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o p ro e I p. 
AAN HeT R!)Dt}JD PERSONEEL VA/vl-IET 

GU1[ENTE VERVOER BEDRÜF / 

• 

De gebeurtenissen van de laatste weken nopen ons om het rijdend 
personeel van het GVB in vergadering bije~ te roe? en. 
Het steeds duur der wordende levensonderhoud vindt overal in de n 
lande grote ontstemmi ng en in vele bedri-jven is men er toe over-· 
gegaan om de ~trijd voor loonsverhoging aan te binden. 

De uitbetaling van de 5 % werd een f ei't en de acties van het 
bestrati~gs- en reinigingspersoneel, die in de afgelopen 2 weken 
het werk enk?le uren hebben neergelegd om hun eisen kracht bij ta 
zette~, hebben B. en w~ genoopt zonder overleg in commissies of 
G. O. de 5 % deze week reeds als voorschot te doen uitbetal en • 

Terwijl wij uit de pers konden vernemen, dat binnen 2 maanden 
de herclassificatie voor een deel van het bestratingspersoneel 
een feit zal z i jn. 

~~!:! ;Q!Ll}!1ËJ~~ Q~~~~~l~Q ~!!§, ;QQQ~ ê~~~~~ Y~~RJ?G~~:..-.tl 

En zojuist ontvingen wij nog het bericht, dat bij de Handelsin·
richtingen, als gevolg van de staking van verleden jaar een alge~· 
hele opschuiving zal plaats vinden van één loonklasse . 

Ev:n:lli'"EENS EEN KLINKENDE OVERWINNI NG ! ! 
_ ___ ,.... _, _ _ _ - -- __ _ -f' __ .,.. _ _ .... -~-------·-···--

Hoe staa t het echter bij de Tram ? 

Ook voor ons stijgen ~e prijzen en ook wij voelen, net als alle 
a.ndere werkers, dagelijks de ui tmergelingspoli tiek van de r egering 
en B. en w. om, ten koste van de werkers, de bewapeni ng te kunnen 
financi~ren. 

• Terwijl voo.r ons nog steed-s de herclassificatie ac-hte~wege blijft . 

Opnieuw en luider zal dan ook onze ~is ~aeten ~linken ; 
1 HER 0 LAS SI F IC AT IE U 

voor de conducteurs van l oonklasse 3 naar 4 1 

voor de bestuurders van loonklasse 4 naar 5. 

Bezoekt daarom de ~}B~~ Y}_~~!PÈg~~Q, van het~~~~~~~i ~~Y~~~~~~i 
op MA~llAG 16 APHIL a . s . te 8 uur, of 
op MAA1WAGN.ACHT 16 AJ?RJ;L a . s . te l \lur- ~ 

in Gebouw "CHRISTJl;LIJICE YIERKMA.NS:BOND11 , Pnfi:S~T 248. 
Neemt Uw oollega ' ~ mee ! 

In grote getale naar de 9~. ~JL.1LA.JL! V E ll.JL!.l?. .~ .. A_J; __ Ii .i 1. 
Vecht voor Uw eisen. 0~ voor herclassifioat~e ! ! !!!. 

Het Trambestuur B.N . O. P . 
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Eist onmiddellijke uitbetaling van do dgrde 5%. 

Gieteroehtand heeft het bestratingspersoneel van de Publie~e ~ken het 
werk neergelegd ~ beeft zich naar het Stadhuis begeven, waar een dalo-· 
gatie, bestaande uit een NVVers een EVCer en een KABor, een onderhoud 
hebben gehad met B. en TI. 

Zij hebben de volgende eisen vaq het personeel voorgelegd: 

1. Onmiddellijke uitbetaling van de 5~ ! 
2 . Algehele herelaesificatie 

De verontwaardiging onder het personeel ie groot 1 daar het uitstellen 
van de betaling van de 5fo de waarde van het bedrag met het uur doet ver
minderen door de voortdurende ~rijsstijgingen . 

EEN DIRECT VOORSCHOT IS BESLIST NODIG EN }t!GELIJK 

Daarnaast is gebleken, dat men met het personeel een spelletje wilde 
spelen. Terwijl de Unie van Overheidspersoneel tijdens d& staking mani
feeten uitgaf, oat de straatmakers en hun helpers geheralassi !iceerd 
zeuden worden, blijkt thans~ dat slechts een deel van de straatmakers 
in loon zullen vooruitgaan. 

HIERTEGEN VlAS HUU PROTEST GERICHT 

Bewust bleek, dat -de Uniebestuurdera dit verzwegen hebben en de ware 
opzet van hun bedoelingen hebben achtergehouden ! 

~ beatratingsarb~iders ~ullen hiermede geen genoegen ne~en ! 

Zij doen een beroep op alle werkers in gemeentedienst om solidair te 
zijn met hun strijd door zelf hun eisen te stellen ! 

Laat B. ~n W, weten, dat het U ernst is en d~t U niet langer genoegen 
neemt met de afbraak van de welvaart van Uw gezinnen ! 

Stelt Uw eisen· 
VECHT TEGEN IEDERE VERSLEGHTERmG 

BOND V .b.N NEDERlANDS OVEW!EIDSPERSQNEEL 
Afd • .Amsterdam - Kloveniersburgwal 1.39 
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AAN HET PERSONEJ:L 
GEM.VERVOEF~EDRIJF 
-----------
EIST VOLLEDIGE OOMPENSATIE VAN DE PRIJSSTI JGINGEN - ! 

Waar blijft de herclassificatie ? 

Dringender dan ooit staat ook het personeel van het 
Gem . Vervoerbedrijf voor de vraag; "Hoe moeten wi j deze 
week rondkomen ? 11

• De aanvallen van de reactie op ons 
levenspeil brengt dagelijks grotere ellende in de ge
zinnen. 

De 5% loonsverhoging9 die thans - -~-@k ~:ij__l'l~.Y~~ze"t 
Y.~~ -~~-t_ .. _g_e_m_e_e_~te..P_~~~t}_e~l. - spoedig wekelijks zal wor
den uitbetaald, komt slechts voor een klein gedeelte 
aan de prijsstiJgingen tegemoet . 

pit is _oo~-~-b~g_o_eli_qg _ _yg.n de __ ~erinAt.. _B~- en_Jl. en 
d~_Unie be_s_!u_~_!~r-~~ -~i_j_ _v~i_l)._e_r!_}!_et ~-soneelàe mil
Ti_o_e_n~n- -~~t-~QE_~r~-~....2.. _d_~~ ~i_L~~~~jten i~_de waan
-~!_r!_ni~~-t?_ewap_~n_in~v-~~.L_0..2.2_ _!_ 

HET GEfYiEENTEPERSONEZL ZAL DIT NI:ZT LANGER DULD3N ! 

Sinds jaar en dag hebben zij niet het loon ontvangen, 
waarop zij recht hadden, dank zij de geraffineerde 
onderbetalingsmetheden ! 

.Y!.a_<!:r bli j_f~--~-~-l:J.-~:t?..i_n_c!_e)_i_llg_y_wr--ll.~t~:r:..U_d_end___p_e_:r:_~~-~el __ 

~-~t~:-~ine-~e5 :·c-~{oE.~}~·sJ~.a·e\ïä6lirn{·!{-~!.ë~-;~~ra-!~~~-M~~ 
ne·ervan -a·e-verè_n:.P~. ·wà~riêë·r-·zuîYe·rï ·cre·-reclït--va-árá:L~ë:r..:-· · ·-·-~ ·-~- -· ~---·- ····--··-·-·- --- -·· ------~-- -·--~~~~ 
-~~t!..-'V_g_~. he_!_!~~l?:l!i ê_C:..l?; _P.;_~r.s_o.~e_e_~. _W..9.,E.<:~.~0 n~willig_d__?_ 

Makkers, DIT ZAL PAS GEBEURZN' INDIEN WIJ B. EN W. DUIDE~
LIJK MAKEN 9 DAT WIJ lVfET HUN ARMOEDE-POLITIEK NIET L.ANGER 
GENOZGEN NSI\IEI\f ! 

Slaat de handen ineen ! Allen - hoe ook georganiseerd -
hebben dezelfde belangen ! 

EIST HOGERE LO!'l""EN ! DEMONSTREERT UW ONTEVREDENHEID ! --__ .. _____ ,.,....._. ____ - ~-- ... --------------

]30~]L_"{.~. l!_~~R..:tl-J!.D_S OVERlilliDSPERSONEE~ 
Afd. Amsterdam - Kloveniersburgwal 139 
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Aan het 
Gemeentepersoneel van Amsterda1n 

Vecht voor hogere lonen ! . 
Sla~t de aanvallen op het levenspeil af! 
Geen cent voor de bewapening! 

De politiek van de regering, ondersteund door de leiders der Uniebonden 
heeft slechts één doel, 

Uw levenspeil omlaag te drukken 

Maar 

Dit • 
IS 

Zij jagen de prijzen omhoog om le bere iken dat U s teeds minder voor Uw 
loon kunt kopen. Door deze prijsverhogingen maken de bezitters enorme 
winsten. Winsten door U in de armoede te drukken. Prijsverhogingen die 
zij nodig hebben om geld vrij te maken voor HUN smerige oorlog. 
Milliarden worden voor de bewapening uitgegeven en die men U wil laten 
betalen. 

ons geduld is ten einde 
De leiders van het N. V .V., Suurhof en Oosterhuis, proberen U met veel 
demagogie wijs t e maken, dat ook zij ontevreden zijn . 

Zij doen echter niets voor de belangen van het werl•ende volk! Zij zijn het 
immers, die mede verantwoordelijk zijn voor de ellende in de gezinnen 
der werkers! Zij keurden .de krankzinnige bewapeningswedloop goed! Zij 
hebben goed gevonden, dat de kosten van de oorlogsvoorbereiding wer
den afgeschoven op de ruggen der werkers! 
Zij hebben toegelaten, dat de regering uit onze loonzakjes de millioenen 
heeft gehaald voor de kanonnen en straaljagers! 

Hel verzet .hier tegen onder alle lagen van de bevolkinj:! neemt ziender
ogen toe en d·wong cle regerin~ 5' ;, loonsverhogin~ toe lc slann. Men wilde 
echter het gemeente-personeel weer rustig maanden laten wachten op de 
uitbetaling. 

hen niet 
Verontwaardigd over hel feil. dat mC'n hen voor de oorlogsvoorbereiding 
wilde laten bloeden, 

overtuigd van het f~il dol cl<' 5' • beslist onvoldoende is omdat het leven 
minstens 15' ~ duurder i~ ge" orden, 



verlangend dat de 5% onmiddellijk in het loonzakje moest kome11y 

eisend dat de algehele herclassificatie moet worden doorgevoerd, 
I • I 

Legden de stratenmakers een morgen 

het werk neer 
Demonstreerden zij, en ook de arbeiders van de stadsreiniging voor het 
stadhuis, zonden bedrijven-delegaties naar B. en W. 
Door dit optreden zal nu Vrijdag de 57<· bij het loon worden uitbetaald. 

Dit is een bel~ngrijke overwinning 
Doch hiermede zijn wij er nog niet. 
De prijsstijgingen opvangen betekent de noodzaak, van een .nieuwe loont· 
verhoging van 10 p(t. • 

Wij zullen de strijd voor volledige compensatie met nog meer kracht en 
met de scherpste middelen voortzetten! 
De strij d v oor algehele herclassificatie zal meer nog dan ooit te voren 
worden opgevoerd! 

Geen cent voor de oorlogsvoorbereiding, 

Vecht voor Uw gezin, 

-·Toont Uw harde vuist, 

Demonstreert' voor Uw eisen, tot staking toe I 

BONB VAN NEDERLANDS OVERHEIDSPERSONEEL 

Afd. Amsterdam- Kloveniersburgwal139. 
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Zie kteve rze kering sk ost,~ 
0 van f 25.

kan betaald worden. 
Franke probeert aan UITbetaling te ontkomen. 

Bij Franke op tafel liggen vier belangrijke stukken : 

1. een voorstel d.cl 12 Juli 1950 van de Uniebonden om aan hen, die niet onder de 
verplichte verzekering vallen, een tegemoetkoming in de kosten van de ziekteverzekering 

• te verstrekken tot de helft der kosten met een maximum van f 100.- per jaar; 

• 2. een brief van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d 26 October 1950, U 925/AZIIII, 
die goedkeurt een dergelijke tijdelijke regeling te treffen, met een maximum van f 50.
per jaar; 

3. een ontwerp-verordening van het Centraal Orgaan, waarin de' vergoeding voor de 
periode van 1 Juli 1950 tot 1 Januari 1952 is geregeld, met een bijbehorend advies, 
d.d. 1 November 1950, No. 464, waarin medegedeeld wordt dat tot invoering kan 
worden overgegaan zonder de plaatselijke G.O. instanties daarvoor advies te doen 
uitbrengen ; 

4. een adres van de B.N.O.P. aan de Gemeenteraad om tot invoering van een voorlopige 
regeling te besluiten. 

Terwijl Franke de eis voor een Kerstgratificatie afwees, was hij volkomen vrij 
om voor het tijdvak van 1 Juli 1950 tot 1 Januari 1952 ~eze regeling in te 
voeren. Daarvan is ondertussen het tweede half jaar van 1950 om, zodat hij 
thans aan practisch het gehele gemeentepersoneel een bedrag van f 25.- kan 
uitbetalen. 

Bij de schriftelijke behandeling van de begrqting van het jaar 195 L antwoordt Franke op 
de vraag, welke maatregelen hij denkt te nemen, dat B. en W. voornemens zijn overleg te 
plegen met het G.O. over een voorstel voor deze tegemoetkoming. Daarbij zegt hij: 
.,Deze regelmg zou kunnen gelden voor het tijdvak van 1 Juli 1950 tot uiterlijk 1 Januari 1952". 

Niet wat B. en W zouden kunnen doen, interesseert het gemeentepersoneel, maar 
wat B. en W. metterdaad doen, is belangrijk. Een ondubbelzinnig standpunt van 
B. en W. dat aan het gemeentepersoneel ingaande 1 Juli 1950 deze tegemoet
koming verstrekt zal worden, ontbreekt. 

Franke is namelijk in het geheel niet van plan nu reeds tot uitbetaling over te gaan. Elk 
half jaar, dat hij tot latere invoering kan overgaan, betekent ,.een besparing" van f 500.000.- . 
In tientallen andere gemeenten is een dergelijke regeling tot stand gekomen ; in kleine 
gemeenten in het .. donkere" Zuiden even goed als in grote steden boven de Moerdijk, 
b.v. Groningen, Enschede, Rotterdam enz. 



In verscheidene gemeenten heeft de uitbetaling over I 950 ondertusc:cn plaats gevonden. De 
bestuurders van de Uniebonden denken er "biet aan het Amsterdams gemeentepersoneel te 
mobiliseren. 
Zij hebben hun leden deze tegemoetkoming rel'ds in het vooruitzicht gesteld, maar zijn niet 
bereid. nu zij op weerstand stuiten, de strijd voor de verwezelijking aan te <binden, zo min 
zij de strijd voor de herclassilkatie aanbonden. Zij namen er voetstoots genoegen mee, dat 
hun eigen voorstel eerst gehalveerd werd en zien van de uitvoering thans af. omdat zij weten, 
dat met uitvoering voor een stad als Amsterdam een bedrag gemoeid is van f 1.500.000, 
(andó!rhalf milioen.) die onttrokken wordt aan de oorlogsvoorbereiding. Voor hen IS de oorlogs
voorbereiding punt één van de agenda, waaraan al het andere ondergeschikt gemaakt wordt. 
ook de belangen der werkers. 

Onder deze omstandigheden is de strijd voor de Kerstgratificatie nog niet afgesloten. 

Het gemeentepersoneel putte moed en vertrouwen uit duidelijk gebleken een

heidswil. Franke zal niet eerder ingaan op de eis : "Kom op met dief 25.- ",voor 

dat hij daartoe gedwongen word~. 

Alleen reeds in de laatste weken zijn er· meerdere voorbeelden te noemen, waarbij door de 
druk van het personeel vcrbeteringen afgedwongen werden. Wij noemen daarvan de vei
strekking van de continu-toeslag aan de arbeiders bij de gemeentelijke badl,uizen. Een ander 
voorbeeld: de verbetering van het dienstrooster van de tramjongens van lijn 2. Deze ver~ 
beteringen kwamen tot stand dank zij bet gèmeenschappelijk optreden der betrokken arbeiders. 

Kameraden, die f 25.- komen U toe. Waarom wordt nagenoeg overal deze 

regeling Ingevoerd .per 1 Juli 1950 en in Amsterdam nog niet? 

De eenheid der werkers is de sleutel voor de oplossing van al hun problemen 
ook van dit. 

Franke moet over de brug komen. 

In elk bedrijf moet de uitbetaling van deze f 25.- aan de orde gesteld wc rden, 

Franke moet voelen, dat . er druk wordt uitgeoefend. 

Niets verhindert hem om tot uitbetaling over te gaan .. f-let behoort tot Uw taak 

hem duideliJk te maken, dai aan betalen niet te ontkomen valt. 

Het Bestuur van 

Afd. Amsterdam der B.N.O.P. 

G. BLOM, Voorzitter 

G. GROOT ROESSINK. Secretaris 

\ 
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PUBLIEKE \7ERKm IN STAXllHi I ~~~ . ;J 
Voor onmiddellijke berolaseificatie f 
Voor ae twaeàe 5 % loonsverhoging ! 

- ne n s emmen .b.et: e enom.en s e aan 

. ...-

Dit besluit is oen bewijs ven aa vcrboruienheid ven het OVerheidspersoneel. 
met de werkera in de particuliere bedrijVen, een verbondenheid , die niet 
verbroken kon worden dooi: de vers.chtelijke pogingen der Uniebestuurders 
om de strijd der werkers te breken I 
OndGr donderend applans van do vergadering werd het voorste1 aangenomen 
om. de steking to voeren onder de J.eu.ze .; 
OlltiiDDEL!.tJKE HEROIASSIFIOATIE : UITimRING VAN DE !r\7EEDB 5 ~ 

Dceo steltinS va.n een beJ.e,ngrijlto groep van het gemeentepersoneel 1s een 
nieuw bewijs van de steeds groeiende verontwaardigins van de arbe1àors over 
de politiek van de leiders dor Uniebonden : 
Het zijn de Uniebonden immers, die de hero1assif'icot1e-e1sen ven het per
soneel in de doofpot hebben gestopt I Bet zijn de Uniebestuurders immers, 
die de ontevredenheld in de bodrijvan trachten tegen te gaan met het ver
spreiden van LEUGENS I 

HEf Gfl.iEFliTEPERSONEEL LfJ.T Zien h"'OBTER GEm LEUGENS OP :OE ?.roml S:PELDEN I 
De regeringspolitiek - die door de uniebestuurders met hand en tand wor~t 
verdedtgd - heeft gebrek g&bzaobt in àe gezinnen van hot gemeentepersonee1l 

,. to kennen 
are oes an ru.e er enoe en nemen 

.Zij hebben de enig ~uiste weg gekozen om hieraan een einde te maken I ZIJ 
hebben het wapon gegrepen, aat ook de duizenden bouwvaltarbeiders do Amste:r
demse tezi-chautfeurs, de werkera van de Eternit-fabrieken, de Rotterdamse 
en Amsterdamse hsVenarbe1dcrs hebben gegrepen I 
AlleensmiJD zal Franke en de Uniebestuurders dwingen aan de reahtvae.r
dige eisen van hot personeel. toe te geven 1 
Alleen S!CIUJD ie in staat de loonpolitiek van de Regering te doorbreken I 
Alleen de EENSGEZIIIDE STRIJD VAN Bl!.T GEHELE GEm:ENTEPERSOBEEL zal ae zo 
noodzekelij!te horclassificatie tot stand brengen I 
De B"ira.e.tmakers bijten het epi ts ~ in de s-trJjd voor hercJ.assif'icatie t 
Deze str !jd is daarom ook UVl strijd I 
S~ DAAROM DE AO~Q VAN !>E STR.AA~ERS MOREEL EN FINANCIEEL I 

STELT m DE BEDRIJV~ UW EIG.m EISEN : I 

VoOR ONMIDDE~JKE BEBOLASSIFIOAfiE I 
VOOR DE TWEEDE 5 t/; LOONSVERHOGING I ! I 

i o os de s
1
p 1 1 dar i t a i t r 

BOND VAN NEDERL/l.NDS CV~PERSONEF.L 
Uà. AI:làte:rC!am - i!ioveniers gwäî l 39 



Hat riJi.den:i per.sQnael van het V.ervoerbad:r:1:§f heeft de leatate dagen in het 
middelpunt van de 'bel.ángstelling gestaan va~ vriend en vijand. Aan leug~n~ 
en '!>edro.z heeft het hhrbij nie!. ,~tbroh;en~ &: 

Dit le.aj;.!_to 20\l· o~s en het rijdAAd ner,éoneei ~clkomen onvere.9J:!illig kunnen 
laton, indien nip~ iin·van di~ le~~--~JJ~pzat inhiêld de àeralass~ 
~~ie-eis2!!.. v~n het pers~l t.ar~~~n ! ~.· 

' + 

~j hebbon . ~~er ee~ manifest van de ijniebondon op~~· óog~ dat· ond~r het 
rijdend pèracneel werd verspreid. Over de Jl~·rrcl.aaiiffcû'ifl wordt in dit 
manifest het volgende. iraais verhondigd' ··• 

11w.1j willen in herinneriug brengen, dat deze nangelegexihel.d {dus de her
"cla:saificatie van het rijdene ?ersoneel) j.n de tijd, dat de EVC nog z:i.t
"ting· h~d l.n het Georganiseerd Overleg, is afgedaan .. Hst rijdtmd persenaal 
"v;acht niet "()) herclaosiUcat1.& (:), 'lllaár hse!t de.a.rvoor reeds of 2.40 "Oer -, 
"~ek go-rncaasaerd". 

De ju~te betek~nis van dit ~edrog kort aan het licht als wij in de notul~a 
~u de Ce:-.trale ~.~ies van 28 ·Jt•:ni H48 het volgend.é lez..en~ 

11Sprehr (bedoeld wordt hier de .ABV.A-.ertegenwoor-diger BERENDS) verhech 
'1.ni&t, .dat- ds vakbonden nog st&eda op het standpunt atua.n, dat de 'terug
"stell:!.ng, in 1934 voor hllt rijdend personeel va.n k:racht geworden, ven do 
"loongroepen ~ èn 5 neer de groepen 3 en 4, ongedaan dient te ~ordsu ge-
"maakt ." · 

BNOP !S_liOG .)TEED§ prE ME:Nn!G TOEGB-

Allo b~loftezt e•1 toe~:eggiugen w'el.ke. door de Uniebestuurdera ond ,r d -t·J~ van 
het· Jl&l".s~ol djn geda~.rii zijn lli81'door getoltent als ovon· zovele l<: •lgGll'ö. 

à~e slechts tQn doel hadden het rijdend personeel een rad voo de ogen te 
'draaien ~ ' 

De Unio.'bestuurdex-s hebben in bovengenoemd. manife:rt liET OPZ.ET gelogen ! Zij 
weten evon goed als het rijden<! personeel.., dat de toeslPg van f 2.40 werè. 
gagsven voor na~ht- en zonaag&dir.nsten ! Hun minachting voor de tramjongene 
dem!lnstroort dch duidalij k, wa&.r zij 1:1onen hen de ouü11 wijs te ku..•mon 
maken, dat de'~~:è- f 2.40 ee;t hercb.sairic~tie 7.0U betf'.l<unen 1 

z.o.z. 
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Met deae door h6t ~~le~ersonoel te oonstate~ leugen trachten ;ij te 
verbergen, &at .d.j nu! bereid zijn $811 de terugstelU!tg een einde te .maken 
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Nadat de taxichauffeur~, de · werkers aan de Rij~brug en de classificeerders 
met ·belangrijke auocess~ uit de strijd zijn gekQmen~ ~ bereikt ons het bericht~ 
dat de 

·sTEEN ZETTE R.6 

heden het ~erk tullen hervatten nadat overeenstémming is bereikt bp .een •er• 
hoging der tarieven, ~elke nee:~~t ~op èen loon~erboging van 
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STRIJD bepaalt de hoogte van het LOON 

Voor de vijfde maal in korte tijd is een deel van het overheidspersoneel 
in actie gekomen. Het zijn de straatmakers en handlangers van Publieke 
Werken, die in staking zijn gegaàn voor de volgende eisen: 

Voor herclassificatie ! 

V oor de tweede 5 pCt loonsverhoging! 
In vele overheidsbedrijven formuleren de arbeiders hun eisen en beraden 
zich er op, zich evenals hun kameraden van Publieke Werken te plaatsen 
in het machtige stakersfront, dat thans reeds meer dan 18.000 arbeiders 
omvat. 
Met grote verontrusting ziet wethouder Franke, samen met de Unieleiders, 
hun loonpolitiek ineenstorten. Koortsachtig werken zij, om door het rond
strooien van allerlei beloften, de aanzwellende storm te bezweren. 
Onder de druk van het gemeentepersoneel hebben B. en W. de Commissie 
tot herziening van de indeling der functies ingesteld. Negen maanden 
lang hangt er een ondoordringbaar gordijn van geheimzinnigheid rondom 
de besprekingen die daar gaande zijn. 
Het geduld van het gemeentepersoneel is thans uitgeput; een gedeelte 
is reeds in staking. En zie, plotseling worden de besluiten, waarop zolang 
gewacht is, bekend. Plotseling worden de Uniebestuurders uit hun dom
mel opgeschrikt en gaan manifesten verspreiden. 
Als van ouds is het slechts hun bedoeling, vage beloften rond te strooien, 
in de hoop daarmede de arbeiders tot een berustende en afwachtende 
houding te kunnen brengen. Zij pogen een herhaling op te voeren van het 
spel rondom de 6e loongroep, \Vaa1·bij hoge verwachtingen werden gewekt 
en tenslotte slechts enkele arbeiders voor plaatsing in die groepen in 
aanmerking kwamen. 
Wat zijn de concrete feiten, die in het manifest van de Unie van Over
heidspersoneel worden genoemd? 
Deze, dat steigermeisjes bij de zwembaden, bord-ijkers bij het G.E.B., 
toneelwerklieden bij de Stadsschouwburg en enkele andere groepjes, bij 
elkaar misschien 150 werklieden op een totaal van 12.000, in een hogere · 
groep komen. 

Wij tarten de Uniebestuurders openbaar te maken, hoe het staat met het 
technisch en rijdend personeel van de gemeente-tram, hoe het staat met 
de werklieden en ambtenaren bij het G.E.B., wij tarten hen te publiceren 
waar de straatvegers bij de Stadsreiniging aan toe zijn. Wij tarten hen 
de resultaten bekend te maken van de andere gemeentebedrijven. 
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Deze worden opnieuw afgescheept met de mededeling, dat via de mede
zeggenschapscommissies voorstellen tot herziening kunnen worden in· 
gediend, m.a.w. over hun belangen is nog met geen woord gesproken, 
Het manifest noemt de motorwagendrijvers van de Stadsreiniging. 
Welaan, indien dit bericht juist is, dan is deze overwinning louter en 
alleen te danken aan de strijd van de reinigings-chauffeurs en aan niets 
anders. Wij ontzeggen de Uniebestuw·ders het recht zich aan te matigen, 
dat dit een resultaat zou zijn van hun overleg. Slechts door de st.rijd van 
de chauffeurs is deze overwinning afgedwongen, dwars tegen de wil van 
de Uniebestuurders in. 
Het is de bedoeling van de Uniebestuurders, de strijd te localiseren en 
in te dammen. Daarom doen zij deze mededelingen, die overigens nog niet 
door B. en W. zijn bevestigd. , 
Niet alleen de taxi-chauffeurs en de arbeiders aan de Rijnbrug te Arnhem 
behalen successen. Ook het overheidspersoneel zal, dank zij zijn strijd, 
verbeteringen weten af te dwingen. e 
De taak van de Unie daarbij is geen andere, dan de resultaten te regis· 

• 
• • 
• 

treren van de strijd, die in de bedrijven onder leiding van de B.N.O.P. 
wordt gevoerd. Met alle middelen pogen de reactionnaire pe.rs en de 
regeringsvakbonden de mening ingang te doen vinden, dat de strijd het 
overleg doorkruist. Het manifest van de Unie bevestigt de ervaring, dat 
het de strijd van de arbeiders is, die de hoogte van het loon bepaalt. 
Daarom roepen wij het overheidspersoneel toe: 

STEUNT DE STRIJD VAN UW STAKENDE KAMERADEN; HUN 
STRIJD IS UW STRIJD! 

VERDEDIGT HUN STRIJD DOOR UW FINANCIELE OFFERS! 

V AT MOED! DE ARBEIDERSKLASSE IS ONVERSLAANBAAR, IN· 
DIEN ZIJ EENSGEZIND EN VASTBERADEN OPTREEDT! 

FORMULEERT UW EISENl 

V oor herclassificatie ! 
Voor de tweede 5 pCt loonsverhoging ! 

DE OVERWINNING IS AAH OHS ! 
HOOG DE EENHEID ! 
HOOG DE SOLIDARITEIT! 

Het Bestuur van Afd. Amsterdam van de Bond 
van Nederlands Overheidspersoneel (B.N.O.P.) 
Kloveniersburgwal 139 Amsterdam-C. 

G. BLOM, Voorzitter. 
G. GROOT ROESSINK, Secretaris. 

• 
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DE WERKSTERSSTAKING 

INDIEN wij ons de vraag stellen, welke van de vele 
stakingen, waardoor de eerste maanden van dit jaar 

worden gekenmerkt, trok de meeste aandacht en onder
vond de grootste sympathie, dan kan het antwoord geen 
ander zijn dan: de staking van de schoonmaaksters in 
dienst van de gemeente Amsterdam. 
Acht weken lang hebben deze vrouwen stoffer en blik 
laten rusten en hebben met tal van andere arbeiders 
en arbeidsters uit het Nederlandse bedrijfsleven een on-

Awerzoenlijke strijd gevoerd tegen de loon- en verarmings
• politiek van de regering. 

Acht weken lang hebben deze vrouwen gestaakt voor 
verbetering van haar bestaansvoorwaarden en daardoor 
bloot gestaan aan politieterreur, v~dac:htmakingen en 
morele druk, zonder hiervoor te wijken. 
Acht weken lang waren zij een toonbeeld van moed, uit
houdingsvermogen en strijdbaarheid. 

* 
Het is niet alleen interessant, maar bovenal noodzakelijk 
en leev.aam "op de achtergrond en de betekeiris van deze 
bewonderenswaardige staking min of meer uitvoerig 
het licht te laten schijnen. 
Noodzakelijk, omdat aan de waarheidsgetrouwe voor
lichting in ons kleine landje wel het een en ander man
keert. Immers, nagenoeg alle persorganen 7.ijn tolken 
van de huidige regeringspolitiek, een politiek die de di
recte oorzaak genoemd moet worden van de vele sta
kingen die plaats vinden en de functie van deze persor
ganen maakt het allesz.ins begrijpelijk, dat publicaties 

•
ver arbeidsconflicten in het algemeen als verwarrend 
~n misleidend moeten worden beschouwd. 
De publicaties in bovengenoemde pers over de werk
stersstaking hebben hierop geen uitzondering gemaakt, 
zodat velen over de werkelijke toedracht van deze sta
king nog volkomen in het duister tasten. Bovendien 
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bergt deze staking voor de gehele arbeidersklasse, maar 
in het bijzonder voor het overheidspersoneel, een aantal 
lessen in zich, die een beschouwing van deze strijd vol
komen rechtvaardigt. 

VROUW, OBJECT VOOR UITBUITING 

LATEN we terwille van de duidelijkheid in de eerste 
plaats vaststellen, dat het gemiddelde loonpeil van 

de Nederlandse arbeiders in genen dele in de juiste ver- ~ 
houding staat tot de kosten van het levensonderhoud 
en dat vele arbeiders niet bij machte zi~n op een b.ehoor. 
lijke wijze in de behoeften van het gezm te voorz1en. 
Deze moeilijke levensomstandigheden zijn er veelal de 
oorzaak van, dat tal van arbeidersvrouwen worden ge
dwongen door aanvaarding van een werkkring de ge
zinsirrkomsten te vermeerderen. 
Het ozijn deze vrouwen, die tot de minst draagkrachtigen 
moeten worden gerekend, dle een dankbare prooi vor
men voor de ongebreidelde uitbuiting door wetkgevers 
en . . . . . . de belasting 
Immers, van het door haar verdiende loon wordt in de 
eerste plaats loonbelasting afgehouden, maár bovendien 
moet eens per jaar een fiks bedrag aan_ belasting worden 
betaald, waarvoor vele weken moet worden gewerkt. 

HET LOON VAN DE GEMEENTE
SCHOONMAAKSTER . 

"T''DRWIJL voor alle gemeentelijke loonklassen het 
1 principe gelijk loon bij gelijke arbeid van man en 

Vl'ouw in toepassing is gebracht, wor<lt op dit principe ·~ 
een uitzondering gemaakt voor de zgn. nulklasse, waar 
bij de schoonmaaksters zijn ingedeeld. 
Het vermoeden, dat deze nul tot uitdrukking moet bren- Ï. 
gen de graad van waardering, die men heeft voor de • 
mensen, die in deze loonklasse zijn ingedeeld, wordt ge
wettigd, indien men weet, dat de lonen vóór d~ salaris-
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herziening, welke van kracht werd op 1 Juli 1947, waren 
vastgesteld op 63 cent voor niet-kostwinsters (waartoe 
ook de gehuw~e vrouw behoort), voor kosW.:insters op 
72 cent, terWlJl hetzelfde werk verricht door mannen 
met 77 cent per uur werd beloond. 
~ij de salarisherziening voor het overheidspersoneel, 
mgaan~e 1 Juli 1947, gebeurde het ongelooflijke. Het 
verschil tussen kostwinsters en niet-kostwinsters werd 
ongedaan gemaakt en het uurloon werd voor alle vrou
wen verlaagd tot 60 cent 
0~ de ontstemming 'ov~r deze nieuwe loonregeling 

• 
e~germate te ~ez\~ere~ werd bepaald, dat de vrouwen, 
die reeds voord1en m dienst van de gemeente werkzaam 
w:aren, haar uurloon zouden behouden, doch dat de 
meuw aan te stellen vrouwen op de nieuwe regeling te 
werk gesteld moesten worden. 
We~·d dus voor 1 Juli 1947 hetzelfde werk op drie ver
schillende wijzen in loon gewaardeerd, na die datum 
zorgde een vierde loonschaal voor de ver.groting van de 
Joonchao.!. 
Het ligt voor de hand, dat deze salarisregeling door de 
schoonmaaksters als een hemeltergend onrecht werd 
aangevoeld en een verbit';ering tot stand bracht, welk·.! 
toenam naarmate het 1evensondethoud doo1· de voort
du~~~de ~rijsstijgingen duurder werd. Deze slechte sa
l~'ll'lermg lS tevens oorzaak, dat een regelmatige wisse
ling van personeel plaats vindt, waardoor het verklaar
baar is, dat thans nagenoeg alle vrouwen voor 60 cent 
per uur werken . 

DE V AKORGA.NISATIE INGESCHAKELD 

• vAN verschillende zijden werd er bij de Bond van 
Nederlands Overheidspersoneel (B.N.O.P.) aange

sloten bij de E.V.C. op aangedrongen de lonen van de 
schoonmaaksters in het Georganiseerd Overleg (G.O.) 
te doen b~an?elen, teneinde langs deze weg te trach
ten aan dit grievend onrecht een einde te maken. 
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Hiertoe wendde deze ovganisatie zich<:? 15 ~ovember 
1948 et een schrijven tot de plaatseliJke Uruebonden 
om temkomen tot een gemeenschappelijk voorstel in de 
Centrale Commissie. 
Na vele weken tevergeefs te hebben gewacht op ant
woord, richtte de B.N.O.P. zich op 20 Dece~ber 19~8 
opnieuw met een schrijven tot de PlaatseliJke Urne
bonden, waarin werd vastgesteld, dat no~ steeds geen 
antwoord was verkregen en de urgenti~ van deze 
bvestie het noodzakelijk maakte zelfstandig ~en v~r
stel inzake de lonen der werksters bij het G.O. m te dle-
nen, om deze groep werkneemsters in de eerste loon- • r 
groep te plaatsen. 
Na vijf weken ontving de B.N.O.P. van de Plaats~l~ke 
Uniebonden een schrijven. Wij willen de verlelding 
weerstaan om de gehele inhoud van de brief weer te 
geven, maar wij menen toch enkele uitlatingen hierin 
voorkomend, niet voor ons te mogen houden, omdat 
daardoor een inzicht wordt verkregen hoe de j>_elangen 
van de werkers in overheidsdienst door de Uniebestuur-
ders worden behartigd. / 
In dit sc.'hrijven d.d. 22 December 1948 werd o.m. het 
volgende •gezegd: 
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"Waal·de Collega's, 

Met verbazing hebben wij gisteren kennis ge
nomen van Uw briefje van 20 dezer, waarin U 
mededeelt nu zeLfstandig een voorsteL bij de Cen
trale Co~missie over de z.g.n. · nulklasse in te 
dienen. 
W ij zij n h e t m e t U . e e n s, dat ons antwoord ~ 
lang op zich heeft Laten wachten" . . . enz. fi' 
"Wij kunnen evenwel niet inzien, dat de zaak 
thans urgenter zou zijn dan eind November, om- / 
dat het U beke~ is, dat deze kwestie reeds twee- ., 
maal in het 0verleg in bespreking is geweest en 
dat ondanks de geneigdheid van het gemeentebe-

stuur van Amsterdam hiervoor geen oplossing 
bLeek te vinden. 
Maar misschien slaat Uw opmerking over de ur
gentie van het geval op een vergadering van 
werkvrouwen, die Maandag 20 December in 
,,Frascati" is gehouden" . . . enz. 

Verder werd er in dit schrijven op gewezen, dat de Unie
bonden zich de vrijheid van handelen t.o.v. deze kwestie 
voorbelrielden. · 

A Ondanks het feit, dat naar het inzicht van de Plaatse
W lijke Uniebestuurders, de kwestie van de lonen der 

werksters niet zo dringend was, omdat het gerneente
bestuUI' hiervoor geen oplossing kon vinden, diende 
twee dagen na dit schrijven, de Plaatselijke Unie een 
voorstel bij het G.O. in, waarvan de strel&:ing gelijk 
was aan dat van de B.N.O.P. 

* 
Het voorstel van de Unie was van een uitvoerige toe
lichting voorzien, waarin nadrukkelijk werd vastgesteld, 
dat de opstellers het principieel verwerpelijk achtten, 
dat verschil in beloning. tussen mannen- en vrouwenar
beid bleef gehandhaafd en dat zij van mening waren, dat 
hiervoor geen enkele rechtvaardigheidsgrond W3s aan 
te wijzen. 
Dat afgezien van dit principiële standpunt het loon van 
60 cent te laag w~ voor het vuile en slobberige werk, 
waarvan het aanmaken van kachels, het schoonmaken 
van lokalen, fonteinen, W.C.'s en het versjouwen van 
banken, water- en kolenemmers een belangrijk onder
deel vormen . 

• Vcrder werd er op gewezen, dat de schoonmaaksters 
haar werkzaanilieden op ongewone uren moesten ver
richten en de omstandighed~n, waaronder gewerkt moet 
worden, veelal zeer ongunstig zijn. 
Het hoge ziektecijfer in deze groep mocht naar hun zeg
gen, in geen geval worden toegeschreven aan te geringe 
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arbeidslust, maar vastgesteld werd, dat dit het gevolg 
was van de sterke temperatuursovergangen, gezien er 
gewerkt moet worden in tochtige gangen, trappenhui
zen en onverwarmde lokalen. 
Uit de uitvoerige toelichting op dit voorstel moge blij
ken, dat de Uniebestuurders volledig op de hoogte wa
ren van de slechte arbeidsvoorwaarden der schoonmaak
sters. 
Alhoewel teleurgesteld, omdat geen gemeenschappelijk ~ 
voorstel van de bij de het G.O. betrokken organisaties 
tot stand was gekomen, kon door ons worden verwacht, 
dat op grondslag van deze slechte arbeidsvoorwaarden • · r 
der werksters de vakorganisaties elkaar in het G.O. zou-
den vinden en verbeteringen konden worden bereikt. 

HET G.O. 

BEIDE voorstellen tot herziening van de lonen der 
' werksters kwamen in een zitting van het G.O. op 

6 Januari 1949 aan de orde. 
Met volledige medewerking van de Uniebestuurders 
werd het voorstel van de B.N.O.P. dat als eerste werd 
behandeld, verworpen. 
Wie verwacht had, dat de Uniebestuurders, die zo goed 
op de hoogte bleken te zijn van de positie der vrouwen, 
hun eigen voorstel zouden verdedigen waarbij ze on
getwijfeld op de steun van de B.N.O.P.' hadden kunnen 
rekenen, vergiste zich ten zeerste. 
~ verroek van wethouder Franke (P.v.d.A.) haastten 
deze bestuurders zich het door hen ingediende voorstel 
in te trekken. 

VROUWEN NEMEN LOT IN EIGEN HANDEN f:' 
Door het verwerpen van het voorstel van de B.N.O.P. 
en het intrekken van het eigen voorstel werd in feite 
door de Uniebestuurders het stakingsparooi gegeven. 
Zoals reeds bleek uit een schrijven van de Plaatselijke 

Unie gericht aan· de B.N.O.P., waren de .schoonmaak
sters op 20 December reeds onder eigen leiding bijeen 
gekomen om met elkaar te bespreken, welke stappen 
ondernomen moesten worden om aan hun noodtoestand 
een einde te maken. 
Op deze vergadering bleek overduidelijk, dat de vrou
wen aan het eind van haar geduld waren gekomen. Des
ondanks werd op deze bijeenkomst het besluit genomen 
eerst de resultaten van het G.O. af te wachten en indien 

deze onbevredigend mochten :zijn opnieuw te bepalen 
hoe verder gehandeld zou moeten worden. 

A Er is weinig fantasie voor nodig om zich voor te stellen, 
W dat de staking onvermijdelijk was geworden, toen be

kend werd, dan in het G.O. door de houding van Plaatse
lijke Uniebestuurders geen enkel resultaat was bereikt! 

l__llET kan bezw.aarlijk worden volgehouden, dat de 
n werksters niet alle kansen op verlbetering hebben 
afgewacht en alle pogingen hiertoe in het werk hebben 
gesteld, alvorens zij op 11 J~muari de strijd aanbonden. 
Een strijd, die met grote hardnekkigheid is gevoerd, 
maar waarbij van de zijde der schoonmaaksters geen 
middel on!beproefd is gelaten om zo spoedig mogelijk 
een oplossing in het conflict te bereiken. 
Daarvan vormen de besprekingen tussen de stakingslei
ding en wethouder Franke, die alleen wist mede te de
len, dat de lonen te laag waren maar dat het werk .moest 
worden hervat, wel een afdoend bewijs. 
Eveneens werd door de vrouwen getracht door bemid
deling van de burgemeester verbeteringen te verkrijgen. e Ook deze gaf als zijn mening te kennen, dat de lonen 
te laag genoemd moesten worden, maar, dat de staking 
geen oplossing hierin vermocht te brengen, aJhoewel een 
staking B. en W. niet zouden afhouden van hun pogin
gen om tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden te 
komen. 
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Hoe scherp in tegenstelling tot het streven der vrouwen 
om tot een spoedig einde der staking te komen staat de 
houding en de rol der Uniebestuurders! 
Hadden deze vóór de staking vijf weken nodig een 
schrijven over verbetering van de lonen te beantwoor
den, heel wat meer voortvarendheid werd betoond, toen 
de staking door hun houding, was uitgebroken. 
Op hun verzoek vond op 18 Januari een spoedzittin, 
van het G.O. plaats, met als enige agendapunt de sta
king van de schoonmaaksters. 
Wie verwacht had, dat door hen de lage lonen, de oor
zaak van de staking, welke zoveel geovolgen met zich & 
meesleepte, vooral voor de schoolgaande jeugd, een punt • 
van 1bespreki.ng zouden vormen, werd wederom teleur
gesteld. 
Deze bespreking had tot doel om het G.O. haar afkeu
ring te laten uitspreken over de staking der vrouwen. 
De bedoeling !hiervan was duidelijk. Men wilde berei
ken, dat de werksters door dere uitspraak van het G.O. 
zouden worden geintirriideerd. · 
Het :is begrijpelijk, dat de B.N.O.P. tegen zulk een uit
spraak met kracht heeft geprotesteerd, en tegen stem
de, gezien de staking door het in gebreke blijven <van 
het G.O. was uitgebroken. 
Slechts weinige dagen later, op, 24 Januari, volgde op
nieuw een bewijs van grote activiteit der Uniebestuur
ders in de vorm van een manifest. 
In dit manifest werd o.m. op de zeer belangwekkende 
vraag: "Wat verwacht men van een voorstel?" antwoord 
gegeven. Dit antwoord luidde als volgt: 

"Een voorstel over de zaak zou evenwel in het 
belang van de werkvrouwen aan twee voorwaar- lllllfi 
den moeten voldoen: .,, 

J.. Het zou bij de gegeven loonverhoudingen redelijk 
moeten zijn en daardoor gedragen moeten worden 
niet alleen door het gehele Overheidspersoneel maa: 
door de publieke opinie; ' 
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2. Bet zou ZONDER VEEL DISCUSSIE de algemene 
instemming moeten verkrijgen, zowel van de orga
nisatievertegenwoordigers in het Plaatselijk Over
leg, a1s van het Gemeentebestuur van Amsterdam." 

Dat een voorstel tot verhoging van de lonen door het 
publiek, waaronder v.rij ook het overige gemeenteperso
neel willen rekenen, zou worden begrepen, getuige de 
grote solidariteit, die tijdens de staking werd betoond, 
een solidariteit, die de staaksters in staat zou hebben ge
steld de staking langer dan acht weken voort te zetten. 

A Dat dit niet is gebeurd, had een andere oorzaak, waar
- op wij nader willen terugkomen. 

Aan de eerste voorwaarde voldeden de voorstellen, die 
op 6 Janti~i in het G.O. behandeld of .beter gezegd, 
door de Umebestuurders ongedaan werden gemaakt, in 
elk opzicht. 
Wat de tweede voorwaarde betreft, is het ons niet recht 
duidelijk, waarom een voorstel zonder veel discussie 
de aLgemene instemming moet verkrijgen. Bovendien 
behoefde het voorstel, dat door de Plaatselijke Uniebe
stuurders was ingediend, geen bijzondere discussie om-

..... dat de B.N.O.P. bereid was het voorstel te steune~. In
dien een voorstel reeds ondeugdelijk wordt bevonden 
indien de voorzitter van het G.O. (de webhouder va~ 
Arbeidszaken) er zich niet mee kan verenigen dan moet 
toch emstig de vraag worden gesteld, of op die manier 
het Overleg niet tot een paskwil wordt gemaakt. 

* 
Wij willen aan dit schandelijke manifest, waarin op be
ledigende wijze over het inzamelen van gelden voor de e staking der vrouwen, wordt gesproken, niet verder in
gaan. 
Zo ook willen we de bewering, dat de staking een door
kruising van het Overleg betekende, een bewering, die 
in tegenspraak was met de uitspraak van de Burge
meester, laten we voor wat ze waard is. 
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Vast staat, dat de raadgeving, gericht aan de werkvro~: 
wen om zo spoedig mogelijk het werk te hervatten, biJ 
deze geen weerklank heeft gevonden. Deze la~tsten 
volgden hun eigen weg en richtten op 14 J?Luar1 een 
adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam m de hoop 
en de verwachting bij dit College meer verstand te z~~
len ontmoeten. De ontnuchtering liet niet lang op ZlC:l 

wachten. 

DE HOUDING VAN DE GEMEENTERAAD 

TIN de Raadszitting van 19 Januari werd door de com- • 
1 munistisoh.e Raadsfractie de behandeling van ~~t 
adres gevraagd. Het waren wethouder Franke en ZlJ 1. 

partijgenoot Herfst, die zich hiertegen v~rzetten en nd
viseerden de bespreking van het adres mt te stellen tot 
de behandeling van de begroting. Het voorstel v_~n g~
noemde fractie om in verband met de belangriJkheid 
van het .adres tot behandeling over te gaan, werd ver
worpen. 
Zoals begrijpelijk verwekte dit biJ de stakende vrouwen 
op de publieke tribune enige d.eining. Een en ander was 
aanleiding voor de !burgemeester onm\ddelUj.;c de pu
blieke tribune te laten ontruimen. Uit protest hiertegen 
verliet de Communistische Raadsfractie eveneens de 
raadszaal. ' 
Eerst drie weken daarna werd het adres, waarin de ver
langens van de werksters, om in de eerste loonklasse te 
worden geplaatst, waren neergelegd, in behandeling ge
nomen. 
Het adres was oorzaak van een felle strijd tus.;en de 
verschillende Raadsfracties, in het bijzond~r tussen de..., 
C.P.N. enerzijds, P.v.d.A. enK. V.P. anderziJds. Het zou • · 
te ver voeren hiervan een uitvoerig overzicht te :?,even 
en wij zullen ons dus moeten beperken tot de bèlang
rijkste momenten van deze Raadszitting, waartoe onge
twijfeld behoorde het betoog van het communistisci1e 
raadslid, de heer B. Branclsen, hetwelk uitmondde in een 
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voorstel om aan de verlangens van de schoonmaaksters 
tegemoet te komen. 
Namens de fractie van de P.v.d.A. verklaarde de heer 
Herfst, die de kunst verstond om Tokio, Grenoble, 
Franse en Japanse gebeurtenissen aan elkaar te rijgen, 
om uiteindelijk in Moskou de schuldigen aan de werk
stersstaking te vinden, zich tegen dit voorstel. Wel werd 
door hem opgemerkt, dat gelijkstelling van. man en 
vrouw zijn sympathie en die van zijn fractie had, het
geen ook werd bevestigd door Mevrouw v.d. Sluis-Fin
telman (P.v.d.A.), die mededeelde eveneens op dit stand-

- punt te staan. 

* 
Dit was aanleiding voor de communistische fr~ctie het 
ingediende voorstel .in te trekken en hiervoor in de plaats 
te stellen een motie, waarin B. en W. werden uitgenc.
digd op korte termijn het G.O. bijeen te roepen en hier
aan voor te stellen het beginsel gelijke beloning voor ge
lijke arbeid van man en vrouw, ook voor de nulklasse 
in toepassing te brengen. 'Deze motie, die toch volkomen 
aansluit op de "sympathie" van de heer Herfst c.s., kon 
desondanks bij de P.v.d.A. geen genade vinden. 
Wij willen de reden hiervan door de heer Herfst door 
middel van het Getneenteblad, bladz. 464 zelf laten ver
tellen: 

"Spreker heeft gezegd, dat in zijn fractie over het 
algemeen de gedachte leeft, dat er een geLijke 
betaling moet kennen voor man en vrouw, hoewel 
deze gedachte op het ogenblik nog niet geldig is. 
Wanneer deze zaak dus aan de orde wordt gesteld, 
d a n z a l e e n k r a c h t i g e s t r ij d moeten 
worden gevoerd om te komen tot een resultaat, 
dat voor vrouwen in het algemeen van bijzondere 
betekenis kan zijn." 

Deze uitspraak lokt de vraag uit, "Tegen wie moet die 
krachtige strijd worden gevoerd?" Het zijn immers de 
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partijgenoten van de heer Herfst, die deel uitmaken 
van de regering, waaronder zelfs één de post van minis
ter-president bekleedt, die de bedoelde gelijkstelling te
gen houden. 
Bovendien is deze uitspraak weinig hoopvol voor de 
vrouwen, omdat de Unieorganisaties in het manifest 
blijk geven op het standpunt te staan, dat een voorstel 
inzake de lonen zelfs aan de voorwaarde moet voldoen, 
zonder veel discussie de algemene instemming te ver
krijgen. 
Met dit al bleek de gemeenteraad door de houding van 
de P.v.d.A. niet in staat een oplossing in het conflict& 
te brengen. Integendeel. Door de plaatsvervangende• 
wethouder van Anbeidszaken, de heer van Wijck, werd 
medegedeeld, dat de vrouwen zouden worden ontslagen, 
hetgeen betekende, dat bij werkhervatting aan alle vrou
wen een uurloon v~ 60 cent zou worden uitbetaald. 

* 
Ook deze intimidatie miste volkome~ e!ke uitwerking. 
De oproep om de schorten en sleutels in te le.veren werd 
massaal opgevolgd. !Hierdoor was de staking tot een 
prestige-strijd geworden tussen de staaksters en het Am
sterdamse gemeentebestuur. 
Het is 2onder twijfel, dat dit door de vrouwen leveneens 
zo w:rd gezien, en door haar werd ijverig gepoogd uit 
deze rmpasse te geraken. 

OPHEFF'IJNG VAN DE STAKIN~ 

GESTERKT door het gevoel, dat de staking reeds 
. zoveel succes had afgeworpen, dat bij werkbervat-
~g op de ?U~~ voorwaarde verbetering van haar Joon~ 
me~ kon uitbliJven. werd besloten een toezegging ten 
opZichte van de oude voorwaarden te verkrijgen. 
Inderdaad bleek het Gemeentebestuur door de staking 
gedwongen om de schoonmaaksters op de oude voor
waarden, zonder rancune in dienst te nemen. 
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Met. dit bereikte resultaat en het perspectief voor ogen 
dat m de eerstkomende zitting van het G.O. haar lonen 
aan de orde zouden ·komen door een ingediend voorstel 
VaJ?: de B.~.O.P. werd de staking op 7 Maart in een zeer 
striJdvaardige stenuniTig opgeheven. 
Deze vrouwen toonden hierdoor, dat door hen het 
v~ren van een staking, in uiterste noodzaak, belang
riJk werd geacht, ~aar het op het juiste moment op
hef~en v~ de stak1ng als niet minder belangrijk werd 
geZien. Hierdoor werd immers het argument, dat tegen
standers van de staking gebruikten, dat de staking een 

a rem betekende voor de besprekingen in het G.O., 
W volkomen weerlegd. 

VROUWEN, VERKJJEZINGSOBJECT! 

DE valse tbewering, dat de vrouwen een tekort aan 
verantwoordelijkheidsgevoel zouden bezitten, moet 

met kracht van de hand worden geweten. 
We willen vaststellen, dat niet de vrouwen doch de 
Uniebestuurders een tekort aan verantwoord~lijkheids
gevoel tonen te hebben, daar in de zitting van het G.O. 
van 22 Maart met steun van deze bestuurders een voor
stel van de B:N.O.P. van de agenda werd afgevoerd 
hetwelk gelijkstelling van man en vrouw beoogde. ' 
Welke drijfveren waren hiervan de oorzaak? Het 
antwo01·d is niet moeilijk. 
De verkiezingen voor de gemeenteraden naderen snel. 
De ontevredenheid onder de werkers over de politiek 
van de huidige regering neemt met de dag toe. Onder 
deze omstandigheden is het begrijpelijk, dat de re
geringspartijen en de met haar ;verbonden vakbewe-

agingen alles doen om deze ontstemming zo goe:<i 
~ogelijk op te vangen, zonder daarbij hun verar

mingspolitiek in gevaar te rbrengen. De 'Verkiezings
tijd wordt in de regel gebruikt als een periode, 
waarin enige kleine <Verbeteringen worden doorge
voerd. 
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22 Maart paste blijkbaar nog niet in de verkiezings
propaganda. De komende verbeteringen voor de werk
sters worden terwille van de verkiezingen uitgesteld. 
Wij, als politiek-zelfstandige vakbeweging, willen met 
kracht protesteren tegen het feit, dat de noodtoe
stand van !het overheidspersoneel, in het .bijzonder ;van 
de schoonmaaksters, dienstbaar wordt gemaakt aan 
de verkiezingspropaganda van de P.v.d.A. Wij achten 
deze "belangenbehartiging" in strijd met elke opvat
ting van moraal. 

CONCLUSIE 

'V TIJ willen in onze conclusie kortheid betrachten, 
W omdat wij van mening zijn, ofschoon niet alle 

aspecten van de strijd der vrouwen in dit overzicht 
zijn belidht, dat het toch voor iedereen duidelijk zal 
blijken, wie '.het G.O. ondermijnt, door dit overleg aan 
de regeringspoli'tiek ondergeschikt te maken. 
Was voor de oorlog het G.O. een lichaam wat inzake 
de lonen van het Overheidspersoneel bevoegdheden 
bezat, de staking van de schoonmaaksters heeft duide
lijk laten zien, dat het G.O. bij de loonvorming van 
dit personeel volledig is uitgeschakeld. . 
Eventuele looncorrecties die men pleegt door te voe
ren en tot nu toe 20% ten achter zijn gebleven bij de 
onvoldoende loonstijgingen in het particulier bedrijf, 
worden door een zgn. looncommissie Ad hoc in samen
werking met de regering geregeld. 
Het G.O. heeft alleen het recht over de lonen te spre
ken maar niet te beslissen. 
Van deze commissie is de B.N.O.P., welke in Amster
dam en tal ~an andere plaatsen in het land in ledental~ 
groter is dan de Unie-organisaties tezamen, uitgesloten. 
Het zullen de leden van de Unie-organisaties moeten 
zijn, die hun lbesturen duidelijk ~oeten laten blijken, 
dat zij hiermee niet langer g~noegen kunnen nemen. 
Ondanks dat het G.O. door de Unie-organisaties wordt 
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misbruikt voor partij-politieke doeleinden, blijft de 
B.N.?.P .. ~et G.O. als een belangrijke instelling zien, 
waarm ZlJ met steun van het overheidspersoneel zal 
blijven strijden voor de belangen van dit personeel. 
V oor de vrouwen is de staking een bijzondere leer
sc~ool . g~weest. Zij hebbe,n tijdens hun strijd de grote 
sohdarlte1t van de bevolking ondervonden. Zij hebben 
duidelijk ondervonden, dat aan een economische strijd 
een politieke strijd verbonden is en dat diegenen, 
welke zich als vrienden voordeden, tijdens een staking 
zich als vijanden ontmaskeren. 

e Voor ben is het geen vraag meer, of het huidige 
gemeentebestuur reactionnair moet worden genoemd, 
omdat deze vraag door de ervaringen in het conflict 
bevestigend werd beantwoord. 
Bij de werksters zal men te rade kunnen gaan, indien 
men zich nog afvraagt of de staking wel betekenis 
iheelft geha<L Zij zullen op deze vraag onomwonden 
"Ja" antwoorden, alhoewel geen omniddellijk finan
cieel resu~taat werd bereikt. Zij is een overwinning, . 
omdat deze staking betekent een eerste krachtige ruk 
van het overheidspersoneel aan de loonpolitiek van de 
regering, waarmede deze ernstig rekening heeft te 
houden. Elke komende verbetering, waarvoor de vrou
wen zullen blijven strijden, moet op rekening van 
de staking worden geschreven. Zij hebben de kracht 
gevoeld, die de eenheid oplevert, een eenheid, die door 
haar tot de laatste minuut in de staking werd be
houden. Zij kunnen daardoor beoordelen hoe groot 
de misdadigheid is van diegenen, die het breekijzer 
in het W.V.V., de belichaming van de eenheid, pogen 

A te drijven en hierdoor de opdracht van oorlogsmaniak
W ken volbrengen, die dit W.V.V. terecht zien als een 

belemmering om een nieuwe wereldoorlog te ont-
ke-tenen. ' · 
In dit rveliband komt het ons tenslotte nuttig voor nog 
eenmaai terug te komen op de reeds eerder aange-
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haalde brief van 22 December 1948, welke de BNOP 
van de pl. Uniebonden ontving, daar .in deze brief 
werd gezegd, dat de BNOP de verhoging . der lonen 
van de werksters aan de orde heeft gesteld m verband 
met zekere gebeurtenissen in Indonesië, waarvan •hen 
evenwel het verband niet zichtbaar was. 
Vanzelfsprekend heeft de BNOP de kwestie van de 
lonen der schoonmaaksters niet aan de orde gesteld 
in verband met de koloniale oorlog, die gevoerd wordt 
in Indonesië, waardoor vele jonge levens worden over
nietigd en getracht wordt het vrijheidsstreoven van het 
Indonesische volk in bloed te smoren. ~ 
Wij staan echter wel op het standpunt, dat er een 
duidelijk verhand bestaat tussen de oorlog in Indo
nesië en de loonpolitiek van de regering, die de Neder
landse arbeiders tot een armoedig bestaan veroordeelt. 
Het is begrijpelijk, dat de lonen niet verhoogd kunnen 
worden, de uitgaven voor de volksgezondheid en het 
onderwijs sterk moeten worden verlaagd, omdat het 
daarovoor benodigde geld aan een waanzinnige oorlog, 
die nooit zal kunnen worden gewonnen, wordt verspild. 
Wij staan eveneens op het standpunt, dat het Neder
landse volk de taak en de plicht heeft deze oorlogs
baard direct uit te trappen, omdat deze reeds teveel 
rampspoed heeft gebracht voor het Indonesische en 
Nederlandse volk en een voortdurend gevaar vormt 
voor de wereldvrede. 

Wij verhelen niet · voorstanders en verdedigers van 
de vrede te zijn. 

Wij zullen, zoals wij steeds deden, ook in ~e to~komst 
iedere strijd ondersteunen, die er op ger1cbt lS het f 
lot der werkers te verdedigen of te verbeteren. 
Wij willen met grote nadruk verklaren, dat iedere 
strijd, gericht op de verdediging en verbetering van 
het levenspeil der werkers, door ons als rechtvaardig 
beschouwd wordt en op onze onverdeelde steun zal 
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kunnen rekenen, waarbij wij zulk een strijd blijven 
zien als een strijd tegen de geovolgen van de oorlogs
politiek der regering. 
Wij weten op onze weg vele tegenstanders te zullen 
ontmoeten, waaronder ook de Unieb~uurders, die 
deze verarmings- en oorlogsi>olitiek mogeli,jk maken, 
maar wij zullen ons niet van deze weg laten ver
dringen. Wij weten ons op die weg gesteund door 
vele leden der Unie-organisaties, op wie de werk
stersstaking een diepe indruk heeft gemaakt. 

- DAAROM KAN DE BETEKENIS VAN DEZE STA· 
KING NIET HOOG GENOIEG WORDEN AANGE· 
SLAGEN. 
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Bond van 
Nederlands Overheidspe rsone el - Kloveniersburgwal 139, Amsterdam-C. 

Waarom 
uit het 

wordt de B.H.O.P. 
georganiseerd overleg 

Aan de werkers in dienst: der Gemeente Z aandam 

gezet? 

De B.N.O.P. wordt uit het G.O. in Zaandam geweerd. Wat is daatvan de reden? 

De lonen der werksters zijn te laag, getuige n B. & W. 
De werksters, werkzaam. op de gemeentescholen, wensten niet langer voor 60 cent per u ur te 
werken. De B.N.O.P. heeft dit vroegtijdig aan het gemeentebes~uur kenbaar gemaakt, doch te 
ver doorgevoerde ambtenarij deed deze belangrijke zaak verstarren. 
B . en W. waren het er over eens, dat de lonen van de werksters te laag waren, doc<h met deze 
liefdesverklaring alleen waren de werksters niet in staat de steeds stijgende kosten van levens
onderhoud op te vangen; zij gingen in staking. !'~ _ 

B. & W. zegden 74 cent per uur toe 
Tijdens deze staking zijn meerdere besprekingen tussen vertegenwoordigers van B. en W. en 
onze organisatie gevoerd en het was daarbij, dat door B. en W. werd toegezegd, dat alle werksters 
74 cent per uur zouden krijgen als de rust was weergekeerd. TOT NU TOE IS DEZE TOEZEG· 
GING ECHTER NIET GESTAND GEDAAN! 
De B.N.O.P. heeft alles gedaan om tot een bevredigende oplossing le komen. Doch nu verkla
ren B. en W. van Zaandam dat hen gebleken is, dat uitsluitend de leden der B.N.O.P. bepalen, 
hoe de houding der bestuw·ders onzer organisatie zal zijn. 

De "democratie" van B. & W. 
Inderdaad, zeggen wij, de leden zijn er niet terwille van het hoofdbestuur, maar het hoofd
bestuur is er ter behartiging van de •belangen der leden. Op 30 Maart j.l. verklaarde de ver
tegenwoordiger van B. en W., dat het bestuur van de B.N.O.P. tegen de werksters had moe
ten zeggen: "Aan het werk, of jullie worden door ons als lid geroyeerd." 
Dit is volgens B. en W. van Zaandam democratie! 
Het is echter te lang bekend, dat deze heren van boven af hun wil aan het werkende volk 
willen opleggen, daarbij dapper gesteund door de vertegenwoordigers der Uniebonden. Aan 
deze ondemocratische praetijken doet de B.N.O.P. n iet mee! 

De werkelijke reden 
Het zijn dezelfde instanties die uren praten óver verhogingen der lonen van de hoge1·e en hoog
ste ambtenaren, maar voor de lager bezoldigde ambtenaren en werklieden geen tijd hebben. 
De B.N.O.P. zal blijven ijveren voor dezé laagstbetaalde werkers ook in Zaandam. Er zijn grote · 
mogelijkheden, om deze salarissen te verhogen, maar B. en W. en de Uniebestuurders interes-
seert dit rûet. · 
DAAROM EN DAAROM ALLEEN MOET DE B.N.O.P. UIT HET G.O. De heren vinden het 
niet prettig op de vingers getikt te worden. 

Zij zijn verantwoordelijk voor de staking 
De belangen van het overheidspersoneel dienen te worden behandeld in het G.O. Accoord! Maar 
wanneer de zaken op de lange baan geschoven worden en de werkers gaan in staking, dan zijn 
hiervoor verantwoordelijk B. en W. en de vertegenwoordigers der Uniebonden. Doch dan ver
loochenen de heren hun eigen fouten en lasteren zij tegen de B.N.O.P. 
De ambtenaren en werklieden zullen voor hun rechten weten te vechten. De B.N.O.P. acht het 
haar plicht, om voor alle werkers in overheidsdienst op te komen. Als wij de vraag stellen, of 
de lager betaalde ambtenaren en werklieden in Zaanse overheidsdienst tevreden zijn, dan moet 
dit met een teleurstellend "Neen" beantwoord worden. 
Dit kan veranderen, indien de werkers het verstaan de nodige eenheid te smeden en te bewaren. 

S T R IJ D T M E E V 0 Q R E E N B E T E R B E S T A A N, K A M E R A D E N ! 
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THAlqs IS .dE:r "700RD .. 'l..AN !iET P . T. T. :P3RS01 ~L I 
[p~ 

h!! ! 

0-f!>AJOY 

:Dn Directeur- Generaal neeft e~n ni<>uwja rsrede genoud-m,die de volle 
belangstelling v~r~i~nt van ellc P . T. T'ers . 

:De financi,le toestand , zegt N~her,is ni~t org rooskl~~Tig. 
Of het • • .( . T . : orsOn'3el d"' 5t~ loonsVPr.!logi!-1:,, .iie VOlf,enS d~ 
''Vol ~s. rant 1' van ~ ... -a.:.'lJ.ë:lri 1.;~50 dan het over -~idspersoneel zal 
vcrden betaald , zal ontv ang~n is noo . .:. et onKena . 

De2~ vooroen h9b..:;en ten doel het P • ..:' . l.'.~C:!rsono~l vüjs te ..naken,Cè:l.t 
het b0iue handen dicht mag slaan , als n,.,.t 5 ~ ~ loonsverhoging krijgt 
(vol_;"1ns <le pers zou <>.-n der ;elij;ce b"'Slissing ondertu . .:3sen genomen 
zijn) ,maex datvhet aan 10 1~ loonsverho3ing nir..t hoeft t'1 Cenken. 
N 0h"r v ~rzuiu t dt:.o:rbij te v <"I'.llleldr->n, à at het b'3drijf in 19 48 nog 
e~n winst ma~te van een slor i5e 3d millio~n gulden. 

l..t.t1SS.A- OI-!TSLAJ L 0IT.t...IC J.
1 ..r'E.ST~D . 

Da loonsverhoging is door de regering geko1).._.,eld aan de verhoging der 
producti o • .l)~ .J;. V.d •• ~ I er Neher poogt in zijn O':ldrijf trOUVi' deZ"! po
liti;k van c..e rr.!Jering door te voer311.In h':ltcor.;;;ac-n van de :-... B.V.! .. 
van October 1949 wordt bel\:end g-=ma.akt, dat ter be·~qrking ven de be
~.B:.à::ic~ drijfslasten do erkindeliQg en de formatiP.s worden herzi-m. 
Neh~r spreekt in diflo:matiAl\:e taal ni~t van t;':ljac,;d~:;.~ ·Nerken,maar 
van doelmatiger r.erk~n. 
Het plan is: 
De fornati t=? ;•tordt ir:6 ekromp ~n; äez elfde ho C!V <>~lhP.id \. erk n..o et v:orden 
verricht door een gerin.:;;er a .ntal ~ersonP..n . Ontsla5 .... us voor opn deel; 
harder werken voor é..o r~st.:JP. loollsV-=lrho_;i c. r:oràt b~'>kostigd door 
PPn d~~l van h3t P . ~.T. ;o.rson~el de la, n uit t~ sturen. 

De verklaring van de regering g"'nft to verstaan, dat voor bepaalde 
cat8gori'~n van Yierklieden do VP..choging rr::iJnder zal bedragen dan 5~J. 
Ondanks de tam-tam,die m"'!t d~ onbr:mullige 5~ 68ll!aakt \Toru.t ,ont
zien de werkgevers in het particuliere beetrijf zich zelfs niet de 
verhogiL.g to bepalen op •••••••••••••••• 1!'.1.40 _t)er w~ek ! 
:Veze politi-ik ·wordt ddOOr d9 UniPbonden ijv8rit:, ond~rsteund "'lll voorb"'
reid . In het artikt=:.l van do _<\.H. v.A. ,dat wij llierboven nor>mden,wordt 
deze:> conclusie :;;etrokken: 

".ann"-'er wij het nog niqt r;isten,dan i3 h~t ~ .. ·:ü ~ebleken,dat 
ve·tte jarPn achtor on~ liP; ,('>fl 11 • 

Da rmede gPven do Uni~o~stuurders hun fiat aan deze verderfelijke 
po 1 i "ti ~k v en de reg eri ng. 

van b.e>t P . T . T. persone~l is in ernstig gov2.ar . :.~oo<Lak~lijk 
het P . ::: . T. yersoneel in de grootst lli9gelijko oen~eid op-

mo e aan, VäXl 10~ aán~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~-=~~~~ 
Gij hebt het zelf in d 1! hand h<?.t tr~ursp el van de Jo ekesgulden , dat m 
voor de twPede keer poogt op te vo~ren ,t o verhinderen. 
H.,.,"-:l.1T H:ST B~SLUIT DE STRIJD AliX TE BINEEN T'Eit BErlEI.Ll..II.G VAN 
V~RriOGIJ.~G ! ! 
V'll:.ct::r::·r U T~G'EJ:. DE VOORGIDIOl. ~N IllKRIMPHTG VAN P'ERSON~""L ! ! 
S1'ELT D~ZE ZA X .11. .. .ii DE CRDE n, .~ILLE BOl:.;)!m V.!\ll 0VEJ:lli::llDSJ:E.dSOl:"2~! ! 
ELKE P06ing om de arbeid~rs teb~n elka~r op t9 zetten, moet bij voor
baat ,·,or-en teru.g6e\iezen. 
ORJANISE'l<'RT DE Erir:.J!.:ID!! t 

Het bestuur van d~ ~ . N.O . P . 



AANVAL OP H E T G E J.i E E N T li' P E R S 0 N E E L IN GE Z 

De weg moet \?orden vrijgemaakt voor nieuwe aanvallen ~ 

De reactionne.ire scherpslijpers in de .A.msterda .. Jse gc.meentere.ad onder aanvoering van de 
PvdA-wethouder Franke hebben hun zin gekregen 

Bij monde van de Raadsleden HERFS (Pvdb.) en DE GROOT (KVP) werd gisteren het besluit ge
nomen om de BNOP van het Georgar:.iseerd Overleg uit te sluiten ! 

1'1 A A R 0 H ? 

Het is algemeen bekend, dat de BNOP reeds maandonlang een krachti ge actie voert voor 
hogere lonen voor het personeel .QE_ basis '!~l'L het_Rijksbezol_digingsbe·sluit 

Het is ook algemeen bekend, dat het uitsluitend de argu:nenten van de BNOP waren die het 
gemeentebestuur en de Uniebondend w o n g en oen , , , ,commissie toe te zeggen ! 

De Uniebonden voelen echter - r:.u zij hun goodkeut'ing aan het s tt.menstellen van deze com
missie hebben gehecht - dat zij niet meer kunnvn terugkrabbelen ! Slechts i'n oplossing 
bleef hun over~ 

Ten koste van alles moet de BNOP u.t!!_hot Gt:JÇ?rg_a_ni_~uo,r.~ .overleg 
vrijgemaakt voor nieuwe aanv.§llle~ het _p_ü.l_!!on~e,! __ ~ 

Zodoende wordt de weg 

De BNOP heeft conse~uent de strijd govoerd voor vorhoging van do lonen van het perso
neel . Nu de waarheid over de lonen moor on moor bt.!<ond wordt, voelen de Uniebestuurders 
zich· moor en meor bedreigd en schrcouwon van do dskcn, dat de Bt,IOP de spelr ogels hooft 
ovortrodon ! 

Dit argument is ochter bolacholi jk on diont slechts als uitvlucht om hun door dik en dun 
vordodigon van do loonpolitiek van B, en ' , good te praten ! 

Indien wij van B. on"'· oison, dat Z.LJ ovcrgann tot hot uitbetalen van lonen, VJaarop de 
arbeiders r o c h t hebben, ovortrudon wij dan de spolrcgols ? 

Wat zi in dit dan voor SE,~_r:Qg~.J-sJ _die. B. pn r', en dy. Un~.~bondon or op na houdon ? 

Deze spolrogols botckonon oen stoods to<:nemundo an1ocdo voor hot personeel : Men tracht 
zich achtor deze spelrogels te versehuiion om het persencol oon rechtv$ardig loon te 
onthouden ! 

GEMEENTEPERSONEEL VAN AMSTERDl<Ji ; UNIELED1~~,l ~ ONG1WRGANJSEERDEI'! EN BNOPers ! 

Dozo aanval ven hot gomcontobestuur er. do Uniebonden is niet uitsluitend gericht op do 
BNOP ! Dozo aanval is gericht op het g0holo porsencol ! Men probeert nu de kracht van 
hot personeel te brakon door do grootste en onig strijdbero organisatie uit het Goor-
ganisoord Overlog to gooion ! 

Do gQmoonto-arboidors zullen niot_~costa~~~t de ~~syatio wordt verkracht ! Zij 
zullon niot toestaan', dat ,_e_9_l'L..2~.!'..~-t i e. die in .ii.J'I1Stordam_ moer loden telt dan de 
andere bondon samon, wordt .!?!:!i_~_on g~slo~~-~ 

Zij zullen pal staan voor hun recht on. DE BNOP ':TEER m HET G.o. 
HERCJ~.SSIFIC~TIE N U 

Bozeokt allen do 
GROTE OPENBr.RE PROTFiST-V~RG.t>DER1NG 
~ IN BEU,EVUE .(GROTE Z.: • ..i,L) 

MI-~~ND.n.G 12 DECEHBF;R 194 9 

.r.anvang 's avo11ds 8 uur. 

Het bestuur der BNOP-afd ,,,. 'dam. 



BOND V1u~ NEDERLANDS O'l!':RHJTJSPERSO;.JEEL 

Afc:l . • Amsterdam - Kl oveniersburg'.'lal 139 

Be.§rijf: GVB . Amsterdam, 22 November 1949 . 

Aan de leden van het Gem . 
i! ervoerbedrijf . 

\'aarde i~ameraad ~ 

Hierdoor nod i gen Y:i j IJ ui t tot het bij><onen van onze j aarverg a 
dering, welke gehouden zal worden o~: 

Agenda; 

1:/I ... ANDüG 
_?.I?_ Ho_vemb.or 

en 1TOENSD.AG 
J_l)ec_embor 

' s avonds G uur 
in 

KRASNAPOLSKY - i.'J. ... Rf!OESSTRJ!..A'l' 

l . Opening . 
2~ Notulen . 
3 . ::eded,J!ingcn . 
4. Jaar1orslag so~r . 

5. Boloid bestuur . 
6 . ·r erki6:ün.; bustuur . 
'7. 1-:E~CL-... SSili'IC1-TIE . 
8 . Rondvraag c:1 oluitin,~ . 

Aftrodondc bostuursl Gdon ziin: . . 
'' , H.Oomon, J.Ecrlijn~ J,de Geus . 
(Stal l en zich Y1eer horlei es baar). 

J ,P .I(ui pcr . ( St c.;lt ?.ich ni et 
horlciosbsar) . 

Ho·L bestuur stolt U de v olgende can
didatc:n voor : 

Hot bostuur mof•t bostaan ui t 11 por
sen on , Candidatcn vóór 28 Hovcrr.bcr 
schriftolijk ind i anon bij Lukscmburg~ 
Colabesstraat 43 '' '. 

Allor opkomst dringend ~O>!Onst : 
Toegang op vcrtoon van lidm , schaps

bockjc ! 

Namons hot bestuur; 

D.Luksomburgs socr , 

Dagelijks bostuurt 

W,H .Oomon~ lo voorz . 
D.Luks(~burgs lc socr . 
H.Q,dc Grooff~ lc ponn.m. 

~i~~~ttcnd bestuur : 

G .Groononborg, 
J.D.v,Hunon, 
J,do Geus (Afd . Voron) 
J. Langenborg 
T . T\iigt 

11 .. 



Afdelin ~t Amsterdam - Kloveniersburewnl 1.'39 - Tdt>foon 45850 

O proep aan de leden! 
Nadat twee jaar geleden onder de druk van het Amsterdamse gemeente
personeel de B.N.O.P. in het georganiseerd overleg was opgenomen, is 
j.l. Donderdagavond door middel van een motie van P.v.d.A., Christe
Jijken en Katholieken het besluit aangenomen om ons hieruit te ver
wijderen. 

Wat is de ware oorzaak van deze reaclionnaire maatre~el? 
Dat de B.N.O.P. zich niet aan de spelregels hield? 
Nie~s is dwazer dan dit! 
De B.N.O.P . was en is nog bereid zich aan de voorschriften van het G.O. 
te houden! 

D e ware oorzaak va n de woede van. deze heren lif,'!l elders! 
Zij beweren dat wij niet werken naar de geest van het overleg. 

\tV at vcrslaan z ij ouder deze geest? 
Zij, Franke en de Uniebonden, zijn voor loonstop, vool' verhoging van de 
levensmiddelenprij zen. 
Voor een regeringspolitiek die de helft der begroting aan oorlogsmateriaal 
uitgeeft. 
Voor een college van B. en W. dat het in haar dienststaande personeel 
minder betaalt dan welke andere overheidsinstantie in Nederland! 
Wij denken aan de reinigingschauffeur met zijn f 41.- per week. 
Dit is niet weg te werken met geen 10 stemmingen in de gemeenteraad! 
Kortom zij weigeren de herclassificatie door te voeren. 

W at verslaan wij onclcr de gcesl van he t overleg 
De mogelijkheid om te strijden voor een betere classificatie van het ge
meentepersoneel, los van de regeringspolitiek, los van het reactionaire 
college van B. en W.! 
De vrijheid om agitatie en propaganda onder het personeel te voeren! 
Het G.O. is een middel voor het strijdend gemeentepersoneel om zij n 
positie te verbeteren. Is het moeilij k hieruit een keus te maken? Reeds 
meer dan één keer h ebben Franke en de Uniebondsbestuurders gezegd, 
dat zij met opn ame van de B.N.O.P . in het G.O. h un doel niet hebben 
ber eikt. Terecht! 
Hun doel was om de B.N.O.P. tot ja-knikkers in h et G.O. te maken! 

Dat is niet geluld! 
Wanneer zij echter menen hun doel te bereiken door ons het G.O. uit 
te werken, zijn zij nog meer abuis! 

De strijd voor de herdassiHcatie ~a a t me t nog f_'!rotere kracht voort! 
De geschiedenis van de arbeidersbeweging heeft ons geleerd, dat haar 
eigen kracht DE BESLISSENDE KRACHT I S! 
Eist dat de stem van de werkelijke behartigers van Uw belangen in het 
G.O. zal worden BLIJVEN gehoord! 

Wij nodigen U uit tot bijwoning van de 

Grote Openhare Protestvergadering 
Maandag 12 December 1949 in Bellevue, Marnixstraat 

Spreker: G .. Blom 
(Voorzitter afdeling Amsterdam der B.N.O.P. 
Ver tegenwoordiger in de Centrale Commissie) 

AANVANG 8 UUR TOEGANG VRIJ 

Neemt anders- en ongeorganiseerde collega's mee! Ook hen hebben wij 
veel te zeggen! 



Vt.!rbinàinc: Uo . l2 

Doss . 7 . 7 - 2? 
OnderVterp: Yerspre1ding van panu·letl;en 

Datum ontvangst ber·icht: 1? 17ovember 1949 

Betrom~·baarh.aià berichtgever: betrouwbaar 

\,aardering bericht : be"trouv:baar 

fevens bericht gezonden aan: --

Iede~erkenda 1nstanties :---

Onàernomen actie: ---

r Vco 

~ -~ 1 NOV, I~ 

17 J:overnber 1:949 • t'f 0 
I lo 

Hie~bl.j ~ordt toJgezonden een exemp~aar van door de 

...,.1 • 0 . P . opgestelde pam.rlet"ten , d 1e deze v:eek door leden 

va .. de ..) . _~ . O . :P . in de gemeente 's- Graver>J1age worden ver-

1 'reid . (einde) 



Particuliere _en gemeentelijke straat
makers voerden gezamenlijk strij~. 
Dit zijn de resultat en: 
1e. voorlopig de helft der gemeentelijke straatmakers in loon· 

groep 5 ; 

2e. de tarieven verhoogd eerst met 1 cent, later nog eens met 
63/4 o/o ; 

3e. behoorlijke kachels in de schaftwagens; 

4e. verstrekking van prima knielappen: 

Se. verstrekking van overalls, laarzen, handschoenen en stof
brillen; 

6e. verhoging der tariéven voor de particuliere straatmakers met 
10 Ofo (f 4.- tot f 4.20 per week}; 

7 e. definitieve voorstellen van de directeur van Gemeentewerken 
tegen begin December. 

Léden der Uniebonden spreken hun 
vertrouwen uit in de B.N.O.P. 

Strijd van Bestratingen met groot 
succes beëindigd. 

De gemeentelijke straatmakers en helpers besloten ingaande 4 October 1949, nadat alle 
andere wegen waren bewandeld onder leiding van de B.N.O.P., een langzaam-aan-actie 
te beginnen. 
Het doel was : 1e. de straatmaker in groep 5; 

2e. de helper als hulpstraatmaker in groep 4 ; 
3e. beëindiging van het jaagsysteem door herziening der tarieven. 

Na 14 dagen gestreden te hebben, besloten de particuliere straatmakers onder leiding van 
de bij de E.V.C. aangeslotenA.B.W.B. zich naast hun kameraden in gemeentedienst te plaatsen. 
Na een 24-urige proteststaking gingen zij over tot een langzaam-aan-actie. Daarmede werd 
een einde gemaakt aan de van oudsher bestaande door de reactie gevoerde tegenstelling 
tussen deze twee catagorieën straatmakers. 
Voorgoed zal het de reactie onmogelijk zijn de strijd der gemeentelijke straatmakers te 
breken door de particulieren als strijdbrekers te gebruiken en omgekeerd. 
De strijd heeft precies 4 weken geduurd. In een zeer druk bezochte vergadering besloten 
de straatmakers en helpers op 1 Nov. j.l., de strijd te beëindigen. 

Vrees voor de kracht der werkers! 
Op 8 Aug. 1949 deelden B. en W. mede, dat de indeling der functies in de gemeenteraad 



op 12 April 1949 bekrachtigd was en er dus geen sprake van was de straatmakers en 
helpers in een hogere groep te plaatsen. · ( 
Op 23 Juli 1949 deelde de Directie van Gemeentewerken mede, dat de tarieven in de 
Dienstcommissie besproken en goedgekeurd waren en er aan wijziging daarvan niet ge-
dacht werd. 
Thans delen zij aan de arbeiders mede, dat zij de door hen verstrekte gegevens uit andere 
plaatsen zullen onderzoeken. Thans zeggen zij. dat dit onderzoek geen maanden behoeft 
te duren, maar in November geëindigd kan zijn. Thans zeggen zij de arbeiders begin 
December te zullen inlichten over het resultaat van het onderzoek. 
Waara~n is deze veranderde houding toe te schrijven? 
Het is het gemeentebestuur niet ontgaan, dat er grote ontevredenheid bestaat onder het 
gemeentepersoneel. Het beseft, dat de strijd van ,.Bestratingen" morgen kan overslaan naar 
andere bedrijven. Het zal het uiterste doen om, waar conflicten voorkomen, deze te loca· 
liseren door het doen van vérgaande concessies. Het vreest niets zo zeer als de strijd van 
de werkers. 
Behalve de reeds behaalde resultaten zijn de verkregen toezeggingen een groot succes 
van de strijdende straatmakers en helpers en een gevoelige nederlaag voor de bestuurders 
der Unie, die het gemeentepersoneel in slaap trachten te sussen met mooie woordel)., maar 
weigeren datgene te doen, dat succes verzekert: te strijden en te vechten voor het over
heidspersoneel. 

Vat moed!! Stelt Uw eisen!! 4t 
Laat dit besef van onze macht ons handelen bepalen. Laat ons moed putten uit de angst 
en de nederlaagstemming der werkgevers. Laat ons van de gelegenheid gebruik maken 
nu zij door de nood gedwongen bereid zijn toe te geven. 
Leden van de Unie-bonden. Op de vergadering, waar besloten werd de langzaam-aan-actie 
te beëindigen, spraken Uw medeleden hun vertrouwen uit in de vastberaden en kundige 
leiding van de B.N.O.P. Zoekt in de bedrijven contact met de B.N.O.P.-leden en met elkaar, 
B.N.O.P -ers stelt U in verbinding met Uw kameraden uit de Unie. 
Stelt terzijde, datgene wat U scheidt, zoekt, dat wat U verenigt. 
Formuleert samen Uw eisen en maakt deze aanhangig, zowel bij de B.N.O.P. als bij de 
Uniebonden. Zorgt, dat deze eisen het uitgangspunt vormen van het handelen Uwer be
sturen I Neemt zelfstandig de geëigende stappen om Uw eisen te ondersteunen. 

De bootden koel, de barten warm! Ten aanvat! 
Vó6r een beter bestaan! Vecht voor Uw gezin!!! 

Het Bestuur van de 
Afd. Den Haag der B.N.O.P. 

Ondergetekende: 

Naam : ... - .. · .. ·-···-······· ....................... .................. .. 

Adres: 

Zou gaarne nadere inlichtingen ontvangen omtrent de B.N.O.P. 

Op te zenden aan , 
de Heer A. G. Klokkers, Stortenbekerstraat 41, den Haag 
of aan: 
de Heer J. Bouwmeester, van Arembergelaan 145, Voorburg. 

Handtekening : 



Tûrbinding: lo . l2 
Do"'s . '{ . ?-18 

3 E H J I 1. • • 

vnderwerp: c~rculair~ A!d . Dt:n Haag van 1e 

Datum ontvan&st bericht: 12 0cvober 1949 
De trou.wbaarne :à beric:t t~.aver: --
~ardering bericht :---
revend bericnt gezonden aan: --
~ede~erkende instanties: --
Cndernomen actie: ---

15 c..ctobor 

B .. . 0 . 1:' . 

• Hi~rbij ~ord~ to8ge~onden een circula1re van de qtd • 
Den :laag van de Bond van l:ederland s C'lverheiàs .rersoneel 
(B . N. C. P . ) , ~elke te ' s - Gruvenhage onder het Cverheidsper

~neel ~ordt verspeeid . (einde) 



r 

•• 

Aan het 

Overheidspersoneel • tn Den Haag 

De bezolcfiging van het Overheidspersoneel hangt ten nauwste samen 
met de herziening van het Rijksbezoldigingsbesluit. Deze herziening is 
tol stand gekomen door overleg tussen de regering en de Uniebonden. 
Zij had ten doel ,.schrijnende tegenstellingen en onbillijkheden weg te 
nemen", aldus lezen wij in de brochure van de Unie. 
Door de regering ,.zou aan de financiële bezwaren van 'l Rijks schat
kist geen doorslaggevende betekenis worden toegekend, wanneer een 
gerechtvaardigde beloning werd bereikt", zegt hetzelfde geschrift 

Geld speelt geen rol 
I.n duidelijk Nederlands betekent dil dus, dat bij de herziening het 
geld geen rol zal spelen . 
Terzelfdertijd lezen wij in de brochure: ,.Een zeer moeilijk punt bij de 
onderhandelingen waren de salarissen van de ambtenaren op weekloon. 
Zij leken onwrikbaar door de weigering van de regering". 
Het resultaat wordt juist weergegeven in de congresrede van de voor
zitter van de Katholieke Bond, de heer Vulink, die volgens het verslag 
in ,.de Volk~krant" van 6 October 1949 zeide: 

,.Jammer was het, dat de organisatie bij de samenstelling van het Be
zoldigingsbesluit niets heeft kunnen bereiken voor hen, die laag be
zoldigd zijn." 

Meten met twee maten 
Terwijl de salarissen der lagere ambtenaren onwrikbaar vast schenen 
te staan, stegen die van de hogere ambtenaren mel aanzienlijke bedra
gen. Zo steeg b.v. het maximum-salaris van de Hoofdinspecteur voor 
de Volksgezondheid met ·een bedrag van f. 3540.- per jaar! 
De vraag is deze: Acht d'e Unie van Overheidspersoneel dit geen schrij
nende onbillijkheid? Watuom spelen die financiële overwegingen wel 
een rol, als het om het loon van de man in' de overall gaat? Wat deden 
de Uniebonden om daarin wijziging te brengen? 

Het kan ook anders 
In Den Haag staan de vaklieden in groep 4. In bijzondere gevallen 
komen zij in groep 5, waarbij de grofste willekeur wordt betracht. 
Diezelfde vaklieden lopen bij de P.T.T. op 26-jarige leeftijd automatisch 
door naar groep 5, terwijl op 35-jarige leeflijd aanstelling als ambachts
man le klas,. met een maximum loon van f. 61.92 regel ïs. 

Waarom worden rijksregelingen alleen te hulp geroepen, als het erom 
gaat de lonen te drukken? Waarom beroepen B. & W. en de Unie zich 
niet op de regeling bij de P.T.T.? 

In Amersfoort en andere plaatsen, waar de B.N.O.P. in het G.O. zit, 
is het reinigingspersoneel in groep 3 geplaatst. 
De Unie werkt daaraan onder druk van onze organisatie mede. Waarom 



doet zij niet hetzelfde in Den Haag? Waarom verzet zij zich tegen de 
plaatsing van de straatmakers in groep 5, tegen de plaatsing van de 
chauffeurs in groep 4 en tegen zo vele andere verbeteringen, die elders 
ingevoerd zijn? 

Langzaam-aan actie der straatmakers 
Dat hel anders kan, hebben ook de straatmakers in Den Haag bewezen . 

Ondanks de houding van de Unie, ondanks de besluiten van G.O., 
dienstcommissie en Gemeenteraad, wisten zij door hun vastberaden 
houding een begin te maken van de inwilliging hunner eisen. Zij open
den daarmede terzelfdertijd de deur voor de andere vaklieden, door
dai: äe wethouder verklaarde , dat ooll 50 j{ der andere vaklieden in 
groep 5 geplaatst is. 

Dit bewijst , dal hel standpu nt van regering en gemeente, indien de 
arbeiders gezamenlijk opkomen voor hun belangen, niet zo onwrikbaar 
is, als de Unie van Overheidspersoneel het wil doen voorkomen en dat 
de s trijd resultaten oplevert. 
Over deze vraagstukken, wordt gesproken op de openbare veJ;gadering, 
die hieron.der aangekondigd wordt. 

Bezoekt allen deze vergadering. Niema nd blijve thuis. 

Hoofdbesluur der B.N.O.P. 
Kloveniersburgwal 139. 
Amsterdam-C. 

Grote Openbare Vergàdering 

Woensdag 12 October 1949 

in gebouw "Amic itia" Westeinde 15 

\ 

Sprekers : J. Stoopendaal, voorzitter der B.N.O.P. 

B. Blokzijl, voorzitte r der E.V.C. 

Toegangsprijs f . 0.20. Aanvang 8 uur. 

Kaarten verkrijgbaar bij de incasseerders, bij de vertrouwensmannen 
in de bedrijven en bij alle E.V.C.-functionasissen. 

KOMT ALLEN KOMT ALLEN 

Medewerking zangkoor "Morgenrood". 

•• 



VerbJ.nding : Iro .12 

Doss . 7 . 7- 19 
Onderv.erp: Brochure B. N. O. P . 

G E H -c I 1 . • 

Datum ontvangst bericht: 12 eetober 1949 

Betrouwbaarheid berichtgever:--

Waardering bericht: ---

Tevens bericht gezonden aan: --

kedewerkende instanties: --

Ondernomon actie:---

15 October 

V 

- \ 
f - 18 OCT. 19l19 
I I 

1949 . I AC 11':' I 

Hierbij -~~orc. t toege::>onden een brochu1·e van de sect·e ta

rl.s van het hoofeibestum· van de .Jond van liederlé.nàs Cver

heids .r-8rsonee1 (..3 . l • • C. x . ): A..C . D..: 7RI.::S , wonende te Amster 

dao • 

.3l'-!oelde brochurç is e.enaa-d: "In het dovlho:::· der 1r li Hlenlonen" . (einde) 



Verbinding : No . l2 
Doss . ? . ?- 16 
Onderwerp : :canif'est B. N. t.. . :- . 

G ill H ~ I 11 . 

Datum on&vangst bericht . 6 October 1949 
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan :--

Ledewerkende instanties: ---
Ondernomen actie: ---

1 ~ 

I -13 OCT 1Cl49 
lC October 194~ 

A f-!bO_J 
1_ 

Hier·bij v;ordt tee gezonden een manifest van de 1\fd . 

Den Haag van de :3ond var. l~ederlands Overheidspersoneel 

(B . :~ . 0 . ? . ) . 
Dit m.a.'1i:t'est \'.ord t verspreid in de gemeente ' s - ,.raven-

1 a.,e . (einde) 



, . ~ 
BOND V4N NEDERLANDS OVERHEIDSPERSONEEL 
Afdeling DEN HAAG Secretariaat: Van Aremberglaan 145, Voorburg 

Aan het Gemeentepersoneel van Den Haag 

W.M. 

Onder het personeel van ,.Bestratingen" in deze gemeente heeft zich 
een actie ontwikkeld, die voor U allen van buitengewoon groot belang 
is. 
In zeer veel gemeenten is de straatmaker ingedeeld in groep 5, terwijl 
in Den Haag deze functie in groep 4 staal. DiL scheelt in loon reeds 
f. 3.84, terwijl dit verschil nog groter worcll, doordat in tarief gewerkt 
wordt. Deze tarieven zijn bovendien zodanig gesteld, dat de prestatie 
verre overschrijdt, wat in andere gemeenten als norm geldt. In over
eenstemming hiermede worden ook de helpers bij de straatmakers in 
ernstige mate tekort gedaan. 
De plaatsing van deze functies is gebaseerd op de overeenstemming, 
bereikt in het G.O. tussen de Unie-organisaties en de gemeente, terwijl 
de tarieven zijn vastgesteld door de Dienstcommissies, dus voor ver
antwoordelijkheid komen van de Uniebonden. Dat dit grote ontstemming 
heeft gewekt is duidelijk, omdat de B.N.O.I?. meer da.n 90Jo van het 
personeel van ,.Bestratingen" heeft georganiseerd en desondanks ge
poogd wordt dit deel der arbeiders van invloed op de gang van zaken 
uit te sluiten. Deze opvatting van democratie, n.l. zonder U, over U, 
wijzen wij ten stelligste af. 

De strijd van de kameraden van "Bestratingen" heeft ondertussen de 
eerste successen opgeleverd. Een deel van d'e straatmakers is als te 
vakman in groep 5 geplaatst, terwijl de tarieven eerst met 1 cent en 
daarna nog eens met 6%% worden: verhoogd! 
Het blijkt dus, dat de druk van het personeel in staat is de besluiten 
van het overleg ingrijpend te wijzigen! 

De strijd gaat voort, omdat het niét de bedoeling is voor een deel van 
de straatmakers een hoger loon te verkrijgen. Het doel is het gehele 
personeel in deze loonsverbetering te doen delen. 

Den Haag staat achter bij vele andere gemeenfen 
Het is ons bekend, dat in vele bedrijven personen werkzaam zijn, die 
in vergelijking met andere gemeenten belangrijk tekort worden gedaan. 
Het personeel van "Bestratingen" heeft de weg aangegeven, hoe tot 
verbetering te komen. 
De strijd is taai. Vanaf Maart zijn de straatmakers en helpers bezig. In 
de vergadering van Vrijdag, 30 September j.l. ging deze strijd een 



· \ 
nièuwe fase in, doordat besloten werd ingaande Dinsdag, 4 October 
1949 niet langer in tarief te werken maar in daggeld. 

Wethouder v.d. Oever doet toezeggingen. 
Ondertussen heeft d~ wethouder, de heer v. d. Oever, aan de pers 
mededelingen gedaan, .die onder het gemeentepersoneel verwondering 
hebben gewekt. In de .. Haagse Courant" van 29 September j.l. lezen wij: 

.. De heer v. d. Oever heeft daarop in hel licht gesteld, dat voor de 
straalmakers de mogelijkheid bestaat om bij bevordering tot vakman 
le klasse, tot eerste werkman in de vijfde loongroep te komen. 

Deze mogelijkheid bestaat voor al onze vakarbeiders, ook voor 
metselaars, timmerlieden, enz. Ongeveer 50% van de straatmakers 
is hierdoor al in de Se loongroep." 

Wethoude1· v. d. Oever bevestigt daarmede, wat wij reeds vaker in ma
nifesten, kranten e.d. publiceerd'en. Hij heeft met deze mededelingen de 
strijd van de straatmakers tot een strijd van het gehele gemeente
personeel gemaakt. Verschillende vragen rijzen. 
De eerste vraag is: In welke bedrijven zijn metselaars, timmerlieden en 
andere vaklieden in groep 5 geplaatst en hoeveel betreft dé!_t? 
De tweede is: Wat doen de Uniebestuurders om de vele mogelijkheden 
tot ontwikkeling te brengen? 
En de derde: Waarom komt wethouder v. d. Ooever eerst thans met 
deze mogelijkheden voor de dag? 

Het is duidelijk, dat deze te danken zijn aan de strijd der straatmakers 
en hun helpers, die voor U het spit afbijten. Willen de mogelijkheden 
voor .u werkelijkheden worden, dan is het noodzakelijk op kameraad
schappelijke wijze met elkaar te bespreken de mogelijkheden, die er 
bestaan · om verbetering te brengen in Uw positie. Dan is het nood
zakelijk, dat niet datgene wat U scheidt op de voorgrond wordt geplaatst, 
maar datgene wat U verenigt. 
Dat is: de nood in Uw gezinnen, die nog steeds groeiende is door de
valuatie en nieuwe verslechteringen. 

Vormt daarom een hechte eenheid! 

Steunt Uw kameraden van "bestratingen"! 

Bespreekt met elkaar Uw eisen! 

• 

Het Bestuur . 

• 
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B.N.O.P Bond van Nederlands Overheidspersoneel 
Kloveniersbur~twal 139, Amsterdam 

Aan de Arbeiders van de Artillerie-lnriuhtingen 
Arbeiders l 

Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is een Wetsontwerp aanhangig gemaakt, dat be
oogt van het Staatsbedrijf d~r Artillerie-Inrichtingen een Naamloze Vennootschap te ma
ken. De belangen van de werkers hangen ten nauwste samen met de voornemens van de 
regering. Reeds eenmaal hebt ge leergeld betaald, n.l. toen op 6 October 1941 onder de be
zetting het Staatsbedrijf voorlopig de vorm aannam van een N.V. 
Het eerste gevolg was: ontslag vah duizenden arbeiders. Zelfs nog op dit moment is de er
fenis van deze omzetting: de zeer onbevredigende gang van zaken ten aanzien van het 
rechtsherstel der bij deze omzetting getroffenen. 

Ook thans staan er arote belangen op het spel 
De omzetting is niet meer een zaak van de 100 mannen en vrouwen in de Tweede Kamer. 
Daar wordt beslist over Uw levensbelangen. Wal doet gij? Zult ge, onverschillig welk be
sluit er valt, daarmede genoegen nemen? Zult ge toelaten, dat opnieuw Uw belangen worden 
opgeofferd? Neen, de arbeiders van de Artillerie-Inrichtingen zullen met de grootst moge
lijke kracht hun belangen welen te verdedigen. 

Toenemende werkloosheid 
Eén van de gronden, waarop het Welsontwerp gebaseerd is, is gelegen in de verwachting, 
dat een grote economische crisis de Nederlandse economie op losse schroeven zal zetten. 
Reeds thans kondigen zich de eerste verschijnselen aan. De regering zegt in haar toelichting 
op het Wetsontwerp, dat de directie voor een producerend orgaan, ook van oorlogstui~ te 
zeer gebonden was aan wachtgeldregelingen e.d. Lelterlijk zegt de Memorie van Toelichting: 

tegenover partlctiliere 
ondernemers en importeurs verantwoord zijn, dan moet zij geheel self-supporting zijn (d.w.z. 
zich geheel zelf kunnen bedruipen) en generlel subsidîe van Overheidswege genieten, in 
de vorm van bijzondere voorrechten met financiële gevolgen voor het' personeel, zoals wacht
geldregeling en verdere uit de positie vaR Rijksambtenaar voortvloeiende aanspraken". 

De bedoeling is duidelijk. Reeds thans worden maatregelen genomen, om de komende crisis 
af te wentelen op de arbeiders, die eerst rechteloos gemaakt moeten worden, om hen daar
na naar Maatschappelijk Hulpbetoon of de D.U.W. le kunnen zenden. 

En de pensioenrechten? 'JrP-nT \ 

Heel huichelachtig wordt in de Toelichting gezegd, dat het pensioenrisico der Vennootschap 
zal worden ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Wij zeggen dáárom 
huichelachtig, omdat bij het vooruitzicht elke dag op de keien getrapt te kunnen worden, 
deze .,toezegging" elke betekenis verliest. Erger, het betekent, dat men alle tijd, waarvoor 
men zijn pensioenpremie heeft betaald, verliest en zijn gestorte geld kwijt is. 
Reeds hieruit blijkt, dat deze wet onaanvaardbaar is voor de werkers, en dat zij daartegen 
ten krachtigste moeien opkomen. 

Arbeiders, bespreekt met elkaar deze ernstige waarschuwing, die wij U · laten horen. 

Dat is echter niet voldoende. Zet de onderlinge geschillen terzi jde. In het gezicht van de geva
ren. die U en Uw gezinnen bedreigen . is hel eerst noodzakelijke: Een heid van optreden. 

Legt in de di scussie de basis , om lot die Ee'lheid van optreden le geraken. Dan is de mogelijk· 
heid gegeven, de dreigende verslechtetingen ongedaan le malcen. 

Dit zijn de punten, waar het om gaat: 

1 . T erogkeer tot de vooroorlogse positie als Staatsbedrijf der Artdl~rie-lnricbtingen. 
2. Aanstelling in vaste dienst van allen, die ééll jaar of langer bij d" A.-I. werkzaam zijn. 
3. Toekenning van alle rechten, vcrbonden aan de staal van ambtenaar . 

4. Rechtsherstel voor hen, die onrechtYaardig zijn behandeld. 
3. Herziening der lonen. 

Het Hoofdbestuur der B.N.O.P. 

' 
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Her-indeling 
der functies 

/ 

Middel tot loonsverhoging! 
De jongste maatregelen tot herziening van de lonen en salarissen van bet overheidsperso
neel hebben geleid tot grote ontevredenh(>id, vooral onder de lagere ambtenaren en werk
liP.den. Het is duidelijk, dat de salariscommissie ad hoc, die de herziening heeft voorbereid, 
slech~s één opdracht had: "Herziening, goed en wel, maar het mag niets kosten.' 
De bestuurders van de Uniebonden hebben in de salariscommissie zitting en hebben zich 
volledig verenigd met de voor de grote massa van het overheidspersoneel zo teleurstellende 
resultaten. Zij dragen daarvoor de volle verantwoordelijkheid. 

Oorlog in Indonesië drukt de lonen 
De oorlogspolitiek van het kabinet-Drees in Indonesië kost dagelijks vele millioenen. De 
kosten van deze uitzichtloze strijd zouden alleen reeds voldoende zijn de inkomsten van 
ieder gezin in Nederland met f. 20.- per week te verhogen. . 
De Uniebonden steunen de regeringspolitiek door dik en dun. Hun taak is bet te zorgen, 
dat de nodige financiën voor de oorlogsvoering en de herbewapening bijeengebracht worden. 
Daarom vinden de werkers overal waar zij de strijd aanbinden voor hogere lonen, de be
stuurders der Uniebonden tegenover zich. 

Uniebestuurders tegen 
verbetering der lonen 

De B.N.O.P. heeft onverkort op de bres gestaan voor de positie van het overheidspersoneel. 
Haar voorstellen vonden in de Uniebestuurders de heftigste tegenstanders. ,.De Ambtenaar", 
het orgaan van de A.B.V.A., schrijft in zijn Mei-nummer: 

.. De G.O.-vergadering (te Z~olle) werd, evenals trouwens het informeel overleg, slechts 
nodeloos opgehouden door een aantal parade-voorstellen {propaganda-stunts!) van de 
B.N.O.P. (de E.V.C. bond van overheidspersoneel), waarvan bij voorbaat vast stond, dat 
verwezenlijking binnen het kader van de algemeen geldende loon- en salarispolitiek 
van de overheid onbereikbaar zou zijn!" 

Zoveel woorden, zoveel onwaarheden! 
De B.N.O.P. heeft voorgesteld de monteurs in gemeentedienst, die in de 4e loongroep staan 
met een loon van f. 48.96, in de 6e loongroep te plaatsen met een loon van f. 55.68, evenals 
zulks bij het Rijk geschiedt. 
De B.N.O.P. heeft voorgesteld de hulpvaklieden te laten vervallen en jongens van de Am
bachtsschool rechtstreeks te plaatsen in groep 4, zoals dit ook bij het Rijk geschiedt 
De B.N.O.P. heeft voorgesteld het gros van de geschoolde vaklieden, die bij de P.T.T. een loon 
ontvangen van f. 61.92 (als ambachtsman le klas in groep 6 d.), ook bij de gemeente een 
loon te geven van f. 61.92. 
De B.N.O.P. heeft voorgesteld groep 1 af te s<.4laffen, omdat die bij de gemeente Zaandam en 
bij de Provincies Noord- en Zuidholland eveneens niet bestaan. · 
Dit zijn geen propagandastunts, doch binnen het raam van de re2eringspolitiek zonder be
zwaar doorvoerbare voorstellen. 



De Uniebestuurders 
bepleiten salarisverlaging 

In Drachten (Gem. Smallingerland) stelden de Uniebestuurders legenover de salarisvoorstel
len van B. en W. de hunne, die aanzienlijk minder ver gingen dan die der werkgevers. Deze 
voorstellen betekenden verslechteringen van f. 100.- tot f. 500.- per jaar! 
\Naar B. en W. blijkbaar even vergaten, wat hun taak is tegenover het gemeentepersoneel, 
fungeren de Uniebestuurders als waakhonden bij de regeringspolitiek en ontzien zij zich niet 
op te treden als voorslanders van loonsverlaging. Het is na het vorenstaande duidelijk, wel· 
ke waarde wij moeten toekennen aan uitlatingen van de voorzitter van de Ned. Chr. Bond 
van Overheidspersoneel, de heer Kapinga, in zijn openingsrede op 18 Mei j.l., als hij zegt: 

.,Ook zal de Overheid er van doordrongen moeten zijn, dal het salarispeil van vele lager~ 
ambtenaren geen behoorlijk levensbestaan waarborgt." ·· 

.. Het is een· zaak van nationaal belang en een zaak van betekenis ook voor de Overheid, 
dat vakbekwame werklieden worden gevormd, maar wier beloning o.i., meer dan tot dus
ver in overeenstemming dient te zijn met de maalschappelijke waarde van de vaklieden". 

Deze woorden missen iedere betekenis en dienen slechts om het overheidspersoneel te mis
leiden. Reeds op 30 Mei d.a.v. stemde de vertegenwoordiger van de N.C.B.O. mèt de andere 
unievertegenwoordigers de B.N.O.P.-voorstellen af, die beoogden sommige functies hoger 
te bezoldigen, ook nadat aangetoond werd, dat deze lonen elders wel werden betaald. 

Het loonplafond grote zwendel 
Waarom pogen de Unieleiders bij het overheidspersoneel de overtuiging ingang te doen vin
den, dat er slechts sprake is van 6 groepen mel een absoluut maximum van f. 55.68, terwijl er 
in werkelijkheid 16 zijn met een maximum van f. 63.84? Waarom halen zij slechts de laag
ste groepen naar voren, terwijl bij anqere overheidslichamen, b.v. de Provinciën en het Rijk, 
groepen gekozen worden, die soms belangrijk hoger zijn? 
De vraag behoeft na het vorenstaande geen antwoord meer: Omdat het be.Jangrijker is in hun 
ogen oorlog te voeren en mensenslachtingen voor te bereiden, dan de belangen hunner le
den t" "'"hartigen. 

Enkele belangrijke feiten 
Binnen hel raam van de regeringspolitiek blijkt het mogelijk alle geschoolde arbeiders in groep 
5 op te nemen met een loon van f. 52.80. Voorbeelden daarvan zijn de gemeenten Deventer en 
Amersfoort. 
Binnen het raam van de regeringspolitiek blijkt het eveneens mogelijk de groepen 1 en 2 ge
heel .. leeg" te maken. Daarvoor dienen als voorbeeld: Lochem, Amersfoort, Krommenie. 
Wat in deze gemeenten kan, kan echter elders ook! 
Daartoe roepen wij U op, de strijd voor loonsverhoging met kracht voort te zetten. 
Wendt U tot Uw bestuur. Eist, dal wat bij het Rijk, de Provincies en andere gemeenten 
mogelijk is, ook voor U werkelijkheid wordt. 
Bespreekt in het bedrijf met Uw collega's en kameraden de vele mogelijkheden. 
Zendt delegaties naar alle organisaties. 
Zet de strijd voor herindeling der functies, hel machtige middel om loonsverhoging af te 
dwingen, met verdubbelde kracht voort! 

Namens het Hoofdbestuur der B.N.O.P. 
J. Stoopendaal, Voorzitter. 
A. C. de Vries, Secretaris. 

• 
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BOND VAN NEDERLAN D S OVE RH EID SPERS O N EEL (B.N.O. P.) 

AfdeUng RoHerdam 
SeCJ'.I Wandeloordstraat 85 

Toegang vrij 

Let op uw seack· 

Aan het Overheidspersoneel 

De armoede in de gezinnen van het Overheidspersoneel neemt hand over 
hand toe. De Ionen en salarissen blijven achter bij de steeds verdere stijging 
van de prijzen der noodzakelijke levensbehoeften. De prijzen van textiel, 
schoeisel en huisraad zijn zodanig, dat deze artikelen practisch buiten het 
bereik van de ambtenaren zijn komen te liggen. Ook de hw·en gaan nog 
omhoog. 
Meerdere malen is door de B.N.O.P., middels adressen, om verbetering van 
de lonen en salarissen voor liet overheidspersoneel aan de besturen van 
Gemeenten, Provinciën en Rijk verzocht. De geleide loonpolitiek van de 
regering, die van boven af alles dicteert, negeert evenwel deze verzoeken 
als die komen van lagere ambtenaren. 
Daarmede kan deze aangelegenheid niet als afgedaan worden beschouwd. 
Zolang besturen van Gemeenten, Provinciën en Rijk het kunnen verant
woorden, aan de hogere ambtenaren salarisverhogingen toe te kennen van 
15 tot 25%, mogen de lagere amJbtenaren niet r.usten voor hun eveneens 
recht is gedaan. 
Dat ambtenaren op maandsalaris een huwelijkstoelage hebben tot maximum 
f 240.- per jaar en ambtenaren op weekloon niet, is onduldbaar. 
Nu gebleken is, dat in andere Gemeenten en overheidslichamen functies in 
hogere loongroepen zijn ingedeeld dan in Rotterdam, zullen alle krachten 
moeten worden ingespannen om in Rotterdam eveneens tot een optrekken 
van functies in hogere loongroepen te komen. 

Dat dit mogelijk is kunt U aan ommezijde zien aan de hand van een aantal 
voorbeelden uit de vele, die oris t e1· beschikking staan en die laten zien, 
welke verbeteringen mogelijk zijn. Het argument van het doorbreken van 
het loonplafond komt hiermede te vervallen. 
Over deze onderwerpen wordt gesproken op een informatieve vergadering, 
welke de B.N.O.P. belegt op: 

Maandag 20 Juni a . s. des avond• 8 uur in het 
BEURSGEBOUW, ingang Meent 110, 2e verdieping 

Spreker: J. Stoopendaal 

Ruime gelegenbeid tot bet ateUen 
van vragen HetBeatuur 



Weg met de onrechtvaardige 
verschillen 

In Zaandam en in de Provincies Noord- en Zuidholland -bestaat groep 1 
van de werklieden niet. In Rotterdam zijn daarin o.m. opgenomen de functies 
poetser, railveger en arbeider. De beide eerste functies staan in Amsterdam 
ten overvloede in groep 2. De wagenwasser (= poetser) in Hilversum staat 
zelfs in groep 3. 

De grondwerker zit in Rotterdam in groep 2; in Groningen, Amsterdam en 
Den Haag is deze ingedeeld in groep 3. 

De Rotterdamse verwarmingsstoker gaat wekelijks met f 5.28 te weinig naar 
huis. O.a. in Den Haag en Deventer staat deze functie 2 groepen hoger, in 
groep 4! 

De reiniger staat in Wormerveer in groep 3. 

De rangeerder en de wegwerker moeten naar groep 3. Ook in Den Haag 
en Amsterdam staan zij in groep 3. 

Het gros van de vaklieden wordt bij het Rijk te werk gesteld in de eindrang 
van ambachtsman 1e klas in groep 6d (max. f 61.92). Het geschoolde per
soneel van de vroegere Plaatselijke Telefoondienst te Rotterdam, boven de 
leeftijd van 35 jaar, verdient nagenoeg zonder uitzondering een loon van 
f 61.92, doordat zij thans bij de P.T.T. zijn ingedeeld. Hun collega's, die bij 
de gemeente bleven, gaan veelal met f 47.04 naar huis, dat wil zeggen 
f 14.88 te weinig! 

De "kale" monteurs zitten in Rotterdam in groep 4, bij het Rijk in groep 6. 
Dat scheelt hun per week f 8.64. 

• 

De stokers staan in groep 3 veel te laag. De gasstokers staan overal in 4, 
b.v. Deventer, Gouda, Delft, Zwolle. 

De stoomstoker komen wij tegen in groep 5, b.v. in Amersfoort. De water- e 
gasmaker staat in Den Haag in groep 6. 

Deze enkele grepen uit een grote hoeveelheid gegevens bewijzen, dat binnen 
de gegeven omstandigheden nog een groot aantal verbeteringen is aan te 
brengen. Hierover zullen in de aan ommezijde aangekondigde informatie
vergadering meerdere gegevens worden verstrekt. 



Afdeling Den Haag 
Secr.: Vreeswijkstraat 689 

• 

Een ernstig woord 
aan het gemeentepersoneel 

De lonen en salarissen van hel geme.ent.epersoncel vormen 
hel onderwerp van gesprek ·in de bedrijven. Daartoe heeft. niet 
weinig bijgedragen de behandeling van deze materie in de 
gemeenteraad, waarbij Piet Metscher, de Lweedc'Voorzillcr van 
de B.N.O.P., die tevens lid is van de gemeenteraad, de ver 
lan-gens van het gemeentepersoneel vertolkte, door de loon
en salariseisen van tle B.N.O.P. aan de orde le stellen en aan 
te tonen, welke chaos er schuil gaat achter de z.g. geleid~ 
loonpolitiek. 
Hel afwijzen van deze voorstellen door de meerderheid van 
de gemeenteraad kan niet inhouden, dat daarmede deze zaak 
afgedaan is. 
Zolang het gemeentebestuur het kan verantwoorden aan de 
hogere ambtenaren salarisverhogingen toe te kennen Lot f. 420 
per jaar, mogen de lagere ambtenaren en werklieden niet rus
ten voor hun eveneens recht gedaan is! 
Zolang de ambtenaren een huwelijkstoelage hebben Lol max. 
f. 240 per jaar en de werklieden niet, is dit onduldbaar! Zolang 
in andere plaatsen en in overheidsbedrijven de indeling der 
functies veel gunstiger is dan in Den Haag, zal alle kracht 
moelen wc.+rden ingespannen, om de indeling der funclies in 
Den I!aag tot hetzelfde peil op te trekken als elders. Aan om
mezijde is een klein aantal voorbeelden genoemd uil de vele, 
die ons ter beschikking s taan, en die laten zien, welke verbete
ringen mogelijk zijn. 
Over deze onderwerpen belegt de B.N.O.P. een informatiever
gadering op: 

Woensdag 11 Mei a .s., des avonds om 8 uur in 
Gebouw "Amicitia", Westeinde. 

Sprekers: Piet Metscher, 2e Voorz. Afd. Den Haag 
Jan Stoopendaal, Alg. Voorzitter B.N.O.P. 

Toegang gratis voor iedereen. 
Ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. 



Weg met de 
onrechtvaardige 
verschillen 

In Zaandam en in de Provincie Noord-Holland bestaal groep 
1 van de werklieden .niet. In Den Haag zijn daarin o.m. onder
gebracht de functies: terreinbewaker en werkman. Deze groep 
dient ook in Den Haag te verdwijnen. 
De kantonnier zit in Den Haag in groep 2, in Groningen en 
Enschede is deze ingedeeld in groep 4! De Haagse kantonnier 
wordt per week f. 5.28 tekort gedaan. 
Het gros van de vaklieden wordt bij het R1jk te werk gesteld 
in de eindrang van ambachtsman le. klas in groep 6d (max. 
f. 61.92). In Den Haag komen velén niet vcrder dan groep 4. 
Verschil in loon per week f. 12.96. 

De "kale" monteurs zitten in Den Haag in groep 4, bij hel 
Rijk in groep 6. Dat scheelt hun per week f. 6.72. 
De straatmakers zitten in Amersfoort, Deventer, Gouda, Zwol
le, Delft, enz. in groep 5, in Den Haag in 4. De helpers worden 
dienovereenkomstig tekort gedaan. De straatmaker le klas, dal 
is de normale eindrang, zil nagenoeg overal in groep 6. Deze 
mogelijkheid beslaat niet in Deri Haag. 
De chauffeur-monteur zit o.a. in .Amersfoort en bij de Provin
cie Noord-Holland in groep 5; Den Haag komt achteraan: 
groep 4. 
In Zwolle kent men de arbeide!· in alg. dienst en de arbeider 
in alg. dienst le klas, die resp. in groep 2 en 3 zijn inge
deeld, evenals de arbeider reinigingsdienst en de arbeider 
reinigingsdienst 1 e klas. 
In Amersfoort en bij de Provincie Noord-Holland staat de 
terreinwerker in groep 3. 
Deze enkele grepen uit een grote hoeveelheid gegevens be
wijzen, dat binnen de gegeven mogelijkheden nog een groot 
aantal verbeteringen is aan te brengen. Hierover zullen in 
de aan ommezijde aangekondigde informatievergadering 
meerdere gegevens worden verstrekt. 
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(B.N.O.P.) 
Kloveniersburgwal 139 Amsterdam-C Telefoon 45850 

De lonen 
van het overheidspersoneel 

Hel werk van de Salaris-Commisie ad hoc en de Commissie-Ubink is in grote trekken be
kend. 
Zijn de resullaten van de technische salarisherziening voldoende, om de nood uit de gezinnen 
te weren? Is een loon van f. 32.64 (het minimumloon van de lste groep in een 4de klas gemeen
te), waarvan na pensioenaftrek overblijft een bedrag van f. 30.19 bruto, voldoende om een 
jong, groeiend gezin in zijn duurste periode in staat te stellen zijn behoeften te bevredigen? 
Zij, die verantwoordelijk zijn voor deze norm, menen, dat dit loon hoog genoeg is. Bij de 
technische herziening van het bezoldigingsbesluit werden deze lonen ongewijzigd op dit ni
veau gehandhaafd. 

Grievend verschil tussen ambtenaren en ambtenaren 
Niet allt ambtenaren hebben reden tot klagen. De regering en de Unie-bestuurders hebben 
het kunnen moliveren, dat de salarissen van vele hoofdambtenaren een aanzienlijke sprong 
omhoog maakten. Voor velen steeg het maximum met 15-25~ó. of vele honderden guldens 
per jaar, b.v.: 
a. Directeur le. kl. Gevangenis, max. verhoogd mel 17)ó of f. 1080 per jaar. 
b. Waterbouwkundige, max. verhoogd met 20% of f. 1260 per jaar. 
c. Adj. Verificateur Belastingen, max. verhoogd met 20% of f. 900 per jaar. 
d. Hoodin~enieur le. kl. bij de P.T.T., max. verhoogd met 12% of f. 1020 per jaar. 
Indien het echter voor ambtenaren met salarissen van f. 18.600.- per jaar (is f. 1~3.- per week) 
verantwoord is de wedde te verhogen, dan is het zeker verantwoord, de lagere salarissen 
evenredig te verhogen. 

Wij vragen de Unie-bestuurders:· Wat hebt gij gedaan aan deze lonen? Het antwoord luidt: 
Niets! Zij hebben een circulaire gezonden aan de diverse gemeentebesturen, waarin zij ver
zoeken, de "verbeteringen" in te voeren, zonder de organisaties daarover mondeling in het 
Georganis-eerd Overleg te raadplegen. Het is dan ook geen wonder, dat de B.N.O.P., die met 
een dergelijke gang van zaken geen genoegen neemt, in de gemeenten, waarin zij in bet G.O. 
zitting beeft, onder allerlei valse argumenten aanvallen te verduren heeft van de zijde van 
de Unie-bestuurders en gem-eentebesturen, om haar uit het G.O. te weren! 

Nog meer verschillen ! 
Het verschil tussen werklieden (ambtenaren op weekloon) en ambtenaren op jaarwedde of 
maandsalaris is slechts van technische aard. 
Waarom wordt dan voor de laatsten een verkorting van de schalen doorgevoerd en voor 
de eersten niet? De Uniebonden schrijven, dat deze verkorting één van de essentiële rPsui
taten van de technische salarisherziening is. 
\A/elnu, dan verlangen wij ook, dat de werklieden en ambtenaren op weekloon eerder hun 
maximumloon bereiken! 
Waarom ontvangen de laatsten een huwelijksloelage, die maximum f. 264.- bedraagt en bij 
de herziening teruggebi'acht werd op f. 240 per jaar, terwijl de eersten deze niet ontvangen? 
Waarom zijn er vier gemeenteklassen voor de eersten en drie voor de laatsten? 
Waarom is het verschil tussen het salaris in een lste klas gemeente en een 2de klas ge· 
meenle 4% en tussen een 1ste klas gemeente en een 3cle (en 4de) klas gemeente 8' r voor de 
ambtenaren op maandsalaris, en bedragen deze verschillen tol 6:o, 12~< en 15',o voor de werk
lieden (ambtenaren op weekloon)J 



Wel geld voor de oorlog 
maar niet voor behoorlijke lonen ! 

Hel overh ... dspersoneel voelt het thans aan den lijve wat hel zeggen wil, dal de regering-Drees 
liever een koloniale oorlog voert dan de werkers behoorlijke levensomstandigheden te ver
schaffen. Beëindiging van het waanzinnige, koloniale avontuur en terugtrekking van de troe
pen uit Indonesië zou de mogelijkheid openen, per gezin de inkomsten te verhogen met f. 20.
per week. 
Waar er geld is voor een zinloze verspilling, moet er zekèr geld zijn voor behoorlijke ar
beidslonen. 
De B.N.O.P. heefl zich tot de Tweede en Eerste Kamer gewend, met de volgende eisen: 

1. Voor de werklieden (ambtenaren op weekloon): 

groep 
p. uur 

min. f. 0.89 
1 per. "0.93 
2 per. "0.96 
max. "0.99 

1 
p. week 
f. 42.72 
"44.64 
"46.08 
"47.52 

groep 4 
p. uur p. week 

min. f. 1.03 f. 49.44 
I per. " 1.01 " 51.36 
2 per. "1.10 "52.80 
max. " 1.13 "54.24 

groep 2 
p. uur p. week 
f. 0.94 f. 45.12 
"0.98 "47.04 
" 1.01 "48.48 
" 1.04 " 49.92 

groep 5 
p. uur p. week 
f. 1.11 f. 53.28 
"1.15 "55.20 
" 1.18 "56.64 
" 1.21 "58.08 

groep 3 
p. uur p. week 
f. 0.98 f. 47.04 
" 1.02 " 48.96 
" 1.05 " 50.40 
"1.08 "51.84 

groep 6 
p. uur p. week 

f.1.19 f. 57.12 
" 1.23 "59.04 
" 1.26 " 60.48 
" 1.29 " 61.92 

2. Aanstelling van volwassen werknemers op het maximumloon en bij bevordering tot een 
hogere groep toekenning van het maximum van de schaal. 

3. Herindeling van de functies, zodanig, dat de geschoolde arbeiders in groep 6, de ge
oefende in groep 5 en de ongeschoolde in groep 4 eindigen. Groep 2 en 3 dienen prac
tisch leeg te zijn; zij vormen slechts de "aanl0op"-groepen. Groep 1 dient te worden 
afgeschaft. 

4. Opheffing van de verschillen tussen de gemeenleklassen en van alle overige verschil
len tussen werklieden (ambtenaren op weekloon) en ambtenaren op maandsalaris. 

5. Overeenkomstige verbeteringen voor de ambtenaren op maandsalaris. 

6. Verbeterde inpassing in de schalen, zodanig, dat de ambtenaren in de nieuwe schalen 
hetzelfde aantal periodieken hebben als in hun oude schaal. 

Wij weten, dat de inwilliging van deze eisen niet op een presenteerblaadje wordt aangfbO
den. Daarvoor is taaie en onverbiddelijke strijd nodig. Deze strijd om recht is ook Uw strijd. 
Organiseert In Uw bedrijf een petitionnement en biedt dit aan aan alle bonden van overheids
personeel. Eist dat zij niet alleen aan de hoge ambtenaren aandacht bes'eden, maar dat zij 
ook voor Uw rechten opkomen. 
Neemt van nu af aan Uw lot in eigen handen! 
Vormt een hechte eenheid ter bereiking van ons aller doel: 

Betere levensomstandigheden Vrede 
Het hoofdbestuur der B.N.O.P. 
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DE TEUBNISUHE BERZlENING 
fAN HET BEZOLDIGINGSBESLUIT 

De technische herziening van het Bezoldigingsbesluit, die aan het overheidspersoneel werd 
voorgesteld als zeer belangrijk en ingrijpend, is .een feit. Reeds weken tevoren heeft de re
gering bekend gemaakt,· dat op de verbetering vóór de Kerstmis een voorschot verstrekt zou 
worden. Daarbij werden verwachtingen gewekt, die binnen het kader der regeringspolitiek 
onmo~lijk in vervulling konden gaan. 
De B.N.O.P. heeft direct gewaarschuwd, zich niet in slaap te laten wiegen door deze opti
mistische geluiden en er op gewezen, dat blijkbaar het overheidspersoneel zijn eigen Kerst
gratificatie betaalt. 

De feiten hebben ons 
i~ het gelijk gesteld 

De verwachtingen 7iJn radicaal de bodem ingeslagen. Het Rijkspersoneel is voor de zoveel
ste maal bedrogen. Afgezien van de allerlaagst-bezoldigden, die althans niet met lege han
den thuis kwamen, bleef de rest van het personeel van iedere uitkering verstoken. 
BINNEN TWEE MAANDEN MOET OPNIEUW WORDEN VASTGESTELD, DAT DE HOOFD
BESTUURDERS VAN DE UNIE-ORGANISATIES ERNSTIG HEBBEN GEFAALD EN DAT ZIJ 
Hl!T PLATSTE VERRAAD HEBBEN GEPLEEGi:) AAN HUN LEDEN. 

Doch ook de leden Zijn ernstig in gebreke gebleven. Zij hebben toegestaan, dat het Georgani
seerd Overleg buiten werking gesteld en vervangen werd door de Salariscommissie ad hoc, 
waarin de vakbeweging geen medezeggenschap heeft. Zij hebben geduld, dat omtrent de 
besprekingen een diep stilzwijgen werd bewaard, zodat zij niet eens wisten welke eisen ·hun 
bestuurders stelden. Zij hebben een blind vertrouwen gesteld in lieden, die ondertussen hun 
belangen verkwanselden. Nu zijn er besluiten gevallen, die niemand kent, de leden niet, de 
afdelingsbestuurders niet, ja zelfs de betrokken diensthoofden niet. 

De vraag is thans: 
wat doet het overheidspersoneel 

Zal het wel veel kankeren, maar uiteilldelijk toch de bittete pil slikken? 
Zal het de weg van de minste weerstand kiezen en door de vakbeweging de rug toe te keren 
zijn eigen positie nog meer ondergraven? 
De B.N.O.P. verheft nogmaals zijn waarschuwende stem. Als het overheidsperso.neel niet 
de juiste maatregelen neemt, zal het opnieuw een bittere ontgoocheling ondergaan. Het ]s 

_ thans duidelijk, wat de B.N.O.P. bedoelt, als zij zegt, dat een regering niet tegelijkertijd een 
koloniale oorlog kan voeren en het in haar dienst zijnde personeel een bevredigend wel
vaartspeil aanbieden. Een gulden kan slechts eenmaal uitgegeven worden. De hernieuwde 
militaire actie in Indonesië betekent, dat de kosten voor "oorlog·· weer met een sprong 
omhooggaan en dat de verkwisting van die milHarden guldens ten koste gaat van de po
sitie van de arbeiders en wat het overheidspersoneel betreft van de ambtenaren. 
Wij begrijpen de ontgoocheling, die door bet optreden van de bestuurders in de rijen der 
Uniebondsleden is gewekt, doch daaraan mag onder geen voorwaarde worden toegegeven. 
Het zou f-out zijn onder deze omstandigheden zijn· organisatie te verlaten. 
De B.N.O.P. ziet de toekomstige ontwikkeling duidelijk voor zich. .__ 



' 
Natuurlijk wenden vele leden zich tot hun hoofdbestuurders om hun ontevredenheid te 
uiten. Deze komen in adie, niet om de belangen van hun leden te behartigen, doch om de 
politiek van de regering door te voeren. Want dat is de ware inhoud van de verklaringen, 
afgelegd door de KAB, het CNV en NVV naar aanleiding van de aanval op de Repuoliek In
donesië. De weg, die zij daarbij volgen, is bekend. Zij houden hun leden aan het lijntje, tot 
de ontgoocheling en demoralisatie ook de allerflinksten heeft aangetast. 
Het feit,-dat enige delen van het personeel wel, anderen niet in positie zijn vooruit gegaan, 
bemoeilijkt het eendrachtig optreden van het personeel, hetgeen juist de bedoeling was· en 
de "rust" is weergekeerd. 

Nieuwe aanslagèn 
worden voorbereid 

Totdat. ..... 
Totdat het overheidspersoneel opnieuw geschokt wordt. Totdat opnieuw een golf van 
prijs- en huurverhogingen wordt doorgevoerd. Deze ni'euwe aanval is slechts af te slaan door 
een sterke vakbeweging. : 
De B.N.O.P. heeft zijn houding duidelijk bepaald. Met kracht dient baar eis voor een toe
slag van 15% op de huidige salartssen en lonen te worden ondersteund. In verschillende 
plaatsen zijn de leden van de Uniebonden er reeds toe overgegaan aandrang op hun be-· 
stuur uit te oefenen, tot het boude van ledenvergaderingen, waar de houding van de hoofd-
bestuurders aan de orde gesteld wordt. • 
Dit is de juiste weg. Volgt dit voorbeeld van Uw kameraden. Eist ledenvergaderingen! 
ROEPT UW BESTUURDERS KRACHTDADIG TOT DE ORDE EN VERLANGT VAN HEN, 
DAT ZIJ ZICH PLAATSEN ACHTER DE EIS VAN EEN TOESLAG VAN 15% OP DE HUI-
DIGE SALARISSEN. 
BOVENAL, VERSTERKT DE EENHEID IN UW BEDRIJF. DE EENHEIDVAN OPTREDENVAN 
ALLE WERKERS IS IN STAAT EEN HALT TOE TE ROEPEN AAN HEN, DIE DRIJVEN NAAR 
NIEUWE VERSLECHT.ERINGEN. DOOR DE EENHEID NAAR DE WEL V AART! \ 

Het Hoofdbestuur der B.N.O.P. 

- .............................................................................. ;-.................................... - ... - ....................................................................................................................................................................... .. 

Ondergetekende 

Naam: 

Adres: 

Aan het Hoofdbestuur van de B.N.OJ?. 
Kloveniersburgwal 139. 
Amsterdam-C. 

. 
Woonplaats: ................ - ......................................................... : .................................................... ; ..... !. ........................................................... - ............ - . .. 
G-eboortedatum: .................................................... .. 

geeft zich bierbij op als lid van de B.N.O.P. 

Zijn werkgever is: .................... - ....................... , ................................................................................................................................ .. 

Hij werkt tbij: 000'"00000000''000000000'"040\000000000'''' :,''' 0000000 ' 000000000000000000000''''"'''''"'"'''"''''"''"'''''''"••••••••"''"':"••••••ooooo•oooooo•-•••••o•oo•+ooo•o•ooouoooou.•-·-•••-••~--··• 

Zijn loon is: 

Handtekening: 
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BOHD V At, IffiDERLAnDS OVERHEIDSPERSONEEL! 
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n A n I F E ~ T • 
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~et een beroep op het Landsbelang heeft men van het overheids
personeel zware offers geeiat. Bet sluitend maken van de begroting 
van Rijk en gemeenten was slechts mogelijk door de la~ten af te 
wente""len op de achoudera van de minst drsM'k:ra.chtigen van het over
heidapersoneel en de werkera in de particuliere bedrijven. 

Nimmer heeft men zivh afgevraagd: HOE ~\AKir UW VROU\1 HAAR BEGRO
TITIG SLUI~END? OP \YlE ZAL ZIJ HAAR OEILIJKIIF.DEl~ AFW~NlfBLEN? 

Di e vraag was ook niet "te benntwoordet;. 1 r.-ant de u:.oeilijkheden 
in onze gezinnen zijn, zolang de salariseen zo laag blijven,onoploa
ba~. De verhoging van de prijzen, dte voortvloeit uit het opheffen 
van de regeringssubsidiee is niet te dragen door het overheida~erso
neel. Daarom moet geeist worden, dat de toeslag zodanig is, dat da 
koopkracht van ons loon gelijk blijft. , 

Het college van Rijksbemiddelaars heeft voor de particuliere 
bedrijven een regeling vastgesteld, waarbij de toeslag op de lonen 
wordt vaatgesteld op f. 1 . 00 per ~eek, terwijl de werknemers beneden 
23 jaar en zij die meer dan f . 71 . 00 per week of f. 3o8. 00 per ~d 
verdienen voor de toesleg niet in aanmerking komen. 
Dit bedrag is n iêt in staat onze koopkracht op het bestaande peil 
te handhaven, DEZE TOESLAG TAST OPNIEUW HET TOCH REEDS_TE LAGE LOON 
VA!~ DE ARBEIDERS .AAN. pauwelijks zijn deze verslechteringen bekend 
gemaakt, of de regering, bij monde van prof . Brouwer, Directeur
Generaal voor de rpijzen, kondigt nieuwe drastische subaidie-verla-
gingen er1 prijs- en huurverhogingen aan . . 

Het io daarom de googsta tijd, dat het overheidspersoneel zijri 
houding bepaalt . Zou het niet in staat zijn daze aanslag op zijn ge
zi. nen to keren, dan is de volgende stap var .. de regering des te zekerd 
d r . Dez~ heeft zich vastgelegd op een Benolux-poli~iek, die haar 
afhankelijk maakt van· de buite~andee kapitaalsmacpten met het uit
aluitende dool het bestaan van het tot ondergang gedoemde kapitalis
t ische stelsel nog enige tijd te rel ken. In het kader van deze ~olit~ 
moeten de prijzen worde~ opgetrokken tot hot peil van BelgiG en 
Luaemburg. Dat betekent· een stijging van de prijzen van 20 ~over de 
gehele ~inie . net betekent dat opnteuw de koopkrncht van onze lonen 
aanzienlijk zal dalen. 

Wij wijzen verslechteringen van. ons beetannapeil onherroepelijk 
af . Het is echter niet voldoende te zeggen, dan men daartegen is, 
wij zullen daartegen met de grootste kracht strijd ~oeten voeren. 

Wij roepen het gehele overheidepersonae~ op gezamenlijk de strijd 
aan te binden tegen de verbegingen der koeten van het levent~onderhoud , 
tegeJl de aantastine van de koopkracht van oude lonen en salariosen. 

Het is mogeljj k een wagen 'fagen te houden, die op het punt staat 
ven een hellir~ af te rijden, he~ io onverge~ijkbaar veel ~oeilijker 
eelJ v;agen te doen stoppen, die in volle vaart de helling af'rolt . 
WIJ BBVUIDBf, OTIS OP HET HEL!.EI:DE VLAK, HET HELLENDE VLAK VA:· DB STEI"1S 
STIJGEnDE PRIJZBU Er; DE LOHEN, DIE DAhRBIJ VER TL:N ACHTER .BLIJVEN. 
De 3.N. O. P. heeft bij de regering en gemeenteraad aanhangig gemaakt 
een adres waarin geeist wordt: 

Et D~r U?EJ\,ESLAG VAJ; f . 2 . 50 PER \'.'EEK VOOR AL l E WERKERS 
Di OVrmHEIDSDIB!~ST, OOK VCCR HEH, DIE nOG GEEH 23 JAAR ZIJl~ 
OF I,1EER DAl" :f . 71. 00 PEH Vl.EEK VERDIEI;EN, OF f . 308 . 0C PER 
MAAND, VRIJSTELLIJm VAN LOCI\BELASTDm OVER DJ~Z:' .DUURTETOESLAG . 

Volgene u Het Parool" a ebt 69~ der bevolking de prij everhogingen 
same1, met de loontoeslag van f . l . OO een aantasting van hun bestaano
peil . Deze aantastul§ is slechts te verijdelen door gezamenlijke 
strijd. ~ringt bij de regering en biJ de gemeenteraad aan op de ve~ 
strek ing van de toeolag van f . 2. 50 Organiseert in uw bedrijf een 
petiti onnement. voorJat u op het hellende vlak van de loon- en prijs 
politiek onder de voet wordt gelopen. Verlangt van uw bond, dat zij 
dezelfde etappen onderneemt als de B.N.o.r . Het is niet vo1doende te 
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zezgen, dat men tegen verslochtering is . Het is de vraag, wat er 
tegen gedaan ~ordt. Daarbij bont gij belanghebbende. De vraag is uat 
gij dOet? Deze vraag is nog geen vro.ag. Het overheidspersoneel heeft 
geon keuo. Het moet de strijd aanbinden tegen iedere vorslechtertne. 

DAAROM TtOEl'"E'- VliJ U OP. BEET UITIP.G AAN UW <,NGERUSTHDID, GEZPT 
UifiNG AAT1 UW V!:RZ:ST. 

STRIJD :W Ufi E!GEf ORGANISATIE SAMEN MET DE B.li.O.P. VOOR HAND
HAVING VAfl DE KOvPKRACHT VA!J !Jf.l LOON. 

VOOR ZO~R GI~ RIET GEORGANISE RT ZUT, SLUI!i: U AAU BIJ DE 
:B. N. O. P .. 

E.EUHEID IS DE= OR001'ST~ .KRACHT VA:: DB ARBBIDERSBEWEGIJ;G . 
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BOND VAN NEDERLANDS OVERHEIDSPERSO.NEEL 

A F ST 
Met een beroep op het Landsbelang heeft men van het overheidsperso
neel zware offers geëist. Het sluitend maken van de begroting van Rijk 
en gemeenten was slechts mogelijk door de lasten af te wentelen op de 
schouders van de minst draagkrach tigen van bet overheidspersoneel en 
de werkers in de· particuliere bedrijven. 
Nimmer heeft men zich afgevraagd: Hoe maakt Uw vrouw haar begroting 
sluitend? Op wie zal zij haar moeilijkbeden afwentelen? 
Die vraag was ook niet te beantwoorden, want de moeilijkheden in onze 
gezinnen zijn, zolang de salarissen zo laag blijven, onoplosbaar. 
De verhoging van de prijzen, die voortvloeit uit het opheffen van de 
regerings-subsidies is niet te dragen door het overheidspersoneel. Daar
om moet geëist worden, dat de toeslag zodanig is, dat de koopkracht van 
ons loon gelijk blijft. 

Het college • an Rijksbemiddelaars heeft voor de particuliere bedrijven 
een regeling vastgesteld, waarbij de toeslag op de lonen wordt vastge
steld op f. 1.- per week; terwijl werknemers beneden 23 jaar en zij die 
meer dan f. 71.- per week of f. 308.- per maand verdienen voor de toeslag 
niet in aanmerking komen. 
Dit bedrag is niet in staat onze koopkracht op hel bestaande peil te hand
haven; deze toeslag tast opnieuw het toch reeds te lage l'OOD van de 
arbeiders aan. Nauwelijks zijn deze verslechteringen bekend gemaakt, 
of de regering, bij monde van prof. Brouwer, Directeur-Generaal voor 
de prijzen, kondigt nieuwe draslische subsidie-verlagingen en prijs- en 
huurverhogingen aan . 

Het is daarom de hoogste lijd, dat het overheidspersoneel zijn houding 
bepaalt. Zou het niet in slaat zijn deze aanslag op zijn gezinnen te keren, 
dan is de volgende stap van de regering des te zekerder. Deze heeft zich 
vastgelegd op een Benelux-politiek, die haar afhankelijk maakt van de 
buitenlandse kapitaalsmachten met het uitsluitende doel het bestaan 
van het tot ondergang gedoemde kapitalistische stelsel nog enige tijd te 
rekken. In het kader van deze politiek moeten de prijzen worden opge
trQk.ken tot het peil van België en Luxemburg. Dat betekent, een stijging 
der prijzen van 20 pCt. over de gehele linie. 
Het betekent, dat opnieuw de koopkracht van onze lonen aanzienlijk zal 
da!en. 
Wij wijzen verslechteringen van ons bestaanspeil onherroepelijk ar. Het 
is echter niet voldoende te zeggen, dat men daartegen is; wiJ zullen 
daartegen m et de grootste k racht strijd moeten voeren. 



'WiJ roepen het gehele overheidspersoneel op gezamenlijk· de strijd aan 
te binden tegen de verhogingen der kosten van het levensonderhoud; 
tegen de aantasting van de koopkracht van oude lonen en salarissen. 
Het is mogelijk een wagen tegen te houden, die op het punt staat van 
een helling te rijden; het is onvergelijkbaar veel moeilijker een wagen 
te doen stoppen, die in volle vaart de helling afrolt. 
Wij bevinden ons op het hellende vlak, het h~llende vlak van de steeds 
stijgende prijzen en de lonen, die daarbij ver ten achter blijven. 
De B.N.O.P. heeft b-ij de regering en gemeenteraad aanhangig gemaakt 
een adres, waarin geëist wordt: 

een duurte-toeslag van f. 2.50 per week voor alle werkers in over
heidsdienst, ook voor hen, die nog geen 23 jaar zijn, of meer dan 
f. 71.- per week of f. 308.- per maand verdienen; vriJstelling van 
loonbelasting over deze duurtetoeslag. 

Volgens ,.Het Parool" acht 69 pCt. der bevolking de prijsverhogingen 
samen met de loontoeslag van f. 1 .• een aantasting van hun bestaans
peil. 
Deze aantastihg is slechts te verijdelen door gezamenlijke strijd. 
Dringt bij de regering en bij de gemeenteraad aan op de verstrekking 
van de toeslag van f. 2.50. 
Organiseert in Uw bedrijf een petitionnement, voordal U op het hellende 
vlak van de loon- en prijspolitiek onder de voet gelopen wordt. 
Verlangt van Uw Bond, dat zij dezelfde stappen onderneemt als de 
B.N.O.P. Het is niet voldoende te zeggen, dat men tegen verslechtering 
is. Het is de vraag, wat er tegen gedaan wordt. Daarbij bent gij belang
hebbende. De vraag is wat doet Gij ? Deze vraag is geen vraag. Het 
overheidspersoneel heeft geen keus. Het moet de strijd aanbinden tegen 
iedere verslechtering. 

Daarom roepen wij U op. Geeft uiting aan Uw ongerustheid; geeft uiting 
aan Uw verzet. 
Strijdt In Uw eigen organisatie samen met de B.N.O.P. voor handhaving 
van de koopkracht van Uw loon. 
Voor' zo ver ge niet georganiseerd zijt, sluit U aan bij de B.N.O.P. e 
Uenheid is de grootste kracht van de arbeidersbeweging. 

AANMELDINGS
FORMULIER 

:>ridergetekende (naam) ......................... . 
Adres ........................................ . 
Woonplaats ................................... . 
Geboren ......................... . ... . ....... . 
meldt zich hierbij aan als lid van de B.N.O.P. 
Hij is werkzaam bij (werkgever} ........... . ..... . 
Beroep .. . .......... : . ... . .................... . 
Zijn grondloon bedraagt: f. ...... per week/maand. 

Aan het I Ioofdbestuur der B.N.O.P. Handtekening: 
Kloveniersburgw·al 139. 

Amsterdam-C. ················_; 
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Laat niet toe dat men Uw gezinsleven.. vernietigt! niet nalaten te traclo.ten U de lasten ten volle 
te doen dragen. 

A LS wij de woorden van onze regering mo-
gen geloven, evenals van die van hun 

vrienden, dan stellen zij veel prijs op het 
scheppen van een gelukkig gezinsleven. 
Hoe mooi klinkt dit, hoe sluit dit aan bij de 
typisch Hollandse geestes-gesteldheid. Hoe 
handig wordt ook hier gelijk in vele andere 
gevallen gebruik gemaakt van gevoelens, die 
in ons zo degelijk Hollands volk leven. 
Jammer echter, dat ook hier de mooie woor
den de feiten niet dekl{en, het klinkt ons in 
de oren als een valse noot in een schone me
lodie. 
,.Een gelukldg gezin", vraagt het de vele 
vrouwen van overheidsdienaren, wat een hoon. 
Hoc gaarne zouden zij als de kinderen van de 
school thuiskomen hen opwachten om ze in 
de prettige sfeer van de huiskamer te ontvan
gen. Doch het gaat niet. Moeder ~oct, n._.da.t 
zij bij mevrouw in het werkhuia, of op fabriek 
of atelier zich heeft aJlgesloofd, zich haasten, 
om eten te verzo1•gen of an<lere werkzaamhe
den in huis te verrichten on l{an zich niet de 
rust •gunnen zich daarnaast aan de taak van 
.,moeder'' te wijden. 
Zij weet dat zij tel,ort schiet, en toch kan 
zij niet anders. 
Zouden de heren die aan Staatsbestel leiding 
geven en verantwoordelijkheld dragen voor 
het wel en wee van ons volk zich dit bewust 
zijn? 
Zouden zij weten dat een gezin, waarvan de 
moeder zich afslooft door werkzaamheden 
buitens huis, noodwendig de moederlijke zor
gen ontbeert? Natuurlijk weten zij dat. 
Maar! Nederland heeft' een schuldenlast, en 
met het verwijzen naar dit feit proberen zij 
de ,.goegemeenten" van de noodzaait tot het 
dragen van dit offer te overtuigen. 
Met een schuld van 25 milliard gulden kwa
men wij uit de oorlog en nu hebben wij 30 
milliard gt~lden schuld. Hoe dit komt? 
Dank zij ~n politiek, gebaseerd op bevoor
rechting en verrijking van de ene groep ten 
koste van de over.grote meerderheid van het 
volk, de werkers. 

De feiten! 
De feiten! De oorlog in Indonesië; kwijtschel
ding van 400 millioen aan vermogensbelas
ting; het schenken van ettelijl{e millioenen aan 
collabot·ateurs; het uitbetalen van honderden 
miJliocnon aan de rente-trekl,ers; het op ge
weldige wijze uitbreiden van het militaire ap
paraat; zie daar, een nog maar gering aantal 
feiten, die als oorzaak van de verhoging der 
schuldenlast Jwnnen worden aangerekend. 
De offers door het volk in de naoorlogse ja
ren gebracht. waren tevergeefs, doch opnieuw 
wil men trachten nog meer uit het vollt te 
persen. 

• 

De gevolgen? Afschuwelijk! 
De minister was reeds genoodzaakt toe te ge
ven dat het aantal tuberculose-lijders stijgen
de is. Van officiële zijde moet men toegeven 
dat het met de volltsgezondheid bergafwaarts 
gaat en toch ...... wa.a,gt men het een nieuwe 
aanslag te doen. Nog meer zullen de prijzen 
stijgen, nog meer zal ons vollt de last der tij
den te dragen krijgen. 
Om toch maar iets voor het vollt te doen 
heeft de regerings-voorlichtingsdienst zich be
zig gehouden met het onderzoeken van de 
vraag, hoe het volk in de toekomst zou kun
nen rondkomen. 
"Uitwijken", zegt de regering. Dat wil zeg
gen: geen luxe eten. (Wie lacht daar?) Zij 
bedoelen daarme<le: laat het goede eten voor 
de bewoners binnen de boorden van de Kei
zersgracht en HeTcngro.eht on. ln.tcn de n.rrno 
mensen volstaan met het slechte. Hoe durven 
ze! 
"Uitwijken", zegt de regering, bedoelen zij 
soms suikerbieten? Of een hongerwintertje 
in het klein? Of een heel ldein beetje uitwij
ken naar het tuberculose front? 
.,Gelukkig gezin", •t ·klinkt als een' hoon. Maar 
toch arbeiders, weest voorzichtig. Men zal 

Dç regering probeert met behulp van de Unie
bestuurders door middel van het gevèn van 
een fooitje U voor haar plannen te winnen. 
Wijst ze terug. 
De E.V.C. heeft haar eisen gesteld. 
Reeds zijn wij 20% in loonstijging ten achter 
bij de arbeiders in de particuliere bedrijven en 
stellen ten compensatie daarvan de eia tot uit
kering van 15% duurtetoeslag. Nu het levens
middelenpakket, dank zij de maatregelen van 
de regering, - intrekken subsidie - op
nieuw ten minste i 2.50 per week duurder 
zal worden, stellen wij daarnaast de eis van 
een toeslag van i 2.50. 
,,Gelukkig Gezin". 
Ja zeker, doch niet dank zij de regering, maar 
dank zij de gemeenschappelijke strijd van al
le werkers van alle bonden. 
Uniebondsleden eist van Uw besturen, dat zij 
niet langer de arbeidel'S - door te bedelen 
om een fooitje - op sleeptouw houden, teveel 
staat er op het speL 
"Gelukkig gezin", ja zeker, maar, pas dan 
als de werkers hun tanden tonen en in eens
gezinde strijd hun lot in eigen handen nemen. 
Het lichtende voo1·beeld daartoe is: de Haag
se Tramman. Hij toonde ons de weg naar de 
waarachtige wording tot een "geluJddg gezlll". _____ .... _._ .. _ .. , _________ .................... . ·-------! 

l,:;'=·., su~~v;. ;:'::;;:;.;'; :;:;.;:.;..;~~ r~~:g::~ 
discussiëerd over de proble- bevolking. Het Parool van ambtenaren het financieel 
;men, die ons tegenwoordig Vrijdag 29 October j.J. zoveel beter? Is de nood in 
beroeren. Allemaal zijn we schreef dan ook: ,,Het door onze gezinnen minder? Neen I . 
het er over eens, dat het de regering gepubliceerde en nog eens neen! Ook onze 
Overheidspersoneel er be- huishoudboekje, dat, voor zo- vrouwen klagen dagelijks, I 
kaaid is caigekomen na de ver het de prijsstijging be- dat ze niet weten hoe ze de I 
oorlog. De lonen en salaris- trof, precies op een gulden eindjes aan elkaar moeten 
sen van de werknemers in kwam, waartegenover dan knopen. Vernieuwing van I 
het particuliere bedrijf zijn een gulden loonsverhoging kleding, schoeisel, linnen-
verder gestegen dan bij ons stond, klopt dus niet'. goed, etc., laat ons salaris · 
en het is een feit, dat wij, het Hierover gingen de gesprek- niet toe, om nog niet ~ns · 
overheidspersoneel, zelrer 15 ken bij ons op de afdeling te spreken van het zo nu en j 
à 20% in stijging ten achter en ik weet zeker, dat ook ibij dan bezoeken van een : 
zijn gebleven. U op de afdelingen deze on- schouwburg of concert, want i! 
De jongste regeringsmaatre- derwerpen de gesprekken die ,,luxe" kennen we al 
gelen om de subsidie op Je- waren van de laatste dagen. lang niet meer. Willen wij 

:'',,,.1,,,. rr~::~:~~ie
0

;~~;~~~~ ::~~?s~r1~:~~~~ ?l~;:iJ~k:::nin~é~ I 
!e staan om de kosten van komst te verkrijgen. Willen De Bcmd van\ Nederlands ,~ 
de duurder wordende arti- wij verbetering van onze po- Overheidspersoneel is de or
kelen op te vangen, gaf weer siti~ dan zal hier strijd voor ganisatie, die strijdt voor de 
nieuwe stof voor heftige ge- geleverd moeten worden. belangen van 't Overheidsper-

l.f~~~~?~ ~J.~~~f~~j:~~~~~~J 
, 
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"GOEBBELS MAAKT SCHOOL" 

Q NDER bovenstaande titel lazen wij een ar-
tikel in ,.Met volle zeilen", een propagan

da-blaadje van de P. v. d. A. 
Het is niet onze gewoonte in dispuut te gaan 
over wat het een of ander blaadje belieft te 
schrijven en allerminst dat van een politieke 
partij. Er waren echter twee dingen, die ons 
in dit geval noopten van onze regel af te wij
ken, n.l.: Ten eerste, omdat in genoemd arti
kel de naam van ons lid, kam. Luksemburg, 
werd genoemd, en ten tweede, omdat wij van 
mening Zijn, dat de schrijver onmogelijk een 
betere kop boven zijn artikel had kunnen 
plaatsen. Hij gaf ..n.l. een overtuigend bewijs, 
dat Goebbels vuilspuiterij school heeft ge
maaklL lilen ar tiltel, om met een tang aan te 
vatten en een meter van het lijf te houden, 
een genre, waarin dit blaadje sterk schijnt uit 
te munten. 
Het behoeft geen enkele inspanning om de 
bedoelingen van de schrijver en de onzinnig
held van het artikel te ontrafelen. Ontdaan 
van a llo sentimentele franje stelt de sch:rij
ver de kwestie, of het mogelijk Is de toestand 
In een land objectief te kunnen beoordelen zon
dor zelfs de taal te kunnen verstaan en te
vens in een kort tijdsbestelt. 
Welaan, wij willen slechts twee tegen-argu
menten naar voren brengen en de rest over
laten aan de bezoekers van de vergaderingen, 
waar kam. Luksemburg een verslag van zijn 
bezoek aan Tsjecho-Slowakije zal brengen, en 
waar ieder desgewenst vragen kan stel
len. Ons eerste argument luidt: 
Overal waar de delegatie kwam, konden de 
gedelegeerden constateren, dat met een koorts
achtig tempo woningen werden hersteld en 
nieuwe hulzenblokken uit de grond verrezen. 
E n zo kan iedere niet-Nederlander , al kan hij 
geen woord Nederlands verstaan, bij een be
zoek aan ons land constateren, dat er van 
werkelijke wederopbouw geen sprake is! 
De Nederlanders zelf kunnen bovendien dan 
nog constateren - en dat kunnen zij reeds 
door alleen maar een bllk'\n de dagbladen te 
slaan - dat de bouw van nieuwe woningen 

in Nederland absoluut in geen verhouding 
staat met de bevolltingsaanwas, laat staan in 
staat is àe oorlogsschade en vijfjarige achter
stand in te halen. 
Is dit éne tegen-argument voldoende, redac
tie van ,.Met volle zeilen" ? 
Dan ons tweede argument: 
Aan deze or!louw werken niet alleen de bouw
vakarbeiders, doch a 11 e arbeiders vrij w i 1-
1 i g mede, ook ná hun gewone dagtäak. 
Hoe dit mogelijk is'? 
Dit iS geen geheimzinni~ wonder. Alleen het 
feit, dat de werkers wetc:l. 'at zij en geen 
ander zullen profiteren van de d('(>r hen ver
richte arbeid, g;eeft hen de kracht tot deze 
schier bovenmenselijke prestaties. Dáá.r kCJ?-t 
men geen mensengroepen, die witbrood en 
andere, die ·grauwbrood eten. Dáár heeft men 
nimmet· gehoord van "uitwijk-mogelijlmeden". 
Voor zover er wel verschil bestaat, dan is dit 
in het voordeel van de werkende klasse en 
niet, zoals het in Nederland en de overige 
kapitalistische land'l!l het •geval is, in het 
voordeel van de paras(terende klasse. 
En als .,Met volle zeilen" meent te moeten 
wijzen op het elkander-niet-verstaan, dan is 
ons antwoord, !kijk naar eigen land. Want al 
spreken we hier één taal, toch verstaan de 
zwoegers, die de rijkdom door hun arbeids
kracht voortbrengen en de grote winstma
kers, die deze rijkdom binnenslepen, elkander 
in het geheel niet. En dit blijft, zo lang als 
tussen deze beide groepen het verschil blijft 
bestaan, tussen wat ze eten, wat ze verdie
nen en waar ze wonen! 
Maar dit aan de kaak te stellen is blijkbaar 
n i e t de taak van .,Met volle zeilen"! Zij 
moet ten koste van alles de regeringspolitiek 
dekken en, als dit enige moeilijkheden met 
zich brengt (denk aan de 39 cent, Ad. Ver
meulen!) dan heeft men enige afleiding no
dig, waarvoor artikelen als : " Goebbels maakt 
school" moeten zo11g dragen. En. ..... d e aard 
van het artikel le.at -geen twijfel over de 
vraag, wie het meeste vrucht genoten heeft 
van deze Goebbelsschool. ... .. ! 

STADS· 
REINIGING 

VAN de straatreinigingsarbeiders is er nog 
een groot gedeelte, dat in de l e loonklas 

wordt gewaardeerd. Hierover h eerst bij het 
betrokken personeel grote ontstemming, t e
meer, daar men nog steeds argumenten weet 
te vinden om deze l e loonklas toe te passen. 
E r zijn zelfs reinigingsmannen, die - met 
40 dienstjaren - om de een of andere reden 
niet vg,pr bevordering naar de 2e loongroep 
in aatftfterking komen. De argumenten hier
voor kan men - evenals de spreekwoordelij
ke stok om een hond te slaan - altijd wel 
vinden. als men niet bij zijn superieuren in 
de smaak valt. Een uniforme regeling ont
breek t geheel. Voorheen moest men 25 dienst
jaren hebben om bevorderd te kunnen worden 
tot handlanger in de 2e loon groep. Deze rege
ling is nu In die zin gewijzigd, dat, als men 
zeer goed voldoet, men eerder in de 2e loon
groep geplaatst. kan worden. Gevolg is, dat 
een aa.ntal werknemers om bepaalde redenen 
niet bevorderd wordl 
Reeds 71 jaar bestaat de Stadsreiniging. AI 
deze jaren heef t men de arbeid van de straat
reinigers als ongeschoolde arbeiders met de 
le loongroep onvoldoende gewaardeerd. Van-

af de opr ichting der E enheidsvakcentrale 
heeft onze organisatie alles In h et werk ge
stel? om deze l e loonklasse bij de Reiniging 
ongedaan te maken, ook al, omdat de Reini
ging een van de weinige gemeentediensten iS, 
waar deze loongroep nog bestaat. De reini
gingsman heeft zich te voegen naar de wens 
van het publiek. Wordt er feest gevierd, dan 
is het de reinigingsman, die •s nachts de stad 
weer een toonbaar aanzicht moet geven. 
N u de winter In aantocht Is, moet men m et 
inzet van alle krachten onder de meest on
gunstige omstandigheden zijn werk verrich
ten. De straatreinigers doen hun plicht t egen
over de gemeenschap. H et ware te wensen, 
dat Burgemeester en Wethouders benevens de 
directie der Stadsreiniging hun plicht vervul
den tegenover de straatreln!gers. De wltar
dering, die deze •groep van personeel ongetwij
feld ve~ent, dient toch in de eers te plaats 
tot uitdfultklng gebracht t e worden in het 
toekennen van een menswaardl.g loon waar
van zij hun .gezinnen op behoorlijke wij~e .kun
nen onderhouden. Het wordt de hoogste t ijd, 
d~~ ~het gesol met deze mensen een defi
nitief emde wordt gemaakt! 

• 

Amsterdam Mobliseert 
Etm. oveTzicht van het Theater Carré op Zondagmorgen 24 October waar de B.N.O.P. 
in OpenbaTe vergadering bijee1~ kwam om de salarispositie Ivan het Overheids
peTSoneel te bespreken· 

Een ,, Vaderlijke" vergzsstng 
VERGING het U pr eeles zo als ons, toen 

wij uit de kranten van Donderdag 28 
Octob er j .l . k ennis nam-en \'an de verhoging 
der levensnûddelenprijzen en om~1 llelceurlg 

te rug moesten denken aan de krantenberich
ten in het najaar van 1944, waarin leennis 
werd gegeven van het besluit van Se3'8-ln
quart tot radicale vermindering der levens
middelen-rantsoenen? 
U herinnert zich t och nog wel die periode 
van verslágenheid, toen wij <Ie honge rwinter 
teg~t; ~gen met êén ldlo aardappelen, 
400 gram b:rood en . . . . sullmrbieten? 
Wij weten niet meer, wellee uaam Sl'ys gaf 
aan deze aanslag op ons vo11csbestaan. Wel 
weten wij, dat onze h ul<Uge "socialistische" 
minister-president "Vader" Drees heden ten 
dage het woord "Uitwijltou" In do m ode h eeft 
gebracht als een "N ew Loolc" van het "be
zuinigen" van zijn antl-revolutlonnalre voor
ganger en leermeester Colijn. 
En - heel eigenaardig - of we nu de Be
zuinigingsperiode van Colijn, de hongerwinter 
van Seys of· de "uitwijkmethode" van Drees 
bekijken, steeds nemen we waar, dat het kind 
van de rekening dezelfde naam draagt: Bet 
werkende volk . > •• 
H et werkende volk, dat de m.illioenenwinsten 
vergaarde voor een handjevol grootkapitalls
ten; dat in tijden , ·an oorlog en onderdruk
king zijn beste zonen opofferde voor de vrij
heid van ons land en dat nu, nu de Jnillloe
nenwinstmakers, de koloniale machthebbers 
weer stevig in het zadel zitten, wordt afge
scheept met een weekloon, waannede men 
een bestaan lijdt, dat veel ov•reenkomst ver
toont met de hongerwinte r 1944-'45 ..•• 
"Uitwijken", zegt "Vader" Drees en hiJ be
doelt blijkbaar via de suikerbiet naar de 
T.B.C. en b et lcerkh of •••. 
En - om hun minachting voor het werken
de volk nog beter te demonstreren - sche
pen de "socialistische'' h eren en hun suppor

, ters in Den. .Haag ons af m et êén gulden fooi 
per week! Om de prijsvcrhogingen 011 te van
gen heet dat . . . . "En", zegt Droos, "de beste 
"ultwijl;;ers" houden va1l deze gulden nog 81 
cent over!" 
Maar laten wiJ dan bier even verm'elden, dat 
"Vader'' Drees zich toch op enige punten 
schromelijk vergist! In de eer ste plaats die 
gulden loonsverhoging. 
Indien b:v. een gehuwde werkman In over
heidsdienst momenteel f 50 bruto verdient, 

dan wordt de berekening van het netto-be
drag als ' 'olgt: 

Bru to Grondloon f 50.
Al 7 Vz% penSioenpremie " 8. 75 

Blijft over 
Al loonbelasting 

f 46.25 
" 8.89 

Netto-loon f 42.86 
Gaat deze zelfde werkman straks één gulden 
meer verdienen, dan wordt de beTel<enlng 
als volgt: 

Bruto Grondloon • f 50.
Af 7llz% pensioenpremie " 8.75 

f 46.25 
+ Tijd. toeslag " 1.-

Af loonbelas ting 
f 47.25 
" 8.61 
t4S:64 

Hij kijgt dos niet één gulden, doch 78 cent 
meer in zijn loonzakje! Voor ongehuwden ligt 
deze berekening nog vrij wat ongunstiger. 
~len behoeft heus geen financieel genie te 
zijn om tot deze berekening te komen. ~let 
behulp van een loonbelastingtabel kan tedere 
arbeider met gewoon lager onderwijs de juls t
held van deze cijfers controleren. 
l\:laar de min.-president " Vader" Drees kon 
het blijkbaar niet! Of •••. was het In dit ge
val iets anders dan onkunde 'l ! 
En ook op nog een ander punt vergist "va-
der'• Drees zich .••. 
En dat is, wanneer hij meent, dat het wer
k ende volk zijn valse cijfers In zijn even valse 
huishoudboekje zonder meer zal slikken! 
Hij vergist zich. - en met hem de hele reac
tionairé ma.cht hebberskliek, waarop zijn 
macht is gebaseerd - indien hiJ meent, dat 
h et werkende ' •olk nog langer zal dulden, dat 
bet koloniale avontuur wordt uitgevochten op 
de roggen van ons en onze kinderen! 
Hij vergist zich, indien hij meent, dat h et 
werkende volk zich ten eeuwige dage zal la-
ten gebrulken voor het vergroten der bank
relceningen van hun uitbulters! 
Hij vergist zich, indien hij meent, dat hij de 
bouwers en tustandhooqers van onze samen
leving nog langer af zal kunnen schepen m et 
een fooi van enkele dubbeltjes! 
DE MAAT IS VOL! 
En wat dat betekent, daar zou Seys-lllqoart, 
Indien hij nog leefde, over mee kunnen pra
ten .•.• ! 

e 
Lager P. T.T. personeel 

wacht tevergeefs 
N A 1945 is lrier en daar in ons bedrijf op 

het gebied van de promotiekansen wel 
het een en ander gebeurd. Dan druppelde het 
hier, dan regende het daar. Vrome wensen 
van jaren geleden werden werkelijkheid. Het 
valt niet te ontkennen, dat voor hen, die hier 
onder vielen, het een verbetering in hun po
sitie betekende. 

Men is nu eenmaal goedkoper uit, om 
enkele groepen iets te geven, dan over de 
gehele linie verbeteringen aan te brengen. 
De nulklaasers (kantoorbedienden. asSisten
ten enz.) de schrijvers, de hoofd.bestellers, ex
pediteurs en nog enige kleinere groepen heb
ben min of meer wat gekregen. 

Er zijn nu eenmaal twee manieren om finan· 
cleel vooruit t e k omen. Ten eerste een sala
risverbetering over de gehele linie en ten 
tweede in<lividueel promotie te maken: 
In een bedrijf als het onze, met zijn veelzij
dige arbeid zijn nu eenmaal veel rangen (veel 
te veel, red. ) en daarmede zoveel salarisscha
len. 

Maar toen men lager kwam en de groepen 
dus groter in omvang werden, stolcte de ver
beteringen. Terwijl men voor de nulltlassers 
en de expediteurs incidentele maatregelen kon 
nemen, bleek het voor de bestellers le klasse 
schijnbaar niet mogelljl<. Moet hiervoor be
slist de herziening van het bezoldigignsbesluit 
afgewacht worden? 

Doch wat zagen wij na de oorlog gebeuren? 
Toen men hiel\ en daar groepen en groepjes 
enige promotiemogelijkheld gaf, begon bij het 
gehele personeel een gedachte leven, dat dat 
uiteindelijk de weg zou zijn om financiële ver
beteringen tot stand te brengen. 

Daarom kunnen wij er maar niet genoeg op 
wijzen, dat rangbevordering van groot be
jang Is, en ook door ons wordt gestimuleerd, 
doch dat een algehele salarisverbetering pri
mair moet zijn. 
Daarom geldt ook voor het P.T.T.-personeel: 

Meermalen is op deze verkeerde zienswijze 
door ons gewezen. Het resultaat is dan ook, 
zoals wij die hebben verwacht. Het is opge
houden promoties te regenen en de grote 
massa van het lager personeel heeft niets ge
kregen. 

Gelijkstelilng met de lonen in de particuliere 
bedrijven. 

Een looncorrectie van 15°To 
Wanneer hier het gehele P.T.T.-personeel de 
strijd voor gaat voeren, iS het op de goede 
weg om de noodtoestand in zijn gezinnen te 
doen eindigen. Voorbeelden om dit te bewijzen ten over. 

. r-·-·-----·--····· 
Organiseren juist nu I 

DE Tweede Wereldoorlog 
. . heeft milliarileri aan 

waarden vernield en de we
reld dtis zoveel aîmer .ge
maakt. Ex-minister prof. 
Schermerhorn spl·ak inder
tijd mooie woorden van een 
verdeling der armOede. Irt 
de practijk is hiervan niets 
gekomen. Toevallig is dit 
niet. Een Regering van een 
kapiWistische land zorgt in 
de eerste plaats voor haar. 
kapitalisten. Dat is een na
tuurlijke zaak, die voort
spruit uit de aard van het 
beestje. De ondernemers 
moeten kapitaal ku:nnen vor
men, natuurlijk niet voor 
hun eigen zak, want dit zou 
egoïstisch zijn; neen, dat ge
beurt in naam van het alge
meen belang. 
Dat aan de andere kant de 
werkers, waaronder het 
overheidspersoneel, naar la
ger levenspeil moeten, is ook 
weer een natuurlijke zaak. 
Waar de een meer krijgt, 
de ander minder. Kapitaal 
kan alleen gevórmd worden 
uit levend'è arbêidsiracht, de 
enige kracht, die nieuwe 
waarde voortbrengt. Hoc 
mèer kapitaalvorming, hoe 
sterker de werkers moeten 
aanpassen en uitwijken. . . 
Is zo'n Regering dan nog 
lid van de Benelux, die uit 

,,louter verdediging'? de aan
valsoorlog tegen de Sowjet
Unie organiseert, dan gaat 
nog een slordige cent weg 
voor 1het kanon. Wie die be
taalt? 
De Regering weet met be
hulp van de z.g. socialisti
sche ministers wel de weg 
om aan het geld te komen. 
Geef de werkers één gulden 
(minus belasting) in de hand 
en haal hem een rijksdaal
der uit de zak door middel 
van prijsverhoging van de 
verbruiltsgoed eren. 
Het wonder-huishoudboekje 
van Drees zal dan voortove
ren, dat hij fmáncieel niet 
achteruit gaat. 
Alleen een Regering met ze
delijke normen kan het ge
zond verstand van bet volk 
zo laag aanslaan. Maar het 
overheidspersoneel kan re
kenen en laat zich niet beet
nemen. 
Het is verontwaardigd over 
de vakbondsleiders der Unie
bonden, die hun medewer
king aan deze strooptocht 
hebben gegeven. . . . . . . . . 
De Regering ot·ganiseert met 
behulp van deze 'bestuurders 
de armoede. Maar het over
heidspersoneel wil geen ar
moede. Bet wil welvaart en 
vrede. En het zal er voor 
weten te strijden. 

Het middel in die strijd Is 

e n bliJft de vakbond 

Daar 1s allereerst de B.N. 
O.P., clie onafhankelijk staat 
tegenover de Regering. De 
B.N.O.P. is I)AAROM de 
beste organisatie voor alle 
ongeorganiseerden. Wij roe
pen hen toe, organiseert U! 
Alleen vermoogt gij niets, 
verenigc! met anderen ver
moogt gij alles! 
Daar zijn voorts de Unie
bonden, die vareu in het 
kielzog der regering. Hun 
leden hebben een voorname 
taak. In de bedrijven wordt 
naar aanleiding van de ta
vergulden veel over de lei
ders dcrs Uniebonden gekan
kerd. Maar dit heeft weinjg 
zin. De leden moeten hun 
besturen duidelijk maken, 
dat zij bun schandel.i;jke hou
ding hebben te wijzigen of 
anders moeten verdwijnen. 
De leden van de Uniebon
den moeten eisen, dat hun 
bestuurders samen met de 
B.N.O.P. het sterke arbeids
front zullen vonnen, waarop 
iedere verdere aanval van de 
Regering zal stukbreken niet 
alleen, maar door middel 
waarvan het overheidsperso
neel zijn positie zal weten te 
verbeteren. 
Leve de Eenheid van het ge
hele overheidspersoneel!! .. 
Op voor een menswaardig 
bestaan!! 
Leve de vrede!! 

············-········-------=--=----! 
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WAARSCHUWING 
Bet komt herhaaldelijk voor, dat Arbeidscon
tra.ctanten zich - in verband met het ver
krijgen van een vaste aanstelling - laten 
keuren. Worden zij bij deze keuring voor de 
dienst ongeschikt bevonden, da.n vragen zij 
- zonder hJertoe eerst overleg met hun boncJs.. 
bestuur to plegen - herkeuring a.a.n. Bij deze 
herkeuring wordt da.n meestal de beslissing 
va.n de eerste .keuring bevestigd, waarna. spoe
dig een aanzegging van ontslag volgt ..•. 
Was aan deze gang van za:ken niets te ver
anderen geweest? Zeker, in vele gevallen zou 
het noodlottig ontslag zijn uitgebleven indien 
betrokltenen niet op eigen houtje te werk wa
ren gegaan. Meestal komen ze na de aanzeg
ging van ontslag op ons kantoor en dan staan 
ook wij machteloos. 
Een voorbeeld: Een hulp-monteur liet zich 
kouren ter verkrijging van een vaste aanstel
ling. Btl werd afgekeurd voor een lichte 
breuk! Htl vroeg herkeuring aan, werd op
nieuw ongeschikt bevonden en enige weken 
later ontslagen. En eerst daarna diende h\i 
een aanklacht in op ·ons kantoor...... toen het 
te laat was! 
Was deze kameraad onmiddellijk na de eerste 
keuring bij ons gekomen, dan was va.n ont
slag geen sprake geweest ...... 
Een waarschu\vlng dus voor allen die dit aan
gaat! 

Gemeen levervoerbedrijf 

Invoering van de 
vooroorlogse roosters 

Oud., wBnloeslanden dreigen Ie herleven 

vooR 1940 gaf het gemeentevervoerbedrijf 
aan het publiek een uitmuntende service. 

De trams reden In de week en op Zondag tot 
12 uur en zelfs om half één •s nachts was men 
vel'zel<erd da.t do t= U :na.e.r de.;plaats van 
bestemming bracht. Wij willen voorop stellen, 
dat wij dit voor een stad als Amsterdam als 
normaal beschouwen, en dat wij er ons van 
bewust zijn, dat deze toestand weer terug
moet !tarnen. Maar helaas gaf d-. directie van 
de T1·am niet eenzelfde goede service aan de 
voornaamste drijfkracht van ons stadsver
voer, n.l. aan het bedienend personeel. De 
interne organisatie was niet zo efficiënt als 
het voor de oppervlB.lkkige toeschouwer scheen. 
Het rijdend personeel was verstrikt in een 
wirwar van roosters, welke een persoonlijk 
familieleven voor <leze mensen uitsloot. Het 
was regel in hun gezinnen, dat moeder-de
vrouw steeds tweemaal eten moest koken. 
Eénmaal voor het gezin en éénmaal voor '{a
der en soms zelfs nog éénmaal voor de oudste 
zoon, als deze de twijfelachtige eer mocht 
genieten ook het publiek door middel van het 
G.V.B. te dienen. De roosters werden buiten 
het personeel om gemaakt. Pogingen van 
enige vakorganisaties om aa.n de hand van 
de door hen opgestelde dienstroosters wijzi
gingen aan te brengen, wellte inderdaad een 
belangrijke verbetering van de werktijdverde
ling inhielden, werden door de directie gene
geerd. 

Ná. de oorlog. 
Na de oorlog had het p~rsoneel aanvankelijk 
over de dienstroosters geen klachten. Zon
dags werd niet gereden. Zlj wisten dat dit 
abnormaal was en het besluit van de directie 
om ook Zondags te gaan rijden, ondervond 
geen enkele tegenstan:ct. Het was nu zo, dat 
van do negen Zondagen er op vier werd ge
werltt en er vijf vrije Zondagen over bleven. 

De voorstellen 
De nieuwe voorstellen van de directie houden 
echter een belangrijke verslechtering in. Deze 
voorstellen komen er n.l. o.a. op neer, dat van 
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* * 

* 
Ons Congres 

* 
* EENVOUDIG, doch S'11UUllcvol versierd was de zaal, 

Waar drie dagen klonken, in kruimige taal, * 
De stemmen der werkers uit vele bedrijven 

* Over hun zorgen en moeite om staande te bLijven, 
Over resoluties en de reglementen, -l(-

* Statuten en begroting, oftewel centen. * 
* 

NA een stevige maaltijd en een avond verpozen, 
En nadat het Hoofdbestuur was gekozen, -lE-

* 
Ging men weer naar huis, welhaast niemand die morde, 
Maar ... de B.N.O.P. was zelfstandig geworden! * 

*' EN al waren de meningen wel eens verdee'Ld, 
De discussies wat heftig (waarom dit verheeld?), 

Er is ernstig gezocht naar wegen, die lèiden 
0 * 

* -l<· 
Naar een beetje geluk in de komende tijden, 
Want de armoede klopt aan iedere deur 

* En vraagt daarbij niet -n.aar geloof of -n.aar kleur. 
* 

* HET Congres heeft begrepen, ZO ALLEEN kan men slagen. 
Dit is het parool, dat wij uit moeten dragen, 

-x-

* 11DE EENHEID DER WERKERS", 't zij zwart, geel of rood, 
DAT ALLEEN kan ons leiden. -n.aar VREDE EN BROOD ! * * 

* * * * * * * 
de 9 Zondagen. er slechts 3 vrij zijn, terwijl er 
op 6 moet worden .gewerkt. Dat hieraan met
een het bericht gekoppeld wo1·dt van de ver
hoging van. ~ :naohte!Uke en Zondagstoela
gen, fs mlslCJdîng. Op deze toeslagen heeft 
het personeel recht. Zij zijn nog slechts een 
al te geringe tegemoetkoming voor de geste
gen kosten van het levensonderhoud. Hiervan 
los moet men de verslechtering van de roos
ter~ zien. 

Ons standpunt. 
Wij als B.N.O.P. zijn er ons van bewust, dat 

J. w. vos. * 
* * * * * * * 

er zeer zeker een dienstrooster is te ontwer
pen, welke in belangrijke mate aa.n de ge
rechtvaat·dtgde eisen van het rijdend personeel 
tegemoet komt. Wij ziin er ons van bewust, 
dat echter eerst dat\ een ideale oplossing zou 
gevonden kunnen worden, als de arbeidstijd 
van dit personeel werd gebracht op gemid
deld 40 uur per weelr, wat gezien het zenuw
slopend werk van deze mensen geen luxe zou 
zijn. Wij kunnen onze lezers verzekeren, dat 
beide laatste punten de volle aandacht van 
het bestuur hebben en dat concrete voorstel
len 1n deze richting worden uitgewerkt. 

De toestand onder de schoonmaaksters der W.S.B.Z. . 
ALS wij het een of andere dagblad opslaan 

en de advertentiepagina bekijken, tien te
gen één dat er één of meerdere advertenties 
in voorkomen, waarin schoonmaaksters wor
den gevraagd tegen een Joon van· f 1.- per 
uur. En je verbaast je dan in een gemeente
lijke advértentie te lezen, waarin schoonmaak
sters worden gevraagd boven de 23 jaar op 
een loon van f 0.60 per uur. 
Uit het grote tekollt aan schoonmaaksters bij 
de gemeente blijkt overduidelijk, dat er maar 
weinig schoonmaaksters zijn, die op deze laat
ste aanbieding ingaan. 
Nemen wij b.v. het Stadhuis, waar plaats is 
voor circa 22 vrouwen, terwijl er slechts 10 à 
12 werken. Dit staat mede in verband met de 
zeer ongunstige werlttijden (avonduren). 
En wanneer er reeds moeilijkheden zijn, om 
schoonmaaksters te krijgen op vaste plaatsen, 
dan is het duidelijlr, dat er voor een smerige 
verbouwde school of leegstaand gebouw nog 
minder animo bestaat. Ten overvloede moe
ten dergelijke vuile ltarweitjes dan nog opge
knapt worden zonder het goede materiaal 
(zeep) tegen een loon van f 0.60 per uur. 
Er is nu al veel over deze loonregeling ge
sproken en er dient nu toch een verandering 
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plaats te vinden! 
Tevens willen wij wijzen op iets abnormaals 
in de loonregeling voor de z.g. 0-klasse, waar· 
naar ook de schoonmaaksters worden betaald. 
Er bestaat namelijk een verschil tussen het 
uurloon van mannen 77 ct. en dat van de 
vrouwen va.n slechts 60 ct. 
Nu vin<lt men, in verband met de laatste 
voorstellen van de salariscommissie ad-hoc, 
die door de regering zijn aanvaard, nergens 
meer tussen ongehuwd en gehuwd en dus oolr 
tussen man en vrouw, enig verschil. Het 
handhaven va.n een uitzondering bij deze nul
klasse is dus volkomen onjuist. Daarnaast 
zijn wij .qe mening toegedaan, dat de nul
klasse absurd is en deze in zijn geheel dient 
te vervallen. De ongeschoolde arbeider be
hoort in loonklasse I van de werklieden, <lus 
ook de schoonma.altsters. 
Dit zou dan neerkomen op een uurloon van 
86 ct. Hiervoor dient de strijd te worden ge
voerd: hogere lonen en betere arbeidsvoor
waarden. Een inwilliging van deze eisen is 
noodzakelijk voor het behouden der :volksge
zondheid! De gemeenschap heeft recht op 
hygiënische gebouwen. En dit .mB.Ig niet af
stuiten door te slechte beloning! 



r .n. 
D E N H A A G. 

noss.7j5l4. 

• 
\ 
I 

BEDRIJFSORGANISAT:tZ VAN r;.;:;DERLANDS OVER.1!EIDSP3l.SONEEL 
(B.~. o.P.) aangesloten bij de Eenheidsvakcentrale (EVC). 

Door de Bedrijfsorganisatie van IJederlands Overheide 
Personeel (B . N. O.P.) wordt onder het overheidspersoneel der 
gemeente 's-Gravenhage bijgaand pamflet verspreid. 

In dit pamflet komt voor een adres aan de Gemeenteraad 
I 

van s - Gravenhage van J.SCHENK en J.STOOPENDAAL, respectieve-
lijk voorzitter en secretaris van de B. d . O. P. 

Het opmerkelijke van dit pamflet is, dat op geen enkele 
wijze is vermeld, dat de B.N.O.P . een bedrijfsgroep is van 
de Eenheidsvakcentrale (E.V.C.) Mogelijk is laatstgenoemde 
aanduiding weggelaten om eventuele sympathiserenden met de 
inhoud van genoemd adres niet af te schrikken. 

verzonden op 25 Augustus 1948 
aan: c.v.n. 

c.v.1?. -
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BEDRIJFSORGANISATIE VAN' JB N 0 lP 
NEDERLANDS OVERHEJDS PERSONEEL , " 1 '\! o o o 

KAI\TOOR: JORIS VA~ DER HAAGENSTRAAT H - TELEFOON 33.62.53 

Oproep aan bet Gemeentepersoneel! 

Waarde Collega's, 

I Iet zal U niet zijn ontgaan, dat bij de incot·poratie van basissalaris en/of loon plus toelagen, 
evenals bij de daa1·op gevolgde salarisherziening, het laagstbezoldigde deel van de ambtenaren, 
maar vooral de werklieden, een veel te kle·ine vermeerderering van inkomsten hebben gekregen. 

V oor de werklieden was het zelfs noodzakelijk, wilden deze niet aan inkomsten achteruit 
gaan, direct weer een toelage te verstrekken, variërende van f 0.96 t fm f 1.44 per week! 

Het is naar aanleiding van deze in de practijk tot grote onbillijkheid geleid hebbende incor
pora tie, loon en salarisherziening. dat ons Hoofdbestuur zich tot de Gemeenteraad heeft gewend 
met een adres. waarin op verbetering van de positie, - vooral van het laagstbezoldigde -
gemeentepersoneel wordt aangedrongen. 

Want niet alleen het H.T.M.-personeel heeft te lage inkomsten, ook onder het gemeente
personeel zijn gehuwde werklieden die met ongeveer f 36.- per week thuiskomen! 

Honderden werklieden. bij de Reiniging, b.v. de straatvegers. hebben, na aftrek van de thans 
nog geldende pensioenpremie en de loonbelasting. f 36.16 per week. Het behoeft dan ook geen ver
wondering te wekken, wanneer statistische onder::oekingen tot de conclusie leiden. dat het Gemeen
tepersoneel - en het Overheidspersoneel in het algemeen -

tot 20 o/o minder loon en salarisverhoging heeft ontvangen dan arbeiders werkzaam in 
particuliere bedrijven! 

Dit is ook de leiders van de Uniebonden voldoende bekend. vandaar dat men van die zijde 
de groeiende ontevredenheid onder het laagstbezoldigde gemeentepersoneel tracht op te vangen 
door een herziening van de groepsindeling, inplaats van 

door een algehele verbeterde loon- en salarisregeling! 

Ons bestuur doet daarom een ernstig beroep op het gemeentepersoneel om in z'n eigen belang 
en dat van zijn gezin, het voorstel tot 

uitkering van een duurtetoeslag van 15% te ondersteunen!! 

Zendt adhaesie-betuigingen aan de Gemeenteraad, ondertekend door de in Uw bedrijf of op 
het kantoor werkzaam zijnde collega's! 

Neemt evenwel vooraf kennis van de inhoud van ons adres. dat wij hier in extenso laten 
"'"'1 ~n 

Amsterdam. 24 Juli 1948. 

Aan de Gemeenteraad van 's-Gravenhage. 

Geven met uerschuldigde gevoelens te kennen: 
]. Schenk en f. Stoopendaal, respectievelijk voorzitter en secretaris uan de Bedrijfsorganisatie van Neder
lands Ovcrheids Personeel (B.N.O.P.), 
in deze domicilie kiezende aan de Kloveniersburgwal 139 te Amsterdam (C.); 
dat namens hun bedrijfsorganisatie reeds in December 194ï tof Uw Raad hef verzoek is gericht aan het 
Rijks- en overig Overheidspersoneel, <v.o. ook begrepen de arbeidscontractanten, een uitkering ineens te 
verstrekken van een maand salaris met een minimum van f 300.- ; 

z.o.z. 
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dnt lum .x11anisatic van Uw Raad het bericht mocht ontvangen ciJt hij het voorstel ter afdoening in handen 
had yesleid van Zijne Excellentie. de Minister van Bi11nenhmd>c Zaken: 
dllt .1''rc~s3.,ten 11:1 dit antwoord van Uw Rao:l ucen Cllkc:le mcdedeliny omtrent het hiervoor aangehaaldc 
•'oor:tcl hc.:ft berdkt; 
dat evenwel in de financiële positie van het OverheidspersoMC'i geen cnkclc vcrbetering werd aangebracht. 
terwijl de achterstond in de gezinnen tengevolge van de ononderbroken stijging der levensmiddelenprijzen 
voortdurend groter werd, hetgeen voor de organisatie. die odressnflfen de eer hebben te vertegenwoor
cli17efl, aanleiding is geweest tot hel beleggen Vnfl een Landelijk Salaris-congres. hetwelk gehouden is op 
6 Maart 1948. welk Congres door bijna 1000 a[ge'!aardigclen uit het gehele land, waaronder ook niet- efl 
anders IJCorganiseerden. werd bezocht; 
clat aan de vooravond van het hierbedoeiele Congres door middel va11 een persbericht. werd bekend ge• 
maakt. dat tussen de Regering en de vcrtegenwoordigers van de Utlie-bonden overeenstemming bereikt 
was over enige maatregelen, befrekking hebbende op dl• financi/iic positie van het Overheidspersoneel. welke 
ook van toepassing zouden zijn voor het personeel i_n dienst bij de lagere Overheidsorganen; 
clat het meermalen aangehaalde Congres cvemvc/ wm oordcel was. dot clcze maatregelen onvoldoende waren 
om in c/c bestaande achterstand, vooral van het laagstbezoldigde deel vwt het overheidspersoneel. ook maar 
enigermate te voorzien; 
dat <<an de bestaande onrust en ontevredenheid van hel clllcrhcidspcrsonecl door deze maatregelen geen 
einde gemaakt werd, doelt dat cleze nadien tot uitiny kwumen op het Conyre.s, dat 3 en 4 Mei 1948 te 
Scheveningen door de AR.KA gehouden wcrcl en op het ConwC's VM de ABVA, clat op 22, 23 en 24 Juni 
1948 te Utrecht plaats vond en die onlangs de hr.sturen v11n de Unie-bonden noopten, langs telegrafische 
weg dringend een onderhoud aatt te vragen met Zijne E:o:ccllenlie. de Minister wm Binnenlandse Zaken; 
dal aanleiding tot clit onderhoud was het vcrzoC'Ic om aan het overheidspersoneel. evenals zulks in 1947 
het gcvttl was. als vacantietoeslag een gratificafie toe te kennen ten bedrage van 2 Ofo van de jaarwedde: 
dat naar de meninfJ van adressanten de toekenning vun een c/ergclijkc tocslllg met het c/ocl een behoorlijke 
vocnntic-bcstecling beter mogelijk te maken, niet is te beschouwen als een bijdrage om de noodtoestand. 
waarin het overgrote deel van het in overheidsdienst werkzaam zijnde personeel verkeert, te vcrlichten en 
dat overigens de grootte dezer gratificatie en de aangebrachte ondergeschikte correcties volstrekt onvol
doende zijn om aan de noodtoestand een einde te maken; 
dat adressanten er daarom bij Uw Raad met kl~m op aandrinf7en een me.::r bevredigende oplossing voor het 
overheidspersoneel te bevorderen, hetgee11 naar hun mening het geval zal zijn, wanneer een nieuwe Ioon
eii salarisregeling voor het overheidspersoneel wordt ingevoerd. die uitgaat van de gedachte. dat het 
minimum-salaris een zodanige hoogte dient te hebben. dat het een gezin van twee personen in staat stelt 
op normale wijze in zijn onderhoud te voorzien. 
dat naar de mening van adressanten de mogelijkheid hiertoe aattu•e:ig is. wanneer de door hen gewenste 
loon- en salarisregeling ::al worden opgebouwd op ecn minimum-loon en/of salaris van f 2400.- per jaar 
voor de laagstbezoldigde ambtenaren en arbeiders. ingaande op 23-jarigc leeftijd; 
dat adressanten er van overtuigd zijn, dat het opbouwen van een nieuwe loon- e11 salarisregeling enige tijd 
in beslag zal nemen. reden u•aarom zij er bij Uw Raad op aandringen. in af•vac;hfing van de fotstand
komin.q v3n een nieuwe salarisregeling als door adressanten vooryestcld. aan het gehele overheidspersoneel, 
dat een inkomen heeft tot en met f 3500.- per jaar, een cluurteticslag te doen uitkeren groot 15 ° ·o van hun 
loon enfof salaris. ingaande 1 Januari 1948; 
dat adressanten zich beperken tot de ambtenaren en werkliedefl met een inkomen tot en met f 3500.- per 
jaar, hetgeen zijn oorzaak vindt in het feit, dat cle hiertoe behorende ambtenaren van - c/e na publicatie 
van het Regeringspersbureau d,d. 9 Maart 1948 door de Regering ingevoerde maatregelen alleen maar 
ku11nen profiterefl van de vermindering der pensioenpremie met 2}·2 Olq; 

dat de voorgestelde regeling in het welbegrepen belang van de overheid is. aangezien verwacht mag worden. 
clat de verlichtiflg van de materiële zorgen der ambtenoren en werklieden de aandacht voor lum arbeid ten 
goede zal komen en van gunstige invloed zal zijn op hun cllcnsfuitvocring, mccle tengevolge van het feit, 
dat aan de bestaande onrust onder het overheidspersoneel een einde zal komen; 
zich er rekenschap van gevende met het hierbij aan Uw Raacl gedane voorstel tot directe uitkedng van 
een duurtetoeslag van 15 °/o te handelen in het waarachtig belang van het overheidspersoMci. 

Namens de Bcdrijfsorganisattè 
van Nederlands Overheidspersoneel, 

J, Schenk, voorzitter, 
J. Stoopendaol, secretaris. 

Wanneer het ook de leiding van de Uniebonden werkelijk ernst is, verbetering aan te brengen 
in de positie van de werklieden en laagst bezoldigde ambtenaren, dan is het niet voldoende dit op 
congressen te verklaren. maar dan dient dit in de practijk tot uitdrukking te worden gebracht! 

Collega's. wij rekenen op U! Eenheid van optreden is voorwaarde tot welslagen van de eis: 
"Een betere loon- en salarisregeling!" En een duurtetoeslag nu!! 

Versterkt de organisaties in eenheid van optreden ligt onze macht. 

HET BESTUUR. 

• 
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In het leade r van de actie, we:.iet'. rr.orn:·n.teel door ë..e 
leiding van de E.v.a., bedrijfot.:,rc.GJ? nove rheidspe.~··· 

r· ·- .s9neel 11 ~ wordt .g~voerd, is tt1 .1\'llf: terd:: ... rn een :1:ani ·
fest verspreid van de volge~de 1rhoud~ 

EENHEIDSVAKC:E.N·l'RALE - Lande ltj ke Bed:c:, ~1 fsgroep van Ove 1.'-

heids - en Semi-Overheidspersoneel ~ 3ecr,~loveniersburg ~ 
wal 139, A~terdam.C. _ ---· 

AAN HE·r OVE.itHE.IDSl:E.RS01T:E.:11I 

Waarde collega's, 

De slag is gevallen. Minister Lieftinck l1e(;i't voor de 
r eactie ·in··het -zand gebeten, 

D~ze reactie, die over hc<:l veel scherpslijpers beschikt 
i s de zelfde die er bij de arbEiders steeds en steeds 
weer op aandringt de productiviteit van onze arb~id te 
vergroten, omdat "ons " land zo vErarmd :i.e. he eft : ~ij <lanlc 
zij de passiviteit van de arbeide:CE'-klasse_o haar ka_rs ge
grepen en ten kost€ van ons zo vc.::car;nd. lc:o.nd~ è.ç kaJ2i t:_;: ., 
listen f,400.ooo.ooo,-(Vier Honderd ~.1j_llioen Gtü<fén).'.n ne zak ~eeld I --
Vi'erhon~a:MIITiocn gulden I Van cl i t ':le drs.g zouden .A.'JHT 
HOï-JD:E.RD DUIZEND Al'liBTENAlThN EN V&ü~ilG-~:i:.J.:I!.N t,EN INKOüi&TEN
VERME.-RD.:E.RIN G VAN f . 500. - PEB J J.LÁH KU'\o r~:E.N' IG-üJ GEN ! 

Maar de Regering he,;;ft ten ao.nz::.cn ran Ce :_onul en saln
riseen voor ambtenaren en werlclie1c.. ~.n 1icnst van alle. 
Overheidelic hamen een loonstop !Oor~~~ch!cy~, zodat de 

VerzondÉn aan, 
Z.E. de Min ie t e r van Binnc; nlande e . Z-2l:.e.:: 
Z. E . de Mïnister van Juetitie 
Commissa~is der Koningin io de Provincie Noord- Holland 
Hoofd G. S . III B 
Hoofd Sectie III M.I.D.,Mt.rip~etaf 
Hoofdcommissaris van Politie te Rot t€rdam 
Hoofdcom~s~aris van Politie te Utrecht 
Hoofdcommisearis van Politi e to Den Haag 
Hoofdco~~isEaris van Politie t e Groningen 

. ., 2 -
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veel t e lage lonen en :::alar isecn vr.n hGt Ov~ rheids:perso - · 
neel niet vçrhoogd mogen worden. 

De s:r;re(k~oordelijke ar.noede in de ge zinnen ven de c.mb·· 
ten'.'.ren woekert den ook vo ort •-n v.::: l c; gezinnen lEven l·c·· 
neden de grens van een minimuo .... l;cc -~f:l2 n . Vooral in de gv
zinnen van hEt l '·.r.gstbezoldtgdc ó.~:..:~. wo rdt grot;;; armoe ·· 
de geled€n, al tracht men dn·-.rr.<~r: te ontkomEn door de 
vrouw buitenshuis erbeid t e doen vçrri9ht en . 

WA.A.ROM tiEl!.FT DE REACTIE DE.~E KOEK GEWONl\fEN ? 

Omdnt de umbtcnc.ren e n w~ rklieden 9 zov,rel in d i enst ven 
de Ov-: rhcid r.ls in di.::nst bij :p"'..rticu~.i€ren, de EENBL:.::..-,, 
w~lkc ~ijdens de be~~tting tot zo 'n gro t e krachtsant - . 
w~kkt: l~ng he-sft gclG~d, hebben ve rbroken. 

Hier :plukt de reectic haar c~ rste en rijpe vrucht, hic~ 
wreekt zich de to_! ni-: uv: lev-en Ïrb!f.:chte ~hotj esge-: st:· 
En wc.nnee r wij niet in st~-t zu en z~jn , E~n grotere 
eerihe id onder de ~rbeidende kl~sse tot ~tc.nd t e b r engens 
dan zc.I de door de; "'..mbtena.ren zo v<=rvloc :rte Colijnpërioö:. 
we e r heer i ntrede do.:=n me t alL. r~.opspocdige gevolgen 
van dien. 

Opvc-.llcnd hiGrbij is9 dn t de Kc.tholi.~ ke Volkspartij, de 
:promotor is geweest tot deze ~oor het k~pit~liemc zo 
voordelige beslissing. De K.v.P. die zegt voor de klei". 
mc.n t e willEn vecnten, v.;rbxeGlct de r ege ringscoe.li tie c 

we.r.rorn? Omdo..t het bloed kruipt WO.C'.. r het niet gaf'.n ken, 
Romme 9 Teulings en C'.ndercn verlochenen hun o.fko:nst ni c,;: 

Zult gij Kr.tholieke c.mbtena.ren en werklieden nu Einde ·• 
lijk begrijpen wat de wc..re bedo<:ling ~- s gewc:Gs t vc.n he-i; . 
herdeiijk schrijven van he t HoQgw:-.C'.rclig Episcopo.::.t? 

Zult gij , modern georg~nis~~rdEn u~grijpen dct hier het 
r e sul tl".r.t op to.fe 1 ligt v-:tn de door Uw lE: ide rs geno:ten 
besliEEing o:n 

de fusie ~et de ~rbeiders v~n de E.v.c. nf te wij zer.~ 

Zult gij , ongeorgc.niseçrdEn gacn bçgrij:pen dct gij een 
misdc.~~è. begaat : te gen U zelf en Uw gezin, door steeds ::1a 
aeon de knnt te blijven sta.,'J.n c;n dacrdoor de .:1cchtsvor -
ming van de arbeidersbewEging t egen houdt: 

Kortom, begrijpt gij Overhe ids:person.=el in het :ügclCCJ. 
dat vüj thans we er in de Colijn periode vun 1904- 1940 
zijn c.e.ngeland I 

NOOIT WE1:.R •:r!!..nUG N~~.1ill Dli. ~Ol1S.rl\ND VAN 1940 WAS ALGE r.'I,E;EN 
HET l:hiWOL 

" . . · 
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Want niet ·mor niet~:: hebb.::n wij 5 jE".r.r vo.n ondE r druk'"ing 
en ellende ondG rg~~n ! De Re gering he ~ ft ons tijd~n~:: de 
bezetting, onder schoonklinkende woord~n b€loofdl 

BESTAJ>.NSZ1.Kbftrln.ID V1...N DE. 11IEG '..COT J1.,;-..N HE'J: GHJ .. F 

Desondr-.nke W:'.r.::n de winet~.n vv.n de bedrijven opgc::voerd, 
vm' .rvr..n de V•..: rel::.g<.:n V!:'..n cUv\..rst:: grote concerns En br.D.kc:n 
het duidel i jk bLwijs leveren, · 
Hoc:lc.ng zal het nog dur;;:n voor v;ij :'nbtcno.rc:n en w·:;rklL·· 
den, vD.n welke religi euze of politie ke hv-.;nebeschouwing 
dan ook de hr.ndcn ine0 n zullen e l nc.n O.'l de ko:ne ncl<: rE:ccti r. 
een halt toE te ro.:pen, Ho'-L'..ng zullEn wij het nog :rroc;tc-n 
dulden dat ~en ons c.o.nepoort tot opvoering v~n onze 
arbeidspr oductivitEit ondo.t ons lnnd z~ or~ is 

Lc:de n vnn de E . V, C,-, vo.n hc:t N, V. V. v~.n hc;t Chr . N. V,
R,K. W. V, en ong(;orgc.nisée r den, b<.:epr.:,;.kt deze ü/'.ngelcgcn
he id in Uw bcärij ven, 01 het 'Q"'.n t oor , op de tram, korto~1 
overal waP..r gij gez~.nenlij lc Uw P.rbe i dekr e.cht in het bc -
leng vr.n de gem<:: .:: ns ch-:-:.p ge·= ft .. 
Tegenov.:;r c1e r e2ds belr.ngrijk v..::: rho:-gdeprês tr-.tic;s der 'i'J<:r
kers En h<:t geEto2g-::n prijspEil , et,-:llen wij de redeli jkE 
eisen vc.n 

10% Loonsve~hosin& 

en optr ekking v~n de ln·~ste lone n tot f , SO.-pe r week en 
een v .".onntie-toeskg ~mn ~instens twee weken en/of hr.lve 
ono.nd sc.lc..ri s . 

SW .. T DE. ~:.~.NDE.N I NETI.N l VORMT EEN ö ·l'ERK ONDEELBJ.iJt J .. FW.iliTI.R. 
FROI~T t 

Ml1..i .. KT U GEREbD VOOR DE a·:rHIJD 1 
TE w;~EN f WIJ S:kj.J .. N ~ .. LJJtl\1 l 

HET IS VIJF VOOR TWJ!..i~LF 

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

Ty:P tMN •. 
Coll ; au. 
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GEHEIM. 

(in het kader van de actie, welke momenteel door de leiding 
van de E.v.a. , bedrijfsgroep "Overheid~ersoneel~ wordt 
gevoero;r~s~ep teP oteàe een roanifê~ verspre~ö van de 
volgende in oud : ---= 

~~HEIDSVAKC~TP~E - Landelijke Bedrijfsgroep van Overheids- en 
Semi- Ovexheidspersoneel. Secr. Kloveniersburgwal l39,Amsterdam. c • 

.A.AJT Iffi'T OVl.rnHEIDSPEI,SONEEL ! 

Waarde collega's, 

De slag is gevallen . Minister Lieftinck heeft voor de reactie in 
het zand gebeten. 

tt Deze reactie, die ovei· heel veel senarpslijpers beschikt is de 
zelfde die er bij de arbeiders steeds en steeds weer op .aandringt 
de producti vi tei t vall onze arbeid te vergroten, omdat "ons" land zó 
verarmd is, heeft dank zij de passiviteit van de arbeiders- klasse, 
haar kans gegrepen en ten koste van ons zo verarmd land, de kapita
listen f . 40o. ooo. ooo, - (Vier Honderd Lillioen Gulden) in dezäk 
ge§Peeld t -- -- ---

• 

Vierhonderd Millioen gulden ! Van dit bedrag zouden ACHT HONDERD 
DUIZEND AlllBT".:ill>TAREN EJ:IT llERKLIEDEN E&N HTKOMSTEN- VEIMEE:R.DERING VAN 
f . 500. - PER JAAR KUNNEN KRIJGEN I 

Maar de Regering hee:ft ten aanzien van de lonen en salari ssen voor 
ambtenaren en werkl ieden i n dienst van alle Overhei delichamen een 
loonstop voorgeschreven, zodat de veel te lage lonen en salari ssen 
van he~Overheidspersoneel niet verhoogd mogen worden. 
De sEreekwoordel ijke armoede in de gezinnen van de ambtenaren 
woekêrt dan ook voort en vele gezinnen leven beneden de grens van 
een minimum- bestaan. Vooral in de gezinnen van het laagstbezol digde 
deel wordt grote armoede geleden, al tracht men daaraan te ontkomen 
door de vrouw buitenshuis arbeid te doen verrichten. 

HAAEOM HEJ::Fl' DE P.EACTIE DEZE KOEK Gl!}VON1'TEN ? 

Omdat de ambtenaren en werklieden, zowel in dienst van de Overheid 
als in dienst bij particulieren, de __ Ebl'THEID, welke tijdens de bezet
ting tot zo ' n grote krachtsontwikkeling n eeft geleid , hebben verbro-
ken. -- - -

Hier plukt de reactie haar eerste en rijpe vrucht, hier wreekt zich 
de tot nieuw leven gebrachte schot~~eest. En wanneer-~J ~et-rn
suaax-zullen Z~Jn2 een groiere ~T~ Onder de arbeidende klasse 
tot stand te brengen, dan zal de door de ambtenaren zo vervloekte 
Colijnperiode weer baar intrede doen met alle rampspoedige gevolgen 
van dien. 
Opvallend hierbij is, dat de Katholieke Volkspartij , de promotor i s 
geweest tot deze voor het kapitalisme ~o voordeli ge besli ssi ng . De 
K.v.p. ài e zegt voor de kleine man te willen vechten, verbreekt de 
regeringsRoaliti e. wa~IDm ? Bmdat het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. mommerTeuli ngs en anderen verloochenen hun afkomst niet. 

Zult gij Katholieke ambtenaren en werklieden nu eindelijk begrijpen 
wat 
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wat de ware bedoeling is geweest van het Herderlijk schxijven van 
het Hoo~Jaardig Episcopaat ? 
Zult gij, modern georganiseerden begrijpen dat hier het resultaat op 
tafel ligt van de door Uw leiders genomen beslissing om 

de fusie met de arbeiders van de E.v.c. af te wijzen? 
Zult gij, ongeorganiseerden gaan begrijpen dat gij een misdaad begaat 
tegen U zelf en Uw gezin, door steeds maar aan de kant te blijven 
staan en daardoor de machtsvorming va~ de arbeidersbeweging tegen 
houdt: 
Kortom,begrijpt gij Overheidspersoneel i~ het algemeen, dat wij thans 
weer in de Colijn periode van 1904-1940 zijn aangeland J 

JI!OOIT 1:IEER TERUG NAAR DE TOESTAND VA.N 1940 WAS ALGllMEEN H.l11r PAROOL 
Want niet voor niets hebben wij 5 jaar van onderdrukking en ellende 
ondergaan f De Regering heeft ons tijdens de bezetting,onder schoon
klinkende woorden beloofd: 

BESTAANSZEKERHEID VAN DE ?liEG TOT AAN HET GRAF I 

Desondanks werde~ de winsten van de bedr;jven opgevoerd,waarvan de 
verslagen van diverse grote concerns en Banken aet duidelijk bewijs 
leveren. 
Hoelang zal het nog duren voor wij ambtenaren en werklieden,van 
welke religieu7e of politieke levensbeschouwing danook de handen 
ineen zullen slaan om de komende reactie een halt toe te roepen. 
Hoel~g zullen wij het nog moeten dulden dat men ons aans~oort tot 
opvoering van onze arbeidsproductiviteit omdat ons land zo arm is 
en de heren honderden millioenen guldens aan dat arme land onthouden, 
om een meer luxueus leven te leiden 1 
Leden van de E.v.c.-, van het J:..r .v.v. van het Chr.N.v.- R.K. w .. v. en 
ongeorganiseerde~, be~reekt deze aangeleeenheid in Uw bedrijven, 
op het kantoor, op de Pram, kortom overal waar gij gezamenlijk Uw 
arbeidskracht in het belang van de gemeenschap geeft . 
Tegenover de reeds belangrijk verhoogde prestaties der werkers en 
het gestegen prijspeil, stellen wij de redelijke eisen van 

10~ Loonsverhoging 
en optrekking van de laagste lonen tot f.50.- per week en een vacan
tie-toeslag van minstens t wee weken en/of halve maand salaris • 
SLAAT DE HANDEN :wEEN ! iJORMT EEN STERK 01\TDEELBAAR A]'.;]ERFRONT I 

MAAKT U GEREED VOOR DE STP.IJD Z 

TE WAPEN % ./IJ SLAAN ALA.Bru I ;-J 
B.ET IS VIJF VOOR TWAALF ~ 

VEP..lON.JE,'N AAN : Hfd . G. V. :D. 
P .G. 
B. l1 •. 
H. C. 

den Haag. 
Adam. 

" 
" 
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