 op het congres ge
kozen leden. 
Can<lldaten voor de Bondsraad kunnen worden 
gesteld door de bondsraad en de afdelingen. 
De leden van de bondsraad hebben zitting tot 
aan de verkiezingen op het eerstvolgend': regle
mentaire congres. Zij zijn terstond herkiesbaar, 
Arl- 20. De bondsraad wordt door het H.B. 
tenminste 4 x per jaar bijeengeroepen en voorts 
is het H.B. gehouden de bondsraad binnen 2 
weken bijeen te roepen, wanneer 1/3 van het 
aantal leden van de bondsraad dit wenst. 
Art. 21. De voorstellen van de leden van de 
bondsraad worden schriftelijk bij het !LB. in
gediend- De agenda en voorstellen worden door 
het H.B. teum:instè één week voor de vergade
ring aan de leden van de bondsraad toege
zonden. 
Het lidmaatschap van de bondsraad houdt .op 
door: 
a. de verkiezing van nievwe Jeqen van de 

bondsraad;
b. -het bedanken van liet li!i voor deze fiinctie;
c. beëindiging van het lidmaatschap van de

Bond. 
Art. 22. Het H-B- is bevoegd in de periode 
tussen 2 congressen, candidaten uit de afde
lingen te vragen voor tussentijdse aanvulling 
van de bondsraad. 
De verkiezing van de candidaten geschiedt in 
en door de bondsraad. 

Amendement Rotterdam 
De eerste alinea als volgt te wijzigen: 
Het H.B. is bevoegd in de periode tussen 2 con
gressen candidaten uit de afdelingen te vragen 
voor tussentijdse aanvulling van de Boµdsraad 
met dien verstande dat mocht door omstandig
heden een lid uit de bondsraad uit een district 
niet meer in staat z.ijn functie te vervullen, deze 
functie dan aan een lid uit datzelfde district. zal 
vforden aangeboden. 

. . Prae-advies H.B. 
Het H.B. acht opneming van dit amentlement niet 
juist. Voor candidaatstelling en verkiezing voor 
de Bondsraad moet het criterium niet zijn het 
district maar de juiste persoón op de ju.i.stè 
plaats. 
Ret H-B. adviseert.dan ook dit amendement niet 
over te nemen.· 

Van het congres 
Art. 23, 'Met inachtneming van ai:t; 
Statuten, wordt het congres ingevolge 
der statuten, éénmaal in de twe,f! jaar 

---------'-<!'�r.---

20 der 
art. 16 
gehou-

Het congi:es staat onder leiding van het H.B. 
Art. 24. De afvaarêliging naar het congres ge
schiedt door de afdelingen. De afgevoardigden 
worden gekozen uit en door de leden. 
Art. 25. a. De afvaardiging ten .congresse ge

schiedt volge.ns evenredige vertegenwoor
diging uit de afdelingen. 

stemgerechtigde afgevàardigde kunnen 
zenden; 

2. aan die afdelingen, waarvan het, leden
tal beneden de nonn ligt en <lle op grond
van hun uitzonderlijke ligging niet óp
de wijze, als bedoeld onder c., gecom

bine;erd _kunnen worden;,
e, De afgevàa<rdigden, hebben geen bindend 

mandaat. 
'Ärt. 26. Buiten de in art .. 25 genoemde afge
vaardigden, hebben toegang tot en recht van 
discussie op het congres: 
de leden ,1an de bondsraad, voorzover deze niet 
behoren tot de gekozen afgevaardigden; 
afgevaardigden van Bevriende binnen- en bui
tenlandse. onganisaties, welke hiertoe worden 
uitgenodigd door het H.B. 
Art. ZT. De afgevaardigden ten congresse bren
gen elk één stem uit, 
Art. 28. Alle beslissingen_ ten congresse wor
den genom:en -met gewone meerderheid van 
stemmen, tenzij i,n de statuten anders is be
paald. 
Over personen w6rdt schriftelijk gestemd, oyer 
zaken mondeling, tenzij het congres in bijzon
dere gevallen anders beslist. 
Art. 29. De leden van het iH.B. en de bonds
raad va:n de J3ond werden bij uitgebrachte 
meerderheid van st.emmen gakozen door het 
congres. I!e in de 1�envergaderïng met meer
·derheid van 'llitgebttrchf.e stemmen ·ge'kozen
candjdaten voor het R-B. en/of de bondsraad,
worden 6 weken. voor het te _houden congres 
dooi: de afdelingen bij het H.B. ingediend.
Art. 30. !Drie ma.anden voor het te houden
congi:es verschijnt de voorlopige beschrijvings
brief, met eventuele VOO'rstellen van het H.B.
en de bondsraad.
Vier weken vo ·or het te houden congres ver
schijnt de definfüéve béschrijvingsbrief, met
voorste1len en amendementen, voorzien van
prae-advies van de •bondsraad, en candidaten
voor bet H,B. en de Bondsraad gest.eld ·dóor de
afdelingen.
Art. 31. Het H-B. zendt met de definitiEÎve be.
sçbrijvingsbrief een schriftelijk jaarverslag van
zijn verrichtingen, v,ni de toestand van de
bond, van de kassen en instellingen, aan de
afdelingen.
Het financieel vers1ag zal vergezeld gaan. van
een accountantsverklaring.
A:rt. '32- De door !het oo,igres- goedgekelll'de .rekening en verantwoording strekt het H.B. tot 
décharge voor het dooi· dit bestuur over de
afgelopen 2 jaar gevoerde beleid.
Door het H.B. wordt het congres de begroting
voor de komende 2 jaren ter goedkeuring voor
gel�d.
Art. 33. Alle kosten van het congres, mét in
begrip van de kosten der afgevaardigden, der
leden van het H.B., der leden van de bonds
raad en der genodigden, komen ten laste van
het H.B.
De kosten van alle ande1-e congresbezoekers
zijn vopr rekenin_g '{an ,de instanti.e, die zij
vertegenwoordigen. 

Bedrijfsbestuur 
A:rt. 34. a. In ieder bedrijf, vallende onder 

de tot de Bond behorende be&-ijfstalclten, 
waar meer ,dan 9 werknemers lid zijn van 
de Bond, wo1�t uit en door de leden in het 
desbetreffende bedrijf, een bedrijfsbestuur 

b. [)e bondsraad stelt telkenmale vooi: een te
houden congres de norm vast, volgens welke b, 
de afvaardiging geschiedt. 

gekozen. 
Fret aantal leden van een bedrijfsbestulll' 
bedraagt tenmins�e 3 en ten hoogste 9. 
In een bedrijf, waar minder dan 9 werk
nemers lid 'zijn van de Bond, wordt een 
vertrouwensman gekozen. 
Het bedrijfsbestûur of de vertrouwensman 
heeft tot taak de belangen te beha:r:tigen 

c. De afdelingen, met een ledental beneden c. 
deze norm, worden gecombineerd met een 
of meei:dere afdelingen en kiezen hun afge- • _ 
vaardigden op basis ,van 1iet gezamenlijk le-. d.
dental, volgens dè norm door de bondsraad 
vastgesteld. 

d. Het hoofdbestuur kan, in overleg met de
bondsraad, aan de onder 1 en 2 vallende
afdelingen toestemming verlenen tot het zen
den van een afgevaardigde met adviserende
stem en het reoht van discussie op het con-
gres. 

• 

1- aan de afdelingen, welke op grond van
het onder c. genoemde als afdeling geen e. 

van de w,erknemers van het desbetreffende 
, bedrijf, daarbij inachtnemend art. 4 en 5 

van de statuten van de Bond. 
Verder voert het bedrijfsbestuur o� de ver
trouwensman besluiten uit, genomen· op de 
ledenvergaderingeh, voorzover deze niet in 
strijd' zijn met statuten en H.H. Reg!. van 
de Bond. 
Het bedrijfsbestuur heefi een Noo1-zitter, 

een secretaris en eep penningmeester, welke 
functionarissen door de leden van dat be
drijf gekozen · worden, 

f. Elle jaar treedt de helft van het· aantal be
stuui-sleden af. 
Voorzitter en secretaris mogen niet tegelijk
aftreden. 
De afgetreden bestuurders zijn terstond h!!r-
kiesbaar-

g. Het bedrijfsbestuur vergadert tenminste één
maal in de twee weken, of wanneer ten
minste een derde van het aantal bestuurs
leden dit nodig acht. 

Afdelingsraad 
Art. 35. a- De afdelingsi:aad wordt gekozen 

uit en door de leden van,de Bond in een 
gemeentè of in een tot een geheel samen
voegde groep van gemeenten of gedeelten 
daarvan- Deze raad is plaatselijk het hoog
ste orgaan van de Bond. 

b. Elk jaai· treedt de Îlelit van het aantal be
stuw·sleden af. De eerste maal beslist het 
lot. 
De afgetreden bestuurders zijn te,rston.d her
kiesbaar. 

Amendement Amsterdam 
Dit artikel- te wijzigen als volgt: 
De af-ddin,gsraad ,bestaat uit: 
a. het afdelingsbestuur;
1b. een nader van geval tot_ geval � bepalen
aantal leden, welke worden -gekozen uit door de
leden gestelde candicLaten uit de ,bedrijfsbesturen.

groep van gemeenten of delen daarvan, 
volgens v.oorschrüten, gegeven door het 
H .E. van Q.é Bond. 

2. Het voe'.ren van pl"opaganda in de ge
meente of in een .t,ot een- •geheel samen
gevoegde groep van g€meenten of delen
daarvan.

3. 'Eiet lj!iden '!an acties in de gemeente of
in een to.t een gehèel samengevoegde
groep van gemeenten of delen daavan,
zulks in overleg met het H.E. van de
éBond.

4. Het uitvoeren van de besluiten van de
afdelingsraad, voorzover deze niet afwij
ken- van de besluiten van de Bond.

-e. Ieder jaar treedt de helft van het aantal
bestuurders af. De voorzittèr en secretaris 
kunnen niet gelijktijdig aftreden. Zij zijn 
terstond herkiesbaar. 

f. Het afdelingsbestuur vergadert tenminste
éénmaal in de twee weken en •verder zo 
dikwijls dit d90r 3 der bestuurders nodig 
wordt geacht.

g. Op voordracht van de afdelingsraad kun-
- !nen door het H.B. van de Bond afdelings

bestuurders worden ,bewldigd. Intrekking
van de beroldiging geschiedt eveneens door
het H.IB.

Amen:dement Amsterdam. 
Art. 36 . . . g ... <tweede volzin aanvullen 
,,In overleg met de afdelingsraad.'.' 
Prae-advies H.B. • • Het H.B. adviseert dit amendement 

met: 

over · te De afdelingsraad is plaatselijk :het hoogste or-r-i
gaan :van de ,Bond en heeft tot taak het afde
lingsbestuur te adviseren en te ondersteunen bij

.nemen. 
.Bezoldigde bestuursfunctie 

werkzaamheden. ·
Toelichting: 
Daar het bedrijf de basis is van onze organisatie 
zullen ae candidaten voor de aMelingsraad, wi.1 
deze raad althans goed kunnen functionneren en 
het bedrijfswerk op de juistê wijze kunnen lei
den, uit de bedrijfsbesturen moeten worden ge-
steld. · 

� ------
Prae-advies H.B. 
Het H.B. is het met dit amendement eens en 
adviseert dit artikel als volgt te wijzigen. 
a. lnt die afdelingen, waar mee.rdm <tot de

iBond be-horende :beàl·ijven voorkomen, wordt
een afdelingsraad =engesteld.

b. De afdelingsraad bestaat uit:
1 het afdelingsbestuur;
2. een van geval tot geval. te bei;>alen aantal

leden, welke worden gekozen uit door de
Jeden van de Bond gestelde candidaten
uit de bedrijfsbesturen;

Art. 37. Het recht tot het uit.oefenen van een 
al dan niet gesalarieerde functie in een andere 
beweging, vereniging, stichting of vertegen
wooi-iligend lichaam -e:d. is aan de bezoldigde 
bestuurder toegestaan. Het al dan niet verenig
baar zijn van meerdere functies, uit hoofde 
van de daaraan verbonden werkzaamheden, 
.dient doo;r .het H.B. aan de bondsraad te wor-

-èen voor.gelegd.
De in:komsten, vM,r�loeiende uit een derge
lijke functie, woroen in mindering geb1·acht van 
-de door de Bond vastgestelde ,bezoldiging, een
en ander volgens het in het Reglement Rechts
positie bezol<llgde ,bestuurders, nader pepaalde.

Amendement Rotterdam. 
Laatste alinea te wijzigen i-n: 

c. !De afdt>li.ngsraad is plaatselijk het hoogste
orgaan Vall> de Bond en heeft tot taak het af
selingsb,estuur te advise.ren en te onders-teü-f"Inen bij zijn wérkzaamheden. 

"Hij, die uit hoofde van een functie in een andere
beweging, vereniging, stichting of vertegenwooi-
digend 'lichaam e.d. inkomsten geniet, kan be

.stuurslid van de Bond zijn, indien hij, hetgeen 
het to·tale van die inkomsten overschrijdt, het 
bedrag waarmee hij door de -Bond zou zijn ge-

� salaûeero, · zo hij :bezoldigd bestuurder is, aan 
9'1de Bond ter ,beschikking stelt." 

d. Oe zittingsduur ,van de leden van de afde
:lingsraad is twee jaar. :E:l.k jaai· treedt de
helft.van het aantal leden af. De ee1tste maal
beslist het lot. De afgetredenen zijn terstond
iherkiesbaar.

e. De afdelingsraad kom't ten minste eens per
twee maanden bijeen voorts zoveel als. het
afdelingsbestuur of 1/3 van het aantal leden
van de af<lelingsraad- dit nodig acht

Afdelingsbestuur 
Art. 36. · a. Het afdelingsbestuur wordt ge

kozen uit -en door de leden van de Bond en 
fa de directe vertegenwoordiger van de Bond 
in een gemeente of in een iot een geheel 
samengevoegde groep van .gemeenten of de
len daarvan. 

b. 'Het afdelingsbestuur -bestaat -1.1.it tenminste
3 leden.

c. Het heefit ·een voorzitter, een secreta'l'is en 
een penningmeester; welks functionarissen
in functie worden gekozen. 'Deze drie func
.tionarissen vormen het D.B. van :het afde
ling..<bestuur.

d. Het afdèlingsbestuur heeft tot taak:
11.. Het uitvoeren van de administratie van 

de Bond in de desbetreffende gemeente 
of in een . tot een geheel .samengevoegde 

Toelichting: 
Hierdoor zou het onmogelijk zijn, dat een bezol
dig<l Jöesfüuurder dooi· een ibezo1digi.ng ielders 
meer .inkom,sten zou krijgen dan ·hij als bezol-: 
digde bij onze Bond zou ontvangen. 

/ 

Prae-advies H.B. 
Het · H.B. is van mening, <lat wij niet meer 
kunnen t,erugvor<leren -d·an het salal'is dat een 
betrokken ,bezoldigde bestuurder ontvangt en 
adviséert daarom ook dit an:tendement niet over 
te nemen. 

De Contributie 
Art. 38. [)e contri,butie booi·aagt 2% van het 
bruto loon. De :klasseinde'.l.ing en de vaststel
ling d.�r zegelwaarde geschiedt door de. bonds
raad. Betaling dei· contributie geschiedt tegen 
afgifte van een z�el: ter waarde van het con
tributiebedrag. 

Amendement Amsterdam 
Aan te vullel) met: 
"Onder bruto loon niet te verstaan 
kinder-bijslag.'' 

Amendement Den Haag 
Acht.er de eerste regel toe te voegel]-: 

eventuele 

• 

"Voor jeugdigen _beneden 18 jaar 1% van het
Bruto-loon.'' 
Prae-advies H.B. 
Daar de klasse-indeling en de vaststelling der 
zege}waarde door de •bondsraad geschiedt en 
deze zeer zeker voor jeugdigen een ande� con
tribatie-klasse mede in verband m_et de ,beper
king hunner rechten tot de 4.8 jarige leeftijd zal 
vaststellen( zoals dit steeds zo is geweest), en 
de kind�bijslag door de Bond niet als loon kan 
worden lbeschouwd doch als een toeslag van 
tijdelijke aard adviseert het H.B. deze beide 
amendementen niet over te nemen. 
Art. 39. Vrijstelling of 'Uitstel van betaling der 
conmbutie kan worden verleend door de pen
llÎI!gmeester van het H.R, op een daartoe strek
kend verzoekschrift. 
Al)t. 40. >De ieden zijn verplicht. de contribut.ie 
reg'el,matig te voldoen. iLei:len, die een contri
butieschuld hebben van vier we�en ontvangen 
een waarschuwing. Blijyen zij nalatig .in de 
aanzuivering van de achterstand, dan kunnen 
zij worden afgevoerd op de wijze, als in• art. 6 
van dit reglement .vermeld. 

Het orgaan 
Arl. 41. JJoor het H.B. wordt hèt orgaan Han
del en Geld· uitgegeveI!, .. onder verantwoorde
lijkheid van het iDagelijks. Bestuur. 

•De weer$iand&kas
Art. 42. !Het H.B. -vormt een weerstandskas 
van 25% der geïnde contributie. De bondsraad 
beslist over het beheer van de weerstandskas. 

Amendement Amsterdam 
Aanvullen met: 
"Gelden uit de weerstandskas mogen uitsluitend 
aangewend worden voor het doen van gelde
lijke� uitkaingen bij stakingen, uitsluitingen of 
rancunemaatregelen." 
Prae-advies H.B. 
Het H,B'. adviseert dit amendement over te 
nemen. 

_,. Verg'ad'e�en 
Art. 43. Er zal door �.e instantie, van de 
Bond op Zondag in principe niet worden ver
gaderd. 
Reglement rechtspositie bezoldigde bestuurders 
1. H-et salaris van de bezoldi'gde :hoofdbestuurs

ders wordt door de bondsraad vastgest.eld.
Plaatsvervangende leden ontvangen hetzelf
de salaris als het bestuurslid, dat zij ver
vangen, zodra en zolang de plaatsvervanger
in functie is.

2. !ls een ,bezoldigd hooföbestuurder door ziek
te, ongeval of andere omstandigheéien ver
hlnderd zijn functie te vervullen, dan krijgt 
hij gedurende 52 weken het salaris vol door-
betaald. 
Van de •bedragen, als bedoeld in het vorige 
lid, -worden uitkeTingen çp grond van enige 
wettelijke of door of vanwege <le Bond-aan
gegane ,verzeke!lllg, in mindering gebracht.

Amendement Den Haag 
A,chter eerste aiihea toe te voegen.: 
,,Indien de ziekte langer dan één jaar duurt,· 
wordt hierin voor.zien door een suppletiefonds". 

Prae-advies H.B. 
Daar de contributiegelden allereerst voor de 
strijd der dagelijkse •belangen der leden dienen 
te w:orden gebruikt en on:re finaneiële positie 
niet toestaat momenteel voorziepingen als Voor
gesteld te treffen adviseert het H.B. dit amen
dement ni-et over te nemen. 
3. Bij schorsing van e-en .hoofdbestuurder is 

artikel 2 niet van toepassing. De bondsraad
beslist of een hooMbestuur,der gedurende de
schorsing het salaris voorlopig wel of niet 
ontvangt. De •bondsraad kan ook beslissen,
dat het salaris gedurende de schorsing ge
deeltelijk wordt uitbetaald.
Eindigt een schorsing niet door · royement,
dan .ontvangen de geschorste -bestuurders dat
gedeelte van hun salal'is, dat gedlll'ende de 

schorsing ingehouden werd, alsnog uitbe
taald. 

4. Eindigt de functie van een hoofdbestuurder,
doordat hij niet >herkozen wordt, dan ont
vangt hij gedurende tenminste nog drie
maanden salaris. Indien blijkt, dat de 'be
troÏtken bestuurder, ingevolge zijn voor
J!lalige functie als bestuurder yan de Bond
geen andere passende werkkring kan vinden, 

dan beslist de bondsraad. of en in hoeverre 
hij nog voor verde.re ver,goeding in aamner
king komt.-

5. Zp � mogelijk zal voor de bezoldigde
hoofdbestuurders · een pensiienverzekering 
worden aangegaan. 
ne bondsraad beslist over de eisen, waar
� deze pe.nsioenverzekerin.g moet voldoen. 
Mocht een bezoldigd hoofdbestuurder vóór 
de afsluiting van de .pensioenverzekering 
komen te overlijden, dan woi·dt aan de na
ljestaanden. een bedrag uitgekeerd, gelijk 
aan driemaal het maandsalaris, dat de be
stuurder voor zijn overlijden ontving. 

Amendement Haarlem 
Alinea 3 te wijzigen in: 
,,NJ.Ocht een bezoldigde bestuurder vóór de af
sluitii>g van de pensioenverzekering komen te 
overlijden, dan: wor.dt aan de nabestaande ge
durende 6 maanden een bedrag uitgekeerd aan 
60% ,van het maandsalaris, dat de bestuurder 
vóór zijn overlijden ontving''. 

Toelichting 
Acht 3 maanden een te korte te:rmijn. 

Amendement Leeuwarden. 
·Alinea 3 te wijzigen in: 
,,Mocht een be2Joldigde Hoofdbestuurder voor
de afsluiting van de pensioenverzekering ko
men te overlijden, dan wordt aan de nabestaan
den een •bedrag uitgekeerd zijnde 60% van het
laatst uitbetaalde maandsfl)aris, gedurende het
leven".

Prae-advies H..B. 
Het H.B. verwijst nar het prae-advies op het 
amendement op artikel 2 van afdeling Den Haag 
en adviseert deze amendementen ni.et over te 
nemen en de oorspronkelijke tekst te hand
haven. 
6. Indien een bezoldigde bestuurder, overeen

'komstig art.- -:ri van het huishoudelijk regle
ment, inkomsten geniet uit hoofde van an-
dere functies, dan worden deze - vermin
derá met de· daaraan ver,boaden kosten -
t.en volle in mindering gebracht van het 
salaris. 
De in art. 2, 3, 4 �n 5 vermelde uitkeringen, 
worden overêenlromstig verminderq. 
Mochten geen uitkering.en bij ziekte, on.geval 
en overlijden aan de andere functies ver
•bonden zijn, dan beslist de bondsraad. 0,v�:i:� 
de hoogt,e der uitkeringen. 

7. De regels van dit reglement zullen overeen
komstig van toepassing zijn voor de bezol
digde afdeUngsbestuurders van de Bond.

Eén in <>trijd 

Eén in óolida.rftt>J.t 

Steun! het 
Solidariteit.;/ottdl> 
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Voordracht van het Hoofdbestuur in overleg met het landeli:jk kader voor de Bondsraad van 
de Algemene Bond van Werknemers in Handel, Bank- en Verzekeringsweun. 
Naam 

/ H. N. v.d. Akker 
/ R. Brinkman 
_. J. A. Dijstelber,ge 
_. E. Huis 
K F. Jongepier 
,. , H. Kalkhoven 
,.,W. Kamp 
';,<1A. Ki.burg 
/\F, J. Koel 
,,,..,W, 'Michel 
,...-1 W. y, Nobelen 

_ A. Peters 
j. 'Slagmolen

;< R. Steenbergen 
_., J. Stijger 
" G. F. de Valk 

J. W. Wijler 
)( G. H. G. L,unmers 
)1-. P. Langedijk 
X 1J. Veen Jr. 
'< G. H. M. Scliwarls 

_..;.. 1 F. Kriessels 

Woonplaats 
-Amsterdam
-Amsterdam
-Amsterdam

Heemstede 
- .A,peldoorn
- Hilversum

Groningen 
- Amsterdam
- Arnhem 
- Haarlem
- Amsterdam
1 Utrecht 
1· Utrecht 

Rotterdam 
1 Amsterdam 

Rotterdam 
- Amsterdam
- Enschede
- Enschede
'Amsterdam 

-Den !IJaag
1 Amsterdam 

Bedrijfstak/Vakgroep 
Geldwezen 
Geldwezen 
Handel 
Bemijfsorganisatie 
Bemijfsorganisàtie 
Reizigers 
Bedrijfsorganisatie 
Bedrijfsorganisatie 
Verzekering 
Reizigers 
Bedrijfsorganisatie 
Reizigers 
Reizigers 
BedTijfsorganisatie 
�dwezen 
Be&:ijfsorganisatie 
Verzekering 
Bedrijfsorgani5lltie 
Verze'kering 
Verzei,tering 
Verzekering 

" Bedrijfsorganisatie 

,· 

Hef zittend Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur van de Algemene Bedrijfsooncl van Werknemers 
in Handel, Bank- en Vei-Lekeringsweun (EVC). 
Dagelijks Bestuur: .. 

XI L. v. d. Muyzen:berg, voorzitter 
1 C. :v. Dijk, \SeOJ.'etai::is 

;,< 1 G. v. Lewe, penningmeester 
Hoofdbestuur: 
L. v. d. Muyzenberg
C. v. Djjk
G. v. Lewe 
Leden: 

x Th. Knoop 
..,.-1 F. Hagen 
. G. H. M. Schwarts 

-
, 

C did te -= het Dagen''J'ks Bestuur van -!e Algeinene Bond: van Werkneme1·s in Bande},an a ll. Vuu• , -
Bank- en Verzek�swezen. 
Naam 
L. v.d. Muyzenberg

C. v. Dijk
G. van Lewe

Woonplaats 
Amsterdam 

,., Amsterdam 

.... Amsterdam 

Candidaat gesteld; door 
Ufirecht, Haarlem, Rotterdam, 
Amste>rdam, Hilve1·sum en Nij
megen. 
door dezelfde afdelingen als v.d. 
Muyzenherg. 
door dezelfde afdelingen als v.d. 
Muyzenberg en v. Dijk. 

Voordracht van het Hoofdbestuur in overleg met het landelijk- kadér voor het Dagelijks 
lJestum van de· Algemene Bond van Werknemers in Handel, Bank- en Verzeke1ingswe'len. 
L. v.d. Muyzenberg, voorzitter
C. van !Dijk, seoretaris
G. van Lewe, penningmeester

Hoofdbestu.... "an de Algemene Bond van Werkneme1-s in Handel, Candidaten voor het - • 
Bank- en Verzeker.iDgswezen. t 
Naam 
Ç. van !Dijk 

XI S. Geugjes 
F. Hagen 
W. Kamp
Th. Knoop 
G. :v. Lewe

"ID. Moscou_.,IJ, P. Mutsers 
L. v. d. Muyzenberg
G. H. M. Schwarts

Woonplaats 
.... Amste� 

- Amsterdam
_ Amsterdam 

Groningen 
- Amsterdam
- Amsterdam

Rotterdam
1 Utrecht 

Amslerdam 
• Den 'Haag

-. 

Candidaat gesteld door 
Utrecht, Haarlem, Rotterdam, 
Amsterdam, Hilversum en• Nij
megen. 
Amsterdam. 
Utrècht, HaarJem, Amsterdam, 
Hilverswn en Nijmegen. 
Groningen. 
door dezelfde afdelingen als v_ 
Dijk. 
door dezelfde afdelingen als v, 
Dijk. 
Ro�erdam. 
Utrecht. 
door dezelfde afdelingen als v. 
Dijk. 
door dezelfde afdeJ.ingen als v . 
Dijk. 
(candidatuur wordt niet aan
vaard.) 

� 
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Camlidaten voor de Bondsraad van de Algemene Bond van Werknemers in Handel, Bank- en 
Verzekeringswezen. 
Naam Woonplaats Candidaat gesteld door 
H. N. v.d. Akker -Amsterdam Amsterdam .-,1 L. Al,bers 1 Amsterdam Amsterdam ;,". • S. de la Bella - Amsterdara Amsterdam R. Brinkman - Amsterdam Amsterdam ,,X • J. Dunkers - Nijmegen Nijmegen (wordt niet aanvaard)J. A. Dijste1berge -�rdam L. kader 

, G. van Empelen - Amersfoort Amersfoort (wordt niet aan-
X Devent.er vaalrd) A. Hendriks Deventer en Apeldoorn (wordt niet aanvaard,) E. Huis Heemstede Haarlem ;< 1 !F. Jongepier - Apeldoorn (J)eventer en ApeldO<>rnH. Kalkhoven Hilverswn Hilversum A. Kiburg Jr. Amslerdam ämsterdam F. J. Koel -Arnhem Arnhem 

........ B. '.Vb.. K'Ok - Amsterdam Amsterdam (wordt niet aan-vaard) .-. F. K.r:iessels 1 Amsterdam L. ,kader
)( G. H. G. Lammers Enschede !Enschede ,.;• P. Langedijk !Enschede iElnschede W. Miêhel Haarlem Haarlem 
;( 

W. v. Nobelen Amsterdam Amsterdam G. Perlors - Arnhem ,Arnhem (wor,dt niét aanvaard)A. Petel'S 1 Utrecht Utrecht,.,..w. Ravesteyn Amsterdam Amsterdam J. Slagmolen Utrecht Utrecht R. Steénbergen Rotterdam "" t Rotterdam J. Stijger Amsterdam Amsterdam G. IH. M. Schwarts Den iHaag L. kaderX � Ch. Tur�r Scheveningen Amsterdam (wordt niet, aan-vaa.-d) G. F. de Valk ' RoilteTdam RotterdamJ. Veen Jr. l Amsterdam L. kader
'x H. C. de Vos Rotterdam Amsterdam (woi-dt niet aan-

J. W. Wijler - Amsterdam vaard)
Amsterdam 

Voordracht van het Hoofdbestuw· in overleg met het landelijk kader voor het Hoofdbestuur 
van de Algemene Bond cvan Werknemers .iD Handel, Bank- en Verzekeringswezen. 
Naam 
L . .Albers' 1 
S. de la Bella
C. van D..ijk
S. Geugjes·
F. Hagen·
Th. Knoop 
G. van Le�eD. Moscou 
J. P. Mutsers 
L. v.d. Muyzenberg
E. Pröstler

Woonplaats 
1 A:!nsterdam 

- Amsterdam
- Amsterdam

Amsterdam. 
Amstel.dam 

- Amsterdam
- Amste.t"dam

Rotterdam 
1 Utrecht 

Amsterdam 
- Den !Haag 

• 1

•



nn�1sir:nm V m.� ALGEMENE ZAKEti 

No.:. B. 46797� 
f Detr; 1 :3ondsre.ad B.R.B. v.

• 
V. RD.4

!ledé te J !(. infomatie bob ik de eer U te berichten, dat op het 
in Septembl"-· 1{48 gehouden opricbtingsc-011Brcs ven de :Algemene Bond \ 
van t'lerla:ie .:._ r. in Handel,. Bank ... en Verzeker:tngsv1ezent nls candidaten 
voor- ge·bondsraad dier organisatie o"me wel'en geste1ut A.PctPrs� 
.J .'P-.?!t1tseis, .en J .slagmolen, tillen· uone-nde te Ur•ent. 

bet J.Slagoolen zal waarschi�nlijk zijn bedoeld: Gijsbertus Jaco• 
bUîJ Glagmo1.en, goboren 8-4-19?i0 te Utrac�t;_, woncndo aldear Oltl!lans
straa.t 4. V.on beide oerstgenoenden staat ma een na.d0re adresaandui-
ding niet ten dienste.. . • . 

nc moge U verzoeken mi�·- indien mogelijk - n�dor te willen doen
iillichten omtrent de pêrsoruilia., ·politieke ®tënteriilg en verder Val! 
belane .zi�nde gegevens ven bovongenoemdo personen, VJä.arbij ik het 
te-vèns zeer op :prijs zal stellen te vernemen of dool:' hen in de plaa 
-scli�ke afdeling dezer organir;iat!� te Uwent, ook een f'unctie wordt 
bekleed. . 

'} HET HOOFD 'VAll DE DIENST, 
Juni do -neer voor déz.e 11 • 

?oo:fc;lcommisseris van Politie ,m 

-#é 
. · 1!.v

-· t r .e C b. t. J G ? '.b. d • .,l.i;l'D Pen nm. 



• .. MINISTERIE VAN ALGml!ENE ZAKEN

No. 1 B. 46797 
1 s-Gravenhage, 26 Novèmber 1948. 

r 

,. 

Betr.& Bondsraad B.H�B-V.
·,G'EHEIM

• 

•· v. 

• 

B.D .fr ftede te Ul'Jer. info�m�tie heb ik de eer U te berichten, dat Óp 
het in September 1948 gehouden oprichtingscongres van de Algemene
Bond ve.n:Ylérkhemers in 'Handel, Bonk-- en VerzekeringsV,ezen als . 
candida.at vrsor de bondsraad dier organisatie o.m. wa,s -ces!eld: 
W.1,ichel, te Uwent-. Een nadere adresaanduiding staat mij niet ten 
di·enste. , ··· � · 

Dt moge 'U verzoeken piij " indien mogelijk - nader· to 'riiJ.len 'doen 
inlichten öL.<trent de personalia, politieke· orientoTing en_ verder Va,.'1 
belang .zijnde-· gegevens van bovengenoetr.de persoon viéarbij ilr het 
tevens� ztè�r-op · prijs' zalr •stellen te vernemen of door hom in- de plaat
selijke ·afdeling dezer organisatie te Uwent, ,ook een functie wordt

' bekleed. '!f, EET HOOFD VAJ.� DE Dii:UST,
: voor dezes 

Aan dê-Bcei' 
Hoofdcommissaris van Politie
te · • 
Haar 1 e m, • ,

� 

J.G.Crabbendám. 



M!IUSTERIE,VAI� ALGEMENE ZAKEN 
' 

·26 November 1948.
No.' B. 4'.6797 

• etr.: Bondsraad B.ll.B.V.
G F.: H E I M

•·

V. RD�4

?fede te Uwer inforriatie heb ik de eer U te 'bérichten, dat op het 
in Septernbe:r 1948 gehouden ofJrichtipgsconer.e·s van de Algemene Bond 
van·�ie:Plcnemers, in Hendel, Banlt- en 'Verzoke1•ir..gST1ezen, als candidaat 
voor de bondsr.aad dier organisatie o.m;was gesteld: J.Dunkers te. 
Uwent; een nadere adresaanduiding staat mij 'niet ten dienste. 

Ik t:oge U verzoeken mtj - ind;len :mogelijk - nader te 1iillen doen 
inlicht.en or,�trent de per sonolia, politieke oriëntering en verder van 
belang zijnde �egevens betreffende boveneenöeide-persoon, naarbij ik 
het zer-r op prijs zal ste'llen-te vernemen fif door hem in de plaat
�elijke afdeling dezer organisatie te Uwent ook een functie wordt 

. 'bekleed· . 
4 lili;T HOOPD v AN DE DIENST, 
'Jf. voor deze� 

Aan de Heer 
Coomissaris van Politiè. 
tè 

� • 1 

, N ij. m a g e n. 

' 
, 

1 
J.�.Crabbendam.



MINISTERIB VAW A"W-Et1ËNE ZAKEN 26 �ovember 1948. 

No. t, B.46797 .,_ /J,111 , ) $ h 
9r., Bondsraad B.H.�.v.

GEHEIM ' 

• 

V. PJ).4 

Máde te Uwer inforrnat_ie heb ik de eér U te beriohten, dat op het 

in september:1948 gehouden oprichtingscongres van cle Algenene Bond•

va.n Uer.kn-emers in Hendel, Bank•· en Verzekeringswezen, als candidaat 

voor de bondsraad dier. orgenisat�e o.m. was gesteldf 1!,Kelkhoven. 

te Uwent, een nadere adresaànduiding staat mij niet ten dienste • 

. · Ik moge U verzoeken mij - indien mogelijk - nader tè willen �oen

inlichten ·omtrent de personalia, politiete oriënteriJ:lg en verder van

belang zijnde gogevens·van bovengenoemde pàrsoon, uaarb13 ik het zeer

op prijs,zal·stellen te vernemen of. door hem in.de �laatselijke afde

ling dezer organisatie te U�ent, �ook een functie TIOrdt bekleed. 

Aan·de Heer 
Commissaris van Politie 
te 

' · 

Ei l ver s u m.

. 
, 

4. 1IET HOOFD VAM DE DIF.NST,
7 voor dezef" 

·f
J.G.Cre�l.:>endàxna 

I 

·' .



� . .. ✓,.. 

�INISTER!E VAN ALGEMENE ZAKEN ..,,,..
_....., ( 

J 

t -Gravenhage, 26 November 1948. 
, / No. 1 B. 46797 \ '\ t_ -r-

- Be·br. a Bondsraad B.n.B.V. 
· 

t., , ( 
V. RD. 4 G E H E I .l: 2� h , ? . • • f " . 

?iede te Uwer informatie hob ik de eer U te berichten, dat op 
het in Septonber 1948 gehouden oprichtingscongres van de Algemene 
Bond -van \1erkrüta�rs.., in Handel, Bank- en V,e-rzekeringsv1ezen, als 
cand.idäten voor· qe · Bondsraad dier organisatie o.m:. ,11aren gesteld: 
F.J .I<oi?!, en G.Fe:rfors, ·beiden te UT1ont •· I:et· G·.férfors zal zijn be
dQéld: Gerardus Perfors; geb.l-1•1890 tè 's-Gravenhage, wonende te 
Uwent, Veluwestraat î va:n beroep inspectèur van een levensverze
keringsmaatschappij, districtsbestuurder v:en de C .P .N. Van _genoemde
Koel staat nij geen nader9 edresaanduiding ten dienste. 

Ik :roogo·U ver.zoeken mià - indien mogelijk - nader te willen doen 
iriliohten omt�ent de personalia,pol1tieke oriëntering en verder van 
belang zi;]ndo gegevens von bovengenoemde F.J..Koel, waarbij ik het 
tevens zeer op prijs zal stellen tê vernemen of door hem in de 
plaa�selijke afdeling dezer -0rganisat�e te Uwent,ook een functie 
1101•dt bèkleed. . . 

.r; Hmî HOOFD V� DE' DIENST 
I'- ' ' 

voor deze t ·, 
Aan dè Heer 
rroofdoommissaris ven Politie

fl te· 
Ar n hem,, J .G.Crabbel}dam. 



' A 

ll:n IST1ffiI,'E VA}"' .M. amn�� �;,N 

Uo,.: 4t>!l9'l .• s-'3-ravep.hage ,, '25 Nover,.ber· 1948.

Ond.: B,onûsread D.ij.B.V. GEUÈI� 

V/IIIi 4; n.a.v.schr. No. 46797 

.�. 

• 

' • l 

. , :Csde tè Uwer int9Tbetio heb ik· <,\e eer U te llneriohten, dat 
op het in. Sep-teml,:ér 1918 gehouden oprichtingsoon$res van de 
.Al.gemene Boud van "erknèmers in -B:andel, Bank- en Vorze};:;erings
wézen, als <Hlhdi.dat-on vo-or de bondsraad an .het hoóf'd-bestuu.r 
�i�r or8anisatie örn.-waren gesteld: -
H.H. v.d • .lHtKER, R. Bl.Il:TIO.AN, J .A. DlJCTE!J:l;:1RGE, .A .KI11tîhG 
.(Andries i(iburg, geboren ¼,e Am.iterilam, �-6-12, nonëii<ra""äldaer 
O-lymp1akEl;�e 391. ve,n -beroep'. huis.schilder), \1• v. 'KO�ID!1 ,J. S'l';IJGF'.B. J. � Jr.' !L:]'. VJIJ1,'Efii F. rnffisTILS, l. V "d,. 
t!ill'llli�îffiîm" tt"; van DïSK{mogeîf}k !d.;.ntiek met Cornelis i,•aria 
van ·'Dijk,_" geboren te Rotterdam, 29-1-lq" 1vonendo t-e 'Uwent·, ,.

, 'Bar.ontazstrae.t 4i knnt�ort>eaiende van beroep.) , G. v .LEWE 
{•deze i,a tevf;Jn#' penninsmeeatór :van het dagel.� j}�s 'bestuuî der 
vereniging ":ederlena-.1,r.s.n.n.), s. G'filTGJES. {tovi':lns .lid hootc)be
stuur /\.i" .�.v.),. F. TtAOfu"'I, Th.�'1fö01-( 11ifîomri.n Thecë.orus 'Knoop, 
cgèboren te.-�stetdam. 1-8-06 ,' YJononè1o olda�r, ·van bero0] advo-

_caat} q ,[, • .ALB �B§, '$,. a� 'BID..I�� �.!.
Th. KOF en rv. RA\TESTÊ'filq.

• • • 'I" • • 

.BO'\'GJ�énoe:rr.den .'ll1jn .allen t,e Ul'1�nt wpo�eehti�;· een 'nà
dere �aresaanduidil'lg s�aat nij belaeo niet t�n dienste.

" . 
Il: mog� U verzoe}-'en I!l.i.j -iDdien 'bogt'li,1k- nàder te willen 

dopn iplièMhm omtrent dè ,perso,na:lia, poli tiêke ori en.ter;i.ng 
en 'Verd� ven belo�s zijnde gegeven.s van genoemde personen, 

1- waa�bij ik net tevens zeer op �rijs zal stàllen te vernë�an of 
door her; in de plaatsolij.ke 13.fdellïig c1eier. organisatie te uw-ent -
pok ��,n .'i'?11ot:i;$ T.1or4t b�leed. ... 

0 

,. 

; 

,. 

Jlan ae Heer. 
Hoofdoommissarin van �clitie 
te 
Ar'dTERDM..� 

c,• 

.. '

. ' . ' 

Het rrootd von de Diènst 
,.1 . narnona de.ze 

' . 



t·nrISTERIE VAN AlOI!!rlF.)NB ZAJffiN 

No.:. B ,46797 . 

•
Bo-t;r.i Bonds7:aad B.n.n.v.

V. P,Q .4

\ 

's�ravenhage, 26 november 1948. 

GEHEIM 

IT.ede te U\1er inf orr.Ja.tie heb 1k de eer U te berichten, dat op 
het in September 1948 gehouden oprichtingscongres van de Algemene 
Bond vàn 1'lel"knemers in Handel Bank• en Verzekeringswezen als 
candidaat voor de bondsraad d!er organisatie o.m. was gesteld: 
W�Kamn. te Uwent. Een nadere adresaanduiding staat mi·j niet ten 
dienste. 

Ik moge U �erzoeken mij·- indien mogelijk - nader to willen 
doen inlichten omtrent de personalia, po1itieke oriëntering en 
verder van belang zijnde gegevens van bovengenoemde persooni-waar
bij · ik het tevens zeer op prijs zal stellen te vernemen of door 
hem in de plantse1ijke afdeling dezer organisatie te Uwent, ook 
een functie wordt bekleed. 

Aan de Heer 

HoofdcOIDtlissaris van Po1itie 
te 
G r on i n  ge n, 

.;t! EET HOO.Fl) VAN DE DIENST, 
F.· voor deze:

J .G.Crabbendam. 



3' .G .Crabbençlam. 

't 

... 



rmn:s�r: v1tt:, �umr1r::r� zAKim 
\lîo. J B. JJ.6797 . , Ondcr.uorp: llondsraad B.H.B.V.

• v. BD .i � · o B n i: 1 t� 

'a-Grnvonhoge, 26 lîovenber 1948. 

Eede 'te Uuer inforri1atio heb ·� ao cór U- te bo:rjchten� dat op Ïiat 
in September 1948 gehouden oprichtingscongres van dé Algemene Bond 
vatf Vlel.'kner.1er's in Hendel, �ank- en Verzekeringsnoten" alo candida.ten
voor de bondsraad dier orgenisntio, o.m. �bren eesteidt 

p .  R.St:Îeiibcrp;en, O.»'.de Vnik,t n.i.>o�mof en n.c.ae Vof, allen wonende
to :l1uen: • Eèn nadere cdresaandUÎding s nat mij .niet cm dienste. 
� lk t:.oge U verzÓel�en mij - indien mogelijk - nnaer te tdllen a·oen 

i11lithtèh 01-ntrent de. persono.'1ia, pol1t"eke oriëntering en verder van .
bolnngzijnde gegevens van bovengonoemdo pozaconon.2 v1.aarbij ik het· 
tevons zeêr op prijs zal ste1len ta vornet:on of door hen in do pleat
tjelijke af'deli,ng dezer-orgsnise.tio te ih:ent, ook èen functie wordt 
bekleed. , • . 

.d,BET HOOFD VAN DE DIENgrt, 
•. . Yvoor dezes . 

" 

·• '· 

J • G. Crab bendni.1.. 

.. 
' 



/. 

MINISTERIE VAN ALGmraNE zg 
v.)• s-Gravenhage, 26 November 1948.

No. i B. 46797 
'\. ':-/ 'J3etr. s Bondsraad B.H.B.V. , � 

• 

GEHEIM v •. pJ).x 4 
1 l1ed.e te Uwer informatie heb 1k de eer U te berichten, dat op het 

in September 1948 gehouden oprichtingscongres van da Algemene Bond
van \'7erknemers in Handel, Bank- en V'erzékêringsv,ezen, als candidaten 

• 

voc� de bondsraad dier organisatie o.m. wa:ren gesteldr G.H,M,Schwart�. 
geb.8-6-1896 te 's-Gravenhage, wonende aldaar, Troelstrakade 341, van
beroep ziekenfondsbodeJ Ch.Turfboer te Scheveningen en E.Pröstler te
•s-Gravenhage. Van beide laatstgenoemden staat mij een nadere adres-
aanduiding niet ten dienste.

Ik moge U verzoeken mij - indien mogelijk - nede� te �ill�n doen· 
inlichten omtrent de personalia, politieke �riënterin,g en verder Vàll 
l;>elang _zijnde gegevens van bovengenoemde personen, waarb:tj, ik het 
tevens·zecr op prijs zal stellen te vernemen of door hen in de plaat
selijk� afdeling dezer organisatie te Uwent, ook een functie wordt 
bekleed. 

.Aan de ijeer . 
Hoofdcommissaris .van' Politie 
té 
's-GRAVENllAGE.

Y, xlliT HÇ)OFD VAN DE DIENS'r,
vqor deze: 

/ 

J.G.Crabbendam. 



• 

GEHEIM. 

Verbinding: 32

" No• OV/G 906-48 •

1-
-

Vo'·� 

-;· · DEC. 1948 
'----·· 

f ·A J,'ótJ Jl/d-. 

Dat urn: 1 • 1 2 • 1 9 48 •

Onderwerp: Bondsraad B.B.B.V •
F"J .Koel.

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

Datum van ontvangsbericht: 26.11.1948

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar

Waardering bericht: idem

Tevens b ericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:

Ondernomen acti�:

Aan de Centrale Veiligheidsdienst
te 
1 s-G r a v e n-�-�-s;-�.:
--------------

' 

In antwoord op Uw schrijven dd.

26 .11 .191�8, No --��797, wordt medegedeeld

/11,Y dat Koel Frederikus, Johannes, geboren te
� _, 

Arnhem, 15.6.1922, wonende te Arnhem, Rom-

melseweg 360, van be�oep agent levensver

zekering Mij, sinds Maart 1948 geabonneerd

is op D� ·1aarheid en onder No. 1747 lid is 
v""an de .1:!:.V.C.-Gëldwezen.

Alhie�n plaatselijke afd.

van de B.H.B.v. (vroeger Handels-Bank-en

verzekeringswezen E.v.c.).

!!:inde.



No. r. 261. 
GEHfilM. -1

• ·• OEC. 1948 !·-
1 f,,. ""'/ / ,\ � ., :r / o !3 b 

Met betrekking tot Uw schrijvei'r,- dei"; "26' �o-vêmber 
1948, No-46797, betref1ende Bondsraad B,H,B•V• (KVC), GE-

1)0 HBIM, bericht de Inlichtingendienst te liilverswn, dat met 
,, de in dat schrijven genoemde persoon vermoedelijk wordt
,.....__ bedoeld: H e n d r 'i k K ,A L K H O V E N, geboren te Gro

./ ningen, 27 Juni 1902, van beroep handelsreiziger, wonende
� zuiderweg 145 te Hilverswn. 

Deze persoon werd op 11 Maart 1936 in het bevolkings 
register te Ril vers.urn ingeschreven, komende van Zaandam. 

Hij is 3 üctober 1935 te Amsterdam gehu.wd met S11san
na Elisabeth WESSîi:NOORP, geboren te Amsterdam, 5 Juli 1902. 

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. 
Dit het ingesteld onderzoek is verdér gebleken, dat 

hij als handelsreiziger werkzaam is voor de Pi�ver§_Maa.t.
sohappij "Benes" te Amsterdam. 

\ 

Hijl3ezöëk� Communîstische en geestverwante vergade-
d er· a,g-en en� f-t-{)m.aa-ng-m et"" ""ëom:mJ+IPJ3:_i:-..e:n-=:e-n-=.m-ef-aan 

\ze�rheid grenzend11 waarsötrf'JnÏÎ"jkheid kan worden aangeno
men, dat hij lid is, of sm athisere de met de c.p.N •• 

/ Ook is hij lid van de E.v.a. in we ke organisatie 
hij, vo�r zo�er is kum1en blijken, echter geen f11nctie be-
kleedt. 

Ben afdeling van de Algemene Bond·van W!rknemers in 
Handel, Bank- en Verze keringswezen bestaat te ilversllm 
niet• Wel is de oprichting van een afdeling te tlilversllm 
binnen het raam van de E.v.a. ter sprake geweest. 
-----------------------------------------------------------

Hilversum, 4 December 1948• 

./



Vc 

GEBEL1. 
ID. 494. f:/ 
Uw Nr. 46791. 
Betr. Bondsraad B.H.B.V. 

(E.V.C.) 

� ·I
Uw schrijven ..dd..� RfJ'.!.�4

�94�. 

A(J/ fî/ / O l/ -j 
Datum ontvangst bericht : 29/11 194-8, 
:Setrou· :baar heid berichtgeve:r : betrouwbaar. 
Waardei-ing bericht : betrouwbaar. 

V 

•�� f Johannes Dunkes, geboren te Nijmegen, 4 Augustus 1905, 
van beroep metaalbewerker, wonende te Nijmegen, van 't 1/ Santstraat No. 6b, is van�f zijn geboorte te Nijmegen
ingescm·even geweest. 

• 

Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en is R.K. 
Bij is gehuwd met .Jaria Berndina Hendrika Engelaar, 
geboren te .Nijmegen, 8 Augustus 1907. Het gezin telt twee 
kinderen. 

Alhoewel het gezin R.K. is, doet het niets a�n het 
geloof. 

Hij is lid van de E.V.C. en geabonneerd op 0De iaar
heid 11 . Hij is contributie inner vooT de E. v. c. en bekleedt 
vermoedelijk geen functie in de E.V.C. 

In de politieke en crininele administratie alhier komt 
hij nie� voor,nod:l.zijn medegezins+eden.Einde. 

�ijmegen, 7 December 1948. 



• 

J. 

Vo'lgno. 
-�·•--... ·.--.....

- C � - 'JC- � 13•.0EC,·l948• 

GEHEIM. 
1 ACD/ s1J7j .1 

Verbindine: 19 
A/3 no. 904'48 E.V.C. Datum: 11-12-48 
Onderwe�: Bondsraad B.H.B.V. (EVC) 

Uw schrijven no. 467S7 dd 26-11-48. 

J 

----------------------------·-- -;,J, - .... ·- ., . -----------------------

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
waardering bericht: idem 
Tevens bericht gezonden aan: --
-------------------------------------------------------------

Omtrent A. ·PETERS kunnen, zonder nadere gegevens, geen 
inlichtingen worden verstrekt, daar er meerdere van die naam 
voorkomen. 

�� J.P. MUTSERS komt niet voor, wel J.�. Mutsers, wiens per-
1:f sonalia luiden: 

�OANNES BERNARDUS MUTSERS, geboren te Woensel 11-6-12, 
metaalfraiser, gehuwd met Maria Bekbergen, · geboren te Amers
foort 12-4-16, beiden wonende Lange Smeestraat 10 bis,Utrecht. 
Mutsers werd bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 
Utrecht dd 30-4-46 veroordeeld ter zake van heling,meermalen 
gepleegd, tot 8 maanden gevangenisstraf, onvoorwaardelijk. 
Bij de P.R.A. te Utrecht berust te zijnen name een dossier 
no.3652, waarin hij wordt verdac-ht, in samenwerking met een 
zekere Commu en Van Rldik, een zevental ondergedoken joden 
bij de Landwacht te Utrecht te hebben verraden. De joden zijn 
inderdaad door de Landwacht gearresteerd, doch Mutsers ont
kent daarmede iets te maken te hebben. Hij erkent wel zwart
handel te hebben bedreven in van Duitse militairen afkomstige 
goederen. Ter zake het jodenverraad werd hij 3-11-45 in be
waring gesteld, doch hij zou thans in vrijheid zijn. In zijn 
dossier is niet na te gaan, wanneer hij in vrijheid is gesteld 
Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam heeft op de zaak Mutsers 
nog geen beslissing genomen, doch binnenkort kan de behande
ling worden verwacht. 

tr�"' JAN SLAGMOLEN, geboren te Utrecht 6-7-20, los werkman, 
V wonende Ripperdaplein 15 te Utrecht. Hij is lid van de O P,N.

(kaart no.1379, contributieklasse 10, wijk Noord 3 afd. Utr.) 
,1_,11(•\ GIJSBERTUS JACOBUS SLAGMOLEN, geboren te Utrecht 8-4-30, 
� wonende Oltmansstraat 4 te Utrecht. 

/ In de administratie van de gemeentepolitie te Utrecht komt 
zijn naam voor als zijnde twee maal veroordeeld door de 
Politierechter Econ. resp. op 11-6-46 en 20-2-47 ter zake van 
overtreding der Distributiewetten. Door de P,R,A. te Utrecht 
is Slagmolen gehoord als verdacht van het vrijwillig dienst 
nemen als Luftwaffehelfer in Duitsland. 

Slagmolen is een onecht kind van Johanna Slagmolen, die 
later is gehuwd met een zekere P.v. Soest. Van Soest was 
reeds voor de oorlog N.S,B.-er. Slagmolen werd bij zijn groot
ouders opgevoed en had na het huwelijk van zijn moeder zo 
goed als geen contact maer met haar. 

-2-
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... Actie ----- Ar ' :"111111' Copie : Geen mededeling aan anderen geddan. _·- �<te

l

.JL.\ b� 
��l �M. i c  h e  1, Wouter, Haarlem 15.9.1907, aannemer grond en bouwwer-

ken, Trompstraat �6, Haarlem, is lid van de C.P.N.; lid van de E.V.C.; 
A1' leest 11de waarhejd 11; ondertekende7de �IJst Van de Vrerestichters(Pootjes);
y was candfciaat voor de ard. liandel en 6-e':ttl op het démonstra tief congres 

a-er-E. V-. ë. te ....AmBt�l>lm. en sec!!etaris van ae Bond Sociale Zan en MuziektJI vèrenigingen in Nederland 11Morgenrood1r:-- ,;� 11,11�-� 

� .,;:�� 
oJ.-� SC()l. �- �14 December 1948. 

Aan de: 
Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
'.. r a v e n h a g e •
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In September 1944 vluchtte Johanna Slagmolen naar Duitsland 
en volgens zijn eigen verklaring is Slagmolen daarna naar 
Duitsland gegaan om zijn moeder op te zoeken. Daar hij geen 
geldige papieren kon tonen is hij gearresteerd en verbleef 
enkele m�anden in een kamp bij Hamburg. In dat kamp werd hem 
door de Duitsers aangeboden een opleiding te ontvangen. Slag
molen zegt niet te weten wat die opleiding zou omva�ten omdat 
hij dat -geweigwrd heeft. Gebleken is echter dat hij in die 
periode naar Nederland schreef onder een Feldpostnummer, 
terwijl zijn moeder tegen meerdere personen heeft u�tgelaten, 
dat hij bij een Duits le�eronderdeel was. 

Door de Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te 
Amsterdam is Slagmolen buiten vervolging gesteld onder voorwaar
de, dat hij,onder meer, gedurende 3 jaar onder toezicht staat
van de Stichting Politieke Delinquenten. 

Behalve het hiervoren genoemde is ten aanzien van genoemde 
personen van geen bijzondere activiteit op politiek gebied 
gebleken, terwijl dezerzijds niet bekend is geworden dat een 
dezer personen een functie bekleedt bij een alhier gevestigde 
afdeling van een E.V.C.-organisatie. 

.-.-.-.-.
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Onderwerp: Bondsrmid B.II. B.V. 

9:..l:t_H E I Il!!. 18 December 1948. 

' 

In antwoord op l.m vorengenoemd .schri,jveri kan het 
volfende word.en medegedeeld : 

Vén de in dit schrijven aanged.uic'le personYAn, V'elke cen
didoat gesteld vreren voor de bondsru d er/(1:-et _4,.00f'.db�
s'Cüiîrvan de ��gemene Bond van de:r.ls;nemers in füm�l_, 
fümk--eïr"Vfil:zeke.r.in&S-v�zen 1.. konden de voie;end.F> met ze
kerheid worden geidentificeerd : 

;t,.i Roelof BRIN'KMA.l\î, eeb'oren te AmstP.rfü•m, 27 September 1904, 
magazijnbediende "Rotterd.ma.se :&mk", wonende L[ndbouw
str�1at 38 boven te .Amsterdem ; 

;.Andries KIBUR(l, geboren te J\msterfü1m, 26 cTuni 191?., 
1 VP.n beroep huisschilder, 'Nonen de Rosendr,f1lstrm1 t 23 bo

ven te 1unsterdmn ; 

)li 1 �1ilhelmus VAN NOBJl.,'LID:-J, geboren te Roosenfü tl en Nispen, 
17 Mact't 1920, vin beroep m�gHzijnchef, ''Tonende B1liten 
\1ieringerstreat 7-II te Amsterdéim ; 

X l Jan ,�il:tem ,1IJLER, geboren te Am.sterdéim, 14 Febr1_w,.. i 
1913, van - beroep ziekenfondsbode, wonende Cornelis 
dp;rine;erstraE,t 7-II te .t�msterfüim ; 

p ,v t. 
u 

;, Cornelis VI:: rié, VAN DIJK, geboren te Rotterdam, 29 Jo
nuHri 916, vvonende Barentszstr,wt 42-I te Amsterfü1m, 
VEill beroep kantoorbediende ; 

lêievrext GEUO-JES, geboren te Zrnmdf�m, l4 Jnli l926, von 
eroep Jeugdleider, wonende Jozef Israëlskade l24-II te 

Ams t erfü1m. ; 
\ 

1 cf"füicolf;t1S Cornelis � HAG]N, geboren te Amsterdçim, 9
� April 1899, km1toorbediende "Incllsso-Benk", wonende ·· 

.JE,nderijnstrm t 10-I te Aml'Jterdara ; 

')()I Thomas 'J.'heodorus hNOO.P, geboren te Amsterdam" 1 Augus-
/ · tns 1906, van be'.!'.'oep ass. udministri:iteur op een Êldvocaten

kantoor, wonende Vtm Hogendorpstraat 193-II te Arnster
fü1m ; 

k. ,aSally Dl!: LA B:till:,LA, geboren te Ril18terdam, 4 1-1ugustus 1918, 
t ,\)(j �;;j .J.=-" van beroep l:l.é1gazijnbediAnde, wonende Van Spilbergenstroot 

4-II te Amsterdnm; 
. 

f Bertus Theodorus KOK, e;eboren te J�terdéua, 15 Jvnuari 
1912, vvn beroep kant9orbediende, wonende Corl:lelis Troost -
stra6t 36-I te .Amsterdllm. 

Omtrent vore�genoemde personen is het volgende bekend: 
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Brinkman is lid vim de c.P.N., leest 11 De \h étrheid ", 
WflS een contactodres voor de ledenvrerfectie E.V.C. in

1947, nurnkte recli :me door middel van een rasmaffiche 
voor de C.P.N. bij de lmitst gehouden i?e l'>-omer-verkie-
zingen ; 
Kiburg is penningmeester afd. Amsterdam L.v.c. ; 
VPn Nobelen was een contactt dre-s voor de �1fd. Hf,ndel 
ênGë'.Ld,·rezen VE1n de :i:,.. V. C., is links georiën:tee:td ; 
Wi,iler is commlmistiscll geori�nteerd, leest; ''De vlE'ar-

. heid" ; 
Vtn Di.ik was in 1947 een.�ontactadres voor éle ledenwerf
vctie J:1.. v. C. en me?kte biJ. de h•atst gehouden 2e Kamer-. 
vei'kiezine;en door middel vun een rEiamaffiche reclDme 
voor de C.P.N. ; 
Gene;,j es is landelijk .r eugdleider E.V. c. , connnunistisoh
georiënteerd ; 
Ten Hvgen vn1s in 1946 bestuurslid Landelijke Bed:Dijfs
groep :h!.v.c. Hendel en Geldwezen; 
KnooJ2_ was lid Ztüveringscornnissie d. v. C. en hoofdbe
stnurelid Bedrijfsgroep Handel en Geldwezen .tl!. v. C. ; 
De le Belle was voorzitter bedrijfsre stuur JJ;. v. c. bij -
ëië Hema-bedrijven, propagandist en conttictadres voor 
de ledenwerfactie E.v.c. en lid c.P.N. ; 
Kok is lezer vt•n "De 1,vi1�irheid II en deelnemer 2de obli
gfltielening "De Wmirheid 11; is oor!li'111mistisch georiijn
teerd.; 

Yermoedélijk identiek met de door U genoemde personen
zijn ; 

�Herm,mus NicolN1s v-an den J-i'.KKER, geboren te Amsterdam,
.- 27 .T11ni 1926, vEin- beroep kantoorbediende, vmnen'de 1id- · 

// mirvlengréiéht 214-I te Amsterdem ; 
(JY- t.ren .Adrianus DIJ"STELBERGE, geboren te Leeuwurden, 27 
:..- Augustus 19T9, VPn beroep technisch ambtenfü;r, \ronende

le Helmersstraat 333-III te .runsterdam: 
1 ) Ö.NGijsbert Cornelis � LIDiiTE, geboren te' .Amsterdmn, .26 
p...-·• Novemoer 1904, magazijnbelieerder, wonende "vformondstrmit

.,. 49-III te Amsterdam ; 
J _J, )Leendert ,✓illem � den LDYZI!NBERG, geboren te .larschau, 

• re, 7 November 1905, van beroep technicus, wonende .Prins�n-
. j • �/

gracht 1105-III. 

/,,; ·/;, 
Jc.,�t /' ,-> VE n de7,e eerste 3 genoemde personen is bekend k1mnen 
�•.cJ: worden, dt1t zij al hoevrel misschien nie-t cormmnistisch, 
�� � dan toch in ieder gevel zeer links georiënteerd·zijn; 

µ.,_ -�" ( V,in � Muyzenbere; WflS lid van het comité VElll voorbe-
1 ,,....... t1�1! 1--:'-' reiding voor üe oprichting van de Vereniging Vrienden 
't. --. r:.ö van het Volkstoneel en deelnemer Réln de vreekendconfe-ïµ (,r ( �{lv .r7�tie te Amersfoort voor lezers Vlln de Vrije Ketheder; ,> hiJ kreeg van de C.P • .N'. een verkh,ring inzoke illega�l 

werk tijdens d� bezetting. 

De overige personen, n.l. .r. Stijger, J.' Veen .Jr. , F. 
Kriessels, b· Albers en JL.Ravesteyn kunnen, zonder na
dere gegevens, niet geïdentificeerd wornen. 

NiBt bekend is of één der vorengenoemde personen een 
functie bekleedt. in de afdeling van de orgélnisntie tè•
Amsterd6m. 
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nkpersoneel solidair met 
sdhoonmaaksters 

Wij ontvingen van de B.H.B.V, de vol
gende oproep: 
De schoonmaaksters van de "Cemsto" 
te Amsterdam zijn in. staking gegaan, 
omdat zij evenals haar collega's bij de 
gemeente van het lage uurloon van 60 
cent niet kunnen lev$l!l, 
Hierdoor zijn vers_f!hille,nde anken zon
der schoonmaaks�rs g9koml!!\, 
De Bond van w'trh-nemers .pin Handel, 
Bank- en Verzekerin wez doet een 
dringend beroep op a edienden, 
zowel zij die adminlst lt · é zij die 
niet-administratiev� · d v richten, 
de strijd van deze se ers: 
financieel en moreel t 
alle werk te weigeren, 
deze schoonmaaksters 
Ook de bankbediend 
salarissen niet ·meer ' 
De B.H.B.V. advisee rom het bank
personeel juist nu de zo nodige salaris
verhoging van de directies te eisen en 
deze eis aan hen voor te leggen. 
De B.H.B.V. roept speciaal de bankbe
dienden, leden van de, Beddjfsunie, op, 
van hun bestuurders te verlangen, dat 
zij metterda,ad de eis van salarisverho
ging ondersteuneq. 
Hoog de solidariteit met de strijdende 
werkers, mannen zowel als v1·ouwen ! 
Tekent op de Sol.-lijsten, diê in uw bank 
circuleren! Str.ljdt voor· salarisverhoging! 

1 
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Nr ;156-4-1949. 

0nderwerp:vergadering. 
r Vn-=- :,3 S/ J

1- 17 JA 1 1... 

GEHEIM. .Amsterdam 14 Januari 1948. 

Verslag van een openbare vergadering,belegd door de Algemene 
:îiond van werknemers in Handel,Bank-en Verzekeringswezen, 
gehouden op Donderdag 13 Januari 1949 in een der zalen van 
hotel 11 De Roode Leeuw" ,Damrak te Amsterdam.Aan deze vergade
ring was weinig publiciteit gegeven en was ook eigenlijk al
leen bedoeld voor h�t personael van enkele banken te .Amster
dam,zulks in verband met de gewijzigde regelping betreffende 
het overwerk. 

De zaal was voorzien van tafeltjes en stoelen,tezamen plaats 
biedende aan ongeveer 50 personen.Versieringen waren niet 
aangebracht.Colportage en dergelijke vonden niet plaats • 

Bij de opening van de vergadering waren welgeteld 12 personen 
aanwezig,welk aantal tijdens de vergadering aangroeide tot 
15,waarvan een drietal echter de vergaäèring weer verliet 
voor het einde. 

PI) . Te ongeveer 2 0  ,15 w
d

erd
t

de vergad
d
ering do

1
o

k
r een. o,nb

t
ek

d
end geble-

' ven persoon geopen me een woor van we om.Direc aa-rna 
gaf hij het woord aan de spreker Co van DIJK {waarschijnlijk 
Cornelis Maria van DIJK,geboren te Rotterdam,29 Januari 191 6, 

� __ p1-1onende:Barents-zStr"aa't4 2/I te .Amsterdam.). a Spreker begon met de circulaire aan te halen,welke door de 
::::;,;,, bankcombinatie :.Amsterdamse �ank-Incasso Bank aan de diverse 

y 
bijkantoren was verzonden en·welke o.m.het volgende inhield: 

"Wij delen Ujhierbij mede,dat de Directeur van de Arbeid voor
nemens is de algemene overwerkvergunning voor het bankbedrijf 
na 31 December a.s.niet te vernieuwen. 

4 Wel verklaarde Zijne EXcellentie zich in pr;ncipe accoord met 
een voorlopige oplossingJ door het verlenen van een algemene 
overwerkvergunning voor het bankbedrijf in het gehele land 
voor een tijdvak van 4 weken ingaande Maandag 3 Januari 1949. 

In afwijking van de regeling werd tot heden alle overwerk ver
goed in gevallen,waarin het onmogelijk werd geacht in de prac
tijk het onderscheid tussen "normaal" en "abnormaa?"l" overwerk 
te maken. 
Daar thans op de bijkantoren met seizoenoverwerk kan worden 
volstaan zal van l Januari a.s.af voor overwerk geen vergoe
ding meer worden gegeven,zulks in overeenstemming met een be
sluit van de algemene ledenvergadering van·de werkgeversver
eniging voor het bankbedrijf"." 

De Rotterdamse Bankvereniging ging er,mede hierdoor toe over, 
in het geheel geen overwerk meer uit te betalen,dus niet voor 
"normaal11 ,noch voor- "abnormaal",met de motivering"geen 'schele 
ogen te willen maken� 

Spreker beoritiseerde scherp de houding van de werkgevers in 
deze�die zich nu verscholen achter de besluiten welke van ove.l'
heidswege gegeven waren.Doch uiteindelijk komen die besluiten 

•• 2 • •
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van henzelf,want zij maken de regering uit.Immers via de 
"Stichting van de Arbeid11 ,waarin zij de boventoon voeren en 
waarin de vertegenwoordigers van de Unie-bonden handjeklap 
met hen spelen,is die regel�ing er gekomen.Bovendien zijn 
de voornaamste werkgevers zeer nauw betrokken bij verschillen
de Regeringsinstanties.spreker noemde daarna verschillende 
vooraanstaande figuren uit het. bankwezen,welke Regeringsfunc�� 
ties bekleedden.Maar,zegt spreker,naar het oordeel der wer
kers zelf is niet gevraagd.En de uiteindelijke motivering van 
de feitelijke loonsverlaging is dat 11 het schip van Staat" 
goed moet kunnen varen en dat kan niet zonder een versobering. 
Maar de banken maken grove winsten.Hij noemde enkele banken 
op,alsmede de gemaakte winsten in verhouding tot hun kapitaal. 

Spreker gaf als zijn mening te kennen dat deze actie van d e  
werkgevers een proberen is om te weten hoe ver zij kunnen 
gaan.In de toekomst zouden nog meer verslechteringen te wach
ten staan als dit aanvaard werd'zonder protest.De directies 
stellen het nu zo voor dat het steeds een gunst van hen was,

het overwerk uit te betalen,aangezien zij wettelijk recht 
hebben op meer arbeidsuren dan ef gem8akt worden.Spreker be
streed dit en merkte op dat het Kapitaal steeds meer wil ver
dienen en steeds meer het arbeidsloon wil drukken,terwijl het 
toch al reeds te laag is.De Unie-bonden doen in wezen voor de 
arbeider niets,staan zelfs vaak aan de kant van de werkgevers. 

Daarna werd het woord gegeven aan de aanwezigen.Er ontspon 
zich een levendige discussie,waaruit blèek dat men zich wel 
bewust was van het feit dat de werkgever recht ha--d op 44 werk 
uren per week,terwijl normaal maar 40¼ uur gewerkt werd.Ver
der dat het organisatieleven in deze takken van bedrijven 
zeer slecht was,zo slecht dat van grote bedrijven slechts 
enkele werknemers georganiseerd waren.Dat de durf om voor ver
beteringen te vechten zeer gering en de angst om een goede be
trekking te verliezen zeer groot was. 

De voorzitter en de spreker poogden steeds moed in te spreken 
en door voorbeelden aan te tonen dat men zo gauw niet wegge
werkt wordt,mits men maar niet komt als enkeling maar met en 
namens velen.Elke reden tot klacht en elk middel tot verbete
ring moet worden aangegrepen.Door op de kleine misstanden te 
wijzen moet men de arbeiders warm maken voor strijd om grotere 
belijngen.Steeds werd de aanwezigen voorgehouden da-t men sterk 
was,sterker dan de werkgever,door het aantal arbeiders,het-. 
geen· belachelijk �lonk,gezien het aantal aanwezigen.Deze gerin
ge opkomst weet men trouwens mede aan het feit dat velen ook 
deze avond moesten overwerken.Overigens was men ook van mening 
dat de werkgevers het slim hadden ingekleed,door de arbeiders 
zoet te houden met de betaling van overuren,zodoende het lage 
loon maskerend in een tijd van veel werk en weinig arbeids
krachten.Nu echter de rollen omgekeerd zijn wordt de betaling 
afgenomen en zit de arbeider met het te lage salaris.Ook bleek 
uit de bespreking dat de 1-U11sterdamse B&nk en de Incasso Bank 
momenteel de overuren wel weer uitbetaalden. 
Na een wo� van opwekking aan de niet leden om lid te worden 
sen aan de leden om onverdroten te werken aan de lotsverbete
ring werd de vergadering te ongeveer 22 uur gesloten. einde 
��-------------------------------------------------------------

tevens; verz.aan:I.D.Haag. 
I.D.R' dam. G-6.
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In vrrband met de inhoud van het schrijven van het Minis
terie vaq Algemene Zaken te 's-Gravenhage, d.d. 26 November 194 
No. 46797, betreffende het verzoek om 1nl1cht1ngen omtrent 
W. KAMP te Groningen, kan worden gerapporteerd, dat het hier
betreft:

, '/ l1ffillem KAMP, geboren te Groningen 1-1-24, kantoorbediende, wo
/ -J, nende te Groningen, Astraat no. 2/b. 

r
1 Hij is op 9-7-48 ingeschreven te Groningen, komende 

dam, Vechtstraat 39/II. 
Hij is werkzaam ten kantore van de E.V.C. en was 1n 1948 be
stuurslid zonder functie in het A.N.J.V. 
Het ie nog niet kunnen blijken of hij inderdaad een functie ve 
vult 1n de bondsraad van de Algemene Bond van Werknemers in 

/' Handel-,Bank- en Verzekeringswezen, hoewel hij �icb ten kanto
re van de E.v.c. te Groningen zeer actief betooni{. 
Op hem had ook betrekking Uw schrijven d.d. 11 October 1948, 
No. 46640. 
Mochten omtrent hem nadere bijzonderseden blijken, zo Zal hier
van ten spoedigste rapport worden opgemaakt. - - - - - - - - -

Groningen 17 Januari 1949. 
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Onderwerp: l)a.10iaaten ond,s1'aad ,._. .{. ( ..... ,1.,,) 

Dat..uJ Oüt.Van6si; oe..richt: ---
.;;ie i;roi1wbaar!lt> ia ller ic: 1,5eve:i:: ---
1aardering bericht:---
_eve�s bericht gezo�aen aan:--
ede\fer cende instanties: --

ondernomen actie:---

.0,0.s. van 
2o ovember 1948
xo . 4 6 7 9 ! . 1. v • A • /..J ,

• 
✓ _aar aanlei<lin6 van nevenvaruelè scr.rijven v1ordt mPde

gedeeld, da-.; de personalia va.1:1 de daarin genoemfe {) rsonen 
1 ürlen: 

Ov{\ t 1. Godf:iüed �iendric , a_!'tin�....:_3Q: ,,.Af . ..:S� bor�n te 's-Gra-
Ql, \-- ve.1hage, 8 Juni. 18"'9"6, varïoëroen z1.e :r.em. ondsboae, worrende 

�roelstra�ade 341; 
� � 2. 0hiel tje _._ __ 1_jû.1Ht, eb oren te 's- ravenhar•e, 15 ece1.1-
/ Ler 192 r,vänoei-:-Oep "°l{antoor·bediAnde, wonende ,, ilV=>m .u.yper

straat lob en 

o1.p. 
JJ)ma P�îöS'11L3R 1 ..,"boren te .uhl 1eim 2m nhein, 7 .. :1.,,bruari

1903, v&n l:Jero·ep·icsnt oorbediende, wonende :hi ou.v!st::cr aJ

i; 9, 
allen te 1s-Gravenha�e. 

sc"l·•arts is li,: van de CorJmu.nistiscbe J:'a�tij _,ederla'1d 
(C,P•� .) .,.ijde 1s de ver�iezin�scamp:::i#;r1e in 194- (l0den weode 
,:<1raer) r"a'i"te .lij è •• v. een verkiezingsbiljet Pen zijn wo

ning propaganda v99r de e.p.�. 
fm:fboer is ePii de1� actiefste leden van het district 

nen Jaag van de u . .,.,. r. Omtrent haar activiteit is herhP..alàe
lijk .&;erap aorteerd.. 

prostler vestit::oe zich op 24 J)ecem'ber 1946 te 1 2-Gra
venhage, .::O11ende uit Amersfoort. 

Voorc,ls...10 is niet kunnen bli 'ken o�· zij bij een poli
tieke partij is a"'ngesloten, dan wel op politiek ter:tein 
eniee activiteit ontplooit. 

Hoewel het zeer wa rsc�ijnlij: is, dat voornoemde per
sonen in de plaatse lij ce afëelin�; van de Algemene ûOUd ve.� werl:Cne •. ers in �Iandel-, Ban{- en veruLP.ringsv7ezen (.v.;.., • ..., • .;., 
aan;esloten bij de 3e11heidsvakcentrale, een b�stuurs.functie 
vervullen, �on zulks vooralsnog niet worden vastgesteld. 
(..:,1.ndey 

j � � �\. tn l �Gl ';.. tl...¼,. t. ..... e.o,,.. �- (.t,, .... t;A 

wo,..é ,.,._ \c.)�" �\ @' ,tev,...,cA. \"M('C rt 

,�� \1 ,. 

Q �-\)-'\, \.C: .. Q.,\,.

l,.u.ui �î \le,.ve1C ( S �(ct-Î;l'C 
"... h�u... �"' r..v

• ' 1 



UITTREI<SEL 

en Verz.wezen 

Voor ........ ............................. -9.P. ... �.��.9-.............................. Naam ... !':.�.$. .'..J3-.Pr.i.c1 ..... Y.!:!.A .... 1V.�"J;K!?.X.� ..... iJl ... H.tln.d.e.ls .. ,-Bank

Origineel in .......... .O.P.. ... ?�.O............................................... Naam . . ..... E �.v: • .  c ... organ-isa-t-i e .. ............. ...... . . ............. "·· • •······ 

Votgnr ....... ....... ......... . Ag.nr .. P..51.7.8. ....................... Aard van het stuk . . ... an.tw .• -OP····Oil·S···S-O·hr·.··4102·7··dd·;·· 

18.8 •. 48 ........................................................ Afz ... . .  A.�dam ....... . . ............................................. ................... Datum ..... . B. •. 2..49 ..... .......... .

·•

Cornel is Maria van DIJK, geb.te R'dam, 29.l.lö, beroep kantoorbe
diende, wn Ned.nat., wonende te A'dam, Barentszstraat 42-I, is 
identiek aan de in Uw schrijven genoem de C.van Dijk . 
Van Dijk is op 13 Januari 1949 opgetreden als spreker in een ver
gadering dor .Alg.Bond v .vverkn er,1ers in Handel, Bank-e n Ver�. wezen. 
Het betr effende rapport werd U toegezonden onder no.356-4.49, dd. 
14 Jttnuari 1949. 
Hoorts ,,:ordt U nog in herinner·ing g6b1•t1cht U,,; schrijven -110.46'79?, 
dà. 25 November 1948, t:tutwoci·d no. 6618-4-48, dd. 18 Dece mb�r 194·3, 
iu Melk schri,.ven eveneens over van DIJK wer d gerap.r,orteerd. 
V&n Dijk maakte tijdens de gE,houcten Ke1mei·verkiezi ILgen in 1948, , 
propaganda voor àe CPN door .middel van een &an zijn woning aë:lngebrac: 
affi che • 
• 41s landelijk v ertege nwoordiger V!::ln de Bedrijfsg roep Hotel-Ca�e
Restaur�nt en Lun chroom Bevrijven tr·éld indertijd op:

Johan niet Jttn V.àN 15ru..D.tfil0DL, geb. te A'dê:uu, 2 Juli 1903, wn 
oe.roep u er, van .1 e .na , , voorheen wonende te .1:. 'd1::1m, Solebt:1Y
strat:1t 46 huis, thöns uu Cost�kade no. 1?9-III 
De�e Vttn Brederode wa�rvän bekend is dat hij lid is vun de CPN 
(.::ie uw uch.rijven BX 17469, dd. 21 .6.4?, ant,1. deze zijds no.5590-
1-4'7, dd. 25.8.47) zou, volgens betrouv�bare inlichtingen, reeds 

geruime tijd zonder werk zijn en dus niet meer bezoldigd bestuurder 
bi j de E.V. C • -
Zijn teg�nwoordig woonadres staë:lt bek�nd als een scholingsadres vooT 
v rouwen van de afd llb CPN(Kinkerbuurt). Vun Brederode maakte gedu 
rende de in 1948 gehouden K1::1.merver•k iezingeh, proptlgi:anda voor de CPN 
d.m .• v. ee n aan zijn woning aangebr1::.1cht affiche:;.-
Hie momenteel optreedt als landelijl �ertegenwoordiger van de afd. 
Hotel-Cafe-lesta�rant en Lunchroo m Bedrijven der EVC, is nog niet 
bekend geworde n. Liodra dit bekend moëht worden, zal D dit wor den 
bericht. 
Ten aanzien v an de in Uw schrijven onder 3 genoemde H.BREDERODE, kan 
worden verineld, dat dit is: Hendr ik van BREDl!filODE, geb.te A'dam,12. 
8. 96, magaz ijnbediende, Ned.nat., won. te A •dam, Da Cost&kade 204-I.
Deze van Brederode is bezoldig d bestuurder bij de �VC en heeft zit
ting in de Land.Raad , afd. Grafische Industrie. Hij zou reeds enige
maand en met Ziekte thuis zijn, te r�ijl de kans niet groot zou Zijn,
dat hij, als hersteld, zijn functie binnenkort weer zal vervullen.
Hij .!Uiakte, gedurende de in 1�48 gehouden Kamerverkiezingen, pBopa
ganda voor de CPN d.n.v. een u�n zijn woning attngeb racht affiche.
9----

Uitgetrokken door E·····································································•······· Afd./Sectie ····Acn-;;41r··· . .. .... Datum .. .... 21. ... 6 ... 4Çl ............. .

Op aanwijzing van J3. .. V . . . .......................... .. . .... ................... .... . 
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I.D. ;'fo. 1563/48 G)r,t [2 9 MRT 1949

JA,..,, :ó)r61 YGEHEil,l 

24 1'18.art 1949.

Als antwoord op "'Jw schrijven .Jo. 467i?, d.d. 26-
11-1948, betreffende de Bondsraad van de Algemene Bond van
ilerknemers ir. Handel, Bank- en Verzekeringswezen, wordt be
richt dat de volledige personalia va.u de door U genoemde
ca.ndidaten luiden: 

Y1 C) Jf l de Valk, Gerardus, geboren 25-5-1900 te Haarlem, 
f,� wonende te Rotterdam, Oleanderstraat 103b; 
1/ 

l(i de Vos, ..fee ter Cornelia, geboren 3-3-1930 te Rot-
.-k�t:tnO terdam, wonende te Rotterdam, Lindtstraat 8; 

,,-,'(.�J::-tf' i(i Steenbergen, Johanna Hendrika, geboren 11-6-1921 

/ 

(9� te Deventer, wonende '."larmoezierestraat 49 III te Amsterdam; 

...., 
a · its 1,raat llb te Rotterdam. De volledige personalia zijn

� 

�· 

Moscou, D., destijds vertoevende op bet adres Ta-

t hier onbekend, daar hij nimmer in het Bevolkin1sregister al
hier stond ingeschreven. Voor zover bekend was hij afkomstig 

/ 

I 

uit Amsterdam. Eind December 1948 is hij vertro�ken naar 
· Ut-recht, waar hij thans nog zou verblijven.

/' ..- Steenbergen,J.H., voornoemd, staa.t evenmin alhier 
ingeschreven, doch verblijft ten huize vau de plaatselijke 
voorzitter der E.v.a., Nooter, H.J.,(bekend). 

In de plaatselijke afdeling der B.H.B.V. vervult 

/ 11 
de Valk, G., de functie van penningmeesl;er, terwijl Steenber
gen, J.H., de functie va.n secretaresse vervult. 

Aan 'ij.V .D. 



Betreft: Bondsraad B.H�B.V. 
,�.v.c. J 

Heemstede, .30 1..a.urt" 194 9. 

.. '. 
l 

Naar aanleiding van het schrijven van het ii, ini
sterie van _i.lgemene Zaken, No,46797, d.d.26-11-1948 
is een onderzoek ingesteld en wordt het volgende ge
ra:p-porteert: 

•re Heemstede is geen plaatselijke afdeling van
de .el.gemene Bond van .lerkn.::mer s in Handel, Bank- en 
Verzekeringswezen. 

':[Ie Heemstede heeft gewoond Ol> het adres Lucas 
� ,i van Leijdenlaan 7 ,erie HUIS, geboren te HilJ.egom 

I 2-6-1903, kantoorbediende. Hi,j werkte op een exped.1-
) tiekantoor te Hillegom.hij is f"ehuwd met .c..lf'rid.e 

()-1<.
fJ

\ ll'Ll.dCH, geboren te Hamburg 3-1-19O9.Hij is met haar· 
.- / gehuwd sedert 20-12-19.30 .Hij woonde, komende uit 

" Bentheim (.ûldl, van 14-9-1945 tot 17-12-194-5 te 
Coevoraen, Friesestraat 19 en van 17-12-1S45 tot l. einde Januari 1948 te Heemstede op genoemd adres. 
Hij werkte dan hier en dan daar en pakte van alles 

�n.Zijn vrouw was (en misschien ndlg well werkzaam 
-o,. - het kantoor van Je ,;!, • V. C. te �,msterdam. het huwe

11jksleven was niet geheel in orde. Liijn vrouw schij 
het thans te houd.en met iemand van he·t k<:tntoor va 
de '-",Y.0. te _unsterdam • ...,:ij is niet meer bij haar 
man.Hij heeft de huishouding maar opgebr·oken en 
woont thans in bij een brlber van hem genaamd Corne
lis HUIS, geboren te Hillegom, 27 l,,,ei 1890, van be
roep machinesloper, wonende te Haarlem �oerabaja
straat 28. In de tijd dat hij te Heemstede woonde u

ontving hij co�$..tische lectuur. 
ile in bovenanngehaald schrijven genoemde J. 

, HUIS, is vermoedelijk genaamd .uldert HUH:l, geboren 
te Hillegom 17-4-1896, van beroep corJes�ondentren 
woné1o.e te Haarlem adres lniE..nehassastraat 105, voor
dien vanaf 1935 uoerabajastraat 13.In laatstgenoem 
jaax kwam hij uit Belgie. Deze lï.!ldert HUIS is op 
28-12-1948 vertrokkBn naar �ngeland, doch was in
Januari 1949 zeer waarschijnlijk weer in Nederland 
daar hij op een vergadering van Qe �.v.o. te Haarlem 
tot afgevaardigde voor de B,H.B.V.afdeling Handel en
Geld gekozen werd. (dit laatste een mededeling van 
de I.D.Haarlem.) E,Huis heeft nimmer te Heemstede
gewoond. !
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DIENSTGEHEIM 

Verbinding: 19 
A/3 no 1228'49 EVC 

Pamflet, verspreid op 1-12-49 aan de 
Modernes" te Utrecht. 

V-Jl;;r,r,. -= � I
�-

Datu�: 1-1'2g49 ;J 

ingang van JI Ga]je r ret(J41 
� I

Aan het adres Drieharingstraat 7 bis te Utrecht is woonachtig: 
l' JOANNES BERNARDUS MUTSERS, geb. te Woensel 11-6-12, van beroep 

vertegenwoordiger. Hij is lid van de afd. Utrecht van het Ned. 
Organisatiecomité van het Wereldvredescongres. 
Tevens woont aan dit adres: 

/ fJAN HENDRIK NIJHUIS, geb. te Utrecht 17-6-96, volgens het be
volkingsregister van beroep chauffeur-monteur; in het telefoon
boek komt voor onder no. 19029: J.H. Nijhuis, reclamestudio, 
Drieharingstraat 7. Een nader onderzoek zal worden ingesteld. 
---------------------------------------------------------------

a f s c h r i f t 

VERLANG GRATIFICATIE NU 
Weken van koortsachtige drukte gingen aan de St.Nicolaasverkoop 
vooraf. De verkoop is nu in volle gang en veel inspanning werd 
en wordt van de werkers in deze periode gevergd om toch maar 
zoveel mogelijk om te zetten ••• ten gunste van de directieleden 
en aandeelhouders. 
Het sluitingsuur werd verlengd en tevens moet op Maandagmorgen 
gewerkt worden d.w.z. dat er langer en intensiever moet worden 
gewerkt. De werkers gaan echter ondanks de sterk g�stegen prij
zen met dezelfde lage salarissen naar huis. 
De minimale extra beloning die de hulpverkoopsters ontvangen 
en die de vaste verkoopsters "verwachten", staat in geen ver
houding tot de geleverde extra prestaties en de sterk gestegen 
prijzen, welke stijging wij dagelijks constateren! 
In verband met de in dit jaar gestegen prijzen - als gevolg van 
de àevaluatie en andere oorxaken - is het nodig, dat aan ons ten 
minste áén week salaris als gratificatie wordt verstrekt! 
Verlangen we daarom eensgezind: 
vergoedin� van alle meer gewerkte uren plus een gratificatie 
van ten minste één week salaris ! 

Bond van Werknemers in Handel
Bank- en Verzekeringwezen. 

B.H.B.V. (E.V.C.) 
Drieharingstraat 7 bis

Telefoon 19029 

HET BESTUUR. 



UITTREKSEL 

Uit : OD 345 
Naam: MAANDRAPPORTEN NOORD HOLLAND. 

Voor: OD 1339 Naam: ALGEMENE BOND VAN \'IERKERS IN HANDELS± :BANK-

EN VERZEKERINGSWEZEN. 

Ag.nr: 
85524 

Afz. 
I.D. HAARLEM

datum: 12-5-50

Aard van het snllc Màandoverzicht.

In het raam van de 5 maandelijkse werfcampagne voor de E.v.c. (laäenwerving 
abonmÎ's "E.\".C.-Gida, brochure-verkoop eod oJ wordt ook door de 3.H.B.V. 
actief gewerkt. 

40:v gezette tijden geeft deze bond een "Resultaten-Bulletin" uit, waarvan
het eerste ex verscheen einde Hovember 1949. en nadien elke maand. Deze 
"Bull.('.tins" worden uitsluitend uitgegeven aan beetuural.eden c.q. actieve 
leden. 

Ue re��.taten der campngne moeten elke week worden genoteerd op aan de�
delingsbesturen gezonden formulieren en ingeleverd bij de plaatselijke 
Centrale der E.v.c.

In Bulletin Ro:4 wordt gezegd, dat mot het campagne-materiaal hoofdzakelijk 
in de bedrijven werd gewerkt, hetgeen zal. bijdragen o� d6 eenheid van op
treden voor verbetering van het levenspeil en tegen de oor1ogsvoorbereiding 
tot stanë te brengen. Hieraan moet,aldua de tekst va..'1. � .. et BulJ.etin, vooral 
in de komende tiJd de grootste aandacht worden besteed. Deze strijd zal 
met alle middelen ondersteund moeten worden. In dit vel'band wordt als eer
ste taak genoemd: het ollllloJg brengen van de solidariteitsgelden. Ook het
vormen van "Vredes-comité' s u en het we rken op een1'breed :front" worden ten 
zeerste in de aandacht aanbevolen. 
De taak die aan het begin der campa�e werd gesteld was per 31 Januari 1950 
vervuld voor: 86l (wervL"lg leden) - 64% (werving abonné's E ••• c.-gids) -
47Ui (Gidsverkoo�) - 1451 (brochureverkoop) en Sol-geläen slechts 20.4% 

�F .409 • 74) • 
W'in deze resultaten-wedloop K.omt het district 11Kenneme1•land" practisch niet 

voor hetgeen niet zo ver.wonderlijk is aurigezien, voor zover bekend, alleen 
Haarlem een betrekkelijk kleine afdeling teit met als bestuur : �outer Ri
chel (voorzitter), �r.Ruia (secrntaresee) en E.Huis (functie niet bekend) en 
P.J.Ronde (penningmeester) 
In landelijk verband heeft de B.H.B.V reeds een buitenlandse reis toc�ewe-

3n gekregen, t6?'\J1Jl 13 personen 1 of meer boekenbonnen verdiendeno 

Uitgetr. door: 
JR 

Op aanwijzing van: 
BV 

Datum: 6-2-51.

if> 10061 - ''19 



Uit 

.-Voor 

OD 280 

OD 1339 

UITTREKSEL 

Naam: Et:NHEIDSVAKCENWRALE(ORGA?USATIE) 

Naam: ALGEMENE BOND VAN WERKERS IN HANDELS-BANK- EN 
VERZEKERINGSWEZEN 

Ag. nr: 82220
Aard van h_et stuk: 

Afz. : I.D.Enschede Datum: 18 Mrt.195G 

Betr. i "EVC•gegevens over 1946 en 1947" 

I.i.A.l:L,.1..,L en Cr__;LD�/ElEN / ' 

s�cretar�eat: Hemonylaan 27 A 'd.:im
Vcu·· • :,-N J .LL lLl:: 
s Cl.: .,-1'(.,J.F·.!),r;HJ.,., :::J:! 

� ..12 • : 'l� 1 �" JmOOi> 
.... ,._ .) CC r-:· -. 

.:. _ , _, r:.. /: :, • C • ten .-. à J � 1 K 

hij.mans 4 I A'dam 
Y-olikstr.39III A'dam
v. Hogendorp·H,-:1'-c:it 193 II A'd&.r.!

3...iuèe:t::.jn.;tr.l v II ;., 1 :t�r:! 
Van t/oustr.:.èit l00I A 1 dl:!m Lid,a. �'P0TfhA 

------------------�----

Uttgek. doo� P.v.B. 

Datum: 10-12•1951 

Op aanwijzing van: B , 



• 

• 

Algemene Bond van Werknemers in Handel, Bank- en Verzekeringswezen 

KEIZERSGRACHT 98 - TELEFOON 49869, ADMINISTRATIE 44491 - GIRO No. 515813 

BI/ antwoo,d te ve,melden CD/v:H 

ONDERWERP 

G. de Valk.
Oleanderstraat 101.
R o t t e r d a m •

Waarde Makker, 

Amsterdam, 20 J"uni 195 0 

Van kam. Hessels ontvingen wij een schrijven, dat hij weer hersteld 
is en thans bij zijn nieuwe baas te Schiedam werkt. 

Hij verzoekt ons informaties over de mogelijkheden van een Vredes
referendum in zijn bedrijf. Al vorens hem te antwoorden, zouden wij 
gaarne van u vernemen hoe het staat met zijn contributieschuld. 

Zoals u weet, hadden wij op de Bondsraadsvergadering afgesproken, 
dat u ons zijn adres in het ziekenhuis zou opgeven, opdat Tiij hem 
daarheen konden aanschrijven. 

Thans lcunnen we dit dus weer rechtstreeks naar zijn huis doen, doch 
moeten we echter zijn schuldstand weten • 



BEDRIJFSGROEP 11H.ANDEL- EN GELDWEZENU 
-

DER EENHEIDSVAKCENTRALS .• ··· ,, Amsterdam, 20 ·Me'i, 1947.

ONTVJ.E P REGELING VAN LONEN EN ANDERE ARBEIIlSVOORWAAR:DEN 
VOOR HET PERSONEEL, IN DIENST ·DER :lil. V .C, 

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

Avtikel 1, Werkingssfeer · 

D9ze regeling is van toepassing óp werknemers, in dit!nst van de 
Eenheidsvakcentrale, waarvan de kantoren gevestigd ;:.ijn te Amsterdam. 

Artikel 2, Definities 

1.· 11Eenh0idsvak·centrale": Het Dagelijks Bestuur der La.ndelijle Lei
dihg resp. 
Hot �agelijks Bestuur do� Plaatselijke 
Bedrijfsgroepen resp. 
Het Dágelijks Bestuur dor Landelijke Be

drijfsgroepen resp. 
He,t-· .Dagelijks· . .Bestuur der Plaatsolijko 

A Contralcs. 
92. 11 Wo.rknemcr 11: Iedere mannelijke of vrouwo lijke w0rkn0moï: ,_ in ··, 

' · · 

di�ns.t van •do Eenheidsvakcen-trale, a·ls bedooid .on-
- dor lid 1, voorzovo-r zij/hij eon administratieve
to cbnischc, advisorondo _of 10 idinggcvondo functie
pokloodt,

Artikel 3. Ind€ling der we�knemors. 

-Zio bij
0

lago A. 

Artikel 4. LoRon 

Zie bijlage B. 

Artikel 5. Arbeidsduur. 

a. Do norrnalo arbo i,dsduur b�D.reiagt ten hoogste 41½ uur per wee� 
b. De normale o.rbeidsduur wordt-. :vastgesteld op oen maximum van 7½

• 
uur voor de oorste 5 w0rk�ag0n der weck on op een maximum van 

- 4 uur voor do Zaterdag.
c. Do nörmalo wokolijkso arbeidstijd, als bedoeld onder a., ligt�
I. Van l Mei tot 1 Oztober 

II. 

Op de eerste 5 werkdagen dor ,woek : s·. 30 
13.30 

: S .30 
Mei 

Zntordag 
Van 1 October tot l 

Op do oersto 5 werkdagen dor woek 

Zaterdag 

Artikel 6. Ovo�werk. 

: '9. -
13,-

9,-

tot 12�30 uur 
Il 17 •- Il 

Il 12 •yO Il 

tot 12.30 uur 
Il 17) - 11-. 

Il 13,- "• 

l, Ondo.: ovorwork wordt versta�n alle arboid, welke wordt ver:cicht tus
sen de uren, dio bui ton voor do be troffendo werkneme·c s normale ar-

- beidstijdon on dagen liggen, als bGdoold onder nrtikol 5, 
2, Arbeid, ols bodoold onder lid l vn.n dit �rtikcl, wordt verricht,_in-

rr. dien de a�rd dor te verrichten werkzaamheden en de nqodz�Gk dazo 
arbeid noodzakelijk maken, zulks t0r beoordeling·vnn de Eenhoide
vakcentrnle, als bedo0ld in art. ••2, lid l; of van 6ón of ·tnoordero··le
den van hot Dagelijks Bestuur van rost>• 1.1., L.B.-G., Pl.B-.-G., Pl.C. 
zulks .naar go lang dor soort w0rkzaalllhodcn, frn3rondor 1d0 ze · res�;orte-
ren. 

3, Overwerk, als bedoeld in lid l v'ln dit artikel, wordt zoveel moge-
lijk verricht door hot porsonool der afdeling, w�Brvoor overwerk 
noodzakelijk is. 

: .. 



blad No. 2. 
4. Door hot D8.go lijks Bo stuur of door óón ·o:r··mcerdo:r;-o lÓ cfon van dit be

stuur v�n roep. L.L., L.B.G., Pl.B.G., Pl�C.
1 

kan eon beroep-godo.,n
worden. iridion riodig gci'lcht uordt - op hei ovcrigo personeel.

5. Hot is oon·morolc plicht, indien ovo.rnork noodzJJ.kelijk is, dit to
verrichten.·

6. Ovorwork VJOrdt niot yo�good.

11rtikol" 7. FoostdÖg0n •. 
l. a. Op do algcrnonc Christelijke Foostdngcn, t.w. Niouwj8. ·,rsdo.g, 2de

Pa'1sdo.g, 2dc Pinksterdag, Horno'lvo.<J.rtsdng, do boido Korstdo.gon 
v1ordt or ni9� �goworkt,. tenzij. zoor dringende VJOrkznnmhodon arbo id 

·· OJ;! __ dozç, do.gon nood1/o.ko·11jk m'lkon.

, 

b. Bovendien hoeft oon worknornor per ja�r rocht op 2 vrije dngon
na;ir kouzo, wolko opgonomon mooton vïordon op rosp. l Mei, Natio
no.lo Foostd,:,,g ( 5 Moi ) , ·foostdogon Koninklijk Huis, nndo:ro Chris-
tE?l�jkc of nr.�tion::.lc focstdo.�on, niet vollçinde onder l.o.. · ·,

2 .- Do do.gen, n.ls bedoeld. onder lo.. on lb., voor zover niet op eon Zondag
v�llindo, nordon doorbc���ld.

3. Bovongonoomdo d�gon Borion niet .bo�chouwd �ls v�co.ntio on mogen als
zodn,nig niot op do v�c·).ntio in rnindaring vrordon gobrn.cht.

.. .. 

o.. �\an -çrnrknomors, die,: on1;.fgobrokcn oèn ja0.r in dionst zijn -ge-v,eo.st van __ 
G.6- 'Eo nhoidsv!lkcon tr-'lle, nls b0d,oold in f3,rt" 2, lid.,, zal oen 'vo,co.n- · 
tie v1ordon ge.goven, vn<:1rvlln ëto duor golijk is 9-'ln t177oe werkwokon mot 
bohoud v'ln loon plus 100% toosV:i.g. Dozo tooslng k:�n mf:l.Xima-"l f.100,
por t11oe vJolrnn boclr-':\.gon, of�tol f .s, 33 por \ZÓ.C:'J,ntiodn.g, w-40.rbij do Z•J.
tord!lg a1s--·00n volle v�w mtiod�g v1ordt beschouwd. 

b. De ondor !l. boçl.ooldo v1.cr.mtio znl Tiordoç. bop::nlcl door do E0nhoidsvnk
central0, als bodoold in �rt. 2. lid 1., zulks in overlag mot de be
trokken worknorner on moet gologon z�jn in do porioc'to v-'ln 1 Moi tot
31 Docombor.

c. Indian oon �orkuomor minder dan oen j��F in dienst is gowocst van de
Eonpqidsvnkcantrnlo, dan hoeft hij voor elke kalond0rmQ1nd dienstbe
trekking recht op 1 dag vncantio plµs 100% toosl�g mot oen maximum
vnn f .8, 33 por VQ.Ci:inticdag, mot inacht:::i.oming v'1n hot" bop'l:üdo onder
a. on b. van dit urtikol.

d. Do Bonh�idsvnkccntr�lo betn�lt do worknomors bij èo la�tstc loonuit
bo to.ling, voorafgaande tVJ,n de vo.co,ntio, hup loon plus toeslag ui. t. .

e. Voo do· vo.cnnt.io, als bo{,.oolè.. in lic:.. o.., \70r<� t tenminst.o één weck- o.o.n.'..
eongosloton gogovon, zo mogelijk twoo nokon.

f. Op vorzook van d:o mlrk.n0r:ner kan 6én wook in �nipperdbgon wordo_n opgo-- 4I
nomen:, ··wolko. go-logen moc;ton z.ijn in do porioc1c van l Mei tot 31 De-
combor. · · 

'rt�kel 9. Ziekte on Ongeval. 
. -

a. Ingeval oon v1orkncm0r door ziokto of OJgoval niot instant is zijn
workznnmhodcn to verricht.on,: is hij verplicht hi0rv8.n voor I s rnidèt8.gs
12 uur o.rm do Eonh0id::1v8.kcontr0.lo mc.è.oc1oling 'to d.oon, waJJ.rhc. do bopc
lingen vn.n· do zi0kt0- rcsp. -ongov8.llonvrn t op hom vr-.. m toe passing zijn,
mot innchtno�ing von hot bopaildo in sub b.

b. Indien con werknomor tongovol,go_ van zioJüo of ougov�l bui ton zijn
schuld of n-:31 tighoid vorhindord" is zijn i,1orkz5·�.rnh0d0n te verrichten,
is- do BB.ilh0idsvo.kco�tr11lo ve.rp-licht· hom goéiuroné'i.o l½. ma.::i.l ho·t .1antal
wek0n, d.:it hij- in dionst v,qn do Eonlaoidsvnkcont.r:l10. is geneest, het
volle s�lnria uit to bet0len, mot aio� verst�ndo, d�t hot ��ntal �o�
kon, v10l ko ,do Eenho id svakc,:intralo v.orplich't is het volle loon uit to
botf.1.1 en,, ton ho,ogstc 52 wekoi.1 boc1r,8.i::i.gt. Dit ton volle uit to be't3-lon
SJJ.l ·ris is niot minlor dQn hot gomiddmJ1 solaria, berekend -over do
laatste 2 rnA.·m.den/ ::i.1.11 clo zi,ekt.o of he.t ongevàl voornfg?..8.nde. �ne uit
ke..ring krac,htons cie _1;J0.t te l..ij_ke "z.iekt0- of·- ot:îgevi:ül envo:r zekering 1aorcl t

.. van het uit to botalon bodrag afgetrokkeri. 
c. Bij overlijlen v�n do uerknomor wordt drie mo�ndon oxtra-s�l�ris a�n

èl.o nabest���1è..o o chtgonoct, o chtgonotc, 'V:'!,d.or, .rnoocler. of k;inderen u'i t-
b0to.�ld.

d. Ziekonfondspromie Fortt door do Bonhcidsvakcentro•e betaald.
- 3.-·



blnc: no. 3. 

�rtikol 10. Kort verzuim. . ' ' 

Mot oitsluiti'ng V'?.11 hot bop,'J.rüè,o in hot 3o on 4o lid van nrtilrnl 1638c B.w., wordt bij vor7uim 1 voorzovor dit bin�on do arbeidstijd noodZ!lkolijk is on hiorv:1n 1 voo·rzovor mogolijk binnen 2 c"l.ngon tevoren _de 
EonhoièoSV3.ltcontr'lle moc"l.oc:oli:1g is goc1"''1n, heit so.lris vr.in do r:0rknomers 
èoorbot8·:ld in de hiorno. te noemen gov<:l.llcn en over do c1'Vlrbij vormcldo 
d.uor: • .... 

a� Bij ondertrouw v1,n de ncrknomor :66n dag. 
b • Bij buv;olijk v!'ln do vrerltnonier ..... tueo füi:gcn 
c • Bij hunoliJk vr;:m ouders 

I 
bro0rs, zusters, lünd0r0n of plo ogkind0rcn 

één dr,,,g; ... 
d. Bij bovall ing clor o chtgonoto t"v100 (l .,,.i:i:on:
o·; Bij overlijden clor ochtgonoot( noto·) V'.lnaf do storitr.dag tot en met do

begrafonis- ,of cromutiodag.; 
f • Bij ovorl ij den vi:i:.1 vader 

I 
moed.or I 

schoonvasor, schoonmoec:1.or, kind, 
pleegkind, broer, zuster, bohuv1d ,mstor, bchu,;,1è.broodor t;;rno da.gen, 

- indien niet i:::r;10ncnd 6ón d8.gj
g. Bij do bogrnvonis vnn vaclor, moodor, schoon�oodor, schoonvn.d:or, kind 

ploogkind, broer, zustor, bohu�dbroodor, behuwdzuster, mits de ploch-
tighoid. iïIOrdt bijgowoonc'l tv,oo dngon; 

h. Bij vervulling vnn con van ovorhoidswcgo, zonder goldelijko vorgo0-

' 
ding opgologè.o persoonlijke verplichting, gedurende de tijdsduur,
die hiervoor goQcht wordt noodznkolijk t0 zijn; 
Bij bodock '.:un ni;-ts, tand!J.rts, spoci11list c :�•, gc&u:ronclo è0 tijè.,
die hiervoor noocl.zokol.i jk gco.Gh t 11orc� t to ZlJn; 

j. Bij ornstigo ziokto thuis godurondc oon d�g, ovontu0ol to verlengen
.. indien do omstn:1c1ighodcn clit noodzokolijk mo:kon;

k. Bij hot opniemv v0rschijn0n in mili t!:.ir0 dienst voor horhalingsoofo
ningon - iné'.icn V'm ovorho idsv,ogo go on v0:cgoocling v10rc� t gegeven -
do voll e verschijni�gsd�gon; 

l. Bij sollicitatio - n� ontslo.g - olko gowonsto vrijheit, mits binnen
- redelijke gronzon;

tn, Voor lcd.en v�n hot bcdrijfsbostutJr ke:111 ieéloro vrcok maximo:'ll eon ho,lf
uur worden vrijgegeven ter bijwoning v-:m ëo boè.rijfsbostuursvorgo.de
ring. 

Lrtikol 11 Bodrijfsbostuur. 

Het bodrijfsbestuur, !J.ls 1,70rknomorsvortegem10ordiging, v10rdt 11ls zo
dr:mig door do Eonheidsv'lkccntra.lo erkend.. 

Hot hooft onc1.er meer tot tn�:,,k 00:::i. hi:::trmonische somenworking tussen
-rsone0l on clo Eonh0iè.sv<.:l.lrnontro.l0, als boè.00lè. in nrt. 2, lid 1, te� 
levordoren on ovontu0ol to· rijzen moailijkho�on in ov0�l0g op te lossen, 
resp. te voorkomen. 

Artikel 12, Ontsl�g, bo6indi�in: en opzegging. 

1. Behoudens het bopn�lde in artikel 16390,. 1639p on l639q Bv, is de 
Eonheidsvo.kcontt.alo, rosp, do v10.dm0m0r, die do dionstb0trokking v1il
beëindi'.gon, gohouden, tenminste twoo ï-1okon tovoron schriftelijk nan 
de woderpnrtij hiervan modod0li�g to doen, met duidelijke vermelding
van r€lclcn. 

2. Indien oon Tierkncmor hnndelingon- niet vormolè ols in artikel +639p
BW pleegt, die schGdolijk zijR of kunnon zijn voor de vakbowoging

1 

kon do bdtrokkon0 op st�nnde volt ontslagon rosp. gogchrost wo�don, ·
zondor o. . .:rnsprnqk to mr:i.kon op clo · in d0 zo regeling vor1110ldo. recht\3n .• 

3. Indien 0011 v1orlrncm0r .vnn oordool is, dat hij op onrechtv'l3rdigo nij-
ze ontslagen is, is hij bovoogè. bi n:1011 een weok na de ontsl<1�-c1:1nz0g
ging dit voor to loggon �in hot bodrijfsbestuur, dat nn godogon onder
zool,;: on inlichti ngen 2',ijn st9,nétpunt, zowel bij de Eo.nhoidsvakcontro.le 
nls werknomor bekend z::11 rt1!).kon. 

- 4.-
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blnd no."4.· 

�rtikol'l3. Bijzontor6 bopilingon. 

l • Bqst��ndo lonon, dio in guns�igo zin Qfwijken van do in dczo_fogo
ling vorm0ldo lonon, blijvon geh�nd.b�0.fd voor do reeds in dionst 
zijnc:o vrorlmotnors. 

2. WcrknoL10rs mogen geen betr.vücle ·werkzn.rm1hed.en verrichten, anders drui
voor è� �enheidsvakcentrnle.

'rtike l 14, Slotbepnli�g-. 

Deze regeling is van toepassing vnn 
Krmneer zij niet tenminste 1 ma,nd voor

ge zogè., - Z'll 7ij voor verlengd 
volgens. 

o-o-ó-0-0-0-o-o 

l • .

,. -

tot 
l��tstgonoemde datums is op
\-;orden be schouwèc on zo ver. 

. .., 

t 



roep sn�er. 
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8. 

9. 
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BIJLAGE A. 

�-: ·1:1chri.iving aard der werkzaamheden, functie enz. 

Inschrijven van leden, kartotheek..!werkzaamheden, ledenboekjes en -kaarten uitscl:.riJITen, mutatjes leden, 
werkzaamheden jongste bediende, overschrijfwerk, loopwerk, archiefwerk, eenvoudig t-ekendwerk enz. 

Typwerk van eonvoud_ige aard ( overtypenf: 
'l'ypwerk van lDOer moeilijke aard ( ann de hand van aanwijzingen. dictatie t.'l.d.) 
Typwerk van me0r0isende aard ( o.a. stukken in vr:·emde talen ov13rtypcn e.d.) 
Documente.tieworkzaQ.lllheden onder leiding. 

-------�-------------------------

Vorbo0king van loopstaat naat maandstaat, behf,0r zegelkas, 01:1nv. boekh. werkzaamhed·en (BG), hulpv11rtalers (stars), 
in en uit vr-·,0md0 talon (Duits, En _gels_,_Frans)_ onder leiding 
Incass0Grd0ra-bodcs. 
Exp.odit iechcf (L .L .) ; uitorli.iko vcrzorgin.g rapp. buitenl. enz.. samenstellen doe. rapport'3n onder leidin_g. 
Verto al werk ( zelf st • ) in en uit vre.amda tal c.;=• n:....!(

c..:D::.:u
::.:
i
:..:
t
:.;-s:..:,t.....:F:..:r

:..:c.:.:.:n
::.
s
::.,z.__:E::.n

::.
gee.::.l=s--=

en
::::::.

z
.:. • .!..l ____________________ _

Contrle�rs vun incass�ordcrs. 
�dministratcur-bo·akhouder (b.L.), Chef dG Bureau (BG), chauf foar, nssistent-propagandaleider, opmaakredncteur. 
W.N. on Gids (technisch), kasb"1hcorder, uitbetaling gelden, opmaken balansen, cont role en inboeking mannd
statan ûnz. 

. 

,, 
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Gr oipäind�ling. 
bi.il!:l�e B. 

-,ftijd •• 
1. ! 2 • ! 3. ! 4 • t 5 • 1 6 • 1 7 • l 8 • J 9 • J 10 • J 11. J De lon.,;n of salariss�·n ven r:-dact.:ur-:in, soc�;;conomun, scholings-

15
--

!15 ! X ! X ! X ! X ?
°
-x ! X ! X ! X ! X ! X ! 1-ádëlrs, advocat;.n, r"chtskundig adviseurs, s::;cr-::.t&riss�n, pro-

16 !17 !17 ! X ! X ! XIX ! X ! X ! X ! X ! X ! curetL.:houdsrs "nz. word:·n in ov,rleg tussen w0rkncm,1r, bedrijfs-
17 !19 !19 ! X ! X ! X ! X ! X ! X ! X ! X ! X ' t bsistuur rn E�,nh:.idsvakc,..,ntr2.ltJ vastg-'·st:old.
18 I 21 !21 !24 !26 !27 ! X ! X Ï X ! X ! X ! X

19 !23 !23 !26 ,!28 !29 !30 ! X ! X ! X j X ! X
20 !25 !25 !28 !30 !30 !32 Î X ! X f �:

)

x ! X !

21 !x !27 !30 !32 !32 !'34 ! x ! x I :./--·rx I x7
22. !x !29 !32 !34 !34 136 ! x ! x ! -- l x ! X 

23 !x !30 !33 !35 !35 138 !55 ! T ! x· f X ! X 

24 lx 131 !34 !36 !36 139 155 1 x- !�x- t .;, ! :xi 

25 !x !32 !35 !37 137 --!40 !55 150!52 !55 !50
26 !x !32 !36 !38 !38 !�l !55 !51 !54 165 !52 ·! 
27 !x !32 !36 !39 !39 !42 !5_5 !52 !56 !55 !�
28 !x ! 32 !36 !40 !41 !�3 !55 !53 !53 !55 !56 !
� !x !3'2 !36 !40 !43 !44 !55 . !54 !59755 !58 
30 �n 

. .:.:r !x !32 136 !40 !45 !45 !55 !55 !60 !55 !60

�p 2., 3., :,n 4., Aë!n typist-
I

s, di. blijk g,v·n z�,�r go.;.,d st.:-nogrefi:-- t· k-:.nnë:n .'n dit bij d,i 
uito .:f-ning �n hun w-�·rkz&milh:-d:·n dag�lijks ton(>n, ki:.n -pé:r wc:ik f .2,50 
bov n d:: in d,�z- tnb-�115,n aang3g-:v:.n lon::n word::m b".tac.ld. 

Aan typist, s, di r.:;g:·lmc.tig '::ll vt-. •ds W<;d"rk,;r..;nd vcrgad.·r ing.:n v .. rslaan, 
kan bov. ndi.n f .2,50 p-�r w"-�k bov:n d<ë in d.,z::: tabf.11':.n c.2.ng::-g.:.!v.'l.n lon,;:in 
word:n b. t::.ald. 

t 

·-\..· 
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Verleden jaar hebben vrijwel alle bank- en levensvel'Zekerinf;sbe
drijven ge\1veigerd de door het College van Rijksbemiddela��rs toe
gestane vace.ntietoeslag uit te betalen • 
.AJ.-s motief hierv�or werd door de bç.nl:iers aangevoetd, dat de goe
derenvoorzieni.ng van dien aard was, dat de vac&:ltieto·eelag niet 
meer noodza1;elj.j..lc was. 
Sind.e, deze' 1 verrui,ming1 van de goederünvoorzienipg is de 1co0:p
kra.oht van de t(;l,J.�rissen ... om die go€deren te kURneu kopen -
enorm g13dae.ld, ter1,;:ijl de winsten regcümatig stegen. 
Al.leen .:ü 01) lfi �art 1950 was de ko(.\pkracht sedert d� _de-va�atie 
�olgens het C etit.rtr.al Bureau voor de Statistiek met 9, r(1; t erugge
lo:pci1. De prij !':!Jl'tij gingen z ijn daarna niet gest-ui t, integendeel. 
De daling van de koopkracht vanaf de deval�atie bedra�gt tha�s 
reeds· meer dan. 10%. 

Hiertegenover staat slechts çl.e 5%, die bc·vendien in de meeste ge
vç,llcn geheeJ. of gedeeltelijk met de jaarlijkse trerhogingen ver
rekend werd en we.ç1,Xvan v0le j ongercn waren ui tgealote.u. 
De 57; was en i$ onvoldoende en Zéü er e·en tweede maar dan v o 1-
LL .. V�--�.ä.ll. �J-L<t . .11 nodig zijn om ongeveer olb clezelfde
koo�)k1�acb.t ala -<J'06'J.,· de dev-alua.tie te- komen. 
J)acr-0111 moet �ek�i� dit jaar odlc à.e vacantietoesla.g veTzeke'rà zijn, 
Wij kunnen ilJ'tll1o;i.•� van onze salarissen geten va,canti@&;�ld overhou.
clen. 
Onze bond heeft zich dan o�k met klem tot net CQ,,;l.1$g& va.u B.ijksbe
middela:?.re gew-sn� an het ve:Fzocht eim vacantietoesla,g van minimal 
2% v-oor de B�-n}.-: ... en Levensverzekerings'bedrijven bindend voor te. 
_schrijven. 
De ervaring heeft eohter geleerd, dat ell( verzoek eerst dan wordt 
ingewilligd, indien de werkers zelve de inWill,j.ging d&iil.rva.n k:re.ch
tig ondersteunen.. 
Alle beambten d;i.e,nen daarom het vQorbeeld van hu.n col).ega' s bij de 
Kas-Vereenigin� en de Iuoassobank te i\.IDS terda.m - die l�et vorig 
jaar een :petitionnement tekenden - of -als de be.ambten va11 de 
''Utrecht" te Utr-eoh t - die door eensgezind optreden in Hovember 
j.l. alsnog de �acantietoeslag ontvingen - op te volgen.
De collega's geoJ;"gnnisserd in  lén der Samenw�rkende Organ:l,saties. 
Z\lllen van hun bestuurders moeten verl�.ngen, clat zij than-s - in 
tegenetelling ;m.st veFled�n jaar ... met alle middelen VQOr de va
cantietoesla.g o-� <ie bres gaan staan� alsmede voor 9,-e tweede 55"; 
5,:a).ari svel'ho ging" 
Door eensgezind 01)treden van alle collega's hoe ook georganiseerd. 
of zelfs onge.orga.n1'seerq,, ZL'lllen 1;vij onze gezan1e-nlijke rechten tot 
gelding kunnen brenget-;t. 

Niet afwachten dua, ma.ar hand�len 1 
Alg. :Bond V, \ÏéJ..o/�'l. in Handel, Bank

en Ve�z.-wezen - B.H.B.V.(E.v.c.)
Amsterda.m.1 Kei�ersgraoht 98 

- Tel4' 4449l/4986g.

Het Hoofd�est'-'ur. 
L. v.d. '.ri{u.y�enberg, voorz.
C. van PiJK, secr.
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Via een bevriende relatie ontvinG ra)porteur 
bijgaande enveloppe met inhoud. De Alge1ene Bone van 
.!erknen.ers in Ranclel, Bank- en verzelteringsw -zen (.B.H.B. ïf.) 
is een onderafdeling van de E.V.<.,. 
Volgens gegevens van de eii:;en Dienst is de afzenc" er: 
Cornelis filaria van :Jijk, 
geb.te R'dan o;; 29 Jan.1915,·.ronenc1e te A'dam,Barendtstr.42-I. 

A/.
' secre�aris van de B ... J.V., en de .g�adresseerde: 

I"'\ 1 Gerardus de Vall: ,
geb.te Haarle, o.., 25 i.ei 19uu,10nende te aotterdam,Olean
derstraat 103 E,�enningmeester van de plaatselijke af
deling van de B.H.B. l. en lid van de Eondsr�ad van deze 
bond. 

,, J il" .Je genot:>J!lde llessels z m moc;eli,jh" kunnen zi.jn. :' •• -J:essels, 
.rnrkzaam of werkzaaP ge\:"eest bij cle ïolla dse .Bant: Unie 
te Rotterda.,11. 
Eij he·l, College van Rijksbemidc1elaars ( ,1aaraan deze brie.f 

. 
) 

van . :;ier abuJ.s 1.1erd 6eadressecrc is het bestaan deze fö.•ief 
siechts bekend aan de ene van \:ie ra) )Orteur deze ontving 
en aan .een ju.ffrom; van de agenda. 
Beiden zeer betrou.bare en zwijgzame personen. 
Het Colleie van Rijl sbe liddelanrs ontvangt .:.0�1S brieven 
van de betref.fende bond (B. �I.rl. i/.), :ia.ar dan in een 
en velo J-oe, voorz.ien van het 'briefhool·d van deze bond. 

's-Gr�venha e, 22 Juni 1950.

37.



Uit 

.Voor 

OD 1344 

OD 1339 

UITTREIZSEL 

Naam: A. N.B.H. 

Naam: Algemene Bond van Werkers in Handels-Bank- en 
Veraekeringswezen 

Ag. nr: 886 51 Afz. : Arnhem Datum: 3 Juli 1 50

Aard van het stuk: Betreft fotocopien van verschillende bij de Plaatselijke Centrale
der EVC te Arnhem ingekomen stukken. 

3. 

• 

Schrijven van de B.H.B.V. (E.V.C.-Winkel-Bank-en Verzekeringspersoneel), betref
fende de openstelling van winkels na de :bffioiê1e sluitingstijd in Arnhem gedu
rende de "Mijlpaal' 1950". 
Besloten werd hierover in contact te treden met het "Actieoomi tl". 
Het bestuur was evenwel niet te spreken over het feit dat dit "aotiecomi té" de 
E. V. c. in Arnhem gepasseerd was en met "de Partij" werkte. ( Van een aotiecomi t&
als vorenbedoeld is dezerzijds niets bekend. De actie tegen het besluit Yan de
gemeenteraad te Arnhem om de winkels open te stellen werd gevoerd door de raads
fractie der C.P.N. te Arnhem. Onder het wink:ièpersoneel agiteerden:
Geertruida Janbroers, geboren 15-1-1929, wonende te Apeldoorn, Arnhemseweg 179 en
Bertha Buvelot, geboren te Renkum, 10-5-1933, wonende te Renkum, Oosterbeek v.
Deventerweg 68, die beiden in een groot-winkelbedrijf in Arnhem werkzaam zijn •
De Burgemeester van Arnhem is van de inhoud van dit schrijven op de hoogte gesteld).

Uitgetr. door: E. L. Op aanwijzing van: B V. 

Datum: 15September 1950



Algemene Bond van Werknemers in Handel. Bank- en Verzelç�ringswezen 

19 .Juni 

Uit 11 üercu:.:-ius" ve:cna.oen WlJ, dat in ve1·band met ".Mijlpaal 1950" een 
voor stel in de Ra,.d k,,am om gedurende 2 dagen per weck de winkels tot 
10 uur 01)cn te doen zijn. Verder, dat vrijvrnl alle g::·ootwinkelbedrijven 
schrifteli_jl� verklaard hebben hun beà.rij ven 1 e avonds niet open te zul
len stellen en dat daarna de ;·;inkelbec.iendeo van de kleinbe.,;. ... •ijven in

meer<.l.ei•heid besloten de latere alui ting te an.nvuaro.en tegen �51� toeslag 
voor de eerste 2 uren en 50% voor de volgende uren. 

Ons is van deze gehele kwestie niets bekend, hoewel u1 t het artikel in 
•Mercurius" blijkt een en ander in de pers is behandeld • .JJeze pers heb
ben wij niet onder ogen gehad, daE:.r over dit onà.erwerp alleen in de

streek-edities is geschreven.

Gaarne ha.dei.en wij hierover van U en/of van U bekende gemeenteraadsleden 
een juist verslag. 

1 Bovendien verzoeken wij U, indien iets in bedrijfstakken vallende onder
onze bond v0orvalt, ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. \Uj hebben 
n. 1. à.ei•gelijke aanslagen op de arbeide tijd van de ·:finkelbeci.ienden in
Haarlem reeds enige malen kunnen afslaan, o.a. weer deze week.

\1ij ve:..·bl ij ven, in afwachting, 



• 

I. "). No.1072

Geheim .·, � OCT. 1950 

Ond.: B.1- .B.V. -Acliï r1�t.1.z\
1 � 9Cî 1§50 

Op Donderdag 31 Augustus 1 50 te 20. 00 uur, werd door 
de Algemene Bond V8.11 · erknemers in Handel,Bank- � Verzeke
ringswezen, afdeling Rotterdam, e �n besloten ledenver _,a è erine 
gehouden in het knntoor van de ..Jenheids-Vc.k-Centrrile,Eeem
rnrdssingel 185 te ·.,,,otterdam. 

Op deze verg�dering,bezocht door slechts 12 personen 
;(, werd de bekende kwestie Herrem"�ns,Abra.ham,geb. 6-10-1904 te 

L(bekend) DordrechtLbeh�·ndcld,wc. rm met al.::emene goedkeuring werd be-
sloten Ferremans,A. ,voornoemd als lid te royeren. Voorts werd 

,,..,_ _? (1 wegens wanbet�ling, riet royement uitgesproken over Hessels,

� tiC. Frits,geb.20-3-1925 te '1otterdam (bekend). 

�� 
-- Ne. de gebruil-:elijke critiek op èe loon-en prijspolitie 

Lr , ,,,,. de opweJ:king tot deelname a ... n het vredeswerk, werd de st& king 
in de Rott erfü ... mse haven besproken, wa� rbij vo.oral het optre
den van jet 0.V.B. becritiseerd werd. 

Tenslott.e uerd een nieuw a:fdelingsbestuur gekozen,be
sta[..nde uit: 

X 1Keseling,Johannes Elias,geb.16-7-1908 te Rotter<Jrom (bekend); 
._ Erwich,Antonius Joh2nnes l ;:i.ria,,;eb.9-9-1898 te P.otterfü::.m (be

f lkend; en: de Valk,Gerardus,geb.25-5-1900 te F,,rlem (bekend)
Respec�ievelijk:voorzitter;Secretaris;en:penningmeester. 

(EHTDE) 

Aan B.V.D. 

_ I 
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3 1 OCT 1950 

Kort verslag van de besloten leèenvergadering
vam de Algemene Bond van Werknemers in Handel, Bank- en 
Verzekeringswezen, afd. Rotterdam, gehouden op Woensdag 25
October 1950, te 20 uur, in het kantoor van de Eenheids -
Vak - Centrale, Heemraadssingel 185 te Rotterdam. 

Aanwezig slechts 5 personen.
De vergadering was per convocatie, welke in

afschrift is aangehecht, aangekondigd. 

Keseling Johannes Elias, geboren 16-7-1908
te Rotteraam,(bekend) voorzitter van genoemde afdeling, 
opent te ruim 20.30 uur de vergadering en zegt, dat het
vanzelfsprekend is, dat met een dergelijke opltomst geen
vergadering kan worden gehouden, temeer da.ar i.v.b. met 

, het a.s. congres belangrijke bes lui ten moeten worden ge-
,� nomen. Spr. betreurt het dat de inleider van hedenavond 

_ --� van Dijk, Oor, (nadere personalia hier niet bekend) lan
�� delijke hoofdbestuurder van de B.H.B.V., wonende te Amster-. 

�
. ,;:;;,- dam, ee·n vergeefse reis heeft gemaakt, doch zegt toe, dat 

� 
alle leden nog deze week persoonlijk bezocht zullen wor-

. den, zodat men op de eerstvolgende vergadering van een be
hoorlijk bezoek verzekerd kan zijn. 

• In een gezellig "onder onsje" wordt dan nog 
besloten dat a.s. Vrijdag en Zaterdagmorgen voor de ingang 
van de "Rotterdamse Bank", "Amsterdamse 1:sank'; "Twentse Bank"
en "De B�ijenkorf" pamfletten zullen worden verspreid, 
waarin het personeel van deze bedrijven zal worèen opgewekt
lid te worden van de _.j.H.B.V. en mede te strijden voor de 
zaak van de vrede en sociale lotsverbetering. 

Te 21.15 wordt de "vergadering" gesloten.Einde.-
==-===============:==================================-====== 

N.B. 

Een afschrift vao de "ontwerp resolutie" voor het 
a.s. Congres van de .o.H.13.V. is in afschrift aange
hecht. 

/ 



A F S C B R I F T 

ALG...;r.lli.f'"J.:i .t:3Gfi) V .r1JS ,,l'.JR1.J\J;.J'MERS IN H.Al\DEL, .bAKK- en V .t.rtZ.81, ERIKGS\,'E ZEN 

AFD. ROTTBRDA111 B.H.B.V. fü,;E1!It.A.AD.:)SDiGEL 185. 

Rotterdam, 19 October 1950. 

'I;', .l'v·. ' 

H.ierbij nodigen w1J U uit voor een belangrijke ledenvergadering, die 
gehouden �ordt op 

• 

\/oensdag 25 Oc tober a.s. 
des avonds 8 uur 

in ons gebouw aan de Iieemraadssingel 185 

Agenda 

• 

1. Anti-duurte-actie;
2. Bespreking van bijgaande ontwerp-resolutie voor ons

a.s. Congres.

Vlij rekenen er beslist op, dat U op deze voor de ,,erkers zo belang
rijke bijeenkomst aanwezig zult zijn! 

Tot .,,oensdag dus! 

met kameraadschappelijke groeten 

VCOR HET h.FIJ�LINGS::3E0TlHJR, 

A.J ,il_. "Zrwich ( secretaris)

Toelichting agep� 

1. Door de geweldige prijsstijgingen is het noodzakelijk, dat
WlJ een massale anti-duurte-actie gaan voeren op basis van
concrete eisen (zie o.a. de open brief aan I•.V.V.-leden en
bestuurders in ons orgaan van 14 Oct.j-1-).

2. Ter voorbereiding van ons Congres zullen î"ij ons moeten
beräden over het gevoerde beleid en over het te voeren beleid
van onze 3ona •
Tevens zullen wij candidaten moeten stellen voor bondsraad,
Hoofàbestuur en Dagelijks bestuur.
Voorts zullen \'\>ij afgevaardigden namens onze afdeling naar
�et Congres moeten kiezen.
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AFSCHRIFT. 

Alg.Bond v.werlm.in Handel, 
Bank- en Verzekeringswezen. 

B. H. B. v. - Amsterdam. 
Prinsengracht 739-741. 

ONTWERP - RESOLUTIE .

================�=- --------==----=- . 

Het Twee de Congres van de B,H.B.V., aangesloten bij de E.v.c., rl2 
stelt vast, dat de neergang van de sociaal economische toestand 
der werkers zich sinds het Eerste Congres in een steeds s neller 
tempo heeft voortgezet. 

De oorzaak hiervan is gelegen in de politiek van de Nederlandse 
regering, die met de actieve steun van de Uniebondsb estuurders 
de onafhankelijkheid van ons land opoffert aan de belangen van 
het Amerikaanse groot-kapitaal. 

Profiterend van hun economisch en militair overwicht na de oorlog 
hebben de Ame'rikaanse grootindustriëlen en bankiers het uit alle 
wonden bloetende Europa het Marshall-plan opgedrongen. Hiermede 
be oogde Amerika de economisch e crisis in eigen land op de volkeren 
van West-Europa af te wentelen en vooral de grondslag te leggen 
voor de verovering van de wereldheerschappij. 

Voor deze doeleinden werd het als 11 belangloze hulp11 aangeboden 
Marshal-plan gevolgd door het Atlantisch Pact, dat duidelijk ten 
doel heeft een derd e wereldoorlog gericht tegen de volkeren van de 
Sowjet-Unie, de volksdemocratische republ ieken in OostTEuropa en 
het nieuwe China, die zich in ee n heldhaftige strijd van de kapita
listische uitbuiting hebben bevrij'd; alsmede tegen alle vooruit
strevende krachten, waar ter wereld ook, snel te ontketenen. 

De Amerikaanse politiek dwingt Nederland de handelsbetrekkingen 
met de Sowjet-Unie en andere la nden v,an Oost-Europa tot een 
minimum te beperken, terwijl ook de uitvoer naar de zgn.Mars88,l
landen op ernstige wijze aan ba nden wordt gelegd. Vooral de 
scheepsbouw, die de hartader van de Nederlandse metaalindustrie 
en aanverwante bedrijfstakken is, en onze land- en tuinbouw onder
vinden hiervan zeer nadelige invloed, omdat hierdoor gi:-ote moge
lijkheden voor haar onbe nut blijven. 

Het Atlantisch Pact werd gevold door het plan Schuman, waardoor 
niet alleen de Roer-magnaten voor de door Amerika in koortsachtige 
haast voorbereide oorlog de volledige zeggenschap over de staal
en kolenindustrie in Europa verkrijgen, maar waardoor tevens onze 
nationale metaalindustrie, de kolenmijnen en aanverwante indus 
triën ten ondergang worden gedoemd. 

Nog voordat het plan Schuman volledig in werking is gesteld , werd 
de �eede stap naar de Duitse herbewapen±ng gezet doet vorming van 
een Duits leger onder leiding van de Nazi-gem raals uit de tweede 
wereld-oorlog. 

ne Neèerlandse regering ondersteunde en ondersteunt in slaafse 
onderworpenheid deze po]itiek van uitplundering en oorlogsvoorbe
reiding volledig. Daaraan worden de levensbelangen van la nd en 
volk opgeofferd, wordt in zeer snel tempo de militaire uitgaven 
tot waanzinnige hoogte opgevoerdn:x: en werd ons land re eds �� 
aan direct oorlogsgevaar blootgesteld door het zen-den ,,a n 

-oorlogsschepen-
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oorlogsschepen en manschappen naar de door Amerika aangestoken 
oorlogs haard in Azië. 

Door deze in snel tempo stijgende militaire uitgaven en die voor 
de kolmniale oorlog ter onderdukkine van de vrijheidsstrijd van 
de Indonesische broedervolken, de voortdurende enorme prijsstij
gingen tengevolge van de opheffing van de subsidies, de devaluatie 
en de onstilbare winsthonger van de ondernemers, nemen de armoede 
en de nood in de arbeidersgezinnen hand over hand toe. De 'll.oeken
ning van de Joekes-gulden en de 5% salarisverhoging, welke laatste 
veelal nog geheel of ge deeltelijk met de periodieke verhogingen 
werd verrekend, brachten geen merkbare verlichting in deze nood
to estand. 
Inmiàoels hebben nieuwe prijsstijgingen deze 5% loonsverhoging 
weer volledig teniet gedaan. 
In teg enstelling tot de verdergaande verarming van de werkende 
bevolking stijgen de winsten van de ondernemers. Uit de winst
cijfers blijkt, dat het jaar 1949 voor de banke n, verzekerings
ma,at schappijen en warenhuizen nog gunstiger i s  geweest dan de 
voorafgaande jaren het geval was, terwijl de verbondenhGid der 
grote banken met de oorlogsproductie zeer hoge oorlogswinsten 
in het vooruitzicht stelt. 

De verdere ontwikkeling van de sociaa l-economische toestand 
kenmerkt zich door inmiddels mngetreden crisisverschijnselen. 
De stand van de werkloosheid .... geeft een duidelijk beeld van de 
toenemende crisiS. Per 30 Juni bedroeg - volgens de opgaven van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek - het aantal ingeschreven, 
werklozen 64500. Hieronder waren 6.100 kantoorbedienden (3600 
per 30 Juni 194-9) en 3000 voor de handel ( 2200 per 30 Juni 1949). 
Het aantal geregistreerde werkloze kantoorbedienden is in één 
jaar met ruim 66% gestegen e n  dat van de handel met ruim 36%, 

Teneinde hun winsten te vergroten gaan de ondernemers onder het 
mom vannrationalisatie e n  efficienter werken - ondanks de toe
nemende werkloosheid - tot verscherpte uitbuiting over. Als 
belangrijkste middelen passen zij daarbij toe: 

b. inkrimping personeelsbezetting;
c. vervanging van oudere door jonge goedkopere arbeids

l a. verlenging van de arbeidstijd; 

krachten; 
d. overwerk. 

Dit gaat gepaard met vasthouden van de te lage salarissen bij een 
aanhoudende prijsstijging,hetgeen ee n snellere daling veroorzaakt, 
terwijl deze rationalisatie de werkloosheid bevordert. 

Door middel van zogenaamde collectieve arbeidsovereenkomsten -
die in de huidige situatie in werkellijkheid aan de werkers opge±e
legde decreten zijn van onvo ldoende loon- en andere arbeidsvoor
waarden � trachten de ondernemers en Uniebondsbestuurders hun 
armoede-politiek te bestendigen. 

Het Congres stelt vast, dat tegen deze maatregelen het verzet der 
werkers, van welke gezindheid ook, steeds eensgezinder en krach
tiger wordt, waardoor de rege ring, werkgevers en Uniebondsbestuurè 
ders er niet in geslaagd zijn hun politiek van harder werken en 
soberder leven volledig ten uitvoer te brengen. 

Het Congres stelt teven s vast, dat de Nederlandse handels-, 
kantoor- en winkelbedienden, vertegenwoordigers e� agenten ee n_ 
periode van verscherpte strijd tegemoet gaan, waarin onze organi-
satie een l eidingge vende rol moet vervullen. 

-De belangrijkste-
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ne belangrijkste taken waarvoor de bond zich gesteld ziet, zijn: 
1. Met alle :kracht strijd te voeren voor het behoud van de

vrede,inhe t bijzoncier v66r get verbod van de atoombom;
2. de strijd van de onder onze bond ressorterende werkers te

organiseren voor de verdediging en verbetering van hun
salarissen en andere"arbeidsvoorwaarden.

Teneinde de B.H.B.V. in staat te stellen zijn taak in het belang 
van de werkers en in het bijzonder van die re ssort er-ende onder 
zijn bond beter te kunnen volbra.ngen, is een c:r:iti sche be schouwing 
der werkzaamheden van de l eiding en onontbeerlijk. Dit l!an slechts 
leiden tot het herstellen van de gemaakte fouten en v erdere ver
sterking van de organisatie. noor onvoldoende verbondenheid met de 
werkers in de bedrijven zijn zowel hoofdbestuur als afdelings
besture n in hun taak tekort geschoten. De uitgegeven richtlijnen 
en voorlichting waren hierdoor niet altijd afgestemd op datgene, 
wat onder de werkers leeft, waardoor onze invloed in sommige 
bedrijven niet werd versterkt. Voorts zijn in onvoldoende rrate 
de werkers op de hoogte gesteld van ervaringen die in andere be
drijve n werden opgedaan. Hierdoor en door de zwakke leiding in 
het bedrijf was h et meestal niet mogelijk uitbreiding aan een 
actie te geven. Het staat vast, dat slecht gevoerde acties een 
nadelige mnvloed hebben op onze bond, in tegenstelling met goed 
gevoerde acties, waarvan de strijd van de Haarlemse winkelbedienden 
een voorbeeld is. 
De onvoldoende bekendheid met de problemen strekt zic h ook uit tot 
speciale groeperingen onder de werkers, zoals de jeugd en de vrou
wen. J)eze vormen een belangrijk deel van de kantoor- en winkel
bedienden en moeten de volle aandacht van de bond in al zijn g ele
dinge n he bben. Voor�$ zijn wij er niet in geslaagd de door een 
suvcesvol zo noodzakelijke bedrijfstakken te v:e�men en beschikken 
wij nog niet overal over goed functionnerende afdelingsbesturen. 
Om tot belangrijke verbeteringen in het organisatiewerk te komen 
acht het Congres noodzakelijk: 
1. regelmatig beleg�n van leden-r en kadervergaderingen, waar de

strijd" voor de vrede, voor het verbod van de atoombom en de
overige belangen van de werkers stels elmatig worden besproken;

2. versterking van bestaande en verdere vorming van bedrijfs- en
afdelingsbes turen,vergroting van hun zelfwerkzaamheid en actieve
deelne ming aan de algemene plaatselijke werkzaamheden;
regelmatige besprekingen tussen contacten en bedrijfsbesturen,
die onder leiding van de afdelingsbesturen moeten plaatsvinden;

3. het tot st�_nd brengen van organisat��vormen voor bedrijfstakken
e·n vakgroepen;
regelmatige vergaderingen met de hieronder vallende werkers
over hun bijzondere problemen;

4. het organiseren van een op de praktijk van de dagelijkse strijd
gerichte scholing; verbetering van de prop�anda door betere
organisatie van de brochure-verkoop, colportage e n  het voeren
van een leden�erfcampagne, welke haar grondslag heeft in de in
de bedrijven�voerde strijd voor de belange n van de betrokken
werkers;

5. verbetering van ons or�, b edrijfsk�nten, manif�sten en andere,
uitgaven van de bond, -door inschakeling van bedrijfs- en af de
lingsbesturen en de werkers uit de bedrijven.

De verbetering van de organisatie moet gepaard gaan met e en groter 
aandacht voor het werk van de contactcommissies en kernen, Door 
verke erde opvattingen over de taak van de contactcommissie en kern 
en door het optreden van de contactcommissieled en hebben de werkeE 

-verscheidene-
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verscheidene teleurstellende ervaringen opgedaan. De contactcom
missi eleden huldigen nog veelal de opvatting,dat zij hun werk in 
de commissie of kern zelfstandig, naar eigen inzichten, los van de 
werkers en zonder leiding van de progressieve vakbe weging kunnen 
volbrengen. 
De bond heeft door de geringe b elangstelling van de zijde der wer
kers, als gevolg van het optreden der contactcommissies en door de 
formeel geringe bevoegdheden der commissie, aan de totstandkoming 
noch aan de tussentijdse verkiezingen veel te weinig deelgenomen. 
Daardoor werden deze contactcommissies vrijwel volledig een prooi 
van de reformistische vakbondsbestuurders. 
Om de werkzaamheid va n de contactcommissie of kern in het belang 
van de werker-s te  bevorderen, dient er aan gewerkt te worden, dat 
de ve rkiezi ng en het werk geschiedt op een door de werkers samen
gesteld program van bedrijfseisen. Dit zal de leden dier oo mmissies 
of kernen tegen reformistische afwijkingen beveiligen. Bovendien 
moet bij de c andidaatstelling gestreefd worden naar de samenstel
ling van een gemeenschappelijke lijst op basis v an zulk een program 
van eisen, waarop zowel geor�niseerde� als ongeorganiseerdex 
werkers voorkomen. Dit zal de' eenheid van de werkers in het bedrijf 
verst erken. 
Bij ee n duidelijk waarneembaar streven van de ondernemers, regering 
en Uniebondsbestuurders om de ker-n te  vervangen door een onderne
mingsraad, moet onze bond krachtige strijd vc:mren voor het l:ehoud 
en - waar nodig - de totstandkoming van co ntactcommissies en be-
drijfskernen. 
De invoering van de onderhemingsraad is - in vergelijking met de 
bestaande kernen - een belangrijke stap terug voor de werkers. 
In de onder onze bond ressorterende bedrijven, waar desondanks de 
ondernemers in samenwerking met de Uniebondsbestuurders overgaan 
tot oprichting van een ondernemingsraad, moet elke mogelijl,meid 

aangegrepen '\o,Prden om de belangen der werkers te verd edigen en zal 
onze bond aan de verkiezingen van de ondernemingsrad en deelnemen. 
J)aartoe moet samenwerking gez ocht worden met allen, die candidaten 
willen stellen voor de ondernemingsraad, naast de candidaten van de 
bedrijfscommissie. 
)ok bij de ondernemingsraad geldt, dat de vooruitstrevemde werkers 
aan de verkiezingen moeten deelnemen op een gemeenschappelijk pro
gram van bedrijfseisen, dat door de werkers laan worden onderschreim 
Ile toenemende invloed va n onze bond - welke onder meer blijkt uit 
de grote belangstelling voor onze uitgaven, in het bijzonder de 
bedrijfsorganen en ons orgaan 11 Handel en Geld 11 en de grr-oei van ons 
ledental - gaat gepaard aan e en stijgende bereidheid van de onder 
onze bond ressorterende werkers om eensgezi nde strijd te voeren 
voor hun sociaal-economische belangen,hetgeen een b ewijs is van 
het groeiend b e·wustzijn van de werkers, dat slechts in strijdende 
eenheid resultaten kunnen worden bereikt. Tegelijkertijd is een 
groeiende oppositie van de leden der Uniebonden waar te nemen tege 
de door de besturen dezer organisaties gevoerde politiek.De voor
naamste voorwaarde om de strijd voor verbetering JIBt succes te kun 
nen voeren, ms de vereniging van alle werkers, ongeacht hun godsdien 
stige of politieke overtuieing o� verschil in vakbondslidmaatschap 
Het Congres is van mening,dat de totstandkoming van de eenheid het 
beste wordt bevorderd door: 
le. het meedogenloos ont maskeren van de handlangersdiensten, die 

1 
arbeidsvijandige ele menten als scheurmakers e.d. en de bestuur 

de rs va n de Uniebonden aan de reactie verle nen,alsmede door he t 
geduldig overtuigen van de le den dezer organisaties, dat de eenheic 
der werkers de sleutel tot de oplossing van al hun moeilijkheden 

-2e. het op grote-
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2e. het op grote schaal betrekken van anders- en ongeorganiseerde 
in de strijd van de onder onze bond ressorterende werkers en 
het versterken van de B.H.B.V. 

3e. de vereniging van de werkers in gemeenschappelijke actie s op 
basis van in het bedrijf leve nde eisen,door actief mee te  
werken aan het totstandkomen van comité 1 s van actie,bestaande 
uit werkers van alle gezindten,wélke een uiting zijn"van de 
groeiende eenheid in het verzet der werkE!l'.'s tegen de armoede
en oorlogspolitiek·van regering, ondernemers en Uniebondsbe
stuurders en die de volledige ondersteuning van de B.H.B.v. 
dienen te hebben. 

Het Congres is van mening,dat de strijd van de onder onze bond 
ressortere nde werkers voor de verbetering van hun sociaal-economi
sche positie een belangrijk onderdeel is van de strijd voor vrede 
Tegenover het dr ijven naar een nieuwe wereldoorlog onder leiding 
van Amerika - waarbij ook de leiders van de bij de onlangs te 
Londen daartoe opgerichte scheurmakers internationale aangeslote n 
vakbonden en van de Internationale Bero epssec�·etariaten een ver
raderlijke rol vervullen - staat een,sterkere ·opbloei van de 
vredeskrachten in en buiten ons la nd.Deze vredeskrachten zijn
indien samengebundeld en in de actieve strijd voor de vrede be
trokken - vele malen sterker dan de krachten van hen, die naar 
oorlog drijven.l)e vredeskrachten zijn in staat een oorlog te 
voorkomen. 
Het Congres stelt met nadruk vast,dat, om�Îflisdadige plannen der 
ooorlogsmaniakken te verijdelen,om een beslist antwoord te stelle 
tegen de be-lagers der levensbelangen van de werkers, de brede 
massa's.van mu ons volk - in het bijzonder de werkers - moeten 
worden verenigd, ongeacht hun politieke of godsdi enstige over
tuiging,ongeacht ook hun v akbondslidmaatschap. 
Het ontwikk elen van initiatieven tot het vormen van actieve Vrede 
comitée 1 s in ieder bedrijf is een dwingende noodzaak en dient doo 
de BHBV in al zijn geledinge n sterk bevorderd te worden. 
Het Congres ia van oordeel,dat de strijd voor de vrede als de 
belangrijkste taak der bond moet worden gezien en dat deze strijd 
in het middelpunt van haar activiteit moet worden geplaatst. 
Het Congres van de B.H.B.V. bevestigt zijn 0verbrekelijke trouw 
aan de inter�tionale arbeidersbeweging,het Wereldvakverbond, dat 
met zijn meer dan 70.000.000 leden in de strijd voor àe vrede het 
machtigste bolwerk van de georganiseerde hoofd- en handarbeiders 
vormt. 
Verbonden met deze internationale krachten,die iû nauwe solida
riteit strijden voor de vreae en lotsverbetering, treedt de 
B.H.B.V. met vertrouwen de komende strijd tegemoet. 
Het Congres is ervan overtuigd,dat bij een juiste leiding en net 
hecht ygesloten gelederen, in eenheid van actie met alle werkers, 
suucesvolle resultaten door de onder onze bond ressorterende 
werkers in deze strijd zullen worden béreikt t 
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P r o g r a m v a n e i s e n 
====-==--=--=---·--=-==�========== 

1. V66r de vrede.

voor de aanvaarding van de Oproep van Stockholm; 
tegen ver vaardiging van oor logstuig; 
voor hanèha.ving e n  uitbreiding van de vredesproductie. 

2. V66r loonsverhoging.

Onmiddellijke toepassing van de wteede 5%,eenzelfde salarisver
hoging �oor jeugdige- en vrouwelijke arbeidskrachten,aanpassing 
v an de salarissen bij verdere stijging van de kosten van het 
levensonderhoud; 
wettelijke vacantietoeslag van tenminste 2% van het jaarsalaris; 
betaling van afsluitingsoverwerk; 
extra toeslagen v oor reis- en verblijfkosten voor ver tegenwoordi 
gers, agenten en colporteurs; 
gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid voor mannen en vrouwen. 

l.:__J66r verbetering andere arbeidsvoorwaarden. 

Invoering van de Nationale Feestdag als vrije dag met behoud 
saltaris; 
3 weken vacantie voor jeugdige arbeidskrachten tot en met 21 
opneming van alle werkers in de sociale verzekeringswetten; 
100% uitkering bij ziekte en ongeval,geen carenzdagen; 
vergoeding bezoek aan huisarts,tandarts en specialist; 
verstrekking van gratis werkkleding, daar waar uniforme kleding 
of bepaalde eisen aan de kleding door de werkgever worden ver
langd; 
vol salaris op 25-jarige leeftijd; 
herplaatsing dienstplichtige n tegen vol salaris overeenkomstig 
leeftijd. 

4. Tegen werkloosheid en rationalisatie.

Afwij zióg van zgn.efficienter werkmethoden, van verlenging van 
de arbeidstijd,van overwerk anders dan voor a.fsluitingswerkzaam
heden, van imkrimping personeelsbezettin

7
, van vervanging van

oudere krachten door goedkopere krachten jonte ;
voor handhaving van de vaste vrije halve dag voor winkelbediend 

�. Tegen verdere beperking van de democratie. 

Verdediging en verdere instelling van de door en uit de werkers 
gekozen bedrijfskernen en contactcommissies. 
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Het huidige Hoofdbestuur wordt gevormd door: 
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1 
f 

L.W.v.d.Muyzenberg, voorz. 
C .van Dijk, secr. 
G.van Lewe, penn. 

... 

l'I
'X. 
f 

Th. Th. Knoop 
S. de la Bella
D.Moscou 
J .B .Mutser s 
E.Pröstler 
G.H.M.Schwe.rts 

• Bondsraad:
.• --! -l +' '\ . 1 ,...... L. Al ber s 
. , "- + •-P.J.Bom 

A.J.Dijstelberge
� F.Jongepier 

� 1 H.Kalkhoven 

� 
A.Kiburg jr. 

..1- F.J .Koel 
1 , ..,.. G.Koldewijn 

f 1 � • ..,... F .Kriesels 
J.Langendijk 
W. van No be 1 en 
R.Steenbergenl, -J J,.... J .Stijger 

'/ �.,��G.F.de Valk 

K
, +1.,....F.J.Willems 
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Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
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Amsterdam
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Bedrijfskrant 

DIENSTGEHEIM. 

• 

31 October 1950. 

Wellicht tai overvloede wordt bericht, dat volgens 
het orgaan "Handel en Geld1

' dd. 14 October 1950, 
van de Algemene Bond van Werknemers in Handel-, 
Bank- en Verzekeringswezen, een bedrijfskrant is 
tot stand gekomen voor het personeel, werkzaam bij 
de HEMA-bedrijven. 

Het orgaan heet: DE HEMA-EMPLOYJ!L 

Volgens de tekst van het artikel is deze krant tot 
stand gekomen:"door ons", daarbij in het midden la
tend of dit "ons tt slaat op de redactie van Handel 
en Geld, dan wel op het bestuur van de ABHBV. 

Een exemplaar van deze bedrijfskrant werd dezerzijds 
nog niet ontvangen. 

=====�-=========================================-== 
No.13.\ F3. 



I.D.No.1238

Dienstgeheim. 

Ond.: B.H.B.V. �/1.L.�/, 

�,;;Il'' -

Ten vervolge op dezerzijds schrijven I.D.No.1238,d.d. 
31-10-1950,wordt hierbij een exemplaar toege�onden van
uitgereikt aan het personeel van een aantal Rotterdams

Aan B.V.D. 



2 ... 

Aan de 57{ voor de jeugdigen, noch aan die der niet meer werkende €,Toepen als ouden van 
dagen, rente-en pensioentrekkers etc, r10rd!t geen letter gewijd, laat staan acties er-
voor aangekondii�. 
Wij blijven echter op het standpunt staan, dat de 5% met een minimum van f 2-.10 per week 
onbeperkt aan allen -dus ook aan jeu�tlige� en vrouwelijke werknemers moet worden uitbe
taald, 
Dat deze 5% eveneens per 1 Sept, 1950 moet worden betaald aan de ouden van dagen, aan 
hen die uitkeringen ontvangen krachtens de Invaliditeitswet, On,gevallem1et, Overbrug
gings-en sociale bijstandsreg�ling en de Ziektewet, �at deze 5% tevens moet worden ver
strekt over de kinderbijslagen en gezinsledentoeslagen, · 
Hiervoor zullsn wij onverkort en eensgezind in de bedrijven de strijd moeten aanbinden! 

flO<JJ' JU'l(Jjf�p 
no odzakelijk zijnl Deze 
ook,mogelijk. 

Verder zal een massale en eensgezinde beweging 
voor het afkondigen van een absolute prijsstop 

prijsstop is niet alleen een dwingende eis, maar 

De ·wé�kers�kunnen geen enkele prijsverh oging meer dragen. De aangekondig
de huurv�rhoging en elke belastingverhoging moet van de hand w orden gewe
zen! Inplaats daatvan·· di-enen de millioenenwinsten i..an de ondernemers 
drastisch beperkt en de uitgaven voor oorlogsd oeleinden verminderd te 
worden. De oorlogsvoorbereiding en de onverzadigba·re winsthonger van d.e. 
ondernemers-zijn in feite de oorzaken van de prijsstijgingen in het ver� 
leden en nu! 
Alle E.V.C;.;-i;:15 ?-�e��n.r�o

,
r8:an te· g�an· in· de: s{rijd v oor de 5% �8.1:, alle.

en voor de· -a,bs.olu te .. ,w:-1:1.�stop en_ daarvoor, ,alle. c,ollega' � te .meb1l1serenl 
*. ,i;;; 

� 'FA R. z· . E. .,-; s M E' .. A4il_a��araat van de staat- ��t 
0

be��ng-
r- �J riJkste deel van hun schamel inko- _

Toen schrijver dezes yoskuil over de radio 
hoorde verkondigen, dat solidariteit thans 
had af��dann omdat het ongebreidelde kapi
talisme van voorheen verdwenen zou zijn, 
1I10est hij onwillekeurig aan het weekbericht 
nr. 28 d.d. ll .Au[,·. jl. van de Rotterdamse 
Bam denken. 

In dit ,;,•eekbericht worden met \7aar farize
isme kro::::oclillentranen gestort, omdat de 
oorzaak van de enorme koersstijgin�en op 
de Ned. aandelenmarkt gelegen is in het in 
ijl.tempo opvoeren van het militaire appa-

,·�-·in "west Europa en de daardoor ontsta
ne îrîflationnistische ontwikkelillf,', 

Gelijk �ehoorlijke II mensen betaamt,worden
deze -voor de ,aandeelhouders en sjachema.rs 
in mensenzweet en bloed- zo verheugende 
feiten voorafgegaan door een dichterlijke 
regel, die van een Spaans dichter afkomstig 
moet zijn, Het artikel dat de veelze§Eende· 
tit•él "DE BEURS ONTWAAKT tt draag�, bee;int 
no.melijk met: WIE TIE {)()RZiAJÇ VERAFSCHUWT, 
KAN MOEILIJK MET HET GEVOLG 1NGENOMEN ZIJN; 
Na déze'boetedoening' volcrt, een aaneenseh<l--
keling van juichtonen over die goede ·bes�e
tijd waarin de heren thans leven. Ook cî,'ezè 
jubeltonen uorden met een strophe uit een 
�edicht ingeleid en �el van Vondel!, nl. 

DE SCHATIITST MOET TIEN KRIJGH 
ffilELIJCK E1lN ZENUW STIJVffi. 1 

men in de brandkasten van diehyena� 
zien verdwijnen. 

Dit bedoelen deze 11 heren n met hurt diclldr egel 
van Vondel, wellce gevolgd wordt mét: 11Deze
wóor<;l_$3n van Vondel �,elden zelêer voor de mo-
dernè tijd, 

· · 
Geconstateerd kan dan ook worden, dat het 
vooral de aandélen zijn in die onderne
mingen, welke zullen profiteren (? ) van 
de her't;>eHapening of dte direct of indirect 
belang hebben bij het prijsverloop op de 
.iTondstoffenmarkten, weJke de laatste t:ijd 
het me�st op de voorgrond zijn getreden, 11 • 

Dan volgen enkele koersen, die een duide
lijk licht ·werpen op de enorme winaten,die 
daardoor reeds g�ma.akt zijn en die vooral 
ook de leugenachtigheid demonstreren van de 
bewering�n der uniebondsbestuurders en de 
:P,v,d,A,, die alweer prijsatopmaatregelen 
hebben aangekondi.gu! 
Zo is de koers van de Kon ,Petr. van 2.50 per 
17 Juli gestegentot 294 op 8 :AUg,1950. De 
Unilever ·-U w·eet wel die onder:neming, die 
ons van mari-a.rine, schoonmaàkartllielen, 
.consumptie-olie etc. voorziet- steeg van 
194½ op 214½. l'hilips, van onze gloeilam
pen eto., van 199j- op 22.5½, De .Amsterdam 
Rubber; van onze fietsbanden, �an 121½ op 
133. De H..A.L. en Ned,fbheepvaart Unie,die
met de vrachtprijzen en daardoor met de
goederenprijzen te mak.en hebben, resu. van

1 
� 

• 
1402"op 155 en 123¾ op 1382• De gemiddelde 
koers der banken steeg van 117,34 op 124,21

Gelijk hyena's, ja er�er noó, storten deze 
door en door fatsoen�ijke mensen zich. of -'de ,Da1 if,.dan_ het · "gebreidelde11 ka-pitalisrae 
nias.sa' s, die -door ;:n"d<lel van het 1::>elos·c:r.n� van Voslcuïl c.s. en de uniebondsbe,stuur-
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Tegen ve1·,le1·e p1rij$stijg!!!gen 
. Geschrokken door de massale stakingsacties in Amsterdam, Rotterdam en el

.; ·'···d..er-s--waren de .. pn·iebondsbestuurders gedwongen Qp 31 Augustu_s _j,._1. de _na-
. volgende voorstellen· op de regeringstafel,_�e_le�gen:.. 

•, 
l 

• 

1. Voor alle werknemers, zowel mannelijke als vrouwelijke en ongeacht hun leeftijd,
. ·· binden,d 5-% loonsverhoging._ .. . · · . ,, r--·-•. ·r · · . . , . · 

.. 2. Deze v.e:i;-hoging zal voor ll'.l?ll\nelijJl:e: arbeïder's v.an 2;) jaar en ouder minimum 
��- , .. - _f 2.10 pe_r week moeten bedragen�·-- 1 , 1 -- • 

• 

3. Het tre�f�n van maatregelen, die waarbergen, dat de 5% loonsverhosing ook �l

• 

gelden voor: · . . . 
a.. d-e "kinderbijslag van het eer sta kind ,.af; . 
b. d.e ui tkeri.ngen volgens · de Noodv_oor-zien_ing Ouden van Dagen, Irlv�lidi tei tswet,

Ongevallenwet, Overbru..,;gingsregeling en sociale bijstandsrègeling;
c. de gezinsledentoeslag van de overbruggingsregeling en de sociale bijstands

regeling;
d. de kinderbijslag voor de trekkers van uitkeringen·vo]èens de_Invaliditeits

wet en de Möodvoorziening. Ouden van Dagen;
e. de ui tker:i.ngen krachtens d.e Ziek tew et.

4. 1ti.nstens � dag voor de a.f2::ondi5i.ng h;i.ervan zal door de regering een prijEstop
moet.en worden aft;.ekondigd en dat de 5% niet in de prijzen mag worden .doorbere
kend,

5. Voor prijsverhogin.::,· moet toestemming worden gegeven door de Dir.-gen. van de
Prijzen, In 't algemeen geen toestemm:i.ng voor verbruiksartikelen, indien.d;it
niet gepaard gaat. met vastste1lin& van maximum-prijzen,

6. Opnieuw ins·tellen van prijscommissies.
7. Bij verho:;:,'ing v an de wer.eldmarktprijzen, �tbreiding v&n de regeringssubsidies.

Op 6 Sept·. ïferd door de reger·ing afgekondigd, dat niet ingang van 1 Sept. 
de lonen en salarissen van gehliWden en kostwinners van 23 jaar en ouder, 
wier· arbeidsverhouding in een C .A.o.· of bindend<:l regeling is geregeld, 
·met 5% moeten worden verhoogd. Deze verhoging mag de f 180.- per jaar 
niet overschrijden en voor de mannel.ijke w_erknemeJ?s ten minste 4 et. per 
uur bedragen. Voor de j eugd:igen zal ä:e :mcr·gel·ijkhei'd worden geopend de lo
nen volgens een geleidelij� opklimmende schaal te verhogen. Van prijsstop 
is geen sp:.::alce ! 
Het Coll�ge kan vergu�ning, geven de 5% niet uit te be talen. 
Dit is de ke�n van ��t .regerings-communiqué. 

strUd V◊◊r5% a<JA"\� · ..
De Uniebpndsbestuurders hebben zich gehaast hun tevredehheîd uit te spreken, De op 31
Augustus door henzelf inf;ediende voorstellen w-o:den rustig op zîj gelegd. �leen l:�eft

het •1'1fèrcurius•.:..beet.µµr tezamen met enkele andere N.V ,V ,-bonden er telegrafisch bJ.J de 

regering op aansedröng·ep de 5% zonder maximum loongrens Yan toepassinz te verklaren, 

L 
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ders il.en voeten uit, waartegen geen sta.kings antwoord niet mogen onthouden. 
acties meer gevoerd mogen worden en waarvoor 
de sqlidari teit van de werkers moet verdwij- Zij zullen met des te meer kracht handteke-. 
nen. ningen onder de OPROEP V/.N STCCKHOLM moe

De beambten zullen deze farizeërs het juiste 

@ 

ten· verzamelen en de strijtl voor salarisver
hoging nog feller moeten voeren? 

@ 

Bezworen te9en verbindend verklcir'en 1 
De door de bankiers en uniebondsbestuurders afgesloten zgn. C.A.O. is -
zo.a1s. bekend- door het College van Rijksbemtddel.a.a:rs goedgekeurd. 
Onze conclusie was en is, dat deze zgn. C.A.o. g·een practisch.e verbete-
ringen inhoudt en niet kan inhouden; daar de bankiers, regering en unie
bondsbestuul'ders als één man tegehover de belangen van de bankbeamb-ten 
en andere werkers staan. 
Slechts het eensgezinde optreden van de Öp,nkbearnbten zal tot verbeterirgen 
+:eiden, zoals ook thans. weer bewezen is met de !5% salarisverhoging! 
Die 5% ts door 'de eensgezinde strijd van de havenarbeiders, bouwvakarbei
ders, c1assificeerders en andere werkers met de morele-_en financiele 
steun van hoofd-en handarbeiders bevochten. Alleen door het eensgezinde 
optreden van de beambten kunnen de Sà.larissen en andere. arbeidsvoQrwaar
den van k_�lh__C.A.O. worden verbeterd! Aan de zgn. O.A.O. zoals hij nu 

· voór ons ligt, is dus langs andere weg niets te veranderen. Iets anders
is h,�t. echter, indien in deze zgn. C.A. o. bepalingen zi.j n opgenomen·; die

. t·egen bestaande wetten indruisen,.
En die zijn er·t Daartegen kunnen we wel iets doen. Vu.ndaar, dat wij tegen
d� verbindendverklaring van enkele artikelen .en gedeelten van artikelen
bez�raren, .bij het College van Rijksbemiddelaars hebben ingediend,

Ons eerste bezwaar richt zich te-
/3E Z WAR! N'' Dit kan het College van Rijlrnbemid

gen de vacantie-re��ling. Indien . · · 
. delaar� nimmer bindend verklaren, 

een werknemer de dienst verlaat, heeft hij daar hierdoor de vak.veren:igi.ngsvrijheden en 
v-olge:ns deze regeling slechts recht op� -rechten met voeten zouden worden getreden?
dag voor elke -maand na i J�nuari, Over de Dit gedeelte :j..s in strijcl met de wet van 8 
dac;en na de la��ste vacantie_tot .31 Decem- Dec. 1949 houdende goedkeuring van toetre
ber ontv�J'.lG"t hi� ge�� �aea.ntie ! Een voor- ding van vá.k:vereniE,i.ngén en de bescherming 
beeld ter veFduidelJ.Jking. van get valcverenigingsrecht en in strijd met 
Indien een werknemer op 31 Juli.J.950· ZJ.Jn art. 2 v�n de wet tot het algemeen verbindend 
laatste vacantie heeft genomen en b.v. op en onverbindend verklal"'en v�n bepalingen van 
30 .!pril 195i de dienst zou verlaten , dan collectieve a.rbeidsovereenlcqmsten. Volgens 
krijgt hij niet over d.e maanden Aug.tot en deze wetten kan dus van een algemeen recht 
met April vacantie, maar alleen over Janu- geen enkele vakbeweging worden uitgesloten, 
ari tot em met April. oo!c de E. V .c. nietl 

, De· woorden 11,1elke partij ter ander,e zijde 
Bovendien is in dit artikel bepaald, dat de vormen bij deze collectieve ar�eidaovereen
�1<1-atste. dag der vacantie moet samenvallen komst'" zullen niet bindend verklaard :cunnen 
met de dag, waanil) de dienstbetrekking ein- word:en. 
digt. . , • 
Dit betekent dus in feite een opheffin� Ook het bepaalde ih art. ló betrefi'ende 
van he-t recht ·op vacantie. schorsing is onwettig en in strijd met art. 

•· ,De bankb0diende heeft iecht op vacantie in 1637 u van het Burgerlijk Wetboek,
de zomerperiode, dat rna.6 door verandering Volgens àrt. 10 van de zg,n, C. A.O •. zou een 
van dienstbetrekking niet aarigeta..st worden. werknemer voor b,v, herhaald- te �t komen 

·· 
14 dagen gescA.0rst !runnen worden met inhou-Ons. tweede bezwaar geldt art, 7 sub i, waar 

in staat, dat voor het bijwonén van alge- din,s•van salaris, 

meno vor2;a.'der:i.ngon van do vakÓrganisati0s, Dit me,g nietl I{oögstens mag in totaal slechts 
wolk0 parti.i ter andere zijde vormen bij · � dag loon per Week word.en in[1-ehouden en 
deze collectieve arbeidsovereGnkom.st, maxi- dan moet bovendien nog de best0lllilling van dit 
maal drie dagen per jaru; wordt vrijgegeven geld duidelijk worden �ngegeven, 
met behoud van salaris of loon, In art. 13 van de zgn. O • .A,O, wordt bepaald, 
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4 
· dat geschill'm uver a:ct� 1 t/m l.2. met uit- De.a:r.in staat namelijk, dat in de salaris.llen,·

sluiting Yo.n è.e gewone nJchte:r. oridenrorpen v0:cmeld in de salarisschalen da gega.randeer;.; 

zijn aar1 de uitsp1·.:i.ak van tien schRidsge--:-. è.e ts,!1tièmes, ve.carreietoeslagen en andere vaa

r echt, Dil; is ih st:rij-3 met e.r·';,, 2 vQ.n d,e to gratificaties zijn i_nbegrepenl 
v,re·t. tot h0t a1.semoen ver\J_r.1.end ah bot on- Dit bBtekent, dat ·de pank.iers de gelegenheid 
verbinder.d verklaren varYJ '!::epo.1ingen vmi.co.1:-"- hebben 1:,en koste 'vaii, dè vterknèmers qatifi"-· loct:i,.È>ve arheic1so��x·0emkcra,'.l{,eti." ln·.d:\;t on- cat.iës· te g0ven, · _ ' · · 

' '<lerhà.vîge lictil!.:el stait nameli�,k; a.at van F,,,m bank b. V. die èlk jaar een tantiême SOOf.'t. 
'· de v�rbindèndv"irkla.ring \.!Ïtges:1.o"te.."'- � b0- <fot weliswaar niet vaststaat, kan .met eén 

'Oalil�i,.en 'aie c1ë' basÜssins: v.a.n' do rechter 1 · d .:. · d t · o - f g:r·oot.s gebaar verk aren, a"' er- in e . oe--, 
�mtrent t,wi.stgedingen uitsluiten. komst een vast tanti�me wordt gegarandeerd!

_.,.·--·T?_e_i::n'l-1
_s·-me-er-malen·�.·�J·.·.-1-<loo'l:'···tle rechtspre.3'k 1 d c A _ n ��• � Zo 1 n bank is dan vo gens e zgn. , .o. ga-/ 1:>eUîss:i..ngeri- vari z_gn. �cl.+eidsgerechten èror rechtigd het salaris met het bedrag van dit 

1 .:·.ibeitrl.44�1.ing "-�P._, P98 'reclit.-ákundig bureau tantième te verminderen-. Dit kan straks even-........... n±.-et:;.;g--verk:l-aa:Jt--0-�. ··-··.- ...... eens gebeuren met een -gegarandeerde vacantie-
1 ;"' � ��e��nd�'óest'.upf ��r'.'3i p���� . �e,�?1:t'1�!,· ·. to-e.§J,!ilg. · · · ' ' · 

steeds wesr. de ariba.c:r::age .. J.n zgn, ... G ,_ ••. o .• . /3. . •,. 
te smqklcelen, w,10.rdoor de y,erk.nemers �an Bovendien betekent dit, dat y.raar geen .tan
hahd�.& 'en vo'.:iten äan· de �7 e�evers' en un:ï._e-:··. t.iêmeS,1$Tatificaties e.d.- ,1orden',vers·l:

.
rekt, 

bondsb-estt.iurders gebonden· zov.den 'zîjn, de ·bel;rmöten toch ongeveer hetzelfde inkome.n 
·vbo':..·ts ·h�bben vtij ern-stite• bel:'.vrarer1 tegen r:ehb'en, -waormede dus -g�zegd is•, dat ·de bank-
,P��àgrnaf ?. van lici.' 2. ,·�n. ar�_.- 17. · beamh-ten zelf die .tantiême·s betalen!: 

Bovenvermelde bezwarcm. he.boen: wij in een brie:f e.än het Co.llege van· Rijks
bem:Lq.o.el.a.a:r�, �enbaaT gemi;i.é1,kt. - . . .. . . . . . ··.- • 
V:oor het Jbere.iken enBr o,re:reenkomstr ·,die afgestemd is op . d e rechtv.aard1-
g

·
e ·verla_ng':)ns der bani.)1Bambten zulieri' wij .gezamenlijk met alle bankbeamb-

t,ln 4,e . . strijd,__'ir.o e tèn e.a.nq':i:nden., . . . 
DEi .-·heren bankiers :.m. uJ1;-teJ:J.0.�ds�e.s tuupde:.:;·S Jqp.nq..en bepalen wat zij wilJ,en, 

···--- -.�.à-C)i .. hèt 1.äat.Stë .... en· b_èij:J,.ise-enqe .,it.rOQ�.:d l:i�g�_ b·ij .�� bankb·eambt�n zelv;et t 1 t � .. -� . . . . � - .. . . . - .. ... . . .. .... -� . 

C •• 

., 

1.• ....... '• 

J)e contactcommissie • 
v'-an de Ro"t1<;erd.a:ns.e Bàiî.k t@ A1 d:e;n h·�eft i.n' J'unf Ï1 ()0ntact-Comnü.ssie.:.Nieuws" 
ui tgegeve:n1 ·vaar.in o :a r. ovèr de ui tsiag ·v-an de inzameling ten behoeve v:an 
c.olle_ga: s a.ia door zi.ekte 1 m.ili.taiT,e�dienst e o-do J..angdurig afwezig ziJn , 

<gesprol< an w.Ördt. · ·; ··.i- . ·.' . , · .· · · ... · · · 
. :J;)e con-eáètto1)irrü.ssj_e,.,·zegt d211·1--da-t 't,hans, door ft..e emp.1.oyé':s F 37;5--.65 werd 
'bij_�erige"Qracht, }1etgeen F 100_ • .:,. minder i':::i' oa.1'.'l. het v:orïg_ j �ä:i;, ··'· 

.H Onge·brij f.e1,d moet di�. 
godce� te3=j.j1,<: ,:"•ordep. .. tQ

,
?&eschr.e�en, a;� d'e' 'tïnanci.ele drul-:., vväé.ronder ·w1J nog st.e�ä.s gebukt_ .gél-aJ:'..l• Toch 1s .eep'. bad.ràg van 

na,uwelijks ·25 c.t-. ge:q1iddeld per .empJ.o!kè vi.�1·_è•rg'làagl 11 � ·is dé conclusie 
·van dEr c·on�_�c·'0c-or.n:nissie� · · ·· ' 

.Het gemid.deJ.cfe vc.n .een kwRr.t:j e 1;001· <le. em.pl.oyé 1 s... vindt de contac tco.mmis
s-ie er.g · la,ag·� .t..�.l.J_J. �W- dank ·uftSp-r,eekt voor. de gift ,van ·- de. d,il'.'e:ctie 
kn;_b ecb:...i:i&e Yarr ::ii' .200, --� �- , 

\i'aa:-om n-J et· �-ast.ge�teld� .o.a:t' de b.i_j'dra.g'e ,·a:n de. ,.direc.tie r E?rg, e-rg laag is? 
Als we het gemi�<;1:el9-.e, �alo.ris van de· bankb�ambtën· ·�-e�s stèllen · op_ F 2500.
p.e,r j aa}:, dan. bete]5:.ant (�.� t, d� t per employé J./lOOJ&"" wèrd· bijgedragen. 
1)e '1R0ba:re�� t1 ver-di èn-dc i!J. -!_g,;.g- :F ·29 o

.
'/'90 <; o.oo.-: ? à}

r

v � z� dat. 'de F; '200 .• --
j11inchit· 'd:::n 11}:;!0(P/, :Jètci:entl 

- · · ·' ' ·· · · · 
----�-.J.--� ....... -'::::.e . . ' . 
Er is dL,s geen erke:; '? �1::'.'.1.n: :);'lï :d.0 0..2.rec·c�.e p.ankoaar te ZlJn� integendeel!
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Van 13 tot ,19 Novembe:.:- a.s. wordt het Tweede 
W ereldvredescongres in Engeland gehouden. · 
De agenda vr;,.J.J. het Congres luidt: 

1. Verbod van de atoomwapens;
a. Gecontroleerde vermindering van alle

wapens in alle landen;
3. Veroordeling van agressie, waar dan ook

te1� wereld en van gewapende inmenging in
de interne zaken van andere volken;

4. Vreedzame oplossing van het Koreaanse
conflict door een Veiligheidsr�ad, waarin
de grote machten allen werkelijk vertegen
wo orà. igd zijn;i

5. Verbod van alle oorlogspropaganda •

• .. - -:-:::::.:.:: :.:===-::::.:.:: 

O�k Ned�·rland zal een delega.tiè 13turen ��?.1). 50 ·ps!'�o�en, . c;lie g�k;qzen 
z:i:Jn· op de Ne.twonaie ·vretiesconferéntie welke pJ'.e,a+,s· heèft gevonden 'op
14 en 15 October j .'1. te Amste�dan'l. · ' · · 

tekent 
Reeds meeT dan 365 millioen 
mensen uit alle delen van de 
wereld spre,ken zich - door 
het zetten van hun handtekeningen 

DE OPROEP 
'✓ C� i1

ST·OC J<J�OLM 

1. Voor het verbod van de atoombom,
a. Voor doeltl?effende internationale cont:�oJ.e daarop;
3. Om die regering, die als eerste het at0�mwapen tegen welk

land dan ook gebruikt, te brandmerken als oorlogsmisdadiger.

Hieronder zijn ook reeds meer dan 42.5 � 000 Nederlanders. 
Voegt U bi,j die millioenen en zet hierond.e:c Uw handtekening. 

Stuur dit artikeltje plus de handtekening naa:c één onzer kan toren of 
rechts treel{S naar de Nederlandse Vreo.esraad, Nw. Kei zersgraeh t 61 te 
Amsterdam. 

band tekening. 

,," ,#) All M HÎ." -Jl.· ru� -lf 4) LP Jf! �-� ·rv v vn �;,.!. l � ... �)�� 
•tjt;• • 

Dit is de titel van de nieuwste brochure vrzn de Eenheidsvakcen
trale, 11an.rin de afgelopen grote stakingsacties in Rotterdam , 
.Amsterdam eI.J. elders uitvoerig worden behandeld met feiten en da:
ta. 
Hierin zijn tevens de behaalde :re sul tc,ten OI1f;e':ë.omen ! 
Voor een juist inzicht van de oorzaken én het verloop der sta

z.o.z. 
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OJPVIIIILVUILDTIGV[IR,ZOTI]( 
_a::::-_h_e_t_J_11_e_u_vv_e_h_o_n 9 C1 r U e 0

E�n onzer collega's heeft kort geleden 14 dagen in Hongarije vertoefd, 
als gast van de Hongaarse vakbeweging, 
De eerste week. bracht hij do-or aan het schitterènde Balatói;uneer; de 

tweede week werd doorgebracht met he.t maken van excursies naar bedrij-
ven. 
Vele collega's nebben hem verzocht zijn bevindirigen op een vergadering 
mede te delen. Hiertoe wordt thans de gelegenheid geboden! 
Elkeen, die belangstelt in de verhoudingen V'a.n het nieuwe Honga.t ij e, 
wordt uitgenodigd aanwezig te zijn op 

Vrijdag 20 Octobel' a.s. 's avonds te 8 uur 
in gebouw n'ij:EB'JtEINn:Ê11, Wh >iesteinde 3, 

Tevens worden ter opluistering een tweetal korte.filmpjes vertoond, 
die betrekking hebben op het gesprokene van deze avond! • 

toegang vrij 

komt ... hoort -

j V)acuS'clZuaJüii] 

oordeelt 

Toen de eerste 5% salarisverhoging onder de druk der werkers werd 
toeg�s taan, heeft ook de "Robaver 0 deze 5% gegeven. 
Althans, toen de jaarlijkse verhogingen werden bekendgemaakt, deelde 
de directie mede, dat ook de 5% daarbij inbegrepen was. · 
Vele beaJJ1bten gingen toen eens rekenen en kwamen tot de ontdekking, 
dat de 5% eenvoudig verrekend was met de normale verhogingen. 

Thans heeft de "Robaver 11 dat niet kunnen doen! 
Zij zal echter zeer zeker trachten bij de eerstkomende periodieke 
hogingen deze tweede 5% of een gedeelte ervan met de normale ver
hogingen te verrekenen. 

Men zij reeds nu op zijn hoede! 
Een gewaarschuwd man telt voor twee! 

De Vuist op tafel - vervolg. 

kingen, moet elkeen deze brochure in zijn bezit hebben. 

Zij kost slechts 10 et. Verkrijgbaar op onze kantoren: 

Prinsengracht 739 - .An'lsterd.am 
Heemraadssingel 185 - Rotterdam 
Koningsstraat 42 Den Haag 
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v.15. Geh eim 
18-12-50

NO• G 355/50-XXV// -1• 

Onderw erp: B•H•B•V• 

Datum van ontvangstbericht 18°12°50 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar 
Waardering bericht:Betrouwbaar 

t. 31?, 2.

� 

Volgens inlichtingen telt de EVC
bond van Handels en kantoorb edi enden(B•H •B•V•) in geh e el Ne
derland bijna 500 l eden• Hiervan zijn de meeste in de afde
ling Amsterdam• In verband met bovengenoemd aantal dient men 

er rekening mede te houden, dat de meeste persone elsleden 
de EVC bij de Bond zijn aangesloten. 

r,Einde. 
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MINISURIE VAN 

BINNENLA.BDSE �AKEN 
16 Maart 1951. 

No. : :SX:105070 

Betr.: 13.H.B.V. 
VERTROUWELIJK 

V AV 2 3 

In "Handel en Geldu, het orgaan van de Algemene 
Bond van Werknemers in Handel-, Bank- en Verzekeringa-

,wezen - B.H.B.V. - aangesloten•bij de E.V.C., van 3 
Ma.art 1951, wordt o.m. melding gemaakt van het feit, 
dat in Den Haag een ledenvergadering van deze bond 
werd gehouden. 

Voorts werden de Haagse leden er op attent ge
maa.kt 9 dat zij zich voor verkrijging van rechtskundige 
bijstand, kunnen vervoegen bij de onderstaande adressen: 

Troelatrakade 341 en 
Nannostraat 2 te •s-Gravenhage. 

Ik.moge U verzoeken mij te willen doen inlichten 
omtrent de plaatselijke afdelingsbestuurders, die op 
bovengenoemde adressen woonachtig zijn. 

HET HOOFD VAN DE DIENST. 
�amens deze, 

;J 

Aan de Heer "!l 

Hoofdcommissaris van Politie 
te 

's - GRAVENHAGE. 
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y 
1) VERTROUWELIJK 

Verbinding: No.12 7 April 1951. 
Doss. 6/919 
Onderwerp: B.H.B.V. (Aleemene nond van 

Verzekeringswezen). 
ierknemers in Handel-, Bank- en 

Datum ontvangst bericht: 3 April 1951 
Betrouwb?arheicl berichtgever: betrouwbaar 

Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
�dewerkende instanties:---
0ndernomen actie:---

B.o.s. van 16 �aart 1951

� /Jr.r-Tr---,
(}1,1/./ . -:--

i 10 APR. l95î 

t>:c[,J hh-9-
No.105070 �.v.B.�.

In antwoord op nevenvermeld schrijven hordt het 
volgende medegedeeld: 

• 2, Volgens opgave van het bureau van bevolking te 
1 s-Gravenhage wordt perceel Troelstrakade 341 te 1 s-Gra
venhage bewoond door: 

SCHWARTS, Godfried Hendrik Hartinus, g e  boren te 
's-Gravenhage 8 Juni 1896, van beroep ziekenfondsbode 
bij de "Volharding". 

· {)Á;- Betrokkene is aan Uw dienst bekend. 

1/ Perceel Jfannostraat 2 te I s-Gravenhage wordt be-

fi n� ,�oond door:
JYá.f,ttO \it�I VóRDUil'f, Cornelis Antonius, geboren te I s-Gravenhage 

1� �, 11 Juni 1905, van beroep bode bij een zieken:fonds •

• d .91.c;Û·;{ � Omtrent laatstgenoemde is in de poli tie-administra-

V'1/"" tie niets bekend. 
Op politiek gebied trok hij tot dusverre niet de 

1

andacht. (einde)



No.356b-4-' 49 1 .Juni 1951. 

J . .J.rF:& Uw brief: No.96690,d.d.19 Januari 1951 en 
21 April 1951. tJl.17,</.:1 

Betr.: B.H.B.V. . 2 JUNI 1951 l, 
--·- - _,0 

� lar; 
ACD/ 1,0.Jy. 

J

Ter voldoening aan het gestelde in Uw bovenaangehaalde brieven,wordt 
medegedeeld dat het dezerzijds niet is gelukt de door U genoemde per
sonen te identificeren als de personen welke zitting hebben in de -
huidige bondsraad van de B.H.B.V .• -

De in Uw afuoinistratie voorko�ende Leendert Lambertus 4LBERS,geboren 
• 16 October 1894,van beroep machinist bij de N.S.,wonende te Amsterdam,

Haroekoestraat no.2 II,komt politiek in het geheel niet voor in de 
administratie te Amsterdam.�
Petrus .Johannes :0011, geboren "tl e !\msterda.m, 9 Octo ber 1911, van beroep 
boomzager, wonende te '\rost er dam, Bloem.straat no. 32 III ,komt in de admi-

� nistratie voor als te zijn de verantwoordelijke man voor afd.10 A,--
-.f. rayon 2 CPN. (Jordaan) .-In 1948 was hij organisatiesecretaris bij ge-

--. 
noemde afdeling van de CPN •• -In 1948,1949 en 195<},tijdens gehouden ver· 

f 
,Jc.iezingen,had hij/aanfzijn woning een affiche van de CPN.aangebracht.-

W, f Franciscus M�ria KRI:ESELS,geboren te Rotterdam,22 Januari 1898,van be-
l. roep schipper,wonende te Amst,erdam,Van Hogendorpstraat no.211 hs.,was 

�, u.t-�. in 1950 in loondienst van de BNOP. (waarschijnlijk afd.Amsterdam) .-
1/Y'�. g Hij had in 1948,1949 en 1950,tijdens gehouden verkiezingen,eveneens
� een affiche van de CPN. aan zijn woning aangebracht.-

/ �il STI.IGER,geboren Ke Arosterdam,22 November 1902,van beroep banl.cbe
dienae, wonende te Arosterdam,Aalsmeeqüein no. 5 III, ontving in 1948 
de periodiek "Nu" per post.-overigens is van hem niets bekend op noli-

•- tiek gebied.-

Dezerzijds worden nog pogingen in het werk gesteld rle personen,ge
noemd in �e eerste alinea van Uw schrijven,d.ö.19 Januari 1951,posi
tief te identificeren.-Indien' dit mocht gelukken zal U hiervan bericht 
worden toegezonden.-
�-\1�-------------------------------------------------------------R.3 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

co 96048 

1 s-Gravenhage, 21 April 1951

No. : .B 96690 

Betr.: B. HI,B. V. (rappel) 

V A.V 3 

Ontv. bew:.,..,, .............................. . 
VERTROUWELIJK Re:_

Antwou:: ... : : .L.(e.ct.y'()._ ... __ ,, .. 

, Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 96690, d.d.
J4 ianuari 1951 in herinnering brengen, waarin ik U ver

✓�c� om inlichtingen over de in dit schrijven genoemde 
/2� �e-:fsonen. 

� � Met een spoedig antwoord zult U mij zeer verplichten. 

Aan de Heer Hoof'dcommissaris 
van Gemeentepolitie 
te 
A M STER DA M. 

HET HOOFD VAN DE DIENST. 
Namens deze, 

k. 
11' 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No. : B 96690 

co 96048 

19 Januari 1951. 

VERTROUWELIJK 
Bet:-�v �-H.B.V. , � � 

A(1 \ . ,;/ 
\ :,_,,,/

,.,, 

Hiermede moge ik U berichten, dat in de huidige 
Bondsraad van de ·B.H.B. V. zitting hebben L.Alber.s, 
P.J. Bom, F. Kriesels en J. Stijger, allen wonende te '· 
Uwent'. 

In mijn administratie komen voor: 
L.L. A1bers, geboren 16-10-1894, wonende te Amsterdam,
H. Roekoeetraat 2-II, eerste machinist Ned. Spoorwegen,
lid E.V.C.;
�etrus Johannes Bom� geboren te Amst�rdam 9-10-1911,
wonende te Amsterdam, Bloemstraat 32-III, boomzager,
lid C.P.N.;
Franciscus Maria Krieaels, geboren te Rotterdam 22-1-
1898, wonende te Amsterdam, Van Hogendorpstraat 211 ha,
schipper, sympathiserend C.P.N.;
Jan St·ijger, geboren te Amsterdam 22-11-1902, wonende
te Amsterdam, Aalsmeerplein 5-III, bankbediende; ont
ving in 1948 h�t maandblad "Nu" per post.

Ik moge rr verzoeken mij te willen doen berichten 
of deze personen identiek kunnen worden geacht aan de 
bovenbedoelde leden van de Bondsraad • 

Aan de Heer 
Hoofdcommiaaaria van Politie 
te 
A M S � E R  DA M. 

HE
P

OOFD VAN DE DIENS�. 
Namens deze, 

• 

�t G. Crabb.endctm 



No. 356c-4/49 �v '=� 8 JULI 1951'-.z.;. -============ 

Betreft: B.H.B. V. ".A.· jt- ,, 1., :,}

Uw brief: 96690 dd. 19.1.1951 

VERTROUWELIJK. 

p ,)

-. .  

5 Juli 1951. 

• 

• 

,ic ,-t r 

Met verwijzing naar Uw bovenaangehaald schrijven en het dezer
zijds daarop gevolgde antwoord onder No. 356�-4/49 dd. l Juni 
1951, wordt bericht dat het tot nu toe niet is mogen gelukken 
de identiteit vast �e stellen van de vier door U genoemde leden 
in de Bondsraad van de ALGEMENE BOND VAN WERKNEMERS IN HANDEL, 
BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN (BHBV), aangesloten bij de EVC.

Zoals U wellicht bekend zal zijn werd op Zaterdag 25 November 
1950 een BHBV-congres gehouden. Het dagblad "De Waarheid" dd. 
29 November 1950 bericht hierover o.m., dat de afgevaardigden 
op dit congres zich in hoofdzaak hebben beraden over de wegen 
en middelen, die tot eensgezind optreden van de handels- en kan
toorbedienden in de strijd voor de vrede en voor betere salaris
sen en arbeidsvoorwaarden kunnen leiden, terwijl critisch werd 
vastgesteld dat tot dusver bijna alleen de eigen organisatie was 
gezien en dat te weinig naar samenwerking voor de gemeenschappe
lijke belangen tussen EVC-ers, Unieleden en ongeorganiseerden 
werd gestreefd. Richtlijnen ter verbetering werden vastgesteld, 
o.a. het doen uitkomen van bedrijfskranten voor meerdere bedrij
ven, alsmede het uitgeven van bedrijfstak-tijdschriften. Aan
het slot van het congres werd, volgens dit artikel, een program
van eisen aangenomen, houdende maatregelen tegen de duurte en
de werklooshe.id en voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden,
tegen de afbraak van de democratie en voor de vrede.

Enige bron, waaruit het sedert dit congres fungerende hoofdbe
stuur kan blijken, is tot dusver niet onder ogen gekomen. Indien 
U in het bezit mocht zijn van gegevens hieromtrent, dan worden 
deze gaarne vernomen • 

Tot slot zij vermeld, dat, volgens een publicatie in het orgaan 
HANDEL EN GELD dd. 8 April 1950, een zekere E. PRöSTLER (vrouw), 
tijdens· een vergadering van de Bondsraad BHBV dd. 18 Maart 1950, 
als hoofdbestuurslid van deze bond werd gekozen, a daartoe can
didaat te zijn gesteld door de Afdeling 's-Grave age van de 
BHBV. 
==-·===· =================================----=----

No .13. b--
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No.356e-4-'49. 

Betreft: Actie B.H.B.V-E.v.c. 
"Bijenkorf,Amsterdam". 

VERI'ROUWELIJK • 

12 October 1951. 

-�I._� ó r- r 1.A::::(�D/ __ 1 

/�!,.- t". J �t� L?>✓-7,t oPKÄART

�6'� ,_�5 oc·, l95r ✓d :�::� 
l i\ ( '.i; /;{.I'S ,<z, 

Bij verschillende actiasonèteTI?'Omen-.dQpr personeel van 
de N.V. "Da Bijenkorf'' te Amsterdam, aangesloten bij de B. 
H.B.V.-E.v.c., komen op de door die organisatie verspreidlte 
manifesten regelmatig de volgende namen voor: 

le.D. v. •t Groenewoud, 
2e.P.J.Bom, en 
3e.J.S odekampff. 

- Bij onderzoek is gebleken dat deze personen genaamf zijn:

�baniël van het GROENEWOUD,geb.te Amsterdam, 5.6.1920,U bekend,

�Petrus Johannes BOM, geb. te Amsterdam, 9.10.1911,U bekend,
�en 
� Johannes Hendricus Jacobus SODEKAMPFF, geboren te Amsterdam,
� 5.3.1915, wonende Van Eeghenstraat 47 te Amsterdam. 

In het bedrijf is bekend dat deze personen, al hoewel zulks 
verboden is, ten behoeve van genoemde organisatie3 propaganda 
maken, contributies innen en gelden verzamelen. 

Als man op de achtergrond treedt naar aller waarschijnlijkheid 
op, de ook bij Uw dienst bekende: 

1 Paulus KOOT E, geb. te Middelharnis, 8.12.1911, die bij 
-•- -� genoemde N.V. controleur is en door de grote vrijheid die hij 

als zodanig geniet, betrekkelijk ongestoord zijn gang kan 
gaan. 

De aandacht blijft op deze personen en het bedrijf waarin zij 
werkzaam zijn gevestigd.-------------------------------------

�-\ 

P.3 •
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De Binnenlandse Veiligheidsdienst 

te 

's-G_r_u_v_e_n_h_a_g_e. 

Hierbij doe ik U toekom.en een af
schrift van een brief verzonden d<'. 13.10.51 
door het H.B. der Algem.Bond van 1/erknemers 
ih �=.: dandel- Bank- en Verzekeringsvrezen te 
A,a.st "'1'di:J.t11 aan H. r3ussin.k ( H<mdr ikus Jacobus, 
gisbo11 en S .10 .1918), ,.'On.ende te Arnhem, Hom
mél sev;eg 255 • 

E i n d e. 

15.10.1951. 



A F S C H R I !i' T. 

Algemene Bond van �/erknemers in Handel, Bank- en Verzer:sri.iusvrezen. 
Prinsengracht 739 ;!.- Telefoon 32097 - 39L,98 - 33821 -

Gfro Eo. 51 5813 

Bij antv100.rd te vermela.en CD.1'YJ. 
Onder1,e rp Acnst erdam, 13 Octobcr 19J i • 

Aan de .Her.:r H. Bussink, 
Ho� elsc1eneö 25?, 
A.Rl .. .12 •

• ifaarde ��akker, 

• 

Tot nog toe mocht �n nij niets meer vernemen omtrent de act ie 
tegen de arbeidstijdverlen�:Lne, dooi' clid<,el va11. da n.ieu·is:: r·in

kelsluitb1gs7�t. Ooa van �am. v.d. Berg vernamen vij n�ets. 
Gaar ne p • o • be r i ch t , 

H • Bus s L_ c, 
Hom else '€6 255, 
Arn1îem. 

tle t kam�raa,1s c11.app el ijke 0roet t;;n, 
namens het T{oofdbe sti..;_m•, 

r-• c. van Dijk,

( Voorz ittel'). 

-- --- - ---------+-
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UITTREKSEL 

Uit OD 261 Naam: E.v.c. Openbare Vergaderingen

Voor OD 1339 Naam: Alg. Bond v.werkers in Handels Bank en 
Verzekeringswezen. 

Ag. nr: 123196 Afz. I.D. Hilversum Datum: 14-11-51 

Aard van het stuk: Te Hilversum gehouden EVC; vergaderingen 

'ffeekend op 8 en 9 September 1951. 
Uit het äezerz.i.jds inGestelde onderzoek is niet kun 1ïen bl'j
lcen, dat deze samenKomst in het EVC-gebou\·1 is 6ehouden. (Zie 
mijn schr;jven r. no. 4-44/1951 dd. 13-9-1951). ";< .• oeder Nel" 
is stelli;; de bij Uw dienst bekende Petronella v;-.n der GîJ.i:' 
GOVERS 

Uitgetr. door : 

Datum: 

10204 • 51 

JR 

17-4-52

Op aanwijzing vart : B v. 



OD 1339. HANDEL & GELD No.7 van 2 Augustus 1952• 

1" 
DE BONDSRAAD BIJE]N van de B.H.B.v. 

Op 19 Juli jl. kwam de Bondsraad te .Amsterdam bijeen. Aan de orde kwam onder meer verslag 
wn de werkzaamheden van het hoofdbestuur sinds d� laatstgehouden Bondsraad. 
Vastgesteld werd, dat deze w&rkzaamheden veel meer kunnen zijn en grotel"8 resultaten 
kunnen afwerpen, indien er een andere indeling zou plaats vinden. Aldus werd besloten. 

Iedere hoofdbestuurdèr heeft naast zijn algemene taak een speeiaal gebied als bijzonder 
werkterrein aangewezen gekregen. Dit zal er toe bijdragen• de bestaande afdelingen en 
hun besturen te versterken en nieuwe afdelingen tot stand te brengen. In verband met per
soonlijke omstandigheden van onze secretaris, zag hij zich genoodzaakt deze functie neer 
te leggen. In zijn plaats werd kameraad Van Nobelen met al.gemene stemmen tot aan het 
volgende congres in deze functie gekozen. 
De stap van het hoofdbestuur inzake het voorstel aan het College van Rijksbemiddelaars 
tot bindend voorschrijven van een vacantieregeling voor kantoor-, winkel- en magazijn
bedienden werd met instemming goedgekeurd. 
Besloten werd voorts plaatselijk alle mogelijke stappen te ondernemen om de goedkeuring 

_.�ot invoering van een koopavond door de verschillende gmmeenteraden te voorkomen. 
•verder werd de positie van de werkers in banken en ziekenf'ondsen in verband met de binnen

kort wederom aan de orde komende opzegging van de bestaande CAO's onder de loupe genomen.
De Bondsraad sprak als zijn mening uit, dat onze organisatie en zijn leden alles in het
werk dienen te stellen om tezwnen met onze anders- en ongeorganiseerde collega's ver
beteringen in deze CAO's tot stand te brengen.



t;I' J Ook werd de betekenis van ons bondsorgaan niet alleen als voorlichter, maar ook als 
een zeer belangrijk organisatiemiddel en middel tot bijzondere en algemene opwekking 
en Terhoging Tan de strijdwil van onze leden en niet-leden bediscussieerd. 
Te weinig wordt de betekenis van ons bo�dsorgaan in deze zin door ons kader en daard� 
ook door onze leden gezien. Dit komt t�t n�tdJ:'ukking in het feit, dat er een groot ge-· 
brek 1s aan copij uit de bedrijTen. Slechts uit enkele bedrijTen en uit enkele afdelin8en 
komt bedrijfscopy en dat nog mondjesmaat. 
De Bondsread besloot hieraan de nodige aandacht te besteden en hierover regelmatig met 
onze collega's�in de bedrijTen en afdelingen te spreken� 

, r 
HET D.A,GELIJKS BESTUUR. 

• l 
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