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Naam 

Origineel in OD 261 Naam EVC _Vergaderingen 

Volg nr. Ag, nr. 26442 1\ ;rd van hcc stuk.. ver slag 

................................................... ..... .................. Afz. Politie :Apeldoorn 0 14-12-47 a turn ..... ..... . ........ .... . 

Op de feestgergadering van de E.v.a., afdeling TERWOLDE, gemeente VOORST 
welke gehouden werd op 6 Decenber 1947 is volgende pamflet uitgegeven; 
EVC EVC. 

LANDARBEIDERS l 

HET GROTE WOORD IS ER J'IT. 

De loonsverhoging aan de landarbeiders is afgewezen. 
De heer J.Lageveen, voorzitter van de Landarbeidersvond van het N.V.V., 
schrijft in zijn lijfblad "Verenigt U" woorden, die radioaal klinken, 
maar die jammer genoeg TE LAAT komen. . 
Hij roept op strijd en zegt, dat het nu tijd is de "heilige huisjes poli-· 
tiek op zij te zetten". 
Wij willen de heer Lageveen echter enige dingen in herinnering brengen. 
de GROTE LANDARB~ID.ERSSTAKING IN GRONINGEN EN DHENTHE, die in JULI plaats 
vond, werd toch· de heer Lageveen scherp veroordeeld. Waren het niet de pro 
pagandisten en medebestuurders van de heer Lageveen, die door het versprei 
den van berichten dat de loonsverhoging al een feit was, deze staking 
trachtte te breken? 

Nu blijkt echter hoe de landarbeiders BEDROGEN, zijn want het is dezelfde 
heer Lageveen, die nu in "Verenigt U" schrijft, dat op 26 Juli 1947, dus t 
toen àe staking reeds 5 1agen aan de gang was, een nota naar de lAlnister 
van sociale Zaken werd gezonden, waarin LOONSV~l~IOGING werd BEPLEIT. Dit 
is gebeurd onder de DH.ANG der STRIJDENDE LAIID;JmEID:ERS, die in deze noei
lijke tijd door ONS zowel MOREEL als FINANCIEEL zijn gesteund, maar door 
Lageveen en c.s. in de rug werden aangevallen. 
Het is "schandelijk" zoals de landarbeiders wordt behandeld en moeten we 
nu berusten? vraagt Lageveen • 
U hebt al:m eens meer gezegd "schandelijk", maar dat was "tegen de stakers" 
toen deze hun GERECHTVAARDIGE STRIJD voerden. "Berusten" neen Lageveen, 
wij zullen niet rusten, we zullen doorvechten. Het ware beter geweest, 
dat de heer Lageveen zijn radicale w orden on1gezet had in radicale DADEN 
en toen de tijd er was de landarbeiders had gesteund. 
Moge de ogen der landarbeiders geopend worden, dat zij hun VRIER~EN en 
VIJANDEN leren onderscheiden. Maar een ding zullen zij wel geleerd hebben 
dat er slechts E~N ORGANISATIE was die .rERKELIJK heeft gestreden en zal 
blijven strijden voor de LOTSVERBETERING DER LANDARBEIDERS, namelijk de 
ALGEM. BEDRIJFSBOND VAN LA.ND- 1TUIN-, VEEN- EN ZUIVELARBEIDERS DER E. V .C. 

. gevestigd ·:vestersingel 44, Groningen. 
Versterkt onze rijenl 
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1\All ALLE LANDAR.JEID 8RS. 

'N.M. 
Het looncontract 1947- 1948 is door de drie samenwerkende organisaties 
getekend. 
DIT CONTl.ACT Bl:.TEKEFT , DAT DI!: HOOGSTE LOON1WHM IS T.1RUGGEBRACHT VAN 
70 cent OP 64 cent PER UUR, in een ti,jdperk dat cle prijzen nog steeds 
stijgende zijn . 
In de oorlog en na de oorlog heeft de landarbeider zijn plicht tegen
over ons Volk verstaan. ~ij heeft de voedselvoorziening VEILIG ge
steld . 1)e deviezen, verkregen uit z Ljn noeste arbeid, worden groten
deels besteed voor OORLOGSTUIG en LlfÁó AUTO ' s. 

ru :s LO YSVE::tLAGING .~~. FEIT G.~.'ORDEN . 
Het Hoofdbestuur èer landelij ke Agrarische Bedrijfsgroep der Eenheids 
vakcentrale heeft uit haar spoedverradering van 9 ::ei de volgende ruoti 
aan het col::..ege van 11ijksber·.iddelé!ars en de !'inister van Sociale Zal~en 
Hinister \l . ::)rees gezonden . 
I·.:otie: Het -oofdbestuur der Land. Agrar . Bedr. Groep der :::: .V. C. in spoed 

vergadering bijeen op 9 Kei 1941 te Groninren, brengt ter kenni 
1~. Dat zij heeft vastgesteld, dat na de bevrijding van ons land, 

de landarbeider zich onvoorwaardelijk heeft ingezet voor het 
ve-ligstellen van de voedselpositie van ons Volk. 

2e . In tegenstell ing met gedane beloften de gelijkstelling land 
arbeiders en in~ustriearboicters niet is verwezenlijkt en dat 
de uurlonen der arbeiders in ''lezen zullen dalen van 70 cent 
per uur tot 64 cent per uur. 

3e. Dat gezien de no stljgende kosten van het levensonderhoud 
deze verlaging niet verantwoord is . 

4e. Stelt vast, dat zij de vastgestelde lonen voor het jaar 1947-
1948 n.l . 6~ cent en 64 cent per uur onder geen enkele voor
Wafrde kan aanvaarden en eist namens de bijna 10.000 bij onze 
Landelijke Agrarisc~e Bedrijfsgroep der ~.v.~. aangesloten 
arbeiders, heropening van de besr]è~inge vo0r herziening van 
de lonen. 
Getel-'end door het Hoofdbes+--·lr der 

Ok: AA.- )...; EIS TOT H~qzrEi\ING vx· .lt!.i UUHLOHE1~ KRAChT B:J TB ZETTEN, ROE
PEP J.J U OP TOT-

SE:· PROT~STST.h.KING VAl: ELN UUB,., 
die om de werkzaamheden zo we~ nig mogelijk te later, stagneren , overal 
een uur v Jor het beeindigen der v:er}•zaamheden zal plaats vinden en uel 
op Maandag 19 ~ei a.s . 
WERKERS VA H~T PLATTELA1TD, STRlJDT M~E VOOR ONZE GERECHTVA_.\IlDIGE EIS 

HEROPENING DER BESPRE~INGE:N V00~ tURZIE:HNG DER UURLONEN . 

Voor het Hoofdbes tuur à er Land. Agrar, Eedr ~- ~.:.~ep_._ ~_-1_~ .:':.~. <bJti&Je? _e_1~ ... J.~ v ~-~-ens Uitgetrokken door ...... .. ..... JW............................................ . . Atd. Sectte · ACD 18-6- 47 
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