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In antwoord op den inhoud van bovengenoemd schrijven 
wordt medegedeeld, dat omtrent den daarin genoemden 
Shaikh het volgende bekend is. 

Zijn personalia zijn als volgt: 

Shaikh Tayab, geboren 23-8-1906 te Bombay, journalist, 
woonplaats onbekend, dooh vermoedelijk Londen. 

Op 27-7-46 is hij per vliegtuig vanuit Londen op Schip
hol aangekomen en logeerde hij vanaf dien datum tot 
7-8-46 in het Park-Hotel te Amsterdam. Door de E.V.c.
was in dat hotel een kamer voor hem gereserveerd. Hij
woonde het congres der E.v.c. op 29-30 en 31 Juli 1946
te Amsterdam bij en meldde zich pas op 1-8-46 bij den
Vreemdelingendienst te .Amsterdam..
Hij bezit de Engelsche nationaliteit, heeft een Engelsoh
paspoort No.136220 en had op 26-7-46 te Londen een visum
verkregen van 14 dagen voor een reis naar Nederland.

Op 2-8-46 bereikte den Vreemdelingendienst een telex
bericht No.1099 waarin de aandacht op Shaikh werd ge
vestigd. Het congres der E.v.a. had toen reeds plaats 
gehad en kwam dit telexbericht dus te laat. 

Op 8-8-45 heeft Shaikh zich bij den Vreemdelingendienst 
gemeld voor de afreis naar Londen. 

Omtrent de andere in het schrijven genoemde personen 
beschikt de I.D • .Amsterdam over geen gegevens en hebben 
deze zich niet bij den Vreemdelingendienst gemeld. 
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Hoofd C.V.D. Den Haag. 
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Eevr. d e l E T • uit 7.uitl.-Afrika. .Yomt bij de Rijlcsvreemdelingen
èienst niet voor. 

Er. B O \i_.N_...A.Ji, uit Engelana .• �onder meerdere f'.egevens ke.n niet 
blijken Pie met :::r .Bo,·nnan bea.oela
wordt. 

Josef F R .t. P 1=> 0 R T I .uit Luxemburg.F.omt niet voor. 

K J1 L K U S .uit T�jecho-Slowaki,je. Komt niet voor. 

S T U Y T s. uit België.Zonder� mef'rd.ere gegevens kan niet blij'cen-
wie met Stuyts bedoeld. vora.t. 

D E B O .Q_K. uit België. idem. 

/'-Il A 'j; K H,

John LdE:V 

Taxab,uit Britsch-Indië.ou 31 J"uli 194-6 van uit Londen 
een visum verle8"nd voor den dunr vw1 een 
mAand ter bijwoning Congres der ::::.v .c. De 

nolitio is on 
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Op llet buJ,te.n._:\'JOOll Con ree Vt n de � 1df.lv.akoe.n-
trale, -ehouum te Junr,terdnm or 29,30 en 31 Ju1.i jl.we1"d ... het wor,rd
· �evoei-d cl"or .n nto.1 1 ereo11en van vre mde nati Jfü1,,1 'L te p . .. w. 1 
!'Jevr.,le TÊ'l?, ni t Zuid...-.:Jd'rika. 
1.r.no-:V-gi.:.14

0 u. · t En el· nd. 
Josei' 1".itK.Pl'ORTI, uit Luxembm·g.
Xhllutl�üiîi 'ba iecbo .... slow:..1ki,ie. 
Sl!Uî:l!S

i,
uit Dal itl. 

oe DOOK uit lelj;iö. 
S'IU!KI,k�n*n�i ul t :i3L"i tach Indi6.
john •vllclü ,ult .A:erika. 

".Y:'v n en0-e de oreo.oen bJ.i,j en bij den Ri.J evTeeru 
dolin:encl:t nst onb ko 1<> .... J zljnvuit _,ezonà<:-rd !!_HA.IKH.Omtrent hem is be ... 
k':!nd dat h n 01 31 Ju J. • �-6 te Londen een visum ie verle nd voox· den 
d·•ur van ééa m. nd, tor u,lJwoni e Con T.'es E. V "c.De ndaoht van de Arn-
e iier<l 110ci1e Poli tie �ou. Of hem 1.,.evesti5d �jn. 

Ik mo•�e U verzoeic.en miJ- zo mo ·el· jk - .a· der� iu1 -î.chti.ncen o;n
tren·t SIIA.Ilai voor.o.0e. d te ,.1 llen doen ver�tre4l<0.n.Ia · en U moo 11: 1)e-
acbi tken over .nadere 'Veno betref ende da overige hierboven �enoemde 
pereonen, zal ik él.eze i::;er-1rt1c evene( ns o.otv-an en.

BUfiliii"lJ NATIO.,� .ui: V�i,l ID 
Het Ho �d Bureau B 
De Luit.-Koloncl; 

J.G.Craube.nda.m. 
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�er ,Ne�erlan�se ar�ei�ersklasse 
Het buitengewoon cOngres der E. V.O.'

WIJ ZEGGEN "JA" 
D:. heeft weer overproductie (die in 
werkelijk,heid onderconsumptie is) ten
gevolge en hieruit ontstaat dan massa
werkloosheid, zodat dan een toestaµd 
wo�dt geschapen zoals we die van kort 
vóór de oorlog kennen, een toestand, 
waarin er van al s te weinig is omdat Op 29, 30 en 31 Juli heeft de E.V.C. haar 

Buitengewoon Congres, ter beantwoor
ding der, door de N.V.V.-leiding gestelde 
vraag "Jaff of "Neei::r•, te A!Insterdam ge
houden. Een beschouwend artikel over 
foit Congres vindt men op een andere 
plaats in dit nummer. Volstaan wij met 
een chronologisch overzicht. 

Di.;,eweerden wij n.l. al een jaar iang! 
De oord�n van Louis Saillant: ,,Daar, 
w de spanningen tussen lonen en 
prijzen ondrag<>lij-k zijn, waar het.-kapi
ta

i
· e machtig blijft en de bevolking 

ge economische democratie en vrij-
h eg�ven wordt, daar zullen steeds 
sta gen uitbreken", zijn ten vo"lle van 
toepassing op de verhoudingen waarin 
de Nederlandse arbeidersklasse verkeert. 

er van alles te .', is. 
En het kapitalis-,: , dat niet met nor
.male ...middelen -�e ,J>J;Oblemen, waarvoor 
het zich gesteld

-
· t, kan oplossen, grijpt 

naar geweldda · om tot een her-
verdeling der d, met haar afzet-
gebieden en gronds-toffenvoorraden, te 
komen. De openbare openingszitting vond plaats 

in de met duizenden gedelegeerden en· 
belangstellenden gevulde Apollohal, die 
op schitterende wijze met allerlei em
blemen, de verschfüende bedrijfsgroepen 
uitbeeldend, was versierd en werd voor
gezeten door den tweeden voorzitter dez 
E.V.C., A. v. d. Berg, die in ,zijn openings. 
woord zeide, da-t werkend Nederland 
hier bijeen was gekomen om ernstige 
besluiten te nemen. Zoals de besluiten 

te Parijs, waar op hetzelfde tijdstip ver
tegenwoordigers uit alle 1anden bijeen 
zijn, beslissend zullen zijn · voor de toe
komst van de werkers der gehele we
reld, zo zullen de besluiten, .die hier 
genomen worden, beslissend zijn vooi 
de toekomst der, Nederlandse arbeidende 
klas&:. 

Het aangezicht van het 

kapitalisme 

Zo ontstond de eerste wereldoorlog van 
'14--'18 en ook de oorlog, die pas ach
:ter ons lig-t, m_en kan zeggen wat men· 
wil, was in zijn oorsprong een imperia
listische. 

Is het nodig, op deze bijeenkomst nog 
eens het zwarte gezicht van het kapi
talisme te laten zien? vraagt spreker. 
En liij antwoordt: ,,Ja", want gezien de 
weerstand tegen de eenheid, ook nog 
in de rijen der ar,bei,ders·, zijn velen de 
ogen nog niet opengegaan. 
Het voornaamste kenmerk van het ka
pitalisme is, dat het de producten en de 
productiemiddelen bezit en beheert, ter
wijl de arbeiders loonslav�n zijn op wier 
kosten de winst wordt gemaakt. Dit 
stjlsél leidt steeds tot -chaos. Om de 
winsten zo hoog mogelijk op te voeren 

wordt loondruk toegepast, welke op zijn 

beurt tot. verminderde koopkracht leidt. 

De geschiedenis heeft ons echt€r gel�rd, 
dat het kapitalisme uit iedere ool'log 
verzwakt te voorschijn komt. Dat was 
ze na '14--'18 en dat is ook thans het 
geval. Na 1918 volgde een korte _op
leving, welke echter al spoedig door de 
grote wereldcrisis van '29 werd ge-· 
volgd. Op � voedingsbodem van de 
gevolgen van deze crisis bloeide het 
fascisme, de vooi;naamste uitwas van 

het kapita'lisme en vond men het ze1fs 
.niet meer nodig de dictatuur van het 
kapitaal te bemantelen met schijnfrases 
van democratie, waardoor dit alles ten 
slotte leidde tot de · tweede wereldoorlog. 
Vergelijken wij de situatie in tal van 

Hij begroette de afgevaardigden uit het 
buitenland, die hier in levende lijve 
aanwezig waren: Tsjecho-Slowakije (2), 
Engeland (3), België (2), Lu=mburg, 
Brits-Indië, Zuid-Afrika en Amerika 
(C.I.0.) en las verdèr begroetingsschrij

vens en telegrammen voor het welsla
gen van het Gong.-es voor uit Hongarije, 
Bulgarije, Albani\i, van de Spaanse vrije 
ar.beidersbeweging, vàn de Amerikaanse 
ambassade, van Jeon Jouhaux der 
Franse C.G.T. en de Amerikaanse een
heidsvakbeweging, de ·c.I.O. 
Vervolgens gaf hij het woord aan den 
landelijken voorzitter der E.V.C., Berend 
Blok-zij'!, aan wiens belangrijke rede wij 
het volgende ontlenen: 

Rede Berend Blokzijl -

Spreker begon met nog eens een over
zicht te geven van het verloop der 
fusie-besprekingen en van de verschil
lende moeilijkheden, die moesten wor
den overwonnen om eindelijk tot het 
ontwerp-fusie-rapport te komen. 
De zeeliedenstaking echter was oorzaak, 
dat ,het N.V.V. een nieuw obstakel op
wierp door van ons een verklaring te 
verlangen, waarin geëist werd, dat door 
de E.V.C. geen staking meer zou wor
den gevoerd, die direct of indirect tegen 
het N .V.V. of tegen een bij deze cen
trale aangesloten bend zou zijn gericht 
Sindsdien zijn enkele maanden verlopen 
en kunnen wij van een omgekeerde 
situatie spreken. De z.g. erkende _bon
d hebben thans ook hun stakingen en 

dus zouden ook wij nu over hen en 
een staak maar raak"-beweging van 

an 0;verantwoordelijke el�menten" 
env n d d ta 
kunnen spreken, te meer aar ez

b
e_

ed
s -

kingen o.a. an de verwoeste ge i en 

p"laats vinden, waar velen nog geen be

hoorl"k dak boven het hoofd hebben ... 
w·· 1oen dit e�hter niet,' omdat wiJ 

Ons antwoord aan het N.V.V. 
M.H., 

Als antwoord op Uw schrijven van 4 Juli j.l., hebben wij U bij 
schrijven van 8 Juli ·doen weten, dat het antwoord op de, door 
U aan ons voorgelegde vraag, zou gegeven worden in een, door 
ons te. beleggen Buitengewoon Congres. 
Dit Congres heeft thans plaats gehad en heeft het antwoord, met 
meérderheid van stemmen, als volgt gefommleerd: 
Het Buitengèwoon Congres der ·Eenheidsvakcentrale, bijeen op 
29, 30 en 31 Juli 1946 te Amsterdam, acht de eenheid der werkers 
een zo kostbaar goed, dat het weigert ook maar iets te doen, 
waardoor deze in gevaar kan worden gebracht, reden waarom de 
Eenheidsvakcentrale op de, door het N.V.V. aan haar voor
gelegde vraag, met "ja" antwoordt;
is voorts van mening, dat de fusiebesprekingen met een zodanige 
snelheid tot een einde moeten worden gebracht, dat binnen de 
tijd van 4 maanden deze fusie volledig haar beslag krijgt; 
dat tijdens deze periode elke bestrijding van elkaar, zowel in 
woord als geschrift, achterwege moet blijven, terwijl acties voor 
verbetering van lonen en arbeidsvoorwaarden in gemeensehappe
lijk overleg dienen te worden gevoerd; 
dat het nodig moet worden geacht, een voor die periode geldend
kort strijdprogramma op te stellen, ter verwezenlijking waarvan
de gehele arbeidersklasse mobiel dient te worden gemaakt; 
gaat over tot de orlle van de dag. ,. 
In verband met een en ander, dringen wij er bij U op aan, sp�e-<:;
dig met ons in overleg te tredfn over de datum, waarop de h:s1e, _ _.. 
besprekingen kunnen worden voortgezet en deze met bekwam��f
spoed tot eeJt goed einde kunnen worden gebracht. · �-

Hoogachtend: 

BERENfJ BLOKZIJL op zijn bekende, 
overtuigende wijze, aan het u,ocwd. 

landen in de wereld, bN. Tsjecho-Slo
wakije, Engeland, Franbijk enz. in 1918 
met die van 1946, dan blijk,t hoe juist 
onze stelling is, dát het kapitalisme uit 
iedere oorlog meer verzwakt te voor

schijn komt. 
Hoe kwam het echter dat het kapita
lisme zich steeds weer kon herstellen, 
zelfs op momeIJJten dat het scheen alsof 
·het met zijn macht gedaan was? Hoe

komt het dat ook nu alles wat reactie 
is, zich kan opmaken om dat verfoeide 
stelsel weer op de been te helpen? Dat 
haar dit in het verleden is gelukt is 
voornamelijk te wijten aan de. nood
lottige verdeeldiheid der arbeiders, in,
het bijzonder in die der socia:listische 
aiibeidersbeweging, die instede teg�n 
hun belagers, tegen elk-aar vochten. Dat 
is het fundameIJJt, waarop de machten 
der duisternis zich steeds weer konden 
en kunnen hersteUen. 

De vicieuse cirkel 

En thans rijst voor ons de vraag: ,,Hoe 
komen wij uit die vicieuze cirkel van 
oorlog, korte opleving, crisis, weer oor
log én zo steeds maar voort? Hoe ver
breken wij die cirkel? Waarheen moe
ten wij thans?" 
Laat ons, na vijf jaar oorlog en 16 
maanden bevrij-ding de balans opmaken. 
Direct na de bevrijding waren wij vol 
vreugde. Het fascisme was verslag.en. 
Eindelijk zouden wij "vrij" zijn. Eindelijk 
zouden we de vruchten plukken van een 
strijd, waarin ontzaggelijke offers waren 
gebracht. -

iJ
te dat deze stakingen voort�omen 

:� de maatschappelijke verho_ud:ng�n. 

Ook onze tegenstanders gaan dit inzien 

en het artikel in "De Volkskrant", waar;, 

in gezegd wordt dat de z.g .. ,,spelr�gels 

eenzijdig zijn, bracht ons mets meuws. 

Voor het H.B. der E.V.C. 
B. BLOKZIJL, Voorzitter.-�,

,#, 

De aarde lag voor ons o�n om het zaad 
te zaaien dat rijpe vruchten, vooral çok 

voor de werkers zou voortbrengen. Hoe 
zijn wij teleurgesteld. En als wij thans 
de re-�ringsverklaring van Minister Beel 
beziel 'rnmen we tot de ontdekking dat 
de�� e. al weer heel wat slechter uitziet 
dan die, welke ex-Minister-President 
Schc:merhorn indertijd uitsprak, hetgeen 
bewijst dat de macht van de reactie in 

ons land hand over hand toeneemt. En 
wnar er in de practijk van d� maat
regelen, ,vervat in de ':'erklarin!;l der 
Regering-Schermerhorn, b1J. wie m elk 
geval de goede wil aanwezig �as, al zo 

(Vei-volg zie pag 2 tweede kolom) 

\... __ --,----------�



Slult de gelederen 
Het Buitengewoon Ctingres der E. V .C.
heeft het mogelijk gernaàkt, d11t de
tusiebesp.rekingen met het N.V.'1/, op• 
nieuw voortgang kunnen virtden. Voor 
de overgrote meérderheid varl het Con. 
gres bleek dé �1eid v1111 de arbeiders
klasse een te kostbllar beût te zijn om 
baar onderwerp te doen worden van ew, 
prestige-strijd. D1t toch dreigde zij ltl 
worden. 

dHet N.V:V. had de garantie gevra�g 
dat tijdens de dulll' van de fusie-onder
handelingen geen stakingen meet tou
den worden ondersleUnd of geprocla
meerd, welke direct of indirect té/seil
de bij het N.N,V, t111ngesloten . bonden 
waren gericht. Door de È.V.C. is da

1
ar

op bij herhallhg gepbol!d eett voor be de 
partijen aannemelijke forxnul!. �oor h�t
begrip stakingen te vinden Z1J lS 1:láai:m 
naar de mening van · het N.V.V. m�t 
geslaagd, waarop . het N.v.y. met ½et 
verbreken der Iusiebespi;ekingen dreig. 
de, indien niet alsnog de gevraagde 
garantie ,verd gegeven, 
Het Buitengewoon èongres der Èl.V.C. 
gaf deze! 
Dit Congres deed echter meer. 
De spll!Ul.it!gen bp het terrein van de 
arbeld wordln n:tèt de dag groter. Het 
N.V.V. heeft 2:ijn eersle slàkingen ach-
1.er de rtig en ahdete dreigen uit te 

I 

SHAJK, vette(JèMiidMéliger del' BriU-!ttdische 1/ttkbet:vegin{!, 
spreekt het Congres toe. 

0ns buitengewoon congres 

cirkel niet .zal worden doo:rgebokken, Wij 
zttllén deztl \Terbtèkert door de eel111èld 
tot stand te brengen. De E.'V.C. wil deze 
eenheid en ze 7.8l er komenl 

Wij zeggen ,,;a"! 
Het moet thans ult zijn hiet briefjes 
llcllr)Jve.11. T.!tanii dienen d11de11 te worden 
gee!4!ld. Onidat w.ii de èèrthl!ld willen en 
onze vt!l'àhtwoordel)Jkheid kennen, zeg. 
gen wij i,Ja" N.V.V-. Omdat, als wij 
1,neeh" 2ejl'gèn de eèhhéld niet komt; 
"hier heb ,e de garantie". Maar laten wij 
dan reêdii n:101'�11 �eètu;èhllJ;lllellik doen 
wat nodig .1s om vez,beterlng in de pool
tie der werke1's te brengen. En wij gaan 
rtog verdër en zeggen: 1,Dlt ,,Ja" bedt>elt 
t4! :tij.11: en rtU fusie bhtnèh vier maanden. 
En wij gaan nog ver<ler. Er is gezegd1 
voor fusie 1s WèdlJ1•zlJd! \1ertroUweli lio• 
dlg, Wélttûi l11l!t otl8 lilkllar gedurende de 
tijd die ligt tussen heden en de totstand
koming der fusie, niet bestrijden, noch 
1n woord, noch in geschrift. Zo lang •Wi.î 
elkáär bestrijden l!lcht Romme en dat 
wil zeggl!n: de 1"eaotie.-

lirê.ken, Dit 2egt ons, dat de lleg!lven (Ven,olg van pag. 1) 

E
anl!I! �i bilt.eken

. 

t a!et
.
artd

. 
!foert

. 
van 

weinig terecht kwRin, wat moet er d�slttkin)1lhv11pen. Ditllrom wet-d aan 
N.V,V. tl! kennen gege'Jén, dat het wel van de huidige Regerillg verwacht 

lege11 el.kaar sl:akên lk!t besll! voorkomen worden? 

suggereren dat een bouwvakarbeider een 
andere maag zou hebben als b.v. een 
textielarbeider. 

Tei1!1lottc wees sprekei; er op, dat het 
b)J1U!. .�)'m�lisch ts, d11t op he�fde 
ogMhiilt dat in Parijs d.e wegen Worden 
gezocbt om de grondslagen te leggen voor 
een duurzame �ereldvrede, die de mens
heid zozeer van node heeft, wij op onze 
manier aan hetzelfde doe1 Wl!l'ken. 
Sprèker besloot zijn, vele málen dobr 
applaus onde1fa-olten en ann het slot 
luid toegejuichle rede, met de hoop uit 
te spreken dat, zowel hier als in Parijs 
deze moeizame pogin{lert met. succes zou
den worden bekróortd. 

ki!n worden door genil!ett!;cltappelijke �11relte1· behandelt. dlln.dl! staking van ttie-
lieden en lu1venarbeiders en constateerde aclie.a te voeren.. tilt de ma11tregelen, door de toenmalige 

Economische democratie 

ve,·kiaring. Daal'Op kan ons an rd 
De tweede congresdag 

�;;c:�
le 

a{',f:ve'!; !!;
1e

tilfaf e::or 
ve

J; Reg!ll'ing-Scbermérli

l

l' (daartoe doo
. 
r de 

werkera' ,:o moeiliJke situatie kJ kotnen. reactie gedreven) g •n, dat 1 jaar na 
llel is htl eerunaäl een niet te looche. de bevrijding do g van Rauter en 

, •� a , < L- ,�--'-' at! d Seyss-lnquart no� s Jieds aanwezig is,

Het N.V.V. eist nu van ons de b
.

- de 

zijn: Laat ons gezamenlijk zo,·gen de 
lonen ») overeenstemming l<ome�<-,1el 
de pl'ijzen! Het argument dal inflatie h<>t 
gevolg zou ,ajn van het ve1·hoge

.
. er 

lonen, indien geen voldoende goe<! " ·cm 
annwezig zijn, ve.i-valt geheel als d r
kers economische democ1·atie g _ en 
wo1·dt, D.w.z. als wij jets tl! zeggen lu·ij
gen in de productie en de vaststelling 
der prijzen en wij coritr6Je op de winsten 
kunnen uitoefenen. 

Op de tweede dag kwam het Congres 
bijeen in de zaal van gebouw "Picca
dilly" eu wel'<i de a"g ingeze� me� be. 
grootingal'edevoeringen der bultenlàndse 
gedelegeerden, welke toespraken Wij el• 
ders af<frukken. 

fien 1e, a, ne ,wl)p""""'"" v e "''À• herinnerde Blokrö1 álm de woorden 
dlge prijspeil 11gt, Eètt dergel)Jk streven , van den leider de.t· ierikaan,ge e<en-11rWdelfl - vet.te bette.ten bél JtUl- ,,.,= 

* 2,tJ nahtUrl(/k V.àlt 1-ea�tlonru1JJ:e zl/dè heldsvakbew.eging ( ,), Murray, dat
de nodige weeraland ondervlnden. Jllist 4e reactie confllcten uitlokt lllet geén 
daarom Js, h� noocizakeiilk fäeds nu tinder doel dan de ovganisalies der arbe.i
tot volledige Dll7billSätie van I'f.V:V. en ders kapot te b1·eken en bracht deze 
E.V.C. o\rer te glian, dli!ll' lilleeh het woorden ook op de Nededancl!ie readle 
georgà.tiJseetd opl;reden t1et hóllderddtti- van toepassing. 
oondeu werke,;s "an siäd en land een De strijd tegen deze . rea;ctie en tegen de 
1.l!ket eticCilll "(Blll'borgt, geest van Rátlier ell Sè:-,>ss zal even
Hel geven \fan een g!lràrttl11vei'kl!ll'lhg, moeilijk �n en niet minder offerbereid
noah tie� gemeenscbappeUik sl.tevert . naar held ve1·gett dan die legen onze fascls
verbeterlng v!lh het hwdlge loonpeil ten tlsché ovetweld1gcr.s. 
opzichw val1 de hoge kosten van het Als wij het daar over eens zijh, en spre
levesonderho� brengt orut een stap ver. .:ker twJJMt er nlet llaJl dàt wij het daar
deri wanneer tegelljkertljd doorgegaan over eens zijn, is het nodig dat de 
wo1'<it met het. elkaar besh-Uden .in woord n.v.V.-er� en E.V.C.-ers en alle andereh 
en geschrift. Wanneer we 'Werkelljk ern- die het daarover eens zijn, de vuisten in 
stlg willen streven naar een fusie met elkaät leggen. Daarom mo'lii het Congres 
het N,V,V. (en omgekeerd) en van te ook bealUiten nemen In deze gees� waar.
voren on,ze gezamenlijke Juachten w111en bjj wij dan handelen ln de geest- van hen 
inspannen om de werkende bevolking te àll! vie1en in de strijd Legen het Jlati. 
verheffen ull de moeilijkheden van dit b11Xbàdsme en ,vien de eenheid, bij hun· 
ogenbUk, dlln heeft het geen zin, ja, .is lijden en strijden sleed! voor de geest 
het zelfs ontoelaatbaar, om elkaar op hl!eft gestaan. 
leven en dood te bevechten. Word! dat 
toch gedaan1 den wordt he.t geheel ee-n 
ziè1ige comedle, wáar de arbeiders van 
bèide vákcentrales d<i dupe van worden 
e11 met hen de gehele werkende be
volking. 
De ufülag van de Btemtning op het Con
gres zegt ons, dat over �ven.staande 
geen �rtheid van opvatting in de E.V.C, 
bestaat. 
Een belangrijke minderheid had liever 
gezien, dat we "néen" gezegd hadden tot
het N.V.V., om daaimede een einde te 
maken aan de fusiebesprekingen. Deze 
kameraden laten zich leiden door haat
gevoelens jegens de "bonzen" van h�l 
N.V.v.; of wel, zoals één der afgevaar
digden redeneerde: ,.40 jaar N.V.V. 
280.000 leden, 1 jaar E,V.C. 160000 leden, 
enz" Deze kameraden worden duizelig 
van hei succes. 

De sociaal-ecot1omiséhe 

Problemen 
In hel tweede deel zijner ri!de behan
delde spreker de sociaal-economische pro
blemen, waarvoor ons land gesteld is. 
Nederland is zeer verarmd uit de oorlog 
gekomen. Spoorwegen zijn ver,nield, be
langrijke landbouwgebieden door zee
watei· overstroomd, ha\1ens en industrieën 
verwtiest, dei grond verarmd wegens ge_
brek ellrl meststoffe:11, steden ert dorpen 
gr.otendeels met de grond gelijk gemaakt. 
Wij weten dat dit alles moet worden 
opgebouwd door ons, de werkets. En 
dat is goed zo, omda! dé werkers de 
dragers van alle vernieuwing zijn. En 
wij zijn bereid te bouwen. Echter, wij 
weten óok dat de linnenkasten leeg zijn 
en de verhouding van lonen tot prijzen 
zó is, dal de werkers niet in de kosten 
van het levensonde11houd kunnen voor-
:aen. 

Hier en daar partiële stakingen door
voeren, kan wel eens nuttig �1 nQdig zijn, 
maar het heeft weinig zin. Vóó1· alles 
moeten wij gezamenlijk optreden om te 
komen tot een algemene loonvloer en 
een prijzenplafond, hetgeert slecb� be
.reikt kàn worden àls eeonomische demo
cratie dhS dee! is. 
De w!l('l·struid der reactie hiertegen zal 
veel groter ti,Jn dan tegen stakingen, 
omda� wlj dan op een tet'l'ein k<>men 
Waar men ons niet graag wll hebben. 
Omdat wij dan aantonen waar de win
s\è11 blljven en de oorzaken van het ge
btek eb de armo�e liggen. 
Hoe men echter ook tegenstreeft, het ,is 
een wetmatige nood:i:akelijklleid dat' 1!1èn 
ous mede1.eggingscbap geeft, omdat hèt 
kapltallslne hiet m.eei: lll staát is ge
bleken de sociaal-econ.omische problemen, 
zonder de werke1•s er.in te betrekken. tot 
een oplossing te brengen. Wij zullen ze 
eohler Qp onze wijze, tot oplos.sing bren
gell. Wij experimenteren niet met al;oom
bommen, maar onder.weken hoe wij cle 
wereld weer ppbouwen kunnen, bewoon
baar voor alle werkers maken en de 
wereldvrede tot stand kwmen brengen. 

/nternationále vraagstukken 

Wat dit laatste betreft, wijst Spreker er 
op, dat 1n de U.N.0. nil!t alleen de stem 
der Van Kleffens' moet worden gehoord, 
maar ook die der, werkers. 
Dlt is geen frase, mam· een reële eis van 
het Wereldver,bond van Vakverenigingen, 
waarbij mee; dan 60 millioen werkers 
uiL alle delen. der wereld en van ver
schillende rassen en klew·en zijn aange. 
sloten. 
Vervolgens wijdde spreker enige woor. 
den aan de kwestie: Franco-S;pànje. Ook 
cfü moeten we in venband met hel voor
gaande �en. De beste strijd tegen het 
Franco-regiem is de strijd tegen de Ne
derlandse reactie, die met allerlei ideolo
gische banden met dit regiem verbon
den is. 

Een ordevoorstel der afd . .Zwolle, om ook 
het mind�heidl;standpunt uit hoofdbe
stuw· en landelijke advies,·aad te moti. 
vei;e:n, werd aangenomen en A. v. d. Berg 
we1� als woo1-dvoerder aangewezen. 
(De landelijke adviesraad bestaat uit 32 
leden, waa1·van 3 de lllinderheid vorm
den. :rn h�t H.B. was deze verhouding 
1 van de 9. - Red.) 

Het minderheidsstandpunt 
v. d, Be1·g begon met te .zeggen, dat wat
nu het "minderheidsstandpunt" heet, 
voor drie weken terug de mening van 
het gehele landelJ,jke bestuur en dé !an.
delljke advlèsrnad wos. De uongres1'1lde

van Blokzijl was niet zonls wij haddén 
vei·wacht. !>eze was Ie vee! gewijd aan 
algemene vraagstukken, een rede, die wij
zeil en al oru:e propagandisten reeds her. 
haalde malen op vei,taderingen hebben 
uitgesproken, en te weinig gerlc:ht op het
kernpunt waar het thans om gaal. Met 
de uitspraak "Ja" zijn wij overrompeld. 
Spreker noemt d�t ·een tragi-comedie en 
een coup de théatre. Intussen is het fusie. 
rapport hier niet discutabel, het moet nog 
in de afdelingen behandeld worden- Het 
N.V.V. heeft steeds nieuwe obstakels op. 
geworpen. Het wil niet de fusie maar de 
liquidatie der E.V.C. De N.V.V.-leid.ing 
is nog .precies hetzelfde als voorheen en 
als wij deze vraag met "ja" beantwoor
den, komt er de volgende w�k een 
andere vraag. A·ls wij de fusie tot stand 
brengen zoals de "minderheid" deze ziet, 
n.l. over de hoofden der bestuurders 
heen met 'de N.V.V.-arbeiders, dan zal 
er iets anders Uit groeien als wij föans 
te verwachtep zijn indien wij de weg der 
"meerdèrheid" volgen. Het verschil in 
opvatting tussen N.V.V. en E.V.C, is, dat. 
de N'.V.V.0bestuurders, zoals Kupers het 
uitdruw, .,niet de k;ruiers der arbeiders 
willen zijn" en wij zeggen dat de be
stuurders de uitvoe1�ers van de wil der 
arbeiders zijn en daarin niets verne,le
rends zien. Dit is het kernpunt. Zij, die 
zich democraten neemen, zijn in wezen 
dictators en trekken zich niets van de
tqenlng der arbeiders aan. 

Dlt is voor de arbeiders een zeer on
gezonde toestand en de Regering dient 
hier in te grijpen om een evenwichts
toestand le scheppen, van welke wij 
tluuis nog ver verwijderd zijn. Het Col
lei;e, van R\iksbemlddelaàrs vergroot de 
V<lrW&rring op dit gebied nog, door loon
\,,},- in io. voeren, Wft&rult> nlemand 
wijs. kan worden en die de gedachfe 

Toch mogen we niet zonder meer aan 
het g.role aantal "neen"-ste.inmei·s voor
bijgaan. liet toont ons de grote tekorten 
aan, welke nog in de ELV.C. schuilen. 
Het zegt ons, dat we nog harder aan de 
eenheid in eigen rijen moeten werken. 
We zijn nu eenmaal vogels van <liverse 
pl,uimage, die er verschillende levensbe. 
tlCbouwln�en op na houden. We worden 
S.'\11\.<mgebund.,;d door· on1.e gwn<H!nschap
pe\\j\u, overtulr,in , dat nik-en de eenh.,\<l, 
vái\'-& M'bel!di!!�ä!slr � 111 s!'lilit" uil 
stellen deze kll!Sse te ver1teffert Uié de 
poel VIIJl ellende, Wáarln ze nu reeas 
zovele jaren is gedompeld. Verdet, dat Intussen moeten we doorgaan van onze de meer oI mindere welvaart, waarin de E.V.Ç. een feilloos lopende organisatie werkende bevolking verkeert, het wel- te maken. Laten we bedenken, dat dit vaartspeil van ons gehele volk bepaalt. een juiste fusle mel het N.V.V. zal verLaten we het ook samen eens worden gem11kkelijken. over de vraag welke weg ons naar de Een belangrijke eta.11pe naar een grotere zo nood�kelijke eenheid voert, in het eenheid van de a1•beidersk1asse ls afge. bewustzijn dat er ook wegen in tegen- legd. Laten we ons geen rust gunnen, overgestelde richting gaan. De laatste mu;u• de gelederen nog nauwer sh\l!en lelden ons n�ar de afgrond, wasruil om .als een onweerstaanbare kracht voo1·steeds. weer �euwe oorlogen en ondet. waarts te stormen naar de overwinning, dr�g opsbJgen, 

1 
welke een overwi11iling voor de geheleWie bewust deze wegen gaal is een hand- arbcidct·Hkla!!Se moet betekenen. Alleen langer Vllll de reactie en dient uit onze zó dollll we het goed 

Ons staudpw,t ten opzichte van de ln
.Zlonesische kwest,ie is genoegzaam be
�end. Wij zullen nooit dulden dat onze 
#ongens in een koloniale oorlog, tër ver
ftediging van lçapUalistisch� l;)elangen, 
Jvorden gedreven. Mocht oruverhoopt de 
teactie er in slagen baar geweldspoli!ie'k 
in deze zaak door te drijven, dat zullen 
wij niet a,irzell!n het gevleugelde gl!zeg

e: ,.Als Uw machtige ai·m het wil, staat 
eel het raderwerk stil" in toepassing le 
rengen. 

Nu stelt men de voorwaarde "binnen yier 
maande11", maar ket N.V.V. zal dit niet 
aanvaarden en ons nieL1we voorwaarden 
stellen, zoals dit reeds meerdei·e malen 
hei geval was. Wat dan? Moeten wij dan 
opnieuw congrnsseem? 
De ultspraak ,,ja" of "neen" had moeten 
worden voorbereid in de afdelingen. Dit 
is een verwijt aan het H.B. 
Wij zijn het er allen over eens dat de 
eenheid moet komen. Het laat l!r slechts 
om Welke. Wij zijn van mening alle1·ee1·st 
die van de arbeide1·s In de bedrijven. l!Jn 
deze is reeds groeiende, de stakingen der 
laa!ste dagen zijn het bewijs ervan. Met 
of zbnder îttsie gaat de onhvlkkeling haar 
gáng. Hel verzet ill de bedtijven groeit 
omdat de reactie de lasten van baat oor
lögen op de sehouderll der werker.il wil 

.\ 

rijen te worden i�ten. 
.

B. BLOKZIJL. 

· ,Dit lijkt'', zegt Blokzijl, ,. wellielit iets 
p een troonrede. Het verschil is echter, 

t hetgeen wij zeggen ook wordt uitge
oerd!' 

Om nu tot de eigenlijke congresv1·aag le 
k<>men zegt spreker, dat de noodlottige 

• 

• 
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Samenvatting 
discussie 

He� 1s uiter..iard 11.iet doenlijk, 66k al
in ve11band .met de be.schikbare plaats. 
l'uimte, de gevoet-de discussie hiel" wóor
delijk af te drukken. Bovendien wordt 
aan alle afdelingsbesturen een afdruk 
van het stenografisch verslag toegezon
den. Vblstaan wjJ dus met vast te stel. 
len, dat ' in deze discussié voornamelijk 
drie meningen naar voren kwamen. 
1, Wij antwoorden tnet een omschreven 

,,ja". 
2. Wij zeggen "ja" noch ,111l!ert". 
3. Ohvoo1·waardelijk "née.n", 
Omdat de motivèrîhg vooi- ,.ja" en 
"neen" tnin of mooi· wordt samengevat 
in de redevoe1·ingcn van res.l). Blokzijl 
en v. d. Berg, is het o.i. hier voldoehde 
te zeggen dat het standpunt ,Ja" noch 
,,i.ieen" werd verded.igd door áfgevaar• 
gigdl!n van de aMelingen: l!lnsdlde en
Lèiden. · 
Tijdens de dlscus.1je bleek d(lt een nûs
vatting bestond ove1· de vraag, waar
oVet het hier Mtèlljk gaat. 
1'aarom stelde de aid. S<:heemda voo1· 
het H.B. een uiteenzetting te vrage� 
of hier een besiUit wu vàlien bVêr de 
fusie .zelf. Dit Voorstel wel'd onder
steund door de bedrlji'sgr�p Klèdlljg, 
waarna het werd aangenolfie11 én l3ldk. 
zijl de volgellliè vet'klaring afll!gde! 
Verklaring H.B, 
Het gaat er hier niet om een beslissing 
te nemen over de fusie noch over het 
fusie--rappórt1 mMr over de vraag: zul
len wij de 1usl1?besprekihgen voort�etten 
o! omnogaUjk maken? 
El'.\' is eèn ontwerp.fusle-1·apport, dat nog 
11iot qp alle onderdelen ,ier� is. De 
twee 'JUnte, \'� t .. ,it-. ... '."11 • _ �::t _., • 

�-..,.,,...-,a,neruçe, • 'ff..B. en dt: .statuten, 
Het geheel 7,)U w,:,llicht reeds klanr 
zijn gewee5t, als men van ons niet de 
ga1·antleverklaring, waru: het lhans om 
gaat, 11ad geëist. 
Wij heb�n op det.e eis 1•ceds geant. 
woord dat wij, nonh in het verleden, 
no1:h i.11 het hede111 noch in de toekomsl, 
stakingen, geücht tegen welke arbei
dersbeweging dan ook, hebben georga
llisl!erd of zullen orgenlseren. en dat de 
gev0t'1-de stakingen door onwlllige on
dememèl'S zijn uitgelbkt. 

Deze verklaring bracht de nodige ophelJ 
derlng en bepaalde men zich vetdel' naar 
de hierin aabgegeven lijn. 
Vermelding verdient nog de discussie, 
i:ievoe;:d door de beide bedrijfsgl'Oeps
bestuurders Dane en BoeUaard, de eerste 
als tegen-, de faatste als voorstander . 
Danè wees er op dat e1· geen onemg
heid in onze E.V.C. ls, er is sleohts ver
schil Van tnehing en hoe het antwoord 
ook uit zou vallen, de .gehele organi
satie blijft volledig acliter het II.B. 
staan, Hij Wdt! tege11 het aahvaarden 
der N.V'.V.-els te zijn, geleid door zijn 
ervm•ing in die organtsatie, als bestuur. 
der opgt<laah. 

we moeten de oorzaak blootleggen. Het 
was niet de schuld der bestuurderi; dat 
het N.V.V. niet strijdbaar was, maar van 
de a!êbeiders. Het is, zoals een der ai
geva9.llligden ovmel1kte, geen kunst om 
op eefi afutand te sclir*uwen dat wij de 
weg weten. Het .is onze taak ons temidden 
der anderen te begeven om hun de weg 
te wijzen. 
Het .is gemakkelijk om in dit Congres 
met radic;ile fraseologie de gedachte te 
sugge1-e1·en dat het met ons gedaan is 
als we "ja" zeggen. Deze gedachte getuigt 
allei:mi.nst van vertrouwen in eigen kracht 
en overtuiging. 
Wij moeten zien alleen niet sterk genoeg 
te zijn om datgene wat wij ons tot doel 
hebben gesteld te verwezenlijken. Daar
<>m is samenbundeling van alle arbeiders 
nodig en Wij· moeten ons hierbij niet 
slec1lts &eschoUcwen als fUnctionarisscn der 
E.V.C., maar als die van de gehele Ne. 
derlandse arbeiélersklásse, 

Boellaard echter zegde 6ók e1'11ating1m 
te hl!bben opgedà;,ln ltl. de vooi'oodcgse 
vllkbeWegi1lg ett \vel met het N.A.S. Ook 
toen Werd gt?spl'oken over eenheid In de 
vllk"beWt!ging. Het N,A.S., dät de ,vlnd in 
de zéij.en had en één geweld.ige gr�i
pei:iode d0t111naakte, wees fusie mèt het 
N.V.'V. hooghartig van de hand met als Verder .mo�t nog gememoreerd wordt111 
resultaat da� in 11139 het N.A,S. gesionke.11 dat de afgèvaiu·digden die voor "neen" 
Wa.,; iot een . scclari.sche gt"óep, die geen pleitten, in ve1·band met berichten in 
Iacto1· van betekenis mee1· wns in de sti•ljd "Het Vrije Volk'1 en "De Volkskrant" 
tier werkers, terwijl het N.V.V. steeds vrijwel allen verklaarden, dal; menings
gl'btel' werd, Nu kfili inert zeggen, ver. verschillen 1n geen geval scheurln'g ten
voigdé Boelllla1-d, dat dete !nacht niiit 

I 
gevolge. zouden hel;:l;>en en dat .allen zich, 

bracht wat mogélljk was. Het l!! echter boe de uit.spraak ook uitviel, v�lledig 
nlet voldoende dlt te co�teren, maar aeMer het H.B. zouden blijven scharen. 

de fusie een half millioen leden, thans 
is dit aantal reeds met 100.000 gestegen. 
Men heeft ook geprobeerd de coniessio
nele organisaties in deze eenheid te be
trE!kken, hetgeen eohter geweigerd werd 
Hij wijst verder op de moeili.J11:heden, die 
ook zij met de fusie te overwlr.nen had
den en nog wel hebben. Hoe het ook zij 
wij hebben in ieder ge,'lll een machtig; 
organisatie tot stand gebracht, waarvan 
de patroons weten, dat dat�e wat wij 
be.,luiten, ook zal zegevieren. Spreker 
eindigt met de hoop uit te spreken dat 
wij ons de ervaringen, in België opge
daan, ten nutte zullen maken. 
D.E BOCK, België 
Deze spreker zegé dat het genuûtkelljkm 
is de organisatorische dan de eenheid 
naar de geest tot stand te brengen. In 
België is de eenheid van links tot stand 
gebracht el\ de confessionele organisaties 
staan nog terzijde. Wrj zijn niet tevreden 
zolang dit zo is. Verder raadt hij hen 
áan, die zich minderheid voelen, indien 
de fusie tot stand komt, zich niet als 
zodanig te beschoüwen maar als onder. 
deel van het geheèl. Spreker ls voor. 
stander van een vei,bod van cwnulatie 
van eèn politiek mandaat en een functie 
in een vakorganisatie. Wat de toe.stand in 
België betreft, spreker dacht zich, tijdens 
de rede van Blokzijl in. een Belgisch mid
den te zijn vèl.'p!aalst. Ook daar drukken 
de wanverhoudingl!n van lonen en prij
zen op de arbeiders en er zijn nog vele
punten van o'Vereenstemmmg. 
Ook wij willen de p1•oductieslag winnen 
en het instellen van ondernemingsraden, 
het'g'een spoedig zal gebeuren, is- een stap 
in. de goede richting. Wat Frànco aangaat, 
ons land onderhóudt geen diplomatieke 
betrekkingen met Franco.Spanje (luid 
applaus). Wij zijn er voor, actie tegen 
��t regi':111 te �n, maar menen dat 
• 1):,- �-·=�_,..,,.. ""'""� -

ren. en <lat een pc,dë!e daad hier geen 
sucées kan opl(!Veren. Wij wa::hten op 
rlchtlijrten van hét Wereldverbond in deze 
kwestie. 
Spl'ekqr gaf de raad op een .reële en 

· [bare basis te fuseren. 

De co1tg1'eszat1! vrmaf het ppdium, geneu, op de vporste 1·ij, enige de,
b1iitenlandse gasten. 

Wat onze buitenlandse 

gasten zeggen 

K, Btlts-lndlë
�nze Bl'its-Indische kameraad zeide, 
zich zeer vereerd te gevoelen met de 
invitatie tot bijwoning van hei Con
gres. Hij behoort tot het Indisch Ver
bond van de Arbeid, dàt tot stand 
kwam in 1940 toen de Inrusche arbei
dersfedératie weige1�, decl te uemen 
aan de anti-fascistische strijd. Vele leiders 
der federatie namen deel aan de oprich-

Dl! Landelijke AdvieStaad bepaalde steeds 
.de hauding van het H.B, en toen dan 
ook de garllntieverklaring op het N.V,v .• 
congtes werd gefonnuieerd en daaruan 
werd ve1ibonden, dat, indien "neen" zou
worden gezegd, de besprekingen onher
roepelijk zouden worden afgebroken, werd 
het besluit genotne11 de uitspraak on.zer
zijds eveneens in een congres, zij het don 
een buitengewoon, te doen vallen. Ais wij 
de gevi'aagde garantie geven, en overeen
stemming over het fusierapport is be
reikt, zal dit in de afdelingen worden 
bediscussieerd en uiteindelijk op een 
lltl!Jecongres de beslissing over de fusie 
vallen. 

MEVR. DE WE r, Zuid Af�lka Het is zijn mening dal eên gemeenschap 
pelijk program moet worden opgesteld, 
,vaarop de arlleidei·sklasse kan bouwen 
e:n waä1•doo1· zij de v1-ede, de v1·ijheh:I en 
de Welstand kunnen Vel'overen. 

ting van de 1tleuwe organisatie. Hij wees 
op de Engelse politiek in In.dia, die er 
op gel'icht is de vorst11n en pdnsen aan 
d� macht te helpen, hetgeen zou be
tekenen dat het reactionna.ire nationalis
me tegen de ai,beiders zou worden inge. 
zet. \re1-der noemde spreker het stakings
recht een absolute noodzakelijkheid en 
wees hij in dit verband op de staking der 
"Brils-In<lise'he spoorwegarbeiders. Het 
spreekt z.i. vanzelf dat geen verantwoor
delijk vakbondsleider gaat staken om de 
stakihg. Ook hij wenst het Congres het 
grootst mogelijke succes in zijn eenheids
pàgingen toe. 

Het is onjuist te ve1·onderstellen dat wij 
zouden vexlangen dat in de, door ons ge
stelde termijn van' vier maanden, geen 
ni'euwe ruibeidscontracten e.d. zouden m<J. 
gen worden afgesloten. Wij verlangen 
slechls dat de E.V.C. bij de besprekingen 
over nieuwe arbeidsovereeukonisten be
trokken wordt. Wij deze besprekingen dus 
gezamenlijk meemaken. Verder .is het ab
sw'Cl te veronderstellen dat wij ons sta
ki.11gswa.11en zou8en willen prijs geven. 
Dit doet ook het N.V.V. niet, getuige de 
laatste sl�1gen. Tenslotte wijst spi:eker 
er nogmaals op, dat het hier dus gaat 
ove1· de v1·aag of de besprekingen el of 
niet iiuJJen worden voOl'tgiizet. 

afwentelen met neo-fesoistl.sche 111.etho
den. De eenheid moet kçmen. Oók de 
organische eenheid. Wij moefen ons ecli
ter niet overhaasten omdat de groeiende 
eenheid onze positie steeds sterke1· maakt. 
Geen overrompeling mag ons een. ge
forceerd besluit doen nemen en wij mo
gen in gèen geval, om der wille van de 
organische eenhei<l onze princlpes prijs 

-.m. -net -,,teid�pen,, ttÜ>'�an.len � 
Bovendien WOl'den st�klngen !)iet be
paald dool' onderlinge afsprak=, maar 
deze zijn het gevolg van de maatschap
pelijke verhoudingen. 
Het Congres is overbodig, omdat er _een 
recente uiisp1·ask \fan H.B. en Ladel1Jke 
AdvieSt·aad is, die de voorw11ai·den van 
!;iel N.V.V. afwijst. . 
Wij moeten hel N.V.V.-b.estuur vrag�n: 
Wilt gij fusie, ja of neen?" en zo met 

dan zullen wij ons lot de N.V.V.-a1•beide1·$ 
l'iehten. 
Als op de voorwaai·den van het �.V.V. 
de fusie tol sland komt, den zal dit l,jl. 
tekenen een afscheiding der voorhoede 
en de anderen zullen een gewillige p1·ooi 
worden de1, gm·afflneel'de vakbondsleider�. 
Spreker besloot met de woorden: ,.Nooit 
:wllen wij ons stakingsrecht veikopeni'1 

KALKUS, Tsjecho-Slowakije 

"Wij, die op grond van afstamming, ons 
nauw ve11bonden gevoelen met de .Hol
landers, iiijn vol bewohdering voor de 
sfä:ijd, door hen gevoerd, voor vdjheit! en 
recht. Wij weten dat zij blijven vechten 
voor dit i·eeht en de.te vrijheid en alles 
zullen doen om te ve1•hinderen, dat er Na de groeien der Tsjechische vakbe
ooit meer ool'log komt." Zij wenst hel weging te hebben ove1·gebracht, geeft 
Congres veel succes toe. spreker een beeld van de ontwikkeling 

di!ll'. vakbeweging. Hij vedelt lioe l'eeds 
BOWMAN, Engeland, MUnwerkerbond gedurende de DuitSé bezelting deze een-

heid tot stand kwam en lot heden vast Brengt broederlijke groeten der Engel.se geg1-ond vest îs op de basis van orgáltlraijnwerkers aan h.et Congt·es en wijst op sable en idee.de belangrijkheid van het internationale 

JOHN LE\'.ITSON, Amerika (C,1,0,) 
De.ze makker, varend bestuurde!: der 
N.M.U. (de �eel!edenorganisatie, aange
sloten bij de Cl.0.), gaf 1n eél1 bezlelenó 
'betoog een ove1:tlcltl van de betoondt: 
Intcrm1tionale solidaiitnit gedurende de 
staking der Nederlandse zeelieden en ha. 
ve.iw·beiders. Hij schilderde in vurige 
bewcordillgen, hoe tot in de ,..,rste !Tuë
ken dfil' aarde, tol 1:l•II:s in San FranciSco 
en Chili, deze solidariteit tot uitdrukking 
ltwam. • 
Hij besloot Lij11, hei-haalde malen door 
11pplal,ll; ondert,,roken, toespraák met de 
woor.îen: ,.lk hqop, dat, als ik weer in 
mijn là11d terug ben, Ik tot de Ame.ri
kaunse kameraden kan ze�n; Ik was 
.sn Europa en hl!b vernoincn dat de 
'l'�Ji:clwcbc, de E'rnnse en de Belg1$C\le 
ar\J\,lders <ie eenheid lot albnû hebhen 
gel)rncl1t, ma11r ik was er liij locu de 
•e<le.rlandse arbeidets dil deden." 

contact. Geeft vervolgens een uiteeMet. Het is de enige arbeideriwertegenwoot'Cli
ting van de ontwikkeling in Engeland, in gende vakbeweging eh een vijfde deel 
het bijzonder ever de positie det mljn. van het gehele bevolkingscljfer is e1· ir1 
werkers. pe mijnen zijn genationaliseero georganiseerd. De eenheid is gebaseerd 
en er zijn grote ,bedragen uitgetrokken ter op de etval\lngi!?l van zeven jaa1· oorlog. 
reorganisatie dei· mijnen. Hij wijst er op, l:>eze oorlog, met alle gevolgen ervan, 
dat dit nog geen socialisme betekent, stort te het land in een ellendige poslti�. 
maar dat toch mede door de drang der Hieruit ontstond een eenheid in denken 
werkers onder de LaboUrrégerln!f reeds 

· en hah{\elen en deed ons bergen ver.
vele ve1,betel'ingel\ zijn doorgevoe1-d, -Ver- zetten. Onze vakbeweging wordt door de 
telt vei-der hoe de l!lt1gel.se 1-eactie de Reg�lng erkend en gehoord ln alle bes 
brooddistributie, die nodig is In verband slissingen betreffende sociale en ccono
niet d,e illternationale graanpositie, tracht mlsèhe _aan:gelegenh�en. Zo 0.1;. bij de 

. i,e�lijj� �...LI;iAl\Qilllil.1:.11� .l!.'îUL....iJll�l$-.!:,1l,.J��..J-...,,,...,...-�--�l""""::""'""---Llol.�--...... -�--=-.........

Deelt mede dat de T.U.C. (het Engelse Ze ls hebben wij gn,te beV'Oegdh n IJ Tefegt'am van het con., ..
vakvellbom:I) th811$ 8 millioen leden telt. het tol stand komen van wetten. De ver. 
Sprekex élndigt met de W0tl8 Wl le tegenwoonliging van een staf van fünc- 18

1
1 vergadering 8ond van 

spreken dat liet Congres zal slagen en tlonarlssen Jn de bedrijven wo1-dl bij de 
h I wet geregeld. Zij nemen d""J ln beslis-

11.'i"fif : zal bijdragen tot et interruitiona e con- i;lngen betreffende dè aangelegenheden 1nl a,ren
tact. die het oedrljI aangaan, Op , bet Cóhgres ·.ve,il èenstêinmig be-
JOSEF FRAPPORTI, Lu;,ièmburg Verder wijst sprékei· er op dat de TsJe- slok·lt liet \"Ollfe!tde tele� te tondl!JI 
Bréngt groeten over en heopt dat de chl.sc.he S!alit is op:ge)>ouwd met bêhulp rum de vergade1·lng1 welke door cis Ned. 
eenheid der Nededandse werkers spoe- vi!h en op het progJ.·run der vakbl!weging. Blind var1 Mllllaîrcn in de Rotlerdatnsi! 

lek b nh 'd De.9öndanks heeft de vakbewëglng haar · Riv1êtáhäl \\lard gclloudeh: dig zal zijn vq_ltro en. Er moe ee ei stok1ngsrecht lrehouden. Hij wenst verder De Eenheidsvakccntrslc, iu Bttltm,11cwoon komen over de programmapunten met 
b d 111k1ng .., 

behoud van het stakingswapen. hef Congres succes Ij e verwezen-.v , CongJ·es bijeen te Am!l!erdam, belulgt 
De arbeidsvoorwaarden zullen echter zo der eenheid, welke de irtte.rnatlonale soli- haa,· Instemming mei de vergad<'r!iig val!
m-0eten worden vastgesteld dat stak!ng dariteit der arbeiders zal bevorderen. ae Ned. Bond van Mllltairen w Rotter-
niet nod!a is. Het komt hem voo1' dat STiJYTS, 13elglë dam en wekt allen op, de vrijheidsstrijd 
het grooi:te deel der N.V.V.-leden nlet der Indonesische bevolklng le on<ler-
accoord gaat met de door de N.V.V.- Deze Belgisohe makker wijst op de resu1- st<?unen. 
1eidmg gestelde eis aan de E.V.C. ta!,en der fusie in België. TeJde men bij Buitengewoon Congres E!.V;C. 

< '§ 



SLOTZITTING 

Beantwoording di•scussie · MOTIES en RESOLUTIES 
,fa in zijn beantwoording nogmaals de ,ang van zaken tijdens de fusiebespred.ngen te hebben uiteengezet, ging Blok.. ,jl in op het argument dat éérst ideolo,Jische eenheid aanwezig moest zijn, alvorens tot organisatorische te besluîten. .:.,preker stelde vast dat, indien dit juist lOU zijn, , de E.V.C. nooit opgericht had ,?horen ie worden, omdat wij toch zijn amengesteld uit een zeer heterogeen ge_,J,chap. Dit heeit ons echter niet belet cte eenheid te formeren. De consequentie van het genoemcie argument kan slechts zijn: laat ons de E.V . .;, maar Jiquicteren, want spr-2kei' constateert oat -ook thans niet van "ideolog-ische eenheid in de E.V.C. kan worden gesproken. Het is echter met de ideologische eenheid precies zo als met de stakingen. Zij wo,denJbeiue geboren uit de maatschappeliJke vernouain.,,en en voortbouwend op oe outwiKkeJing �,er verhoudingen zai ook de iaeoio5ische eenheid met het 1\/.V.V. tot stand komen. Een ander argument is: ,,Het N.V.V. wil de fusie niet". Dit is natuurlijk onjuist. Ongetwijfeld zullen er onder de bestuurders dezulken zijn. Moeten wij · ecfiter juist hèn _hun zin geven en "neen" zeggen? vraagt spreker. Er zijn ook nog anderen die tegen de fusie zijn. ,,De Volkskrant" speculeert op onenigheid in onze rijen en propeert, door Blokzijl als huwelijksmakelaar voor te stellen, de totstandkoming der fusie te verhinderen. l\,,.oeten wij ook deze apostelen der verdeeldheid, die weten dat hun macht door fusie verzwakt, hun zin geven?-Hun, · die hun rei'ctionnaire spel slechts kunnen spelen bij de gratie der verdeeldheid? Men brac,ht critiek op spreker's rede in de Apollohal. Spreker vond het e0hter nodig, het belang van datgene wat 

( aangenomen op het congres) 

MOTIE 

Inzake Franco-Spanje Dè Eenheidsvakcentrale, in Buitengewoon Cong,rês bijeen op 2�, 30 en 3-1 Juli 1946 te, Amsterdam; constateert opnieuw: dat het regiem van gèneraal Franco in Spanje een voortdurend gevaar· voor de were1dv_rede vormt; -dat na de militaire nederlaag van nazisme en fascisme zo snel mogelijk eeneinde dient te wo,rden gemaakt aan ditover,blijfsel van fascistische dictatuur;dat dit bevorderd kan worden door hetverbreken van de diplomatieke en handels-betrekkingen ,door alle vrije volkerenmet het .B'ranco-regiem te. Madrid;dringt er bij de Nederlandse Regering nogmaals met klem op aan, dit met alhaar ten dienste staande middelen te bevorderen; besluit deze motie ter kennis te brengenvan het· Wereldvakverbond, de Nederlandse Regering en de Pers; geeJit het Hoofdbestuur der Eenheidsvakcentrale alsmede haar Landelijke Advies, raad de opdracht, in nauwe samenwerking met andere organisaties en groe-1 peringen, alles te cjoen, dat kan leidentot vernietiging v,an het Franèo-regiemen het herstel van de vrijheid en democra�ie van het Spaanse broedervolk.
RESO%'"'ÎIE 

Inzake lone� prijzen De Eenheidsvakc,,entrale, in Buitengewoon Congres bijeen 1\29, 30 en 311 Juli 1946 te Amsterdam, constateert, dat het h e loonpeil verre beneden de kos•ten va het levensonderhoud ligt; .spreeklt als haar mening uit, dai met •kracht gestreefd dient te worden naarvergroting van de koopkracht der lo,._ .. 'tot de minimumkosten van het levensonderhoud; 

· op het spel staat, te stellen op de achtergrond - van het wereldgebeuren en de sociaal-economische ontwikkeling in Nederland. Als "De Volkskrant" beroeringen bij het postpersoiieel vaststelt tengevolge van "verkeeI'de spelregels", als bij hêt N.V.V. critiek komt op het beleid van het CoHege van Rijksbemiddelaars en men.gaat inzien dat het zo niet langer 'kan en er verandering moet komen, dan een staking heeft geproclameerd, termoeten wij �ggen hoe deze verandering wijl bovendien een schrjjven in ons be
er komen moet. zit is, waarin het N.V.V. verklaa�t geen Wij moeten doen zien hoe de werkelijke afstand vai, het stakingswapen te zullenverhoudingen liggen en duidelijk maken · doen. Het gaat slechts om de aan tedat het er niet slechts om gaat de weeg- wenden stakingstactiek. Of wij het daarschaa,l, die lonen en prijzen afweegt, in over eens worden hang,t samen met de evenwicht te brengen, mar dat het nodig 'totstandkoming van de ideologische eenis dat - en hoe - de werkers de econo- 'heid. Bovendien, de voorstanders van het mische democratie verwerven. ,,heen" hebben het zelf geconstateerd: En wij moeten de weerstanden van hen, stakingen worden niet beheerst: door een die daardoor van hun particuliere jacht- formule. terrein worden verdrongen, belichten op- Ik ben door de disc;ussie gesterkt in mijn dat deze weerstand gebroken kan worden. mening, het overgrote deel van de AdMen heeft, zo gaat spreker verder, ons v·iesraad deelt ·die mening, dat het "ja"het vel'Wijt gemaakt, dat wij ons te veel moet zijn. Wij moeten· ons de buitengeop politiek terrein zouden begeven en wone belangrijkheid. van onze beslissing dat daardoor het veI'bod van het Episco- ·pewust zijn, wij moeten leren uit de -paat is afgekomen. woorden van den voormaligen N.A.S.-man Dit argument 1ijkt ons zeer ondoordacht. en buiten onze enge grenzen treden. WijA:ls dàt de oorzaak van het verbod voor moeten inzien hoe de Neder1andse reactie kathotie'ken zou zijn, waren we geheel zich oriënteer!. op de buitenlai:dse . en op de verkeerde weg en zouden we nog op Franco. �1J moeten �e �mtwikkehngdichter bij De Bruin moeten . gaan staan· der IndonesJSC'he kwestie m het oogals het N.V.V., want zelfs dàt is, zij het houden. Dit a•lles . t:;,ch staat ,,in nauw dan voorlopig, voor katholieken vevboden. vevband met ons "Ja of "neen . Wij moeten echter onderscheid maken Tegen het N.V.V. moeten wij zeggen: tussen de kerk als geloofs. en als "Nu gij de eenheid der Nederlandse .armachtsiruitituut. Bij het verbod spra'k het lbeidersklasse een voorwerp van prestige maohtsinstituut. Men ver.biedt de katho- maakt, door dit hoogste goed in het lieken in wevkelijkheid niet de E.V.C. strijdperk te brengen, in de verondermaar de Eenheid. ,s-tel�ing dat wij "neen" zullen zeggen, wij 
Er zijn er die zeggen: ,,het fusierappot.t 'vo�ge� U op die weg niet want de eenkennen wij niet". Dit spreekt, omdat hef ilJ,e1d JS ons te veel_ waard om haar tot
nog niet vo1ledig klaar is, zoals reeds uit'. yoorwerp van pre,stige te maken". Mende toelioh'ting, hier gegeven, is gebleken.; li,eeft ons verweten de fusie tot een proEerst nadat dit wèl klaar is, in de afde- j:>agandastunt te hebben gemaakt. Doorlingen besproken en in congressen van· ons "ja" bewijzen wij het tegendeel. Ons N.V.V. en E.V.C. goedgekeurd, zal in· ,,ja" spruit ook niet voort uit onmacht,p1,incipe overgegaan worden tot samen- zoals is gesuggereerd, maar uit de versmelting. Daarna beg,int de practijk. Bin-' 'ltoudingen van het ogenblik, die samen
nen 6 maanden zullen de nieuwe plaatse- gaan van de werkers zo uiterst noodlijke besturen gekozen worden van hci zakelijk maken.A.V.B. Dan kan de wil der leden in het Wij zullen aan het N.V.V. zeggen dat, 
nieuwe ven�nd tot uitdrukking worden omdt1t wantrouwen inderdaad een slechte gebracht. Dit stelt onze leden -,n be- basis• is om te fuseren, de bestrijding in stuurders . voor een zware taak, maar woord en geschrift een einde moet nemen scliept ,de mogelijklheid onze inzichten aan en dat de fusie op de kortst mogelijke de anderen mede te delen en posten te termijn tot stand moet komen en verder bezetten. 1 ,. dat wij dienen te besprejten hoe een Dan lrunnen we gemeenschappelijk de einde te maken aan de noden van het strijd voeren -voor h�t program van actit; ógen_b1ik. Dat wij r�. thans uok de waarover we het wel eens zijn en waar,; ànbeiders moeten mobi!JSeren voor de in o.a. zijn vervat de eisen voor e"é'ii internationa,le acties (tegen Franco enz.) behuorlijke vacantie, de 40-urige werk- èn niet mogen schromen van alle ons ten week (voor zover dit mogelijk is), een ,dienste staande middelen gebruik te mauitkering van 90 pct. bij werkloosheid ken, zo nodig ook v&n ons gezamenlijk ziekte en verder in alle gevaJ.Jen waari� stakingswapen, om ons program do·orai!beiders, buiten hun scliuld, niet in de 'gevoerd te krij.gen. kosten van het levensonderhoud kunnen Dit is het omschreven "ja"! voo:nzien, ehz. Thans is aan U de beslissing. Zullen wij Geven � ;het !'takmgswapen uit han- aan de werkers zeggen: ,,er komt geen den? Nae�. JS mmder .':'laar! Men vraagt- eenheid" of zullen wij de barricaden opons of WIJ daar beWJJzen van hebben. ruimen en alle vooruitstrevende arbeiHet beste 'bewijs is dat het N.V.V. thans ders samen'bundelen? 
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ac,ht het noodzakelijk, dat ter bereiking daarvan wö1'<lt overgegaan tot: a. het opvoeren der laagste lonen tot
een bepaalde loonvloer;b. een drastische verlaging der prijzen van de noodzakelijke levensbehoeften; wijst op de in diJt verband nodige, even.redige verhoging van pensioenen, enz.; ziet als onafwijsbare voorwaarde de coordinatie van de instituten tot · regeling, respectievelijk' vaststelling van lonen en prijzen, met volledige medezeggenscnap der vakbeweging; concludeert, dat een verhoging van de productie in alle sectoren van het bedrijfsleven nagestreefd dient te worden; is van oordeel, dat, zonder prijsgeving van het stakingswapen, dit, in verband met de noodzakelijke opbouw van het economische leven, zo weinig ,mogelijk gehanteerd dient te wo1'<len; geeft het Hoofdbestuur en de Landelijke Adviesraad der E.V.C. de opdracht, alle hun ten dienste staande middelen aan te wenden, welke kunnen leiden tot een volledige mobilisatie van de werkende bevolking om het bovenstaande te bereiken. 

RESOLUTIE 

Inzake w.v.v. en U.N.O. Het Buitengewoon Congres der Eenheidsvakcentrale, gehouden op 29, 30 en 31 Juli 1946 te Amsterdam, vaststellende, dat het Wereldverbond van Vakverenigingen, dat 67 millioen wis omvat, behorende tot 64 nationale nisaties in 55 landen, een zeer be 1g· rijke plaats inneemt in het geheel;l!.Jer internationale, maatschappelijke krachten; van mening, dat het voor de opbouw der wereld noodzakelijk is, aan,et W.V.V. een met zijn belangrijkheid r-eenstemmende plaats in het organ e-werk der U.N.O. toe te wijzen; dringt er bij de Nederlandse Regering met klem op aan, haar vertegenwoordigers in de Algemene Raad van de U.N.O. opdracht te geven om het stre-
Wij zijn hiér bijeen in een gebouw dat, gedurende de bezetting, gediend heeft als doorgangshuis voor vele tienduizenden Joden, die door de fascistische barbaren zijn vergast, en aan welks wanden het bloed .van deze onschuldige slachtoffers kleeft. Laat ons deze bittere les toch goed geleerd hebben. Zorgen wij ervoor dat geen "Hollandse sc,houwburg", geen concentratiekampen, geen fascisme meer �ogelijk zijn, door de noodlottige verdeeldheid, die dit alles mogelijk heeft gemaakt, op te heffen en de eenhe.id, die het onmogelijk zal maken, tot stand te brengen. . Kameraden, zo besloot spreker, ik ben er van overtuigd, dat als wij deze les inderdaad begrepen hebben, ons antwoord geen ander_ �an zijn dan "ja", ,,ja" en 
nog eens "Ja . 
DE STEll'JMING. Nadat nog een binnengekomen begroetingssc'hrijven van de Indonesisc,he zeelieden, waarvan de vertegenwoo1'<i-iger door een misverstand persoonlijk ,uet aanwezig kon zijn, was voorgelezen, werd overgegaan tot stemming. Aangezien deze nogal enige tijd in beslag nam en verschillende congressisten moesten vertrekken om tijdig hun woonplaatsen te kunnen bereiken werd een voorlopige te1ling opgemaakt, waaruit bleek dat een meerderheid voor het bestuursvoorstel zou worden verkregen. 
Slotrede Bloizijl Hierop sprak Berend Blokzijl de slotrede uit, waarin hij constateerde, dat een vrij groot aantal tegen had gestemd. Dit zegt ons, dat wij in de komende maanden allereerst moeten werken aan de ideologische eenheid in onze eigen rijen. Tot de pers, die uit deze toestand profijt zou willen trekken, wH spreker zeggen: "Spaar de moeite van partijkiezen voor minder.heid of meerderheid. Wij zijn en blijven bij elkaar en zullen volkomen zel-fstandig onze besluiten nemen. Dit was, is en blijft wet in de E.V.C. De twee grote meningen, op dit Congres aanwezig, zaten achter de bestuurstafel in de personen van Blokzijl en v. d. Berg. · Laat allen hetzelfde doen wat zij doen.Elkaar eerlijk in de ogen blijven zien en doorgaan. Mocht er een moment komen dat dat niet langer gaat, dan als

eerlijke strijders dit zeggen en van elkaarscheiden. Steeds moeten wij onze geschillen voorhet front der arbeiders beslechten omdathet gaat om de zaak der arbeidersklasse,Zij zullen feiJ,Joos het oordeel vellen! Wij hebben geleerd dat het nodig zal

ven van het W.V.V., daartoe te geraken, te steunen, . o.a. door in de in September 1946 te beleggen vergadering van die Algemene Raad een voorstel tot opname van het Wereldverbond van Vakverenigingen -in het organisatiewerk der U.N.O. aan de orde te stellen, eventueel desbetreffende voowtellen te steu
nen. 

RESOLUTIE 

· Betreffende eenheid ln de

vakbeweging De Eenheidsvakcentrale, in Buitenge. woon Oong,res bijeen op 29, 30 en 31 Juli 1946 te Amsterdam, constateert: dat de verdeeldheid van de vakbeweging, naast andere oorzaken, de voor-· naamste rem blijfit vormen om de werkers een toenemende verbetering van hun materiële welzijn te waavborgen; ,dat in deze tijd van �n laag welvaartspeil hef welzijn van de werkende Bevolking in schrille tegenstelling staat ·itot dat van andere bevolkingsgroepen;dat de mate van het materiële welzijnder werkende bevolking de welvaartvan ons ge<hele volk bepaalt; . dat, om een grotere eenheid tot standte brengen, in het belang van het gehele volk en speciaal van het werkendedeel ervan, de verdeeldheid in de vakbeweging opgeheven dient te worden;dat dit bevorderd kan worden door eenfusie van N.V.V.-E.V.C.; ,dat, op basis van een resolutie, aangenomen op het Congres van het Wereldverbond van Vakverenigingen, onverschrokken een ieder bestreden dient tewor::len, die 9-eze totstandkoming dereenhei,d in de weg staat;dat hierbij gerekend wordt op · een krachtige steun van het W.V.V., hetwelk 
in zijn korte bestaan blijk heeft gegeven op de bres te staan voor de belangenvan alle werkers der aarde, ongeachtoverwegingen van ras en nationaliteit,politieke of godsdienstige overtuiging;geeft het Hoofdbestuur en de Landelijke Adviesraad der E.V.C. de opdrachtom de eenheid met alle hun ten dienstestaande middelen te bevorderen.
zijn, ook in eigen rijen, strijd te voeren tegen allen die bewuste tegenstanders der eenheid zijn en de onbewusten op te voeden en te overtuigen. Terug in de afdelingen wacht ons een zware taak. Wij zu1len dienen op te sporen wat nog hapert aan onze ideologische 
en organisatorische volkomenheid. Critisch zullen we ons werk moeten bezien tot ,in de kleinste kleinigheden opdat onze kracht niet slechts tot uit,drukking komt door ons ledental maar vooral door de kwaliteit. Nimmer mogen wij onze · E.V.C. als doel zien, maar als middel omto.t een doel te geraken, waarbij wij steeds weer, als wij een doel bereikt hebben; verder strekkende doelen zullen moeten nast:reven. Ten slotte bracht spreker dank uit aan allen, die er aan hadden medegewerkt dit Congres te doen slagen; de pleegoude1·s ( die ook reeds door een afgevaardigde van Arnhem namens het gehele Congres waren bedenkt), de buitenlandse gasten, de ordewachten, enz. enz. Hierna werd het Congres door A. v. d .. Berg, die de functie van voorzitter op vool\beeldige wijze vervulde, met enige passende woorden gesloten. A. v. R. 

D·E YOU"EIHGE UITSLAG 

DER. STEMMING De stemming had tot resultaat dat door de afgevaardigden van 76.665 leden voor ,,ja" werd gestemd; door die, vertegenwoo1-digend 45.319 leden voor ,,neen". Aanwezig waren gedelegeerden uit 169 afdeli:qgen, ter,wijl 219 kleinere afdelingen niet .vertegenwoordigd waren 
Congres "Hout en Meubel" Het bestuur van de bedrijfsgroep "Hout. 

en Meubelnijverheid" bericht, dat haar Congres plaats vindt op 22 en 23 Augustus a.s. in gebouw "Het Wapen van Zaandam" te Zaandam. 
Steunlijsten inleveren! Nogmaals maken wij er op attent, dat alle, nog in omloop zijnde steunlijsten, onmiddellijk moeten worden ingeleve1'<i. Dit is voor een goede afwikkeling van de afgelopen steunactie noodzakelijk. Doet het nog heden! 

J. v. W[JiNGAAJRDEN,
Land. Penn. 

HET WEKELIJKSE ZEGELT.JE. Het wekelijkse zegeltje moet, voor de w�k van 5-1·2 Aug., geplakt woI'den in vakje 32, van le--19 Aug. in vakje 3-3 en van 19-26 Aug. in vakje 34. 
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EVC-CONGRES IN TEKEN VAN STRIJD 
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bei erssolidariteit." 

h t b I 
Blokz 1, er op wijzende, dat de inter-

zuc ree natio al� arbeidersklas�e vele malen 
, I I r. r is dan net 1land3evol oorlogssto-

. kers, vervolgde: 

JN zijn gisteravond; bij de openbare o�mgszitting van het �wee�e congres der Eenheidsvakcentrale in de msterdamse Apollohal uit�-�sproken congresrede, zette de landelijk voorzitter, Berend Blokzij{ uitvoerig uiteen, waar het voor het we kend volk van ons land i-n de komende periode om gaat. Strijd voor de vrede was het alles behee\sende element van zijn groots 
1 opge�t betoog. Met een reeks feiten toonde .Blokzijl aan,�t Nederland, vastgeklonke,n 1 als het zit aan de Amerikaanse politiek, is · geschakeld in een oorlogsblok, dat enorme lasten op de schouders v de Nederlandse werkers legt. 

ders tegen !\et fasclame, de volkeren van :Jllep lJh.lnees spreekwoord zegt: Als h 
de Sowjet-Unie. Weet, dat de vrede be- gehele volk zucht'; b� sf!il'nn dreigd wordt door het kapitalisme, dat 1 onder leid:il}g van het Amerikaanse im- 08• 
perlalisme o.a. door middel van het Mar- Wij 7',eggen: Indien alle vredelievende 
shall-plan poogt uit zijn moeilijkheden krachten in ons land samen met dle ult 
te raken door het voorbereiden en ont- heel de wereld een zucht 11laken dan ketenen van een de1·de wèreldoorlog." breekt er een orkaan los, die � één

Strijd voor de vrede is strijd 11toot alle oorlogswolken van de hemel 
voor werk en brood! wegblaast."

Roofbouw 011 de werkers 
Wijzend op het Parijse vredesco.ngrea, 

1 

Uitvoerig behandelde Blokzijl de econowaar de ':'e�·tegenwoordigers van zes- miache situatie in ons land. Met eenhonderd m1llloen mensez_i wt 72 landen reeks voorbeelden schilderde hlj ener:z.ljds van hun vastber3:�en viedeswil . gf!tulg-

J 
de financiële verarming van het werkenden

;.. 
stelde .Blokz)Jl vast, dat hierin de ide volk, anderzijds de steeds groter wor-EVv een groot aandeel heeft gehad. dende winsten van een handvol uitbui-

� ters. Scbel"p nam hij 11tellln,r tegen hen, die de wereld een ndvastlge strijd tegen Va� 1936-'38 bedro'!g b.v. het b.oterver-ontl,ennen dat de ooilogsarijvers hun de o.orlogsophitse Voortgaande begroette het b(lslult bru1k per hoofd per Jaar 6,2 kg, thans is doel gericht hebben tegen de Sowjet- van het Permanente wereld edescomi- dit slechts 3 kg. In 1948_ bes�nd 29 pct. Unie, ·· 
Blijft aa e goede kant" ., 0 tob in 11 1 den een van het totale vet�erbl'_mk uit boter, n':1, " tl,, om op " c er a. e in het eerste half Jaar van 1949, was dit ,,Wanneer O:a, ook het hoofdbestu�r van Verder gaande deed Blo · 1 een harts- lnternatlonal.e vredesdag te ho den. slechts 15 pct. De loon- en prijspolitiek d� A:NBZ h1erva�. niet overtuigd 1s, d� tochtelijk beroep op de zeeli en: Hij stelde het congres voor zie daartoe van de regel.'ing draagt het karakter van w11 ik nadrukkehJk opmer�en, dat met . . k te rl h- roofbouw op de gezondheid en het de EVC het streven der imperialisten ,.Ik _hermner de zeehed�n aan n ver- in een oproep tot alle wer er c levenspeil der arbeiders. De regelmatig heeft ontdekt", aldus Blokzijl. l<larmg van h�n voorz1tte1·, ka aad ten om zich tèr voorberel van deze verminderende koopkracht der arbeiders Hij haalde daarbij een aantal uitspraken D!Ule, �gelegd m Juni 1947 Of! een rr: - dsg ln de vedrijven en op d _kantoren te brengt ook de middenstand aan de rand aan van de Engelse generaal M.ontgo- sa-meetmg te Amsterdam. HJJ zeide. 

1 in an�-oor scomlt.é'II op van de afg1·ond, Ook in dat geval toon-mery en de P.v.d.A.-kamerleden .Burger "Vele jaren hebben wlj in convool e- eren gen la 
de Blokzijf met een reeks van cijfers, hoe en De Kadt, óie geen enkele twijfel laten varen nàar . rede gronds g. ontstellend het beeld voor: deze bevol-bestaan aan de oorlogszuchtige doelein- man unitle tegen het fascisme het b . 

dringend ktngsgroep Is. den van de kapitalisten. oerd. Wij stonden aan de goede b roe1;i--op dl! NVV-leden: en diepgaande economische crisis staat De volkeren van �de Sowjet�Unie r- kant." i,&eert u tegen de rampzalige be- r de deur en de gevolgen daarvan entegen zijn vredelievend. Zoals · in de'Zeelieden b ! l j f t aan de goede kant

l 

wapeningskoorts, die dooi· het wl ·en op de schouders der werkerstweeae w�1·eldoonog aan de .i1, .< gw,_t11 slaan. Laat u niet scheiden v11-n de .V.V.-bestuur wordt aangewak- af_we telen. . itegen het fascisme, voeren zij thans sa-1 vredel!evènde krachten in de we1·eld, erd en waaraan de belangen van de N1eu verslecht!!ringen dre1ien: Huur-iQlen met alle vredelievende krachten inilaat Il niet ,scheiden van de beste at'.r-if- erkers worden opgeofferd. La_at u verho. ng, volledige afsch!iffmg van de 
·.et in een a.anva1soórlog drijven subs! op het levensmiddelenpakket, 
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ldevalua e van de gulden enz. -
Tegen t alles moet de arbeidersklasse 

I
FeJ lceerde h\j zich tot de schE,urmalcers 

lvastber en de strijd aanbinden. Hiei· bmten, maar vooral ook In eigen r\len: 
ligt voo de vakbeweging een grootse Met een aantal .':'oorbee�den toonde hlj

1 taak. aan, hoe gevaal'l1Jk het 1s, het tro�zkls-
1Na op verwording van de besturen me niet te onderkennen en te bestrijden. 
der Uni onden te hebben gewezen stel- Een wel zeer sp1·ekend voorbeeld noemde
de spr er vast, dat het de E.V.C. Is, die hij het g_';be�rd_e . te Rotterdam, waar
leidin ,aan deze strijd zal moeten ge.ven. een dergehJk m?1v1du dooi: na:am".erval.
De ders der Uniebonden 13teunen !m- slng in de zeehedenorgamsatie bmnen

rs door dik en dun de afbraak-poli- drong en door zijn vlotte tong aanvan-
if:>k van de regering. .. . 

Niet de klassen s t r lj d, maar de klas- kebJk zelfs afgevaardigd werd naar dit
sensamenwerking is de grondslag van congres. 
hun vakbeweging�politiek. . Grotere waakzaamheid en strijd tegen, Suurhoff citerend: .,De actie -1� verlegd! dergelijke a.rbeldersvljandlge elementenvan de ondemell?-n.1g, �et bedrijf en de betekenen geen "lcetterjagerij", maar straat n�ar de �m1stenes en de bureaux hebben ten doel de EVC krachtiger envan de rgksbenuddelaars", tekende Blok- _ • 
zljl de Uniebondsleiders ten voeten uit. sterker te mal,en ln haar etrij� voor de 1

IVooi,tgaande zei hij: belangen der werkers. 
,,De arbeiders hebben hot recht van Zich tot de jeugd richtend, zei apr., 
staken, van vergaderen, hun vakverenl- dat de door hen voorgelezen "Jeugd-
glngsrechten op de straat en In de be- bÓod�chap door het congres_ niet al-
drijven door hardnekkige strijd veroverd. leen 1a ,ehoord, maar dat hij er niet 
Nimmer zullen zij zich deze rechten '!-an tW\lfelt, dat de ouderen met de 

�ten ont emen " Jeugd, sci:iouder_ aan. schouder, ooit ll · voor de Jeugde1sen m het geweer dit verband nam spreker scherp stel- zullen treden 
1ing tegen de Publiekrechtelijke Bedrijfs-
organisatie en Onden,.emingsraden, Solidair met de Indonesische waarin de ondernemers a 11 e s en de 
arbeiders, alle mooie praatjes van de re- vrijheidsstrijders f�lsten ten spijt, n i e  t s te vertellen 
zullen hebben. 

De P.B.O . .il! een uit Amerika geimpor
teerde en aan de Nederlandse verhou
dingen aangepaste Taft Hartley wet, 

, een worgw et1 die de arbeiders nimmer 
mogen accep,eren. 

NVV-leden en leiders zijn 

niet het:?elfde 

Vervolgens de gebeurtenissen in Indo
nesië besprelcend; waa1·schuwde Blokzijl 
de l\!ederlandse arbeiders en de ware 
voorstanders van een vrij en onafhan
kelijk Indonesië, zich niet te laten ver
blinden door llllerlei pacten en verdragen 
of door "Rondetafel-conferenties". De 
feiten leren, dat dit alles slechts ten 
doel heeft het oude koloniale bewind, op 
nieuwe leest geschoeid, te handhaven. 
De EVC zendt broederlijke groeten aan 
het l!tdoneslsc)le volle en belooft trouw 

Nadrukkelijk waarschuwde de E.V.O.- te blijven aan haar solidariteit met de 
voorzlt_ter er voor, leiders en leden, van strijd tegen de gemeenschappelijke vij
de Ome-organisaties over één kam te and, het Nederlandse en Amerikaanse 

· scheren. De scheurblgspolltlek van de imperialisme. 
N.V.V.-leiding steunt niet op de wil va� Tenslotte legde Berend Blokzijl het pro• 
de N.V.V.-leden. De vele acties In de gram van eisen dat wlj elders vermel•
f!-c_hter ons ligs-ende jaren hebben de den, aan het c�ngres voor, waarna ht! 
Juistheid van deze stelling zichtbaar aan- met de volgende woorden b'e13loot: 
getoond. 
De scheuringspogingen van Kupers c.s . .,Arbeiders van Nederland, verhe!t, u,
in het Wereldvakverbond stuiten op ·toe- Voorwaarts en verenigd in de strijd. 
nemende tegenstand in eigen rijen, on-1 Voor een duurzame vrede tussen de 
danks alle leugens van deze scheurma- volkeren en sociale voorultgan� van de
kers zien de NVV-leden ,meer en meer mensheid door vastberaden stl'l)à tegen
i!l, dat het WVV, met zijn ruim 71 mil- ct.e oorlogsstokers en door versterking 
hoen leden, een machtig bolwerk voor 1van het W.V.V. 
de vrede, een machtig wapen in hun \lo�r vermindering van uitgaven voor
strijd voor betere loon- en arbeidsvooi·- mu,talre doeleinden en verlaging der 
waarden is. wtnsten. Voor verhoging der Jonen. 
Niet alleen de Nede!'landse, maar ook Voor eenheid vi,,!J actie van alle wer•
de arbeiders in andere landen zien dat kers voor verbogmg van het welvaarts-
in. Reeds gaven tientallen vakbonden peU. .. uit deze landen blijk van hun trouw aan Voor verdediging van de vruheld van
het WVV. organisatie. Tegen de P.B.O. en Onder
Blokzijl citeerde uit een schrjjven dat nemlngsraden, de ketens van de arbei•. 
in de voorbereiding van dit congres van dersklasse. 
de secretaris der organisatie van gie• '.l'egen werkloosheid. Voor werk voor 
tedjarbelders in de Engelse zware in- allen. 
dustrie was ontvangen: Voor versterking van de E.V.C., de 

enige strijdbare va-kbeweglng! 
"Mjjn bond ondersteunt volkomen 
het WVV en wenst, dat de huidige 
breuk, die thans met de Britse vak
centrale bestaat, zo spoedig moge
lijk geheeld zal worden. De EVC 
heeft onze volledige syn'lpathie en 
\vij hopen, dat Uw'congres moge 
leiden tot versterking van de band 
tussen Uw leden en de vakvereni
gingsleden van de gehele wereld." 

Ver sterking der interne 
organisatie 

Elen belangrijk deel van zijn rede wijdde 
Blokzijl aan de interne organisatie der 
EVC. Aan de hand van de vele staltin
gen die in de afgelopen periode plaats 
vonden onderstreepte hij opnieuw de 
noodzaak van een strijdbare vakbewe
ging. Hij waarschuwde tegen "zelfvol
daanheid" en hij wees op de vele fouten 
die ongetwijfeld nog aan het werk, dat 
voor alles crltiseh bekeken moet wor
den, kleven. 
Vooral de sectarische reformistische 
opvattingen, die bij enkele van deze ac
ties aan het licht traden, moeten In de 
toekomst voorkomen worden, zo zeide 
1 ... 
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De deelnemer& aati het Je11gd,d,éfil6 

stellen mch bûiten d:e Apollo-hal op. 

Straks zullen 1116 "met vliegen.te 

vaa,ndels en, slaand,e trom" de hal 

bimienmarcheren. 

ONDER: 

Onder eil-01"1n enthot1,S1,11S-me trekken 

de vertege-111Woord1gers van de wer

kende jeugd van Ne<Ülri«.nd d,oor de 

tot in alle hoeken gewJ,de za.al. 

Voor wie er bi,i wanm een onvei·

getel'ijke belevenis. 
L_ 
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DEMONSTRATIEF CONGRES 

VERSLAG 

Congresrede 

Discussies 

Sluitingsrede 

Georganiseerd door de E.V.C. in verband met de wetsontwer
pen Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en Ondernemingsraden. 

1 Prijs 20 cent 1 
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Het Congres " l/B

is gehouden op 8 en 9 Octoberqin gebouw Bellevue t� Amsterdam. 
Het was samengesteld uit 208 leden der E.V.C., 75 leden van 
andere organisaties en 10 ongeorganiseerden, in totaal 293 bedrijfs
afgevaardigden, afkomstig uit 73 plaatsen in Nederla'nd en 251 
bedrijven. 
In alLe opzichten was het congres een weerspiegeling van de 
werkende bevoiking van ons land. De mijnwerkers uit het 
Zuiden, de strokartonarbeiders uit het Noorden, de werkers 
van het land en die van de machinefabrielc en de sc°heepswerf, 
àe bouwvakkers uit de Wedernpbouw en de arbeiders uit de 
textiel- en confectiebedrijven, allen hadden zij hun vertegen,.. 
woordigers naar Amsterdam gezonden. 
Niet alleen de grote versche,denheid in bed1-ijven en beroepen, 
doch ook die in politieke- en geloofsovertuiging vonden we 
terug op dit congres. Indien nog bewezen moest worden, dat
ALLE arbeiders gelijkgerichte belangen hebben en dat ALLE
arbeiders tezamen kunnen optreden ter verdediging dezer be
langen, dan zou dit bewijs wel zeer overtuigend geleverd z·ijn door 
d.t demonstratieve congres.
Dat de prachtige geest van onze bijeenkomst vaardig moge worden
over de gehele arbeidersklasse en dat de inzichten en besluiten
- mede met behulp· van dit geschri� - met vrucht uitgedragen
mogen worden door ai die tienduizenden, die de zelfstandige
vakbeweging, hun vakbeweging, als waardevol bezit der arbeiders
beschouwen!

De belangstelling 
voor het congres en de daar besproken onderwerpen wordt ge
demonstreerd door de vele begroetingen, sympathiebetuigingen, 
protestmoties, dte ons vóór, tijdens en na het congres werden 
toegezonden. Een achttal buitenlandse zusterorganisaties zonden 
telegrammen, te weten de vakcentrales van: Roemenië, Bulga
rije, Polen, Frankrijk, de Sowjet-Unie, Luxemburg, 18e congres 
Franse bouwvakarbeiders, W ereldvakverbond . 
Verder kwamen sympathiebetuigingen binnen van 34 bedrijven 
en vergaderingen van personelen uit alle oorden des lands, be
nevens van 30 varende schepen, versp1·eid over de zeven wereld
zeeën. 

1 
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Congres rede d�or B. Blokzijl 
Congres. 

De E.V.C. heeft de arbeidende 1bevolking opgeroepen de vak
-beweging te verdedigen tegen de gevaren die haar bedreigen. 
Alv-orens we deze gevaren, die opgesloten liggen in het wets
ontwe1'!) Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, nader bespreken, 
enige woorden over de Vakbeweging zelf. 

De waarde van de Vakbeweging. 

Het gaat niet om deze of ,gene vakcentrale, deze of gene ihond, 
doch om de Vakbeweging, zoals we die tot nu toe in alle ver
scheidenheid kennen, de Vakbeweging, zoals die door de overgrote 
meerderheid van de arbeidende bevolking wordt begrepen, zoals 
die. door de werkers wordt aanvaard. 
Wie Vakbeweging zegt, zegt strijd. Strijd in een grote verscheiden
heid van vorm, omvang en hevigheid, maai· toch strijd. 
Wanneer de arbeiders in de Drentse veenkoloniën een 50-tal jaren 
geleden in doffe berusting nog veelvuldig naar de drankfles -grepen 
om voor een wijle hun kommervol bestaan te vergeten, en ze 
leven 11hans � een hoger plan dan is dit niet door een gelukkige 
samenloop van toevalligheden, dan zijn ze niet op dat plan ge
bracht door de menselijke gevoelens van de ondernemers, maar 
dan danken ze hun lotsverbetering aan de strijd van zichzelf, aan 
de strijd van de aiibeidersklasse, aan de strijd van de V ak};>eweging. 
Wanneer vandaag geen kinderen van 8 jaar en jonger de fabrieken 
en werkplaatsen bevolken, wanneer vandaag de mibeidsdag geen 
14 uren en langer is, dan hebben de werkers ·dat niet te danken 
aan de sociale gevoelens van de ondernemers, maar wel aan de 
strijd van henzelf, aan de strijd van de arbeidersklasse, aan de 
strijd van de Vak-beweging. 

De geschiedenis van de Nederlandse Vakbeweging 
is een geschiedenis van strijd. 

Strijd voor lotsverbetering. Strijd tegen verslechtering. Strijd 
tegen aantasting van vakverenigingsrechten en vrijheden, .zoals 
in de dagen van Abraham Kuijper. Hlonclerden malen moest het 
stakingswapen worden gehanteerd. Ik denk hierbij aan de sigaren
makers van 1913, die in dat jaar de tanden op elkaar moesten zet
ten om een enigszins dragelijk levenspeil te veroveren. Ik denk 
aan de lan<larbeiders van 1919, toen de grote boeren zicli in het 
hoofd hadden gezet de kracht van de V akbewegin.g voorgoed te 
breken. Ik denk aan de textielaTbeiders van 1923, -toen de fabrieks
sohool'stenen in Twente gedurende meer dan een half jaar geen 
rookpluimen vertoonden. Dit waren stukken strijd, die als een 
draad door de geschiedenis van de Nederlandse Vakbeweging 
loopt. De ru.�beiders legden het werk niet neer voor hun plezier, 
maar wel omdat een koppig en op winst en nog eens winst 
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belust ondernemerdom weigerde aan de a1·beidende bevolking 
een menswaardig bestaan te verschaffen. 
Strijd, ook dat leert de geschiedenis van de Vakbeweging, is geen 
doel op zichzelf, maar een middel om betere levensverhoudingen 
voor de arbeidersklasse te veroveren. 
Zo wisselde de openlijke strijd, de staking, af met overleg_ Maar 
evenmin als het hanteren van de staking een doel op zichzelf is, 
evenmin is dat !het geval met het overleg. Overleg is een andere 
vorm van strijd. Overleg ontleent zijn waarde aan de strijdvaar
digheid van de arbeidersklasse. Overleg, dat met gedragen wordt 
door een strijdvaardige vakbeweging, deert !het onden1emerdom 
niet. Overleg is een andere vorm van strijd dan de staking. Ook 
dit leert ons de geschiedenis van de Vakbeweging. 
Vele malen mislukte het overleg en werden de arbeiders genood
zaah.--t naar het stakingswapen te grijpen, alweer niet, omdat ze 
dat zo plezierig vonden, maar·wel omdat ze daartoe gedwongen 
werden door de maatschappelijke nood waarin ze verkeerden. 
En deze maa�chappelijke nood spruit voort uit de verhoudingen A 
waaronder WlJ leven. Het ondernemerdom heeft sinds het ont- •' 
staan van de vakbeweging nog niets van zijn grondslagen prijs
gegeven. Nog altijd, en vandaag méér dan ooit, streeft het naar 
grote winsten ten koste van het levenspeil der arbeidende bevol
king. 
En, zoals in <le dagen van A. Kuijper is de aanval van de reactie 
niet alleen op het levenspeil van de ..:._,erkers gericht, maar tevens 
en. tegelijkertijd op de Vakbeweging. De reactie van vandaag poogt 
de Vakbeweging zijn strijdvaar�g karakter te ontnemen, poogt de 
grondslagen van de V akbewegmg, die door de wbeiders in moei
zame strijd zijn verworven, aan te tasten. 
De Vakbeweging - dat is de zelfstandige oraanisatie van de ar
·beiders, die tot taak heeft de sociaal-econontlsahe belangen van
de werkers te behartigen. De Vakbeweging kan deze taak slechts 
dan volledig vervullen, wanneer de arbeiders het recht bezitten 
vakverenigingen te vormen naar eigen inzicht wanneer de arbei
ders het recht bezitten deze vakverenigingen in te zetten bij hun 
s�even naar betere levensverhoudingen, wanneer de vakvereni
gingen_ het recht bezitten zelfstandig hun houding te bepalen, met 
name rnzake de vraagstukken van loon- en andere ar beidsvoor-
waarden. � En �et zijn d�e recliten en vrijheden, die door het wetsontwerp 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie worden aangetast of over 
boord gesmeten. Niet de rechten van deze of gene vakcentrale, 
maar de rechten en vrijheden van de Vakbeweging in al zijn verscheidenheid. 
Het wetsontwerp Pulbliekrec'htelijke Bedrijfsor,ganisatie is een 
aan�al op de Vakbeweging, zoals deze zich in haar rijke geschie
derus !;eeft ontwikkeld. 
Daarom vindt dit congres plaats, daarom richten wij ons vandaag 
en morgen tot werkend Nederland, tot de arbeidende bevolking, 
met de oproep "VERDEDIGT DE VAKBEWEGING"! 
4 

Samenvatting der P.B.O. 

Ondanks, dat in de brochure "Werkend Nederland verdedi,gt de 
Vak.beweging", een vrij nauwkeurig overzicht van de wetsontwer
pen "Publiekrecihtelijke Bedrijfsorganisaiie" en "Ondernemings
raden" is gegeven, willen wij de inhoud van -beide wetten nog eens 
kort samenvatten. 
De voorgestelde Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie zal het ge
hele Nederlandse bedrijfsleven omvatten, d.w.z. alle productie
middelen, zoals· fabriek�n, scheepswerven, transportwezen, enz.,
alsook handelmaatschappijen, banken en warenhuizen, kortom alle 
technische en 'Organisatorische middelen, die nodig zijn voor het 
vervaa1·digen ,en aan de man brengen van goederen en het ver
richt-en van diensten. 
De regering is verder voornemens lagere organen in te stellen,. 
die onder de algemene bedrijfsorganisatie zullen functioneren en 
delen van het ,bedrijfsleven zullen omvatten. 

• Deze o,rgan<m !heten bedrijf- en productschappen. De l;>edrijfschap
pen zullen b:�. de gehele houthandel, de gehele meubelindustrie, 
de gehele kleinhandel op het gebied van woninginricl1.ting, om-
vatten, enz. (zg. horizontale organisatie). 
�3 productschappen vatten groepen van ondernemingen samen, 
die ten aanzien van een bepaald product de crrondstof leveren 
die deze verder bewerken en die het product ve;kopen, b,v. hout� 
invoer, houthandel, houtzag-erij, meubelfabrieken, meubelmagazij
nen e1i meubeJJhandel. Een ander vool)beeld is: invoer van ruwe 
g:ondstof voo1· textielgoederen, spinnerijen, weverijen, eoclectie
fabritken en winkeliers in textielgoederen. 
Tot zover is alles nog weinig verontrustend. Over de structuur 
�,an de o�·ganisatie maken wij ons niet al te veel zorgen. Dit is 
rn1me- s met het belangrijkste. Hij, die een drankje moet slikken 
zal niet in _ de eerste plaats kijken naar de vorm van het glas'.
Voor hem 1s van doorslaggevende betekenis de inhoud van het 
glas en in dit verband ook de bereiders van de drank voo1·al wan
neer je een zeker vermoeden hebt, dat het leven in de waagschaal 
wordt gesteld. In dit geval het leven van de Vakbeweging. 
Vandaar, dat we niet lang zullen stilstaan ,bij de vorm van de 
algemene bedrijfsorganisatie, het glas, maar ons meer zullen be�g 

• houden met de inhoud, het drankje. Deze inhoud wordt 
� door de wijze waarop de besturen van de organen der algemene 

bedrijfsorganisatie worden samengesteld alsmede door hun be-
voeg�beden. ' 
De Sociaal-Economische Raad, het bestuur van de algemene be
drijfsorganisatie, bestaat uit tenminste dertig en ten hoogste vijf 
en veel'tig leden. Eén derde van de leden wordt door de overheid 
benoemd, één derde door werknemers- en één derde door werk
geversorganisaties. 
In de bedrijfschappen zullen werknemers- en werkgeversor!tani
saties ieder evenveel leden mog,en benoemen, tenzij }>ij afzoiider
lijke wet anders is bepaald. De regering heeft echter nadrnkkelijk 
in de Memorie van T0elichting verklaard, dat het niet noodzakelijk 
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is dat i:n. de productschappen, waar overwegend economische aan
gelegenheden worden behandeld, evenveel werknemers- als werk
geversvertegenwoordigers zitting hebben. 
De betrokken minister beslist, welke organisaties leden voor de 
besturen van de 1bedrijfsorgan.isatj.e mogen aanwijz,en. Om hier
voor in aanmerking te komen, moeten de organisaties "represen
tatief" zijn, zoals dat met een mooi woord ib.eet. 
Wanneer is een vak-0rgan.isatie r,epresentatief, d.w.z. geschikt om 
de belangen van de ai·beiders, die zij verenigt, te behartigen? 
Het wetsontwerp spreekt ,daarover met ,geen lett-ei-. Wel wordt 
gezegd, dat een Koninklijke Goedkeuring niet voldoende is. Daar
naast moet de vakorganisatie nog "representatief" zijn. 
Zo was het ook in het Italië van Mussolini, zo is het in Spanje, 
zo is 'het in Portugal, zo is het in een reeks van landen waar de 
reactie een ware terreur tegen de arbeidersklasse en zijn organi
saties ·heeft ontketend. Zo is 'het in de landen, waarvan het W.V.V. 
in zijn jongste rapport aan de U.N.O., dat ook de ,goedkeuring van 
Kupers wegdr,aagt, zegt, dat aldaar (ik citeer letterlijk): 

"de vrije Vakbeweging wordt onderdrukt, staldngen buiten de wet 
gesteld, de doodstraf wordt ingevoerd voor het deelnemen aan 
stakingen, de werkelijke democratische vakbonden onwettig wor
den verklaard en vervangen door vakbondsorganisaties, die een 
gewillig werktuig zijn in de handen van de reactie en haar re
geringen". 

Zo is het in alle landen waar de arbeiders het recht missen zich 
te lat-en vertegenwoordigen door de vakorganisati-es die zij ge
schikt acihten. Zo is het in de landen waar niet de arbeiders be
slissen, welke vakorganisaties hun belangen moeten vertegenwoor
digen, maar de man aan de top. Binnen het raam van de voor
gestelde P.B.0. is dit in ons land de-betrokken minister, zoals het 
eens Mussolini in Italië was en ook thans .in andere landen nog 
vele dictators zijn. 
Doch laat de regering en diegenen, die haar steunen, lbegrijpen, 
dat de Nederlandse werk.ers •geen methoden van het fascisme dul
den. Zij zullen zich daartegen even hardnekkig verzetten, als zij 
dat deden tegen de maatregelen van Mus.sert, Woudenberg en 
Seyss-Inquart. 

Onze mening. 

Ons standpunt is, dat alle organisaties, die door de wbeiders wor
den geschapen en niet op enigerlei wijw in strijd zijn met de 
grondwet, badhtens hun bestaan en de wil van de werkers de 
gelegenheid moeten ib.ebben de belangen van ,deze w.erkers overal 
te vertegenwoordigen waar deze ,belangen aan de orde komen. 
Maar er zijn in tle PubJièk:rechtelijke Bedrijfsorganisatie meer 
gevaren, die de arbeidersklasse, ja, die ons gehele volk ibedreigen! 
In art. 2 van het wetsontwerp is de bedrijfsorganisatie n.l. de 
volgende taak toegedacht: · 
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"De algemene bedrijfsorganisatie heeft tot taak een het belang 
van het Nederlandse volk dienende werkzaarnneid van het bedrijfs
leven te bevorderen, alsmede het belang van het bedrijfsleven· en 
de daartoe behorende personen te behartigen." 

l 

Het klinkt nogál Qnschuldig en op het eerste gezicht lijkt het dat 
de bedrijfsorganisatie een schone taak heeft te verrichten.' Het 
belang van het Nederlandse volk zal worden behartigd! De werk
zaam'.h.eid van ih.et bech-ijfsleven zal worden gediend en ook de 
b�angen van de tot het �edrijfsleven beho1•,ende personen worden 
met vergeten! 
We hebben ons echter af te vragen, of het �elang van het Neder
landse volk in overeenstemming is met het belang van het be
drijfsleven, of anders gezegd, i$ ons huidige maatschappelijk bestel 
in overeenstemming met het volksbelang? 
'W_ij leven n.l. in een kapitalistische maatschappij. De productie
m1ddelen, die het bedrijfsleven vormen, zijn in !handen van enke
lingen, zijn particulier bezit. Het aanwenden van dlt bezit het 
ma_ken dus van kleding en schoeisel, het bouwen van schepe'n en 
huizen, :het produceren van levensmiddelen, enz., doen deze enke
lingen niet uit edele gevoelens voor hun medemensen maar uit 
zucht naar winst en nog eens winst. Dat het producere� van deze 

• goederen tevens in de menselijke behoeften voor.ziet, is voor de
bezitters van het productieapparaat een, zij het dan ook noodzake
lijke, bijkomstigheid. M.a.w. de behoeften van thet Nederlandse 
voll,: worden door een klein groepje lieden geëxploiteerd.
Het kan op geen tegenspraak stuiten, dat het belang van het
Nederlandse volk niet gediend wordt door het winststreven van 
een handjevol kapitalist-en. Dit belang vereist een werkzaamheid 
van het bedrijfsleven, die in beginsel is gericht op de '.behoefüm 
van ons volk. Dan, maar ook dan alleen, kan er sprake zijn van
een het belang van het Nederlandse volk dienende werkzaamheid
van het bedrijfsleven.
Als voorstanders van het instellen ener beib.oeftenvoorziening stel
len wij ons bij maatschappelijke hervormingen dan ook de vraag:
g�at _deze hervorming in de door ons gewenste richting, dus in de 
richting van het volksbelang of bevordert de hervorming het on
dernemersbelang? Zal het niets-ontziende winststrev·en dat reeds
zoveel ellende en armoede heeft veroorzaakt en nog eike dag te
weeg;brengt, worden weggevaagd of zal dit streven word-en ver
sterkt?
Om tot een het volk dienende werkzaamheid van het bedrijfsleven
t� komen, is nodig, dat de beschlkkingsmactht en waar nodig de

• eigendom der productiemiddelen, d.i. het ,bedrijfsleven, in handen 
- van de gemeenschap word-en gelegd, dat is in handen van het

Nederlandse volk.
Ook het N.V.V .. geeft in zijn statuten te kennen, dat het een der
gelijke maatschappij voorstaat. Daar1n lezen we, ( en ik citeer let
terlijk):

,,'!)e �eschikkingsmacht en waar no�ig ook de eigendom der produc
t1em1ddelen, moeten in handen der gemeenschap worden gelegd". 

Gaat de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie in deze richting?
In geen geval. 
De eigendom van de productiemiddelen wordt door het ibetreffende,. 
wet:;ontwerp in genen dele aangetast. Evenmin is er enigerlei

7 



' 

sprake van de beschikkingsmacht in handen van de gemeenscliap 
te leggen. 
Weliswaar hebben in de organen van de algemene bedrijfsorgani
satie, naast werkgevers- ook werknemersvertegenwoordigers zit
ting, maar in werkelijkheid bes1is.sen de ondernemers, daar deze 
als regel in de meerderheid zijn. Waar dit niet zo is, he:bben zij 
toch als bezitters een economisch overwicht en de ruggesteun van 
de regering - hun regering. 
De voorgestelde Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie zal dan ook 
niet het belang van 'het Nederlandse volk dienen, zoals het wets
ontwerp bedriegelijk belooft, maar uitsluitend dat van lhet groot
kapitaal. 
Deze belangen�ehartiging van het groot-kapitaal door de voorge
stelde P.B.0. heeft eveneens ve1Tegaande en noodlottige gevo1gen 
voor de volksinvloed, op de werkzaamheid van onze parlementaire 
instellingen. Het gehele wetsontwerp vertoont n.l. een pijnlijke 
gelijkenis met de corporatieve opbouw van de voormalige fascis
tische staat Italië en de huidige fascistische staten Spanje en Por- fJ, 
tugal. Mussolini dicteerde in de Italiaanse grondwet, dat het gehele -

maatschappelijke leven van dat land geleid moest worden vanuit 
een aantal corporaties, die wat de samenstelling betreft vrijwel 
overeenkomen met de schappen van de Publiekrechtelijke Bedrijfs-
organisatie, zoals deze thans wordt voorgesteld. Deze corporaties 
werden bestuurd door ondernemers en naar het oordeel van Mus
solini, representatieve vakverenigingsvertegenwoordigers, terwijl 
de aldus bestuurde corporaties wetten uitvaardigden, die van be
slis.sende invloed waren voor het gèhele volk, terwijl dit volk op 
generlei wijze in staat was zijn invloed te laten gelden. 
Ziehier het .paradijs van wijlen Mussolini en van Franco, de 
Spaanse Hitler. Ook de organen van de thans in ons land voor
gestelde Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie worden met ver
ordenende bevoegdheid bekleed. D.w.z. de besturen van deze or
ganen, op de samenstelling waarvan geen ander invloed heeft dan 
de man aan de top, de betrokken minister, hebben de bevoegdheid 
verordeningen te maken, op overtreding waarvan straffen zijn in

gesteld, zonder dat de betrokkenen ook maar enigerlei invloed op 
de samenstelling van deze besturen kunnen uitoefenen. De door 
het volk -gekozen parlementaire instellingen verliezen, omdat ook 
deze geen doorslaggevende invloed inzake deze verordeningen Jf1 
kunnen laten gelden, meer en meer aan ,betekenis. In dit licht is 
het instellen van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie een aan
raniling van de huidige democratie en een gang naar de corpora
tieve maatschappij van Mus.solini. Dat is dan ook de reden waarom 
de katholieke reactie, met Romme in de voorste gelederen, ro 
hartstochtelijk op een snelle instelling van de Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie aandringt. 
Laten dit vooral de anbeiders, georganiseerd in het N.V.V., weten. 
Hun besturen hebben, door aan het fot stand komen van dit wets
ontweq> mee te werken, eigen beginselen verzaakt en steun ver
leend aan de doeleinden, die· Rornme c.s. nastr�ven. Laten de ar-
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beide1·s van het N.V.V. hun ,bestuurders tot de orde roepen en 
wel zo snel mogelijk! 
Tenslotte wil ik iets zeggen over het derde deel van de taak, die 
de P.B.O. is toegedacht, n.L het ,behartigen van het belang van de 
tot het bedrijfsleven behorende personen, de zgn. bedrijfsgenoten, 
dat zijn de ondexnemers en de arbeiders. 
De belangen van deze bedrijfsgenoten rrroeten door een orgaan 
worden be'hartigd bij verordening, zonder dat de vakbeweging, 
d.w.z. zonder dat de a1,beiders door middel van hun vakorganisa
ties hierop enige invloed kunnen uitoefenen.
De organisaties, die als ongesclhikt door de minister worden aan
gemerkt niet, maar evenmin de organisaties, die representatief zijn
bevonden. De bestuurders van de publiekrechtelijke organen moe
ten n.l. hun werkzaamheid ven·ichten zonder last of ruggespraak
met de ol'ganisaties waaruit zij zijn voortgekomen.
Belangrijk i,s voor ons in dit verband vooral over welke arbeiders
belangen de organen der Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
moeten beslissen. De ontwerp-wet geeft daarop geen rechtstreeks
antwoord, doch de voorgeschiedenis die hieraan is verbonden, ver
telt ons op dit punt meer.
Op 24 Januari 1947 werd door de minister de zgn. ,,Commissie
van de1· Ven" geïnstalleerd, ,bestaande uit vertegenwoordigers van
de Stichting van de Ar,beid, enige regeringspersonen en een aantal
ambtelijke leden. Deze commissie had fot taak over de  toekomstige
bedrijfsorganisaties advies aan de regering uit te brengen. Het
wetsontwerp, zoals we dat hier bespreken, steunt op dit advies.
Voor de samenwerkende vakorganisaties namen in deze commissie
zitting: A.C. de Bruijn, H. J. de Kuiper (K.A.B.), F. P. FuyksC'hot,
M. Ruppe:r:t (C.N.V.), G. Joustra, H. Oosterhuis en A. Vermeulen
(N.V.V.) 

In de ontwerp-wet van de commissie wordt voorgesteld om de 
,,schappen" bij verordening o.a. te doen vaststellen: 
�- de arbeidsbemiddeling, de aanstelling en lhet ontsJ.ag van per-

soneel; 
b. de vakscholing;
c. de lonen- en andere arbeidsvoorwaarden.
Vooral bij dit laatste punt, de lonen- en andere ar:beidsvoorwaar
den moeten wij stilstaan. Het bij verordening vaststellen van lonen 
en an<lere arbeidsvoorwaarden door organen, waarop de vakbewe
ging geen enkele invloed kan uitoefenen, daar de arbeidersverte
genwoordigers niet op last van hun organisaties mogen handelen, 
noch met deze ruggespraak houden, is onaanvaardbaar. Het op
nemen van lonen en andere arbeidsvoorwaarden in het kader van 
àe Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie draagt thans, daar de 
heren Vermeulen, J.oustra en Oosterhuis hiertegen niet geprotes
teerd hebben, in tegenstelling tot vroeger de goedkeuring weg van 
'het N.V.V ... bestuur. 
Het prijsgeven van het vroegere standpunt wordt bevestigd door 
het N.V.V.-rapport, dat na de bevrijding over deze materie is ver-



sahenen. Hierin wordt gezegd, dat op de vraag_ of arbeidsvoor
waarden van de regelingen, welke het publiekrechtelijk bedrijfs
or.gaan tot stand zal moeten brengen, uitdrukkelijk zijn uitgesloten 
thans een ón�ennend antwoord moet worden •gegeven. 
Als motief voo;r deze koerswijziging wordt ve1-wezen naar de 
planmatige politiek, ,zoals die door het N.V.V. en -door de Stichting 
van de Arbeid is voorgestaan. 
Voor het N.V.V.-bestuur is het thans de gewoonste zaak van de 
wereld om de werknemers in het tbedrijf te :J)inden aan arbeids
voonvaarden die niet hun instemming hebben. Opnieuw een bui
ging van het N.V.V.-bestuur naar Romme c.s., die e1· nimmer 
voor gevoeld hebben de va'kibeweging een zelfstandige plaats te 
geven. 
De rege1:ing heeft deze verregaande suggestie van de comm1.SS1e 
v. d. Ven nog niet overgenomen, maar geeft in de Memorie v.an
Toelichting blijk, !hiervan een warm voorstander te zijn. W�t dat 
betreft is de regering handig. Het nemen van voor de arbeiders
klasse ongunstige maatregelen .geschiedt altijd bij stukjes en beet
jes. Zij verkent eei-st het te1Tein en wanneer ze tot de ontdekkin� 
komt, dat het wel ·gaan zal, worden druppelsgewijs de verslechte
ringen ingevoerd. Deze sluip-politiek der regedng kennen we zo 
langzamerhand. Let maar eens op hoe prijsver'hqgingen worden 
aangekondigd. Enige dagen tevoren zegt zij, dat het leven goed
koper zal wor<len of kondigt enkele prijsverlagingen van produc
ten aan, die de arbeiders niet kopen. Al spoedig komt de kater en 
krijgen de werkers prijsverhogingen te slikken, die een flinke ver
laging van het levenspeil bet-ekenen. Doch de arbeidersklasse is 
niet achterlijk. Zij doorziet de bedoeling van de regering. De ar
beiders weten ,en zullen steeds duidelijker weten, dat het bij ver
ordening vaststellen van lonen en andere a1•beidsvoo1-waarden, op 
overtreding waarvan straf is gesteld, de zelfstandi-gtheid van de 
vakibeweging aantast. Deze arbeidsvooiwaarden behoren tot de 
eompetentie van de vakorganisaties en wij zullen en mogen niet 
dulden, dat de regering _ook op dit gehied verder gaat. 

Het stakingswapen. 

Het onttrekken van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden aan 
de vakibeweging is een principiële aantasting van het stakings
recht. Het houdt immers in, dat het stakingswapen, een grondwet
telijk middel van de arbeidersklasse om naar betere levensverhou
dingen te streven, een middel, dat zovele malen 1n de .geschiedenis 
van de Vakbeweging ingezet moest worden, buiten de wet wordt 
gesteld. 
Dit wordt niet met :zoveel woorden gezegd, omdat staken formeel 
niet venboden is. Maar wanneer de vaststelling van arbeidsvoor
waarden tot de bevoegdheden van de publiekrechtelijk-e organen 
wordt gerekend, zal het stakingswapen krachteloos worden ge
maakt. De werkers zuUen 'het recht weliswaar nog bezitten om het 
werk neer te leggen, doch de mogelijktheid om hierdoor rcesultaten 
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te bereiken, tracht de reactie tl:! verhinderen door de decreten van 
de publiekrechtelijke organen, die dan ook de officiële goedkeuring 
zullen hebben van de door de "representatieve'' werknemersorga
nisaties aangewezen leden. 
Wij zijn er echter van overtuigd, dat de arbeiders, of ze nu lid 
van het N.V.V. of van de E.V.C., van de K.A.B. of van het C.N.V. 
zijn, zich onder •geen enkele voorwaarde 'het stakingsrecht zullen 
laten ontnemen. Abralham Kuij.per ·is het niet g-elukt, Seyss-Inquart 
is het niet .gelukt en nog minder zal het Romme en zijn vrienden 
gelukken. 
De ai,beiders wensen niet te staken om het staken. Zij zijn te allen 
tijde bereid hun gerechtvaardigde verlangens door middel van 
overleg te verwezenlijken. Maar evenmin a]s staking een beginsel 
is, kan ook dit overleg een doel op zichzelf zijn. Beide, zowel het 
neerleggen van de anbeid, als het plegen van overleg, zijn slechts 
middelen om verder liggende doeleinden te bereiken, n.l. het schep
pen van menswaardige levensverhoudingen voor de werkende 
klasse. 
Maar als alle andere middelen falen, dan moeten de werkers 'het 
ci:echt hebben dat stakingswapen in volle vrijiheid te hanteren om 
zodoende hun eisen kracht bij te zetten. 
Om nimmer zo ver te komen, dat in ons land het stakingsverbod 
wordt afgekondigd, is nodig, dat de werkers zich tegen de invoe
ring van de Puibliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie te weer stellen. 
De mijnwerkers gaven het goede voorbeeld. fu de mijnen weet 
men n.l. langzamerhand wat de Publiekrechtelijke Bedrijfsorgani
satie in de practijk bete'kent, omdat hier reeds een zekere vorm 
van •publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bestaat. 
Als toporgaan der bedrijfsor.gànisatie in de mijnen is ingesteld de 
Mijn Industrie Raad. Evenals ctit het geval is bij de Sociaal-Econo
mische Raad, het toporgaan van de Publiekredhtelijke Bedrijfs
organisatie, hebben de ondernemers in deze Raad zo goed als alles 
voor het zeggen. Tot de taak van de M.I.R. !behoort niettemin (bij 
de taak van de Publiekrechtelijke organisatie is hetzelf-Oe smoesje 
verzonnen!), ,,het bevorderen van de sociale zekerheid der be
drijfsgenoten". 
Hoe !het met deze sociale zekerheid is gesteld, kunnen de mijnwer
kers vertellen. Ongunstige pensioe�gelingen, wiHekeur, slechte 
sociale voorzieningen zijn het resultaat van dere M.I R. 
De di:recties der mijnen ging dit alles nog niet ver genoeg en zij 
áchtten het nodiig, dat enige maanden geleden ihet vooroorlogse 
jaag.systeem in de mijnen werd ingevoerd. Toen bleek de werke
lijke ,betekenis van de M.I.R. eh de toekomstige P.B.O. voor de 
ondernemers. De organisatiebestuurders kwam.en in mindere en 
meerdere mate tegenover de ar!beiders te staan, die niet 1bereid 
waren de parolen van de M.I.R. op te vol.gen en zich door middel 
van staking tegen het pijler-accoord verzetten. 
Mo·edig hebben de kompels de strijd .gestreden. Hun sti:ijd was 
betekenisvol. 
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Het doel van dit Congres. 

Waarover wij hier vandaag beraadslagen, n.l.: hoe zullen wij 
de vrijheid van de vakbeweging, 
de rechten van de vakbeweging, 
de zelfstandigheid van de vakbeweging, 

verdedigen, daarop gaven zij het juiste antwoord, door metterdaad 
de strijd voor •betere levensverhoudingen te voeren, en wel in 
eendracht en saamhorigheid. 
Dit Congres zal de juistlheid van optreden der katholieke mijnwer
kers moeten bevestigen en de reactie duidelijk maken, dat geen 
"loonverordeningen" in staat zijn de arbeidersklasse van de strijd
voor het dagelijks brood af te houden. 
De arbeidersklasse wenst vrijheid van organisatie en vereniging 
en is bereid de vakbeweging als een kostbaar kleinood te ,bescher
men en te verdedigen. 

De ondernemingsraad. 

Congres. Volgens het wetsontwerp op de "Ondernemingsraden" is f)het hoofd of de bestuw·der van een onderneming, waarin 25 of 
meer werknemers werkzaam zijn, verplicht een ondernemingsraad 
in te stellen op een door de regering te bepalen tijdstip. Op welke 
wijze wordt deze samengesteld en welke zijn de bevoegdheden 
van dit lichaam.? 
De directeur van de onderneming is, uit hoofde van zijn functie, 
voorzitter van de ondernemingsraad. Deze wordt dus niet door 
het personeel gekozen. De overige leden van de ondernemingsraad 
worden uit en door de ·betrokken werknemers gekozen, waarbij 
zowel voor het kiesrecht, als voor de verkiesbaarheid leeftijds
grenzen zijn gesteld. 
Wat betreft de candidaatstelling g�t ook dit wetsontwerp uit van 
de gedaohte, dat zulks dient te geschieden door "representatieve", 
d.i. gesèhlkte vakbonden. In bepaalde gevallen kunnen ook de
arbeiders, die niet in deze geschikte .bonden zijn georganiseerd,
candidaten stellen. Eén en ander wordt geregeld door een zgn.
bedrijfscommissie, die niet door de arbeiders wordt gekozen, maar
ook weer samengesteld wordt door representatieve organisaties.
Tenslotte heeft voor alle zekerheid de voorzitter-directeur de be
voegheid om gestelde candidaten af te laten voeren en leden van
de ondernemingsraad voor schorsing voor te dragen. Aldus wordt � 
met zorg de ondernemingsraad samengesteld. 
En thans onze bezwaren. 
Deze gelden allereerst de bepaling, dat de directeur, omdat hij 
directeur is, voorzitter van de ondernemingsraad wordt. Ook de 
voorzitter dient uit en door het personeel gekozen te worden. 
Gebeurt dit, wij zijn er van overtuigd, dat dan zeer weinig direc
teuren of 1bazen gekozen zullen worden voor deze functie. En dat 
zegt reeds genoeg. 
Voorts zijn we van oordeel, dat de leden van de ondernemingsraad 
zonder meer uit en door het personeel gekozen moeten worden, 
ongeacht van welke vakbeweging de betrokkenen lid zijn. 
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Ons bezwaar geldt in niet mindere mate de bevoegdheid van de 
zgn. bedrijfscommissies om leden van de ondernemingsraad in hun 
functie te schorsen. Wij staan op het standpunt, dat leden van 
de ondernerningsr<\ad niet anders gesciliorst mogen worden, dan 
door de ar beid ers, die zij vertegenwoordigen. 
En tenslotte de bevoegdheid van de onderneminsraad. Hoe staat 
het hiermede? De raad mag een reeks van klachten, •bezwaren en 
opmerkingen van het personeel behandelen. Maatregelen nemen, 
die aan de wensen van het personeel voldoen, mag de raad niet. 
Evenzo is het gesteld ten aanzien van het plegen van overleg over 
het vaststellen van vacantietijden, werkroosters, ploegendiensten 
en schafttijden. 
Ook mag de raad adviseren en voorstellen doen omtrent maat
regelen, die tot verbetering van de technische en economische gang 
van zaken in de onderneming kunnen bijdragen. Ook hier zien 
we, dat concrete besluiten de ondernemingsraad worden onthouden. 
De ondernemingsraad mag behandelen, mag overleg plegen, mag 
adviseren en mag voorstellen doen, mag praten en nog eens praten. 
Waarom de bevoegdheid niet verder gaat, spruit voort uit de be
paling, dat de ondernemingsraad de zelfstandige functie van de 
ondernemer moet erkennen en dus eerbiedigen. 
Wat betekent dit? 
Dat de ondernemingsraad geen greintje medezeggenschap 'bezit. 
De zelfstandige functie van de ondernemer erkennen en eerbiedi
gen is in strijd met elke vorm van medezeggenschap. 
Medezeggenschap heeft tot voorwaarde, dat aan de onderneming 
een maatschappelijke functie wordt toegekend, d.w.z. een functie, 
die gericht is op het dienen van het volle. 
Nu dit niet het geval is in het wetsontwei·p betreffende het in
stellen van ondernemingsraden, verklaren de opstellers zich na
drukkelijk voorstanders van een kapitalistische productiewijze. 
Van sommigen verbaast ihet ons niet. We wisten dat. Maar wat te 
zeggen van de 2e voorzitter van het N.V.V., de heer Oosterhuis, 
die mede de regering in deze zin adviseerde? 
Niettemin wordt dit alles ons van de zijde van het N.V.V.-bestuur 
voorgedragen als "Medezeggenschap-Nu". Wat betekent het ech
ter in werkelijkheid? Laten we eens een voormalig bestuurder van 
het N.V.V. aan het woord laten. In de "Vak,beweging" van April 
1930 schreef Van Meurs: 

"Het principiële verschil tussen het bedrijfsradenstelsel van de
R.K. en de moderne arbeidersbeweging wortelt in de grondslagen
van de beide stelsels van bedrijfsraden. De R.K. wensen een be
drijfsradenstelsel, dat ·de lnstandhouding van het privaatbezit be
vordert, de moderne arbeidersbeweging ziet voor bepaalde gebie
den in de voortbrenging bedrijfsorganisatie als noodzakelijke voor•
waarde om tot socialisatie te kunnen komen, dus een voortbrenging
op grondslag van gemeenschapsbezit". 

Zo zien we, dat ook het wetsontwerp betreffende het instellen •van 
ondernemingsraden, volkomen de -beginselen van Romme dekt. 
Het erkennen van de zelfstandige functie der werkgever in het 
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proces van ,voortb1senging is ihet in ;})eginsel huldigen van het 
privaat-bezit, gelijk dit van katiholieke zijde wordt gedaan. 
Het N.V.V.-bestuur 'heeft blijkbaar zijn streven naar gemeen
schapsbezit van de productiemiddelen opgeheven en >braaf aan
vaard, wat Ronnne dicteert. De leden van het N.V.V. zijn hiervan, 
evenals dit het geval is met de houding van het iN.V.V.-bestuur 
inzake de P.B.O., zoveel mogelijk onkundig gelaten. Dit bestuur 
ontwijkt blijkbaar angstvallig een diepgaande bespreking over deze 
voor de arbeidersklasse zo ,gewichtige vraagstukken. Het zal daar
om zaak zijn, dat dit congres de leden van het N.V.V. alarmeert 
en hen oproept trouw te iblijven aan de strijd voor een waarlijke 
n1edezeggenschap. 
Om -deze te bereiken, is het noodzakelijk, de bestaande kernen 
met ihand en tand te verdedigen en strijd te voeren om deze nieu
we en uitgebreider 1bevoegclheden te geven. In de fabrieken en 
ondernemingen, waar deze kernen nog niet bestaan, moeten zij 
worden gevormd. Dat is het •beste antwoord, dat de ar-'beiderskl-asse 
op de voorgestelde ondernemingsraden kan geven. ft. 

�t» 

Waarom P.B.0. en Ondernemingsraad? 

Tenslotte de vraag: waarom de regering en haar steUDJPilaren juist 
nu met deze P.B.O. en het wetsvoorstel, inhoudende regelen tot 
het instellen van On_dernemingsraden op de proppen komt. Het 
antwoord is niet ver te .zoeken. 
Vanaf de bevrijding gaan de arbeiders -gebukt onder de loonstop, 
die trouw bewaakt wor-dt door het CoHege van Rijksbemiddelaars, 
die in werkelijkheid loondictators zijn en als zodanig d:e weg ge
plaveid hebben voor "loonverordenin,gen" van de P.B.O. Terwijl
de lonen door de stop laag zijn gehouden, stegen de kosten van 
het levensonderhoud met de regelmaat van een uw·werk en 
daalde als gevolg hiervan de koopkracht van de lonen. 
In dit verband klaagt "De Volkskrant" van enkele dagen geleden, 
dat ih.et prijsgedoe de spuigaten uitloopt. Na er op gewezen te 
hebben, dat de suiker aanstonds 15 cent per kilo in prijs stijgt, 
d� witte bonen van 40 op 80 cent per pond zijn gekomen, de capu
CJJners zelfs f l.- per pond doen, de bloem met 6 cent per kilo 
wordt verhoogd, de rijst een gepeperde sprong maakte van 25 op 
50 cent en de schoenen ongemerkt over de gehéle linie duurder /?. 
worden, e�digt dit iblad met de verzuchting, dat h.et tijd wordt, 
dat de hmsvrouw o<:ik eens een gil geeft. Wanneer een regerings-
blad, als ,,De Volkskrant" is, reeds tot deze ontboezemin_g moet 
komen, (kennelijk bedoeld om lbij de arbeiders in het gevlei te 
gei-aken), terwijl het zelf verantwoordelijk is voor de miserabele 
toestand waarin de werkers verkeren, dan loopt het méér dan de 
spu1gaten uit. Dit wordt ons duidelijk, wanneer we kennis nemen 
van de plannen van.c de regering, zoals die uit d ejongste millioenen-
nota !blijken. 
Voor volkshuisvesting en wonmgbouw is maar liefst 182 millioen
gulden minder uitgetrakken dan het vorige jaar. Deze vermindering
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zo stelt de regering zich vo01·, moet opgevangen worden door aan
trekken -van particulier kapitaal. Dit betekent echter onvermijde
lijk huurverhoging, daar de kapitaallbezitters niet voor niets hun 
geld fn huizen steken, die bij de tegenwoordige bouwkosten en 
thans geldende huren ,geen winst opleveren. De subsidies op 
levensmiddelen en verbruiksgoederen zullen worden afgeschaft of 
verminderd, met als gevolg verdere prijsve,hoging, die in totaal 
een bedrag van 330 millioen .gulden zullen uitmaken. 
Wanneer aanstonds de wet op het instellen van bedrijfspensioen
fondsen aangenomen wordt, zullen vele arbeiders 2% van hun 
inkomen aan premie moeten betalen. In ruil daarvoo1· krijgen zij 
bij het bereiken van de 65-jarige lecltijd, ongeveer f 10.- pen
sioen per week. Dit is echter een wissel op de toekomst, waarmee 
vandaag de 1bakker en kruidenier niet betaald kunnen worden. 
Naast deze pensioenwet •behandelt de Tweede Kamer een wets• 
ontwerp inzake de verplichte verzekering tegen de gevolgen van 
onvrijwillige werkloosheid. Ook hiervoor moeten de a1:beiders 
aanstonds ruim 2% van 'hun loon ibijdragen. 
Ja, het loopt de spuigaten uit. Ja, het wordt hoog tijd, dat de 
huisvrouwen een gil geven. 
Met gillen alleen komen we er echter niet. De arbeidersklasse van 
Nederland, de Nederlandse Vakbeweging, en· allen voor wie het 
de spuigaten uitloopt, dienen hun gerechtvaardigile verlangens 
kenbaar te maken en voor de verwezenlijking daarvan onverpoosd, 
volhardend en strijdvaai:dig op de bres te staan. 

De angst van het ohdernemerdom voor deze strijdvaardigheid 
tegen het voornemen der regering om het levenspeil van de arbei
dende bevolking drastisch te verlagen, is het antwoord op de 
vraag, waarom deze P.B.O. in ihet leven wo1'Clt geroepen. 
Het aantasten van de vakverenigmgsvrijheden en -rechten, ihet bij 
verordening vaststellen van loon- en andere arbeidsvoorwaarden 
op overtreding waarvan straffen zijn gesteld, is voor het groot
kapitaal voorwaarde tot het stagneren van de woningbouw, is voor
waarde tot het stelen van ons dagelijks brood, het brood uit d-e 
monden van onze vr-0uwen en kinderen! 

Wam:om verarming? 

Waarom poogt de reactie het brood uit onze monden te stelen en 
het levenspeil van de werkers te verlagen? Waarom wordt de 
vollçshuisv,esting en woningbouw verwa.axloosd? Omdat de reactie 
zijn eigen, aan de arbeidersklasse en het volk vijandige, doeleinden 
nastreeft. Ook dit ·blijkt uit de mïllioenennota. Nagenoeg 40% 
van de begroting voor het vo�gende jaar is bestemd voor leger, 
vloot en het onderhouden van de strijdmachten in Indonesië. De 
kosten van het militaire bondgenootsdhap van Engeland, Frank
rijk, Luxemburig, België en Nederland worden betaald met het 
zweet van jullie, worden 1betaald met 'het levensgeluk van de 
ar.beidersklasse, gaat ten koste van het levenspeil der Engelse, 

_Franse, Luxemburgse, Belgische en  Nederlandse aisbeidersklasse. 
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Dit militaire bondgenootschap staat onder leiding van het groot
kapitaal van Amerika, hetzelfde Amerika, dat zegt West-Europa 
economisch op de been te willen helpen roet het zgn. Marshall-plan. 
Maar het wordt bij de dag duidelijker - en wij blijven slechts 
bij de fäiten die voor ieder waarneembaar zijn - dat de Marshall
hulp de Italiaanse en Franse arbeiders de fabrieken uitdrijft en de 
werkloosheid daar met de dag toeneemt, dat de lonen van de 
Franse arbeiders verre beneden het waanzinnig gestegen prijzen
peil blijven, dat in de West-Europese landen het levenspeil van 
de werkende bevolking met de dag slechter wordt, dat in Engeland 
ministers tot het volk spreken - niet over de noden, die het be
roeren, maar wel om de zonen van dat volk uit te nodigen, zich 
opnieuw in het soldatenpak te steken. 
En in Nederland bestaat de begroting voor nagenoeg 40% uit 
posten voor oorlogsdoeleinden. Dit zijn de doeleinden van de 
reactie, want het volk van Nederland, de volkeren van West.
Europa, de volkeren van de wereld, willen geen oorlog. Zij willen 
vrede en brood. De vijanden van de vrede willen oorlog en 
sluiten daartoe, als de voortekenen niet bedriegen, zelfs militaire 
verdragen met Franco, de Spaanse Hitler. 
Maar de a.vbeiders van West-Europa laten zich niet van de vredes
weg afbrengen. In toenemende mate sluiten zij de gelederen en 
strijden voor het dagelijks :brood. Wij zien dit vooral in Italië en 
Frankrijk. 
Maar ook in ons land zijn alle voorwaarden aanwezig om met 
succes deze weg te volgen. Onze kapitalisten weten dit. Het is 
uit angst hiervoor, dat ze thans pogen de arbeiders te beroven 
van hun vakverenigingsrechten en -vrijiheden. Het is de angst 
voor de strijdwil der arbeiders, waardoor ze thans pogen de lonen 
en andere arbeidsvoorwaarden bij verordening vast te stellen. 
Geen "loonverordeningen", geen dwangwetten, zijn echter in 
staat de arbeidende bevolking van de  strijd voor betere levens
verhoudlngen af te houden. 

De oplossing: Eensgezinde strijd. 

Op welke grondslagen moet deze strijd berusten? 
Elke aanslag op de koopkracht van het arbeidsloon, hetzij door 
prijsverhoging of anderszins, dient met kracht van de hand te 
worden gewezen en onverpoosd en eendrachtig moet gestreefd 
worden naar aanpassing van de lonen aan de kosten van het 
levensonderhoud. Daartoe .dient de arbeidende bevolking de vak
beweging te verdedigen tegen het voornemen van de regering 
deze tot machteloosheid te doemen in een Publiekrechtelijke Be
drijfsorganisatie, die de lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij 
verordening vaststelt, op overtreding waarvan zware straffen zijn 
gesteld. 
Maar dit is niet alles. Nog altijd is de Nederlandse vakbeweging 
in zichzelf verdeeld. Het is deze verdeeldheid in de vakbeweging, 
die een welkome steun vormt voor de doeleinden van het onder-
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nemerdom, een welkome steun vormt voor de doeleinden van de 
reactie. 
In dit vel."band herinneren wij aan het besluit van de E.V.C., ge
nomen in Februari 1947, de eenheid met het N.V.V. tot stand te 
brengen. Dit besluit heeft sindsdien aan betekenis gewonnen. De 
gevaren, die het levenspeil van het werkende volk bedreigen, 
nemen met de dag toe. En het zijh deze gevaren, die ons de plicht 
opleggen ihet vraagstuk van de vakverenigingseenheid met meer 
kracht dan ooit aan de orde te stellen. Alle beletselen, die de 
arbeiders in de vakbeweging g�cheiden houden, dienen opge
ruimd te worden. Welke zijn deze beletselen? Vraagstukken van 
tactiek? 
Deze lossen de arbeiders op in de strijd voor hun gemeenschappe
lijke belangen, mits zij doordrongen zijn van de wetenschap, dat 
het fundament van elke tactiek moet zijn de vakverenigings
eenheid, mits zij maar overtuigd zijn, <lat het instandhouden van 
de verdeeldheid in de vakbeweging de reactie versterkt in haar 
voo1nemen het levenspeil van de arbeidende bevolking opnieuw 
te verlagen. Vraagstukken van tactiek kunnen en mogen derhalve 
geen oorzaken van de verdeelde vakbeweging zijn. Maar wat blijft 
er dan nog aan beletselen over? 
Het N.V.V.-bestuur wees de fusie met de E.V.C. van de hand. 
Waarom? De E.V.C. zou een coromunistisdhe organisatie zijn, die 
niet zelistandig ·beslist, maar handelt op aanwijzing van een poli
tieke partij. Dit argument is uit den treure herhaald, zowel door 
Remme, als door enige scheurmakers in de E.V.C. Dit afgezaagde 
argument is een middel van de reactie om de verdeeldheid van 
de vakbeweging in stand te houden. 
Wanneer de trammannen in Den Haag, waarvan velen 30 en meer 
jaren trouwe leden zijn van het N.V.V., staken, dan hebben dat 
de communisten gedaan. Wanneer de katholieke mijnwerkers 
tegen de invoering van het pijler-accoord in verzet komen, dan 
hebben dat de communisten gedaan. Zo is het ook in andere lan
den. Wanneer de Franse arbeiders met rnillioenen zich verzetten 
tegen de toenemende daling van de koopkracht, dan lezen we 
ook hier in een aantal bladen, dat de communisten !het hebben 
gedaan. 
Maar de arbeiders doorzien dit spelletje meer en meer. Zij weten 
drommels goed, dat in Frankrijk niet de communisten de prijzen 
tot waanzinnige hoogte opvoeren. Zij weten drommels goed, dat 
!het in Frankrijk de reactie is die het ondememerdom in het 
genot van buitensporige winste� stelt ten koste van het levenspeil 
der Franse arbeiders. En de arbeiders van Nederland weten drom
mels goed, dat het niet de communisten zijn, die voorgesteld heb
ben op de begroting voor 1949 nagenoeg 40% voor oorlogsdoel
einden uit te trekken, de subsidies op de verbruiksgoederen te ver
minderen of af te schaffen, de winstmogelijkheden voor het onder
nemerdom te verruimen, en de posten voor volkshuisvesting en 
woningbouw met ettelijke rnillioenen te verlagen. 
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Zij, die dit op hun geweten hebben, hetzij ih.ier of elders, dat zijn 
de onruststokers dat zijn de lieden, die het land ontredderen, dat 
zijn de lieden, die doeleinden nastreven,, welke niet die van de 
werkende bevolking zijn. 
Dat is de reactie, hier zowel als in Frankrijk! 
Meermalen wordt de Nederlandse arbeidersklasse voorgehouden, 
dat ze 1bij hun streven naar loonsverhoging, de Franse toestanden 
najagen. Het zijn echter niet de ar.beiders van Nederland, die de 
Franse toestanden nastreven; dat doen zij, die het levenspeil van 
het werk,ende volk pogen te verlagen. 
Omdat we de Franse toestand-en niet wensen, zeggen we tot de 
regering: verminder de uitgaven voor oorlogsdoeleinden, want wij 
willen vrede; handhaaf de subsidies op de levensmiddelen, want 
wij willen ibrood; bouw woningen inplaats van oorlogsvloten, want 
wij willen behoorlijk gehuisvest zijn; bedwing de winsten van het 
groot-kapitaal., want wij willen leven! 
Maar, als de regering doof blijft en weigert aan de verlangens 
van de arbeidersklasse tegemoet te ko,men, zoals de regering van eFrankrijk doof is voor de stem van de Franse ar,beiders, wanneer 
de regering de ,prijzen opdrijft om de oorl<Ygsuitgaven te bekostigen 
ten :koste van ons levenspeil, zoals ,de Franse regering dat doet, 
dan zal de Nederlandse ax-beidersklasse naar het voorbeeld van 
onre Franse kameradèn, een andere taal moeten spreken. 
De arbeiders van Nederland willen geen Franse toestanden, even
min als de Franse arbeiders die gewild hebben. In _Frankrijk is 
het de re�tie, die de Franse toestanden van lage lonen en hoge 
prijzen heeft geschapen, zoals het hiei: de Nederlandse reactie is, 
die in de jongste lbegro'ting de aanval" in.zet op het levenspeil van 
de Nederlandse arbeidersklasse! 
Het werkende volk komt in verzet, overal waar de reactie het in 
zijn bestáan aantast. En als het in verzet komt, dan schreeuwt deze 
reactie van de daken, dat het weer de communisten zijn. Neen, 
het zijn niet de communisten, die in verzet komen, het is de avbei
-dende ibevolk.in:g. En daartoe ,behoren ook de communist.en. 
In de vakbeweging dienen de arbeiders als al'lbeiders me-i: ell.caar 
te sprek-en. En nu kan men moeilijk beweren, dat de E.V.C. niet 
uit arbeiders bestaat. Wanneer het N.V.V.-ibestuur dan ook be
weert, dat ze niet samen wil ,gaan met de E.V.C., dan betekent 
dit in werkelijkheid, dat !het de eenheid van de arbeiders aiwijst. " En 'hiertegen dienen alle arbeiders en vanzelfsprekend, in het bij
zonder zij, die in het N.V.V. georganiseerd zijn, met kracht op te 
treden. Met deze1fde kracht als waarmee de ai,beidende bevolkin'g 
op dient te treden tegen de scheurmakers, moeten zij aangepakt 
worden, die om welke reden dan 00k, ,de verdeeldheid van de vak
beweging in stand h,ouden. Zij, die de vel'deeldheid van de vak
beweging in stand houden, ·versterken de reactie in ûjn pogen het 
levenspeil van de arbeidende ibevolking opnieuw te verlagen. 
Het zal de taak van dit congres zijn, niet alleen de at.beiders van 
Nederland op te roepen hun levenspeil te verdedigen, de vakbe
weging te 1behoeden voor de gevaren die haar .bedreigen dool' het 
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instellen van de Publiekrechtelijke Bedrijfsol'lganisatie; in niet 
mindere mate zal dit congres het v1aagstuk van de vakverenigings
eenh.eid met meer ki-acht dan ooit tevo1,en aan de orde moeten 
stellen. Over de hoofden van dit congres heen, zeggen wij tot de 
arbeidende bevolking van Nederland: brengt de vakverenigings
eenheid tot stand! 
En met name tot de arbeiders, georganiseerd in de Uniebond�n, 
zeggen wij: overtuigt Uw ·besturen van de noodzakelijkheid dezer 
vakverenigingseenheid. Staat niet toe, dat deze besturen het tot 
stand komen van deze vakverenigingseeruheid nog langer verhin
deren. 
Smeedt de eenheid metterdaad op grondslag van de strijd voor 
Uw dagelijkse belangen, op gi•onclslag van de ver.dediging van de 
vakverenigingsredh.ten en -vrijheden. 
Het materiaal voor deze eenheid is aanwezig, dat zijt gij, dat is 
de arbeidende bevolking, dat is het aantal! 
De smidse waarin deze eenheid gesmeed kan worden is er, dat 
is de strijd voor onze dagelijkse belangen, dat is de strijd voor 
ons dagelijks brood! 

Arheiders aan het woord 

Meer dan vijftig deelnemérs geven de wens te kennen het woord 
te voeren, teneinde hun mening en die hunner kameraden in de 
bedrijven, op de wevken en op de schepen ten overstaan van 
het congres uit te sp1·eken. 
Het zijn discussianten 1uit alle delen des lands en uit verschillende 
bedrijven. Er zijn E.V.C.-ers onder en N.V.V.-ers, confessioneel 
georganiseerden en zelfs kameraden, die om welke reden dan 
ook van geen enkele vakbond lid zijn. 
Zij, die op het spreekgestç,elte verschijnen, beschouwen het, vol
komen terecht, als een grote eer en een voorrecht het congres te 
mogen toespré'ken. Zij immers !brengen onder woorden, wat in 
grote groepen van ru.,beiders leeft en zij ridh.ten zich, over het 
congres heen, tot de arbeidersklasse van het gehele land. 
Verheugend is het, dat ook de Unieleden, die <lit congres 'bijwonen, 
zich stuk voor stuk tegen de P .B.O. uitspreken. Onder hen 
•bestaat veel ontevredenheid, dat hun be,stuurders nagelaten
hebben de leden over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
voor te lichten. Een landarbeider uit de omgeving van Rotterdam
heeft onder zijn kameraden waarge110men, dat de leden van de
confessionele en moderne bonden van het bestaan van een wets
ontwerp -nog niet afwisten. De voorlichting van de E.V.C. heeft
hen de schellen van de ogen doen vallen.
Vele Unieleden steken hun misnoegen over de g�brekkige voor-
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lichting niet onder stoelen en banken en trekken de conclusie,

dat het begrijpelijk is, daar Uniebestuurders aan het tot stand

komen van het wetsontwerp hebben medegewerkt. ,tDe leden 

moeten er bij hun besturen op aandringen van deze stof op de
hoogte gesteld te worden." . 
Dat deze handelwijze juist is, doeh niet voldoende, :"'ordt o.a.
!beklemtoond door een D.U.W.-arbeider uit Zeel�nd, die de wer
kers uit alle be<lrijven oproept tezamen de str1Jd tegen de on-
democratische maatregelen aan te binden. . .. 
Katholieke arbeiders laten .uitkomen, dat aan de mater1ele ve�
rwrging in hun organisatie_,s weinig aand�cht wordt ,best��d. ,,Wil 

ons geestelijk leven niet kapot gaap, dan is het wel de�:�h.Jk nood
zakelijk op.s stoffelijk leve!lgpeil on0:oog te br�gen. 
Ten aanzien van te éenzij91ge geesteliJke verzorgmg van de R.K. 
arbeiders deelt een K.A.B.-lid mede, dat er ook onder de geeste
lijken progressieve figuren zijn - al zijn 'het er nog slechts 
enkelen. 

Ind;en ons het stakincrsreoht ontnomen wordt", zo vrnagt een .illllii:· 
" • b 

bli ,:,. .l ?" � katholiek bouwvakarbeider, ,,welk recht "ju ons uan nog over. 
Het antwoord hierop geeft een N.V.V.-ai'beider uit Zuid-Holland, 
die aantoont dat het de bedoeling is de vakbeweging als sb:ij�
organisatie te liquideren. ,,De publiekrechte1ijke bedrijfsorg3?1-
satie moet de werkende bevolking ,kluisteren en de vakbewegJD,g 
opdoeken." 
Waartoe de P.B.0. voorbands zal leiden, vertelt een vertegen-
woordiger van de kompels, lid van de Algemene Bond van W �r
kers m het Mijnbedrijf. Hij geeft een duidelijke en deskundige 

uiteenzetting van de structuur en de schadelijke gevolgen van de 
in de mijnindustrie reeds ibestaande •bech-ijfso1·ganisatie, door mid
del waarvan het vooroorlogse ja:agsysteepi wordt ingevoerd en 
bestuurders van vakQrganisaties tegtmover <l.e arbeiders worden 
geplaatst. . . 
Een wer.kler van de Ned. iDok- en Scheepvaart MaatschappiJ te 

Amsterdam geeft een verslag van kernverkiezingen in genoemd 
bedrijf en toont met cijfers aan, dat het de reactie niet gelukt 
is de Ondernemingsraad", zoals die is vastgelegd in de ontwerp-
wet � de practijk in te voeren. De opzet de E.V.C. 1Uit <ie kern 
te �eren, is mislukt. Een vertegenwoordiger van de Verenigde 

Blikfabrieken te Krommenie laat het optimistische geluid horen, � 
dat de arbeiders in bedoeld "bedrijf noch de voorgestelde "Onder
nemingsraden", noch de P.B.O. zullen accepteren. 
De dlscussianten zijn zeer ontevreden over de gevoerde loon- en 
prijspolitiek. Een katholiek bouwvakarbeider merkt op, dat het 
indexcijfer voor de kosten van lewnsonderhoud sinds het anti
duurte-congres van het N.V.V. zodanig is opgelopen, dat wij 
eigenlijk reeds in de achtste loonronde moesten zitten. 
,,Een onverflauwde strijd is nodig. Als wij in gebreke !blijven, 
dan zullen we binnen zeer korte tijd op een nog veel lager lev�ns
niveau terug.gebracht worden. Onder Amerikaanse druk wil de 
regering onze voedingstoestand zo regelen, dat we nog juist in 
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staat zullen zijn het <begeerde ooxlogsmateriaal 1e produceren." 
We moet:en de strijd aanbinden, zegt een Almelose N.V.V.-er uit 
de textielindustrie. Hij betreUit, dat indertijd de fusie van N.V.V. 
en E.V.C. niet tot stand is gekomen. ,,Wat de Twentse textiel
arbeiders betreft, deze zijn warme voorstanders van de fusie. 
Alleen gezamenlijke strijd kan ons een goed arbeidersbestaan 
waa:tiborgen, laat deze strijd en zijn offers niemand afschrikken." 
Hij is het niet eens met het beleid van het N.V.V.-'bestJuur en 
geeft blij:k over een juist inzicht te besc'hlkken, wanneer hij ver
zekert, dat hij lid van het RV.V. zal blijven en in deze orga
nisatie de strijd zal voortzetten. 
Dit standpunt wordt verduidelijkt door een N.V.V.-typograaf uit 
Groningen. ,,We moeten de leden van het N.V.V. niet als een 
ander soort arbeide1·s zien. De nood, waarin de gezinnen van aile 

arbeiders verkeren, is het bindende element voor alle richtingen 
in de arbeidei·sklasse. De beslissende vraag is: niet ben je ge
reformeerd, sociaal-democraat of communist, maar: sta je op de 

bres voor de belangen van de a11beiders, ben je een goede orga
nisatie-man." 
Spreker vertelt de bekende fabel van La Fontaine, waarin een 
oude boer zijn zoons een saamgebonden bundel pijlen geeft met 
de opdracht de 1bundel te breken. Geen van hen blijkt hiertoe 
in staat. Daµ toont de zwakke, oude man !hoe het wel mogelijk 
is. Hij maakt de 'bundel los, scheidt de pijlen van elkaar en breekt 
ze één voor één middendoo1·. Met dit voorlbeeld toont hij de kracht 
van de eenheid aan. 
Zeer belangwekkend was wel de discussie van een Rotterdamse 
N.V.V.-er. Deze kameraad heeft een lang gesprek met A. Ver
meulen (hoofdbestuurder N.V.V.) gehad, naar aanleiding van de 
congresrede van Blokzijl. In dit gesprek zijn hem enige dingen 
duidèlijk geworden, die Blokzijl naar zijn mening niet geheel juist 
heeft weergegeven. Zo bijvoorbeeld de rol van de bedrijfs-com
missie. Deze heeft het recht bepaalde candidaten of reeds gekozen 
leden van de ondernemingsraad door anderen te doen vervangen. 
Hierin komt de medezeggenschap van de bedrijfsarbeiders tot 
uitdrukking, want de laatsten kiezen de !bedrijfs-commissie. Zo 
is het door Vermeulen aan onze kameraad verteld. 
Aangaande de lonen heeft Verme!Ulen met de cijfers van de 
officiële statistiek aangetoond, dat de prijzen sinds het anti-duurte
congres slechts met 2% gestegen zijn. Spreker meent, dat de 
ambtenaren van de statistiek toch wel betrouwbaar zijn en de 
uitspraak van een andere discussiant, dat we reigenlijk al aan 
de achtste loonronde bezig moest:en zijn is dan ook misplaatst. 
Voorts heeft Vermeulen verklaard, <lat het N.V.V. lijnrecht 
tegenover de regering staat op 'het punt van de laatste lbegroting. 
Wat de P.B.O. betreft, vele ondernemers zijn hier sterk tegen, 
wat voor ons een, vingerwijzing moet zijn. 
De hoge winsten zijn extra zwaar belast, met uitzondering van 

de bedragen, die voor ver.betering van het bedrijf gebruikt worden. 
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Vele andere discussianten voer<len nog het woord. Het is in dit 
verband n:et mog�lijk dit alles op papier te zetten, daar de dis
cussies ruim ·5 uur in beslag namen. Het zou een boekwerk 
worden. Wij willen met deze korte samenvatting van hét ge
sprokene dan ook niets aan de 'belangrijkheid hiervan afdoen. 
Uit de discussies is gebleken, welke -grot.e eensgezindheid er onder 
brede lagen van de werkende bevolking bestaat - ondanks de 
verdeelde vakbeweging. Het congres heeft aangetoond, dat vele 
az,beiders zich niet kunnen v,eren.igen met de funeste loon- en 
prijspolit:ek der regering, die hierbij gesteund wordt do.or de 
Uniebes:ruurders. Zoals op dit Demonstratief Congres de werkers 
van versch]lend politiek en godsdienstig inz.icht gezamenlijk hun 
problemen bespraken, zo zullen zij in de naaste toekomst ge
zamenlijk strijden voor een beter bestaan, �uilen zij steeds meer 
inz'en wie hun vrienden en wie hun vijanden zijn en schouder 
aan schouder op de bres staan voor hun geluk en dat van hun 
kindleren. 

Sluitingsrede door B. Blokzijl 
Een lange rij van sprekers, die in al hun verscheidenheid toch 
een grote eens,gezindheid a-an de dag legden inzak_e de strijd tegen 
aantast.ng van onze rechten en ons ibestaan, is de revue gepas
�erd. Zij vonden een aandachtig luisterend en van tijd tot tijd 
krachtig en enthousiast instemmend gehoor. Thans klijgt de voor
zitter van de E.V.C. gelegenheid de discussies samen te vatten 
en waar nodig een vel.'lklarende uiteenzetting te geven. Geen -der 
congressisten en genodigden heeft llich kunnen onttrekken aan 
de kracht van dit woord. 
Zoals Blokzijl zelf opmerkte, was een eigenlijke beantwoording 
der discussianten afzonderlijk niet mogelijk en ook niet nood
zakelijk. In de eerste plaats, omdat de overgrote meerderheid 
de inle ding van de vorige avond en de lbrochure 

"
Werkend 

Nederland verdedigt de Vakbeweging" volledig onderschreef .. In 
de tweede plaats, omdat het aantal zo groot was. Blokzijl zal 
zich er toe bepalen enige meningsverschillen !Uit de weg te ruimen, 
daarna enige noodzakelijke toeliob.tingen te geven en tot slot 
zal hij trachten een positief antwoord te geven op de vraag: 
wat nu? 
Spreker begint met het in de discussie uitgesp1·oken argument: 
er ;z;jjn toch ook ondernemers, die tegen de P.B.0. zijn. Dit is een 
feit, doéh er zijn er nog meer, die er warme voorstanders van zijn. 
In de commissie-v. d. Ven, die over dit wetsontwerp advies heeft 
uitgebracht, hadden niet alleen !bestuurders van samenwerkende· 
vakorganisaties zitting, die ik in mijn rede met name heb ge
noemd, maar ook ,bestuurders van werkgevers-organisaties, en 
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niet de eersten de besten. Ik wil slechts één naam noemen, nJ. 
die van de heer Stikker, directeur van de Heinekens Brouwerij 
en commissaris van de Ned. Handel Mlaatschappij en tegenwoor
dig minister van Buitenlandse Zaken. Deze is een groot voor
stander van het wetsontwerp. 
Waarom zijn dan sommige andere ondernemers er tegen? 
Th: zal op deze vraag een kort antwoord .geven. Er rûjn grote, 

· kleine en 'hee1 kleine ondernemers, tussen welke groepen scherpe
tegenstellingen bestaan. De voorgestelde bech'ijfsorganisatie is een
machtig wapen in handen van de grote ondernemers - de
Stikikers o.a. - die het monopolie-kapitalisme vertegenwoordigen.
Dit laatste beschikt i-eeds over een krachtig overwicht op grond
van de economische structuur der huidige maatschappij; dit over
wicht zal toenemen door hun doorslaggevende invloed in de P.B. O.
Hier liggen perspectieven voor grotere winsten, gepaard aan een
moordende strijd tegen de zwakke broeders uit het eigen kamp.
N111 zijn er echter ook grote ondernemers, die bezwaren hebben
tegen het wetsontwerp. Niet, omdat zij er niet van overtuigd zijn,
dat de P.B.O. hun geen windeieren zal leggen, maar wel, omdat
het wetsontwerp hun niet ver genoeg gaat.
Vele >kleine ondernemers, die hun bestaan bedreigd zien, zijn

dus tegen de P.B.0., terwijl sommige grote op andere gronden
een afwijzende houding aannemen - en dan nog vaak op onder
delen. Hiennede wil men ibij de arbeiders de indruk wekken,
dat de wet tegen het kapitalisme gericht is. Een propaganda
stunt van laag allooi, om de redenering ingang te doen vinden:
,,och, als de ondernemers er tegen zijn, è!_an kunnen wij er auto
matisch vóór ,zijn", zoals Vermeulen suggereert.
Laten we ditzelfde standpunt eens op een ander terrein over
brengen en zeggen: ,,accoord Vermeulen, waar de ondernemers
tegen zijn, moeten wij vóór zijn." Dit houdt in, Vermeulen, dat
wij automatisch tegen moeten zijn, waar de ondernemers vóór
zijn. Planten wij dit nu eens over op de loon- en prijspolitiek van
na de oorlog. Daarvan zijn alle ondernemers warme voorstanders.
Tegen de loonstop verzet zich geen van hen. Zij zijn er vóór .. ..
dus Vermeulen, dan dient u er tegen te zijn .... En dat is nu
bepaald niet ihet geval.
Met deze redenering .komen we er niet. We moeten de dingen
vanuit ons eigen arbeidersstandpunt 'beoordelen. Indien wij van
uit ons standpunt ,gevaren ontdekken in een bepaalde instelling,
dan betekent dit nog niet, dat er voor een deel van het onder
nemerdom niet ook gevaren. in zouden kunnen zitten, ·beoordeeld
vanuit een ander standpunt.
Ik zou Vermeulen zelf willen citeren. Hij schrijft een artikel in
"Het Parool" en ve11bindt hieraan een conclusi'e. Hij zegt in die
conelusie: ,,Wij keren dus terug naar het oude uitgangspunt van
de liberale industriabsatie." Dat is de conclrusie van Vermeulen.
Nu is de vraag: ,,Zijn wij voorstanders van het terugkeren van
de liberale industrialisatie, of zijn wij voorstanders van de mede
zeggenschap der arbeidersklasse." ,,Ten�ij", zegt Vermeulen, en
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dat is zijn laatste hoop, dat het goed gaat, ,,dat de m;n,ster van
Financiën nog iets achter de hand heeft, met betrekking tot de
investeringscontrole. Maar dat is dan ook de laatste strohalm,
waaraan ik nuj wil vastklampen." Dus kort en goed, zegt Ad
Vermeulen, zoals het zich nu ontwikroelt, gaan wij terug naar het
oude kapitalisme. Hij hoopt slechts, dat _het niet waar zal zijn
en die hoop bouwt hij op een strohalm, in de vorm van wat
minister Lieftinck achter de hand heeft, hetgeen nog niemand
wèet. En nu gaat het om dit principiële versohil: terwijl HIJ zijn
laatste vertrouwen plant op een str0halm, waarvan hij nog n:et
eens zeker weet of de er is, planten WIJ ons vertrnuwen op de
zelfstandige kracht van de Nederlandse arbeidersklasse. 
Dit over het misverstand inzake de al te eenvoudige redenering:
als de ondernemers er tegen zijn, zijn wij er voor.

* 

Dan de kameraad, die een bezoek heeft gebracht aan Ad Ver
meulen. In de eerste plaats zij opgemerkt, dat het mij .geweldig \spijt, dat Vermeulen niet zelf hier aanwez�g is. Dit is echter niet
onze schuld. Het is goed, dat j•ullie weten, dat het N.V.V. een
officiële uithodig'ng heeft ontvangen om dit c0ngres bij te wonen.
De heren zijn echter niet verschenen. Ik stel het op hoge prijs,
dat onze N.V.V.-vr'end met het probleem, waar.mede hij worstelt,
naar zijn hoofdbestuur is gegaan. Ik zou willen, dat alle arpeiders
van het N.V.V., figuui-lijk gesproken, volgende week naar Ver
meulen gingen om liem te vragen: ,,Zeg, hoe denk jij over dit
vraagstuk?" Ik ·ben ervan overtuigd en .ik oriënteer mij onvoor
waardelijk op hetgeen onze N.V.V.-vriend namens Vermeulen
heeft gezegd, dat het Vermeulen dan niet zal gelukken dergelijke
dingen te zeggen.
Onze N.V.V.-vriend heeft met Vermeulen over "Ondernem;ngs
raden" gesprok-en, zoals die volgens de ontwerpwet zullen worden
ingesteld. Ik hoop, wanneer ik iets niet goed zeg, dat onze vriend
mij dan recht zal zetten. Hij deed het voovkomen, alsof de be
drijfs-commissie een instituut is, dat in ELK bedrijf aanwezig
zal zijn, gekozen uit en door de arbeiders. Dat is pertinent niet
waar. Ik heb het wetsontwerp ook gelezen. Hier is het:
Artikel 20.
1. Voor groepen van ondernemingen worden door de Raad ( de �

.,Sociaal-Economische Raad), ter behandeling van aangelegen
heden betreffende de ondernemingsraden in deze onderne
mingen, commissies ingesteld, bedrijfs-commissie genaamd. 

2. De bedrijfs-comm:ssie bestaat uit een door de Raad te be
palen even aantal leden, tenminste zes bedragende, en een
gelijk aantal plaatsvervangende leden.

Er staat in de Memorie van Toelichting nadrukkelijk, dat de be
di-ijfs-commiss:e een noodl:chaam is. Deze commissies zullen, wan
neer straks eenmaal de product- en bedrijfschappen bij de wet
in het leven zullen zijn geroepen, verdwijnen =en de taak, die
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door he� wetsontwerp aan de 'bedrijfs-commissies is gegeven, zal
automatisch overgaan op de organen van de P.B.O., zoals wij die
hebben gekenschetst.
Deze z.g. bedrijfs-commissies staan dus boven de ondernemings
raad. De leden van de ibedrijfs-commissies worden evenmin als
die van de product- en bedrijfschappen door de arbeiders gekozen,
doch door het toporgaan van de P.B.O., de Sociaal Economische
Raad, aangewezen uit de "representatieve" organisaties. Een
instituut, waarop de atbeiders geen enkele invloed kunnen uit
oefenen, heeft dus de maoht eenmaal door de arbeiders in de
ondernemh;1gsraden gekozen vertegenwoordigers af te zetten. 
Ons standpunt ten aanzien van de "Ondernemingsraden" is klaar
en duidelijk. De "Onderemingsraden" moeten vertegenwoor
digende lichamen van de arbeiders uit het bedrijf zijn. Ze moeten
gekozen worden uit en door de avbeiders volgens een democra
tisch kiesstelsel. Natuturlijk kan het gebeuren, dat iemand zich
in deze raad misdxaagt. De beoordeling daarvan kan aan niemand 
anders overgelaten worden dan aan de arbeiders uit dat bedrijf,_
die deze mensen gekozen hebben. Een andere opvatting van
democratie •kennen wij niet.

* 

Thans over de loon- en prijspolitiek. Eén van de kameraden
heeft gezegd: ,,Als het N.V.V. zich aan zijn woord had gehouden,
zouden wij thans reeds aan de achtste loonronde hezi!g �ijn."
Ik heb dit direct opgevat als een beeldspraak over de toestand,
waarin wij op het ogenblik verkeren. Daartegenover staat, dat
Vermeulen gezegd heeft, dat de prijzen sinds 1946 slechts 2%
hoger zijn ,geworden.
Ik heb hier een statistiek van het C.B.S., door dezelfde ambte
naren opgemaakt als waarvan onze makker zei: ,,Ja, als wij die
nu niet meer kunnen vertrouwen . . . .  " Ik vertrouw deze men
sen wel, maar Vermeulen moet dat ook doen.
In 1946 op het anti-duurte-congres van het N.V.V. heeft Ver
meulen zijn vuist geschud en gezegd: ,,Als de prijzen 1binnen 3
maanden over de gehele linie niet met 10 tot 15% omlaag gaan,
zal niets en niemand in staat zijn om ons, het N.V.V., te •beletten
de derde loonronde in te zetten." Dat waren �ijn woorden. Zie
maar "De Va!klbeweging" van die datum. Toen was het indexcijfer
voor de kost.en van levensondevhoud 196, d.w.z. dat indien dit
200 geweest zou zijn de prijzen van de goederen tweemaal zo
hoog waren als die van dezelfde hoevee1heid goederen vóór de
oorlog.
Dii-ect na 1946 zijn er prijsverlagingsacties gev-0erd. Toen stonden
er advertenties in de ki-anten als "Philips verlaagt de prijzen.
De radio's worden goedkoper", en2. Een ameublement kwam van
f 800.- op f 700.-. Kameraden, daarmee wordt altijd het index
cijfer gech.ukt.
Een D.U.W.-ar:beider of een metaalbewerker zal er weinig z-0rg
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minder om hebben, dat deze artikelen f 100.- goedkoper worden. 
En tbch gaat het algemene indexcijfer omlaag. . . Wanneer wij cijfers willen gebruiken, dan moeten _wJJ va:n, het
standpunt uitgaan: Wat hebben wij als arbeidersgez:n nodig _om 
in leven, te blijven? Wat moeten wij kop.en aàn voedsel, kleding, 
brandstof? Dat zijn de kosten van het levensonderhoud. 
Per week besteden wij als arbeiders 40% van ons inkomen aan 
voeding. In 1946 was het indexcijfer voor voeding 197, thans is 
het 231, d.w.z. een stijging v� 34 punten, d.i. 17%. Dat betekent, 
dat alleen al de kosten van ons voedsel sinds het anti-dum'1:e
congres met 17% zijn gestegen. füet volgens de E.V.C., maar 
volgens de ambtenaren, die het N.V.V. volkomen "vertrouwt".
ALLE dure artikelen zijn in de berekenin,g der totale kosten 
ondergebracht. Sinds het �ti-duurte--congres van het N.V.V. zijn 
deze totale kosten onaeveer 6% hoger geworden. Ve1meulen heeft 
een ruime fantasie. 

0

En indien men uit de berekening van de 
stat:stiek niet geheel wijs kan worden, raadpleegt uw vrou w. 
De ambtenaren zijn volkomen betrouwbaar, maar onze vrouwen 
zijn óók betrouwbaar! Ik weet zeker, dat zij cijfers zullen op
geven, d:e nog ongfunstiger zijn. 

* 

Ik heb hier Vermeulen's tweede artikel uit "Het Parool", het
is nog maar twee dagen ,oud. De kop van dit artikel luidt: ,,Kleine 
man vraagt zich bezo1·gd af: waar spoelen wij aan?" Ik zou het 
opnieuw willen zeggen: ,,Kleine man, waar spoelt gij aan?" Het 
antwoord op d.e vraag is niet gegeven door Vermeulen. Daarnaar 
vraagt de arbeider en niet ail!Een die van het N.V.V. 
De arbeidersklasse in Nederland heeft in<lerdaad het gevoel, dat 
zij aan het drijven is. Zij heeft niet alleen dat gevoel. doch ook 
de wetenschap: wanneer n:et nauwkeurig de richt:ng aangegeven 
wordt, heeft men kans, dat men in een verkeerde haven aan.:-poelt. 
Een haven, waarin wij geen bestaanszekerheid zullen vinden, 
neen, een haven waar een zeer sombere toestand wacht voor het 
werkende volk. Waarom- is deze haven zo somber? Vermeulen 
zegt het zelf, alhoewel met andere woorden: Die haven is zo 
somber, omdat wij ,afspraken hebben gemaakt en daaraan moeten 
wij ons houden: Geleidelijke afschaffing van de distributie. 
Op zichzelf zegt dit.niets. Als er genoeg is, schaf af. Doch in. een 
tijd van schaarste, zoals die waarin wij nog altijd leven, betekent 
afschaffing van de d:stributie prijsstijging, die door de arbeiders
klasse niet bijgehouden kan worden, die ons dompelt in dezelfde 
ellende als waarin thans de Franse arbeidersklasse verkeert. 
Vermeulen ,spreekt over coördineren der fiscale politiek. Als je 

de begroting bekijkt, waarin de regering zegt: naast afsohaffing 
van de subsidies op de levensmiddelen zullen de ondernemers 
in de gelegenlheid gesteld moeten worden meer winst te maken 
door vermindering van de winstbelasting, dan weten wij wat hier
mede wordt bedoeld: aanpassing van de fiscale politiek aan de 
belangen van het ondernemerdom. 
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Vrienden, één van de :katholieke kameraden heeft gevraagd: 
doen wij niet te veel aan politiek? Bijvoori:>eeld, toen Blokzijl 
de ibeschuldiging als zou de E.V.C. commJunistisch zijn ontmas
ker.de als een aanval van de reactie op de gehele arbeidersklasse. 
Wij doen inderdaad aan politiek, aan de arbeiderspolitiek. Laten 
wij dat goed :begrijpen. 
Wat is politiek? Wanneer wij geen brood meer in onze brood
trommel hebben, of als er nog wel een sneetje ligt, maar er zit 

• geen margarine meer op, wanneer onze kinderen niet voldoende
geütleed gaan en  wij streven er naar om daarin verbetering te
brengen, dan doen wij aan politiek.
Een verbetering in deze t.oestand wordt n.iet uit de lucht geplukt,
daarvoor is strijd nodig. De hierdoor tot stand te brengen ver
beteringen voor de werkers gaan ten koste van de ondernemers.
Dezen doen óók aan politiek, wanneer zij ten k-oste van ons zoveel
mogelijk winsten trachten op te stapelen. Om hietibij zo weinig 
mogelijk gehinderd te worden, zeggen zij: de E.V.C. is com
munistisch. Laten we eens een vergelijlldng maken.
Stel u voor, -dat morgen een speciaal vliegtuig van de Russische
ambassade op Schiphol 1-andt en ons hoofdbestuur of zijn voor
zitter krijgt een uitnodiging om bij Molotof te komen. En Molotof 
vertelt ons dan, wat wij als mensen van de vakbeweging hier in 
Nederland hebben te doen. Ik geloof, dat Nederland te klein zou

zijn als dat gebeurde .... lik ,geloof, dat jullie zouden ,Zeggen: 
"Dat is fout, Berend Blokzijl. Je moet je orders niet in Moskou
halen, maar bij de Nederlandse a11beidersklasse.'' En jullie zo,uden
gelijk h®.ben.
Vanmor.gen kwam �r echter een spéciaai vliegtuig, dat het be-.
stuur van het N.V.V., de K.A.B. en het C.N.V. naar Parijs zou
brengen, want zij moesten bij Marshall 'komen. Dit zijn 'feiten.
Marshall heeft daar een rede gehouden, terwijl ook de heer
Foster Dulles de man van de Amerikaanse knevelwetten tegen
de alibeiders, �anwezig was. Ik hoef :Feitelijk niets meer te ze�en,
j:k geloof, dat dit voor zichzelf spreekt. :Maar het zal tijd worden,
dat de Nederlandse arbeiders Kupers en zijn mede�bestuurders
zeggen: ,, Niet bij Marshall, niet b.ij Foster Dulles, maar bij ons
moet je zijn."
Wanneer men' tegen ons zegt: ,.De E.V.C. is een commuiristische
organisatie", dan zullen wij aan onze arbeiders zeggen: ,Beoor
deelt ons naar onze daden. iEn deze zijn overal ibekend, deze
kan elke aifueider waarniemen. 
:In Octo·ber van 1946, tijdens het aJ,lti-dum·te-congres van het
N.V.V., heeft het hoofdbestuur van de oE.V.C. tot het �ongres 
van het N.V.V. een schrijven gericht en gezegd: Een anti�duurte
congres? accoord! Strijd tegen de dluurte? accoord! Wij willen 
onze voHedige sym.pathie tonen. Maar ihebt niet de _illusie, d�t 
alleen de- strijd tegen de duurte de -ar:beidersklasse uit de moe1-
lijkib.eden helpt. Gepaaro aan de strijd tegen de duurte, stellen 
wij voor het loonpeil met 10% te verhogen. Het N.V.V. heeft 
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gezegd: ,,Dat is niet nodig, want de prijzen zullen dalen." 
Wat ervan terecht -gekomen is weten we allen. 
Wanneer men ons zou zeggen: E.V.C., je kan kiezen tussen loons-
verhoging en prijsverlaging, dan kiezen wij het laatste. Maar met 
v-:ome wensen komen wij er niet. Wij hebben de vraag te stellen 
of er perspectieven voor prijsverlaging zijn. Die zijn er voor
hands niet. 
Het ondernemerdom streeft naar een zo hoog mogelijke winst, 
en nu kunnen wij wel wensen, dat de prijzen omlaag zullen gaan, 
maar er zal niets van terecht komen, omdat er factoren zijn, die 
prijsverlaging tegenwerken. Wij denken slechts aan de hoge 
prijzen op de buitenlandse markt. Met de invoer van buitenlandse 
goederen, grondstoffen en halffabrikaten, voeren wij O?k de hoge 
prijzen in, die een ongunstige invloed hebben op de binnenlandse 
prijzen. 
Men zegt vaak tegen ons: ,,Als er loonsverhoging komt, zullen 
de prijzen ook stijgen." Er is bijna geen loonsverhoging geweest, 
t&wijl de prijzen veel meer zijn gestegen. Deze prijsverhog'ngen 
zijn NIET veroorzaakt door hogere lonen, doch door het wanbeleid 
der regering. 
De levensmiddelen-subsidies zullen worden opgeheven en daarom 

- zullen de prijzen opnieuw stijgen.

Al de vraagstukken, die wij vandaag besproken heb'ben, zijn
terug te brengen tot het simpele vraagstuk: ,,Ons brood." .. . .
Onze boterham. Waar wij in de vakbeweging ook met elkaar over 
spreken, P.B.O., ondernemingsraad, sociale verzekering, en a1le 
andere problemen, waarmede wij als vakbeweg;ng te maken 
hebben, het is altijd te 'herleiden tot het centrale vraagstuk:
ons brood, onze kleren, onze stoffelijke behoeften. Op dit plat
form moeten wij ons verenigen.
Katholieke kameraden, over de voorziening van de geestelijke
waarden sp:r:eken wij niet op onze congressen. Wij laten dat daar,
waar het behoort te zijn, bij de geestelijke verzorgers. En ik weet
het, ook onder deze geestelijke verzorgers zijn er, die aan onze 
kant staan, hoewel zeer weinig nog in  Nederland. Wel, katholieke
kameraden, het zal jullie taak zijn om de priesters en pastoors en 
geestelijke verzorgers aan het verstand te brengen, dat geestelijke
verzorging slechts dan een vruchtbare bodem heeft, wanneer de
maag gevuld is.
Wij moeten op het stoffelijke terrein de leuze van de geestelijke
ver�orgers waar maken: naastenliefde. Wat doen wij anders dan
het prediken van naastenliefde! En wij prediken niet alleen, doch 
pakken ook de zweep als het moet, om de valse spelers uit de 
tempel te jagen. 
Katholieke arbeiders, kameraden van het N.V.V., ik.ameraden
van de E.V.C., er zijn geen wezenlijke scheidingslijnen tussen
ons. Deze scheidsmuren worden kunstmatig in stand gehouden
ook in deze P.B.O., waarvan ik nogmaals de voornaamste gevaren
aan het �lot van dit congres wil samenvatten.
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Laat ik een populair voorbeeld nO'emen, dat ons de toestand met 
één slag duidelijk maakt. 
Stel u voor, dat Maandagmongen de minister van Binnenlandse 
Zaken een aantal naar zijn mening geschikte politieke partijen 
uitzoekt en de partij·besturen van die geschikte politieke partijen 
ik.rijgen een 'brief, waarin staat: ,,Ik, minister v-an Binnenlandse 
Zaken, bepaal, dat uw partij (b.v.) 2 vertegenwoordigers in het 
gemeentebestuur van Amsterdam mag benoemen." Een andere 
polit!eke part.ij mag er 5 benoemen. Al deze partijen zetten daar 
hun mensen nee1: en dat is dan het gemeentebestuur. Zij maken 
verordeningen, zij gaan b.v. de tramtarieven 25 cent maken. Dan 
is het een besluit van d� gemeenteraad en wij moeten betalen. 
Wij moeten betalen en hebben geen enkele invloed op de samen
stelling van het college. Ik geloof, dat alle gemeenten in Neder
land, wanneer dit Maandag zou gebeuren, in beroering zouden 
komen. 
. ... Maar wat in de P.B.O. gebeurt is hetzelfde. Hier worden 
ook organisaties gemaakt. De besturen van deze organisaties zul
len met zorg door de man aan de top gekozen worden. De taak 
ervan zal zijn verordeningen te maken. Eén van de spi·ekers heeft 
gezegd: ,,dan kunnen we de vakbeweging wel opdoeken." De 
strekking van deze wet is inderdaad het opdoeken van de vak
beweging. Wat verstaan we daaronder? Dat is een organisatie 
van strijd, onverschillig in welke vorm deze strijd ook wordt 
gevoerd. Overleg is een vorm van strijd, dit congres is een vorm 
van strijd, Het is en blijft een strijdorganisatie. Zo'n strijdorga
nisatie kan alleen blijven bestaan, wanneer zij het recht heeft 
zelfstandig haar houding te bepalen. Dat is die kern van de zaak. 
Wanneer deze P.B.ó. niet tot doel had loon- en andere arbeids
voorwaarden bij verordening vast te ste1len, dan hadden wij 
vandaag ook de kwestie :besproken, maar vanuit een heel ander 
gezichtspunt. 
Met deze wet wil men de strijd van de aribeidersklasse onmoge
lijk maken ,en de !kracht van de vakbeweging breken. En daar
tegen moeten wij strijden. Daarvoor zullen wij de arbeiders 
moeten mobiliseren. 

* 

Het hoof<llbestiuur van de E.V.C. heeft een ontwerp-verklaring 
aan u voorgelegd, waarin getracht is ons gezamenlijke standpunt 
samen te vatten. -Ook heeft dit hoofdbestuur gisteravond ver
gaderd en in een zestal korte punten neergelegd, welik.e ·maat
regelen op korte termijn genomen moeten worden. Dit stuk gaat 
naar de regering, die we tegelijkertijd verzoeken ons voor een 
nadere ·bespreking uit te nodigen. 
De punten zijn de 'volgende: 

1. handhaving van de subsidies op de noodzakelijke levensbe
nodigdheden, hetgeen binnen het raam der [begroting mogelijk
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is door vermindering der uitgaven voor oorlogsdoeleinden;
2. handhaving van de subsidi€S op de kolenprijizen, ter ver

mijding van vei-dere stij.ging der goederenprijzen al$ gevolg
van de verhoogde productiekosten;

3. ihandhaving van de ihans geldende huurprijzen; 
4. ver-hoging van de belasting op die winsten der groot-onder

nemers;
5. strenge prijsbeheersing, �n het bijzonder uitgeoefend op produ

cent en ,groothandel;
6. aanpassing der lonen aan de huidige kosten van het levens-

ondethoud. 
Is dit aan politiek dQen? Ja. Wanneer wij deze brief publiceren,
dan hebfben alle kranten hun antwoord al klaar. Oh, dat doen de
communist�:m. Ik vraag u punt voor punt, is het communistisch
om handhaving van de subsidies te eisen, inplaats dat het geld
wordt uitgegeven aan kanonnen? Is het communistisch wanneer
wij zeggen, handhaaf de ikolenprijs, anders gaan alle prijzen (F"omhoog? Is het communistisch wanneer wij zeggen, handili.aaf de 
geldende huurprijzen? Is het communistisch wanneer wij zeggen,
verhoog de belasting op de grote winsten? Is het communistisch
wanneer de eenvoudige werkers een menswaardig bestaan vragen?
Hij, die christen is, waarlijk christen, en hij, die socialist is,
waarlijk socialist, kameraden, die is het met <le eisen van de
E.V.C. eens. Hij, die waarlijk naastenlief<le predikt en daarvoor
ook strijdt en vecht, hij is onze bondgenoot. De arbeiders zijn
bondgenoten van elkaar. Zij moeten dit van elkaar zijn, in de
vakbeweging, in de strijd om het dagelijks brood. En vandaag
is die vakverenigingseenheid meer dan ooit nodig! De vakbe
wegingseenheid is een probleem, waarin alles wordt samengevat.
Ons dagelijks brood ontgaat ons, wanneer wij niet de vakvereni
gingseenheid tot stand brengen. Wij zullen ons dagelijks brood
hetbben, wanneer wij de vakverenigingseenheid veroveren. Wij
moeteR deze eenheid veroveren, die wordt ons niet in de schoot
.geworpen. Daarvoor moeten we vechten. En hierbij is ihet geen
vraagstuk, of we het N.V.V.-.bestuur nog wel vertr01Uwen. Hij, die
hieronder zou wil)en verstaan: kunnen we het N.V.V.-bestuur
nog wel !blindelings volgen, die antwoord ik: neen! Wij mogen
niet onvoorwaardelijk gaan, waar zij ons heenleiden. �Echter in deze zin is geen enkel :bestuur te vertrouwen. Ver-

. 
trouwen in een bestuur betekent: waamaamheid, die wortelt
in vertrouwen in jezelf, in vertrouwen in de arbeiders. Het vraag
stuk van vertrouwen is niet een vraagstuk van blindelings
vertrouwen. In de organisatie, dat zijt gijzelf, dat is de arbeiders
klasse, daarin moet ge vertrouwen stellen. 
En dus - op de· vraag: hebt ge vertrouwen ·in het N.V.V., ant
woord ik: ja! Ik heb vertrouwen in het N.V.V., dat N.V.V. van
die honderdduizenden arbeiders, daarin heb ik vertrouwen. Want
indien ik daarin geen vertrouwen had, dan had ilk geen ve.r
trouwen in de a11beidersklasse !
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1k heb vertrouwen in alle arbeiders en op grondslag van. dat
vertrouwen moeten de arbeiders van alle schakeringen elkaar
vinden. Steeds moeten we ons afvragen: wat !kunnen we samen
doen? En nimmer geldt de vraag: wat kunnen we niet doen? 
Het v1·aagstuk: is ook niet: zal de E.V.C. er 100 leden 'bijwinnen
en nog eens 100 leden bijwinnen. Er is maar één vraagstuk en
dat is het vraagstuk . van de vakverenigingseenheid, niet alleen
geldend voor de arbeiders van de E.V.C., maar vooral voor de
arbeiders van het N.V.V. en voor onze kátholieke en christelijke
kameraden. 
Zij zullen in hun organJsaties die problemen moeten bespreken,
die de wbeiders beroeren, en dit op grondslag van hun eigen
vertrouwen in de arbeidersklasse. Dit is de enige grondslag voor
de eenheid. lik wil aansluiten op de fabel van La Fontaine, die
door één der kameraden werd aangehaald. Omdat wij nog ver
deeld zijn zal de reactie <>ns stuk voor stuk kunnen breken,
evenals de pijlen IUit de bundel. En de E.V.C. is de eerste pijl,
die volgens de reactie ika.pot moet.
"Zij is communistiseh, zij deugt niet", zegt de reactie tot de drie
andere pijlen. ,,Helpt ons haar te breken." 
Zal de reactie tevreden zijn als de E.V.C. gebroken is? Nleen,
kameraden, zij zal daarna een nieuwe pijl nemen om deze te
bre�en. Laten de arbeiders dit goed begrijpen en laten zij in het
vooruitzicht van de dreigende gevaren onvoorwaardelijk de een
heid tot stand •brengen.
Dit congres is geen slot! Dit congres is een begin. Het begin
van een ononderbroken strijd voor ons dagelijks brood, <lat in 
gevaar is. Deze strijd moet niet alleen gedragen worden door dit
congres. Vanaf Maandag zult gij op iedere plaats, waar ge vertoeft,
spreken over é}it congres en over de proiblemen van dit congres.
Doordring uw -kameraden van de noodzakelijkheid, om in elk
bedrijf afzonderlijk de noden en de verlangens van de arbeiders
vast te stellen en onder woorden te brengen en hiervoor een
gemeenschappelijke strijd in te zetten . 
Avbeiders van Nederland. Een avond en een dag zijn wij bijeen
geweest. Aanstonds keert ge terug naar uw haardsteden. Verstaat
uw taak! En denkt aan dit congres, om daa1:uit kracht te putten.
Wij willen voorwaarts, wij kunnen voçrwaarts. Wij ,h�bben de 
kracht, die door niemand is te verslaan. Zo zullen wij strijd
voeren, niet terwille van de strij-d, maar omdat het moet; omdat
het gaat om ons .bestaan, het bestaan van onze vrouwen en
kinderen.
De arbeiders :zijn de dragers van de toekomst. De machten van
het verleden hebben de wereld niets dan ellende gebracht. Twee
wereldoorlogen heeft deze ,generatie meegemaakt.
Toen de heviijding kwam, 'hebben wij allen gejubeld en uitge
roepen: ,,dat nooit meer." De velen, wier familieleden in die strijd
gevallen waren, zij jubelden niet, doch zij deden dezelfde ibelofte:
,,dat nooit meer."
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Drie jaren zijn verstreken. Ad Vermeulen zegt: in.ternationale 
verplichtingen. De internationale afspraken voor de kapitalistische 
krachten houden in: ,,Hoe klunnen we een derde wereldoorlog 
organiseren? Hoe ikunnen we een laatste pog:ng wagen om ons 
stelsel en daarmee onze bevoorrechting te redden?" 
Het vraagstuk is vandaag brood of oorlog. 
Wij als arbeiders moeten vechten voor ons :brood! Wij moeten 
vechten voor ons best.aan. Wanneer wij slagen, dan zullen onze 
zonen niet opnieuw naar de slagvelden gezonden worden. Wan
neer de reactie er echter in slaagt ons ons :brood te ontnemen en 
ons gehele levenspeil te verlagen, dan zal zij hierdoor de voor
waarden voor een nieuwe wereldoorlog scheppen. 
Wij zijn onoverwinnelijk, want ook wij hebben onze internationale 
afspraken! Niet met een kleine ,groep, doch met het Wereldver-
ibond van Vakverenigingen, waarin 80 millioen arbeiders ver
enigd zijn. Arbeiders uit Oost-Europa, arbeiders uit West-Europa, 
arbeiders uit alle landen van de wereld. Al deze aroe;ders over 
de ge'hele wereld, zij willen - evenals wij .in Nederland -. F 
vrede en brood. Er zàl vrede zijn, er zàl brood zijn, wanneeJ: 
wij de handen aan de ploeg slaan. Omdat wij vandaag de akker 
,beploegen en het zaad uitstrooien, zullen wij morgen oogsten. 
Wij zullen -0verwinnen; wij zullen brood en vrede hebben! Wij 
zullen een menswaardig bestaan en een gezonde samenleving ver
overen, door de eenheid van de arbeidersklasse ! 
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- Uit betrouwbare bron werd gemeld dat Franz DAHLEM, lid
van de controle-commissie der s.E.D. van plan zou zijn
het E.v.c. Congres in October '48 te komen bezoeken.
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weging een traei in handen der reac-
tie is. · · g_n, n11 lJnlel�dc11 m1111tan 1nm lle�tQ,en · 
:Set i!i d�Jl 1,pk,,11iet te veFwqnderen, dat tll�n._!le :P)!l,ll!len der reactie In b11weging 
de bµrgerjijké bladen weinig ove.F het bPlltllfiiR'', ·l!lO BI!l'�k !len spinner u-it 
ll0ng1•ell hellllep irespp.i•eveu. Twente, � 

Kyfer� c,s. hadden a11dere 
bn1oheclen 

D 
E I111ders v�11 dil Unla1>011de11, die el!n 

l!!P!Q{liging lJJi!ldlln QRW!\Jlfl'l!ll om 
aanwezig te zijn, lieten verstek gaan. 
z;ij keerrnm de ft.l'bei!ler,s lle l'\Jfl' toe 11n 
versçhple11 zjph aohtflr IJ.1111 vel.Jige bu
reaux. 
ff;nJlflî& (?y.V,V.), :Oe 1$ruyµ (T(.;\.l\.) on 
Ruppert (O.N.V.) hacl1len andere bezil:j• 
hedtill, �ii r!Jis!len, wrwijl Jecle!l V!ll! hnp 
orl{itni.llatie� samen met, <le 1111/lerll a.r-llei, 
dpvs bepaatJsl�gdcn op welke wijze 1le 
l}!l,Ill!lai;-en QP hun va-kprga11i�atjes, op 
hun levenspeil IJ:1W1Jen WQrden V8fhln
ljerd, lJ)ot een s p e c i a a 1 vliegtuig van 
de ;\.merjl,�nae aJTJbassade l}ll,l,r Pa.rijs, 
waar zii lfarM1all en. Fb�fi::r f)µllès ónt
moej;ten - vrieml13n Vlltl Franco en 
rl!chtstreekse vertegenwoonUgers van 
het dollar-lmperia-Usme, wa11.rvo11r anti• 
st11-ldngswetten, gummllcnuppels, traa.n
gf\SbPJJlll18ll llll ii.toomwapons de hoogste 
IJ.�Td(ln zijp. 

Wqt nu? 

H
ET i$ qp(lig, dat op vergaderingen, 

in de 1:1,drü:ven en11. PVtlJ' dit congres 
y.,ordt ge11pri:lk1Jp. Het

_ 
13tanapunt vaq de 

l!).V.C., Q.l,i,tll��,Yêl! 41;1 ver�chi\Jen
d.!W}tt1tJSAfQ-ïiten flP lie�"'"l!OJ}gres ten op-• 
�fö'li.te,:'�n de P.B.O., mq�llep l;l"etQl!tSt 
wor4én aan de 01:iv11,tting11p van a, 11 e 
· ii,we1ders. Laten de Utlie•l!lde'n pij }nm
�lltllurder� a11,nkloppen {!Il vragen, hoe 
het met de P,J:l,O. · �l.llftJ. 
Het congref! Plllll' gellJI 11lot zijn, <loch het 

begin van heftigeP llWijJl. Jie'l platfJ>rm 
hierypqr, lje �BlllPmverlpng tullsen 
EVC-, NVV-, ONV- en �-ledeq, i$ ge
lll/;'d, :Qe llfrilll mqej; gll),'ri'.iril wor1Jen 11-an 
<!e pasls van het be4'wfsleyon, In de be
llrifvl:!»· Het lllln . ".1)<�1ingsp,mt is <le str!ill 
voo1' onv.e <l&Jelljkse be]11ngen, tegen 
han1Jh11,viJt,r Vtm <111 loQnatpp, tegen de 
voorgenon�.i prijsvei,hogmgen. S*rijd 
voor on�•·11agel\jk1; l}rqoil. 
M'.�<l, eenlteld ep ve11tro11wen zijn de 

j vnenv11aPdt111 <!IP ilP lit-fijd met sqcee� te 
,'voeren. 
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HET DEMONSTRATIEF EVé-CONGRES 

ZES EISEN TEGEN DE DUURTE 

Talnfke Unie leden aan hêt woord Blokzijl de hand drukken (hetgeen deze 
typograaf onder luid appla1:1s deed). Hij 
critiseerde verder de houding van het 

Aan het slot van het E.V.C.-congres maakte Bérend Blokzijl de volgende eisen, A.N.G.B.-bestuur, dat van deze grote en 
door de E.V.C. geformuleerd en aan de regering gezonden, bekend: eertijds machtige organisatie een aan-
1. Handhaving der subsidies op d1rectt noodzajrelijke levensbehoeften hangsel der ondernemers- en regerings-
2. Handhaving van de subsidies op de kolenprijzen. politiek gemaakt had. 
s. Handhaving van de huurprijzen. Een R(Jtte_x%amse N.V.V.-bouwvakarbel-
4. Verhoging der be!Qstingen op winst-en der grootondememé • der was na ê1ii1ëicüng van B1o"Rzfjf'naar 
5. Prijsbeheersing àan ,Ie basis en bij de groptllandel. Ad. Vermeulen, de N.V.V.-hoofdbestuur-
6. Aanpassing der'lonen aan de reeds gest�en kosten\van bet e enson er- der, gegaan en.hij had gevraagd hoe het 

houd. · 
, nu,eci,genlljk met die P.B.O. was. 

.. . . Verméûl.4!,jl had hem gezegd dat de ar-
Talqike arbeiders, afgevaardigd van 201 De t..K,A.::§•� P,.�. -!}..oJ,r. J!èi ·s§ingen beiders m• ä� P.B.O.-organen veel te ver-
bedl'J)ven uit 71 plaatsen Jvan ons 11,md dan!;t.

lîr, evenals . .v�e andél Uhieleden, tellen zoude1quijgen en dat l}et prijspeil 
hebtien zich op he�. C1�monstrat1eve de E.V.C:, dat hlJ �n elegenheid was sinds 1946 slechts 2 pct. was gestegen. 
�.V.C.-congr�s, dat VrJJdag en Zaterdag gest�d dit con

�
_�e .�lj te wonen en daat'- ver

.
der, dat het. N.V.V. lijnrecht tegen

in "Bellevue te Amsterdam werd ge- door de werkeli e mhoud der wetsont- over de recente regeringsmaatregelen 
houd_en, tegen .. de wets<?!)twerpen lnza.ke werp n te we tt\_komen. 

. 
stond en reeds bt\paalde t

. 
egenvoo1·stellen 

PubhekrechtelJJke Bedl•)Jfsorgamsatie en wa r zo vroeg d�
. 

spreker zullen {Zi 6}.a t) ondernemingsraden uitgesproken. 
1 de a beiders hun .if!!cht moet8n zoe- e ve

t
er pag. 

. ken, Is hun bel
�

rijkste wapen, � -- � • �- ,---
Onder hen bevonden zich vele _lede�. der het s ngsrecht, opgeheven? 
K.A.B. en van het N.V.V., die vriJWel D B . 
allen hun besturen in gebreke stelde

� 

.e oer ewaagde va de tegenstell1:J:)g, 
waar het betreft liet geven van voor- di� tussen e lag-� en hoge geesteli;ik
lichting over deze-w(..:s.ontwerpen. Uit de hetd·-ltest.l!:8 eµ ,1\\Ll!t�de deze be�ermg 
uiteenzetting van :i::erend Blokzijl, de ll\et oewiJzen.. u!

.

t de pra�t\:jk. �tj riep O'J' 
voorzitter der E.V.C., was hun eerst tot samenwerking der ltatholieke arbe1-
recht duidelijk geworden, welke, g-evaren ders met hl.\ll andersd�nkende ka.me-
de arbeiders met deze wetten bedreigen. raden. , 

;Een belangrijke discussie voerde een 
spinner van het grote tdtitlP.edrijf van 
Ten Kate te Almelo. Bijnà.""40 jaá rjs deze 
mäkker hd van ,;be Eendracht" 
(N.V.V.). Hij zeide o.a., dat deze wets
ontwerpen nog niet aangename� 
dat het van de strijd der werkers zal af
hangen of het ooit zo ver komt. Deze 
strijd dient gezamenlijk gevoerd te wor
den en de Unieleden moeten hun bestu
ren tegen deze _plannen der reactie in 
beweging krijgen. Deze spreker herin
nerde er aan, dat het bestuur van "De 
Eendracht" het enige was, dat destijds 
vóór fusie met de E.V.p. had gestemd. 
Dit gaf hem de overtuiging, dat �n 
hoofdbestuur ook tegen pfannen, die te
gen de arbeiders gericht zijn, stelling zal 
nemen. 
Een katholieke metaa lbéwetlcer van een 
metäàlpl�tterij -te-njTff zêiàe, in zijn 
verwachtingen, cîat na ae bevrijding de 
eenheidsgedachte. tot e,enheid van de 
vakbeweging zou leiden, teleur!l'esteld te. 
zijn. Zo lang het voor de katholieken niet} 
mogelijk is tot de E.V.C; toe te treden, 
zullen zij in de bedrijven de eenheid moe
ten formeren. Deze spreker zou behalve 
de discussie over de w.etsontwerpen voor
al de daadwerkélijke strijd ertegen ge
organiseerd willen zien. 

Een handreiking 
Een Gramr�l N.V.V.-er uit het grafi
sche bê 1 ètê" t'é weten, te spreken 
namens de vele duizenden grafische 
Unieleden, die zich nog kort geleden tegen de door de Uniebesturen gefabrlce_erde C.�.O. hebben uitgesproken, maar wi�r mening toen, door allerlei manipu
laties der hoofdbesturen niet aan bod 

l
kon komen. Als symbool, hoe zeer deze grafü;che" Unieleden het met de E.V.C. en Blokz1)1 eens zijn, wilde deze spreket 



1 �=�:.���;�!�v���� !Ji������: 
�en in deze beweringen van Vermeulen kant een wapen in handen der groot-

te stellen. ondernemers, het geen de kleineren be-
Een �a�holiek Ud vau...,,ljJt. EIQl'." (Me- vreesd doet r�ken en anderen gaat deze .
taailiewerk'efäTîöndî: � P.B.O. nog met ver genoeg. Het is dus . 
.,9ns bestuur heeft over deze belang- volkomen onjuist van de Uniebestuur- • 
l1J�e kwestie nog geen enkele opklaring ders, te zeggen: .,Als er ondernemers 
ç-egeven. Als je voor je recht opkomt tégen zijn, moeten de arbeiders er in elk ' 
1s __ het eers_te wat je .oP je boterham ge-val V?ór zijn. �� consequentie van deze 
kl·JJgt, dat Je "commurust" bent. En we redenermg zou Z)Jn, dat de Uniebesturen 
nebben juist ietii anders 1op onze boter- tégen de loon- en prijspolitiek zouden 
ham nodig. De Bruyn z.ei(le, dat het niet moeten zijn, want daai; waren de onder
op de weg der K.A.B. ligt stakingen te- nemers ook vóór. Maar de Uniebesturen 
gen de regering te voeren, maar De ondersteunen deze politiek met alle 

J:Sruyn waarschuwde onlangs de regering. kracht. 
Tegen wie moet men ande1·s i;trijden dan ö .. 
tegen de instantie, die de prijzen ver- Blokz!i)l zegt het op J;>rijs te stellen, dat 
hoogt en de lonen verlaagt i Ben over- een der N.V.V.-arbe1ders Ad. Vermeu
tuigd, dat indien de E.V.C. actie gaat len opzocht. Dat moesten er meer doen! 
voeren, voldoende Unieleden daar achter Het spijt spr., dat Vermeulen niet mee
staan zullen." is_ geltouten. Hij was voor het congres 
Van Noord, Den Haag, yvas 47 lid van 1.11tge1todtgd. Met het wetsontwerp ii:t de 

het NVV. Heeft nu echtèr het vertrou- }:and kon spr. de N:.V.V.-arbeider duide
wen moeten opzeggen. PI!O is van A1ne- )ijk maken, dat Vermeulen hem niet
riltaans maaksel. J1.11St over de positie der arbeiders in de 
Een Indonesische werker uit het Hotel- P.B.0. had ingelicht. Ook niet waai· het
bedrijf: - - • de gestegen kosten ya.n het levensonder-
,,Vertegenwoordigers, die geen rugge- houd betreft. Met cijfers van h4:lt C.B.S.
spraak mogen houd,.;n, zijn geen verte- toonde Blokzijl aan, dat de prijzen V'!;n 

genwoordigers!" vo�ding met 17 en het algemene prQs-
' .. peil sinds 1946 met 6% zijn gestegen. 

-Zo·zs de practiJk Verder raadde Blokzijl de N.V.V.-arbei
Een zeer leei-zame discussie werd ge- �er voor het juiste cijfer zijn vrouw te 

voerd door de 
ftà

�Ker O�� van raadplegen. 
de A.B.W:1}!, Uits e :il gedocumenteerd 

w:,, on·•van"'t ond,rach'"'-.? en aan aefiand van de p ractljk in de = • � Y •�•• 

mijnindustrie toonde hij aan, waartoe Nog even ging Blokzijl in op de bewe
P';1bliek.reohtelijke Bedrijfsorganisatie ring, dat de E.V.C. zijn opdrachten van 
leidt. Van medezegg-enschap is geen anderen zou ontvangen. 
�prake en met bedrijfsdemocratie J1eeft Stel u voor, zo zei hij, clat een vlle�uig 
zijL, in het g:eheeJ niet.Il te ma,l<en. Hij van de Sowjet-ambassade op Scbiphol 
�ees ·o.a. op 11.e invoerUig'van JieCvööi'- zou landen om Blol<z\ll te ha.fen en hem 
oorlogse jaagsysteem en ae strijd door de na.ar een lunch met Molotof te brengen 
mijnwerkers daartegen gevoerd, De er- waarbij deZI) hem vertelt, wat de E.v.o'. 
varing met PBO in de mijnen opgedaan, te doen heeft. De kranten zouden te 
doet de mijnwerkers deze met kraoht ltlein zijn. Toch gebeurde iets derge
van de J]and wijzen. lijks met de Uniebestuurders Kupers, 
Zo wees de ene spreker na de andere De Bruyn en Ruppert; die door een
deze ontv,erpen af. De il jaai· in het vliegtuig van d_e Amerikaanse a.mbas
textit:1bedrljf werkende Assink uit En- sade naar Parijs werden gehaald om
sêli'.ë'që; . de metaalbewe'rli:ér-Smit uit aan e�.n lunch van Marshall te horen, 
Bqine·.dEI jàngêlandarbefüer en de-klei- wat zu te, doen hebben. En bij dit ge
Ae .bo�i; ·Üit h�f NQ:0J'derl; file de �tiçlî- sprek 'Yas ook Fos_ter Dulles de oor
tmg van, -de Landl:iouw ·met de Land logsoph1tser aanwezig, 

stand" van Seyss Inquart verg�leken· d; ,.Wordt het geen tijil", VJ'oeg Blokzijl, 
D.U.W.-arbeider uit Zeeland· de SE.Óor- ,,d,a� de '!}nie�eden t.ot hun besturen zeg
we·g�beider; ale vertèide van de onde- ien. ,,N_iet b.ij Mars_hall en Dulles moet
m<fëratlsche samenstelling der perso- Jullle zijn, maar bij 6ns om van ónze 

r.eelsraad bjj de ·spoorwegen; de zeeman, :;:ia�Fens en wensen kennis te ne-
d1e in de P.B.O. het einde zag zelfs van 
het kleine beetje vrijheid, wellte de zee- ,,Vermeulen w�s op lntenmtlonale �f
lieden met hun scheepscommissies nu sprak�n. Dat zun a(spraken met de m-
11og bezitten; (hij vertelde terloops dat ternat1onale gr_ootkap1tallsten. Wij heb
de zeelieden opdracht �rijgen aan vier- ben ook onze internationale afs_p�ken,
daagse cursussen voor kanonnier deel te maar met de arbeider,s verenigd m het
nemen); een vrouwelijke textielarbeid- Wereld�alcverbond", r,ep spr. onder ap-
ster uit D�,r en een huifJ_vrouw die 

plaus lilt, 
zeide, datociKëfe vrouwen niét willen, Wat de loon- en prijspolitiek betreft 
dat hun mannen door de P.B.O. de mo- heeft de E.V.C. ge1ijlc ge1m,gen. De prij
gelijkheid ontnomen wordt om voor hun zen zijn verhooga en worden verder ver
gezinnen te strijden; een Til.b�e....t�x- hoogá en de lonen stegen niet. ;Met de 
tie!!1;rb<ág� en een werker van de liQ.Qg- P.B.O:. wil men voortg�g op deze weg 
ovens; een jeugd__!ge metaalarbeider. die mogell)k maken. De arbeiders mogen en 
:.prak van de-rveroon'aenheid dèr j�ugd z1:1llen �!t niet dulden, zo eindigde spr.,
met de oudere arbeiders en ten slotte een dl4:l_ opr111p hiertoe de eenheid in de be
vo.w:m�lige_ J>estuurder der NVV-land- druven te fçrmeren. 
�.rbeidersbend, die gewaagde van de oor- Aan het einde van de tweede co!1gres
St•ronkeltjke opvatting van NVV en dag nam het con.gres eenstemmig een
SDAP, toen zij nog het kapitalisme za- op�oep aan, waarin de Nederlandse ar
gen als de oorzaak van chaos, ellende en b4:l1ders wordeJ!, opgewekt de vakbe�
oorlog en het socialisme propageerden gmg �e v�rdedig'en, de _besturen van h1in
als stelsel, dat vrede en welvaart zal OPgamsaties tot eenheid te bewegen en
t-rengen. De P.B.O. wil samenwerking elke aanslag op de koopkracht af te 
met datzelfde kapitalisme en het NVV- slaan. .. 
bestuur en de P. v. d. A. geven hiei-ai>n Verm,elden W1J nog, dat gedurende het
thans hun medewerking zo concludeerde 

congr_es een stroom van telegrammen 

htj 
• en bneven met adhaesiebetuigingen uit 

: bedrijven ·en zelfs van i;chepen uit 'San 

W. 
.

.-1 
Francisco, bij de congresleiding binnen-

aar-om 0t11,ge on1uern.emers kw:am. · 
� 

tegen zijn 
' 

In zijn beantwoording �g Blokzijl eerst 
in op de in de discussie gestelde vi·aag, 
waarom ook ondernemers teO'en de
P.B.O. zijn. " 
Deze vraag is niet juiat, omdat in de 
commissie-v. d. Ven, die de ontwerpen 
samenstelde, de ondernemers o.a. door 
Stikker _vertegenwo!)rdigd waren. 
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E.V.C. tegen ontwerp

Jthedrijfso · · satie 
1 AMSTERD tengewoon c trale over t pen publi e en ondern · De voor zijl, f11J1,nil' ..,,rrl'-' !\,et wetso drijtsoz,ga van de v de proble n der voorwaarde wordt ook dit vakverenigin en ui eschakeld. F meel wordt staken ietiboden, doch e publiekrechtelijk b ·tsorganisaties zullen dit wapen kra telo · maken aldus spreker - en da m · e is het w en, dat - de geschiedenis b ijst het de vak-verenigingen de mogelijk-�! het schep-pen van menswaardige levensvoorwaarden .voor de arbeiders gaf, uitgeschakeld. Het wetsontwerp beschermt slechts het·p11lvaatbezit en dient daardoor niet de belangen van de atbeidersklas:;e . 



' 
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�REND BLOKZIJL: 

1,NVV-darbeid
ders moet�n �!i��:È��}����

tot e Or e roepen klasse, het voornemen r regering om 
, het levenspeil van de a · eidende bevol-

king drastisch te verla n, is het ant

"Geen loonverordeningen zullen stnf
woord op de vraag, waa m de publiek
rechtelijke bedrijfsorga satie in het 
leven wordt geroepen. et aantasten 
van de vakvereniging· rijheden en 

1
-rechten, het bij verordeni vaststellen 

1 van lonen en andere arbe, svoorwaar
den op overtreding waar n straffen 
zijn gesteld, is' voor het g � otkapltaal 
voorwaarde tot het stagner ,i van de 
woningbouw, Is voorw•arde \tot het 
stcilen van ons dagelijks brood, het 
brood uit de monden van onze v�ouwen 

kunnen beletten " 

·' Gi.steravond •begon in Bellevue 
te Amsterdam een demom1tfatief 
E. V.<J.-congres over de wetso11t
iaerpen i'nzake ptiltliek;reèhtelijke 
bedr.i}fso,;gani8atie en oiuierne
mingsràden. De afgevaardigden 
luisteren in gespan11en aandacht 
nàar de openingsrede van de voor• 
zitter der E.V;O., Berend Blokzijl, 

1' 

en kinderen." 
Met deze woorden kenschetste Berend 
Blokzijl het doel van de publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie, die de reactie 
tracht in te voeren en die zovele geva
ren Voor de werlèende. bevolking In-
houdt. 
V:ierhonderd afgevaardigden en zeer 
veJe belangsteHendeu vulden de belde 
grote ,zalen van Bellevue te Amsterdam 
geheel,· toen de tweede voorzitter de 
heer Erwlch het congres opende. Hij 
heette in net bijzonder welkom een 
deel der arpeldersdelegatîe, die zo juist 
van de reis naar Tsjechoslowakije was 
teruggekeerd en las tal van telegram
;nen ui• l:>edrij,en voor (o.a. waren er 
telegr_a=en van een twintigtal op zee 
veroluvende Nederlandse schepen) 
waarin sympathie met het streven der 
E.V.C. en haar actie tegen de P.B.O. 
werd betuigd. 
Ook het buitenland toonde belangstel
ling. Zo waren er brieven uit de Sow
jet-Unle, ul-t Polen, uit Roemenfä, van 

� =, � de Franse zuster-org1111lsat1e de C.G.'r., 
,_ � ""I O van het Wereldvakverbond enz. 

c;:- :. i;, .,De •geschiedenis van de Nederlandse 

a; � ,

.

. 

vakbeweging Is een geschiedenis van 

·• - �. 
strijd," zo betoogde Blokzijl en duidelijk 

{ 
� toonde · hij aan, hoe men er nu op uit 
• is deze strijd onmogelijk te maken 

l t-. : • door een principiële aantasting van· het 

\ 
,-., ' stakingsrecht. 

' ,1 
. .,W

. 
ij zijn er echter van overtuigd .

. 
dat 

1 � de arbeiders, of ze nu lid van de 
11 ; ; E.v.c. of van het N.v.v., .. vat1 de f : K.A.B. of van het C.N.V. z!Jn. onder 

'-. 
geen enkele voorwaarde het staklngs-

'M... i , reoht zullen prijsgeven. Abraham Kuy-• ' j per .Is het niet gelukt, Seys.s lnquart Is 
1.-------- b.et niet gelukt en nog zpinder zal het" 

ttomme en zijn vrienden gelu.kken." 



Mijnwerkers gaven het 
voorbeeld 

Spreker wijst op de mijnen, waar 1·eeds 
ee.n zekere vorm van publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie bestaat en ·deze voor 
de directie het mW.del was om een 
jaagsysteem in te voeren. Moedig heb
ben de kompels de strijd gestreden. 
Hun strijd was betekenisvol. Waarover 
wij bier vandaag beraadslagen, n.J.: 
hce zullen wij de vrijheid van vakbe
weging, de recht�n van de vakbewe
ging, oe zelfsta!1d1ghe1d van de vakbe.� weging verdedigen, daarop gaven zu 

organisaties leden mogen benoemen voor 
de organen van de P.B.O., met de toe
stand In Franco-Spanje, in Portugal, in 
alle landen, waar de reactie een ware 
terreur tegen de arbeidersklasse en baar 
organisaties uitoefent, waarbij spreker 
zioh in het bijzondei riciht tot de N V.V.
bestuurder Kupers, die in het W.V.V. 
re,soluties goedk<eurt, waarin geprotes
teerd wordt tegen de onderdl'u'k>king van 

Het demonstratieV\ / 
E V. C-congres ·. 

het ju� antwoord, door metterdaad 
de strijd voor betere levensverhou
dlngen te voeren en wel in �tlracht de vrije va,kbewegilllg, tegen thet bulten 
en saamhorigheid." de wet wet stenen van sta,kingen, enz., 
"Wij moeten de reactie duideltjk -maken, terwijl hij in het eigen land er niet naar 

l
dat · geen "Joonverordenlngen" in_ staat handelt en stilzwijgend de knevelwetten
zijn de arbeidersklasse van de stqJd voor goedkeurt.
hun daiselijlsse bro(,{! af te houden." riep Ook Jîerlnnert Blokzijl er het N.V.V.sor. onder applàus uit b�UU!".t&n, dat het het vroegere stand
Blokz:iJl vergelijkt het a• 'lwijzen van punt. dat de )i;eductie .gericht moet zrjn 
represenbtieve" organisaties door de op de behoe:ften,van het volk, volkomen 

,betrok-ken minister, die uitmaakt welke beeft laten vai:eJ\ en nu voorstander is. · 1 van een '.E'.B.ó., waarbij het partiçulier 
initiatief en d

�
ede het wihststreveJl 

op geen enkelè ·ze wordt aangetast, 
aoch integendeel et monopolie-kapitaal 
i,terke posities \Vorden verschaft. , "Laten de arbeideï:s van het N.V.V. hun 
bestuurders tol <fe orde roepen en wel 
o spoedig m·oget'ljk;• roept spreker uit. 

Onjernemingsraden geen 
medezeggenschap 

rvolgens �aat de voorzitter van de 
E. .c. in O,f de ontwerpwet ,,Onderne
m· gsrade:n , waarbij hij- zich vooral 
ke t tegen )!et. ï,lOo.rzitterscbap van de 
dir teur der . onderneroin

�
tegen zijn 

bev gdlleid om gestelde didaten• af 
te I en voeren en reeds ge ,ç>,zen leden 
voor chorsing voor te drag · tn tegen 
de o emocratische wijze, wa op can
didat mogen worden gesteld. 
De o ernemlngsraad mag beh delen, 

verleg plegen, :mag ad eren, 
mag orstellen doen, mag pra n en 
nog e s praten, terwijl hij d zelf
standl - d.1. de kapltalistlsc e -
functl

î 
van de oodernemer mo er• 

kenne Dit alles beeft niets t te 
sta;i.n et werkelijke med,ezegge

i

chap . 
.,Het llj noodzakelijk de bestaan ker
nen milt hand en tand te- ver dlgen 
en strijd te voeren om d,eze n!e e en 
Wtgebfelder bevoegdheden te :geven. 
·In de fabrieken. en ondern gen, 
waar deze kernen nog niet estaan, 
moeten zij worden gevormd. t is het 
beste antwoord, dat de arbe! rsklasse 
op de voorgesteldt enderne 
kan geven," zegt spr. 
Nadat Blokzijl nog eens d delijk aan
'toonde, dat de P B.O. voo de vijanden 
van de arbeidersklasse t middel en 
het wapen Is om de P. zen verder te 
verhogen, de loonsta te haodhaven, 
de uitgaven voor kshuisvest!ng te 
verlagen, het mm re apparaat op te 
bouwen enz., e gt hij als volgt: 
"Het z�in d :gevaren, die ons de 
plicht opleg , het vraagstuk van de 
vakveren1 gseenheid opnleuw aan de 
orde t ellen. 
Zij,� de verdeeldheid "an de vak
,ti.e<Jfèging In stand houden, versterken 
de reactie ln haar pogen het levenspeil 
van de arbeidende bevolking opnieuw 
te verlagen. 
Staat niet toe, dat de besturen van de 
Uniebonden de vakverenlgingseenlleid 
nog )anger VJ)rhinderen. De smidse, 
waann deze eenheid gesmeed kan wor
den, Is er, dat Is de strijd voor onze 
dagelijkse belangen, dat is de gezamen
liike striid voor ons dagelijks brood." , 
Het culturele gedeelte van deze 

1 openlnissa vond wercl ver:i:orgd dóo.r 

I
L!on Contran, Wya Gramberg en Uut 
en Eer, �ie oojc deze keer hun gehoor 
weer boeiden. 
Vandaag wordt het congres voortgezet. 
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Onderwerp : Franz DA.HIEM. 

• 

-�
.

-�nP,� \
\ \Tfti ö�tro�are bron werd gemeld det Franz DAHIEM, 

lld van d� ç9,n.trole--comm1ss1e der s.E.D •• van plan zou zijn 
liet E.v.c:-congres in October a.s. te komen bezoeken. 

Ik moge U verzoeken bonngenonle bij grensovergang 
te doen e1gnaleren en Tooral. op de  terugreis aan een grondfs 
onderzoek te doen onderwerpen. 

M:.C • 
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Bijgaand doe ik U toekomen een kort• �\;-.lfitiddf"�j i 

een E.V.C.-congres, gehouden op 9 Qct. 1948 ip è"ef�.• -
11 Bel·levue" te Amsterdam. 

-

Als bijlagen worden hieraan toegevoegd: 
1. Ontwerp-oproep aan de arbeidende bevolking van Nederland.

Deze oproep zal ter kennis worden gebracht van de regeriQ&
althans w�t betreft de rood-aangekruiste punten.

2. Pamflet van de R.C.P.
3. Rede van Berend Blokzijl, uitgesproken op de congresdag

van 8 Oct. 194s--. 
4. Brief van de congresleiding aen de afgevaardigden.
:Bijlage 3 wordt na kennisname gaarne teru,�verwachtl

13-10-1948.
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.AlüT-:�
Van: B.St. L 

Bijgaand rapport is door het Secretariaat van de 

E.V.C. opgesteld, naar aanleiding van het Buitengewoon

Congres, dat op 8 en 9 October j.l. werd gehouden. 

Aan enkele E.V.C.-i'unctionarissen werd dit ter 

bestudering ter hand gesteld. 

h :t.lMc-�tr:;dJiJ�ml��? 
�.E .3.11.-lf 



AFS CHR IF T.
AAN DE ARBBIDERS VAN NEDERLANJJ.

De handhaving van de loonstop,die de bestaansvoorwaarden der Nederlandse 
arbèiders dagelijks slechter doet worden,wordt tot op de huidige dag door
de bezitters met succes gehanteerd. 
)e bezittende klasse is echter niet met dit succes van de afgelopen jaren 
tevreden. 
Ofschoon de ondernemerswinsten aan�oudend stijgen,verslechter� de toest8nd
in de arbeidersgezinnen,door het systematisch opdrijven der prijzen. 
Eer stfürngs zal "volks brood" en II goedkope II margarine het voed se 1 der werkers
zijn,wittebrood en roomboter dat der "beter gesitueerden" ,Nieuwe kleren en 
nieuw huisraad staat reeds lang niet meer in het huishoudboekje v@n de er
be idersvrouw. 
De nieuwe regerint;sbe5roting kond'IiBde wel :BEN MILLIARD voor de oorlog in 
Indonesië aan, te6e1J.,�jkertijd werden de subsidies o_p de meest noodzakelijke
levensmiddelen pra·c·ttsch opgeheven. 
Het is duidelijk,de arbeidersklasse ,moet niet �i11een de winsten der uitbui
ters garanderen,mAar zij moet ook bloeden voor de verovering van belang
rijke geuieden voor de koloniBle ondernemers. 
De efgelopen jaren zijn ove_r het. algemeen zonder groot verzet van de zijde
der arbeiders voorbij�egaan.De bourgeoisie weet echter dat zij haar spel 

•
iet tot in�het oneindige kan voortzdtten.De havenarbeiders en zeelieden
taking,de staking van September 1946 tegen de koloniale oorlog zijn voor
,aar ernstige waarschuwingen geweest. 
De invoerm tlg van een aantal wetten zal het haar mogelijk meedie.n maken de 
strijd der arbeiders in de toekomst te breken.De invoering van de burgelijke
stBat van beleg, de Publiek rechtelijke bedrijfsor_ganisatie, het ambtenaren
verbod en de wet op de verplichte werkeloosheidsverz&kering zijn op dat doel
gericht.De P.B.O. moet de vakbeweging tot,f een verlengstuk van de staat lt�K 
maken en het stakingsrecht tot een leeg omhulsel.De bur8elijke staat van 
beleg zal mede een wapen zijn om de in strijd gaande arbeiders met leger 
en politiè tot "orde en rust" te breneGn, 

De houding der v��nden tegenover de P.B.O.

De leidingen der Unie-bonden,hebben zoals niet anders te verwachten was 
zich uitgesproken voor de invoering van de P.B.O.Het was daarom niet anders
dan te verwachten,omdat deze heren reeds in de afgelopen jaren de txouwe 
waakhond der uitbuiters zijn geweest in de Stichting van de Arbeid en zo
danig getracht elk stuk strijd te voorkomen of te sabeteren . 

. _De arbeiders die in de Unie-bonden zijn georganiseerd,gaan niet meer of 
Jllï;inder gebukt onder de loonstop,den welke anders geor6aniseerde arbeider
tll!!!ok,juist daarom hebben zij geen andere keus dan zich aan te sluiten bij 

hun medeerbeiders.De H.T.M. stajing heeft bewezen wat bij eenheid van alle
betrokken arbeiders mogelijk is. 
Ook tegen de invoering van de P.B.O.,die tegen de gehele arbeidersklasse 
is gericht en niet alleen tegen hen,die in de zogenaamde niet erkende 
bonden zijn georganiseerd,moeten de arbeiders EEN FRONT VORMEN. 
De E.V.C. heeft zich tegen de P.B.O.uitgesproken en de gebeurtanissen bij
de N.D.S.M. en de Verblifalhebben bewezen dat zij juist heeft gehandeld. 
De E.V.C. roept op tot EE�HEID VAN ACTIE,welke de enige mogelijkheid is 
om het drijven der bezitters bij voorbaat te doen mislukken. 

wanneer het de E.V.C. ernst is met de oproep voor eensgezinde actie 
tegem de P.B.O.,don zal zij beter dan in het verleden de strijd moe
ten organiseren.Dan zal zij de arbeideDs moeten leiden in de strijd 
tegen de loonstop,door op te komen voor een bestaensminimum van ZESTIG
GULDEN MET E:SN GLIJDENDE LOOHSCHAttL. Deze laatste houdt in, dat de lonen
regelmi=itie aangepest moeten narden aan het gestegen prijspeil,iets 
wat in verbend met het loslAten der prijzen door de regering van 
doorslaggevend belang zal blijken te zijn.�e E.V.C. zal niet zoals
voorheen voor metaalarbeiders,bouwvekarbeiders,havenarbeiders of 
arbeiders uit welk bedrijf dan ook met verschillende lilioneisen moeten
komen,die bovendien zo weinig aantrekkelijk wAren,dat de arbeiders 
daarvoor niet eena in strijd wilden gaan. 



De handhavind ven de loonstop en het losleten de r prijsstop brenet de 
erbeidersklease tussen hamer en aambeeld. 
Strijd tegen de P . .B.ü. betekent strijd vot>r een program, .vaarvoéir alle 
georganiseerde enyongeorganiseerde arbeiders in strijd willen gaan. 
Slechts door dit progr am tot uitvoering te brengen zal de opzet der on,der
nemers,de arbeiders willoos aan zich te onderwernen mislukken. 

' . 

J 

EENHBID V.Aii ACTIE 

VOOR EE'IJ BJ:8ISLOON VOOR ALLT-; .t.RB:SIDERS VAN Z�JTIG GtLDRH MET EEN 
GLIJDENDE LOONSCHI AL. 
DE V AIC!3E".7E(l.HTG LOS VAN D:3- STP.AT. /EG MET DE P. B. 0. WEG MET DE STICHTING 
VJ'� D:S fl "RB:B ID • 
O:.'fîTF,RKORTE H.A'N"DHAVITW VAN HET STAKDTGSRECHT ! ! ! ! ! ! 

Revolutionn�ir Communistische Pertij 
(De Tribune) 

Nederland�e Sectie ven de Vierde Internationele 

Leest onze voorlichting inzake de P.B,0. in 1 'de Tribune" 

Redrctie en administrrtie 

M.Fe:erez,Nieu�e Prinse�gr�cht 47 
Am�terd8m. 
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Rapport over het PEMONfrRATIEf CONGRES op 8 en 9 Octob�r te 
Amsterdam gehouden. 
ConP-res' uitstekend geslaagd" 
;[!:����---. vrij goed bezet -- programma.op behoo�l�k peil en
goecf ingei;,la·ge.n _- t;ongresred.e boven iedere or1t1ek. 
!��ifil:gk�g Zaterdag ......... goed gehalte - hebben menige'EVC-er 
en niet�EYC�er meer inzicht en meer vërtrouwen gegeven -
vooral in mo�elijkheden van de eenheid, 

E.V.C.-leden 208 uit 73 plaatsen 
andere organisaties 75 uit 251 bedrijven 
ongeorganiseerden to 

uit alle sectoren 
�---......

totaal 293 -

Meer dan 50 woord-voerder-Ei, merendeels niet-EVC. 
Goede discussie, waal" byzonder ··uitblonken: ' 
Oosthuis (A.B.W.M.):..... Ed9 de Wit (A.N.G.:S.} Groningen-' 
Zootjes (R;K. Bouw) - Verburg (N.V.V. Bouw) Rotterdam,� 

• • .- ••• ,. (R.K. ME'faal). ) 
Sympathiebetuigingen van: 
8 buitenlandse organisaties ... ,· 
30 schepen-
34 bedrijven, enz.
Van begin tot eind strijdvaardige geest, ook blijkende uit per-
soonlijke gesprekken. 
Alvorenfl de maatregel_en voor .de .voortzett:Lng ti�r actie in 
bespreking te nemen; j.s het gewenst even• 'terug t.e zien op: 

-� 
' 

. 

De_ voo.rher���igg_ eB- 9:e,.J:�kQ_r!_k,_gm;h_n.ge! r gierin.!. Öp slechts enkele uitzonderingen néj, zijn ëie·oedrijfsgrtepen en 
-bonden te laat met de wezen�ijke vo0rbereid ip.g begonnen, dan
wel heeft het .inzetten van alle krachten te laat plaatsgevonden. 
Eerst na Jna:fgebroken aandrang• onzerzijds zijn de o.:-çgami.saties 
in. beweging ·gekomen, voor een de,ç;!_ eo.hter nog 9nvoldoendé. 
In d-e vqor-bereiding van dit co:p.g:ires is duiçlelijk gebleken, dat
in. zo goeçl als alle bè'.qiden _gesprokeI?- k an vrorden van een meer
of min&er·brede kloof� t.�_$sen het hoofdbestuur en de -m0ssa der
arbeid-ers. ...._-' · _.. ., _ 
9.E..2Ll1::!1! werd het. pran voor· het C��gr.es i.iJ. eerste_ opzet ,met

, de Voorzitters• �er bedrijf;:ibonde.n bes·p.roken. Het · entmoette ahi·emen� :ui.stetnrpin�.' _· • 
1:__A�g��@.· we,rd het volÎe,dig'?':'_ .. 'o.:pgç1,p.isa tie-schema met vermeld:i.:r'l.g

·· van de door de b.ond.�n., tê· vervullen taken verzonden. 
!&_�g��:tlds .werd· da ·eér�te ·'�Èlàa..g van· de brbchur� Werkend 

, ... Nederland verc].ed3.;g,t, de· .'VàkbewegirtgH (20 .000) volgens 
b�lofte vet'zonden_� : ·;. :-

2 Sf:1?.iem'frnr yie.J)Soheel'l: een aanvullentj.e cireulai:re; .tegelijk - -we-!.Gl.en de· ·c.on}�èsltaarten en de_ tc-egangsbewijzen voor
Vr1Jiagavond (J.. 0.40') pp yerzoek aan de hoofdbestu-
ren ui tg!:rei�t. , ' . · . . . 

!2,_�!,�Q�! •ging eBn laats�è aué:il, dé dau.r uit, wa�rin op ,lîèt
. onvolapend·e vers1;tekkentvan rapporten over v:erkoop · 

bro,ehu:.e ·en stand tder v.m·orbereiding�n gew.�zén werd. 
Een groot aári;ta� �érsoonl_ijke be·spre�inge� geeft g�durend·e de 
gehele voorb,ere1d1ng J?laats gevond·en. 
Echter op 4 Ootober twee rna�hden na d,e in.zet der actie waren· 
nog �lechts enkele tiei-;i.tallen afgevaardigdén zwa·rt op wit •in 
ons bezit. De grote _stroom is de· �aatste -a.agen de  laatste· 
uren, en �elfs nog tijdens het CongreEJ "l;)innengekomen. Dit heeft 
onvermijdelijk de _registr atie bemoeilijkt; evenáls he.t feit, dat 
vaak de g�gevens zeer onvolledig wa.ren. . .· 
Waar schu;i.;Len d.e oorzaken van de·. zwalrJce voorJ:>,ereidi:hg? 

• 

; 
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Bij velen o�k �nder onze hoofdbestuurders - is geen vertrou
wen, .aanwezig ;Ln onze organisatorisohe mogelijkhedsn. Onze eigen ' 
krachten �n die van pm:,e kaderle,4_1;J_rl o/orden •P y_�le punten .. _ .. •nder'

sohat; dit betekent, _dat de kraèlit 'v?-n de àrbeidersklass� onder-
schat wordt. - , 

.. · ... •·•··-·· . 
111JJij hebbei+ een ongunstig t�dstip 1;tilgekozen, w·e hadd�p· 
moeten wachten tbt er bij de ar�e1.ders mee_:r b.elangst--el
ling voor de P.B.O. zou zijn"', was een van de slecb.:ts 
in sci:iijn verstandige oprn�rkingen,_, waarmee _alleen maar'
het eigen falen gecamoufleerd werd:.'1 

• ·, .. 

11 0ns ,kader wordt te zwaar belast, ye3'.'.g�de ring�:q.?ye:;- ..bedrijfskwesties; kernv·erkïezingen, vergade�ingen over 
Tsjecho Slowakije e,n dan nog het demonstratJ.Qve congres",
kon men otk horen van kameraden

1 
'die nog geen kans· ,.

had�-�n g ·ezien· d'e sa.rne�ng iri a .}e kwêsti�� t�. ��r�r.n ...
nen. . 

i;De brochure \Jlordt' _slecht yerl{ooht en ·slec·ht · gelezen·, 
Het VJ'.\�gstuk le•e.ft :niet ·.,nd.e,t de arbeid·ers, 11 

Velen hebben het grote bel�ng van ·ons Cbngr.es' nï"et' in;gez·.;i.eri,.-:
Het leefde niet vo ldoende·onaer liet h�gerc kadet; hoe kon het 
onder het lagere kader en ond.er de arbeiders gaan leve.t1.,?_ 

Maar al te veel werd het schrijven van oirculaires en.
brieven als het begin èn het einde van de organisereh�e 
werkzaamheid beschouvfdi . 
De voort>ereiding in de bortds9rgantm, is ·aÈsollllu't. .. onvoJ: .... 
doende geweest., ·.sommigen hebbe n e.r d.b. n-et g�lie�l niet 
over geschreven, ç:1,nde.];'.en zeer wei11�g en - weinig 
oorspronkelijks •. E�n áà.Ltal organiln heeft veel ru:i,mte 

•overgehad voor een boottocht met- h'ersengyrnnastiek., voor
het Congres was niet veel ruimte beschikbaar •. 
Sommigen meenç.en, dat, ons congres hun eige_n bondsco_r,igres 
·11dóorkruiste 11, instede er e en w�derzijdse qnderst-èwi:j..ng
in t e z iep. • · · . •, , · • ,· 
Het geval heeft zich voorgedaan t dat bestuurder A. �t _
vacantie ging_1 té.rwijl be�tuurde,r. B. niets van de, st-and "'
van zaken afwist. · 

� . 
In een ander geval ging �en bestuurd�r 4 d�gen i-oo.r
he� C.:ingres op ):'eis

.,,. 
terwijl hij een aan.tal opgaven voor

deelnemers bij zich nad. · · · · · · .. · .... 
Op een goed.bezochte personeèlsver,gaderi�g, enkele <lagen 
voor het C•ngres werd de PBO. uitsb�kend be.SPr.ok�n; ·er 
werden geen afgevaardigden gekozen en er wèrden-óok-·geen
toegangsbewijzen voor Vrijdagavond verkocht. 
Dit.laatste is o.-ek ni(!t �ebeurd oR de epen.bare verga;-.
de.ring van 6 October in. Bellevue met · de del�ga±ie 
Tsj �crio Slowakije, hoewel onzerzijds de tip nog op ve,r
schillende plaatsen doorgegeven was en .de. ifbörra:ä'd" 
kaarten nog zee± groot was. 
Het vormen van een collectiviteit in,de afzonderlijke 
delegaties, in vèrb�d met de aanwezigheig-v�n a�ders
georganiseerden ui termate,·">elangrijkl is -'imvjldoende , 
nagest�eefd. Van de mogelijkheid •m in de stationsres-, 

. ;taura�ie .. contacten. te leggen en :P��pre�ingen �e organi-
seren, �s slec�ts d�-0± één bQnd gebruik gewaakt, 

Het verbind.àn.van het nu nqg theoxetisohé vraagstuk der PBO; 
met de practische strijd voo'r het dagelijks· brood in al zijn ve�1-· 
V?rmighetd, is acht�rwege gebleven of_te laat t?t stand gekomen.
Hier aemonstreert zich een zee:ç exnstig tekbrt in vakbonds-
inzicht en realisme. 

,: 

De z �lfst�ndigheid der b�_drij�sb�:t;i.d?n wordt teveel betrokken ap , ,
het �echnische - oontr1butie-inning -�zelf zijn zaken regelen zelf statuten bezitten - ·terwijl de belangrijkste t-aak in• de veelgeprezen zelfstandigheid: de algemene lijn van de EVC. op de 

-

-
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eigen bedrijfstoestanden van toepassin:g maken èn zelf t

1poli tiek 
maken .t1 nogal eens over het hoofd wordt gezien. 

Na tuurlijk heeft elk bedrijf zijn eigen m�"éilijkheden, evenals elke. 
b,ond,, Het kad.ervraagstu'k kan .niet voórbijgezien w�oxden • De hoofdbe
st�ren moeten'hiérih.hun eigen taak ontdekken, de oplossing ka� 

. ·sJ:e ehts gevoµde']i wör.çleii. i,n a.ctiviteit en strij·d. , 
- ···.Alle defaitistische. l5:;lanken, 19,lle zelf-medelijd:en; alle gereserveer-

de verwaéhtirig'e:1;i. zijn vo.lkomen �elbge.nst':taft. : -. 
la.. do,•:;; de erva.ringe� voor �t Congres. Waar' \nen 0_p de ,juiste wij ... 

ze _voorlichtmg gaf over .de P.B.0., daar pntstond belangstelling 
en - dair werden brO'chures vérk0eht. Totaal zij.n er ongeveer 30.000 
omgezet._ · 1 

2e., d0.or het. CongF,es zelf e.n. d-.e äisc:ussies, H.ie,rhlt bleek, dat een 
aa;;i.t-al arbeiÖ;-èrs, zèlf,s Untebonp.sl�,den" verduiveld goed :ï.nzagen 
waar.•m: het gi�g, terwijl zi-j- ook volkomen begrepen, �at hier 
-sie�hts de eenheid re�ding �on brengen. . 

,,3e. 0nda+1;ks de slechte --vioorv&Pkoop hadden v.:e Vrijdagavond ongeveer 
1300 bezoekers. Het -merendeel hiervan was dus zonder kaarTo uit 
be�ang_�telling naar <ile z_aal gék9men .- Indfèn elke bond enig.e t.ien
�allen kaarten meer Vierl-tocht had', dan was Bellevue te' klein ge-
weest. 

Bi� het opsporen van de tekortkomingen en µèt herstell$n daárvan 
kunnen de beçlri{ifsbonden .een n\l,ttig gebruik maken van de hierbij 
gevoeg�e lijsten: 

1 

a� ever de sameIJ,Ste11ing van het Congres� 
nieruj!t valt op, te ni.ak13n în hoever-re het werkplan van e.lke bond 
uitgevperd'is �n Wqar de zwakke' plekken zitten. 

b. van de :pra;testen en sympç.,thiebetuigingen,. · , . 
Alleen de :.A .N •. B.Z. heeft l;lier'öij -een g·oede prest�ti.e op,geleverd;
Cbev��a, Me·ta�l �n Bouwvak tonen aan,· dat het' kan, alle andere zijn
sèhromelî3k i'n gebreke g�bJev-ea.

_....,....._..__., r 
---- . . . 

-Da·t- de 9,el0;ng,rijke :princiP.iele fou.,t van het met ip. all,e _gevallen 
S,P de juiste w:i.jzE? cpmbi:ne1ren van de strijd tegen· de P.E .• O. met 

,·q.e· stri,jd vooF tasiïbare ep. bij a·e massa ·1ev@nde �tqf:febij�e belan
gen voor !3pn go·ed dee'l teru,gslaat o:p het licrdfdb�stuur der E. v.a., qat 
speciaar op dit punt nog meer vo©P�i0b.ting bad kunnen geven, valt 
natuur lijk p.;j..et te o:n.tli:.epn.en.. , I ' 
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Voortzetting van de actie. 
. . , 

Bij het bespreken van de meuwe plannen, die de ingezette campagne 
thans na dè krachtige impulsep, die van het congres_ zijn ui�gegaan 
tot grotere intensiviteit en grote.r,e ·omvàng kQ.nnen v_oe.ren,9 

lfu!l, wor
den uitgegaan van de veel gehoorde. ,klach,t,· over -te we��ig �elang- .· stelling bij de ·arbeiders en sle'cht bez'oek. op de vergé3ide-J?ingen. � 
De bonden moeten juist nu alle kra�µt werpen op v��gaderingen,--waär

. bij de belangstelling alleen vergroot - en het.slagen van.te yo�en 
'verzekerd - kan worden, als· dé· koppeling tussen. d.e v:erde.di,gi_ng y�n 

het dagelijks brood en ·de veTäedigihg van de democratj.� en de vakbonds-
·rechten goed gelegd wordt. . 
Vaak zal het niet voldoende zijn algemene, grieven _uit, een. l;>�,qa.�:j,J�s
tat .aan- te grijpen als uitgangspunt, docp zal meh zich naµw)fèurig 

moeten oriente��n op dat wat in de afzonderlijKe bedrijv�n en on
dernemingen aan de orde is. Acties voor c9ncrete eisen möe'ten·'dik
wijls per bedrijf gevoerd �wo:r::�en, d,�ar,OIJl moeten de vergader-:i:ngen: al-
lereerst op d6! bedrijven betrekkïng hebben. . 
Deze warkwijze geldt uiteraard voor grote bedrij"ven e1+. <l,us ook in 
hoofdzaak voor de grote steden •. 
Elders zullen verschillende ·so,ortgelijke b�drijven in,.. een. vergade- A 
ring somengetrokken kunnen worden. Tenslotte blijft voor een aantal • 
kleine plaatsen geen andere mogelij}.qleid over, d.an een- plaatselijke..
samentrekking, met inschakeling van de E.V.C_t-O�,ntra_le. · 

1. 'De i,·ersoneelsvergade;inge� in het· bedrijf. " 
2. personeelsvergaderingen buiten het bedrijf. ·· 
3. plaD.t se'lijke bedri jfsgroepsvergaderingen,
4.-· plaatselijke �-V .C.-vergaderingen.

Hèt hoofdbestuur der E.V.C. is voornemens ongeveer op dezèlfde wijze 
als op 11 en 18 _Septembèr algemene kaderverga:deri:ngen te qrga,niseren. 
Hiervan zullen de data word�n- v-nstgesteld···na• overleg met di�:bçmden, 
die reeds plannen in dezelfde ge�st hebben opg�steld. '�· • 

-

Al deze vergaderingen h�bben de verklaring vari ·het 'CongDes -�-:0.· de�.· . 
brief van de E.v.c. áan de raad van ministers -als algemene .grondslag. 
Ze moeten aile in dezelfde geest georganiseerd worden, als o:i;i.s Con-
gres, d.w.z. · · -
a. voorbereiding in de·. oedri,jven. ' 1 1 

b. anders-georga,nis·eerd'en aantrekken en .. tot discussie uitnodïgen. 
. . 

Dat de·mogélijkheid om dit met succes door te voeren aanwezig is, 
heeft het Congres eti een a�ntal plaatselijke vergaderingen: in d�' 
voorbereiding daarvan overtuigend l1rewezen •. Met- grote aaridrlang ver
zoeken we de hoofdbestu;ren in de komende 1ll.D.anden werkelijk -met o�:).? 
krachten en alle peschikbare middelen t� organiseren. De M1-J.�ioenën
nota mo.akt' een s·cherp stellingnamen der arbeiders ··tegen ·de algemene 
aanva l op het levenspeil dringend noodzakelijk. Het samenv�llen van 
deze Mi�lioenen-nota, die een nieuwe situatie in het levén roept

9 
met 

de P.B\O., die een groot�cheepse aanval op de strijdorganisaties �nzet 
teneindé ieder verzèt bj: voorbaat te breken, kan -bij ee,n goed� voor
lichting slechts een snel groeiende belangstelling en strijdwi1 
ten gevolge hebben. 

� 
. . 

Laten de hoo:eabEisturen bij het organiseren -vooral niet "V'ergetèn, 'dat 
er hard, zeer hard gewe�kt moet worden, en dot men bij <rle fundering , 
moet beginnen. 
Eerst het topkader mobiliseren �n--in strijdbare vorm br�ngen. 
Daarna de plaatselijke kaderleden. ' ' · 
Da�rna de bedrijfskaderleden. 
Daarna de massa der arbeiders. 

/ 

Systematisch werken, persoonlijk cohtact; huisbezoek, kleine bespre
kingen zullen in alle lagen toegepast moeten worden.

-
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"W .N" verdedigt de vakbeweging" is nog niet uitverkocht. De overal 
nog voorhänden zijnde restantèn, in totaal waarschi�n_l.�jk· e.en-.. 
10.000 moeten snel verkocht worden. 

"Om het dagelijks b;rpod" is ook ru>g in voorraad.en geenszins ver
ouderd. Verk'open! 

J 
� • 

Cong�eskrant Werkend Nederland. 8 pagina's.·Buiten_de norm�le op
laag voor al.la leden zullen 50.000 exemplaren gratis b'e�c;t:a.ilfuaar 
worden gesteld. Deze moeten via de bonden zeer zorgvuldig veI'-
spreid worden. Alleen verstrekléen, indien voldoende belangstel��ng 

vasb;.ta8t of gewekt is, om van aandacntige lezing verzekerd te ziJn. 
De geest van het Congres kan door deze kraht op grote groepen van 
arbeiders overgedragen worden. 
Nog deze week verwachten we bestellingen • 

. Brochure Congres. In afwijking van het oorspronkelijke plan zal de 
rede van Blokzijl, een samenvàtting van de discussie en van de be
antwoording tot een geheel samengevoegq worden. Verschijning hier
van zal 'enkele ·weken duren, i,n die tijd, kunnen de beide oude 
brochures en de congreskrant geheel weggewerkt zijn. 

Over de kadervergaderingen van 11 en 18 September zullen OOK over
zichten ver.strekt worden, die de hóofdbesturen in staat stellen, 
zo nodig. bQpaalde maatregelen te nemen, opdat de volgende weer be
langrijk beter bezocht zullen worden. 

· Van de thans gelegde contacten met goedwillende en strijdvaardige
arbeiders uit andere organisaties (en met ongeorganiseerden) moet een
vruchtpaar gebruik gemaakt worden. Zowel bij· het verspreiden van
geschriften, als bij de voorbereiding van de verschillende verga
deringen van de bonden en de E.V.C., als bij het stimuleren van
de onderlinge gedachtenwisseling mogen deze steunpunten niet ver
waarloosd worden.

Vergadering.voorzitters bedrijfsbonden, 12 October.
Op deze �ergadering zijn vor�nstaande Pll.l+ten besp�oken,, het eerste
deel ingeleid door Wiegman, het tweede deél door Hennink.
In verschillende bonden bleek het werken voor hetCongres reeds aan
leiding gegey�n te hebben tot het vinden van nieuwe contacten en
het stimuleren van het eigen organisatieleven.
Een verslag hierover van elke bond afzonderlijk gepaard aan een ont
leding der zwakheden, in dezelfde geest als op deze vergadering
voor het gehele congres is geschied., wordt in ernstige overweging
gege'Ven.
Het algemeen gevoelde bezwaar, dat de tijd van voorbereiding tekort
is gBweest.çwordt volkomen opgeheven door de voortzetting van de
act_ie._op. de wijze a;Ls beS])roken. De verg?dering was bezocht door
de volgende kameraden, 

' · 

Metaal: Meijers + Hillebrand• 
Chev.ofa:. van Westen, 
Bouw:- van 't Schip, 
Textiel: Brouwer, 
Transport: Kleinsma, 
Hout en Meubel: Coenen + Oostenbrugge, 
Spoor:' L. de· J'èmg, 

Agrarisch: v.d.Molen, 
Overheid: Schenk, 
Zeelieden: Hoiting, 
Soc,Hyg#: C.Fets, 
Taba_k:·· Sip, 
Bioscoop:' Smid" 

.. 

Grafische: Grootebroers, 
Hotel: Scholten, 
Handel en Geld: Muyzenberg. 

Hoofdbestuur: 
Erwich, 
Hennink, 
v.Wijngaarden,
v.d.Heul,
Wiegman.
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Chevofa: 1. Strocartonfabriek "Ons Belang", Stadskanaal, 

. ' 

.2 • .Aardappelmeelfa·briek "Westerwo1de-Veele:rveen," V��"."'-
, ,. · ·. ·•· l ..... . ;l.erveen:··:·,· 

, · 3/Nw. Buinergla�f�brieken� ;'Nw, ... Bu.inen. 
. ' 

4-, Zakkerifianq.el J.Bos,,•Sàppeme.�rt .. ( \" • 
5., Bakk:erij �u.ndels, Amst�rdam, ' � -

· · 5·� Ripolin, erf:fabrie•k,: '·Hilversum, 
J 7. i3troèarton:fabriek 11Urli·on11

, 1,0ude Pe�ëla,. 
8 •. St:ç9cartonfabriek "Alb-ia:n", Oude Pekela,· 
9. Stro�:rtomabriek Freè en Co., Oude. P�kela,,, .. ,,.

10. Chemis_che Fabriek '.!Geilbo", . W:ï,p.schoten, , �: . ' 
11., Afd. Che,vofa, West-Kn0lle'trdan:r�- ., . 
12. Afd. Chëvofa, Lo�em. ·,, 

Metaal: 
• - "! " : •.;� :. • • \ , 

L. · "De Cirkel" . Amst'erdai'!l'' . 
• - - • ,f _ r . .  ·�_,,,.� • •  2 •. H ulskamp 

9 
• .. Alkmaar,/ 11 _. � ·. ·,,.. · 

' :··· 3.� .S:cheepsw.�rf Nico W,i'tsë:t;l.;:.Al�ar, • ='· 4. Schef;t;exs, Alkmaar,� .
:r 

• • ' • • .: � 

• • t 

Bouwvak: 

Diversen: 

5. Rit'senia, Hilversum, · ·:.· · · ·• 
• . ·.: J 

6. Aneta, Hilverslllil., " . · f 
·7. Orenstei·n en Koppe,l:, :.Amsterdam., 
8. N .s .F. Hilversum, a. b0order:j._.j +d�aierij_:,y -�-·.: · .. 

. . ?:... q� ·yroefweFkp:l:a'flt'S-;-·-·--
9. Nijhuis + v.-d.Bergh, ,·R_otte.rdam.·;·· >·--·.. 

10. -W�1:ton Wystkoi.is1 Rot:v,.e:cüam;-· · , .. · ·. •>:·.: ' ; 
ll� W:i.lton-Feyenoord., Ro_tterdam, 

·· �
- , · · .. · · · 

. WO N.V. V .-er�$. ·ge.ven boodschap: mee -�an 
hun afgevaardigde V�phoef, 

12. Afd. Metaal, ·Ape:lcföol'.n.. · · 
·:. ;t . . · ·:: :, ' • . ... ; � : . 

1. .Wederopbouw Gebied Aàrçi�nçmrg·,, 
2. Resolutie Openbare:V�rgadering Bouwvak, .o(\msterd��,

, .. 
·· 30 Sept�IIJBer, · - · 

3. -_,.Bouwwerk Slappen.çie;i:�, Ro_t:q��9-a.!9,?' · ',: --: 4o .Bouwwerk Vroom en Dreesman, Rotterdam. ,. : -· 1
' -

� .. -�� 
.., ,,? .. \7'".,,."' 

1. Wieringen, E. V .c., 
2o. Rotterdam, E. V �C.�, Openbare Ver,gaderîng 7 Oe_to,b��. 
3. fa,ntia-Pa-ulowna ,'· ��V. C., 
4-. Fa •. Molehschott Breda, 
5. Nieuweschans - arbeiders Strocartonfabriek- ,t • 

,, 
Gr1?,anbedrijven-; __ L�ndarbeiders- Bouwarbeiders,.,

6'. Sanatorium "De· Friedmann-St-;i.èh:ting", ·,·Hilversum.. 
::u:t: . :· 

·,:• . 
..:, 

:.: :_; _}t. �J •• Î t_ .,.i ,:.., ·:�:.·.: 

( ! 

--
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D� bestuurders der bedrijfsbonden, rlie in de dele
gaties waren opgenomen, zijn in de�e cgetallen begre

..Jl�. Ue.bedrïj�sgroepen ontvangen een lijst met 
namen en gege..vens van hen, die van hun delegatie 
deel uitmaakten·. 

-Met kameraadschappelijke groet-en,
0-tl;' . - -

" 
Aan: J)e La.rrde,,lijke Eedrijfsgr9�pen-

J!!.aS-p;., - Bc;>nden der E. V, •. c.

PW/WV /Dl4-7/821/40" 

._: r' ,.e..J:::�· 

P. W:têgman. 

1. 
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Iie E. V .Q. heeft de arbeidende bevolking opgeroepen � vak
beweging te verd.edigen: tegen de gevaren die hóor bedreigen. � 
,Alvore-xis w'.e �eze. gey;aren, die opgeslot.en _ lig�ert. in het ·wets:·
o.l;lt"verp Publiekr·echtelijke Beqrij•fsorganisatie, naoer bespre-
k!én., enige woorden over, de vakóeweging ie:J_f. · • · 

' . ' 

Hiermede wordt niet bedoBld deze of gene vakcentrale, deze 
of gene bond, doch de Vakbeweging·. zoals we· dié tot nu .toe 
in alle ,ve!schei,ç1enheid .. lqrni:ien, � de vakbeweging, zoals -�ie 
do.or de ovèrgrote meerd•erheid van .. de a_rbeiélende bevo]Jnng 

·· wordt bègrepen., z·çals dié door êle werkers, wordt aan:vaardt .•
W:l:.e vákbeweging zegt' zegt strijd� Strijd in een ver·schei
den,heid Yan yorm, oI!}vang en hevigheid, maar toch strij'd.
Wanneer de .�arb.eid er�-· in de . Dren 1:i.se vee!];lfo loniëp. een,' 50-t-al
jaren, geleden in doffe 9.erusting nóg v�-elvuldig .�a�;r:---��-_-'.!;i�an�:
fles grErnen 'om. vo,or -ée-ri wij.le hun kommerv.ol ·bestaan te verge
_ten, · äa)f }eye)'i.· ze· t:hahF1 niet op ee_h hoger plan a oor ee,J:i ge
·luk�ige same.hlóop van to_evalligheàen, dan zijn ze niet op ·
dat plàn ge·bracht doo,r d.e .menselijke gevoelens van ae bnîlel,'
nemers, -maar. dan danken z..e hun, lotsverbetering aan· de strij•d

·v�n �ichzelf, a1n·�e strijd van d� arbeidersklasse, aan de
st�ij d . van de vakbeweg:i,ng. · · · 

- . 
Wanne�r vandaag' g·een kj_naere.1a �ah 8 jaar en o.�d_er.· <le fabrie'-
ken en werkplaatsèh pev0·1ken, Wanneer .vandaag de arbeids'dag 
geen. �;4 - tU'�p (;m' .-lsng-e-r is·, dan hébben de werkers 'd�t. niet te 
oanlte'Ji-- ··a--an·ae s0ciale gevóelens van de ondèrnemers,.maar wel 
aan de strijd van henzelf, aan. de str.ijd van ae. _arbeidersklasse 
aan d� strijd van d� Vakbeweging. De geschiedenis van de Ne
aerlan·d se: vakbeweging is een geschiedenis. van. strUd�' St:ri;i d
voor lotsverbetering. Strijd tegen v:erslechtering� ... Sti'ij d 
tegen aantasting van vakvere.n,iging�rechtèn en vrijheden, 
zoals in de dagen van ·Abraham Kuijper. Honderden .malen moest
het stäk;ings:wap_ en worden gehateerd. Ik denk hi(.;)rbij aan_ dé'·,.
sig·a:reruna�ers .yan 1913, die in dat jaar de t.afïden.-op elkaar:·
mo�_st=:en zetten èm een enigszins- d:eagelijk levènspeil te ver
overen. Ik d enk aan_ de landarbeiders van 1919,'to�� ·pe grote 
boer.en zioh in het ·hoofd hadden gezet de kracht van de vak
pf-w�gi,ng voorgo·e·d te breken. !k denk aan de textiela1·beiders 

--vah''l923, toen df:l fabriekssc·hoorst.enen in Twen:j;e gedurende 
meer dan een half jaal;' g�.en rookpluimen verti:rnn.den. Dit waren 
stukken strijd, die aJ.:s ... :�:èn-· ·ara ad door ae gesch.:i,,.edenis van 
de Nederlandse vakbewegïng loopt. �� arbeiders legd�n�et 
werk nie.� neer voor· 'hq,n pl<;'lzier, màar •·we1 ·omdat'. e·�.n koppig· 
en ·e9n op winst en nog e�ns ,.inst. bélust" onderhamerdom. wei
gerde _á:i3n:.,de, arbeidende "bevilking .. ·èen men-swaar·aig be.staan 
te"ver sC_p.13ff'en.. 

. 
•. , . "·"f • 
;� -� ·, • : .. � 

StriJd, Qok dat l�c:rt ·a·è· ges,chieaenis van a� vakbew�gi.ng;·. 
is geen doel op zicp.zelf,,' ma§r een middel 0m betere .liev'ens-· · ··
verhoudingen voàr ·a_e '·!3,r�beid-ers�lasse te veroveren. · · ,_ · 
Zö wisselde de openli¾ïte_·_st1tijq, a� ... stakirig, �iqh '?f ·ao.oi.' .: 
overl-eg. :fylaar ,è'venmin a�r:è het hanteren van ·oe staking· èe.n .doel 
op zichz�lf is., ëyenmin· ·t.s dat het. �gJval met het ov:erleg! _· _ 
Over;Leg ,is een a�dere: vorm van str1Jd. Ov.erleg ontleer.t '.zijn
waarde ,àan. de. strij ç]vaarçli·g�e,id van de arbeid e'.rskla.sse. 
Qve:r:_leg, . dät_c J:'l.iet g�drag:en- Wordt door E?e,n str.ijdvaard'.ig:e 
vakbeweging·, deert het·on-çl_erneme_rdon'I.: niet. Overleg is/·eéh · ..
an�ere vorm van.stlQ.'j.ö" dan het stakingswapen. Ook dit ·ie.ort
ons de gesch�eaenï� van de yBkbeweging. 
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Vele malen mislukte het overleg en weraen ae arbeiaers gè
noodzaakt·naar het stakingswapen te grijpen,. alw�er ntct1 

•omdat- ze dat zo plezierig vonden, maar wel ornaat ze daartoe
gedwongen werden door de maatschappelijke nood waarin ie 
verkeerden. 
"in deze maatschappelijke nood spruit voort uit de verhou
dingen waarond,,r wij leven. Het ondernemerdom heeft sinds 
_hot ontstaan van de vakbeweging nog niets van zijn grondsla
gen prij� gegeven. Nog altijd, en vandaag meer dan ooit, 
streeft het naa+ grote winsten ten kost�- van het levenspeil 
der arbeid ende beyólking. / 
En,- zoals in qç .9�&en. van J.:.· Kuijpe:, is de aa.nv?,� v:a4 ·.a� ...... --;/
reactie niet allee-n op het levenspeil van de wetlter.s., g-e:r;=!-C.�1;_,, 
maar tevens en tegelijkertijd op de vakbeweging; ·ne·· r_eaot:i:�. 
van .vap.��ag p9.ogt de Va_�bew�g_i_ng zijn st_r,ijdvaard.�. k:ä:r;�kter·
te· ontp.'e�_�!J, :;i?oog�·. d·e· gr'?nd'slagen .".an �� vak;b_.eweging, ·:flie . 
door ·d·e· _arbeidcr.s :i.n moeizame striJd ziJn -va-rwoTv·en, aan te 
t a st. ort. - . . .. '- . -i . . · ' .· . . . . .: ' , · : 
De Vakbeweging, - dat is de zelfstandig�· orgB�isatie v�n �e 
ar.beid ers,· di:e tot taa):c heeft d_e sociaal-:-econoft,li!:>.?,.he belangen
van ,p9 w�+kers te .bepartigen... · · · · . 
Dc''·Vè-Xcbewegi.ng _kàn deze ta.ak slechts dan voll:edig. veryullen, 
wahne·c·:r �de ar·beid·ers het re·cht bezitten vakve�.en;tgU.nge-r1 · te.-· 
vormen naar eigen inzic ht, wanneor de arbeid·èrs het · recht 
bezitten deze vakverenigingen in te �etten bij 4t;tp. streve� ·· 
n�ar -be-tere lev.ensverhouaingon, wanneer de vakverenigingen· 
het recht besitten zelfstandig hun houding te bepalèn met , . 
name inzake de vra�gstukken van loon- on andere erbeiásvoor_ 
wanrden. 
En het zijn deze rechten en vrijheden, die door het wets
on-tw..erp Pu"l;)lielcrccr-i.telijke Bedrïj:IJ:'sorganisatie worpen 
aanget§.-s-1!. of over boord gesmet--en. Niet de. rechten van deze 
of gene· -vakcentrale, mai:,r de rechten en vrijl:ledèn van· d·e 
vakbev1eging in el zijn verscheidenheid.· 
Het :W-etsontwerp Publiekr

.
echtelljke B.edrijfsorgahisatie. is·

een aanval op de vakbeweging, zoals deze zich in zijn rijke 
- ge�?hiedenis heeft ontwikkeld. · . . , ,., ..

Daarom vindt dit congres plaats, daarom richt�n wij ons yan- · 
daag·en morgen tot werkend Nederland, tot de Qbeidende bevol
king, met de oproep 

· ',.,_·

11VERDEDIGT DE VAKBEVIEGING" ! 
' -

• r 1 • .,: 

., 
.. ' . ·:: ,, \'• 

.·: f·::: !)i; -· �):• 

Ondanks·, dat ·· in de brochure 11 Werkend Nederland verdedigt ·d=é·
Vakb�weg"ihg 11, een vrij nauwkeurig overzicht van de ·wet.sent-· 
werpen ,-11P:"ubliekrecht elijke Bedrijfsorgunisat ie" en ll0.hd'è.rne
mingsl:':�:i'den 11 is gegeven, willen wij de inhoud van beide wetten · 
nog eens kort samenvatten. 

' •· · ;· �� -' .. ',f,-": .. l � c, � ;_: ':C �{· 8 
De voo�g,est,e,J.de Publiekrechtelijké· Bedrijfsorgani:Sat"ie zal het· 
gehe],.e' Neg_,e�. ap.d se bedl'.'ij f sleven omvatten, d :w. z .• _ all� :prè,à uc
tiemidd ele.n, ,2; oals fabrieken, scheèpswerven, transport"�vezén · 
enz., a l�ook handclsma::tsc.happi_j en, banken. en-warenhuizch, ' 
kortom alle technische en brganis�torieche middelen, die no
dig �ijn voor het vervaardigen en aan de man brengen van 
goederen en het v�rricbten von diensten. . 
EG regering, is verder voo;nemens lagere organen in te stellen 
die onder de algemene bedrijfsorganisatie zullen functioneren �n 
delen van het bcdrijfsloven zullen omvatten. 
Deze. organen heten bedrijf- en productschappen. De bedrijfschap
pen zullen b.v. de gehele houthandel, de gehele meubelindustrie 
de gehele kleinhandel op het gebied van woninginrichting; om- ' 
vatten, enz. (zg. horizontale orgonisatie.) 

.,. 
\ . ...... 

-

•
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De productscho_1pen vatten groepen van ondernemingen samen, 
die ten aanzien von een bepaald product de grondstof leveren, 
die"deze verder bewerken on die het product verkopen, b.v. 
houtinvoer, houthandel, houtz r gcrij, meubelfabrieken, meubel
magazijnen en meubelhondel. 
Een ander voorbeeld is.invoer van ruwe grondstof voor 
te:xtielgoedercn, spinnerijen, weverijen, confectiefabrieken 
en winkeliers in te:xtielgoedcren. 
Tot zover is alles nog weinig verontrustend. Over de struc
tuur van de organisatie maken wij ons niet al te veel zorgen. 
Dit is immers niet het bol�ngrijkste. 
Hij, die een drankje moei slikken, zal niet in de eerste 
plaats kijtçm naar de vorm v2.11 het glas. Voor hem is van 
doorslaggevende. betclrenis de inhoL1d vrm het glas en in dit 

.'.-vërband- tYök de bereiders von de drank, vooral wanneer j c 
eori -zel:::J vermoeden hebt, ànt het leven it,. de waagschanl · 
wordt gesteld. In dit geval het leven von de vakbeweging, 
Vandoc:l'.', dnt we niet lang zullen st ilst0an bij de vo:r:m van 
de algemene bedrijfsorganisatie, hot glas, maar ons verder 
bezig houden met de inhoud, hot drankje. Deze inhoud wordt 
bep8al d door de wijze w.:iGrop de besturen v,:m de organen. der 
algemene bedrijfsorganisatie worden samengesteld, alsmede 
door hun bGVOCgdheden. 
De Socin�l-Economisèhe Rond, het bestuur van de Algemene 
Bedrijfsorganisaties bcsto8t uit tenminste dertig en ten 
hoogste uit vijf en ve-::rtig loden. Eén derde van de leden 
wordt door de overheid henocrr.C. één derde door werknemers en 
één derde door workgevürsorg3nisoties. 
In do bedrijfschappen zullen werknemers- en werkgeversorga
nisaties ieder cven�eol leden mogen benoemen, ten�ij bij 
afz,ondcrlijko wet anders is bepaald. De regering heeft echter 
nadrukl::elijk in de Memorie van Toelichting v0rltlm1rd, dat· het_ 
nimt noodzakelijk is dat in dc· .m:.qductschnppen, waa� over
wegend economische oongclegenhcdon ·worden behandeld, evenveel 
wcrknome.rs- als werkgeversvertegenwoordigers zitting hebben. 
De betr�11.Ji_in_ist__c_r__QQ,s.lj...§...� welke organisaties leden voor 
de besturen van do bedrijfsorganisatie mogen annwijzen. Om 
hiervoor in ccm:nerking te komen, moeten; do or-ganisnties 
11re)?resentatief 11 v :üjn, 0onls dat mdt con mooi woord heet • 
Wanneer is een vckorganisqtie representatief, d.w.z. geschikt 
om de bel8tigen.van de arbeiders, die hij vurenigt, te behartigen? 
Hot wetsontwerp spreekt do;-:r•ovcr met geen letter. 
Wel wordt gezegd; dot oen Koninklijlrn Goedkeuring niet vol
doonae is. Dé:iornaast moet de vokorgnnis@tie nog 11representatief 11 

zijn. 
Zo wqs·hot oo� in het ItnllH V8U Mussolini, zq is het in 
Spanje, zo is het in J:0:r�ng:il, zo is het in een reek:s van 
landen wac.r de :rc.•ctle con vi.or-c terreur tegen de arbeiders
klassen en zijn or;anisütieshecÏt ontketend. io is het in 
de landen, wm1rvnn het W.V.V. in zijn jongste rri:pport àon -· ., .-
de U:N.O., fü.1t ook de goodlrnuring Yan Kuper� wegdraagt,' 
zegt, dat 8lqa8r (i�,citoor lettprlijk): 

11:0e vrije vakbmi;eging ïiordt onderdrukt' st�kingcn 
buiten de wet gest.Jld, de .doodstr1:1f wordt ingeyoerd 
voor het dec-ln1:Jmq1 t:,i:1 st8kineen, de werkelijke 
democ:::,_. �.:..:t-h� vnkbQntlon onwettig worden vcrkla�rd 
en vervangen door vakbondsorgnnisaties, die een 
gewillig werktuig zijn in do honden van de reactie
on zijn regcringcn 11• 
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Zo is het .;Ln al�e lo nden wo,=:r de arbeiaer_s hot r�cht. mis'sen
zich te latbn vbrtog�1Moo�digon door de vakorganisaties 
die zij geschikt achten, ?;8 i-s het in. de �Gind�n waar piet
de arbeide-r.s beslissen welke vakorganisatiçs hun belangep,
moeten. vcr;i;egenwoör<[��'--maar de man aan de. top. Binn0.t::i.-het
raam.van de vo�rgestelde P.B.O. is dit in ons lahd · de 
betrokken minister, ioals-- het eens MussoliJ1i in Italië was 
en ook thans ih andere lan'den nog vele dictators zijn. 
Doch lnat de r.egoring en diegenen, d-ie haar sto-unBn, be
grijpen, dot de Nederfgndse werkers geen methoden van het 
fascisme du_ldcn. Zij zullen zich daartegen even hbrdnekkig 
verzetten,. a,ls zij dat deden,, tegen de maa:bregelen \ràn 
Mussert, W��denberg en Seyss-In1uart. 

I ;,,.,. ,•• -0•-

Ons stand:punt- is.,. dat .s:.lle organisaties, die door de 
arbeidèrs worden geschapen én niet op enigerlei wijze in 
strijd zijn ft1e·I; .dà grondwet, krachtens hun b,est'äan en ,de 
wil van de wo'rkei:_s de gelegenheid moeten hebben d0 belangen 
von dozc·werke'rs ·overal te vertogcnwoqrdigcn waar deze 
belangcn,a2n�dd orde komen. 
Maar er zijn: j_n de Publieh·ecb.telijke Bédrij fsorganisatie 
meer gevaPeru, aie de arbeidersklasse, ja, die ons gehele 
volk bedre·igon!. 
In d'.rt'. 2 van het :wc.t sontwerp is de bedrijfsorganisatie 
n, 1:· a·e volgen·de tnnk toegedacht: 

11DB'A;l:gomen�;; Be.d..rijfsorgaj:üsatie heeft tot taak een 
''het belang van het Ned:��landse volk dienende ·. 
"werkzoornbeid van het bedrijfsleven te _bevoràere.t;1.; 
"alsmede hot belang van het bed rij fslevep. en de 
11da::irtqe behorende personen- te behnrtigen 11, 

Het· klinkt nóg::ü onschuldig en op het eerste gezicht lijkt 
het, dat de begriJfsorganisatie een schone taak heeft te 
verrichten, Hèt·belang van het Nederlandse volk znl worden 
behartigd! De· ·werkznomheid v·un het bedrijfsleven zal worden 

___ g�diend� en oolè de belangen van de tot he� bedrijfslsven 
behorend à. personen w o:rd on uiet ve:rgeten! · 
We hebben ons echter af te vragen, of het belang v2n het 
Nedcrlarulse volk in overaen.:i:;·�emming is met het belang .van 
pet bedrijfsleven, of anderf:1 gezegd, is ons huidig maat
schappelijk bestel in o;1rere·enstemming met het volksbelang?' 
Wij ieven n.l. in _een kapitalistische maatschappij, De 
productiemiddelen, die het bedrijfsleven vormen, zijn in 
handen·van enkelingen, �ijn particulier bezit, Het aànwenden 
van dit bezit, hei ·mà{ en dus van kleding en schoeisel, het 
bouwen van schepen en htüzen, het producere11 van levens- · 
middelen, e,nz .• , doen a e0e enkelingen niet uit edele gevoe
lens voor hu11 m�_demense.n, maar uit zuch.t naar winst en nog 
een-w winst� Dat het produseren van ·deze goed eren, t evëns· 
in de menselijke behoeften voorziet, is voor de bezitters 
van het proa tJ.ctie~aJi)paraat een, zij het dan ook n0odzakelij ke 
bijkomstigheid. M.a.w. 'de behoeften van het Nederlandse 
volk worden door een klein groèpj e lieden geëxplo'iteerd. 
Het kan op g�en tegenspraak stuigon, dat het belang- van 
het lif ederlm dse volk niet gediend Wlrdt door het winststreven 
van

1 
een handjevol ka_pj_talisten, Dit belang vereist 

een werkzaamheid van het bedrijfsleven, die in beginsel is· 
gericht op de behoeften v,an ons volk. Dan, maar ook dan 
alleen, kan er sprake zijn van �en het belang van het 
Nederlandse -_romk dienende wel'kzqamheid van hot bedrijfsleven, 

--------- �-

.... 

·, • 
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Als voorstanders van het instel len ener behoeftenvoorziening 
stellen wij ons bij maatschappelijke hervormingen dan ook 
de vra9g: gaat deze hervorming in de door ons gewenste 
richt:L,;� 1 dus in de richting van het VGlksbelang of bevordert . 
de hervorming het ondernemersbelang? Zal het niets-ontziende 
winststreven, dat reeds ·zoveel ellende en armoede heeft 
veroorzaakten nog elRe dag teweegbrengu; worden weggevaagd 
of zal d,i t streven worden versterkt? 
Om tot een voor het volk dienende werkzaamheid van het bedrijfsle
ven te ·komen,· is nodig, •dat qe béschikkingsmacht en waar ,iodig 
de eigendom der productiemiddelen, d.i. het bedrijfsleven, in 
handen var.L de gemeenschap 1v;rordcn gelegd, dat is in handen van het 
Nederlandse vol& 
Ook het N.V. V . geeft in zijn statuten te kennen, dat het 
een dergeb.jke maatschapij voorstaat. Daarin 
lezen we, ( en ik citeer le-tterlijk): 

"De beschikkingsraacht en, waar nodig ook de eigendom 
"der productiemiddelen, moeten in handen der gemeen
"schap worden gelegd. ;1

' 

Gaat de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie in deze 
richting? ·rn geen gsval�. .. · 

· 
• r. • • •• 

De. eigendom. van d_e '1>,ro(hictiE;lmfil<'l;éfeJ;en wö'rdt door het betreffende 
wet sont�erp in g�n@i1. · d'.�:J-e .. �angê,t.äs-t. Evenmin is er enigerlei -
sprake van dé beschïNkings�cht, �n �qnden va� de gem�enschap te 
leggen. 

·· ', · 
.. ,, .·

· ,; 

Welis-Aaar b,ebberi de organer/•;an;'de algemene. bed:pijfsorganisatie, 
naast ïnerkgev:e.rs, :_ d'ók werkn'.emer:sv:ertegenwo·ordigers zitting, · 
maar in werkélijkheid be:sh.ssel} de:· ··on,dernemers, daár deze al� 
regel in de mee:rderhe.id ;Zijn •. � Waà;r d-it' niet zo is, hebbèn zij toch 
als hezitters e.:�ii economis0rf ··:dv;erw'j_c�t ,en de ru:ggesteun• van .de re-

• 
, ii. 

• - • t i- j ... , ger1 riµ_; � ,, ... ,�� .i.'eger J.ng. _ , , ·. · . 
De vom:·ges-celde Puil:H'i�krechtelijke ;Bedrijfsorganisatie zal dan 
ook niet hèt l>elang .:van het Nederlàhdse volk .dienen, zoals het 
]!etsoritwerp b0driege,l:Ljk belo,oft, iµaàr� uitsluî. tend dat van het 
g.root-kà:9i·t;2:a2., · 

l Deze be}.a:•:1ge11l:::ehartigi ng van h�t groot-kapitaal doon de voorgestel-

1
·de P.B.O. heeft eyeneens verregaande en noodlottige gevolgenvoor
de volksinvloed Qp de werkzaam:t.eid van onze parlementaire instel-

' lingen. Het gehele wetsontwerp vertoont n. 1. een pijnlijke gelijke
\ nis met de corporatieve opbouw van de vo,ormalige fascistische staat 

Italiij en de huidige fascistische staten, Spanje en Portugal. Mus
solini dictèerde in de Italiaanse ·grondwet, dat het gehele maatschap
pelijke leven van dat land geleid moest worden vanuit een aantal 
corporaties, die wat de same�stelling betreft vrijwel overeenkomen 
met de_ schapjen vah de Pub;I.iekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, 
zoals deze thans wo.rdt voorge_steld. De.ze corporaties werden bestuurd 
door ondernemer$ en,: naar hGt 'oorde.el,van Mussolini, repr'eseritatieve 
vakverenigingsvertegenwoordigers, · terwijl de aldus bestuurdeporpo
raties wetten uityaardigd,1n, die van beslissende inv1oèd waren . 
voor het gehele volk: ·terwtjl dit volk· op g.enerlei wijze in staat 
was zijn invloed t,e latien gelden. 
Ziehier het pai�adijs va n wijlen Mussolini en van Franco, de Spaanse 
Hitler. Ook de organen van de thans in ons land voorg�stelde Pu
bliekrechteltjlm Bedrijfsorganisatie worden met v.erordenàe be-
voegdheid bekleed. D,w.z. de 'besturen van deze organen, op de samen
stelling waarvan geen ander invloed heeft dan de man aan de top, de 
betrokken ministers, hebben de bevoegdheid de verordeningen te ma
ken, op overtreding waarvan straffen zijn ingesteld, zonder dat de 
betrokke�en ook maar enigerlei invloed op de samenstellïng van deze 
besturen kunnen ui·toefenen. De door het .volk gekozen parlementaire 
instel lingen verliezen, ,omdat ook deze geen doorslaggevende invloed 
inzake deze ver·o:r:-deningen ktumen laten gelden, meer en meer aan be
tekenis" In dit licht is het ii+stellen van de Publiekrechtelijke 
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Bedrijï'so:i;-ganis'�;tié .. �e� aanranding van de huidige. d�mocr_at�e en een 
,rnng naar de· c.orporatieve maat(!lch�ppij van Mussolini. Dat isdan 
bok de reden·.wàärom d'e )m.tholiéke reactie, met Romme in de ,voorste 
gelederenz zo hartstöëhtelijk op een snc1e instelling van de Pu
bliekrechtelijk�.¾drijfE!organisatie aandringt. 
Laten dit voor;.l de ·arbeià\��s;·:georganiseer:d in het N. v.v·., weten:, 
Hun .. besture:o,, heb�en; qoor aan het tot stam komen van-dit wetsont
werp me-e_.•te w.erken.1 • �ige�; bE:ginselen vetlzaakt en steun verleend 
aan de do�l�indei1,. die• Romme c.s. nast+even. 

-'---••-..-•-.� -

Late:n-.. d..e .�':f:beiders·:'.·van. het N, V'.. v·. hun bestuurders tot de orde roe'."" 
r- - _, •, l • 

J,t' 
' 

·7' • peri ---n wel zo -snel ·mogèlijk! . . .. · . . 
Tenslobte het derde deel van de tàak; die d� P,B,O, �s toege
dacht 1 n,. 1. het- behartigen v.s.n het. belang '�an de t-dt het ,bedrijfs..J 
leven ·be!).orende personen, de :zgri. bedrijfsgenoten, dat zijn de 
ondernemers en arbeiders� 
De belangenbehartigi,ng va-n deze bedrijfsgenoten moet .door een or
gaan worden behartigd bij verordening, zonder dat de vakbeweging, 
dow.z. zonder dat de arbeiders door middel van hun vakorganisaties 
hierop enige invloed ku.nne·n uitoefenen. 
De organisa.ties, d;i,e _als ongeschikt door de Minister worden aange
merkt ,niet 1 maar .'everu;nin de organisaties, d.ie .representatief zïjn 
bevond,en .J.1ipt. D� .. bestuurders van de Publielrrechtelijke orga,nen 
moeten n. L hun vterkzaamhèid verrichten zond 'r last of ruggespraak 
met de organisaties waaruit zij zijn voortgekomen. 

. . •' . 

Bela'ngrijk·is Noor· ·ons in'· dit verband vooral oyer welke S:rbeiders
belange,t1 de ·órganen der Publiekrechtelijke Bedrij:f13org�,nisatie 
moeten besliss�n" 

•. l 

Dë· · óntwerp�wet ,. ge.E;ift
voorgeschiedenis· ;die 
punt meero. ' 

' . . 
da,arop gee..n réchtst.reeks antwoord, dochde 
hie.raan is verbond:.m, vertelt ons op dit

�; 

Op 24 Januari 194-? :verd .:!c'or -r, 'L..is..ter de zgn" uCommis_sie van 
for V-eri11 gei, ,,_,._21 l -�r, 

1 
o '.,=,tao.nde µi't vertegenwo_ordig�rs vandè· 

,3t·ichting van. cte Ar·oeid,? enige . regeringspersonen en een a�:µt:al 
ambtelijke lèden� Dez.e, commlssi� h/;l,d_ tot t�ak over de toekómstige 
bedrijfsorg-a'."'!is.q'·ie awries �"D de regering uit te brengen. �et 
wetsontwer_p., z c:>.:1ls. we da--t; ..u.io.,: . .>c-sp::.�o:ii:ei.'-,- steunt op dit 9dvi_es .• 
Vo0r de s?menweri.k.ende" v:ak;o;rg_anisatiep namen :;i.n deze commissie zitting 
A.C. de Bruijn; H� J "de Kuiper, (K.A .B.), F .P .Fuykschot, . M.Ruppert · 
(C.N.V.)? G,Jö-ustra; If..Oo.:rç�:rliuis en A.Verm�len :(N.v_v.,.) .. ,

•• �-
' t ' • • 

In de -ontwer:p-,.,:wet van de eormî:iissie wordt voorgesteld orri(fe� sQhap-
pen bij __ v�rordèning o.a. vast te stellen: · , • · 

a. de'aroeid-sbemiddeling� 
J:!l'érsoneeJ.; 

ae· aans�ellirig'en het ontslag van. 
•, 

bo de :vaks.chbling; . 
d1

3 
lo�e-�7 .en a�dere arbei9svo.orwaar,d-e-�� , Ca 

.• 

·.:

Voornl tij di .... la..:rt-:"'"8 �re�-l:ï de lonen- on inc1!3r3 arbéidsvoorwaarden 
moeten wij stiJ_staa11. Het bij ver..ordeJ1îng .vastste1.len van louen en 
andere arbeic'lc:"voo�.·wei;.rdeh a:oor organen, waarop de vakbeweging geen 
enkele ïnvlc:p. kan U.itoefenén, da.ar de· arbeidèrsvertegehwoordig.ers 
n��t op last va-n .hun organisaties mog;�'.n hal".delen., noch met meze rug
ise·R::praa1c hm�ds1·, i--• .,naanvaardbaar .:'0t opnem�n van lonen en ande-re 
a_::::,-::�" . 0. ·· é.l'è.e.:..i i!i het; :_·�.:. .:;�• van ei�' pub}ièkre-chtelijke b_edrijf s
organisati� draagt thans� dear de heren Verm�uleh, Joustra en 
Oosterhuis, hiertege� niet 

1
g0prot�steerd hebben, in tegenstelling

tot vroeger de goedkeuring weg van het N.V.V.-bestuur. 
Het pri'jsgeven va1� het vroegere standp1,1nt w ordt bevestigd door 
het N.V. V ,-rapport" dat na de bevrijdiri.g over deze m.9-t�rie .is ver
schenen. Hierin "lordt gezegd, dat de vraag of arbeidsvoorwaarden · 
van de regeringen, welke het publiekrechtelijk bedrijfsorgaan tot 
stand zal moeten brengen� uitdrukkelijk zijn uitgesloten, 

-

•
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.. , "aanleiding is op deze uitzond_ering terug te komen. 

Als ·mot.te:f, voor' de:ae· koerswijziging wordt verwezen naar de planma
tige politiek, zoals die door het N.V. V. en door de i?t icht�ng yan 
de Arbeid is voorgestaan. . · J 

Voor het N. V �Y�.�b·e·�: rt\.1ur is het :thans de. g_ewoonstezaak van·· dewereld 
om de werknE;mers in het bedrijf te .. binden aan arbeidsvoorwaarden, 
die niet hun in

.
stemming hebben. Qpnieuw een bui:,ing van het N. V �V.

bestuur. naar· Romfüe· c.s., d�e er nimmer voor gev"oeld hebben de vakbe-
wegip.g. ee:p.' zelfstandige· p,la-ats t'e gev·en. . .. 
De regeri� heeft deze verreg�ande.- sug�èstie van de commissie v·. -d •

. 

Vel;), nog- ni�t overgenomen-, maar gee·ft in çie Memorie van Toelichti:ng · · 
blijk,· hiervan e·en warm voorstander te zijn. Wat dat betreftis de 
regèring l;J.andig._, H�t .nemen .V?.fl voor de arbeidersklasse ongunstige 
maatregelen ges©hiedt altijd, · ·bij stukjes en -beetjes. Zij verkent 
eerst het terrein en wan.heer.ze tot de ontdekking- komt, .dat het wel 
gaan §al, worden druppelsgewijs de ·verslechteringen· ingev·oerd. 'Deze· 
siuip-'p_0li-tiek . der regering kennen we zo langzamerhand. Let maar 
eens op, .hoe prijsverhogingen worden aangekondigd. Enige dagen tevo:-, 
Ben zegt z�j, .Jat.�et levengoeqkoper zal worden of kondigt enkele 
:P.:t;'.i·jsv:e.rl._agingeri van producten aan, die de at:béiders niet· kopen� Al 
sp.oedig·,lçomt·ue 0 'kater .en krijgen de werkers p·rij·sverhogingente 
slikken, ·'die �é'n'.fäl..ir;ik� .. verlaging· van .het levenspeil betekenen. 
Doch de. arbe:l..derskla'ssë'. is' �±et àchterlijk, Zij doorziet dè bedoe-
ling v�n. :d�·�:r·egering.. � · 

, · . · , j 

1 ' . ' ,• ,· . . ,. . . 
De' ar:i,beider.i\S ,vyet'.�n en zullen steeds 9\.üdelijke-r weten, dt?,t he.t,. b.ij 

: veror.dening._vas1tste·11én:., van lon,e_n en a:q.dere :a):be,idsvoorwàarden,. 
op 0veTt-redi:ng "wa�rva;nstraf is geste·ld, de zelfstandigheid van· de 
vakbeweging- .aantast.. D�ze arbe:.idsvoorwaarden behoren tot de compe
tentie van de. :vàltor·ganisatie.s.,e-:n.. wij' �IT� en"' llIO"gen· niet" dulden, 
dat de regering ook op di-1; gebJ.ed -ve�der gaat-.. 

-_,... 

'Het onttrekken -v:nn a.-e· J.onen en -anöere arbeidsvoorwaarden aan de v�k
bew-�ng :i..l;. een .12,ri-_nc'i.--pïele aantasting vari liet stakings;re_cht .•. -. Het 
hm,Hit.� in,r'd'.ä-t het stakingswapen, een grondwett,e-ibijk. mîddel 
van de, arbeidersklasse om naar betere levensverhoudingen te stre
ve-n, een :r;niddel, d-at :zovelE) malen in. çie geschiedenis v.an de .vakbe
weging .ingezet moest worden, buiten de wet wordt gestela. 
Dit: W'm'�t niet me""'t zoveel woorden gezegd, omdat stakeiiformeel niet 
verboden is. Maar: wannéeJ:'..,d� vaststelli;ng van arbeidsvoorwaa""'den 
tot de be-voego.heden van dè :pub"liekrechtelijke .organen word1, gerekend 
za--1 het stakingswapen krachteloos worden gemaakt. De werkers zullen 
het recht weliswaar nog bezitten om·' het werk neer te-- leggen"doch 
de mogelij:kheid om:hierdoor res.ultaten te bereiken, .tEacht d-e reac
tiE;l. t� verhinde�el.l door de decfè'ten. van de publi-elcreclrteli"jke org�nen 
qi�· dan _ook 1-'de offioi.ele. goedkem;_irrg 2.u.lle-rl. Jo.ebben van de door de 
"represe.:n:tatieve". werlmemersor�anisatie·s aangewezen leden . 
Wij zijn er echt-er van overt'bligd,. dat; ae· arbeiders, of zé· nu lid 
van het· N�:V�y. of van de E.V.c., van de K.A.B. of van liet G..N.V. 
zijn; onçler geen enkele voorwa�rde._het stakingsrecht zullen prijsge
van. Abrah�m .Kuijper is b,et -niet ·gelu,ki, Seyss-Inquart is het niet 
gelukt en nog minder· zal het Romme en zijn vrienden gelukken. 

. 
' . 

De ar,beiders wensen niet te staken om ·het staken. Zij �ij_ri. te allen 
.. tijde be�eid hun gerechtv.aardigde yerlangens door middèl van overleg 

te·verwezerrlijken. Maar evenmin als staking eQn beginsel is,kan 
ook dit overleg een doel öp zichzelf zijn. Beiçle, ··zowel het -neer
leggen van de arbeid, als het pleg.en van oyèrleg-, zijn slechts mid
delen om verder liggende doeleinden te bereiken, n.l. het scheppen 
van menswaardige levensverhoudingen voor de werkende klasse • 

... 
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Maar als alle andere middelen falen, dan moeten de werkers het recht 
. hebben het stakingswapen in volle vrijheid te hanteren om zodoende 

hun eisen kracht bij te zetten. 
Om nimmer zo ver te komen·, dat in ons land het stakingsverbod wordt 
afgekondigd, is nodig, dat de werkers zich tegen.de invoering van 
de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie te weer stellen • 

. De mijnwerkers gaven het goede voorbe.eld. In de mijnen weet men 
--. · .n.l. langzamerhand wat de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 

in de practijk betekent, omdat hier reeds een zekere vorm van pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisat_ie bestaat • 
. Als toporgaan der' Bedrijfsorganisatie in de mijnen is lngesteld de 
Mijn Industrie Raad. Evenals dit het geval is bij de Sociaal 
Economische Raad, het toporgaan van de Publiekrechtel ijke �edrijfs
organisatie, hebben de ondernemersin deze Raad, zo goed als alles 
voor het zeggen. 
Tot de taak van de M •. I.R behoort niettemin (bijde taak· van de Pu
bliekrechtelijke organisatie is hetzelfde smoesje verzonnen!), "Het 
bevorderen van çl.e sociale zek_èrheid der bedrijfsgenoten," 
Hoe het met deze sociale zekerheid is gesteld,· kunnen de mijnwerkers 
.vertellen. Ongunstige pensioénregelinge:i, willekeur en slechte so-
ciale ··voorzieningen zijn het' resultaat van deze M. I.'R, 
Ds directies der mijnen ging dit alles nog niet ver genoeg en 
achtten het nodig, dat· enige maanden geleden. het vooroorlogse 
jaagsysteem in de. mijnen werd ingevoerd. Toen bleek de y,erkelijke 
betekenis va� de.-·M-.I.R. en de toekomstige :;>.B.O. voor de onder
nemers •. De brganisatiebestuurders kwamen in mindere en meerdere 

-

mate tegenover de arbeiders te staan, die•�iet bereid waren de 
parolen van de M,J:.R. op te volgen en zich doèr .. middel van sta-
king tegen het pijler-accoord verzetten. 

Moedig hebben de kompels de strijd gestreden. Hun strijd was 
betekenisvol. 

Waaro'ver w1�j h:i,er· vandaag b .eraaaslagen, n.l. :. 

hoe zullen J1;i.j 

de vrijheid van de vakbeweging, 

de rechte� van de vakbeweging, 

de zelfstandigheid van de vakbeweging, 

-verdedigen, daar-0p gaven zij het juiste antwoord, door metter�
daad de strijd voorbetere levensverhoudingen te voeren, en wel
in EENDRACHT EN SAAMHOR:ÇGHEID.

. . 

Dit Congr�s zal <;1-e juistheid van (?pt:C.eden der ké).tholi�ke, mijn
werkers moeten bevestigen. en de reactie· duidel ijk maken dat
geen Hlóonverordeningen" in staat zijn de arbeidersklas;e van , 
de strijd voor hun da.gelij�s brood af tehouden.-

· -

De arbèidersklasse wenst vrijheid van organisatie en verentging
en is bereid de vakbewegi:r;ig als een kostbaar· kleinood te bescher
men en te verdedigen,

"0-

Congres, 
Volgens het wetsontwerp op e1e ·'Gnder.aemi.ngs.Lauentt is het 
hoofd of de bestuurder van een onderneming, waarin 25 of 

-
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meer werknemers werkzaam zijn, verplicht een ondernemings
raad in te stellen op een aoor de �egering te bepalen tijd
stin. 
c ... , .. elr..e wij ze_ wordt dE:ze samengesteld en welke zijnde 
bevoegdheden van dit lichaam? 
De direct'e.ur van de ond�rnemi ng is uit hoo_:fde van zijn func
tie, voorzittèr van de ondernemingsraad. Deze wordt dus niet 
door het personeel gekozen. D� overige leden van de onder
nemihgsraad worden �it en door de betrokken werknemers 
gekozen, waarbij zowel voor het kiesrecht, als voor de ver
kiesbasrheid leeftijdsgrenzen zijn gesteld. . 
Wat betroft ae candidl?atstclling gaat o_ok dit w�tsontwerp 
u:i.t .van ·a0 gedacht-e, ""d,ft ztüks dient te geschieden door 
11.represcn'tatieve 11, d � L geschikte vakbonden. In bepaalde
gevallen kunnen ook de arbeiderf;l, die uit in dez� geschi;lde
boncfon·.zijn georganiseerd, candidaten · st _cllen. E6n en ander
wol;'·dt geregeld door een· zgn. bedrijfscommissie, die niet
door de ·arbeiders wordt g:-;;kozcn, maar ook weer sam.engesteld
woràt door representatieve organisatieg. · .
Tenslotte heeft voor aJ..lè eekcrheid de voorzitter-directeur 
de bevoeg�heid.om gesteldè candidaten af te voeren en leden 
v.àn de Ond ernemingsraaà voor schorsing voor te dragen.,- Aldus
wo_rat met zorgde :qp.der�emingsraad samengesteld.

En thans ónz·e bezwaren. · · • 
JJczc gelden ·alloreers� èe bcpa.J._ing, ûat de.~ directeur, -omdat 
h.;..j óirccteln' is, :voorz;Ltt�r ván do ondernemingsraad· wordt. 
Ool'.' àez.cr dient uit en döor· het personeel gekozen te worden. 
Gebeurt dit, wij_zijn er van overtuigd, dat zeer ,wein:i,g 
directeuren of bazen gekozen zullen worden voor deze �unctie. 
En dat zegt reeds genoeg. 
Voorts zijn ·wc van oordeel, dat de leden van .de ol:ldernemin.gs-, 
raQd zond0r meor uit en door hot personeel gekozen moet�n wor
den, ongáacht van welkc_�akbeweging de bEtrokkonen lid zijn. 

Ons bezwat:1r geldt 'in nio-t mindere ,mate de .-.bevo-egdhëid van
de ,zgn •. bedrijfscommissies om leden van àe ·-ondernemingsi:aad 
in hun fu.�ctié .te schorsen. Wi7 staan op het standpunt, dat 
le,fon ven de ondernemingsr_a_2 !ll .... " anders gesch1mst �gen 
worden, dan <foor d·e ·arbeiders, die zij v0.r:tegenwoordigon. 
En tenslot�� ae bevoegdheid' van de onde�nemingsraad.. 
.n� �aarl l!la"'g ��n reëks van klachten, bezwaren en opmerk�ngen 
vsn het pcrsoneol behandelen. Ma.atregelen .nemen, die aan àe· 
-wensen van het pc ,soneol voldoe.'n, mag de r8B'3 1ü�t. 
Evenzo is het gesteld t--:n_ aanzien --va� t.:t plcgun Yan éYvprleg. _ 
over he.t vaststellen van vacantietijéten, �orkroostors, p:).oe ... 
gendicnsten · en scha-fttij don. 
Ook mag de raad adviseren en voorstellen.dGén·omtrcnt maat
regelen, die tot verbetering van de technische cn· coonomische 
gang van za�çn in do o�do�nemipg kunnen �ijàragen. 

Ook hicx zign wc, ·gat .c_oncrete besluiten de onderneniingsraad 
worden 011th0udon. . · 

De ?n�ornemingsraad mag behandelen, mag overleg plegen, mag·· 
adviseren en mag voorstellen -doen. -Mag praten en- nog eens . -
praten. 

.... 
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waarom do bévoegdheid niet vcraer gaat, sp:çuit vo?rt uit 
de bepal�ng t _d,at de ondern.emingsra:�a �o zèl�st�ndige fU1J.ct1.e
van d.ê 9n9ernernc:t: mo.et �r�ennen en dus eerbiechgon. , , .. , 
Wat bétc�ent dit? 
Dat de onder1Jemingsrasa gec·n greintgie mea-ezeggenschap bèz:i'.t. 
De zelfstandige func.tie van de ondsrnemer erket;JJlon �n: ec.r
biedigen :j_s in s:brijd met elke vo;rm van medeze.ggensch&P• ·. : 
Med:ezeggenschap _heeft t_ot -v,oorwaarde, dat aan �c . ondern-e-mi,r,ig 
een maats,chapp.c.li,jke funo.tie wllrdt toege,k;e_na, .q•JI• z, .eeE. 
functie 1 , dié ge:r:i:oht i� op het dienen van. 'het· vol�. ·. . 

Nu dit�hiet he� geval i� in het w�tsontwerp betriffe�de het 
înste11en van Ondernemingsraden, /verklaren de opstclle,rs · · . .
zich naçl.r.-ukkelijk vóorstander.s van een kapi�alistische pró- ... 
ductiew.ijze. V-an· sommigen verhaast het ons.niEft. We wisten :. · 
dat. Maar.wat te zeggen vàn do 28' voorzitter van het �.v.y.·; �e 
Heer Oosterhuis� die mede de regering in deze cl.n adviseerd�? 

\ . ·' 

Niettemin worät dit ailes ons van aè ·zijde "."'al'.l 

bestuu:r,, ·voqrge0·r.agen ·als 11Medczcgge)'.lschap-Nu 11 • 

het eèhter in werkelijkheid? �aten we eens een
bestuurder vah ,het N .V.V.-, . aan ·het· ,vloord. laten, 
weging 11 van A)?ril 1930 schreef ·van ·Meurs: . 

- . 

hot N • V .V • -- ,. 
V{at, ·betekent·· 
yo0rmal�g . .'' 
In ·do 11Vakb.e- 1 • 

,i 

·11:Het principiële verschil tussen het bedrijfsraden�tel� 
sel van de R�K. en de moa erne arbeidc:i;sbeweging wortel·t
în de gro4dslagen van de beide stelsels van bedrijff3l:'�, 
den. De R.K •. wensen oen b'èdrij�sri':rdens,tc-:1:sêl,. dé;it d,EA 
in_st1;mdhóuding van het· privaatbezit bevordert·, de 

_ ... -nrodçrne., arbeidèrsbewegipg ziet voqr be:paal�e gebredeJl' ', •
· · .in:,.qe v:oqrtbreaging bedr.ijf sorganisati{;\•-·a_ls .'noo.aza�.é� · .. : , .. 

· lli,j_k;e ·_voorwaa�de ?:-m tot socia'lis_atie te ku.nn_e;1, k,0·µ1·�4.,,· ,J:
'.

., 

.du..�--�en :voortbreng_ing ·OP, de grohd.�lag van gemee·nschá:ps-
hezi t h. - . 

. .. 

Zo zien we-/ d_a;t ook het, we-t.sont.werp bé'trcff·en.de he.t inst.el
len -van_ ·pna·ç:fp.emi.ngsrad·en, volkomen de beginselen van Romme
dekt. - •:· .. . · · ···

1 • 

Het erkennen van- de zelfstandige funotie .ç'ler, · .. wcrkgevGr ïn · : 
heJ; ;proce� van, .vo.ortb'rengiri.gy is.,.het. ;i.11 ibegin:sei huld±g�n 
van het p.riv-aat-b-ezit, geJ!ijk• dit van katholieke zijde wordt 
ged-aan. · 

· ' 

Het N .v ,v·. :...bes:tuur . he-ètt blijkbaar zijp streven naar gemeen-

,··1 

schapsbe�i t __ van ___ a_c prod uqt:):e.midçlelen: :o:pgeh,even _,en braaf 
a�nvalêr�d, ,Wa°\ï �r!Iim�(i

dicteert .• De�· ledGn,.':v�1<1:·he-t-:·-N.V.V. zijn. ,. 
hiervan;- evenals. di � het _geval is- met ae houding van bet 
N.V.V.-be·stuur inzake de E.B .• O.,. g;ove�l.,mogelijk onlp.µ1dig 
gelaten..,, ..... �- , 
Dit best-ut;tr- ·onwij'ltt blij kb.a'ar: angstvallig eed diepgaa'nd e 
bespreking over de0e v.oor de arbeidersklasse zo· .gewichtige· 
':raagst�keJi; Het·/zal à�ai:o� zaak: zijn., qat dit. congre,s 'de 
lc�-�n van het N..V .v .. a1·a_rf!1J�e.1:'t en hl?n 9Jl:P.Qept trotJ.w te 
bliJVen aan de str .. i,j:a v·o0i-'··ëèn ·waarlijke. m,edezeggenschap .• 
Om deze te ber�ikeia, i� net ,noödzakelijk, de b:�statrn�-é kót',.në�met hand en tand te verdedigen en strijd voeren om d:eze 
nieuwe en uitgebreider bcvoegdhede� te ge:ven. In .de - fàbî'i!eken 

-

• 

Of?-. onde�nem;ngen,.- · yi/gar d�ze k7�lî.9X� :._ .... pog r-nie-t- be�taan, moet�ll• ... ' . -.'· 
1�1J worq�ri.. gevormd-.-; Hêt .is-J'.iet. best�. 13.ntwo.ora,. ·da·t de arbei-. _ .. , __ 
dersklasse op oe V0è>rgestèlclë "öndernemingsraden bm geven. 

.. . 

Tenslotte de vraag: waarom de regering ·en zijn steunpilaren 
juist nu met deze P.B.O, en het wetsvoorstel, inhou.dende 
regelen tot het instellen va-n Ondernemingsraden op de :prop-
pen komt. Het antwoord is niet yer te zoeken. 



• 

• 
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Vana;f de bevrijding gaf1n de a·rbeidcrs geb
.
ukt onder· de'.; loon-�

stop, di0 trouw bewaakt wordt door het .College van Rijlµlbe
middelaars, die in werkelijkheid loondictators. z�ij.n en als. 
zbdanig de weg geplaveid hebben voor 1lloonverordeni.nge_;1 11 v:an
de P.B.O. Terwijl de lonen door de stop laag zijn gehouden, 
stegen de kosten van het levenBondcrhoud met de regelmaat 
van een uurwerk en daalde als gevolg hier�an de �oopkrach� .. 
van d c lonen. · · · 

In dit. verband klaagt a·e "Volkskrant II van enkele dagen .g-ele"

den,· d8t hot prijsgedoe do spt.ügaton uitloopt. Na er OP ge:w.�
.zen te he'bben, d·at de suiker a-anstonds 1.5 et. per klLlo ;i.n 
prijs ·stijgt, de witte bonen van 40 op 80 et. per pond �ijn 

•· gekomen1· de. capuci�nèrs zelfs f. 1. ...... per .pond· doen, de- bl.os1m
met 6 c:n. per kilo wo rdt vc:rhoogd, de rijst een gepeperde, ·, 
s.prong maakte van 25 O:@ .2.Q et. en de .schoenen ongemerkt 1. · 

over de gehele linie duurder worden, eindigt dit blaà met 
d.e verzuchting, dat het ·tij a wordt, dat de huisvrouw ook 
eens een gil geeft •. Wanneer een rcge·ringsblad, als de 11V-olks
krant J1 is, reeds tot deze ontboezeming moet komen, (kennelijk 

: bedoeld om bij do arbeiders in he� gev-lei te geraken), terwijl
h'Ct z-elf verantwwoordelijk is voor de miserabele -toestand · 
waarin de werkers verkeren, dan loopt .het méér dan de spui
gaten uit. Dit wordt ons duidelijk, wanneer we kennis nemen
van de plannen van de regering, zoals. die_ uit de jongste 
mill!i.,oenenr.Qta blij ken. . . . .»��

.,,,
.-.. · ... , 

._ ·t�f-.,. \ ·• ' . . . . �. .• t ' •' • 

Vçror{-v.olH!shuHwesting en woningbouw is maar liefsf·1s2 milH.oen
minder uitgetrokken dan�· het vorige ja�n·. Deze vermindering, 
zo stelt de regering zich voor, moot 'opgevangen vvorden Gloor 
sm trekken v an particulier kapitaal. Dit betekent echt�J:' 
onvermijdelijk huurverhoging, füier de kapitaalbezitte:es nie•�
voor n±c ts -hy.11 gela ·in huizen stoken, die bij de teg�n,.wöor-
d igG· bouwkosten �n thans go1a·endë huren, geen winst o.pleve-: ··
Ten. De subsidies op levensmiddelen en verbruiksgoederen 
z ullwp. wo�d.filg_.. af.geschaft of verminderd, met als ·gevolg· 
verder9 prïj svcrhoging ,,. p-;j.e in totaal een- bedrag vsn 237 .,
millioen zullen ui tmakeh,. .r 

. 
_: .. 

À • • ·- -::, .. 
f 

Wamte�r aijnstonds de ·wet -tip het instellen van bêdrijff3�en- ,
sioenfondsen �angenomen w ordt, zullen vele arb�iders 2fi, van 
hun inkomen ··Bán premie moeten betslen. In ruil da.:il;'Voor· 
krijgen zij bij het bcre�ken van de 65-jarige leeftijd, on� 
geveer f. 10.-- pensioen per weck •. Dit is- echter een wissel.
op d.c toekomst, wanrmee vandacig de bakker. on kruidenier. n;Lot
betaald kunnen worde,r.. · · . 

. • Naast deze pensioenwet behandel-d de Tweedè Kamer een wets- ·· 
ontwerp inzake de verplichte vc-rzeker;ï:p.g teeen de gevolgen 
van omyrijwillige werkloosheid. Ook. hiervoor moeten· de a!'
beidcrs aanstonds ruim 2fo vpn hun loon bijdragen. . 
J-a, het loopt de spui .gaten uit • .Ja, het wo-rdt hoog, tijd,
d<Jt de-huisvrouwen. c�n-gil geven. -· - -

Met gillen alleen komen wc er echter niet. De arbciders
·klasse van Nederland, de Nederlandse v0kboweging,-en �llen 
voor wie het de smü .gaten ui tloo 't die on hun aercc tvaor
digde verlangens kènbaar te maken on voor de v�rwezcn ijking 
daarvan onverpoosd, volhardend en strijdva�rdig-- op de bres� 
te staan, 

Do angst v�n het ondernemcrèom voor deze strijdvaardigheid
het voornemen der regering om het levenspeil van de 
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arbeidende bevolking drastisch te verlagen, is het antwoord 
op de vraag, waarom deze P.B.O. in het leven wordt ge�oepen. 

Het aantasten van de vakverenigingsvrijheden en - rechten. 

het bij verorderj.ing '1ffit1tellen van loon- en andere arbeids,..

voorwaarden op overt'reding waa_rva_n straffen zijn gesteld,·. 
is voor het groot-kapitaal voorwaard� tot. hey stagneren ��n . 
de woningbouw, is _voo,rwaarde tot het stelen v·an phS �ageliJks 
bro.od ·het b:I?ood üit de monden :van onze vr<::>Uwen en kinderen! 

•• ' ' • • i.. . • • • t ... ' 
,., .. ' 

-o--

. ' ,, - . �- ' . . 

Waarom pqogt de reac��e het brood uit onze monden te stelen
en ,he� levei1speil van ·de werkers te verlagen? Waarom wordt 
de �olkshui$yestipg en woningbouw vérwaarloosd? �dat�� re
actie zijn e•igen, aan de arbeidersklasse en het volk v1.Jan
dige, doeleinden nastreeft. Ook �it blijkt uit de mill�oene��
nota .• Nagenoeg 4� vaµ oe begroting voor het volgende J��r is
bestemd voor leger vi9ot en het·onderhouden van �e str1.Jdmach.� 
ten· i:a, :Cnd<:>nesie •. De kesten ·van het militaire bonc1 ..... _genoot schap 
van.E.rigeiap.d, FraruêriJk, Luxemburg, Belgie en .Nederland worden 
b.eta:ald .met het zweet yan jullie, worden betaald met het le
vensgë luk v.an de arbeidersklasse, gaat ten koste van het le
venspeil der, Engelse,_ Franse, �uxemburgse, Belgische �n Neder
landse arbeidersklasse. Dit. militair bondgenootschap staat_ onder 
leiding vé;n. het. gro-ot..:kapitaal van Amerika, J+etzelfdé Amèrilca·, 
dat zeg _:W�st-Europa ec6nomi·sch op de been te willenhelJ;>en met 
het z.gn., .Ma;r:-sJ1,all�plà'p.. � .· 

- Maat' hetê vibr:�F':bi,j. ,de )1ag á\lid,eli·jkér - en w-ij bli_jyep.
slecht,$· b'fjtde fe,:j.J;�p.'..:. die voç:5r ·iéd�r waarn�embaar tijn 9 

da't de Mä-rsha-11-hu1vcde ltalia·anse arbeidérs de fabrfk'en · .; 
uitdrijft en cle werk10ös,heid 'da.ar met de dag toenee.�t,; ·daJf · : ,· 
de lonen van de Franse arbeiders verre bene'<ien het·,wàanzin::.. ·; 
nig gestegen prijz·enpeil blijven, dat in de West-Euro.pese la�
den . 1tet lèvens1reil van:de·-werkende bevollting met de dag 
sle·èb.ter wordt, dat _:i.n Enge:fand· minister.�-- i;ï.ot he:t v0l}t .spre-
ken .... niet over de nç,den, die. p.et bero}:;ré:ri, inaar wel om de
zonen van dat volk uit te .-no'd.Ïgën, ·z-i� opnieuw in het sol-
datenp.ak' te stake�. . 
En i:p.. ·�èdel'land best13.a:t de begroting voor nagerro�g 40%· uit
posten voor �)Orlogsdoeletriden. Dit, z-n.jn de ·dolei.nden van . 
de rea-ctie, want het· volk v:an Nè•de:r:land, de v olleeren van ,•
West-Europä,de volkeren.van _de ·wËilreJ:d, willen. geen à,orlog, 
Zij willen vrede eli brood. De vijanden van de vrede willen ·
o_orlog en sluit·en daartoe, als de voortekenen ni,et bedriegen •

. zel fs mi.litaire· verdragen met Franco, de 'Spa·anse Hitler. " 
' 1 

' 

Maar de arbe.iders van Wé'st-Euro.pa laten zich nie.t v�n. d·e_
vredesweg afbr.engen. Lnt;oenèmende mate sluiten z·ij de gè1e
deren .en strijd v0-or het dagelijks brood. Wij z-ien di·t · 
vooral� in Italie en Frankri�k.
Maar ook in ons land zijn alle voorwaarden �anwezig om met
succes de.ze weg te volgen. Dnze kapitalisten w�ten· d-i t. Het 
is uit angst voor d-eze wetenschap, dat -ze thans pogen• dè · 
arbeiders te berovep. van p.un vakver�:nigingsreehten. en - vrij
heden. Met is de a�gst� vqor d��e .wetensehap, waardoor-ze thans 
pogen de lonen eh a-ndëre arbeid�:vroorwaar-d_en bi.j verorq.enipg .:. , . .. 
vast te. stell_en. Geen "J_:.,0_o�v-��-q:i;:q,en-i3?-ge.n:t, geen-dw�_�et1ï:�:g�,--.�ijn
echter in ,staat -de arbeidende bev01klllg- va-n- de- st-rrjà · voor qe-
tere levensverhoudingen af te_ houden. . . · 

. 
Op welke gx:on�l.�ge.n:··m'è�t d��e st,r.ijd, ber�te� l,._.� ..... · -� _ . . . .,_..
El�� aa��a�_ óp __ de· Jtobpkr':'-èht v�n het a.rb�i'ds_199n,. he·tzi-j:-•cioer • · 
pr1.Jsve3:liog:i..n_g:. . .Of _and�r.1;3.z1ns-; · fö.ent met k:racht_ y_an de hand --te · · ,\ ·
worden .E.i!?we·pe.n: �-� onverpoosd e_n eëndrachtig gest:re·e.fd naar 
aanpasS'in!f·,van de_ lonen. aan· de· kosten van het levensonderhoud' ' . 

-

•
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Daartoe dient de arbeidende bevolking de vakbeweging te verde
digen tegen liet voornemen van de regering om deze tot mach�e-r 
loosheid te doemen in een Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, 
die de lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij verordening vast
stelt, _op overtreding waarvan zware straffen zijh gesteld. 

Maa� dat is niet alles. Nog altijd is de Nederlandse vakbeweging 
in zichze:r.f verdeeld. Het is deze verdeeldheid in de vakbeweging 
die een welkome steun vormt voor de doeleinden van het onderne
merdom, een welkome steun vormt voor de doeleinden van de re
actie. 
Jn dit verband herinneren wij aan het besluit van de E.V.C., 
genomen in :Februari 199-7, de eenheid met het N.V. V. tot 
stand te brengen. Dit besluit heeft sindsdien aafi betekenis 
gewonnen. De gevaren, die het levenspeil van het werkende 
vo_lk bedreigen, nemen met de dég toe. En het zïjn deze ge
varen, die ons de plicht opleggen, het vraagstuk van de 
vakverenigingseenheid met meBr kracht dan ooit aan de orde 
te stellen. Alle-beletselen, die de arbeiders in de vakbeweging 
gsscheiden houden, dienen opgeruimd te worden. Welke zijn deze 
beletselen? Vraagstukken van tactiek? 

Deze lossen de a:rbeiders op· in dB sttijd voor hun gemeenschap-1 
pelijke bela�gen, mits zij doordrongen zijn van de wetenschap, 
dat het fundament van elke tactiek moet zijn de vakverenigings
eenheid, mits zij maar overtuigd zijn, dat net instandhouden 
van de verdeeldheid in de vakbeweging , de reactie versterkt 
in haar voornemen het levenspeil wan de arbeidende bevolking 
opnieuw-te verlagen. 
Vraagstukken van tactiek kunnen·en·mogen derhalve geen oorzaken 
van de vèrde.elde vakbeweging .zij-n. ,Maar wat...,blijft er dan nqg 
aan bel�tselen over? 
Het N" V" V .-bestuur wees de fusie met de E. V .C. van de hand. 
Waéttom?_ .Ce E_V. O. zou e·en communistisché O1--ganisat.,;i.e zijn, 
rlie r._e.t zelfstandig beslist, maar handel ij öp aanwijzing van 
een pol.tt?-eke pa:rtij. 
Dit argument is iJ.it den t.reure herhaald., sowel 'door Romme, als 
door enige seheurmak�rs in de E.V.C. Dit afgezaagde argument, 
i.s een middel van de reactie om de verdeeldheid van de vakbe
weging in stand te houden. 

Wanneer de trammann.en in den Haag, waarvan velen, die 30 _ 
en meer jaren trouwe leden zijn van het N. V .:v .. � staken, dan 
hebben dat de communisten gedaan. Wanneer de katholieke 
·1i_jnwerkers- tegen de ;_nvoering van het pijler-ace.oor,� · in vel'- \
zet komen, da.;i ....w.e t>b�n dat de commun isten gedaan. Lio :i.s .het
ook ia and ?r·e landen.
i✓an...--iee�- ae .!!'ranst:: ::i. _,;·iders met millioenen zich verzetten 
tegen. de �oenemende daling van de _koopkracht, dan� lezen we
ook hier in een aantal bladen, dat het qe communisten hebben 
gedaan. 
M�ar de arbeiders doorzien dit spelletje meer en meer. Zij 
wetBn drommels goed, dat in Frankrijk niet- dè communisten de 
prij 7.en tot waanzinnige hoogte opvoeren.· Zij �eten drommels 
goed, dat het in Frankrijk de reactie is, die het .o.nde:cnemer
dom in het ge.not ·-van buitensporige win.ster stelt ten icoste 
.,,a . ..-1 ,.._,.,t:. ,rJ:$p<lt l • 7�1'1-,SB r�beiè�·s .. "'.._ -èB- I\I·0eid.ers van 
... ,e:äei·laL.'-- "'t:-r;en è""C...L...::ls 61.1e...., aat· h1,.;'t ,ni?t de communisten 
zijn, di-e voo.rg0steld hebben ·Dp de ·begroting voor 1949 nage
no·eg 40% voor oo-....logsdoeleinden uit te trekken, de subsidies 
op de verbruiksgoedereµ te verminderen of af te �chaffen, 

.. 
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de winstmogelijkheden voor het ondernemerdom te verruimen, en
de posten voor volkshuisvcsing en woningbouw met ettelijke 
millioerten te verlagen� 
ZiJ, die dit op hun geweten hebben, hetzij hier of eld-.�rs, dat 
zijn de onrust-stokers,• dan zijn de lieden, die het land ontred
deren, dat:. z<j_jn de lieden, die doeleinden nast.reven, welke � 
die v.an de werkende bevolking zi jn. 
Dat is de reactie, hier zowel als in Frankrijk! 
Meermalen wordt de Nederlandse arbeidersklasse voorgehouden, dat 
ze bij huh str�ven naar loonsverhoging, de Franse toestanden naja
gen, Het zijn echter niet de arbeiders van Nederland, die de Franse 
toestanden nastreven, maar wel zij, die het levenspeil van het 
werkende volk pogen te verlagen. 
Omdat we de Franse toestanden niet wensen, zeggen we tot de rege
ring, Verminder de uitgaven voor oo�logsdoeleinden, want wij 
willen vrede! Zeggen wij tot de regering, Handhaaf de subsidies op 
de levensmiddelen, want wij willen brood! Zeggen wij tot. de rege
ring, bouwt woningen inplaats van oorlogsvloten, want wij willen 
behoorlijk gehuisvest zijn. Zeggen wij tot de regering, Bedwing 
de winsten van het groot-kapitaal, want wij willen leven! 
Maar,. als de regering doof blijft en weigert aan de verlangens 
van de arbeidersklasse tegemoet te komen, zoals de regering van 
Frankrijk doof is voor de stém-van.de Franse arbeiders, wanneer 
de regering de prijzen opdrijft om de oorlogsuitgaven te bekosti
gen ten koste van ons levenspeil, zoals de Franse re.gering dat 
doet, dan zal de Nederlandse arbeidersklasse naar het voorbeeld 
van onze Franse kameraden, een andere taal moeten spreken. 
De arbeiders van Nederland willen geen Franse toestanden, evenmin 
als de Franse arbeiders die gewild hebben. In Frankrijk is_h�t de 
reactie,.die de Franse to�standen van lage lonen en hoge prijzen 
heeft gesçhapen, zoals het hier de Nederlandse reactie is, die in 
de jongste begroting de aanval inzet op het levenspeil van de Ne-
derlandse arbeidersklasse! 
Het werkende volk komt in verzet, overal waar de reactie het in 
zijn bestaan.aantast. En als het in- verzet komt, dan schreeuwt 
deze reactie van de daken, dat het weer de communisten zijn_. Neen, 
het zijn niet de communisten, die in verzet komen, het is de ar
beidende bevolking. En daar�oe behoren ook de communisten. 
In de vakbeweging dienen de arbeiders als arbeiders met elkaar te 
spreken. En nu kan men moeilijk beweren, dat de E.v.c. niet uit ar
beiders bestaat. Wanneer het N.V.V.-bestuur dan ook beweert, dat 
ze niet samen w-il gaan met de E.v.c., dan betekent dit in werke
lijkheid, dat het de eenheid van de arbeiders afwijst. En hiertegen 
dienen alle arbeid ers en vanzelfspreken,d, in -het bi jz.onder zij, die 
in het N.V,V. georganiseerd zijn, met kracht op te treden. Met 
dezelfde kracht als waarmee de arbeidende bevolking op dient te 
tr�den tegen de scheurmakers, moeten zij aangepakt worden, die om 
welke reden dan ook, de verde·eldheid van de vakbeweging in· stand 
houden. Zij, die de verdeeldheid van de vakbeweging in stand houden, 
versterken de reactie in zijn pogen het levenspeil van de arbeiden
de bevolking opnieuw te ver+agen. 

·.

Het zal de taak van dit cong�es zijn, niet alleen de arbeiders 
van Nederland op te roepen hun levenspeil te verdedigen, de vakbe
weging te behoeden voor de gevaren die hem be6reigen door7iet in
stellen van de Publiekrechtelijke Beurijfsorganisatie, in niet min
dere mate zal dit congres het vraagstuk van de vakverenigingseen
heid met meer kracht dan ooit tevoren aan de orde moeten stellep. 

► 

-
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Over het hoofd van dit. congres heen, zeggen wJ.J tot de arbeidende 
bevolking van Nederland, Brengt de Vakverenigingseenheid tot stand1 

Zeggen wij met name tot de arbeiders, georganiseerd in de Uniebonde�, 
Overtuigt Uw besturen van de noodzaak dezer vakverenigingseenh.eid·. 
Staat niet toe, dat deze besturen het tot stand komen van deze vak
verenigingseenhetd nog langer verhinderen. 

Smeedt de eenheid metterdaad op grondslag van de strijd voor Uw 
dagelijkse belangen, op gr-çmdslag van de verdediging van de, vak
verenigingsrechten en -vrij:p.,eden. 

Het materiaal v0or deze eenheid is aanwezig, dat zijt gij, dat is 
de arbeidende bevolking, dat is het aantal! 

��-������-��§!��-����-��EÈ�12-�������-���-�2E��g-��-�Ei 
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AFSCHRIFT. 

D"R1•.!ONST:?.ATIETI' COlJGRF.S 
:S�WHBIDSVPKC"SNTRALE 
8 en 9 October te 
A M STER DA M. 
------------------

Aen de afGevaardigden, 
Wearde K8mers<len, 

AmJterdem,6 October 1948. 

Volgens de bij one binnengekomen rapporten maekt gij,op grond Vqn het 
door Uw kameraden in U gestelde vertrouwen,deel uit ven een der dele
gaties naar het demonstratieve Congres inzake Publiekrechtelijke Be
drijfsorg?nisetie en Ondernemingsraden. 
Wij stellen er prijs op,reeds voord?t het Congres bijeenkomt,door mid
del van dit schrijven contact met U op te nemen,en wel in de eerste 
plaats om onze erkentelij�heid tot uitdrukking te brengen voor Uw 
deelnemine aan ons Congres en voor detgene,�at U ongetwijfeld reeds 
gedaan hebt bij de voorlichtingscampagne over de bovenbedoelde wets-

- ontwerpen. In de tweede plaats wilden wij vPn deze gelegenheid gebruik
maken te volBende punten opder Uw aandacht te brengen:
1 Vrijdag 8 october zal onze administratie van 12 - 19 uur zetelen 

in de derde klas restauratie van het Centraal Station,eerste perron 
te Amsterdam.Alle afgeveardi3den van buiten hmsterdam melden zich 
direct nB aanm�mst en ontvangen hun logeeradres indien hierom bij 
de opgave verzocht is. 

2 De reeds in Uw bezit zijnde Congreskaart geeft toegang tot de zit
tingen,zo·vel van Vrijdagavond als Zaterdag.Deze kaart moet dus zorg
vtildig bewaard worden.De aangehechte strmok gelieve U reeds thuis 
zo volledig in te vullen,opdat bij het inleveren hiervan eeen st?g
netie ontstaat. 
De verrekening der door U gemaakte reis- en verzuimkosten vindt 
plaats op Zaterdag ±ijdens de pa�ze,tegen inlevering van een door 
ons uitgereikt declaratie-formulier, 

4 Vrijdagmiddae zal voor hen,die voor 9 uur aankomen in de restauratie 
gelegenheid zijn met de Congresleiding en de bedrijfsbondsbestuur
ders kennis te maken en eventueel inl�chtingen in te winnen. 
Hier zullen ook de afgevaardigden reeds met kameraden uit andere 
plaats€n van dezelfde bedrijfsgroep kennis kunnen maken en zich 
over �e te voeren discussie met elkaar kunnen vers�aan. 
Bellevue is vanaf het Centraal Station te beriiken met lijn 1 en 2 
uitstappen halte Leidseplein. 

5 Rekening houdende met de mogelijk�eid,dat U Uw eigen exemplaar van 
de brochure 't/ERKEND NEDERLAND VERDEDIGT .JE V./..KBE'VEGI!JG aan een ander 
gegeven bebt,sluiten wij hierbij alsnog een exemplaar in. 
Dringend verzoeken wij U dit eeschrift nogmac1ls aandachtie te lezen, 

opdat de Congre�rede en de discussies door u allen met kennis ven 
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zaken gevolgd kunnen worden. 

'Vij spreken de hoop uit,det,zowel de inhoud als de organisatie van het 

Congres aan de verw8chtin.e;en zal beantwoorden en dat wij er gezemenlijk 

in zullen slagen het te maken tot een overtuigende demonstratie en een 

krachtige stimulans in onze strijd voet RECHT EN' DEMOCRATIE, 

ingesloten brochure 

WERKEND NEDERLAND VERDEDIGT DE 

VAKBEVlEGnrn. 

met kameraadsch. groet, 

voor de Congresleiding 

W[j. p.o. P.VIIEGill/1.N.
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Onderwerp I lrerugzèndi� Congres- , 
• . rede :Blokzijl. 

I 
J 

• 
C: ,. 

, ,, 

.Onder dankzegging :-i,oor het miJ mot Un bovenvermeld 
,, schrijven tqegozondéno, heb. ik de eor, ingevolge Uw 

dosbetreffend verzoek, U hierbij de· door B;Blokzi�l � 
bp het buitengewoon congres dor E.V"C. uit_gasp�oken 

·rede te l'etóurneren. .
.

Af� HET BOOM> VAN DÉ DIENST, 

Aan de Heer
Hoofdcommissaris ván 
Politie· 
te 
u t r e C h t, ,.

. .J" voor daze s 

f' 
J.G.Crabbendal'.il. 
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R A P P O R T 

Congros van do s.v.c., gphoudon op 9 0ctob�r 1948 in hot gebouw 
"Bel1Pvuo 11 te .AMST"':RD.A.M, van 8,30 tot 17.15 uur. 
Aanwozig waron 390 p0rsonon, waarondpr d0logatin's uit hot t 0xtiPl
b0drijf, boPrPnbPdrijf, uit mot.tbPlfabriokon, blikfabrick 0n, het 
mijnbedrijf o.a. Totaal 50 d 01°gati 0

1 s. 
Ook warPn vorschillonde lPdon van hot N.V.V., .K.A.B. Pn C.N.V, aan
wozig. Wannoor bon dr.,zor porson�n hot woord vroio-g, WPrd hij bP
schouwd als afgovaardigdo van bon V�L li 0 Eondon. 
Van b1=1do<=>ldP. 50 d..,l,,,gatio's vroogor. �lm. 40 hcst woord. Z<>gsnan had 
d0 indruk, dat dio lodon van do divorsP Bondon agorttPn waron van de 
�.V.O. Sommignn waron in hun uitdruY..kingon nog conlID.Ltnis$tisch 0r 
dan dn communistnn zolf • 
..., 911 Van d O 1 cd Pil Van de K. A.B. z oi naar aanl 0iding Van h 0t congres 
van do vorigo do.g: 11Dr=> gP.PStolijkon moottc>n zorgen voor hPt gpost<>lijk 
vo0dsPl on dit•br 0nJ�n op dio plaats�n, waar dat nodig is, maar 
oorst mo�tnn onzo magon g 0vuld wordon on daar is 00nh 0id voor nodigV 
3lokzijl btc>wG>nrdP, dat or v 0rschill,::,ndn gpn9tr.>lijko,n lid van dP 
partij zijn • 
.,>n afgi:,vaardigdn van d"'K.A.B. uit ZP<>land zoi: 11 '.'fij moot0n ons 
nipt langPr laton bolazoron, wij mooton do pp_nhoid diPnon, do handon 
in<>9n slsan "'Il d<"ZP vorm",n tot P.f>n vuist" • 
.... ,,,n andPr<> afgPVaél.rdigdo uit Limburg zoi, 11 dat dl" :::.v.c.-ers m 0t dP 
zw 0 r:,p uit do t"'mp 0l W"'rdo,n gr->jaagd. StakPn d" Yatholi,.,k"'n in Lira -
burg, è.an h-:.bbon toch dr.> communiston h<>t g"'daan� D�zolfdo afgovaar
digd0 zoi, 11 dat in Lil!l.burg nu r--r.>ds t'!lr.on 3-jarig 0 t'!lrvnring m 0t hr->t 
P.:S.O.(?Jwas opgodaan, maar dat st,,,, 0ds blook dat do arb 0idPrs in d" 
mind,,.rhPid war"'n� 
::.,n andor bPWPordP, "dat r:_ot naar dP pastoors g 0luist 0rd moost 
-,-1ordon, maar dat all 0n in bén vakcontralr-> goorganiS"'"'rd bphoorden 
t O zijn.'' 
::�n afgPv aardibdo u.i t Rottr->rdam z Pi, ''dat wann°f>r Pr e;"'staakt zou 
wordon in NodPrland, d<> havon- All bootwPrknrs zoud<>n mriAdOP.n. :Jeze 
zoudPn t 9- all on tijd P. acht or Pon ·algomonP- staking stê:ic:.Il, 11 

I
l Uit ondorlingP gosprokkon blcok, dat d0 stcikingsvoorboroiding 0n in 

de blikfabriok to Kro.mm9-ni"' ror.:ids v"r gr,vord9rcl ,rnron °,n dat ook 
vooruitgang gr.>bo "-'kt wr.ord in hot Uoogov onbodrij f t O IJmuid 0n; ook zou
don _pamfl 0tton v"'rspr,üd word""n op "forkspoor tP Ams�erdam en waar
schijnlijk ook t<> UtrPcht i.v. b. m 0t d 0 J:JrAstati o-tOPslag. 
H�t congros w,,,rd g"'slot,=,n door d"' yoorzi tt"'r mr.:>t d" woord.::in: 11 ·.1an
n"'0r jullio straks in jullio haardstad 0n zult zijn toruggokonrd, 
WPrkt dan m<>d<J> voor d,:, ::n.nhoid <>n aan h 0t -vormon van fabriP.kskornon, 
In dozo korn�n hobbt:>n dP arboide:>rs nog i 0ts in t<> brPngr.>n, in tPg�n
stPlling mc,t d 0 P.J3.0. 11 • 

---------------All O kostPn van dP ce-ngr 0sgangprs{ trÄin, tram, loond 0rving "'· d. )wr>r-
don botaald, tPrwijl ook consUDptiQbonn°n WPrdPn VArstrPkt. 

Uit Utr"'cht waron o.a. aanwo::üg: 
U:STZ::N,Christiaan, g�b. t 0 UtrPcht 13-6-1900. 
SCH'':'IDT, H"'rman Pouw 0l, g 0b. t0 Rh.:>don 22-1-1885. 
FAAY, 'Vill 0m, gr-ib. t0 Utrocht ••••• 7.'l.-1�-ló>tPó'. 
Ook was aanw"lzig i:>

0n afgovaardigd 0 tii t Tsj "'cho-Slowakij P, 

Bijgaa�d 0 r�do van BLOKZIJL, B���nd, g"'b. tP HogPVPon 29-12-1918 
w 0rd u1tslu1tPnd aan do landeliJk 0 afg"vaardigdon tPr hand g':!StAld. 
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Ontwer ,2-0proe p aan de arbe idc nde bevolking van Nede::clend. 
:Ietaeor de :r.'. V. C. be lec,;de .Buitengewoon Congres, tt\ierke nd }!ec.lerJ.and ver-
ded ie de V8kbeweging 11 ,eehouden op 6 en 9 Uctober :te AmsterdBrn,samenge-

,.. 

steld uit •..•.•... gedelegeerden,(�Raronder ••.•••• leden vFn 2ndere ore�
nis:=ities), werkzPPm in ••.•...• bedrijven en industrieën, t;preekt als zijn 
mening uit ,dRt de wetsvoorstellen inzake de u-oubliekrechtelijlç_e Bedrijfs
orgRnisatie" en ''Ondernerné.ngsraden" beschouwd moeten worden als een po
ging V8n renctionneire zijde de zelfstandiuheid der vakbe�eging aan te 
tasten en aan de groeiende invloed van de arbeidersvertegenwoordiging in 
het bedrijf een einde te meken. 

Het betreurt,dat de besturen van het N.V V.,de K.A.B. eo het C.N.V. hun 
medewerking hebben verleend &an deze voor de arbeidende bevolking schade
lijke wetsontwerpen.Met name het r. V.V. be stul,,.r verloochent de bet;inselen 
van eigen organisatie door Mede te werken aan het voormemen VPn de regering 
in de nabije toekomst de lonen en endere nrbeidsvoorwearden bij verorde
ning vast te stellen. 

Het is van oo.rdeel,d0t deze aanrending van de rechten en vrijheden der 
arbeid�rsklasse het voorspel is van een grootscheepse aanvr-1 op het toch 
al te la _::;e levenspeil van het werkende volk. 

Terwijl na de bevrijding van ons land de loonstop onder het wakend oog 
van het college ven Rijksbemiddeïaars werd gehendheafd,stegen de kosten 
van het levensonderhoud,en nPm als gevolg hie.rvan de spanning tussen lonen 
en pxijzen hand ovex hand toe. 

11iitn scherpe tegenstellimg met deze voor de 8rbeidende bevolking,funeste 
�edragslijn,maakt het bedrijfsleven buitensporige winsten en werd het �it

keren van dividend verhooed van 6% tot 9% en de heffine ineens op de ver
mogens verminderd met F.400.000.000.---. 

Thans heeft de regering in haar millioenen-nota aangekondigd,dat de sub
sidies op de verbruiksgoederen zullen worden afgeschaft of verminderd en 
de winstmegelijkheden op het ondernemerdom verruimd.De uitgaven voor leger 
en vloot en andere oorlogsdoeleinden bedregen voor het j6ar 1949 nagenoeg 
4� van de totale begroting,terwijl de post voor Wederopbouw en Volkshuis
vesting met globaal F.200.00().00î,-- wordt ingekrompen. 

, Als gevolg van het Afschaffen der subsidies op verbruiksgoederen en de 
voorgenomen huurverhoging, zullen onvermijdelijk de kosten van het levens
onderhoud in belangrijke r!ate stijgen, 

In het licht v2n de talrijke gevaren,die de arbeidersklasse e� zijn levens
peil bedreigen,roept het ConBres de arbeidende bevolkir.g op elke aanvel 

�p hun rechtPn,organisatie-vrijheid en levensvoorwaarden met kracht te 
westrijden en de vakverenigingseenheid tot stand te brenBen. 

Het roept in het bijzonder de georganiseerde werkers op: 
1e. de zelfsta�dige V8kbeweging te verdedigen tegen het voornemen van 

de regering om he�r to, machteloosheid te doemen in een P.il.O., 
die de lonen-en andere arbeidsvoorwaarden bij verordening z8l 
vaststellen. 

2e. de besturen van hun vakorge�is8tie ervan te overtuigen dat het in
--standhouden van de verdeelde vakbeweging de reactie verste:rkt in 

haar voornemen het levenspeil van de arbeidende bevolking opnieuw te 
verlaeen. 

3e. elke aenslag op de koopkracht van het arbeidsloon,hetzij door pr ij-s
verhoging o� Bnderszins,met kracht van de hand te wijzen. 

4-e. on.verp'oosd en eendrachtig te streven naar aanpassing van de lonen
aan de gestegen kosten van het levensonderhoud. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-�
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01.der de titel "Wezkend Nederland verdedi t de .'ie4.re �', 
heeft de E. V. c. op en October 1948 in de gróte zaal van
"Bellevue", Leidsekade, AmsterdaJn, een congres gehouden, dat bedoeld 
was als een emonstratie te en de wet ontwe en ''PUbliekrechte
lijke .Bedri · fsor ani satie" en "Wet o de O:ldememingsra en • 

an congres we ee genomen oor 293 ge e egeer en, waaii-
onder 85 léden van andere organisaties), wezkzaam in. 251 bedrij
ven en industrieën, afkomstig uit 73 plaatsen benevens circa 
200 à 250 genodigden en bela.Illgstellenden. De genodigden hadden. 
toegang tot alle zittingen,de belangstellenden alleen tot de 
eerste zitting. 
In de zaal waren drie spandoeken aangebracht met de leuzen: 
"De weg naar welvaart - Eenheid in de vakbeweging";"StJ?ijdt 
voor het dagelijks broo.d" en "Solidariteitsfonds der E.v.c. 11 

Het podium was met bloemen versierd.Personen in militaire uni
fonn werden niet opgemerkt. 

Cp Vri.jdag,8 October 1948 te 20 uur opende de voorzitter,ERWIOH, 
de eerste· zi ttinig met efilli kort welkomstwoord, waarbij hij in het 
bijzonder een deel der arbeidersdelegatie die zojuist uit 
't'sjeoho-Slowakije was teruggekeerd, begroette. ''Het Z,OU hen wel 
vreemd vall.em", zo zeide hij, "om na hun verblijf in. een land 
waar het socialisme verwezenlijkt wordt,terug te komen in eeru 
land waar de rechten van de arbeidersklasse bloot sta.an aan. mt
ee!Jl aan.val van de reactie. "Voorts deed hij mededeling of voo:ri
lezin.g van brieven en telegrammen die ontva!l!gen waren v:an de
vakverenigingen. van Roemenië,Hongari.je,Polen, u" s.. S. R., Fr�rijk,
U.S. A. ,het W. v. v. en. vani de opvarenden van schepen.
Na dit welkomst-woord begon het cmlturele deel van de avond.
Liont OCNTRAN,(Lioru VLEESCHDRAGER),pianist,speelde de eerste
ràapsodie van Liszt en een potpourri van je�dtl en strijdliederen,
Wija GRAMSBERG declameerde werk van Gorter ên Roland Holst en
UUT en BER, ( Guurtje .Annéà Catharina LUBBES, geboren te Zaandam,
15 September 1911,en Bemd H.ULSING,geboren te Enikhuizen,28
Augustus 1903, beiden wonende te Zaandam),zongen een drietal
liedjes.
Hierna volgde een p,auze van 15 minuten en na de pauze hield
de algemeen voorzit ter der E. v. c .. , B. BL�IJL, de volgen.de rede:

"De E. V. C.heeft de arbeidende bevolking opgeroepen de vak
beweging te verdedigen t·egen de gev�ren die haar bedreigen • 
.Al vorens we dez.e gevaren, die opgesloten liggen in het wetsont
we:x:p ''PUbliekrechtelijke Bedri.jfsorganisatie�nader bespreken, 
enige woorden over. de vakbeweging zelf. 
Hiermede wordt niet bedoeld deze oi gene vakcentrale,deze of 
gene bond, do<-h de V.AKBENEGING, z_oals we die tot nu toe in alle 
versc-heidenheid kennen, de vakbewegin�,zoals die door de overgrote 
meerderheid van de arbeidende bevolking wordt begrepen,zoals die 
door de werkers wordt aanvaardt. 
Wie VakbeVJ€ing zegt•,zegt strijd. Strijd in een verscheidenheid van 
vonn, omvang en hevigheid,maar toch strijd. Wanneer de arbeiders 
in de Drentse veenkoloniën een 50-tal jaren geleden in doffe be
rusting nog veelvuldig naar de drankfles grepen om voor een 
wijle hun kommervol bestaan te vergeten,dan leven ze thans niet 
op een hoger plan door een gelukkige samenloop van toevallig
heden, dan zijn ze niet op dat plan ge·bracht doo,r de menselijke 
gevoelens van de ondememers,maar dan da)tken ze hun lotsverbe
tering aan de strijd van zic-hzelf, aan de strijd van de arbeiders-
klasse, aan de strijd van de vakbeweging • .
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wanneer vandaag geen kinderen van 8 jaar en ouder de fabrieken en 
werkplaatsen bevolken,wanneer vandaag de arbeidsdag geen 14 uiren 
en langer is, dan hebben de werkers dat niet te danken aa.m de so
ciale gevoelens van de ondememers,maar wel aan d e  strijd van 
henzelf, aan de strijd van de arbeidersklasse, aan de strijd van 
de Vakbeweging,De esnhiedenis van de Nederlandse vakbew in 
is een �esnhiedeni s van s r1.J d. St j egen verslec- tering., · 
strijd egen aantasting van väkverenigingsrechten en vrijheden, 
zoals in. de dagen VaDL Abraham Kuijper.Honderde malen moest het 
staking�apen worden gehanteerd. Ik denk hierbij aan de ska.gem 
sigarenmakers van 1913,die in dat jaar de tanaen op elkaar 
moesten zetten om een enigsz,infè dragelijk levenspeil te verove
re:rai.Ik denk aan de landarbeiders van 1919, toen de grote boeren 
zich in het hoo:f'd hadden gezet de kracht van de vakbeweging 
voorgoed te breken.Ik denk aan de textielarbeiders van 1923, 
toen die fabriekssc-.hoorstenen in Twente gedurende meer dan een. 
hakf jaar geen rookpluimen vertoon:den. Dit waren stukken strijd 
die als een. draad door de gesc-.hiedenis van de Nederlandse vak
bewegimg loopt.De arbeiders legden het werk niet neer voor hun 
plezier,maar wel omdat een koppig en een op winst en nog eens 
wirust belust onderneme:i,d.om weigerde aan de arbeidende bevolking 
een menswaardig bestaan te verse-haffen. 
strijd,ook dat leert de geschiedenis van de vakbeweging,is geen 
doel op zich.zelf,maar een middel om betere levensverhoudingen 
voor de arbeiderskJa,.sse te veroveren. 
Zo wisselde de openlijke strijd, de staking, zic-h a:f door overleg. 
Maar everumbn als het hamteren van de staking een doel op zich
zelf is,evenmin is dat het geval met het overleg. Overleg is een 
an.dere vom. van strijd. Overleg ontleen� �ijn waarde aan de 
strijdvaardigheid van de arbeidersklasse.Overleg,dat niet gedra,e;� 
gen wordt door een strijdvaardige vakbeweging,deert het ondeD
nemerdom niet" Overleg is een andere vorm van strijd, dan het 
stakingswapen. Ook dit leert ons de geschiedenis van de vakbe
weging. 
Vele malen mislukte het overleg en werden de arbeiders genood
zaakt naar het stakingswapen te grijpen,alweer niet,omdat ze 
dat zo,plezierig vonden,maar wel omdat ze daartoe gedwongen 
werdem doorjde maatschappelijke mood waarin ze ve:rk.eerden. 
:Eil. deze maatsc-.happelijke ru9od spruit voort uit de verhoudingen 
waaronder wij leveD1.Het on.dememendom geeft sinds het ontsta.an 
van de vakbeweging nog niets van z.ijn grondslagen prijs gegeven.. 
Nog altijd,en va:adaag méér dan ooit,streeft het naar grote win
sten ten koste van het levenspeil der arbeidende bevolking. 
Ern,zoals in. de da.gen van A.Kuijper,is de aaD1.Val van de reactie 
niet alleen op het levenspeil v:an de werkers gericht,maar tevens 
tegelijkertijd op de vakbeweging.De reactie van vandaag poogt 
de· Vakbeweging zijn strijdvaardig karakter te ontnemen"poogt 
de grondslagen. van de vakbewging, die door de arbeiders in moei
zame strijd zijn verworveDJ, aan te tasten. 
De Vakbe�inf, - dat is de z.elfstandige organisatie van de aD
ö'eiders, e ot taak heeft de sociaal-economische balangen van 
de we.Ik.ers te behartigen . ., 
De vakbewging kan deze taak slechts dan volledig vervullen, wan-

. DJ.eer de arbeid ers het rec-b.t bezitten vakverenigingen te vo:rmen 
naar eigen inzicht,wanneer de arbeiders het rec.ht bezitten de�e 
vakverenigingen in te zetten bij hun streven naar betere levens-

- verhoudingen, wanineer de vakverenigingen het recht bezitten zelf.
standig hun houding te bepalen,met name inzake de vraagstukken
van loon-en andere arbeids voorwaarden.
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En het zijm deze rechten en vrijheden,die door het wetsontwel:j;) 
Publiekrechtelijike Bedrijfsorganisatie worden aan.getast of over 
boord gesmeten.Niet de rechten van deze of gene vakcentrake,maar 
de re<:'.hten en vrijheden van de vakbewging in al zijn verscheiden
heid.Het wetsomtwerp Publiekrechtelijke Bedrijfsorgáil!isatie is 
eem aanval op de vakbeweging,z.oals deze zich in zijn rijke geschie
denis heeft ontwikkelè., 
Daarom vindt dit con.gres plaats, daarom rich"!,en wij ons vandaag en· 
morgem tot We:rkend Nederland, tot de arbeidende bevolkimlg,met de 
oproep: "VERDEDIGT DE V.AKBEWIDINfGl". 
Cndanks, dat in de broehure "We:rkend Nederland verdedigt de Vakbewe
ging",eeii.U. vrij niauwkeurig overzi<:'.ht van de wetsontwerpem ''Publiek
re<:'.htelijke Bedrijfsorganisatie" en "O:lderneminigsre.den.11 is gegeven, 
willen wij de inhoud van beide wetten nog eens kort samenvatten. 
De voorg�telde Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie z.al het ge
hele Nederlandse bedrijfsle�en omvatten., d.w.z. alle productiemidde
lem, zoals fabrieken, sche.ep swerven, transportwezen, enz., alsook l!l� 
delmaatsohappijen, banken en wareD!huiz.en,kortom alle tec-hnische en 
orgaDJisatoris<:'.he middelen,die nodig zijn voor het vervaardigen en 
aan de man brengeIJL Val'.ll goederem en het verrichten van di.enstellll. 
De regering is verder voomemems lagere organen in te stellen�die 
onder de algemene bedrijfsorganisatie zullen functio?teren en delen 
van. het bedrijfsleven zullen omvatten.Deze organen'heten. bedrijf-
en productschappen. De bedrijfschappen zullen b.v. de gehele hout
handel, de gehele meubelin.dustrie,de gehele kleinhandel op het 
gebied van wonimginri<:'.hting, omvattem, enz. (zgn. .. horizontale organi
satie). 
De products<:'.ha_ppen vatten groepen. van ondernemingen samen, die ten 
aanzien van een bepq.ald product de grondstof' leveren, die deze ver
der bewerken en die he·t product verkopen, b.v. houtinvoer,houthandel, 
houtzagerij,meubelfabrieken.,meubelmagazijnen en meubelhandel. 
Een ander voorbeeld is invoer van ruwe grondstof voor textielgoe
deren, spinnerijen, weverij en, confectiefabrieken en winkeliers in 
textiel goederen. 
Tot zover is alles nog -weinig verontrustend. Over de structuur van 
de organisatie maken wij ons niet al te veel zorgen.Dit is immers 
niet het belangri"jkste.Hij,die een drankje moet slikken,z,al niet 
in de eerste plaats kijken na

a
r de vonn van het glas" Voor hem is 

vani. doorslaggevende betekenis de inhoud van het glas en in dit ver
band ook de bereiders van de drank., vooral wanneer je een zeker ver
moeden hebt, dat het\} leven in de waagscha

a
l wordt gesteld. In dit 

geval het. leven van de vakbeweging. 
1"andaar;dat wij niet lang zullen stilstaan bij de vorm van de alge
mene bedrijfsorganisatie,het glas"maar ons verder bezighouden met 
de inhoud,het drankje.Deze inhoud wordt bepaald door de wijze waatt
op de besturen van de organen der algemene bedrijfsorganisatie 
worden sam.engesteld,alsmede door hun bevoegdheden. 
De Sociaal-Ecoill.omisehe Raad,het bestuur van de AlgelI).ene Bedrijfsor
jaodsatie, bestaat uit ten minste dertig en ten hoogste uit 45 leden 
Een derde van. de leden wordt door de overheid benoemd"één derde 
door we:rknemers en êén derde door we.rk.geversorganisati.es.. 
In de bedrijfs<:'.happen. zullen werknemers-en werkgeversorganisaties 
ieder even.veel leden mogen benoemen,tenzij bij afzonderlijke wet 
anders is bepaald. De regering heeft echter nadrukkelijk in de 
Memorie van Toelichting venclaard,dat het niet noodzakelijk is 
dat in de productschafem,waar overwegend economische aangelegen
heden worden bêhandel , evenveel we:rknemers-als wencgeversvertegen
woordigers zitting hebben. 
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De betrokken Minister beslist welke organisaties leden voor de 
bestûren van de bedrijf'sorganisatie mogen aanwijzen •. On hiervoor 
in aanmerking te komen,moeten de organisaties "representatief" 
zijn, zoals dat met�e.en mooi woord heet. 
Wanneer is een vakorganisatie representatief, d.w.z. geschikt om de 
bal an.gen van de arbeiders, die hij verenigt, te behartigen?Het wets
on twe:tI> spreekt daarover met geen letter. Wel wordt gezegd dat een 
Koninklijke Goedkeuring niet voldoende is. Daamaast moet de vak
organ.isatie n.og "representatief" zijn" 
Zo was het ook in. het Italie van Mussolini,z,o is het in Spanje,zo 
is het in Portugal�z,o is het in een reeks van landen waar de react 
een ware terreur tegen de arbeidersk:Basse en aijn organisaties 
heeft ontketend..Zo is het in de landen, waarvan het w. v. v. in zijn 
joll!gste rapport aan de U,.. N.,. O.,dat ook de goed keuring van Kupers 
wegdraagt,z.egt,dat aldaar,(ik citeer letterlijk): 
"de vrije vakbeweging wordt onderdrukt, stakingen buiten de wet 
"gesteld, de doodstraf wordt in.gevoerd voor het deelnemen aan sta
"kimgen., de werkelijke democratische vakbonden onwettig wordem ver
''klaard •en vervangen door vakbondsorganisaties,die een gewillig 
0werktuig z.ijn in handen van de reactie en zijn regeringen." 
Zo is het inL alle landen waar de arbeiders het recht mi ssèn zich 
te laten vertegenwoordigen door de vakorganisaties die zij g-e
se-hikt achten. Zo is het in de landen waar niet de arbeiders besli's
sell!. welke vakorganisaties hun belangen moeten vertegenwoordigen, 
maar de man aan de top. Binnen het raam van de voo:rgestelde P. B.o. 
is di tl!Qin ons land de betrokken minister-,:z.oals het eeens Mussolini 
in Italie was en ook thans in andere landen nog; vele dictators 
zijn. 
Doch laat de regering en diegenen, die haar steunen, begrijpen, 
dat de Nederlandse werkers geen methoden van het :fascisme dulden. 
Zij/zullen zich daartegen even hardnekkig verzetten,als zij het 
deden tegen de maatregelen van Mussert, Woudenberg en Seys-Inquart. 

Cns standpunt is, dat alle organisaties, die door de arbeiders wor
den geschapen en niet�enigerlei wijze in strijd zijn met de 
grondwet,krachtens hun bestaan en de wil van de werkers de gelegen 
heid moeten hebben de belangen van deze werkers overal te verte
genwoordigen waar deze belangen aan de orde komen. 
Maar er zijn in de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie meer 
gevaren., die de arbeidersklasse, ja, die ons :gehele volk bedf\ei.genL 
In art. 2 van het wetsontwe:q> is de bedrijfsorganisatie n.l. de 
volgende taak toebedacht: 
"De .Algemene Bedrijfsorganisatie }leeft tot taak een het belang 
''Van het Nederlandse volk dienende w�rkzaamheid van het bedrijfs
"leven te bevordereru,alsmede het belang van het bedrijfsleven en d 
"daartoe beh·orende personen te behart!hgen." 
Het klinlkt nogal onschuldig en op het eerste gezicht lijkt het�dat 
de bedrijfsorganisatie een scllone taak heeft te verrichten.Het be
lang van het Nederlandse volk zal worden behartigd! De werkzaamheid 
van het bedrijfsleven zal worden gediend en ooln de belangen van de 
tot het bedrijfsleven beh0rende personen worden niet vergeten! 
We hebben op.s echter af te vragen, of het belanig van het Nederland.
se volk, in overeenstemming is met het belang van het bedrijfsleven 
of anders g�zegd,is O1ws huidig maatsc-happelijk bestel in overeen
stemming met het volksbelang? 
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Wij leven mnl"in een kapitalistische maatsC'.happij.De productiemid
delen, die het bedrijfsleven vormen, zijn in handen van enkelingen, 
zijm particulier bezit.Het aanwenden van dit bezit,het maken dus 
van kleding en sc-lloeisel,het boutien van schepen en huizen,het pro
duceren van levensmiddelen, enz., 4oen deze enkelingen niet uit 
edele gevoelens voor bun medemensen,maar ui� zucht naar winst en 
nog eens winst. Dat het produceren van deze goederen, tevens in de 
menselijke behoeften voorziet,is voor de bezitters van het produc-� 
tie apparaat een,zij het dan ook noodzakelijke, bijkomstigheid. 
M.a.w. de behoeften van het Nederlandse volk worden door een klein
groepje lieden geexpl oi teerd.
Het kan op geen tegenspraak stuiten, dat het belaJllg van het NedeI."
lan.dse volk niet gediend wordt door het win.ststreven van een han
jevol kapitalisten.Dit belang vereist een we.rkzaamheid van het
bedrijfsleven., die in beginsel is gericht op de behoeften van ons
volk. DBil!,maar ook dan alleem"kan er sprake z,ijn van een het be
lang van het Nederlandse volk dienende werkzaamheid van het be
drijfsleven • .Als voorstanders van het instellen v éll. een behoefte
voorziening stellen wij ons bij maats<.'.happelijke hervormingen dan
ook de vraag:gaat deze hervorming in de door ons gewenste rich
tilllg�dus in de ri ('hting van het volksbelang of bevordert de her
vormin.g het ondernemersbelang?Zal het niets-ontziende winststre
ven., dat reeds zoveel ellende en armoede heeft veroorzaakt en nog
elke dag teweegbrent,worden weggevaagd of zal dit streven worden
verste:r:kt?
On tot een voor het volk dienende werkzaamheid van het bedrijfs
leven te komen,is nodig,dat de beschik kinigsmacht,en waar nodig,
de eigendom der productiemiddelen, d.i. het bedrijfsleven., in handen
van de gemeenschap worden gelegd, dat is in handen van het Neder-
1 and se volk. 
Ookihet N.V.V.geeft in zijn statuten te kennen,dat het een dergs
lijke maat:schappij voorstaat. Daarin lez.en we, (en ik citeer lette 
lijk): "De besC'hikkilllgsma�ht en, waar nodig ook de eigendom der 
''ProdilctiemiddeleI11,moeten in handen der gemeenschap worden gelegf 
Gaat de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie in deze richting? 
In geen geval. De eigendom van de productiemiddelen wordt door 
het betreffende wetsontweIJ> in genen dele aangetast.Evenmin. is 
er enigerlei sprake van de besC'hikkingsmav.ht in handen van de 
geme ens<.'.hap te leggen • 
Weliswaar hebben de organen van de algemene bedrijfsorganisatie 
naast werkgevers - ook weiknemersvertegenwoordigers, maar in wer
keli-jkheid beslissen de ondernemers, daar deze als regel in de 
meerderheid zijn, Waar dit niet zo is hebben zij toch als bezit
ters een economis�h overwiC'ht en de ruggesteun van de regering
hun regering. De voorgestelde Publiekrechtelijke Bedrij fsorgani
satie zal dan ook niet het belang van het Nederlandse volk die
rueim, zoals het Wetsontwe.rp bedriegelijk belooft,maar uitsluitetj.d 
dat van het groot-kapitaal" 
Deze belangenbehartiging van het groot-kapitaal door de voorg� 
stelde P. B. O.heeft eveneens vergaande en noodlottige gevolgen 
voor de vo lksinvloed op de we:rkz.aamheid van onze parlementaire 
instellingen.Het gehele wetsontweIJ> vertoont nml,een pijnlijke 
gelijkenis met de coIJ)oratieve opbouw van de voormalige fascis
tisC'.he staat Italie en de huidige fas�istisC'.he staten,Spanje en 
Portugal. Mussolini dicteerde in de Italiaanse grondwet, dat het 
gehele maatschappelijke leven van dat land geleid moest worden 
vanuit een aantal �o.rporaties, die wat de samenstelling betreft, 
vrijwel overeenkomen met de sC'.happen van de P" B.o. zoals deze
thaIJ;s wordt voorgesteld. 

-
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, Deze co:rporaties werden bestuurd door ondememers en door naar 
het oordeel van Mussolini representatieve vakverenigingsvertegen
woordigers, terwij1l de aldus be stuurde corporaties wetten uitvaar
digden, die van beslissende invloed waren voor het gehele volk, 
terwij.l dit volk op generlei wijze in staat was zijn invloed te 
doen gelden. 
Ook de organen van de thans in ons land voorgestelde P"B"O"worden 
met verordenende bevoegdheid bekleed.D.w.z.de besturen van deze 
organen, op de samenstelling waarvan geen ander invloed heeft dan 
de man aan de top,de betroklken minister,hebben de bevoegdheid 
verordeningen te maken op de overtreding waarvan straffen zijn 
gesteld,zonder dat de betrokkenen ook maar enigerlei invloed op 
de samH.Stelling van deze besturen kunnen uitoefenen.De door het 
volk gekozen. parlementaire instellingen verliezen, omdat ook deze 
geen doorslaggevende invloeà. iil!.Zak.e deze verordeningen kunnen la
ten gelde�meer en meer aan betekenis.In dit lic-.ht is het instelle 
·van de P. B.o. een aanrandini.g van de huidige demoeratie en een gang
Illaar de co:rporatieve maatachappij van Mussolini. Dat is dan. ook
de reden waarom de katholieke reactie,met Romme in de voorste
gelederen,)zo hartstochtelijk op een snelle instelling van de P. B.o.

aamdriD1gt •
Laten diD vooral de arbeiders,georganiseerd in het N.V.V.,weten.
Hun besturen ·hebben, door aan het tot stand komen van dit wets0n t
we:rp mede te\}we.rken, eigen beginselen verzaakt en steun verleend
aan de doeleinden,die Romme c. s.nastreven.Laten de arbeiders van
het N.V.V.hun �estuurde�s tot de orde roepen en wel ao snel moge
lijk!
Tenslotte he.t derde deel van de taak,die de P"B"O.is toegedacht,
IlJIDl.het behartigen van het belang van de tot het bedrijfsleven
behorende personen,de zgn.bedrijfsgenoten,dat zijn de ondernemers
en arbeiders. ....,. =-==-----
De bel angenbeharti gi'ng van deze bedri j:fsgenoten moet door e8!1 or
gaan worden behartigd bij verordening, zonder dat de, v·akbeweging
d.w.z.zonder dat de arbeiders door middel van hunvakorganisaties
hierop enige invloed kunnen uitoefenen.De organisaties,die als
ongesehïkt door de minister worden aangemerkt niet,maar evenmin
de organisaties, die representatief zijn bevonden. D3 bestuur ders
van de publiekrechtelijke organen moeten nml.hun werkzaamheden
verriC'hten zonder last of ruggespraak met de organisaties waaruit
zij zijn voortgekomen •
Belarugrijk is voor ons in dit verband vooral over welke arbeiders
belangen de organen der P. B. O.,. moeten beslissen.
De ontwe:q,-wet geeft daarop geen rechtstreeks antwoord, doc-h de
voorgescbiedeni s die hieraan verbonden is, vertelt ons op dit punt
meer.
Cp 24 Januari 1947 werd door de minister de zgn. "Commissie Van der
Ven_" geinstalleerd, bestaande \li t vertegenwoordigers van de Stich
ting van de Arbeid, enige regeringspersonen en een a-antal ambt�
lijke leden.Deze eommissi.e had tot taak over de toekomstige bedri ·
organisatie advies aan de regering uit te brengen.Het wetsontwerp
z.oals we dat hier. besprek:em, steunt op dit advies •. voor de samen
werkende vakorganisaties namen in dei..e commissie z.i tting:
A. C" de Bruijill., H. J "de Kuiper (K. A., B., ),F.P" fuyksc.hot,M. Rlp-pert, (CNV)
G.Joustra, H" Oosterhui s en A. Vermeulen(N. V. v .. ).
In de ontwe:q,-wet van de commissie wordtbvoorgesteld om de sc-.b.a,p
pen bij verordening o.a.vast te äoen stellen:
a. de arbeidsbemiddeling:de aanstelling en het ontslag van perso-

neel:
b. de vaks<'holing:
c. de lonen..- en andere arbeidsvoorwaarden.
Vooral bij dit laatste punt, de lonen-en andere arbeidsvoorwaarden,
moeten wij stilstaan. 
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Het bij verordening vaststellen van lonen en andere arbeids
voorwaarden door organen, waarop de vakbeweging geen enkele in_
vloed kan ui toef enen, daar de arbeidersvertegenwoordigers niet op 
last van hun organisaties mogen handelen,noc-.h met deze rugge
spraak houden"is onaanvaardvaar.Het opnemen van lonen en· andere 
arbeidsvoorwaarden. in het kader van de P. B" O. draagt thans, daar 
de heren Vem.eulen,Joustra en Oosterhuis,hiertegen niet gepro
testeerd hebben,in tegenstelling tot vroeger de goedkeuring weg 
van het N. v. V. be stuur., 
Het prijsgeven van het vroegere standpunt wordt bevestigd door 
het N" v. v •. ra,pport, dat na de bevrijding over deze materie is veJ:1-
schenen.Hierin wordt gezegd, dat de vraag of arbeidsvoorwaarden 
van de regelingen,welke het publiekrec htelijke bedrijfsorgaan tot 
.stand zal moeten brengen, ui tdrukk.elijk zijn uitgesloten, "aanilei
dinig ià. op deze uitzondering terug te komen." 
Als motief voor deze koerswijziging wordt verwezen naar de plan
matige politiek,zoals die door het N. V" V, en door(de stichting 
van de Arbeid is voorgestaan. 
Voor het N. v. v. bestuur is het thans de gewoonste zaak van de 
wereld om de werknemers in het bedrijf te binden aan arbeids
voorwaarden, die niet hun instemming hebben. Qpnieuw .een buiging 
van het N. V" V" bestuur naar Romme c.s., die ,er nimmer voor gevoeld 
hebben de vakbeweging een zelfstandige plaats te geven. 
De regering heeft deze vergaande suggestie van de commissie v.d. 
Ven nog niet overgenomen,maar geeft in de Mem�rie van Toelichting 
bl:iJ..jk,hiervan een wann voorstander te zijn" Wat dat betreft is de 
regering handig.Het nemen van voor de arbeiderskJa-sse Oillgunstige 
màatregej)en geschiedt altijd bij stukjes en beetjes. Zij verkent 
eerst het terrein en wanneer zij tot de ontdekking komt,dat he� 
wel gaan z.aJ.,worden. druppelsgewijs· de verslechteringen ingevoerd. 
Deze sluip-politiek: der regering kennen we zo langz.amerhand..Let 
maar eens op hoe äe 'J)rij sverhogingen worden aangekondigd. mige 
dagen tevoren zegt zij dat het leven goedkoper zal wordeni. of kon
digt enkele prijsverlagingen aan van producten die de arbeiders 
met kopen..Al. spoedig komt de kater en krijgen q.e ·we:rkers prijr:r 
verllogingen te slikken, die een flinke verlaging van het leven� 

· peil betekenen. Doch de arbeîderskla sse is niet ac-.hterlijk :zij
doorziet�de bedoeling van de regering. De arbeiders weten en zul
len steeds duidelijker weten, dat het bij verordening vaststel
len van lonen en andere arbeidsvoorwaarden, op overtreding waar
van straf is gesteld,de zelfstandigheid van de vakbeweging aan
tast"Deze ar�eidsvoorwaarden behoren tot de competentie van de
vakorganisaties en wij zullen en mogen ri.iet dulden, dat de re-
gering ook op dit gebied verder gaat...

Het onttrekken van de lonen en andere arbeid\svoorwaarden aan de
vakbeweging is een principiële aant asting van het stakingsrecht.
Het houdt immers im, dat het stakingswapen, een grondwettelijk mid
del van de arbeidersklasse om naar betere levensverhoudingen te
streveru, een middel,dat zovele -malen in de gesc-hiedenis van de 
vakbeweging ingezet moest worden,buiten de wetfgesteld.
Dit wordt niet met zoveel woorden gezegd omdat staken fom.eel
ni.et verboden is.Maar wanneer de vaststelling van arbeidsvoorwaar.
den.tot de bevoegdheden van de publiekrechtelijke organen wordt

/ gerekend, zal het stakingswapen krachteloos worden gemaakt. De 
we:rkers zul-ren het reent weliswaar nog bezitten om het werk neer 
te legg,en, doch de mogelijkheid om hierdoor�resultaten te bereiken 
tracht de reactie te verhinderen door de decreten van de publiek
rechtelijke organen die dan ook de officiële goedkeuring zullen 
hebben van de door de "representatieve" werknemersorganisaties 
aamigewezen leden. 
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Wij zijn er echter van overtuigd,dat de arbeiderl?..1. of ze nu lid 
van het N.V.V.of van de E.v.o.,,van de K • .A.B"of vau het O.N.V. 
zij:im, omder geen enkele voorwaarde het stakingsrecht zullen prijs
geveru. Abraham Kuijper is het niet gelukt, Seyss-Ing_uart is het 
niet gelukt en nog min.der zal het Romme en zijn vrienden gelukken. 
De arbe iders wensen niet te staken om het staken. Zij zijn te al
len tijde bereid om hun gerechtvaardigde verlangens door middel 
van overleg te verwezenlijken.Maar evenmin als staking een beginse 
is,kan ook dit overleg een doel op zichzelf zijn. Beide,zowel het 
nieerleggen van de arbeid, als het plegen van overleg, zijn slechts 
middelen om verder liggende doeleinden te bereiken,nml.het schep
pen van menswaardige verhoudingen voor de werken® kl.asse. 
Maar als alle andere middelen falen,d an moeten de werkers het ree 
hebben het stakingswapen in volle vrijheid te hanteren om �odoende 
hun eisen kracht bij te ze tten. 
om nimmer zovert-te komen,dat in ons land het stakingsverbod. wordt 
afgekondigd, is nodig, dat de wem.ers z.i.ch tegen de invoering van 
de P. B. o. teweer stellen. 
De mijnwerkers gaven het goede voorbeeld. In de mijnen weet men 
nml.langzamerhand wat de P •. B.O.in de 1 pr actiJ1c betekent,omdat hier 
reeds een zekere vonn van P"B.O"bestaat • 
.Als toporgaan der bedrijfsorganisatie in de mijnen is ingesteld 
de Mijn Industrie Raad.Evenals dit het geval is bij de Sociaal
Economis�.he Raad,het toporgaan van de P.B.O.,hebben de onderne
mers in deze raad zo goed als alles voor het zeggen. Tot de taak 
van de M.-I. R. behoort niettemin(bij de taak van de P. B.o. is het
zelfde smoesje verzon nen), "het bevorderen van de sociale zekerheid 
der bedrijfsgenoten. " 
Hoe het met deze sociale zekerheid is gesteld kunnen de mijnwerke� 
vertellen. O:llgumstige pe:t11.sioenregelingen"willek.eur en slechte soci
ale voorzi.ieningen z:i.jn het resultaat van deze M"I"R. 
De direetiesvan de mijnen ging dit alles nog niet ver genoeg 
en achtten het nodig, dat enige maanden ge leden het voor-oorlogse 
jaagsysteem in de mijnen werd ingevoerd. Toen bleek de werkelijke 
betekenis van de M.I. R. en ® toekomstige P. B.o. voor de ondeme
mers •. De organisatiebestuurders kwamen in mindere en meerdere mate 
tegenover de arbeiders te staan, die niet bereid waren de parolen 
van de M. I.-R. op te volgen en zic-h door middel van staking tegen 
het pijler-accoord verzetten.Moedig hebben de kompels de strijd 
gestreden.Hun strijd was betekenisvol • 
Waarover wij hier vandaag beraadslagen,nml.:hoe zullen wij de 
vrijheid van de vakbeweging;de rëc-..hten van de vakbeweging;de zelf
standigheid van de vakbeweging, verdedigen,daarop gaven zij het 
juiste antwoord,door metterdaad de strijd voor betere levensvel'.\
houdingen ·te voeren, en wel in ::E:ENDRACHT _EN SAAMHORIGHfilD. 
Dit congres z.al de juistheid van optreden der katholieke mijn
werkers moeten bevestigen en de reactie duidelijk maken, dat geen 
"loonverordeningen" in staat zijn de arbeidersklasse van de 
strijd voor haar dagelijks brood a:f te houden" 
De arbeidersklasse wenst vrijheid van organisatie en vereniging 
en is bereid de vakbeweging als een kostbaar klein9od te besehel'.\
men en te verdedigen. 

Oongres, 
Volgens het wetsontwe!'.P op de "Cndememingsraden" •is het hoofd of 
de bestuurder van een ondememing,waarin 25 o1l mee·r werknemers 
werkzaam �ijn.,ve.r_plicht een ondernemingsraad in te stellen op een 
door de regering te bepa;ten tijdstip. 
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q;> welke w1Jze wordt deze samengesteld en welke zij�de bevoegd
heden van dit lichaam? 
De ·directeur is uit hoofde van zijn functie, voorzitter van de o. R. 
Deze wordt dus niet door het personeel gekozen. De overige leden 
van de ondernemingsraad worden uit en door de betrokken we:dtnemers 
gekoz-en,waarbij zowel voor het kiesrecht, als voor a.e verkiesbaa:o
heid levftijdsgrenzen zijn gesteldr 

Wat betreft de eandidaatstelling gaat ook dit wetsontwe:q> uit van de 
gedachte, dat zulks dient te ges�.hieden door "representatieve", d.i. 
gesc-.hikte vakbonden"In bepaalde gevallen kUilJilen ook de arbeiders, 
die ui tLdeze geschikte bonden georganiseerden moeten bestaani"cam
didaten stellen.Een en ander wordt geregeld door de zgn. bedrijfs
commissie, die niet door de arbeiders wordt gekoten,maar ook weer 
samengesteld wordt door representatieve organisaties. 
Tenslotte heeft voor alle zekerheid de voorzitter-directeur de be
voegdheid om gestelde candidaten af te voeren en leden van de O. R. 
voor schorsing voor te dragen • .Aldus wordt met zorg de O., R, sam-en
gesteld., 
1ibJ. thans onze bezwaren. 
Deze gelden allereerst de bepaling,dat de directeur, omdat bij direc
teur is,voorzitterl.van de O.R.wordt.Ook deze dient uit en door het 
personeel gekozen te worden. Gebeurt dit, wij z.ijn ervan overtuigd, 
dat zear weinig directeuren of bazen gekozen zullen worden voor 
deze functie.:Fn dat zegt reeds genoeg. 
Voorts zijn wij van oordeel,dat de leden van de O.R.zonder meer 
uit en door het personeel gekozen moeten ·worden,ongeacht van welke 
vakbeweging de betrokkenen lid zijn. 
Cns bezwaar geldt in niet mindere mate de bev oegdheid van de zgn. 
bedrijfscommissies om leden van de o. R. in hun functie te sc-.horsen. 
Wij staan o_p het standpunt, dat leden van de o. R.niet anders geschor 
mogen word.en, dan door de arbeiders, die zij vertegenwoordigen. 
:En tenslotte de bevoegdheid van de o. R. 
De raad mag een reeks van klachten, bezwaren en o_pmel'.kingen 
van het personeel behandelen. Maatregelen nemen, die aan de wensen 
van het�ersoneel voldoen,mag de raad niet. 
Everuso is het gesteld t. a. v.het plegen van overleg, over het vast
stellen van vacantietijden, werkroosters,ploegendiens1Bn en schaft
tijden. Ook mag de raad adviseren en voo rstellen doen omtrent maat
regelen, die tot verbetering van de technisehe en economische gang 
van zaken in de ondememing kunnen bijdragen. Ook hier z.ien we,dat 
concrete besluiten de o. R. worden omthouden" 
De O.R.mag beb.andelen,mag overleg plegen,mag advisèren en map; voor
stellen doen.Magäîiraten en nog eens praten.
Waarom de bevoeg ei4 niet verder gaat spruit voort uit de bepaling 
dat de O"R. de zelfstandige fu'ftntie van de ondernemer moet erkennen 
en eerbiedigen. 
Wat betekent dit? 
Dat de o. R. geen grein.tje medezeggenwchap bezi �. De zelfstandige 
functie van de ondememer erkennen en eerb:ii.edigen is in strijd met 
elke vorm van medezeggens�.hap.Medezeggensc-.hap heeft tot voorwaarde 
dat aan de onderneming een maatsehap�elif e functie wordt toegeken d
d.w.z. een functie die gericht is op et · enen van het volk. 
Nu dit niet het geval is in het wetsontwe:q> betreffende het in
stellen van O"R. ,verklaren de opstellers zich nadrukkelijk voo:o
standers van een kapitalistische productiewijze.Van sommigen ver
baast het ons niet. We wisten dat. Maar wat te zeggen van de 2e voor
zitter van het N" V" V., de heer Ooste:rhuis, die med e de regering in 
deze zin adviseerde? 

-
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Niettemin wordt dit alles ons van de zijde van het N.V. V" voorge
dragen als "Medezeggenschap-Nu"• Wat betekent het echter in werke
lijkheid?Laten we eens een voo.rmalig bestlil.urder van het N. V" V" aan 
het woord laten.In de "VW{beweging''van 1\pril 1930 schreef VQll IVJ.]lJRS
"Het principiële verschil tussen het bedrijfsradenstel sel van de 
"R.K. en de moderne arbeidersbeweging wortelt in de grondslagen van 
"de beide stelsels van bedrijfsraden.De R.K. wensen een bedrijfs
"radenstelsel, dat de instandhouding van het privaat bezit bevor
dert,de moderne arbeidersbeweging ziet voor bepaalde gebieden in. 
voortbrengiimg bedrijfsorganisatie als noodzakelijke voorwaarde om 
tot socialisatie te kunnen kome.ru., du-s een voortbrenging op de grond.
slag van net gemeenst'.hapsbezi t. "
Zo zien we.dat ook het wetsontwerp betreffende het inst-ellen van

ondememirugsraden.volkomen de beginselen van Remme dekt. 
Het erkennen van de zelfstandige functie van de werkgever in het 
proces van voortbrenging,is het in beginsel huldigen van het pri
vaat bezit, gelijk dit van katJ;iolieke zijde wordt gedaan. 
Het N.V. V" bestuur heeft blijkbaar z:ijn streven naar gemeensc-.haps
bezit van de productiemiddelen opgegeven en braaf aan:vaard,wat 
Romme dicteert.De leden van het N.V. V.tijn hiervan"evenals dit het 
geval is met de houding van het N.V. v. best-uur inzake de P" B.o. z;ovee 
mogelijk onkundig gelaten. 
Dit bestuur ontwijkt angstvallig een diepgaande bespreking over dez 
voor de arbeidersklasse zo gewichtige vraagstukken"H.et zal· daarom 
zaak zijn, dat d.i t congres de leden van het N" v. v. alarmeert en hen 
oproept trouw te blijven aan de strijd voor een waarlijke medeze� 
gensdhap. Om deze te bereiken.,is het noodzakelijk,de bestaande...ker
n-:-em met lil.and en tand te verdedigen en strijd te voeren om deze 
nieuwe en uitgebreider bevoegclheden te geven.In de fabrieken en 
onderoemirugen waar deze kernen nog niet bestaan.,moeten zij worden 
gevonnd.,Het is het beste ;m.twoord,dat&de arbeidersklasse op de 
voorgestelde ondememingsraden kan geven. 
Tenslotte de vraag:,waarom de regering en haar steunpilaren. juist 
nu met deze P"B.O.en het wetsvoorstel betreffende de ondememings
raden komt.Het arutwoord is niet ver te zoeken. 
Van.af de bevrijding gaan de arbeiders gebukt onder de loonstop, 
die trouw bewaakt wordt door het College van Rijksbemiddelaars, die 
in we:rkelijk.heid loondictati>rs zijn em als zodanig de weg geplaveid 
hebben voor "loonverordeni:r:ngen" van de P.,B. O"Terwijl de lonen door 
de stop laag z.ijn gehouden, stegen de kosten van het levensonderhoud 
met de regelmaat van een uu:rwerk en daalde als gevolg hiervan de 
k;.oopkracht van de lonen.In dit verband klaagt de "Volkskrant" van. 
enkele dagen geledelill,dat het prijsgedoe de spuigaten ui tloopt"Ka 
er op gewezen te hebb-en, dat de, .suiker aanstonds 15 cent per kilo 
in prijs stijgt,de witte bonen van 40 op 80 cent per pond z-ijn g,e
komen, de capucijners zelfs F.1,-- per pond doeni, de blo�m met 6 cent 
per k ilo wordt verhoogd, de rijst een gepeperde sprong maakte van · 
25 op 50 cen.t en de schoenen ongemerkt over de gehele linie dqurder 
worden.eimdigt dit blad met de verzuchting,dat het tijd wordt dat 
de huisvrouw ook eens een gil geeft.Wanneer een regeringsblad als 
de "Volkskrant" is,reeds tot deze ontboezeming moet�komen,(kennelij 
bedoeld om bij de arbeiders in he t gevlei te geraken), terwijl het 
zelf verantwoordelijk is voor de miserabele toestand waarin de 
we.Ikers verkeren, dan loopt het mêêr dan de spuigaten uit. 
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Dit wordt ·ons duidelijk,wanneer wij kennis nemen. van: de plannen 
van de regering, zoals die uit de jongste millioenennota blijken. 
Voor volkshuisvesting en woningbouw is maar liefst 182 millioen 
minder uitgetrokken dan vorig jaar.Deze vermlb?illdering,.zo stelt de 
re� ring zich voor,moet opgevangen worden door het aantrekken van 
particulier kapitaal.Dit betekent echter onvermijdelijk huurver
hoging, daar de kapitaalbezitter s niet voor niets hun geld in 
huizen steken, die bij de tegenwoordige bouwkosten en thans gel
dende huren, geen winst opleveren. De subsidies op levensmiddelen 
en verbruiksgoederen zullen worden afgescha� of verminderd, 
met als gevolg verdere prijsverhoging, die in totaal een bedrag 
van 237 millioen uitmaken. 
wanneer aanstonds de wet op het instellen van bedrijfspensioen
fondsen aangenomen wordt, zullen vele arbeiders 2% van hun inko
men aan. premie moeten betalen. In ruil daarvoor krijgen zij bij 
het bereiken van de 65-jarige leeftijd,oDJgeveer F.1O,-- pemsieeD1 
per week.Dit is echter een wissel op de toekomst, waarmee vandaag 
de bakken, en kruidenier niet betaald kunnen worden. 
N.aast dez,e pensioenwet behandelt de Tweede Kamer een wetsontwe:r:p 
inzake de verplichte verzekering tegen de gevolgen van onvrij
willige werkloosheid.Ook hiervoorlkmoeten de arbeiders aanstonds 
ruim 2% van hub. 1 oon bij dragen. 
Ja,het loapt de sPUi�aten uit.Ja

1het wordt hoog tijd
1

dat de
HUI SVRCUWEN E:EN GIL EVEN. 
Met gillen alleen komen we er echter niet. De arbeidersklasse 
van Nederland, de Nederlandse vakbeweging en ällen. voor wie het 
de ui"'aten ui tloo t dienen hun erechtvaard.i de verlan ens 
ken aar te m en en voor e verwezen 1. kmg aarvan onverpoosd 
vo en en s riJ vaar g op e res e staan.· 
De angst van het ondememendom, voor deze strijdvaardigheid, 
het voornemen der regering om het levenspeil van de arbeidende 
bevolking drastisch te verlagen, is het antwoord op de vraag, 
waarom deze P.B.O.in het leven wordt geroepen. 
Het aantastelll. van de vakverenigingsvrijheden en -rechten,het 
bij veroraening vaststellen van loon-en andere arbeidsvoorwaa� 
den op overtreding waarvan straffen zijn gesteld, is voor het 
groot-kapitaal voorwaarde tot het stagneren van de woningbouw, 
is voorwaarde tot het stelen van ons dagelijks brood,het brood 
uit de monden van onze vrouwen en kinderen! 

Waarom poogt de reactie het brood uit onze monden te stelen en 
het levenspeil van de werkers te verlagen?Waarom wordt de volks
huisvesting en woningbouw verwaarloosd? Ondat de reactie zijn 
eigen,aan de arbeidersklasse en het volk vijandige,doeleinden 
nastreeft. Ook dit blijkt uit de millioenennota.Nagenoeg 40% 
van de begroting voor het vo lgende jaar is bestemd voor leger, 
vloot en het onderhouden van de strijdma�hten in Indon.esie" 
De kosten van het militaire bondgenootschap van Engeland,Frank
rijk"LuxembJ.rg, Belgie en Nederland worden betaald met het zweet 
van jullie,worden betaald met het levensgeluk. van. de arbeiders
klasse, gaat ten koste van het levenspeil der :Engel se, Franse, 
LuxembJ.rgse,Belgisc:-.he en Nederlandse arbeidersklasse.-Dit mili
tair bondgenootschap staat onder leiding van het groot-kapitaal 
van Af!lerika,hetzelfde Amerika, dat zegt west-Europa economisch 
op de been te wtillen help en met het zgn. Marsb.all plan. 
Maar het wordt bij de d ag duidelijker - en wij blijven slechts 
bij de feiten - die voor ieder waarneembaar zijn, dat de Marshall 
hulp de Italiaanse arbeiders de fabrieken uitdrijft en de werk
loosheid daar\'met de dag toeneemt, dat de lonen van de Franse 
arbeiders ver beneden het waanzinnig gestegen prijzenpeil blij
ven, dat in de West llllropese landen het levenspeil van de werken 

e, 
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bevolking met de dag slechter wordt,dat in Eillgeland ministers 
tot het volk spreken - niet over de noden die het beroeren -
maar wel om de zonen van dat volk uit te nodigen,zich opnieuw 
in het soldatenp ak. te steken. 
]):ll. in Nederland bestaat de b�groting voor nagenoeg 40% uit 
posten voor oorlogsdoeleinden. Dit zijn de doeleinden van de 
reactie, want het volk van Neder�, de volkeren van west-Europa 
de volkeren van de wereld, willen geen oorlog. Zij willen vrede 
en brood.De vijanden van de v·rede willen oorlog en sluiten 
daartoe, a:ls de voortekenen niet bedriegen, z.elf s militaire 
verdragen met Franco,de Spaanse Hitler. 
Maar de arbeiders van West Elropa laten zich niet van de vrede 
weg afbrengen. In toenemende mate sluiten zij de gelederen in de 
strijd-voor het dagelijks brood. Wij zien dit vooral in Italië 
en Frankrijk. Maar ook in ons land zijn alle voorwaarden aan
wezig om met succes deze weg te volgen. On.ze ka,Pitalisten weten 
dit.Het is ui t angst voor dezé wetensehap"dat ze thans pogen de 
arbeiders te beroven van hun vakverenigingsrechten en -vrijhede 
Het is de angst voor deze wetenseha,P, waardoor ze thans pogen de 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij verordening vast te 
stellen"Geem 11lihonverordeningen. 11 , geen dwangwetteIDJ., z;ijn echter 
in· staat de arbeidende bevolking van de strijd voor betere 
levensverhoudigen af te houden" 
Q;> welke grondslagen moet deze strijd rusten'? 
Elke . aanslag op de koopkracht van het arbeidsloon,hetzij door ... 
prijsverhoging of anderszim.s, dient met kracht van de hand gewez 
te worden en onverpoosd en eendrachtig gestreefd n.aar aanpassin 
van de lonen aan de kosten van het levensonderhoud. Daartoe 
dient de arbeidende bevolking de vakbeweging te verdedigen 
tegen het voornemen van de regering om deze tot machteloosheid 
te doemen in een P.B.O.die de lonen en andere arbeidsvoorwa� 
den bij verordening vaststelt, op overtreding waarvan zware 
straf:fen zijn gesteld. 
Maar dit is niet alles"Nog al tijd is de Nederlandse vakbeweging 
in zichzelf verdeeld.Het is deze verdeeldheid in de vakbeweging 
die een welkome steun vonnt voor de doeleinden van het onde� 
n.emendomt> een welkome steun� vonnt voor de doeleinden van de
reactie.In dit verband herinneren wij aan het besluit van de
EVO genomen in Februari 1947,de eenheid met het NVV tot stand

1 te brengen.Dit besluit heeft sindsdien aan betekenis gewonnen.
De gevaren,die het levenspeil van het�werkende volk bedreigen, 
nemen met de dag toe.E:l. het zijn deze gevaren die ons de plicht 
opleggen,het vraagstuk van de vakverenigingseenhe id met meer 
kraeht dan ooit aan de orde te stellen.Alle beletselen.die de. 
arbeiders in de vakbeweging gescheËden houden, dienen opgeruimd 
te worden.Welke zijn deze beletselen?Vraagstukken van tactiek? 
Deze lossen de. arbeiders op in de strijd voor hun gemeenschap
pelijke belan-gen,.mits zij doordrongen zijn van de wetenschap 
dat het fundamen t van elke tactiek moet zijn de vakverenigings
eenheid,mi ts zij maar overtuigd zijn, dat het instandhouden 
van de verdeeldheid in de vakbeweging, de reactie versté}tt in 
haar voornemen het levenspeil van de arbeidende bevolking op
nieuw te verlage:rru. Vraagstukken van tactiek kunnen en mog.en
derhalve geen oorzaken van de verdeelde vakbeweging zijn. 
Maar wat blijft er dan nog aan beletselen over? 
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Het N. v. v. bestuur wees de fusie met de EVC vaJl\de hand. Waarom? 
De EVC �ou�een communistis�.he organisatie zijn die niet zelf
standig beslist:,maar handelt op aanwijzing van een politieke 
partij.Dit argument is uit den treure herhaald,zowel door Romme, 
als door enige sc-.heum.akers in de EVC. Dit afgezaagde argument is 
een middel van de reactie om de verdeeldheid van de vakbeweging 
in stand te houden. Wanneer de tralDIIlannen in den Haag, waarvan 
velen, die 30 en meer jaren trouwe iheden. zijn van het N.V. v., staken 
dan hebben dat de communisten gedaan.Wanneer katholieke mijn
werkers tegen de invoering van het pijler-accoord in verzet 
komen,dan hebben dat de ·cmnmunisten gedaan. Zo is het ook in an.-
de re. 1 an.den. Wanneer de. Franse arbeiders met millioenen zich verzet 
ten tegen de toenemende daling van de koopkra�ht,dan lezen we 
ook hier·in een aan.tal bladen,dat het de communisten11Û).ebben ge
daan. Maar de arbeiders doorz:ben dit spelletje meer en meer. Zij 
weten drommels goed,dat in Frankrijk niet de communisten de 
prijzen tot waanzinnige hoogte opvoeren. Zij weten drommels goed 
dat het in Frankrijk de reactie is, die het ondernemend.om in het 
genot van. buitensporige winsten stelt ten koste van het levens
peil der Franse arbeiders. :En de arbeiders van Nederlànd weten 
drommels geed, dat het niet de communisten zijn, die 11oorgestelè. 
hebben op ·de begroting voor 1949 nagenoeg 40% voor oorlogsdoel
einden uit te trekken, de subsidies op de verbruiksgoederen te 
vem.inderen of af te schaffen, de winstmogelijkheden voor het 
onderne me�dom te veITuimen en de posten voor volkshuisvesting 
en woningbouw met ettelijke millioenen te verlagen. 
Zij, die dit op hun geweten hebben,hetzij hier of elders,dat zijn. 
de om:ru. st stok ers, dat z.i jn de 1 è:èdem, die het 1 and on tr edde rden, 
dat �ijn de l.ieden die doeleinden nastreven, welke niet die van de 
werkende bevolking zijn.Dat is de reactie,hier zowel als in Frank 
rijklMeenn.alen wordtlwde Nederlandse arbeidersklasse voorgehouden 
dat ze bij hun streven naar loonsverhoging, de Franse toestandeill 
najagen.Het zijn ec-.hter niet de arbeiders van Nederland die de 
Franse toestanden �treven,maar wel zij,die het levenspeil van 
het welkende volk pogen te verlagen. Ondat wij de Franse toestan
den niet wensen, zeggen we tot de regering: "Vem.inder de uitgaven 
voor oorlogsdoeleinden, want wij willen vrede! "Zeg� n wij tot de 
regering: t'Handhaaf de subsidies op de levensmiddelen, want wij 
willen brood! "Zeggen wij tot de regering: 0Bouwt woningen in 
plaats van oorlogsvloten, want wij. willen behoorlijk gehuisvest 
zijn! nzeggen wij tot de regeri!llg: "Bedwing de winst.en van het 
groot-kapitaal, want wij willen leven!" 
Maar, als de regering doof blijft en weigert aan de verlangens van 
de arbeidersklasse tegemoet te komen,zoals de regering van Frank
rijk doof is voor de stem van de Franse arbeiders, wanneer de 

· :r;:egering de prijzen opdrijft om de oorlogsuitgaven te bekostigen
{ ten koste van ons levenspeil, z.oaJ. s de Frq11se regerin6 dat doet,

dan zal de Nederlandse arbeidersklasse naar het voorbeeld van 
onze Franse kaneraden, een andere taal moeten spreken. 

1 De arbeiders van Nederland willen geen Franse toestanden, evenmin 
als de Franse arbeiders die gewild hebben.In Frankrci.jk is het 
de reactie, die de Franse· toe standen van lage lonen en hoge prij
zen geschapen heeft,zoals het hier de Nederlandse reactie is, 
die in de jongste begroting de aanval inzet op het levenspeil 
van de Nederlandse arbeidersklasse! 
Het wencende volk komt in verzet,overal waar de reactie het in 
zijn bestaan aantast.En. als het in verzet komt,dan schreeuwt de 
reactie van de daken, dat het weer de communisten zijn. 



• 

• 

Nr. 5555-4-' 48 •. -14-

Neem,het zijn niet de comnnmisten.,die in verz.et komen.,het is de 
arbeidende bevolking.En. daartoe behoren. ook de communisten. 
In de vak.beweging dienem de arbeiders als arbeiders met elkaar 
t-e SJ?rekeru.En. nu kan. men moeilijk beweren dat de EVO niet uit 
arbeiders bestaat. Wanneer het NVV bestuur dan. ook beweert, dat 
het niet samen wil gaan met de EVC,dan betekent dit in werkelijk
heid,dat het de eenheid van de arbeiders afwijst.En hiertegen à 
dienen alue arbeiders en vanZielfs_preken..d"in het bijz.onder zij, 
die in het NVV p;;eorgal'.Di seerd zijn, met kracht op te treden.. Met 
dezelfde kracht als waarmee de arbeidende bevolking op dient te 
treden tegen scheur:makers,moeten z�b 

aan.gepakt worden, die om welk
reden ook"de verdeeldheid van de v eweging in stand houden. 
Zij, die de verdeeldheid van de vakbeweging in stand houden, ve:ri
ste:rken de reactie in zijn pogen het levenspeil van de arbeiders 
opDlieuw te verlagen. 

Het zal de taak van dit eongres zijn,niet alleen de arbeiders 
van Nederland op te roepen hun levenSJ?eil te verdedigen.,de vak
beweging te behoedem voor de gevaren die hean, bedreigen door het 
ilmstellen van de P.B. o. ,in niet mindere mate zal dit congres 
het vraagstuk van de vakverenigingseenheid met meer kracht dan liH. 

ooit tev9ren. aan de orde moeten stellen. 
Over het hoofd van dit congres heen.,z,eggen. wij tot de arbeiderude 
bevolking van Nederland: "Breng de vakverenigin.gseenheid tot stand! 
Zeggen wij,met name tot de arbeiders,georganiseerd in de Unie
bonden.: "Overtuigt Uw bestureru van de noodzaak dezer vakvereniging 
eenheid. staat niet toe, dat deze besturen. het tot stand komen. van 
dez.e vakverenigingseenheid nog langer verhinderen.." 
smeedt de eenheid metterdaad op grondslag van de st'rijd voor Uw 
da.gelijk se bel an.gen., op gröndsl ag van de verdediging van de vak
verenigingsre�h ten en -vrijheden. 
Het materiaal voor deze eenheid is aanwezig,dat zijt gij,dat is 
de�arbeidende bevolking,dat is het aantal. 
De smidse waarin deze eenheid gesmeed.kan wordelll. is er

1
d-at is 

de stri 'd voor onze d o-eli ·kse be]J.an eru dat is de stri "d voor 
ons age lJ s roo l 

Te 22. 45 uur eindigde BLCKZIJL zi.Jn rede, die langdurig appllau.s 
uitlokte.De eerste zitting werd hierna door ERWIGH met een. kort 
woord ge sloten.,. 

Zaterdag, 9 October 1948, te 9 uur werd de 2e z.i tting door ERWICH 
geopend met voorlezing of verm�lding van ingekomen telegrammen 
en brieven.,w.o.van de Luxemburgse vakvereniging en van de voor
zitter van de Al.gemene Bond van Zeevaren.den,H.DANE,die me:raemteel

iru een san.atorium in Polen verpleegd wordt.Besloten. werd D.eeDJ. 
telegrafische wens voor een spoedig herstel te doen toekomen. 
Hi..ema was het woord aan de eerste van de 20 discussianten, die 
die m»ttgen het woord zouden voeren. Het heeft geen zim al het 
gesprokene� in extensm te ve.rmelden..Het was alles koekoek-een-

zang en vrijwel allen waren het eens met het door BLOKZIJL in. 
zijn rede betoogde.Vólstaan moge worden met een resumt van de 
voorniaçJJ1ste opmerkingen. 

1 
DE BOER;(�AB}bouwbedrijven,zeide dat ook de Katholieke denkende 
ar'6ei'a.ersÏÏeÎ; eens waren of moesten z.ijn met };let standpunt der 
E.v.c.Hij betoogde dat de geestelijke verzorgers wel kwistig
waren met hun geestelijke verzorging,maar weinig of geen aanT
dacht schonken aan de materiële problemen. Of sehoon er enkele 
R.K.geestelijken waren die een juist inzicht in de materiële
noden- hadden en het niet eens waren met· het gevoerde regerings-

beleid. 
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N.aar �i�n mening was deze regerin.g erop uit om de arbeiders
zo weinig voedsel te geven dat zij nog net in staat waren om voor
de oorlogsindustrie te we:rken"

Een Indonesi&sch spreker
1PIEJIBA,., (EVC), hotel bedrijf, zag in het 

huidige oerëid l;. a.. v. de P. 13. o;aezelfde kbloni.ale mentaliteit 
die ook voor de oorlog in Indonesië tot uiting kwam in de s,?ID.en
stelling van de Volksraad.Zoals de Volksraad geen volksvertegen
woordiging was,z,o, is dez.e P. B. o •. geen lichaam waarin de arbeiders 
iets te vertellen hebben. 

WT,(EYQ),met�albedrijf,vroeg een uiteenzetting over het ver

sclli l tussem de P. B.o. in Nederland en in Tsje�ho-Slowakije en 
Frankrijk.Naar z.ijn mening zullen de vertegenwoordigers in de 
bedrijfs-en products<:'.happen niet meer kunnen en mogen doen è4,w 
het vragen van kleine verbeteringen" Dit is naar algemeen oordeel 
hun enig�te taak. 

SL�.R, (IUCTl), b..,Q13..Wbe..9-rijf" wees op verschillende. tekortkomingen -in de 
rëêre van BLCKZIJL. Waarom werd de Memorie van Toelichting niet be
sproken en wat behelsde het mimier.heidsrapport?Volgens spreker 
zal het N. v. v. binnenkort de betekenis- en strekking van. de P. B" O. 
op scholing en in broc�t1;re s uiteenzetten. 

OOSTHO:EK,(.Algem.Bond varu Werkers in het Wûjnbedrijf)
,.gaf een zeer 

ui"'wöêngeuiteenzetting van het ontstaaii7de samenste lling en 
we:rld.ng van het Mijninstituut,de P.,B"O.in het mijnbedrijf,waç.raan 
het volgende wordt ontleend: 
De mijnindustrie is thans ongeveer 3 jaar "gezegend" met de P.B.o. 
Deze P.B..O.is er im 1945,door de toenmalige minister van Sociale 
Zaken, in het 2e Kabinet Gerbrandy, een mijningenieur van beroep, 
in de pa.ar maanden van zijn ambtsperio.ade met voortvarendheid 
en kracht "doorgejaagd" en bij Kon. Besluit vastgesteld.. .Als de 
k;.apitalisten ergens haast achter zetten,dan is er voor de arbei-

. ders meestal "een luchtje aan".En dat er een luchtje aan was�is 
wel gebleken.Met de pen_sioenregeling is niet zoo'n haast gemaakt. 
Deze P. B.o. voor de mijnindustrie kent allereerst als toporgaaDJ 
de 'ltMijn Industrie Raad", (M. I.R. )Onder de MIR staan de Onderne
mingsraden, ( o. R. )en daaronder de "Raden in nieuwe gemeenschap", 
een fraaie naam voor een sle<:'.ht ding en daarom kortweg RING ge
noemd. 
De MIR bestaat uit 21 leden, t.w. êf3n onpartijdige voorzitter,10 
vertegenwoordigers van de we:rkgevers en 10 vertegenwoordigers 
van de werknemersrdie door hun respectievelijke organisaties 
worden aangewezen en door de mini ster worden benoemd. Een eerlijke 
vertegenwoordiging,zou men zo zeggen. 
Maar dat is het niet-. In de arbeidersvertegenwoordigmg zitten nml. 
6 arbeiders en 4 beambten.En het is eerr overbekend feit en door de 
praktijk bewezen,dat vooral de hogere. beambten meer afhankelijk 
z._ijn van de we�rs � de gewone arbeider.De vrees voor het 
baamtje,de kans 1/o p bevordering,de periodieke v,e.rhogingeru, spelen 
eeru niet onbelangrijke rol bij het bepalen van hun houding van 
deze werknemers.En zo is het voor de we:rkgevers,vooral bij be
langrijke beslissingen,een klein kunstje om een meerderheid voor 
hun voorstellen te krijgen.Daarbij komt dat directeuren en bedrijk 
leiders zowel vertegenwoordigers voor de we:rkgevers als voor de f
we:rlmemers kunnen zi jlill., Soms krijgt men- dan ook de indruk dat er 
een soort taakverdeling plaats vindt.E�:im omgez.waaide beambte is 
vo ldoende om de werlcgevers een meerderheid te bezorgen en wan
neer zij dat nu maar een beetje verdelen blijven zij zowel met 
de arbeiders als met de werlc-ge-rers goede-vrienden. Zo is ook het 
vooroorlogse jaagsysteem erdoox gekomen en de proteststaking op 
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êên mijn heeft in deze niets gebaat. Zo zullen alle verslechte
ringen erdoor komen. Opmerkelijk is dat bij de proteststaking 
de werkgevers niet kll-agden over de verminderde productie,maar 
beduc-..ht waren voor het itj. gevaar brengen van de P. B.o.-
De verhouding 4 beambten tegen 6 arbeiders is niet in overeen
stemming met de werkelijke verhoudi:ggen. Een verhouding van 1 :9, 
zou nog een gunstige vertegenwoordiging voor de beambten zijn. 
Daarbij komt nog dat alle we.rtmemersorganisaties eem verte�n
woordigi.ng krijgen,hetgeen de eenheid niet bevordert en mede 
helpt aan een onzuivere arbeidersvertegenwoordiging. 
In de O.R.z.iet men alweer het onzuivere beeld.Eerstens wordt niet 
iedere mijn als een onderneming besc-houwd maar vonnen een aan
tal mijnen die aan �ên eigenaar behoren� sa.men éên onderneming. 
Bijv.4 staatsmijnen vormen tèn ondememing,3 Oranje-Nassau mij
nen., dito. Hiervoor is dus tfm O. R., die moet opkome!1 voor de. be
langen van de arbeiders van 4, respectievelijk 3 mijnen. 
De vertegenwoordiging is 5 werkgevers tegen 10 werknemers. Maar ••• 
de werggevers hebben dubbele stemmen en ook hier weer de onzui
vere verhouding arbeide rs - beambten. 
Tot slot de RING,die als een soort kern gezien moet worden en 
waarvan er in iedere mijn êên is.samenstelling:8 leden,,t.w.l 
bedrijfsleider,,.} beambten, 4 arbeiders. De verkiezing is getrapt. 
Niet de arbeiders kiezen hu� vertegenwoordigers,maar de ver
trouwens:nannen uit de "eenheden" .. D.w.z. uit een groep van 8.J:1-
be iders die allen hetzelfde of nagenoeg hetzelfde werk doen, 
wordt een "eenheid"gevormd. Deze kiest een vertrouwensman en 
door de vertrouwens:nannen worden de vertegenwoord,i.gers in de 
RING gekozen.. Door een handige samenstelling van de "eenheden" 
kan de bedrijfsleider een niet onbelangrijke invloed uitoefenen 
op de vertegenwoordjging in de RING. 
Met dez.e, aan de praktijk ontleende voor.beelden, bezwoer spreker 
de aanwezigen zich met alle macht tegen de komende P. B.O. te 
verzetten opdat de toestanden uit de mijnen geen gemeengoed 
zouden worden in het gehele Nederlandse bedrijfsleven. 

De 3e zitting,die te 13.30 uur begon en door H.HENNINK gepre
sideerd werd, gaf,na de voorlezing van brieven en telegrammen 
als eerste van de 25 sprekers de N.V. V.-man VERBJNT. 
Spreker begon met de erkenning da-t"'zowel de hem vreemde omgeving 
als dat wat hij in de rede van BLCKZIJL en in de discussies be
lui sterd had,hem had 11overdonderd".Hij voelde zic-..h onzeker, 
wist niet wie te geloven en kon als eerlijk NVV-man niet aan
ruemen dat zijn hoofdbestuu.....-r hem willens en wetens "verkor..ht". 
rus had hij voortijdig de ochtendzitting verlaten en was,met 
zijn bezwaren,naar de hoofdbestuurder van het N. v. v., Ad VERMEU
LEN, gestapt,met wie hij,over de onderhavi12:e materie,een onder
houd Vaill. a!l!.der.half uur had gehad. On niet teveel tijd in beslag 
te ruemem, wilde hij geen uitvoerig rel aas van het onderhoud 
gevai.,maar zic-..h bepalen tot de voornaamste punten. 
le. De wet op de Chdememingsraden. 

, VEH\dEUL:EN had spreker gewezen op de .zeer beslissende posi. tie 
� die hier de Bedrijfscommism.e innam. Deze was te vergelijken 

met de thans bestaande kernen.Niet de voorzitter van de O.R.

kon de vertegenwoordigers schorsen,maar dit was voorbehouden 
aan de B. c. Jih waar deze B. c. was samengesteld uit vertegenwool:\
digers van de arbeiders,moest men erkennen 'dat hier van een 
werkelijke arbeider$Vertegenwoordi ging en medez.eggenschap spaa
ke was. Waarbij nog kwa m dat procuratie-houders�afdelingschefs 
e.d.die geacht konden worden door de voorzitter(directeur van
de onderneming)vertegenwoordigd te worden,door de B.O�van ver
kiesbaarheid konden worden uitgesloten.
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2e. De door de EVO geuite kritiek t.a.v. de door het NVV aan
genomen houding i.v.m. de loon-en prijspolitiek, was onjuist. 
Het NVV stelt zich tegenover de regeringspolitiek.Vo lgende 
week zal het de kaarten op tafel leggen en t>f andere maatre
gelen 1Sf loonsverhoging vragen. overigens had VEBMEJLEN spreker, 
aan de hand van officiële cijfers aangetoond, dat de kosten 
van het levensonderhoud sinds 1946 slechts 2% gestegen waren. 
Op het hierdoor uitgelokte hoongelach uit de zaal antwoordde 
spreker:"Ik heb geen reden om aan de door ambtenaren vast
gestel de officiële cijfers te -ki.jfelen. Als we nu alles in 
twijfel trekken en ook de eigen besturen niet meer kunnen 
vertrouwen, waar blijven we dan?" 
3e. De P •. B. o. borg voor de arbeiders niet die gevaren in zic-h 
die BL<KZIJL in zijn rede genoemd had. Immers ook de werk
gevers ste1den zich lijnrecht tegenover het voorgestelde wets-
omtwerp ., 

Een verzoek uit de zaal aan BLCKZIJL om VERBUNT direct te 
\ amtwoorden,,werd door deze afgewezen •. Di t kon wac-.hten tot het
1 eirude van de di scu ssi es" 

WCUDEi.ifBERG, (E_Yg),die deel uitgemaakt had van de delegatie 
Illáär Tsjecho-Slowakije, gaf een kort ovemioht van de P. B.O. 
in dat lan-d.. 
In ieder bedrijf met meer dan 20 arbeiders was een bedrijfs
bestuur.Dit bestuur werd uit en door de arbeid.ers op democra,
tisc-he wijze ve:rkozeni. De candidaten werden door de  vakvereni
ging gesteld,hetgeen niet verbaasde als men naging dat 85% 
van de arbeiders in de vakvereniging was georganiseerd. Voor 
bedrijven met 20 of minder arbeiders gold een andere regeling. 
De beàr.ijfsbesturen hebben volledige medezeggenschap op so- • 
ei aal en economi sc-h terrein, wat door de wet gewaarborgd wordt. 
Het aannemen en ontslaan van pe-rsoneel wordt door het B"B" be
slist.De bedrijfssc-.holen voor jeugdige arbeiders worden door 
het B":S..geeontroleerd.De secretaris-generaal van het Departe
ment van Economisc-.he Zaken heeft eens gezegd: "Als we de leden 
van de o. R. economisc:-.he medezeggens('hap geven,komen ,de arbei
ders op de stoel van de ondernemer. " 
In Tsjecho-Slowakije zitten de arbeiders op stoelen gelijk aan 
die van de ondernemer;. 

Al-s laatste spreker van de lange rij kreeg BUWALDA, (EVO Jeugd) ,. 

het woord. Met ge-exal tee·rde stem en al te nadrukkelijke ge
baren stond hij,in een kennelijk nagemaakte rede vol gemeen
plaatsen en cliché ui tdrukkingen,10 minuten lang te jammeren 
over het droevige lot van de hedendaagse arbeidende jeugd 
en bezwoer hij de aanwezigen de eisen -van de jeugd:Gelijk 
loon voor gelijke arbeid, 3 weken betaalde vacantie en Betere 
vaks�holing op kosten van de we:rkgever, te ondersteunen. 
Hij verklaarde dat de progressieve jeugd €}én was met de oudere 
garde van de µbeidersklasse en verzoc-ht deze laatste dringend 
de jeugd met � rijke� ervaring en dieper inzieht bij te 
staan. 

Te omstreeks 16 uur kwam BLCKZIJL aan het woord teneinde de 
gemaakte op·merkd.ngen te beantwoorden. Volgens spreker geen 
gemakkelijke taak, wan-t ten eerste w·aren de meeste discussi
anten het met hem eens geweest en ten tweede waren er�zoveel 
geweest. 
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Spreker wilde daarom volstaan met: 
le. de afwijkende opmerkinlgen, die z.ic-h in de woorden van VERBUNT 
kri.stalliseerden,te we�rleggen, althans een ernstige poging 
daartoe te doen: 
2e.nogmo.al � een korte samenvatting; te· geven van de bezwaren 
van de EVO teg-en de voorgestelde wetsontwe.rpen; 
3e. antwoord te geven op de vraag: "Wat nu?" 

Ten aanzien van de macht van de Bedrijfscommissie merlcte spre
ker op dat de door VEHii:&JL.EN gegeven voorstelling op z.ijn minst 
misleidend was. Want de B. C. was niet een lichaam dat in ieder 
bedrijf een pl.aats had p

zoals de kemen,maar moest beschouwd 
worden als een top-orgaan over de o. R. 's van een aantal gelijk
soortige bedrijven. Bovendien waren de leden niet uit en door 
de arbeiders gekozen maar door de "door de m1.nister representa
tiei geac>.hte vak.organisaties" aangewez.en. »J, al was het juist 
dat de B"a"kon beslisseru over de schorsing van de leden der 
O"R. en versc-.hillende personen van ve:rkiesbaarheid kon uitslui
ten, dit nam niet weg dat hier'1een onaanvaardbare organisatie
vorm geboden werd. De leden van de o. R. dienden uit en door de 
arbeid�rs van hetlt bedrijf op democratisc-.he wijze verkozen te 
worden e.n. de enigen. die over sc-.horsing of ontslag konden be
slissen waren diezelfde arbeiders. 

Ook de door VEEMEUL.EN geuite bewering dat de werkgevers lijn
re�ht tegenover de P. B.O. stonden was in zijn algemeenheid on
juist en ihi slei den.d. 
<njuist omdat niet alle wertcgevers afwijzend t. o.de P. B, O. 
stonden, al e:rkende spreker dat een groep van middelgrote en 
kleine on..dememers de P. B. O, afwezen"Maar onder deze groep vond 
men niet de "Stikkers" uit het bedrijfsleven�niet de groo� 
kapitalisten, die in de P. B.o. een kans zagen om hun concurrenten 
te nekken, een kants die door de kleinere ondernemers dan ook 
zeer tere�ht gezien en gevreesd werd. 
Misleidend omdat door deze voorstelling van zaken de arbeiders 
geneigd waren te denken: "Waar de ondememers tegen zijn,daar 
moeten wij automatifehvû6r zijn. ''Maar zo eenvoudig was deze 
zaak niet. Zoals gezegd, er was een groep van wertcgevers tegen 
de P.B.O.Maar de bezwaren van die groep kwam.en uit gehei1 an
dere motieven voort als de bezwaren van de arbeiders. De voor
gestelde wetsontwe:rpen waren voor de arbeiders onaanvaardbaar, 
ongeacht het feit dat zij ook door sommige werkgevers niet 
gewen.-st werden.. 
Overigens had deze voorstelling van zaken nog het bezwaar dat 
men op die manier zelfs in het denken de leiding aan. de we:rk
gevers overliet al wenste spreker dat VEiiMEUL:EN. al tijd zo 
simplistisch dacht en �onsequent voorstander was van datgene 
waarvan de werkgevers tegenstander waren. 

De door VEI&IIDLEN gegeven verklaring dat de kosten van het 
levensonderhoud sinds 1946 sle".hts met 2% �estegen waren, gaf' 
BLCKZIJL een met beide handen aangegrepen kans tot een felle 
aan.val op het NVV bestuur in het algemeen en Ad VERMEULEN in 
het bijzonder. 
Vooropstellende dat hij een absoluut vertrouwen had in de amb
tenaren van het Centraal fureau voor Statistiek, toonde spreker, 
aan de hand van door het c. B.$.verstrekt cijfe:rmateriaal aan, 
dat de algemene kosten van levensonderhoud sinds 1946 met 6% 
gestegen waren. 
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"Maar",zo vroeg spreker, ''wat behoort tot het levensonderhoud 
van de arbeider? Behoort daartoe ook het duurste radiotoestel 
vaP. Philips,dat sinds die tijd met 15% in prijs verlaagd werd. 
Behoort daartoe ook e�n slaapkamerameublement van F.800,--,.

dat 
nu misschien F. 700

,. -- kost?To(".h zijn deze prijsverlaginlgem in 
de cijfers van het c. B. s. veIWerkt en drukken zij op die mani.er 
het algemene eindcijfer.Maar wanneer wij zien naar de prijz,en 
van die artikelen die de door snee arbeider wert:elijk voor zijm 
levensonderhoud modig heeft,zoals eten,(40% van het iillkomen.), 
eeru beetje te�tiel, schoeisel en de allernoodzakelijkste repara
ties daarvan, dan zien we dat de kosten van het levensonderhoud ri 
niet met 2% maar met 17% gestegen zijn.Dit zijn cijfers van het 
c ... B. S. En anders zouden we onze vrouwen en moeders eens kurumn 
vragen. Die zullen wel andere cijfers geven als Ad VERMEJL:E.N. 
:F.n. onze vrouwen zijn ook betrouwbaar! " 

Komende tot de uitlating van VERMEUL:EN dat het Nff volgende week 
de kaarten op tafel zou leggen en andere maatregelen of loons
verhoging zou vragen, vroeg spreker zich af of dit weer zo zou 
gaan· als in 1946 toen Ad VERMEULEN op het .Ani.ti-Duurtecongre s 
van het NVV uitriep: "Regering, als niet binnen 3 maanden de 
prijzen over de gehele linii.e met 10 tot 15% gedaald zijn,kan 
niets of niemand het NVV weerhouden van de 3e loonronde�" 
's-Morgens had een der sprekers opgemerkt dat als het NVV zijn 
taak goed verstaan had,men nu reeds aan de 8e loonronde .zou 
toezijn. Spreker kon niet beweren dat dit cijfer 8 juist was. 
Hij wilde dit dan ook slechts als beeldsp:ç-aak gebruiken.Maar dat 
het NVV zijn taak niet fil:.Oed verstond,was in de afgelopen jaren 
wel duidelijk gebleken. 

• Op de door VE.RIDNT gestelde vraag: ''Kunnen we dan onze eigen bestu
ren niet meer vertrouwen'2 ", wilde $preker a!lltwoorden: "lil s men hier
mede bedoel� een blind vertrouwen in het juiste inzi�.ht,de juiste
taktiek.Mlen de juiste maatregeleru van het NVV bestuur, dan. zeg ik
NEEN. ""Dan is ook het EVC bestuur niet te vertrouwen.. Voortdurende
waakzaamheid, voortdurende controle van de leden, van de arbeiders
is noodzakelijk.Met de beste bedoelingen kan het bestuur een

1 vert:eerde weg inslaan."
Voortgaande zeide spreker sle(".hts vertrouwen te hebben in de 
arbeidersklasse,i.p. tegenstelling tot Ad VERMEULEN die in een
reC'ent artikel in "Het Parool" ges("hreven had: "Wij keren dus
terug naar het oude uitgangspunt van de liberale industrie,
tenzij: ••• de minister van Financi�n nog iets achter de hand heeft
met betrekking tot de investeringscon.trole. Maar dat is dan ook

/ 

de laatste strohalm waaraalill. ik mij wil vastklampen."
Wel een zwak fundamemt om het gebouw van een bat.er en welvaren
der Nederland op te grondvesten.Een strohalm,waarvan men niet een
weet of hij er is, ac-.b.ter de hand van de mini ster van,_ Financiën.

Hiema gaf spreker nogmaals een korte samenvatting van de .vool'-
maamste bezwaren tegen de voorgestelde wetsontweII>en.Wederom
bleek dat deze zi�.b. voomamelijk ri.c-.b.ten tegen:
le. de gedac-hte wijze van saJllenstelling van de verschillende or
ganen;
2e"de verordenende bevoegdheid vooral t.a.v. lonen en ,arbeids
voorwaarden.;
3e.het onthouden van beslissingsrecht aan de lagere organen,
speciaal de Cb.dememingsraden. 
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Bovenstaande bezwaren kwamen o.m.duidelijk naartvoren in het 
door BLCKZIJL gegeven voorbeeld. ''Neem eens aan, "zo zeide .spreker, 
"de mini ster van Binnenlandse Zaken ontslaat alle gemeenteraads
leden van Nederland.Dan neemt hij een lijstje met de namen van 
alle politieke partijen van Nederland.Daarop schrapt hij de 
namen van die partijen die hij niet representatief, dus niet 
ges<'.hikt a<'.ht en aan de andere partijen stuurt hij een brie_fje 
waarin staat dat z.ij 1 of 3 of 5 vertegenwoordigers kunnen be
noemem voor het bestuur van die en die stad. Die bestuurders 
gaan aan het wenc en �onder dat zij overleg mogen plegen met 
de bevolkimg verhogen zij de- tramtarieven,maken gas en ele�t-ra 
duurder en bepalen de proc-enten van de gemeentebelasting. Dat 
gaat zo in iedere stad in Nederland. Ik ben bang dat dit geen 
geringe beroering in Nederland zou verwekken! 
Zo en niet anders staat de zaak met de voorgestelde P. B.o. "

Bij de bearutwoording van de vraag: "Wat nu?'', betoogde spreker,dat 
dit C"orugres niet het einde maar het begin is van de strijd. De 
strijd voor het dagelijks brood. Wan.t al deze problemen van publmék
rech telijke bedrijfso.rgani satie, van medezeggenschap, van sociale
en ziektewetten kunnen worden teruggebracht tot de strijd voor 
het dagelijks brood. De simpele snee brood van de arbeider. 
Deze strijd moet gevoerd worden,maar kan niet met suc�es gevoerd 
wordem als de arbeidersklaase niet een is in haar strijd.Met klem 
betoogde spreker dat de �enheid van vakv.ereniging eis is voor de 
succesvolle strijd voor het dagelijks brood.Het zijn niet twee 
problemen: brood en eenheid.H_et is �ên probleem. 
Herhaaldelijk heeft de EVC getracht tot fusie met het NVV te komen 
maar het NVV heeft deze fusie geweigerd omd at de EVC communistisch 
zou zijn en uiteindelijk bevelen van een v.reemde mogenèheid zou 
aannemen-. Deze beschuldiging verwie:q:, spreker. De leden van de 
EVC, de arbeiders zouden dit niet dulden. "Stel", zo riep spreker 
uit, "dat er vanavond een vlàègtuig van de Rlssische Amb assade op
Schiphol landt en ik met nog enige and ere bestuurders stappen
erin omdat wij bij Molotof ontboden waren,die ons de nodige
olllè.ers gaf. Wanneer wij dam. Maandag terugk-.men zouden de arbeiders

1 zouden juJ.-.-lie zeggen: "Berend, wat moest jij bij Molotof of bij
stalinL. Daar heb je niets te maken. Bemoei je met onze zaken, de 
zaken van de Nederlandse arbeiders.Daar is je plaats!" 
lih jullie zouden gelijk hebben.Maar,en hier citeer ik een offi
cieel telexbericht, gisteren landde op Valkenveen een vliegtuig 
van de �erikaanse .Ambassade en daarin stapten KUPERS van het NVV, 
De BRUIJN van de KAB en RTPPERI' van het CN!V. Zij begaven zich 
n.aar Marshall,die hen omtboden had. Als het dan waar z,ou zijm
dat de EVO door een vreemde mogendheid gedicteerd werd,zou men
to�h hoogstens kunn.en. zeggen: "Dief en ...... enfin, U kent het spreek
woord wel l " 
Voortgaande verwees spreker naar de ontwe:q:,-oproep aan de arbei
dende bevolking van Nederland, die onder de con,gressi sten was 
vers_preid..Hij verwac:-.htte dat deze de goedkeuring van het 0ongres 
zou verkrijgen evenals het ontwerp schrijven aan de regering, 
waarvan de voornaamste punten waren: 
1.handhaving van de subsidies op de levensmiddelen;
2"handhaving van de huidige kolenprij sf
3.handhaving van het huidige huurpeil;
4. onmiddellijke toekenning van een loonsverlloging van 15%.

' 
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Uitvoerig stond sprffker stil bij de eis tot handhaving van de 
huidige kolenprijs.Hij verldaarde dat de kolenprijs de basis is 
van alle 8Ildere prijzen,zoals de kolen zelf de basis zijn van de 
gehele industrie. 
Tenslotte wekte spreker de aanwezigen op om de gedachten die op 
dit congres ontwikkeld wareru, uit te dragen in alle steden en 
do:q,eru,iru. alle bedrijven en industrie�n, onverpoosd te strijden 
voor de eenheid van vakvereniging,voor een beter en welvarend 
Nederland en eensgezin:d te zijn in de strijd voor het dagelijks 
brood. 

BL.OKZIJL,die zichzelf in snedigheid over.bof, oogstte met zijn 
grotendeell voor de vuist weg uitgesproken rede,die niet geheel 
van humor was ontbloot en oratorisch inderdaad zeer goed genoemd 
kon worden, een langdurig applaus. 

Met een kort woord van HENNINK werd het congres gesloten.Het 
on:tweil) schrijven aan de regering en de ontweI'.P oproep aan de 
arbeiders,waarvan de tekst hieronder volgt,werden zonder stem
minlg goedgekeurd • 
Te 17.15 uur ging het congres ordelijk uiteen. 
Bij de deur werd gecollecteerd voor het Solidariteitsfonds. 
------------------------------------------------------------

K-2.
roe aan de arbeidende bevolkincr van Nederland. 

et door e E" V. c. belegde fui ten.gewoon Congres, "Werkend Nederland 
verdedigt de Vakbeweging", gehouden op 8 en 9 0ctober te .A)llst;erdam, 
sameD1gesteld uit 293 gedelegeerden, (waaronder 85 led� van andere 
organ,i saties) ,iwert:zaam im 251 bedrijven en indu strieen, spreekt 
als zijn mening ui t,dat de wetsvoorstellen inzake de ''Publiek
rechtelijke Be.drij fsorgani satie" en 110ndememingsraden:. 11 bes�.houwd 
moeten wordem als een poging van reactionnaire zijde de zelfstan · 

1 
digheid der vakbeweging aan te tasten en aan de groeiende invloed 
van de arbeidersvertegenwoordiging in het bedrijf een einde te 
maken. 
Het betreurt,dat de besturen van het N.V. v., de K • .A.B. en l).et CNV, 
hun meä.ewenüng hebben verleend aan deze voor de arbeidende be
volkirug schadelijke wetsontwerpen.Met name het NVV bestuur ver
:h.ochent de beginselen van eigen organisatie door mede te werken 
aan. het voornemen van de regering in de nabije toekomst de lonen 
an andere arbeidsvoorwaarden bij�verordening wast te stellen. 
Het is van oordee] ,. dat deze aanranding van de\r6chten en vrijheden 
der arbeidersk:Lasse het voor$l)el is van een grootscheepse aanval 
op het toch al te lage ptt levenspeil van het werkende volk. 
Terwijl na de bevrijding van ons land de loonstop onder het 
wakend oog van het College van Rijksbemiddelaars werd gehand,.. 
haafd, stegen de kosten van het levensonderhoud, en nam als gevolg 
hiervan de spannd.ng tussen lonen en prijzen hand over hand'toe. 
In scherpe tegenstelling met deze voor de arbeidende bevolking 
funeste gedragslijn.,maakt het bedrijfsleven buitensporige winsten 
en werd het uitkeren van dividend verhoogd van 6% tot 9% en de 
heffing inreens op de ve.rnwgens venninderd met F. 400. 000. 000,- ..
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'lhans heef't de regerin�haar millioeneri-nota aangekondigd, dat de 
subsidies op de :verbruiksgoederen zullen worden afgeschaft o:f verm4: 
minlderd en de win_stmogelijkhden voor het ondememe�om verruimd. 
De ui tgaven voor leger en vloot en andere oorlogsdoeleinde n be
dragen voor het jaar 1949 nagenoeg 40% van de totale begroting, 
terwijl de post voor VJederop bouw en Volkshuisvesting met globaal 
Fr 200. 000. 000,, -- wordt iDJgekrompeill., 
Als gevolg van het afsc-.haffen der subsidies op verbruiksgoederen 
en de voorgenomen huurverhoging,zullen onvennijdelijk de kost-en 
van het levensonderhoud in belangrijke mate stijgen •. 
In het li cht van de talrijke gevaren, die de arbeiderskla:,,sse en 
zijn levenspeil bedreigen,.roept het Congres de arbeidende bevol
kin.g op elke aanval op hun. rechten, organisatie-vrijheid en levens
voorwaarden met kracht te bestrijden. en de vakvere-nigin.gseenheid 
tot stand te brengen. 
Het roept in h et bijzonder de georganiseerde werkers op: 
1 e. de zelfstandige vakbeweging te verdedigen tegen het voornemen 

van de regerimg om haar tot machteloosheid te doemen in een 
PrB" O.. die de lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij verorde
nirug zal vaststellen. 

2e. de besturen van hun vakorganisaties ervan te overtuigen. dat 
het instandhouden van de verdeelde vakbeweging de reactie ver
sterkt in haar voornemen het levenspeil van de arbeidende 
bevolking opnieuw,'te verlagen. 

3e. elke aanslag op de koopkracht van he t  arbeidsloon,hetzij door 
prijsverhoging of anderszinä,met kracht van de hand te wijzen. 

4e. onve:rpoosd en. eendrachtig te streven naar aanpassing van de 
lomen aan de gestegen kosten van het levensonderhoud. 

--·-------
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
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�9 nl"T, 1948

IA f/<fo�
VEJ:tSLAG van het Buitengewone ConGres van de Eenheidsvakcentrale 

tegen de wetsontwerpen Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisa
tie en de Ondernemingsraden, gehouden op 8 en 9 Odtober 
1948 in Bellevue te AmsterJam • 

.Aanwezig waren afgevaardigden uit ruim 250 bedrijven en andere be
langstellenden, tezamen ongeveer 800 personen. 

Zaalcapaciteit ongeveer 1000 zitplaatsen. 

�-\ Het congres stond onder leiding van de 2e voorzitter der E.V.C.,
� ER�ICH, die het congres opende. 

Efö.TC.Hrichtte een speciaal woord van welkom tot de delegat · 
leden, uie de Nederlandse arbeiders in Tsecho-Slowakije hebben ver
tegenwoordigd. Hij concludeerde dat dit buitengewone congres alles
zins gerechtvaardigd was, gezien de grote belangstelling welke er 
voor dit congres bestaat, getuige zowel de grote opkomst, alsook 
de binnengekomen telegrammen van de bemanningen van 21 op zee varen 
de schepen en van üe vakbonden van Roemenië, Hongarije, Polen, Sov
jet Unie, Frankrijk (C.G.T.) en het Wereld-Vak-Verbond. 

,A-Iij zeide dat de indiening van de wetsontwerpen p.B.o. en 
de Ondernemingsraden het noodzakel�tjk maakte dat de Nederlandse 
arbeiders zich met alle wettige middelen te weer moesten stellen 
tegen deze knevelwetten, omdat deze wetten weer terugvoerden naar 
het gehate regiem van Colijn. 

Er is nog niet één van de arbeidersorganisaties geweest 
welke haar leden over deze wetsontwerpen naar waarheid heeft inge
licht, zodat de E.v.c. het als haar plicht had beschouwd alle Ne
derlandse arbeiders, ongeacht hoe zij waren georganiseerd, deze 
misleidende wetten uiteen te zetten, aldus spr. Hij besloot zijn 
openingswoord met het uitspreken van de hoop dat dit congres een vl 
vlammend protest van geheel werkend Nederland aan de huidige rege
ring zou worden. 

Hierna werd het programma voor de beide congresdagen inge
deeld en werd het uwoord" nu gegeven aan de verzorgers van het 
"culturele" gedeelte van dit congres, t.w. Lion Contran, Uut en 
Ber Hulsing en vvya Gram berg, die tot de pauze het gehoor trachten 
te boeien met declamatie en zang. 

yl 
Na de pauze hield de le Voorzitter van de E.V.C., �erend 

·\ .BLOKZIJL, een rede, welke in extenso hierbijgaat.
Na afloop hiervan werd de eerste congresdag gesloten en 

konden de aanwezigen zich beramen op de discussies, welke op de 
2e congresdag gehouden zouden worden. 

1 

Nadat ER.-1ICH de 2e congr8sdag geopend en diegenen, die 
eerst nu aanwezig konden zijn verwelkomd had, alsmede nog enkele 
sympathiebetuigingen van niet-aanwezige arbeidersgroeperingen had 
voorgelezen, stelde hij de gelegenheid tot discussie open. 
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Een groot aantal der aanv.1ezigen gaf zich hiervoor op. 
Een lid van de K.A.B. (volgens De •aarheid zekere De Boer uit 

Vlissin!ep) zeide dater tussen de lagere en hogere geestelijkheid
verscffl. van opvatting bestond over het stakingsrecht en de hante
ring daarvan door de arbeiders. Volgens hem moeten de arbeiders 
dit wapen in geval van nood kunnen blijven hanteren en hij riep 
zijn geloofsgenoten dan ook o� tot samenwerking met alle arbeiders 
hoe ook €eorganiseerd J die dit recht gehandhaafd wensen te zien. 

Een ander katholiek zeide het te betreuren dat de geestelijk
heidhet toetreden tot de E.v.c. verbood en zeide hierin te zien 
een pogen van die zijde om de zo noodzakelijke eenheid te voorkomen. 
Daarom moesten de arbeiders in de bedrijven die eenheid trachten te 
bereiken, want de reactie treft alle arbeiders, zonder onderscheid 
van organisatie. Hij wekte op, niet alleen in discussies, maar ook 
in daadwerkelijke strijd de onderhavige wetsontwerpen te bestrijden. 

Een lid van het bij het fl.V.V.aangesloten Verbond van Textiel
arbeiders, de "Eendracnt 11 zeide er zeker van te zijn dat zijn organi 
satie tegen de "etsontwerpen was, aan�ezien deze organisatie destiji; 
ook voor fusie tussen net N.v.v. en de E.v.c. had gestemd. Volgens 
hem zou het alleen van de strijd der arbeiders afhangen of die wets
ontwerpen aangenomen werden of niet. Hi_j_zeide echter lid van z.ijn 
9rg5!aj.satie t_e zq,l],_�n blijven om vandaar u:j.. t z:i,.jii b_�s�uur v9or de 
Y:7erkelij_ke belangen der arbeiders mobi�l te maken. 

Van de volgende discussianten legden de meesten de nadruk hier
o� dat de besturen van de Uniebonden zich met hart en ziel verbonden 
hebben aan het beleid van de huidige regering en bereid zijn de rech 
ten der arbeiders zonder enig protest te verkwanselen. Hierbij zou 
vooral het N.v.v. zijn principes, zoals het die oorspronkelijk, 
evenals de vroegere ö.D.A.P. verkondigde, waarbij het kapitalisme 
als enige oorzaak van alle ellende �erd gezien, thans ten nadele 
van de arbeiders hebben 9rijsgegeven. 

In verband hiermede zeide een afgevaardigde uit de Grafische 
bedrijven dat het hoofdbestuur van de Algem. Ned. Grafische Bond 
reeds lang door duistere manoeuvres de leden misleidde en dat deze 
machtige organisatie een aanhangsel der regeringspolitiek was. gewor-

, den. Deze afgevaardigde zeide gaarne als symbool der eenheidsge
dachte der grafische arbeiders, Blokzijl als voorzitte.r der E.V.C. 
de hand te willen drukken, hetgeen door Blokzijl toegestaan werd. 

Een Rotterdamse bouwvakarbeider verklaarde na de inleiding van 
Blokzijl naar de N.V.V.-hoofdbestuurder Vermeulen te zijn gegaan 
en hem gevraagd te hebben noe het N.V.V. nu tegenover het wetsont

:werp p. B.o. stond. :Je ze af6evaardigde zeide dat Vermeulen had be
weerd dat de arbeiders wel veel zeggenschap in de P.B.Q. zouden 
heboen en dat de beweringen van E.V.C.-zijde over de stijging van. 
het prijspijl en de latente houding van het N.V.V.-bestuur leugens 
waren 

. ,eer andere discussianten noemden de wetsontwerpen van Ameri
kaans maaksel en kennelijk geinspireerd door de Amerikaanse vrees 

jvoor het communisme. 
Een afgevaardigde uit de mijnèn demonstreerde de door de mijn�e 

werkers opgedane ervaringen met de daar reeds in toepassing ge
brachte bedrijfsorganisatie en zeide dat van med.ezeggingschap geen 
sprake was. 

Een afgevaardigde van de Algem. Bond van Zeevarenden deelde 
in zijn discussie mede dat de zeelieden bij de koopvaardij momen
teel verplicht waren deel te nemen aan een opleidingscursus tot 
kanonnier. 

\ 
Door een der discussianten werd de vraag gesteld hoe het kwam 

dat verschillende ondernemers ook tegen het wetsontwerp op de
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0ndernemingsraden waren. 

Enige afgevaardigden uit de landarbeidersbeweging zeiden dat
voor hen het gevaar niet zozeer lag bij een eventuele wet P.B.0° 
daar deze materie voor de landarbeiders al vastlag in de "Stichting
van de Landbouw'', waartegen ook de boeren zelf gekant waren. Zij 
vergeleken deze instelling met de 11Landstand" uit de bezettingstijd.

(Dezerzijds wordt opgemerkt dat een tamelijk groot aantal der
aanwezigen lid bleek te zijn van een der zgn. Uniebonden, vooral 
van de K.A.B. Blijkens de betogen van de meeste discussianten wa
ren zij meestal bij voorbaat reeds tegen de onderhavige wetsontweI'f1
pen �ekant, slechts enkele hielden een informatorische discussie, 
terwijl van een tegen de ten deze door de E.V.C. voorgestane poli
tiek 5erichte mening nauwelijks sprake was • 

. ,at betreft de keuze van de afgevaardigden wordt opgemerkt 
dat de Iv1etaalnijverheid te Arnhem verte6enwoordigd was door de be
kende c.p.N.- en ..ri:.V.C.-functiónnaris Th. J. Koek, een arbeider 
van de Hollandse �etallurgische Bedrijven (Tinfabriek) te Arnhem, 
waar hoogstens 20% van het personeel aangesloten is bij de E.v.c. 
Koek is dan ook niet door het personeel van die fabriek, doch door 
de afd. Arnhem van "De Metaal"(E.V.C.) als afgevaardigde aangewezen)

Na de pauze kreeg Blokzijl de gelegenheid de discussianten
te beantwoorden. 

Hij zeide dat er inderdaad ondernemers waren die tegen het 
betreÎÏende wetsontwerp waren gekant, omdat niet alle ondernemers
1•stikker"s waren. Vooral de kleine ondernemers zouden in het ge
drang komen. maar omdat er nu ondernemers tegen waren, wilde dit
nog niet zeggen dat de arbeiders er voor moesten zijn, zoals de 
Uniebondsbestuurders suggereerden. 

Aan het adres van de Rotteraamsche bouwvakarbeider zeide 
Blokzijl dat Vermeulen hem misleid had. �e arbeiders hebben in de
P.B.o. practisch niets in te brengen. at betreft de stijging van
het prijspàil verwees Blokzijl naar de recente gegevens van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek en naar het huishoudboekje van re
vrouw van de Rotterdamse "kameraad'. (De Rotteru.alllse arbeider zeid

\ hierop dat hij geloofde dat inderdöad Blokzijl en niet Vermeulen 
gelijk nad. 

at betreft de loon- en prijspolitiek der regering zeide 
Blokzijl dat de E.v.c. in alle opzichten 6elijk hee:ft gekregen en 
miu.dels de P.B.o. wil de regering nog verQer deze weg op. 

Hij bestreed fel de steeds tot de E.V.C. gerichte verwijten
dat deze organisatie coID.ûl.unistisch is en zájde dat de kranten te 
klein zouden zijn als hij eens met een Sovjetvlèegtuig afgehaald 
zou worden om besprekingen met Moloto:f te voeren. Iets dergelijks 
gebeurd echter wel met de Uniebestuurders Kupers, De Bruyn en Rup�
pert, die met een vliegtuig van de Amerikaanse ambassade naar Parij
zijn ge�vlogen voor besprekingen met Marshall en Dulles. 

qij eindigde de beantwoording met een dringen�beroe_p op de 
aanwezigen om te komen tot een eenheid in de bedrijven, ongeacht 
hoe de arbeiders ook waren georganiseerd. 

Aan het einde van net congres werden de volgende door de 
E.v.c. geformuleerde eisen aangenomen en werd besloten deze aan de 
regering te zenden: 
1. iandhaving der subsidies op de direct noodzakelijke levensbe 

hoeften. 
2. Idem op de kolenprijzen. 
3.Hand.having van de huidige huurprijzen. 
4.Verhoging der belastingen op de winsten der groot-ondernemers. 
5. Prijsbeheersing aan de basis en bij de groothandel. 
6. Aanpassing der lonen aan de huidige kosten van het levensonder-

noud. Arnnem, 16.10.1948.
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'R e d e, uitgesproken door 
e Demons ra me Congres 

voorzitter d-r J<J. v.c., o 

De �.v.c. h�eft de arbeidenàe bevolking opgeroepen de vakbeweging te ver
dedigen tegen de gevaren die haar bedreigen. 
Al vorens v,e de ze gevaren, die opgesloten liggen in het wet sont 1erp Publiek
rechtelijke Bedrijfsorganisatie, nader bespreken, enige vmordennover de 
vakbeweging zelf. 

Hiermede vmrdt niet bedeeld de ze of gene vakcentrale, daze of gene bond 
doch de Vakbeweging" zoals we die tot nu toe in alle verscheidenheid ken
nen. de väkbeweging. zoals die door de overgrote meerderheid van de arbei
dende bevolKing wordt begrepen, zoals die door de werkers wordt aanvaardt. 

Nie Vakbeweging zegt, zegt strijd. Strijd in een verscheidenheid van vorm, 
omvang �n hevigh.eid, maar toch strijd. �/trnneer de arbeiders in de Drentse 
veenkoloniën een 5u tal jaren geled�n in dogfe berusting nog veelvuldig 
naar de drankvle s grepen om voor t!en wijle hun kommervol be staan te ver
geten, dan leven ze thans niet op een hoger plan door een gelukkige 
samenloop van omstandigheden, dan zijn ze niet op dat plan gebracht door 
de menselijke gevoelens van de ondernemers, maar dan danken ze hun lots
verbetering aan de strijd van zich3elf, aan d� strijd van de arbeiders
k�asse, aan de strijd van de vakbeweging • 

Wanneer vandaag geen kinderen van 8 jaar en ouder de fabrieken en werk
plaatsen bevolken, wanneer vandaag de arbeidersdag geen 14 uur en langer 
is, dan hebben de werkers dat niet te danken aan de sociale gevoelens van 
de ondernemers, maar wel aan de strijd van hen zelf, aan de strijd van de 
arbeidersklasse aan de strijd van de Vakbeweging. De Geschiedenis van de 
Nedcr.Landse Vakbewegin is een geschiedenis van stri ·d. strijd voor lots
ver e ering, s riJ egen aan as ing van verenigingsrechten en vrij
heden, zoals mn d� dagen van Abraham Kuijper. Honderden malen moest het 
stakingswapen worden gehanteerd. Ik denk hierbij aan de sigarenmakers 
van 1915, die in dat jaar de tanden op elkaar moesten 2etten om een enigs
zins dragelijk levenspeil te veroberen. Ik denk aan de landarbeiders van 
1919, toen de grote boeren zich in het hoofd hadden gezet de kracht van 
de vakbeweging voor goed te breken. In denk aan de textielarbeiders van 
1923, toen de fabrieksschoorstenen in Twente gedurende meer dan een half 
jaar geen rookpluimen vertoonden. Dir waren stukken strijd, dië als een 
draad door de geschiedenis van de Nederlandse Valbweging loopt. De arbei� 
ders legden het werk niet neer voor hun plezier, maar wel omdat een koppig 
en een op winst en nog eens winst belust ondernemer weig�rde aan de arbei 
dende bevolking een menswaerdig bestaan te verschaffen. 

Strijd, ook dat lkeet:-t de geschiedenis van de vakbeweging, is geen doel op 
zichz.elf, maar een middel om betere levensverhoudingen voor de anbeiders
klasse te veroveren. 

Zo wisselde de openlijke strijd, de staking, zich af door overleg. Maar 
ev�nmin als het hanteren van db staking een doel op zichzelf is, evenmin 
is dat het geval met het overleg. Overleg is een andere vorm van strijd. 
overleg ontleent zijn waarme aan de strijdvaardigheid van de arbeiders
klasse. Overleg dat niet gedragen wordt door de strijdvaardige vakbewe
ging, deert het ond�rbemersdom niet. Overleg is een andere vorm van strijd 
dan het stakingswaven. ook dit leert ons de geschiedenis van de va.kbewe-

' 

ging. 
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Vel 1:: malen mislukte het overleg en werden dt arbeiders genoodzaakt naar 
het stakingswapen te grijpen, alweer niet omdat ze dat zo plezierig vonden,
maar wel omdat ze daPrtoe gedwongen weettden door de maat schapp di jke nood 
waarin ze verkeerrà.en. 

En deze maatschappelijke nood spruit voort uit de verhoudingen waaronder 
wij leven. Het ondernemersdom heeft sinds he t ontstaan van de VakbeweGing 
nog niets van zijn grondslagen peijsgegeven. Nog altijd, en vandaag meer 
dan ooit, streeft het naar grote winsten ten koste van h t levenspeil 
der arbeidende bevolking. 

En zoals in de dagen van A. K'Uij�er, is de aanval van de reactie
niet alleen op het levenspeil van de werkers gericht, maar tevens en tege
lijkertijd op de vakbeweging. De reactie van vandaag poogt de vakbeweging 
zijn strijdva�rdig karakter te ontnemen, poogt de grondslagen van de vak
beweging, die door de arbeideds in m oeizame strijd zijn verworven, aan te 
tasten. 

De Vakbewegin�,- dat is de zelfstandige organisatie van d� a�beiders, die
tot taak heef7 de sociaal-economlsche belangen van de werkers te behartigen 

De vakbeweging kan deze taak slechts dan volledig vervullen, wanneer de ar
beiders het recht bezitten vakverenigingen te vormen naar eigen inzicht, 
wanneer de arbeiders het recht bezitten deze vakverenigingen in te zetten 
bij hun streven naar betere levensverhoudingen, wanneer de vakverenigingen 
het recht bezitten zelfstandig hun houding te bepalen, met name inzake de 
vraagstukKen van loon-�n andere arbeidsvoorwaarden. 

En het zijn deze rechten en vrijheden, die door het wetsontwerp _t-Ubliek
rechtelijke Bedrijfsorganisatie word n aangetast of over boord gesmeten. 
Niet de rechten van deze of gene vakcehtrale, maar de rechten en vrijheden 
van de vakbeweging in al zijn verscheidenheid. 

liet Wet sontw"rp _t-ubliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie is een aanual op de 
Vakbeweging, zoals deze zich in zijn rijke geschiedenis heeft ontwikkeld. 

Daarom vindt dit congres plaats, daarom richten vrij ons vandaag en morgen 
ti t ,{erkend Nederland, tot de arbeidÊnde bevolking met de oproep. 

,vERDEDI GI' DE VAKBEIJl�GINGI 1

Ondanks, dat in d1: brochure 1'werkend Nederland 1 1 verdedgt de Vakbeweging11 , ee

vrij nauwkeurig overzicht van de Wtit sontwerJ:Jen ' 1 Publiekrechtelijke Bedrijf 
organisatie" �n "Ondernemingsraden" is gegeven, willen wij de inhoud van 
beide wetten nog een s samenvatten. 

De voorgestelde �ubliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie zal het Ge,hele 
Nederlandse bedrijfleven omvatten, d.w.z. alle productiemidd�lllll, zoals 
fabrieken, scheepswerven, transportwezen enz. alsook handelsmaaàschappijen 
banken, warenhuxzen, kortom alle technische en organisatorische middelen, 
die nodig zijn voor het vervaardigen en aan de man brengen van goederen 
en het verrichten van diensten. 

De regering is verder voornemens lagere organen in te stellen, die onder 
de algemene bedrijfsorganisatie zullen functioneren en delen van het bedrij 
drijfs leven zullen omvatten. 
Deze organen heten bedrijf en productieschappen. De bedrijfschappen zullen 
b.v. de gehele houthandel, de gehele meubelindustrie, de gehele kelein
handel op het gebied van woninginrichting, omvatten, enz.(z.g. horizontale
organisatie) •
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De productschappen vatten groepen van ondernemingen samen, die ten aanzien 
van een bepaald prodfll.ct de grondstoffen leberen, die deze verd;:r be\:erken: en die het product verkopen, b.v. houtinvoer houthandel, houtzageriJ, 
meubelfabrieken. meubelmagazijnen en meubelhandel. 

Een ander voorbeeld is invoer van ruwe grondstof voor textielgoederen, 
spinnerijen, weverijen, confectiegoederen en winkeliers in textielgoederen. 

Tot zover is alles nog weinig verontrustend. over de structuub van de or
ganisatie maken wij ons niet al te veel zorgen. Dib is immers niet het be
langrijkste. 

Hij die een drankje möet slikken, zal niet in de eerste plaats kijken 
naar de vorm van het glas. van hem is van doorslaggevende betekenis de 
inhoud van het glas en in dit verband ook de bereiders van de drank, 
vooral wanneer je ook zeker vermoeden hebt, dat het lehen in de waagschaal 
wordt gesteld. In dit geval het leven van de vakbeweging. 

Vandaar, dat we niet lang zullen stilstaan bij de vorm van de algemene 
Bedrij�sorganisatie, het glas, maar mns verder bezig houden met de in
houd, het drankje, Deze inhoud wordt bepaald door de wijze waarop de be
sturen van de organen der algemene bedrijfsorganisatie word2n samengesteld, 
alsmede door hun bevoegdheden. 

De Sociaal-Economische raad, het bestuur van de Algemene Bedrijfsorganisa
tie, besta:tuit ten minste dertig en ten hoogste uit vijfenveertig leden. 
Een derde van de leden wordt door de oberheid benoemd, een derde door de 
werknemers en eenderde door de werkgeversorganisaties. 

In de bedrijfsschappen zullen werknemers en werkgeversorganisaties ieder 
evenveel leden mogem benoemen, tenzij bij afzonderlijke wet anders is be
paald. De regaing heeft echter nadrukkelijk in de memorie van Toelichting 
verklaard, dat het niet noodzakelijk is dat in de productschappen, waar 
overwegend economische aangelegenheden worden behandeld, evenveel werk
gevers als werkgeversvertegenwoordigers zitting hebben. 

De betrokken Mini ster beslist welke organisaties ledenvo.or de be
sturen van de bedrijfsorga.nisabie mogen aanwijzen. Om hiervoor in aanmer
king te komen. moeten deze organisaties 11 rep re sentatief 11 zijn, zoals dat 
met een moor woord heet • 

• Wanneer is een vakorganisatie representatief, d.w.z. geschikt om de be-
1langen van de arbeiders, die hij verenigt. te behartigen?. Het wetsont
werp spreekt daarover met geen letter. Wel wordt er gezegd, dat een Konink 
lijke goedkeuring niet voldoende is. Daarnaast moet de vakorganisanie 
nog 11 representatief t 1 zijn. 

zo was het ook in Italië van Mussolini, zo is het in Spanje, zo is het in 
Portugal, zo is het in een reeks van landen waar de reactie een ware 
terreur tegen de arbeidersklassen en zijn organisaties heeft ontketend. 
Zo is het in de lenden, waarvan het w.v.v. :i:n zijn jomgeste rapport aan 
de u.N.o. ��g:t,dat ook de goedkeuring van Kupers wegdraagt, zegt, datal
daar (ik citeer letterlijk)� 
11 de vrije vakbeweging wordt onderdrukt, stakingen buiten de v1et gesteld, 
de doodstraf wordt ingevoerd voor het deelnemen aan stakingen, de werkeli 
democratische vakbonden onwettig worden verklaard en vervangen door vak
organisaties, die een gewillig werktuig zijn in de handen van de reactie 
en zijn regeringen". 
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Zo is het in alle landen waarde arbeiders het recht missen zich te laten 
vertegenwoordigen door de vakorganisaties die zij geschikt achten. Zo is
het in de landen woo:- niet de arbeiders beslissen welke organisaties hun 

e angen moe en ver egenwoor gen, maar e man aan e op. Binnen e raam 
van de voorgestelde �.B.O. is dit in onà land de betrokken minister, 
zoals het eens Mussolini in Italië was en ook thans nog in andere landen 
nog vele dictatdlrs zijn. 

Doch laat de regering en diegenen die haar steunen, begrijpen dat de 
Ned�rlandse werkers geen methoden van het Fascisme dulden. Zij zullen zich 
daartegen ev�n hardnekkig verzetten, als zij dat deden tegen de maabregelen 
van 1tus sert, Voudenberg en Seyss-Inquart. 

Ons standpunt is, dat alle organisaties, die door de arbeiders worden ge
schapen en niet op en.1.gerlei wijze in strijd zijn met de grondv1et, krach
tens hun bestaan enàe wil van de werkers de gelegenheid moeten hebben de 
belangen van de ze \'Terkers overal te vertegenwoordigen wimr de ze belangen aan 
de oràe komen. 

Maar er zijn in de rubliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie maer gevaren, die 
de arbeidersklasse, ja, die ons gehele volk bedr€igen1 In art. 2 van het 
wetsontwerp is de bedrijrso�ganisatie n.l. de volgende taak toegedacht. 

11 De Algemene Hedrijfsorganisatie heeft tot taak een 'het belang van het 
�ederlandse volk dienende werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen, 
alsmede het belang van het bedrijfsleven en de daartoe behorende personen 
te behartigen11

• 

Het klinlcy nogal onschuldig en o,'.'.l net eerste gezicht lijkt het, dat de 
bedrijfsorganisatie een schone taak heeft te verrichten. Het belang van 
het Nederlandse volk zal ,vorden behartigd, De werkzaamheid van het �:eGJ:::'�
ihmà:se=:\f1::13:k bedrijf'sleven zal worden gediend en ook de belangen van de tot 
het bedrijfsleven behorende personen worden niet ve.rgeten, 

We hebben ons echter af te vragen, of het belang van het Nederlandse volk 
in overeenstemming is met het belang van het bedrijfsleven, of andtrs ge
zegd, is ons huidig maatschappelijk besiEfu in overeenstemming met het volks
belang? 
Wij leven namelijk in een kapitalistische maatschappij. De productiemiàdelen 
die het bedrijfsleven vormen, zijn in handen van enkelingen, zijn particu
lier bezit. Het aanwnden van dit b�zit, het maken dus van kleding en 
schoeisel, het bouwen van schepen en huizen, het produceren van levens
middelen, enz. doen deze enkelingen niet uit edele gevoelens voor hun mede
mensen, maar uit zucht naar v,inst en nog eens winst. Dat het produceren 
van deze goederen, tevens in de menseliöke behoeften voorziet, is voor de 
bezitters van het productie apparaat een, zij het dan ook noodzakelijke 
bij:e:eHkomstigheid. 1/I.a.w de behoeften van het Nederlandse volk door een 
klein groepje lieden geexploiteer�. 

Het kan op· geen tegenspraak stuiten, dat het belang van het Nedsrlandse 
Volk niet gediend wordt door het winststreven van een handjevol kapitalisten 
Dit belang vereist, een v,erkza.amheid van het bedrijfsleven, die in h et begin 
is gerichtap de behoeften van ons volk. Dan, maar ook dan alleen, kan er 
sprake zijn van een het belang van het Nederlandse Volk dienende werkzaam
heid van het bedrijfsleven. 
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Als voorstand�rs ener mnstelling ener behoeftevoorziening stellen wij ons 
bij maatschappelijke hervormingen dan ook de vraag: gaat deze hervorming 
in de door ons gewenste richting, dus in de richting van het volksbelang 
of bevordert de hervorming het ondernemers belang? Zal het niets-ontziende 
winststreven, dat reeds zoveel eJJende en armoede heeft veroorzaakt en nog 
elke dag teweeg brengt, worden weggevaagd of zal dmt streven worden ver.st 
st 1::rkt? 
Om tot een voor het volk dienende werkzaarnh€id van het bedrijfsleven te 
komen, is nodig, dat de beschikkibgsmacht en waar nodig de eigendom der 
productiemiddelen, d.i. het bedrijfsleven , in handen van de gemeenschap 
worden gele:gd, dat is in handen van het Nederlandse Volk. 
Ook het N.V.v. geeft in zijn statuten te kennen, dat het een dergelijke 
maabschappij voorstaat. Daarin lezen we, (en ik citeer letterlijk): 
11 De beschikkingsmachten, waar nodig ook de eigendom der productiemiddelen, 
moeten in handen der gemeenschap worden gelegd." 

Gaat de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie �n deze richting? In geen 
geval. 
De eigendom. van de productiemiddelen wordt door het betreffende wet sant
werp in genen dele aangetast. Evenmin is er :geR�ri�i enigerlei sprake 
van de beschikkingsmacht in handen van de gemeEmcha� te leggen • 

Weliswaar hebben de organen van de algemene bedrijfsorganisatie, naast 
werkgevers- ook werknemersvertegenwoordigers zitting, maar in werkelijk
heid beslissen de ondernwmers, daar deze ald eegel in de meerderheid zijn. 
Waar dit niet zo is, hebben zij tm�h als bezitters een economisch over
wicht en de ruggesteun van de regering - hun regering. 
De voorgestelde Publiekrechitlijke Bedrijfsorganisatie zal dan ook niet 
het belang van het Nederlandse volk dienen, zoals het Net sontwerp be) 
driegelijk belooft, maar uitsluitemd dat van het groot-kapitaal. 

Deze belangenbehartiging vanhet gnoot-kapitaat door de voorgestelde P.B.O. 
hesft eveneens verregaande en noodlottige gevolgen voor de volksinvloed 
op de werkzaamheid van onze parlementaire instellingen. Het gehele wets
ontw�rp vertoont n.l. een pijnlijke gelijkenis m�t de corporatieve op
bouw van de voormalige fascistische ,;staat Italie en de huidig€ fasci s
tische staten Spanje en Portugal. J1.iussolini dicteerde in de Italiaanse 
grondwet, dat het gehele maatschappelijk leven van dat land geleid moest 
worden vanuit een aantal corporaties, die wat de samenstelling betreft 
vrijwel overeenkomen met de schappen van de Puhliekrechtelijke Bedrijfs
organisatie, zoaLs deze thans wordt voorgesteld. Deze corporaties werden 
bestuurd door ondernemers en na.ar het oordeel van Mussolini, rep re senta
tieve vakverenigingsvertegenwoordigers, terwijl de aldus bestuurdecorpora
ties webten uitvaardigen, die van besliss:ande invloed waren voor het ge
hele volk, terwijl dit volk op generlei v,ijze in staat was zijn invloed 
te laten gelden. 

Ziehier het paradijs van wijlen J;Iussolini' en van Franco, de Spaanse 
Hitler. Ook de organen van de thans in ons land voorgestelde Publiek
rechtelijke Bedrijfsorganisaties worden met verordende bevoegdheid 
bekleed. D.w.z. de besturen van deze organen, op de samenstelling waarvan 
geen and�r invloed heeft dan de man aan de tpp, de betrokken w�nisters 
hebben de bevoegdheid de verordeningen te maken, op overtreding waarvan st 
straffeb zijn ingesteld, zonder dat de betrokkenen ook maar enigerlei in
vloed op de samenstelling van deze bestueren kunnen uitoefenen. De door 
het volk gekozen parlementaire instellingen verliezen, omdat ook deze geen 
doorslaggevende invleed inzake de ze verordeningen kunnen laten gelden, 
meer en meer aan betekenis. In dit licht is het instellen van de Pybliek-

rechtelijke 



• 

• 

-6-

Bedrijfsorganisatie een aanranding van de huidige democratie ea een 
gang naar de corporatieve maatschappij van I1 ussolini. Dit is dan ook de 
reden waarom de Katholieke reactie, met Romme in de voorste gelederen, 
zo hartstochtelijk op een snelle instelling van de publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie aandringt. 

Laten dit vooral de arbeid rs, georganiseerd in het N.V. V., weten. Hun 
besturen hebben, door aan het tot stand komen van dit wetsontwerp mee 
te werken, eigen beginselen verzaakt en steun verleend aan de doeleinden 
die Romme c.s. nastreven. 
Laten de arbeiders van het :N.V. V. hun bestuurders tot de orde roepen, en 
wel zo snel mogelijk! 
Tenslotte het derde deel van de taak, die dep.Bo. is toegedacht. n.l. 
het behartigen van het belang vnn de tot het bedrijfsleven behorende 
personen, d. z.g. bedrij�sgenoten, dat zijn de ondernemers en arbeiders. 
De belangenbehartiging van deze bedi-ijfsgenoten moet door een orgaan worde 
behartigd bij verordening, zonder dat de vakbeweging, d.w.z. zonder dat 
de arbeiders door middel van hun Vakorganisaties hierop enige invloed 
kunnen uitoefenen. 

De orgahisaties die als ondergeschikt door de tanister worden aangemerkt 
nieb, maar evenmin de organisaties, die representatief zijn Be�hàta::i. 
a;�tbevonden niet. De bestuurders van de publiekrechtelijke organen 
moeten n.l. hun werkzaamheid verrichten zonder last of ru�ge syraak met 
de organisaties waaruit zij zijn voortgekomen . 

Belangrijk is voor ons in dit :g:1:1:iralverba:nd vooral over v1elke arbeiders
belangen de organen der publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie moeten 
beslissen. 
De ontwerp-wet geeft daRrop geen rechtsstreeks antwoord, doch de voorge-
schiedenis, die hieraan is verbonden, vertelt ons op dit punt meer. 
Op 24- Januari 1947 werd door de 1'.d.ni ster de zgn. 11 Commissie van der Ven 11

geinstalleerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de Stichting van de 
Arbeid, enige regeringspersonen en een aantal ambtelijke leden. Deze 
commissie had tot taak over de toekomstige bedrijfsorganisaties advies 
aan de regering uit te brengen. Het wetsontwerp, zoals we dat hier be
spreken, st eunt op dit advies. Voor de samenwerkende vakorganisaties 
namen in deze commissie zitting: A.C. de Bruijn, H.J. de Kuiyer�(K.A.B.) 
F.P.Fuykschot, M.Ruppert )C.N.V.), G.Joustra, H.Oosterhuis en A• Vermeu
len ( N •V.V.) • 
In de ontwerp-wet van de commissie wordt voorgesteld om de scha�n bij 
verordening o.a. vast te stellen: 

a. de arbeidsbemiddeling, de aanstelling en het ontslag van personeel; 
b. de vakscholing;
c. de lomen en andere arbeidsvoorwaarden,

Vooral bij ditnlaatste punt de lonen-en andere arbeidsvoorwaarden moeten 
wij stilstaan. Het bij de verordening vaststellen van lonen en andere ar
beidsvoor«aarden door organen, waarop de vakbeweging geen enkele invloed 
kan uitoefenen, daar de arbeidsvertegenwoordigers niet op last van hun 
organisaties mogen handelen, noch met deze ruggespraak houden, is aan
vaardbaar. Het opnemen van lonen en andere arbeidsvoorwa0rden in het kaca> 
van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie draagt thand, daar de Heren 
Vermeulen, Juostra en Oosterhuis, hiertegen niet geprotesteerd hebben, in 
tegenstelling tot vroeger de goedkeuring weg van het N.V.V.bestuur, Bet 
prijsgeven van het vroegere standpunt wordt bevestigd door het M.v.v. rap 
port, dat na de bevtijcling over deze materie is verschenen. Hierin wordt 
gezegd, dat de vraag of arbeidsvoorwaarden van de regeringen, welke het 
Publiekrechtelijk Bedrijfsorgaan tot stand zal moeten brengen, uitdrukke
lijk zijn uitgesloten. 
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Aanleiding is op deze uitzondering terug te Komen. 
Als motief voor de ze koerswijziging v,ordt verwezen naar de planmatige
politiek, zoals die door het N.V. V. en door de Stichting van de Arbeid 
is voorgestaan. 
Voor het N.v.v. bestuur is het thans de gewoonste zaak van de wereld om 
de werknemers in het bedrijf te binden aan arbeidsvoorwaarden, die niet 
hun instemming hebben, Opnieuw een buiting van het N.v.v. bestuur naar 
Romme c.s., die er nimmer voor gevoeld hebben de vakbeueging een zelf
standigt:: plaats te geven. 
De regering heeft deze verregaande suggestie van de commissie v.d.Ven 
nog niet overgenooom, maar geeft in de memorie van Toelichting blijk, 
hiervan een warm boorstander te zijn. ,fat dat betreft is de regering 
handig. Het nemen van voor de arbeidersklasse ongunstige ma tregelen 
geschiedt altijd bijnstukjes en beetjes. Zij verkent eerst het terrein 
en wanneer ze tot de ontdekking komt, dat het wel gaan zal, worden druppe 
gewijs de verslechteringen ingevoerd. Deze sluippolitiek der regering 
kennen we zo langzamerhand. Let maar eens op hoe prijsverhogingen worden 
aangekondigd. Enige dagen tevoren zegt zij, dat het leven goedkoper zal w 
worden of kondigt enkele prijsverlagingen aan van producten, die de ar
beidc,rs niet kopen. Al spoedig komt de kater en krijgen de werkers prijs 
verhoging in te slikken, die een flinke verlaging van het levenspeil be
tekent • 
Doch de arbeidersklasse is niet achterlijk, .lij doorziet de bedoeling 
van de regering. 

De arbeiders weten en zullen steeds duideli:jker weten, dat het bij ver
ordening vaststellen van lonen en andere arbeidsvoorwaarden, de o�ertre
ding waarvan straf is gesteld , de zelfstandigheid van de vakbeweging 
aantast. Deze arbeidsvoorwaarden behoren tot de competentie van de vak
organisaties en wij zullen en mogen niet dulden, dat de regering ook op 
dit gebied verder gaat. 

Het onttrekken van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden aan de vakbe
weging is een prineipiele aantasting van het stakingsrecht. Het houdt 
imn1ers in, dat het stakingswapen, een grondwettelijk middel van de ar
beidersklasse om naar betere levensverhoudingen te streven, een middel 
dat zovele malen in de geschiedenis van de vakbeweging ingezet moest 
worden, buiten de wet wordt gesteld. 
Dit- wordt niet met zoveel woorden gezegd, omdat staken formeel niet ver
boden is.; Maar wanneer de vaststelling van srbeidsvoorwaarden tot de be
voegdhedën van de Publiekrechtelijke organen wordt gerekend, zal het 
stakingswapen krachteloos worden gemaakt. De werkers zullen het recht 
weliswaar nog bezitten om het werk neer te leggen, doch de mogelijkheid 
om hierdoor resultaten te bereiken, tracht de reactie te verhind�ren 
dogr de decreten van de Publiekrechtelijke organen die dan ook de offi
ciele goedkeuring zullen hebben van de door de representatieve werknemers 
organisaties aangewezen H�h��n.leden. 
Wij zijn er echter van overtuigd, dat de arbeiders, of ze nu lid van het 
N.V.V. of van de E.v.a., van de K.A.B. of van het C.N.V. zijn, onder geen
enkele voorwaPrden het stakingsrecht zullen prijsgeven. A.Kuijper is het
niet gelukt, Seyss-Inquart is h€t niet gelukt en nog minder zal het Rom.me
en zijn vrienden gelulnken.
De arbeid�rs wensen niet te staken om het staken. Zij zijn te allen tijde
gereid hun gerechtvaardigde verlangens door middel van overleg te ver
wezenlijken. Maar evenmin als staking een beginsel is, kan ook dit over
leg een doel op zichzelf zijn. Beide, zowel het neerleggen van de arbeid,
als het plegen van overleg, zijn slechts miääelen om verder liggende
doeleinden te bereiken, n.l. het scheppen van menswaardige levensver
houdingen voor de werkende klasse.
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lviaar als alle andere middelen falen, dan moeten de werkers het recht 
hebben het stakingswapen in volle vrijheid te hanteren om zodo1;;nde hun 
eisen kracht bij te zetten, 

Om nimmer zo ver te komen, dat in ons land het stakingsverbod rmrdt af
gekondigd, is nodig dat, de werkers zich tegen de invoering van de Publie 
rechtelijke Beûrijfsorganisatie te weer stellen. 
De mijnwerkers gaven het goede voorbeeld. In de mijnen weet men n .1. 
langzamerhand wav de publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie in de peactij 
betekent, omdat hier reeds een zekere vorm van Publiekrechtelijke Bedrijf 
organisatie bestaat. 

Als toporgaan der bedrijfsorganisatie in de mijnen is ingesteld de idjn 
Industrie Raad. Evenals dit het gevat is bij de Sociaal Economische Raad. 
het toporgaan van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, hebben de 
ondernemers in d�ze raad zo goed als alles voor te zeggen. 
Tot de taak van M.I.B. beh&ort niettemin ( bij de taak van de Publiek
rechtelijke organisatie is het zelfde smoesje verzonnen!) 11 Het bevorderen 
van de sociale zekerheid der bedrijfsgenoten 11 • 

Hoe het met deze sociale zekerheid is gestàl..d, kunnen de mijnwerkers ver
tellen. Ongunstige pens�oenregeling willekeur en slechte sociale voor
zieningen zijn het resultaat van deze M.I.R. 
De directies der mijnen ging dit alles nog niet ver genoeg en achtten het 
nodig, dat enige maanden geleden het vooroorlogse jaagsysteem in de mij
nen werd ingeb'oerd. Toen ble€k de werkelijke betekenis van de L'I.I .R. en 
de toekomstige P.B.o. voor de ondernemers. De organisatiebestuurd�rs 
kwamen in mindere en meerdere ll18.te tegenover de arbeiders te staan, die 
niet bereid waren de parolen van de M.I.�. op te vo 

1_gen en zich door mid
del van staking tegen het pijler-accoord verzetten. 

Moedig hebben de Kopmels de strijd gestreá!en. Hun strijd was betekenisvol. 

Waarov-er wij hier vandaag beraadslagen, n.l.: 
Hoe zullen wij 

de vrijheid van de vakbe,veging, 
de rechten van de vakbeweging, 
de zelfstandigheid van de vakbeweging, 

verdedigen, daarop gaven zij het juiste antwoord, door metterdaad de 
strijd voor betere levensverhoudingen te voeren,. en wel in EEMDRACI:l.T EN 
SAAJ,ffiO RI GI-fä"ID, 

Dit Congres zal de juistheid van optreden der Katholieke mijnwerkers 
moeten bevestigen en de reactie duidelijk maken, dat geen 11 loonsverorde
ningen 11 in staat zijn de arbeidersklasse van de strijd voor hun dagelijks 
brood af te houden. 

De arbeidersklasse •1v-enst vrijheid van organisatie eh vereniging en is 
bereid de vakbeweging als een kostbaar kleinood te be�chermen en te ver
dedigem. 

Congres, 

Volgens het wetsontwerp op de II ondernemingsraden" is het hoofd of de be
stuurder van een onderneming, waarin 25 of 
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meer werknemers werkzaam zijn, verplicht een ondernemingsraad in te 
stellen op een door de regering te bepalen tijdstip. 
Op welke wijze wordt deze samengesteld en welke zijn de bevoegdheden van 
dit lichaam? 
De directeur van de onderneming is uit hoofde van zijn functie, voor
zitter van de ondernemingsraad. Deze wordt dus niet door het personeel 
gekozen.De overige leden van de ondernemingsraad worden uit en door de 
betrokken werknemers gekozen, waarbij zowel voor het kiesrecht, als 
voor de verk:h.esbaarheid leeftijdsgrenzen zijn gesteld. 

Wat betreft de candidaatstelling gaat ook dit wetsontwerp uit van de 
gedachte,dat zulks dient te geschieden door 11representatieve",d.i. 
geschikte vakbonden.In bepaalde gevallen kunnen ook de arbeiders, die in 

deze geschikte vakbonden zijn georganiseerd,candidaten stellen. Eén,i 
en ande� wordt geregeld door een zgn. bedrijfscommissie, die niet door 
de arbeiders wordt gekozen, maar ook weer samengesteld wordt door 
representatieve organisaties. 

Tenslotte heeft voor alle zekerheid de voorzitter-directeur de bevoegd
heid om gestelde oandidaten af te voeren en leden van de Ondernemings
raad voor schorsing voor te dragen • .Aldus wordt met zorg de ondernemings
raad �amèngesteld. 

En thans onze bezwaren. 
Deze gelden allereerst de bepaling, dat de directeur, omdat hij directeur 
is, voorzitter van de ondernemingsraad wordt. Ook deze dient uit en door 
het personeel gekozen te worden. Gebeurt dit, wij zijn er van overtuigd, 
dat zeer weinig directeuren of bazen gekozen zullen worden voor deze 
functie. En dat zegt reeds genoeg. 

Voorts zijn we van oordeel, dat leden van de onderremingsraad zonder 
meer uit en door het personeel gekozen moeten worden,ongeacht van welke 
vakbeweging de betrokkenen lid zijn. 

Ons bezwaar geldt in niet mindere mate de bevoegdheid van de zgn. be
drijfscommissies om leden van de ondernemingsraad in hun functie te 
schorsen. Wij staan op het standpunt, dat leden van de ondernemingsraad 
niet anders geschorst mogen worden, dan door de arbeiders, die zij� 
vetegenwoordigen •• 
En tenslotte de bevoegdheid va n de ondernemingsraad. 
De raad mag een reeks van klachtwn, bezwaren en opmerkingen van het 
personeel behandelen. Maatregelen nemen, die aan de wensen van het per
soneel voldoen, mag de raad niet. 

Evenzo is het gesteld ten aanzien van het plegen van overleg over het 
vaststellen van vacantietijden, werkroosters, ploegendiensten en 
schafttijden. 
Ook mag de raad adviseren en voorstellen deen omtrent maatregelen, die 
tot verbetering van de technische en economische gang van zaken in de 
onderneming kunnen bijdragen. 
Ook hier zien wij, dat concrete besluiten de ondernemingsraad worden 
onthouden. 
De ondenemingsraad mag behandelen, mag overleg� plegen, mag adviseren 
en mag voorstellen doen. Mag .Praten en nog eens praten. 
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Waarom de bevoegdheid nie t verder gaat, spruit voort uit de bepaling, 

dat de ondern e  mingsraad de ze.l'standige functie van de onderneming moot 
erkennen en dus eerbiedigen. 
Wat betekent dit? 
Dat de ondernemingsraad geen greintje medenzeggenschap bezit. De zelf
standige functie van de ondernemer erkennen en eerbiedigen is in strijd 
met elke vorm van medezeggenschap. Medezeggenschap heeft tot voorwaarde, 
dat aan de onderneming een maatschappelijke functie wordt toegekend, 
d.w.z. een functie, die gericht is op het dienen van het volk.
Nu dit niet het geval is in het wetsontwerp betreffende het instellen
van Ondernemingsraden, verklaren de opstellers zich nadrukkelijk voor
standers van een kapitalistische productiewijze. Van sommigen verbaast
het ons niet.We wisten dat. Maar wat te zeggen van de 2e voorzitter van
het N.V.V., de heer Oosterhuis, die mede de regering in deze zin
adviseerde?
Niettemin wordt dit alles ons van de zijde van het N.V.V.-bestuur voor-
gedragen als "Medezeggenschap-Nu". Wat betekent het echter in werkelijk
heid? Laten we eens een voormalig, bestuurder van het N.V.V. aan het
woord laten. In de 11Vakbeweging" van .April 1930 schreef van Meurs:
"Het principiële verschil tussen h.et bedrijfsradenstelsel van de R.K. en
de moderne arbeidersbeweging wori�lt in de grondslagen van de beide
stelsels van bedrijfsraden. De R.K. wensen een bedrijfsradenstelsel, dat
de instandhouding van hetxpx±xEIUBEkx privaatbezit bevordert, de
moderne arbeidersbeweging ziet voor bepaalde gebieden in de voortbrenging
bedrijfsorganisatie als noodzakelijke voorwaarde om tot socialisatie te 
kunnen komen, dus een voortbrenging op de grondslag van gemeenschapsbezit.'

Zo zien we, dat ook het wetsontwerp betreffende rat instellen van onder
nemingsraden,volkomen de beginselen van Remme dekt. 
Het erkennen van de zelfstandige functie der werkge ver in het proces van 
voortbrenging, is het in beginsel huldigen van het privaat-bezit, gelijk 
dit van katholieke zijde wordt gedaan. 
Het N.V.V.-bestuur heeft blijkbaar zijn streven naar gemeenschapsbezit 
van de productiemiddelen opgeheven en braaf aanvaard, wat Remme dicteert. 
De leden van het N.V.V. zijn hiervan, evenals dit het geval is mat de 
houding van het N.V.V.-bestuur inzake de P.B.O., zoveel mogelijk on
kundig gelaten. 
Dit bestuur ontwijkt blijkbaar angstvallig een diepgaande bepsreking 
over deze voor de arbeidersklasse zo gewichtige vraagstukken. Het zal 
daarom zaak zijn, dat dit congres de leden van het N.V.V. alarmeert en 
heh oproept trouw te blijven aan de strijd voor een waarlijke medezegg,m
schap. 
Om deze te bereiken, is het noodzakelijk, de bestaande kernen met hand 
en tand te verdedigen en strijd voeren om deze nieuwe en uitgebreider 
bevoegdheden te geven. In de fabrieken en ondernemingen, waar deze 
kernen nog niet bestaan, moeten zij worden gevormd.Het is het beste 
antwoord, dat de arbeidersklasse op de voorgestelde ondernemingsraden 
kan geven. 
Tenslotte de vraag: waarom de regering en zijn steunpilaren juist nu 
met deze P.B.O. en het wetsvoorstel, inhoudende regelen tot het instellen 
van Ondernemingsraden op de proppe komt. Het antwoord is niet ver te 
zoeken. 
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Vanaf de bevrijding gaan de arbeiders gebukt onder de loonstop, die 
trouw bewaakt wordt door het College van Rijksbemiddelaars, die in werke
lijkheid loondictators zijn en als zodanig de weg geplavèid hebben voor 
"loonverordeningen" van de P.B.O. Terwijl de lonen door de stop laag zijn 
gehouden, stegen de kosten van het levensonderhoud met de regelmaat van 
een uurwerk en daalde als gevolg hiervan de koopkracht van de lonen. 
In dit verband klaagt de 11Voldl:skrant" van enke le dage n geleden, dat 
prijsgedoe de spuigaten uitloopt. Na er op gewezen te hebben, dat de 
suiker aanstonds 15 cent per kilo in prijs stijgt, de witte bonen van 
40 op 80 cent per pond zijn gekomen, de capucijners zelfs F.1.- per pond 
doen, de bloem met 6 et per kilo wordt verhoogd, de rijst een gepeperde 
sprong maakt van 25 op 50 et. en de schoenen ongemerkt over de gehele 
linie duurder worden, eindigt dit blad met de verzuchting, dat het tijd 
wordt, dat de huisvrouw ook eens een gil geeft. Wanneer een regeringsblad, 
als de "Volkskrant" is, reeds tot deze ontboezeming moet komen, (kennelijk 
bedoeld om bij de arbeiders in het gevlei te geraken), terwijl het zelf 
verantwoordelijk is voor de miserabele toestand waarin de werkers verkere 
dan loopt het méér dan de spuigaten uit. Dit wordt ons duidelijk, wanneer 
we kennis nemen van de plannen van de regering, zoals die uit de jongste 
millioenennota blijken. 
Voor volkshuisvesting en woningbouw is maar liefst 1�2 millioen minder 
uitgetrokken dan het vo�ige jaar. Deze vermindering, zo stelt de regering 
zich voor, moet opgevangen worden door aantrekken van particulier kapita 
Dit betekent echter onvermijdelijk huurverhoging, daar de kapitaalbezitte 
niet voor niets hun geld in huizen steken, die bij de tegenwoordige boaw-

kosten en thans geldende huren, geen winst oplveren. De subsidies op 
lvensmiddelen en verbruiksgoederen zullen worden afgeschaft, of verminderd, 
met als gevolg verdere prijsve rhoging, die in totaal een bedrag van 
237 millioen zullen uitmaken. 

Wanneer aanstonds de wet op het instellen van bedrijfsFensioenfondsen 
aangenomen wordt, zullen vele arbeiders 2 % va n hun inkomen aan premie 
moeten betalen. In ruil daarvoor krijge n zij bij het bereiken van de 
65-jarige leeftijd, ongeveer F.10.- pensioen per week. Dit is echter een
wissel op de toekomst, waarmee vandaa g de bakker en de kruidenier nie t
betàald kunnen worden.
Naast deze pensioenwet behandeld de Tweede Kamer een wetsontwerp inzake
de verplichte verzekering tegen de gevolgen van onvrijwillige werklooshei
Ook hiervoor moe ten de arbeiders aanstonds ruim 2% van hun loon bij dra� n

Ja het loopt de spui aten uit. Ja het wordt hoo tijd 
een gil geven. 
Met gillen alleen komen we er echter niex. De arbeidersklasse van Neder 

d� Nederlandse vakbeweging, en allen voor wie het de spuigaten uitloopt, 
aie nen hun gerechtvaardigde verlangens kenbaar te make n en v9...9._r de ye!':
wezelijking daarvan onverpoosd, volhardend en strijdvaardig op de bres te 
staan. 

De angst van het ondernemersdom voor deze strijdvaardigheid, het voorneme 
der regering om het levenspeil van de arbeidende bevolking drastisch te 
verlagen, is het antwoord op de vraag, waarom deze P.B.O. in het leven 
wordt geroepen. 
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Het aantasten van de vakverenig�n�svrijheden en - rechten, 
Het bij verordening vaststellen van loon- en andere arbeidsvoorwaarden 
overtreding waarvan straffen zijn gesteld, is voor het groot-kapitaal 
voorwaarde tot het stagneren van de woningbouw, is voorwaarde tot het 
stelen van ons dagelijks brood, het brood uit de monden van onze vrouwen 
en kinderen! 

-o-
1'/aarom poogt de reactie het brood uit onze monden te stelen en het levens
peil van de werkers te verlagen? Waarom wordt de volkshuisvesting wn 
woningbouw verwaarloosd? Omdat de reactie zijn eigen, aan de arbeiders
klasse en het volk vijandige, doeleinden nastreeft. Ook dit blijkt uit de 
millioenen nota. Nagenoeg 40% van de begroting voor het Volgende jaar is 

bestemd voor leger, vloot en het onderhouden van de strijdmachten in 
Indonesië. De kosten van het militaire bondgenootschap van Engeland, 
Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland worden betaald met het zweet van 
jullie, worden betaald met het levensgeluk van de arbeidersklasse, gaat 
ten koste van het levenspeil der Engelse,Franse,Luxemburgse,Belgische 
en Nederlandse arbe idersklasse. Dit militair bondgenootschap staat onder 

• leiding van het groot-kapita�l van Amerika, hetzelfde Amerika, dat zegt
West-Buropa economisch op de been te willen helpen met het zgn.Marshall
plan.
Maar het wordt bij de dag duidelijker - en wij blijven slechts bij de
feiten - die voor ieder waarneembaar zijn, dat de Marshall-hulp de Itali�
aanse arbeiders de fabrieken uitdrijft en de werkelooshe id daar met de
dag toeneemt, dat de lonen van de Franse arbeiders verre beneden het
waanzinni gestegen prijspeil blijven, dat in de West-Europese landen het
leve nspeil van de werkende bevolking met de dag slechter wordt, dat in
Engeland ministers tot het volk spreke n - niet over de noden, die het
beroeren, maar wel om de zonen van dat volk uit te nodigen, zich opnieuw
in het soldatenpak te steken.
En in Nederland bestaat de begroteing voor nagenoeg 40% uit posten
oorlogsdoeleinden. Dit zijn de doeleinden van de reactie, want het
Nederland, de volkeren van West-Europa, de volkeren van de wereld,
geen oorlog. Zij willen vrede en brood. De vijanden van de vrede willen

.oorlog en sluiten daartoe, als de voorteke nen niet bedriegen, zelfs 
militaire verdragen met Franco, de Spaanse Hitler. 
Maar de arbeiders van West-Europa laten zich niet van de vredesweg af
brengen. In toenemende mate sluiten zij de gelederen en strijd voor het 
dagelijks brood. Wij zien dit vooral in Frankrijk en Italië. 
Maar ook in ons land zijn alle voorwaarden aanwezig om met succes deze 
weg te bewandelen. Onze kapitalisten weten dit. Het is uit angst voor 
deze wetenschap, dat ze thans pogen de arbeiders te beroven van hun 
vakverenigingsrechten en -vrijheden. Het is angst voor deze wetenschap, 
waardoor ze thans pogen de lonem en andere arbeidsvoorwaarden bij ver-
ordening vast te stellen. Geen 11 fAEl1110sxer1n1gi:Ng 11 Loonverordeningen", geen 
dwangwetten, zijn echter in staat de arbeidende bevolking van de strijd voo 
betere levensverhoudingen af te houden. 
Op welke grondslagen moet deze strijd berusten? 
Elke aanslag op de koopkracht van het arbeidsloon, hetzij door prijsver
hoging of anderszins, dient met kracht van de hand te worden gewezen en 
onverpoosd en eendrachtig gestreefd naar aanpassing van lonen aan de 
kosten van het levensonderhoud. 
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Daartoe dient de arbeidende bevolking de vakbeweging te verdedigen tegen 
het voornemen van de regering om deze tot machteloosheid te doemen in 
een Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, die de lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden bij verordening vaststelt, op overtreding waarvan 
zware straffen zijn gesteld. 
Maar dat is niet alles. Nog altijd is de Nederlandse vakbeweging in 
zich zelf verdeeld. Het is deze verdeeldheid in de vakbeweging die een 
welkome steun vormt voor de doeleinden van het onderne merdom, een 
welkome steun vormt voor de doeleinde van de reactie. 
In dit verband herinneren wij aan het besluit van de E.V.a.x�

ge nomen in.Febr uari 1947, de eenheid met het N.V.V. tot stand mHm te 
brengen. Dit besluit heeft sindsdien aan betekenis gewonnen. De gevaren , 
die het levenspeil van het werle nde volk bedreigen, nemen met de dag toe. 
En het zijn deze gevaren, die ons de plicht opleggen, het vraagstuk van de 
v�kverenigingseenhe id met meer kracht dan ooit aan de orde te stellen. 
Alle beletselen, die de arbe iders in de vakbeweging gescheiden houden, 
die nen opgeruimd te worden. Welke zijn deze beletselen ? Vraagstukken van 
taktiek ? 
Deze lossen de arbeiders op in de strijd voor hun gemeenschappelijke be
langen, mits zij doordrongen zijn van de wetenschap, dat het fundament 
van elke tactiel<: moet zijn de vakverenigingseenheid, mits zij maar over
tuigd zijn, dat het instandhouden van de verdeeldheid in de vakbeweging, 
de reactie versterkt in haar voorn@men het levenspeil van de arbeidende 
bevolking opnieuw te verlagen. 
Vraagstukken van tactiek kunnen en moge n derhalve geen oorzaken van de 
verdeelde vakbeweging zijn. Maar wat blijft er dan nog aan beletselen 
over ? 
Het N.V.V.-bestuur wees de fusie met de E.V.C. van de hand. Waarom? 
De E.v.a. zou een communistische organisatie zijn, die niet zelfstandig 
beslist, maar handelt op aanwijzing van een politieke partij. 
Dit argument is uit den treure herhaald, zowel door Romme, als door 
enige scheurmakers in de E.v.a. Dit afgezaagde argument is een middel 
van de reactie om de verdeeldheid van de vakbeweging in stand te houden. 
Wanneer de trammannen in den Haag, waarvan velen, die JO en meer jaren 
trouwe leden zijn van het N.V.V., staken, dan hebben dat de communisten 
gedaan. Wanneer de katholieke mijnwer_ke rs tegen de invo ering van be t pij
ler-accoord in verzet konen, dan hebben dat de communisten gedaan. 
Zo is het ook in andere landen. 
Wanneer de Franse arbeiders met millioenen zich verzetten tegen de toe
nemende daling van de koopkracht, dan lezen we ook hie r in een aantal 
bladen, dat he t de communisten hebben gedaan. 
Maar de arbeiders doorzien dit spelletje meer en meer. Zij weten drommels 
goed, dat in Frankrijk niet de communisten de prijzen tot een waanzinnige 
hoogte opvoeren. Zij weten drommels goed, dat het in Frankrijk de reactie 
is, die het ondernemerdom in het genot van buitensporige winsten stelt 
ten koste van het levenspeil der Franse arbeiders. En de arbeiders van 
Nederland weten drommels goed, dat het niet de communisten zijn, die 
voorgesteld hebben op de begroting voor 1949 nagenoeg 40% voor oorlogs� 
doeleinden uit te trekken, de subsidies op verbruiksgoederen te vermin
deren of af te schaffen,de winstmogelijkheden voor het ondernemerdom te 
verruimen, en de posten voor volkshuisvesting wn woningbouw met ettelijke 
millioenen te verlagen. 
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Zij die dit op hun geweten hebben, hetzij hier of elders, dat z1Jn de 
onruststokers, dat zijn de lieden, die het land ontredderen, dat zijn de 
lieden, die dce leinden nastreven, welke niet die van de werle nde bevol
king zijn. Dat is de reactie, hier zowel als in Frankrijk. 
Meermalen wordt de Nederlandse arbeidersklasse voorgehouden, dat ze bij 
hun streven naar loonsverhoging, de Franse toestanden najagen. Het zijn 
echter niet de arbeiders van Neder Ja nd, die de Franse toestanden nastreve 
maar wel zij, die het levenspeil van het werlende volk pogen te verlagen. 
Omdat we de Franse toestanden niet wensen, zeggen we tot de regering, 
Handhaaf de subsidies op de levensmiddelen want wij willen brood! 
Zeggen wij tot de regering, bouwt woningen inplaats van oorlogsvloten, 
want wij willen behoorlijk gehuisvest zijn. Zeggen wij tot de regering, 
Bedwing de winsten van het groot-kapitaal, want wij willen leven! 
Maar als de regering doof blijft en weigert aan de verlangens van de 
arbeidersklasse tegemoet te kome n, zoals de regering van Frankrijk doof 
is voor de stem van de Franse arbeiders, wanneer de regering de prijzen 
opdrijft om de oorlogsuitgaven te bekostigen ten koste van ons levens
peil, zoals de Franse regering dat doet, dan zal de Nederlandse arbeiders 
klasse naar het voorbeeld van onze Franse kameraden, een andere taal 
moeten spreken. 
De arbeiders van Nederland willen geen Franse toestanden, evenmin als 
de Franse arbeiders die gewild hebben. In Frankrijk is het de reactie, 
die d� 0franse toestanden van lage lonen en hoge prijzen heeft geschapen, 
zoals�1î1er de Nederlandse reactie is, die in de jongste begroting de 
aanval inzet op het levenspeil van de Nederlandse arbeidersklasse ! 
Het werlende volk komt in verzet, overal waar de reactie het in zijn 
bestaan aantast. En als het in verzet komt, dan schreeuwt deze reactie 
van de daken, dat het weer de communisten zijn. Neen, het zijn niet de 
communisten, die in verzet komen, het is de arbeidende bevolking. En 
daartoe behoren ook de communisten. 
In de vakbeweging dienen de arbeiders als arbeiders met elkaar te spreken. 
En nu kan men moeilijk beweren, dat de E.V.C. niet uit arbe iders bestaat. 
Wanneer het N.V.V. -bestuur dan ook beweert, dat ze niet samen wil gaan 
met de E.V.C., dan betekent dit in werkelijkheid, dat h et de eenlB id van 
arbeiders afwijst. En hiertegen dienen alle ar�eiders en vanzelfsprekend, 
in het bijzonder zij, �ie in het N.V.V. georganiseerd zijn, met kracht op 
te treden. Met dezelfde kracht als waarmede de arbeidende bevolking op 
dient te treden tegen de scheurmakers, moe ten ill.._aangepakt worden, die 
om welke reden dan ook, de verdeeldheid van de vakl:eweging in stand houden 
Zij die de verdeeldheid van de vakbeweging in stand houden, versterke n 
de reactie in zijn pogen het levenspeil van de arbeidende bevolking 
opnieuw te ver Ja gen. 
Het zal de taak van dit congres zijn , niet alleen de arbeiders van 
Nederland op te roepen hun leve nspeil te verdedigen, 9-e vakbeweging 
te behoeden voor de gevaren die hem bedreigen door het instellen van de 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, in niet mindere mate zal dit 
congres het vraagstuk van de vakverenigingseenheid met meer kracht dan 
ooit te voren aan de orde mreten stellen. 
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0ver het hoofd van dit congres heen, zeggen wij tot de arbeidende be-
. volking van NederJa.nd, Brengt de vakverenigingseenheid tot stand! 

Zeggen wij met name tot de arbeiders, georganiseerd in de Uniebonden, 
Overtuié?J:;Uw besturen van de noodzaak dezer vakverenigingseenbe id. 
Staat niet toe, dat deze besturen het tot stand komen van deze vakver
enigingseenheid nog langer verhinderen. 
Smeedt de eenheid metterdaad op de grondslag van de strijd voor Uw 
dagelijkse belangen, op grondslag van de verdediging van de vakvereniging 
rechten en -vrijheden. 
Het materiaaal voor deze eenhe id is aanwezig, dat zijt gij, dat is de 
arbeidende bevolking, dat is het aantal 1 

De smidse waarin deze eenhe id gesmeed kan worden is er, dat is de 

stri 'd voor onze daaelijkse belan en, dat is de·strijd voor ons dage li "ks 

brood! 



Inlm©htingendienst 
4$) 

Delft,16 Oc o �r 1948.
o 1no. 

D e 1 f t 
No.733/4s. 

, 

2 0 ('
\l'

\T t9t18 
'6 

I.D.Delft heeft de eer U het volgende te -;i.i,l's5

Op de voorpagina van het dagblad "De Waarheid" van Maandag 

11 October 1948,komt een verslag voor van het Demonstratief 

E.V.O.congres gehOllden te Amsterdam,op Vrijdag 8 en Zaterdag

9 October 1948. 

Uit dit verslag blijkt dat een katholieke metaalbewerker 

van een metaalpletterij te Delft,aldaar aanwezig was en o.a. 

het woord voerde over de eenheidsgedachte na de bevrijding. 

Bij onderzoek is gebleken dat: 

Adrianlls Petrus Nooijen, 

geboren te Delft,16 Maart 1900,smid,wonende Dillenbllrgstraat 

12 te Delft,aan de di�ectie van het bedrijf waar hij werk

zaam is,n.l. Pletterij v.h.Enthoven en Cie,gevestigd Schie

weg 5 te Delft voor Vrijdag 8 en Zaterdag 9 October 1948

had vrij gevraagd inverband met het feit dat hij een 

moest bezoeken. 
� ,,. ,, 
De Delft is Ill8.ar een meta.alpletterij gevestigd,n .1. bovenge-

noemde. 

Volgens verkregen inlichtingen is Nooijen geen lid van de 

E.v.c.,wel is hij de eenheidsgedachte in de vakbeweging

gedaan.Hij is enigszins opstandig en ontevreden van '\llllillfl aard 

en laat dit ook wel merken aan buitenstaanders.Zijn naam 

voorheen i.tj. de alhier gehOllden administratie niet voor. 

I.D.Delft

A� de Heer Hoofd van de 

Centrale Veiligheidsdienst 

te 

's-Gravenhage 
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, 
�7t!t/ In aansluiting op het bericht No. 73'"-S/1948 aa:100ctober

--11948,betreffende Adrianus Petrus Nooijen,geboren te Delft,

16 Maart 1900,smid,wonende Dillenburgstraat 12 te Delft,be

richt de I.D.Delft het volgende:

I 

A.P.Nàoijen voornoemd,heeft thans tegenover anderen ver

klaard)dat hij inderdaad naar het E.V.C.congres op 8 en 9

October 1948 te .Amsterdam is geweest.

Rij verklaarde verder>dat hij als belangstellende is ge

gaan/nadat hij eert schriftelij�e uitnodiging had ontvangen

van de E.v.c.

Het is �ebleken
)

dat Nooijen lid is van een R.K.vakorgani

satie.
I.D.Delft

Aan de Heer Hoofd van de

Centrale Veiligheidsdienst

te

1 s-Gravenhage
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Voor C VII. 

Van BV. 

Notitie. 

Naar aanleiding van Uw notitie d.d.7-9-48, 

geagendeerd onder no.45622,kan 

de berichten: 

Het is mU niet mogelUk precies 

welk congres door genoemde Franz Dahlem zal 

worden deelgenomen. 

Mogelijk komen hiervoor in aanmerking twee 

door de E.v.a. in de maand October 1948 ge

organiseerde congressen,t.w.: 

Op 8 en 9 October a.s. te Amsterdam in "Bel

levue",ter bespreking van het wetsontwerp in 

zake de Publiekrechtellike Bedri.tfs Organisati 

of: 

Op 21,22 en 23 October a.s.te Amsterdam het 

Statutair oprichtingscongres van de B. N .B.P·. 

(Bond van Nederlands Overheids Personeel) uit 

de Bedrijfsorganisatie Nederlands Overheids 

Personeel van de E.V.C .. 

Enkele krantenknipsels op het eerstgenoemde 
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congres betrekking hebbende,worden hierb�tge-

voegd. 

1 • 
27-9-48
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reidi.ng 
age in de 

r d Pu-
so ·sa• 

tuur
aesbetref· 

ijlie Raad 
v. klaring, waa:l'in hij 

wee11 op gevaren die er in het 

mgedien e wetsontwerp sohliiJèn.

Een Bui�ewoon Congres, waar

een standpunt zal worden bepaáld
en dat zal worden gehouden op 
1 en 2 Oef.ober a.s. te Amsterdam,

is in vóorbereiding.
Ad-9 onderdeel van die voorberei
ding zal binnen enkele dagen e=
broob.ure over de Publiekrechte
lijke Bedrijfsoi,g:anisatle ter be·
sch!-kking van de we11kers worden
gesteld . 
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W�rkend Nederland� 
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DEMONSTRATIEF CONGRES 

op 1 en 2 October te Amsterdam 
. 

Het hoofdbestuur der Eenheidsvakcentrale belegt Afgevaardigden uit alle sectoren van het bedt·ijfs-
op Vrijdag 1 en Zaterdag 2 October in Amster- leven zullen in de gelegenheid worden gesteld de 
dam een demonstatief congres, ;waarin de stem mening van de arbeiders te vertolken over de 
van geheel werkend Nederland, zal weerklinken. ingediende wetsontwerpen: 

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en Ondernemingsraden 

De door deze wetsontwerpen beoogde aanslag op 
de bedrijfsdemocratie en de vakverenigingsrech
ten maken een scherp en massaal protest nood
zakelijk. Verontrusting over de bedoelingen der 
reactie maakt zich meester van grote groepen van 
arbeiders, die terecht hun in de bedrijven ver
overde democratische i-echten ernstig bedreigd 
zien. Ter verdediging dezer rechten dient de ge
hele arbeidersklasse gemobiliseerd te worden, een 
doel dat mede door dit congres bereikt kan wor-
den. 
De arbeiders koesteren geheel andere opvattin
gen over de medezeggenschap in het bedrijfsle
ven en over de rol van de vakorganisaties dan in 
de genoemde wetsontwerpen vervat zijn. Hierover 
zullen zij zich op het congres in zeer positieve zin 
kunnen uitspreken. 
Dit congres, dat geheel openbaa-r zal zijn, zal zich 
op waardige en overtuigende wijze richten eens
deels tot de gehele bevolking, die de gevolgen 
van deze reactionnaire plannen te dragen zal krij-

gen, anderdeels tot de reactionnaire machten in 
de regering en het bed1·ijfsleven, die dienen te we
ten, hoeveel tegenzin, afschuw en ver-zet hun plan• 
nen verwekken. 

Bij de voorbereiding van het congres en het doen 
verkiezen van de bedrijfsafgevaardigden zullen de 
bedrijfsgroepen en -bonden aer E.V.C. de grootst 
mogelijke medewerking verlenen. Het spreekt 
vanzelf, dat de voorbereiding gepaard moet gaan 
met een grote èn degelijke voorlichtingscampagne. 
De leden der E.V.C. zijn ongetwijfeld reeds in 
staat zich op gronll van onze publicaties in de 
krant, in de E.V.C.-Gids. in onze brochures, een 
goed inzicht over de gevaren der Publiekrechte
lijke Bedrijfsorganisatie te vormen. 
Het is onze gezamenlijke taak alle arbeiders tot 
een goed inzicht en een juist oordeel te brengen. 
De brochure, die binnen korte tijd in grote op
laag van de pers komt, zal hierbij van onschat
bare waarde zijn, 

ll'erkeud Nederland verde-.li;;t de Val,bewe:;io.;-

eoennonnenor 
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Buiten�e�on congres der E. f��J.:op 8 en
.,,,...o er · 

H,et-,lioofd stuur er E.V.C. deelt 
mede; da et buitengewoon con-· 
gr�. 1)1: op het wetsontwery in-
zake bl1e>lm-ech!lelij1� Bedrijfs-
or sátle" aan de orde 7..al 
komen, niet zal gehouden worden 
op 1 en_ 2 maar op 8 en 9 October 
a.s.- Het congres zal ,niet ln het 
C:oncertgebouw plaats vinden ( zo. 
als oors{>ronkelijk was medege
dee�d). maar 1n "Bel:levue"• 

\ 
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ONDERWERP, ;� 

/Hl O.K. 

ACOI 

DAT: 
lp 

Juni 1950. 

Landelijke bijeenkomst 
tegen huurverhoging. 

PAR: 
" , ( 1 

----------------------------------------------------------�----------------

Datum van ontvangst bericht: ---. 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 
Betrouwbaarheid bericht: Betrouwbaar. 
Tevens bericht gezonden aan: Geen. 
Medewerkende instanties: Geen. 

2 2 Ju,tl t9� 

ACD/ ç41l 
j

dernomen acties: ---. 

Voorzover U dit niet reeds uit andere bron 
hekend is deel ik U het volgende mede. 
Op Zaterdag, 24 Juni 1950, wordt door de Eenheidsvakcen
trale een Landelijke demonstratieve bij.eenkomst tegen 
de huurverhoging georganiseerd in gebouw Tivoli, Kruis
straat No.l te Utrecht. Aanvang 's-middags 6 uur, einde 
ongeveer 1U uur. 
Een 16-tal groen gekleurde toegangsbewijzen zal onder 
de voor deelneming verkozen personen in deze gemeente 
worden gedistribueerd. Het voornemen bestaat in elk ge-
val alhier zulk een toegangbewijs uit te reiken aan l 
persoon, georganiseerd in het N.v.v., 4 personen uit de 
Co:mité's tegen de huurverhoging en 1 afgevaardigde van 
het personeel van de Scheepswerf Nicolaas Witsen, ter
wijl PIETER CORNELIS VEEN, geboren 23.1.03, (bij Uw 
dienst bekend), vanwege het Secretariaat der E.v.a.,

alhier, de vergadering zal bijwonen. 
De door de afgevaardigden te maken reiskosten zullen 
worden vergoed. Overwogen wordt door het laten circule
ren van intekenlijsten·op een eerstvolgende openbare 
vergadering van de E.v.a. de in deze gemaakte onkosten 
te dekken.- EINDE.-07 
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Verbinding: 32. �_v 

No.: BV/G J9} -51. 

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

-fi�--�#

VERTRO U'''ELIJK-} 

Hierbij doe ik U toekomen, een afschrift 
van een circulaire, verzonden dd. 24-2-1951 

door de Algemene Bedr�fsbond Transport te 

Amsterdam, aan H.7!. � de Pol, (Hendrik 

Willem) geboren 2-10-1921 te Arnhem, wonende te 
Arnhem, Catharijnestraat 46. 

26-2-19·51 •
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AF S C Il RIF T. 

ALGEHENE :BEDRJJFSB01ill TRANSPORT 
Van Breestraat 60 - Amsterdam - z.

Telefoon 23864 

Amsterdam, 23 Februari 1951. 

AAN DE AFDELINGSBESTUREN DER A.B.T. 

Demonstratief looncongres 10 Maart a.s. 

W .M., 

U ontving reeds de mededeling dat de E.V.C. op 10 
Ma--.rt a.s. een demonstratief looncongres te Amsterdam in de 
Diamantbeurs zal houden. 

Gezien het feit dat wij tot op heden weinig medede
lingen hebben ontvangen in hoeverre de afdelingen er in ge
slaagd zijn om van de bedrijven anders-georganiseerden 
naar dit congres af te vaardigen, meent het D.B. thans Uw 
afdeling de taak op te dragen om voor minimum 1 afgevaar
digden zorg te dragen. 

,_ -- ----

Alles moet geprobeerd worden om door geldinzameling 
uit de bedrjjven de reiskosten e.d. bjjéén te brengen. 

',Vjj verzoeken U ons op de hoogte te houden van de 
resultaten. 

Stelt U met Uw medebestuurders in verbinding, zodat 
de taak van de afdeling slaagt. 

JK/TK No.L.844-20. 

Groetend, 

w.g. Onleesbaar. 

(J. Kuil) 
Secretaris • 
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RAPPORT VAllf KB 

Voor HB 

No. 2325/V 

Betr.: LOONCONGRillS E.v.a. 

De organisatoren van het demonstratief congres in

zake de eis van een 3e loonronde van 5%, welk congres op initia

tief van de E,V.C. op 10-3-1951 te .Amsterdam in de Diamantbeurs 

wordt gehouden, hebben kort geleden besloten naar dit congres 

800 personen af te vaardigen, waarvan een groot aantal ,!!ill 

E.v.c.-ers, meer speciaal N.V.V,-ers in oppositie tegen hun eigen

vakbondsleiding en ongeorganiseerden moet zijn. Dit laatste, op

dat toch vooral naar buiten blijkt, dat de actie om loonsver

hoging algemeen en niet speciaal door de E.v.c. als noodzaak 

wordt gevoeld. 

De taak, die niet E.V.C.-ers als afgevaardigde naar 

het congres te krijgen, werd opgedragen aan het kader der E,V,C,

bedrijfsbonden. Dit kader moet daartoe in fabrieken en bedrijven 

naar "geschikte" arbeiders -dit laatste dan door E,V.C.-bril be

keken- uit zien en deze tot het gestelde doel bewerken. 

Op uitnodiging van het landelijk secretariaat der 

E.v.c. kwamen de voorzitters van de bedrijfsbonden der E.v.c. op

Vrijdag 3-3-1951 te Amsterdam ter vergadering bijeen, ter be

spreking van de resultaten door het kader van de bedrijfsbonden 

bereikt met betrekking tot de afvaardiging naar vermeld congres, 

in het bijzonder t.a.v. de niet E,V,C,-ers. 

Met betrekking tot de laatsten waren de bereikte 

resultaten, blijkens het verslag dat de voorzitters der bonden 

op verzoek van Berend BLOKZIJL uitbrachten, op die datum nog 
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zeer gering. De landelijke leiding der E.v.a. was daarover zeer 

ontstemd en bij monde van Berend BLOKZIJL werd de voorzitters 

verweten niet actief genoeg te zijn. Speciaal Dirk KLEINSM.A, 

voorzitter van ''De Transport 1t, moest -na het negatief verslag 

dat hij voor zijn bond uitbracht over de afvaardiging van niet 

E.V.C.-ers naar het congres en zijn mededeling, dat met de haven

arbeiders tgans niets w� a�n.je vang,en- het ontgelden. De grote 

havenstaking, thans in Engeland uitgebroken, werd onder zijn 

aandacht gebracht met daarbij de gestelde vraag, waarom daar wel 

staking en hier niet • .Als ''De Transport" geen kans ziet de haven

arbeiders in beweging te krijg.en, zo werd Dirk ELEINSMA medege

deeld, dan moet het hoofdbestuur van die bond maar geliquideerd 

worden. Dirk KLEDTSIVT...A antwoordde BLOKZIJL, dat waar het hem en de 

mede-hoofdbestuurders van zijn bond niet lukte de havenarbeiders 

in beweging te krijgen, dit zeker geen enkele andere E.V.C.-leider 

zal lukken, ook niet aan Berend BLOKZIJL, die nu zo'n felle aan

val op hem doet • 

De stemming ter vergadering werd er niet beter op, 

toen COENEN, voorzitter van "HOUT EN MEUBEL" -gesteund door andere 

voorzitters van E.v.a.-bedrijfsbonden- de landelijke E.v.c.

leiding ontactisch optreden verweet, daar zij over de niet E.v.a.

ers die hebben toegezegd het congres als afgevaardigde bij te 

wonen, ging publiceren in "De Waarheid" en manifesten, waardoor 

deze mensen kopschuw werden, gingen begrijpen, dat zij door de 

E.v.c. worden gebruikt en voor de afvaardiging naar het congres

bedankten. 

-----------

Î' ( � 
De bouwvakstaking te Enschede behoort weer tot het 

i<�'J verleden. Voor de E.v.a. heeft deze staking een minder gunstig 
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verloop gehad, daar een flink aantal stucadoorsleden van de E.v.a.

voor hun lidmaatschap hebben bedankt, omdat zij van oordeel zijn, 

dat de E.v.a.-leiding tijdens het arbeidsconflict organisatorisch 

grove blunders maakte, 

De E.V.C.-bestuurders te Vlaardingen en Maassluis 

hebben hun functies neergelegd, aanleiding daartoe moet zijn het 

• feit, dat één der bestuurders van de E.v.a.-leiding opdracht

' J 

kreeg een artikel over de zeevisserij te schrijven voor het o.P.N.

blad "UILENSPIEGEL". Reeds geruime tijd waren die bestuurders het

niet S'ens met de steeds meer toenemende a.P.N.-invloed in de E. v.a.

en voormelde opdracht gaf de doorslag tot het neerleggen van hun

fUncties.

Piet WIEGJl'!AN, vriütgesteld E. v. a.-hoofdbestuurder,

de man die de redactie van de-periodieken der bedrijfsbonden van 

de E.v.a. verzorgde en ook belast was met het opstellen van de in

houd van pamfletten etc. ,heeft zijn functie neergelegd en is ver

vangen door Eric MOL. 

Lv 'rV De afd. Scheveningen van de Bond van Zeevarenden der 

..J{J?:, I E. v.o. is geliquideerd, wegens gebrek aan leden. 
/ 

Î Na de doorgevoerde centralisatie in gebouw Prinse-

gracht ?39 te Amsterdam, in welk gebouw zoals bekend, thans het 

overgrote deel der E.V.O.-bedrijfsbonden is ondergebracht, als-
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mede de Plaatselijke Raad van de E.v.a. te .Amsterdam, treden daar 

op als alge.meen kassier Piet aORB.AAT,en als beheerder van de 

cartotheek HENDRIKS,, vrijgesteld hoofdbestuurder van "DE BOUWVAK"· 

, Dit alles onder toezicht van de oud-A.N.J.V.-er Ger BUVELOT. 

ERWICH te Rotterdam, vrijgesteld hoofdbestuurder 

van de E.V.C., die geestelijk overspannen, enige tijd voor het 

E.v.a. werk was uitgeschakeld en enige weken bij een zoon van hem

in Engeland verbleef, zal 15 Maart a.s. zijn werkzaamheden weer 

hervatten. HOITING, vrijgesteld hoofdbestuurder van "De Zeevaren9 

den", die ERWICH verving en van Amsterdam. naar Rotterdam was ge-. 

gaan tot het aanwakkeren van meer activiteiten onder de haven

arbeiders, is thans weer te .Amsterdam terug. 

r Er heerst enige onrust onder de bouwvakarbeiders te 

.Amsterdam en de mogelijkheid van een conflict wordt niet uitge

sloten geacht. Een en ander houdt verband met de invoering van het 

wetenschappelijk tarief BERENSCHOT. 

Een hoofdbestuurder van de E.v.a. sprak tegen mijn 

rapporteur zijn verwondering erover uit, waarom de overheid -bijv. 

de regeringsvoorlichtingsdienst middels een radiopraatje- en ook 

de dagbladpers, nalaat over dit wetenschappelijk tarief BERENSOHOT 

een behoorlijke populaire voorlichting aan de bevolking te geven. 

Dit zou verhelderend werken en de oppositie tegen de invoering 

van dit tarief -in het bijzonder de E.v.c., die tegen invoering 

van dit tarief is, omdat zij tegen elke beslissing is en alleen 

haar mening als de juiste erkent- de wind uit de zeilen nemen. 
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Er zijn door de ove rheid met betrekking tot het tarief BERID-TSCHOT 

een tweetal zeer populair gesMhreven boekwerkjes uitgegeven, ge

titeld "Productieverhoging" en "Productiebeloning". Het overgrote 

merendeel van de arbeidersklasse krijgt die boekjes echter niet 

onder de ogen • 

.Als bijlagen gaan hierbij: 

een pamflet 11V6ór Prijzenstop en Loonsverhoging", uitgave van de 

E.v.a., Vondelstraat 54, Amsterdam; een "Bulletin" voor de 11Verkers

in de Meubileringsindustrie voor Gouda en Omgeving, uitgave van de 

A.B.H.M., Prinsengracht 739, .Amsterdam; een"Bulletin" voor Hout

handel, uit�ave van de A.B.H.M., Prinsengracht ?39, Atn.Sterdam; 

een Bruynzeel Bulletin, uitgave van de A.B.H.M. en83n Information 

Bulletin No.2, uitgave van de W.F.T.U. !-

5 bijlagen. 

Copieën vemnden aan: HBVD, HB en BV-. .•



Nota aan: KA 
van: Kew 
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In voldoe ing�a:n het gestelde in Uw dispositie op het 
KB-rapport No. 325/v, wordt beleefd het volgende medegedeeld: 

/? A- ?' 
jt�.) 

. 
. /cv.,t.,, Met de door de overheid uitgegeven boek.werkjes met be-

� trekking tot het tarief Berenschot getiteld "Productieverhoging" 
��., �-,1.v•/ en "Productiebeloning", moeten zijn bedoeld "Gelijke inspanning 

f,,,y 11,I J _ � r-✓ meer resultaat" en "Prestatiebeloning", beide samengesteld
�vr ,-� � .0, door de Commissie ter Bevordering van de Arbeidsproductiviteitpl'-"l"'1,',,........ ,�,. ,,1., en uitgegeven door de C(ontactgr<i>ep) O(pvoering) P(roductiviteit). 
�,.,lrP " ,P //� w ': ;)✓ Overheid en bedrijfsleven zijn op paritaire basis in ge-

-,t,, -v '_.-6 ;,� /• 
noemde Commissie vertegenwoordigd. liet niveau is hoog, van 

u. 
���v>j p Overheidszijde b.v. de voorzitter en enie;e leden van het college

{),iA � � �Ji,V' 11)� van Rijksbemiddelaars, de Directeur-Generaal van de Arbeid, de 

,,,,,, w _.,,-,,v r Directeur-Generaal Rijksarbeidsbureau, het Centraal Planbureau is 
_ (t.d,... vertegenwoordigd, enz. Anderzijds is de Stichting van de Arbeid 

-� µP met verscheidene leden er in aanwezig. 

fî 
In bedoelde boekjes (f. 0.25 per stuk) wordt uiteengezet, 

dat er geen tegenstelling bestavi-t"tussen de sociale en de econo
mische betekenis van systematische arbeidsanalyse en organisatie
onderzoek, waar de arbeiders achterdochtig tegenover plegen te 

1.1 � \J fJ staan. 
m t, vt . • . . J. Arbeidsmeting is een middel om in de bedrijven tevreden 

V mensen te vormen door hen in staat te stellen een goed arbeids-

:..JJ) resultaat te behalen. De juiste man krijgt het juiste werk volgens 

� f)..L l' (,.,,. ' À-
de juiste methode te doen. 

�"" ('v- e, fJ. ) 
Is dit alles goed geregeld, dan kan men komen tot een ver-

�)' -v--- • , antwoorde vorm van prestatiebeloning en rechtvaardigheid in de 

lo. _V.. "lr>J _V.
),._ 

V'- � J. , leenverhoudingen. Hiervoor zijn verschillende systemen van tarief-

� - � 
_.,.,,. � loon mogelijk • 

{µ. t �� lr_. In den lande werken verscheidene tariefbureaux met opge-
u. t:.. .., � u,..� leide arbeids-analysten, die in opdracht van bedrijven werkzaam-

\->·l,v'J""'�
- q,r..,.., 

f v . • J\eden verrichten samenhangend met het bovenbescbrevene •
•. ..->,...,. , ._.� Een ervan is het "Raadgevend 1311:reau voor J3edrijfsorganisatie' 1 

v--:_� ,_,
l) 

"'; • ':1� . -� ,.__� � hvan Ir. B.W. Berenschot te .Amsterdam. Bouwbedrijven te .Amsterdam. 
1 •� � s,,.-. hebben dus vermoedelijk dit Bureau in den arm genomen. \t,..� /i Y'· 

L.._ - ... � ,._,,r-L.. � i \,,,,"- l,'\, 
De term "wetenschappelijk tarief Berenschot" zal voor 

l }u;"" J.... f/ _µ. regeringspersonen (Min. Pres., Min. v. Sec. Zaken en Mi�. Ec. Zaken) 
,!1.,).. � W �- wel ,:,·t::sneden koek zijn, ever.als vv ... .,. bed-rijfs- en vakverenit3"ines-

,;..tJ,
-..

..,.. ,.>"' r 
• leiders. Dez.e personen, of hun hoge vertegenwoordigers, gaven

r.,--W J.>-� als Commissie ter Bevordering van de Arbeidsn_roductiviteit reeds
.. r''t_.:� 

J 
. I de bovengenoemde boekjes uit.

il . l 1(/l!V" . 'f .
Ju._.\!. Vi )P

J 

r \ï»\� 

r- r

Het wil mij voorkomen, dat verdere popularisering en voor
lichting terzake beter niet van de overheid kan uitgaan, dat 
maakt maar kopschuw. 

Zodra het KEW-contact met het bed rijf sleven is gevestigd. 
(de aanloop is helaas wat traag) is hier een geschikt punt om· 
de publiciteits- en propaganda-organen van bedrijven en vakver
enigingen in te schakelen. 

1 s-Grav�mhage, 14 Maart 1951.

7 



V e :r· bina ing : 
Ons keri.merk: 
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105/51 
11 Loon-con6res" 

Datum: 7 maart 1951 
Onderwerp : 

Datum van ontvan�stbericht 
,1aardering t>ericht 
Betrouwbaarheid bericht�ever: 
undernomen actie 
Med ev,erkena e instantie 
-------

------- - - - - - - - � ---�- '"""'I "-"""':'-

6 maart 1':;51 
goed 
betrouwbaar 

-------- � 

,:· 9 MRT 1951� 

ACD/ /j4 :-.1)----- •-__,.;� _..,;_ �--
�..-' ..: � � üp �ater-dag, 10 Maart 1951, zullen vanuit Eindhoven enkei� 

personen, zowel E.V.C.-ers als ongeor5aniseerden en leden van het 
N.V. y-. deelnemen aan het z. 5• "Loon-cong1·ee 11

, da.t te Amsterdam in 
de J?iamantbeurs geh?uèen_ wordt, lk moBe U 1:liert>ij Vtrwijzen naar mijn

--bericht, d.d. 21 Feoruari 1951, no. 59/51, dat reeds hierop duidde. 
Momenteel wordt te Bindhoven voor aeze reis geld ingezameld 

door: 
F..A.ES, geb. 31.12.99; 
�� den, 6eb. 17.10.17; 
KLOS, geb. 17. 12, 05; 
�ÄNDfrtS, geb. 26,2.15; 
�BGBRS, geb. 13.2.06; 
lANöEN, geb. 17,2,98; 
�AA�, geb. 10.3.88; 
HUBBhS, geb. 11,5,24. 
Al deze personen zijn bij U bekend. 
Ieder moet zo:r6en minimaal f. 3,-- bij elkaar te krijgen. 

Momenteel is vastgesteld, dat van de �.v.c., afdeling Eindhoven, 
de reis wordt medegemaakt aoor J..iJfSEM, fiUSE1.§. en n:E,N HAIAN, voornoemd. 
Verder gaan uit lündhoven enkele personen mee, aie losstaan van áe 
,E.V. o. Na het congres zullen, voor zover mogelijk, él e namen van àezen 
aan U worden gemeld. 

De reis wordt 0emaakt met een autobus van P.J.foartens, h.ouden
hovens.eweg 195 te l!lindhoven. !Hen rijdt vanuit Eindhoven, v,aar zich 
nog enke.Le personen uit Helmonà bij het gezelschap zullen voegen, 
naar Den Bosch, �ilburg, en Hreàa om zodoenäe met een volle bus het 
con6res te kunnen bezoeken, 

" e i n à e 11 
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Betreft: Mededelingen. 
--------------------------------------

Berichtgever betrouwbaar 

: l 1>P . � ���:��=���-��===��-=���--------------- ..Afl)_J_{çz_f�l ' 1

M'· � .1. J ✓� -�,_,_-,; d��

J/U'�• ' ""'-'ADRIANUS CHRISTINUS DE VRIES (25-2-15),is de verantwoor�e-1/rÎ 
. ' 

lijke man geworden voor het bedrijfswerk over het gehele 
1 i..!1- :} district Utrecht der CPN. 

y.
A" Aan de bedrijfskrant van Werkspoor wordt gewerkt;en zal 

7 � 
/ 

copie geleverd worden door:(zie ook rapp.Verb.19 C/3-221'51 
"'-iLEENDERT CHRIST (17-7-13)� ___ dd 6-3-51) 

1 �, LAURENS BERGVELD ( 28-4-23) . OP KAART 
ij, '1'.i CORNELIS VAN TESSEL (2-5-28) · ACD/�e 

I Oi ;<.•HERMAN SCHEIDT (18-11-12), DAT ;. 
/ 

�
tlJ> vu,�, 'f...• JAN HENDRIK VERMEULEN (26-1-06). ;(Jo,'�d 

q,e- <J ; j X GERARDUS ANTONIUS FAAY (15-5-18). PAR: ra.' 
• ' f� •o(Jt· )(.J MARINUS VAN DER STEEN (26-1-21) . 

., / �.�Jff(VV�- bp het op 10 Maart jl. gehouden looncongreljl van de EVC 
d 'f .1,,1.. 7" waren als NVV-ers aanwezig: 

, f-� van Werkspoor: HERWIN LAURENS BA@§. (27-4-17) 
__.---_.,..,. .. , 1 van De mka : een zekere DE GRAAF, 

k -..... -( van de N.s. : JACOBUS JOHANNEslSMIT·✓ (5-9-:-.32) 
(;! �'li. O t1 Genoemde Smit is op het loonc�s in discussie gagaan 
e,.b!1 , en zeide o.a.: "Als NVV-er wil ik namens de Spoor groep op � 'L{b '2. dit congres een oproep richten tot alle hier aanwezige 

l,._. ·
r

-A NVV-ers. Op dit congres stellen de arbeiders de agenda

�1-, punten ea op en niet het hoofdbestuur zoals in onze ge-

?
lederen. Wij moeten hand in hand strijden voor de eisen 
die het verbondsbestuur van de EVC gesteld heeft. Wij 
zien dat dit looncongres ook door vele anders georganiseer
den wordt bijgewoond. Onze taak zal het zijn alles in het 
werk te stellen dat op onze (NVV)congressen ook EVC-ers 
aanwezig zijn. Wij zullen de besturen dwingen dat zij een 
andere weg ingaan, terug naar de grondslag die bij de op
richting van onze bond gesteld is: de strijd voor de wel
vaart en de Vrede. Leve de 5% loonsverhoging! Leve de 
solidarite:lt in de gezamenlijke strijd! 11 

fotocopie rede Blokzijl. 
pamflet R.C.P. aan het looncongres der EVC. 
afschrift ontwerp-resolutie van het Presidium 
loon.congres EVC. 

M i.,J--- afs. pamflet "Oproep! 11, afkomstig van het
:;;,;,- looncongres. 
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0NTv/ERP-RES0LUT IE 
____ ..... _________ 

l 

Het Buitengewoon Congres voor de verdediging van het levenspeil, 
bijeeng�roGpen door de E.V.C. en samcngestóld uit.lóden van het 
N.V.V., de E.V.C. en andGre vakorganisaties,
constateert:

dat d& kosten van het lEivensondurhoud sinds het devalucr(m van de 
gulden in September 1949 tot 15 Dcceniber 1950 mGt ruim 15% zijn 
ge,stcgcn; •

dat in dieZC;lfde periode het algemene loonpeil slechts tweemaal 
met 5% werd verhoogd en in dat ti jdvalc de koopkracht van de ar
beiders lonen en de salarissen derhalve �instGns mot 5� gedaald 
is; 

van oordeeL_ 
dat ook na 15 December 1950 de kosten van het levensonderhoud 
stelselmatig verder omhoog zijn gegaan; 

dat de vcrhoging�van de uitgaven voor militaire doeleinden van 
805.000,000 gulden tot 1.soo.000.000 gulden, het afschaffen van 
de subsidiE;'s op de ü,vensmiddelen Gn het omschakelen van de volks
huishouding op oorlogseconomie niet alleen het oorlogsgevaar 
vergroot, maar bovcndiGn nieuwe en ondragelijke lasten legt op 
de schouders van het werkende volk, die onder m6er tot uitdrukking 
zullen komcm in énormc _prijsstijgingGn van de me€st noodzake
lijke levensbehotften, 

eist 
1. het verhog"'n van de lonen, salarissen, pensioenen e.d. -met

5%, en
2. het instellen van een absolute prijzE:nstop;

Roept de N6dtrlandse werkors op, mGt alle hen ten dienste staande 
wettige midd(;l�n te strijden voor het verwezenlijken van dezG 
eisen door: 

a. in de bedrijven, op d6 plaats van het werk en in ledenverga
deringen van de vakvercn:i,.gingsafdelingun, i.nstemmint'.: van de
arbeid0rs mot deze �isen te bekrachtizen, het inwilligen er
van te verlangen van de werkgevers en de regering;

b. in massale opEmbarc bi jeenlromsten en straatdemonstraties, het
verwezLmli.jken van d(;zG 6isen te ondersteunen en kenbaar te 
makGn aan de gehGle bevolki.ng; 

c. in de grootst mocelij!<:e eendracht e0n massabeweging van alle
arbeiders te ontwilckel·on voor het vcrwezenli jkcn van deze
eisen, tot aan stakingsacties toe.

Het Congres is van mening, dat h0t samengaan van E.V.C.- en 
N.V.V.-leden in Nederland de beslissende kracht is in de strijd
voor vrede en betere levensvoorwaarden en roept de Nederlandse
arbeiders klassG op iodere hinderpaal op de weg naar de eenheid
opzij te zetten.

Het Congres besluit· deze rGs ol_utie . ter kGnnis te brengen van 
de hoofdbGsturen dtr vorschillendG vakorganisaties en de pers 
en verzoekt deze (;;r dE, grootst mogeli.jkG bekendpcid aan te geven. 

Het Buitengewone Congres ter v�rde
�iging �an het levenspeil, bijeen
geroepEn door de E.v.a.

HLt Presidium. 
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( Ol-Ki�l:J.tinlli�) 

INLEII;ING B. BLOKZIJL {ofJJ/ 
CONGRES - 10 MA A ii T l q 2 .• .,,.

· · Ka111erade n, 1 ·r
. + (' 

In de eerste helft van Januari heef� de •1&.�ènè Raad·van de
E. V .c. aan de Hederlandse arbeidersklasse v.oo.rg,eeteld een k.rach
.tige ·e.n doeltreffende actie te .:voeren -voor .,hèt opn'ieuw verhogen
van de lonen en salarissen met 5% en voor het instellen van een
absofq

1

te prij.zenstop. Het i's dit voorstel, dat aan jullie wordt
voorgelegd; aan jullie, vooraanstaande leQ-en van de E.V.C., het
N.V.V. en andere vakorganisaties; aan .jullie, arbeiders werkzaam
in nagenoeg al.le takken van het bedrijf,sle'!en. Deze :bi,jeenkomst
heeft zich derhalve nie't alleen bezig te houden met het bespre
ken van de ge-stelde eisen, maar zich bovenal te beraden over de
wijze waarop de strijd voor de verdediging va.n onze levens
voorwaarden verder georganiseerd en gevoerd �eet worden.
En het ia de hoogste tijd .om die strijd met nieuwe kracht· tot
ontplooiing te br·engen; massaal, eensgezind en daadwer·kelijk.
Dat leert ons de ontwikkèling van het laatste jaar en vooral
van de laatste weken. Sedert het devaluere�,van de gulden in
Septembér 1949, heeft het na-oorlogse proces van toette,mende span
ning tues�n lonen en prijzen zich in v9rsneld ,tempo_ doorgezet.
Volgens publicaties van het Centraal B,µ.r.eau van de Stat:i,Jtiek
'zijn de kosten va�.het levcnsondtrhoud sinds 15 Septem�e.r 1949
iot 15 December 1950'met ruim 15% omhoog gegaan. Of�choon in
dezeifde periode de erbeiders»iaese tot tweemaal toe een loons
verhogi ng van 5�,afdwong, -daálde àe koopkrac�t van de werkende
bevolking 1n dat'tijdvak ni6ttemin met ten�inste �, Ook na 15
December 1950 werp het -1: ve1n ste.eds.duu,rder ! He� is. bekend, dat 
bijv. de verhoging van de huishuren met 15% en de vc:rhogiog van 
de omzetbeleeting,_ op geen stukken na opgevangen zijn door de 
ver!àging van de inkomsten- en loonbelasting. Bovenàien werd de 
'feriwaring vàn deze lasten VOLLEDIG "'P ,1e echou�i:s van dte h01:1-
detd8uizenden arbeidersgezinnen g�legd, welke doov hun getinge 
iokoms�en Óf v�nwege h�n zorg voor talrijke kinderen, reeds voor 
1 Januari jl. vrijgesteld ware n van loon- of inkqmstenbalasti.ng 
ec derbtlve ook niet in aa.hmerking kwamen voor :de V�LAGTIW van 
deze bela.stiµg_en. 
Terwijl dus het. ·1even ook na 15 Deoembe:r van het ;vorig jaar stel
selmatig duurder wer� en de koopkracht van. de erbeiderslon�n ver
der daalde, zijn nie'�e plannec:tnt ingrijpende verslechteringen 
in de positie van de aTbei�ers opgest�_ld. Ik spreek ovex het 
program van de nieuwe rea�rin�, �a� nagenoeg voorziet irr een 
verdubbeling van de jaar�1jkee officiele �itgaven voor mil1-

1 taire doE:'leinden, of and_e):-e geze�d: il:l �en verhoging van ... eos

r. millioen gulden tot 1500 tiillio�n gulden. :Dit werd meeged��l.D
door Minister S.tikker tijêlene zijn jongs.te be.�Ç>ek aan t7ashing-

, ton. Vol.gene 11Het Vrije Volk" van 4 Maart, gaf hij aan Lovett, 
de A-meriltaanae vice-minister van :-;orlog, de v�rzekering

.l 
d-at 

de 15.00 millioe·n gulden voor oorlogsdoeleinden uit het :.eter
lsndae v'Olk geperst zullen WQ»den ,.. "welke �egering er oolt tnoge
komen. 11 Iedere inwoner in' bns land,vanaf het jotigste kind tot 
�e oudste grijsaard, moet •us gemiddeld 150 gulden per jaar bij-
dre6en in.. de kosten voor leg,.r, vloot en luchtmacht. · 
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Het laat zich VQO,rete ller
f, -dBt' de Heer Lovett en de zijnen ver

heugd zijn over deze verzekering van trouw aan de zaak v�n het 
dri:iven neer een nie11we wereldoorlog. Maar de Nederlandse arbei
ders mogen bedenken, dat de uitvoering van het bewapebingepro
gram, nieuwe en soherpe�adnvell�n op hun toch al miserabele le-
venspeil tot gevolg zal hebben!.� . . 
Het tot onsekende·boàgtèh opvoeren van de uitgaven �oor mili-
t,aire dpe,leinden•, de üitbreiding van hret leger, het verlengen van 
de di•�etp11oht en _�t op. oorlogeet��k'tè brengen ve� talrijke 
divisies, wil zeggen de· volkehuishou�ing v�n on�-land volledig 
111 · het spoo� van de oorl.,ogeieconomie brengen •. Wàt. beteken� dit? 
Dit betekent. het stillegge'rl van iopenbate e_n op haadheving en ver
hoging van de welvá.art gerichte werken; het ·draat"aoh beperken van 
de prodüctie van verbruiksartikelen; het 9esnoeien van de uitgaven 
voor aooiale.':voorzieningen, onderwijs, volksgezopdheid en_ culturele 
doeleinden; het.afschaffen van de overheida�ubaidiee op -0e levens-

, middelen etó. :te. gevolgen van al deze �á�;r:!:lgel�n., �ijt+er;i,,oataetro
taal zi�n voor het Nederlandse volk,en in hèt bi�zonder voor de 
lev.enevoorwaarden vàn dè arbeidaraklaaae. 
Minist-er in 't Veld· heeft reeds .bepaald, dat vanaf 5 MBart j .• l. 

• t·o.t nadë'r· order geen nieuwe vergunningen voor-.de volktnto�ing
bo111t zullen wor'den..:llitgegeven .- HetzeJ:;tdè lot· d,reigt de boaw van 
zieléenhuitén, soho.l&n eri. dergelijke inetelling.�n •. De prod udtie 
vaq vebr�iktUtrttkel�n z�l dt�ieoh worden ingekrompen; enerzijd� 
om het verbr,tik ervan te be:perken en and_erszijds om grondstoffen 
vrij .te aiak;en voor de oorlog'•�oonomie. "Het Parool" van 6 Maart 
wist �eeds 'te melden, d-at het--program ván de nieuwe regering voer -
ziet 1n een ve,·).eging van de-- 01Y-ê1heid.seubsidies op leve_nsmiddelen 
met een bedrag vao-·3()O· millioèn guld�ri/ H�t verlagen vau de ·rijks
subs14t•• _op d.�- e·erEffe leyensbeboeften m�t ee·n bedrag V11.n 
f. 309.ooo;boo.: ___ heeft Ol'l'V0;1'DJijdelijk enorme prijevernogi,ng'en
tot 6evolif, met name van de zobelangrijke levensmiddelen als brood
m�rgarine,. suiker, vlees eto:, Zo ia de. euiker met ·ingang van van-
daag reeds met -� et. pérKg. duurider-geworden. ---·. . 
Tez-el�dertïjd _za_l _ een 'Ve-Jmf;lling :vsn· de 'bewa�eningèw�loop in 
.de kapitalistische la·nden de .. grpn�e.t..of:IJenprijzen naar nieuwe hoog
ten opjagen en bijgevolg ook p�ij�erbogend werken op de verbruiks-
àoederen .. ' ·�; · . 

·ne 11itvoering van het bewape-ningsprogram zal èen·periode inluiden 
van toenemende duurte en vermindering van .het verbruik. 'En de rege-

. riJ:Jg ia niet voornemens het · :i.oonpeil te v,:'-rhogen, wanf zij wil 
voor het ïri.tvoeren van haar pl:'_ogram het :levenspeil verlagen •. 
En "Het Parool" van reéde genoemäc datum so�l'ijft .in dit verl)a� 
11Det zal- onderm�er worden bere\t\ door het laie� a-tijá�n van.-de 
prija van het le,ven�middelenpe·jt�\. 11 • • _•L• ' "1" 

; ;',::: Naea� de verlaging van het levè-bffpeil stf!It.. de bezi:.t'ten�e. -kla'E,!�e 
.zich :y.o·or het wo�ken6e·volk · e_oh'e�î,er uit tê buite.l'J door· �erder·· en
langer werken. · ··. :- · 

· 
: 

· . . , 
-· 

zo· heefit de Sooiaal.-Edoóomiaohe Raad, wa-fn na.�·,t werlçgevera en 
regerirtgsvertegenwoordigers, o.·a •. de •Mei'�Ve;rmeulen. vari· bet N.V. V. -
best11ur -zi tlt_ ing heeft geadvi��·erà om ··te -àtteven �aar "een extra 
vergrot;� '\tà:'1 de ar�idsp?-"bd1�t�v.ite'it -ip· het bedrijfaleveb, zpn
der verbóging ·van-het -reile 1:�n •••• " Duidelïjker kan het -niet ge
zegd woi-d't'Q. Harder w�rk'eh- �n geen cent mei:!r. in het loonzakje • 

•• , 1 • .., \ '\. 
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Aan de and<:re kant dre.agt de dreigende• economisohe ontwikkeling 
een toenemende werkloosheid in zich. 
-Waarom zult gij vragen?'))e voorstanders van de bewapeningswedloop
zeggen töoh, dat die wedloop werkgelegenheid aohept? Ongetwijfeld
zullen enig� bedrijven volgepropt worden met urder� vopr de oor-
•logsmarkt. Maar er is in het door Amerika beheè'r'_ste deel van de we
reld e.en yvare jacht op strategische grondstoffen. "Doch het valt
te betwijfelen of de Verenigde Staten hun medewerking willen ge
ven voor het elui ten van een inter nationale overeenkomst· inzake
de. verdeling van deze onontbeerlijke grpndatoffen 11 , schrijft "Het
Financieel Dagbl�d" ven 15 Januari j.l.
raarv, or had "De Telegraaf 11 reeds geschreven, 11 dat o.a. het ge
bruik van k��oen, koper, hout, chemicali�n, houtpulp en andere
niet_ ijzerhoudende materialen drastisch mo·et worden beperkt."
En 11De Vo-lkskrant" van 3 Februari 1951 voegde hieraan toe "dat
alleen de industrieUn, die voor de bewapening werken, over vol
doende grond stoffen zullen kunnen beschikken .. "
H�t ie d�idelij�, �ameraden; de werkg.elegenqeia voor de Nederland
se arbeidersklasse gaat door het omschakelen op oorlogseconomie
niet vooruit, maar aohteruit; het aantijl werklozen zal niet ver
minderen, maar toen�men,· Hoe men het ook draait, wendt· of keert,

. µ,,:itvoering van de j ongete regeringsplannen betekent voor de ar
. 'beiderskle sse toenemende ar.moede, ve.rsoherp�o uitbuiting en mas
sale werkloo.sheid. Waarom, z·ult gij vragen,. -probeert de bezittende
klasse en z.ij n regeJï:1.ng, 1H:1�rqm probeert het. kapitJ1lisme ons deze
noodlottige weg _op te drijven? · . 
In een artikel irschetsen vsn geld- en fondsenmarkt 11, gepublioeerd
in de "Nieuwe Rotterdamse Courant II van 3 Maári j. l, ,. stelt het
blad vast, dat•.de e,conomis�hA, C)'isie-verschijneelen, die zich een
jaar geleden in d� Verenigde Staten afte�enden, weggeqomen zijn
door de bewapeningswedloop. Maar de redactie vap de-ze krant schijnt
te w&ten, dat het paárdemidde�� de bewapeningswedloop, erger ia
dan· de ziek.te, de economische -crisis .• Hij merkt name-lijk op: ''Voor
zover een wap�ni�sw�dloop niet .tot_. een oorlog. leidt, zal zij
een �cherpe economische crisis voorbereiden. Hierin schUiltzeer
zek�f niet het geringste gevaa� van de huidige toestand. Wanneer
een belangriJk deel van de beschi�bare hoeveelheden arbeid en �api
taal. in dienst van de bewapening ie gesteld,. dan zal het stopzetten
van de wapening een ernstige storing in de gang van de economi
sche machine betekenen. De vrees voor e€n dergelijke ontwikkeling 
vergroot het oorlogsgevaar. 11

� . 

Tot zover de 11Nieuwe Rot t,erdamse Courant 11• He't antwoord op de 
vraag: waarom probeert de bezittende klasse en zijn regering ons 
op de rampzal+ge weg· van de bew�peningswedloop te drijven, is: 
de bèwapening_swe_dloop is vo�· het kapitalisme één ven de klassieke 
pogingen om s�n de econcmisd}'le crisis het hoofd te bieden. Maar 
men kan niet _eeuwig blijven bewapenen. Er·moet�n.ook afzetmarkten 
zijn voor de-kanonnen en stra�ljagers, voor de bommen en granaten. 
En de beste afzetmarkt van deze producten wordt geschapen door het 
aewapender.hand streve·n naar de onderwerping van andere volken, door 
het ontket.enen van oorlogen. Inderdaad·,. onze groot-k.api t'àlisten 
en hun Amerikáense meesters, de milliardairs, de grote trusts en 
monopolies, hebben v.rees voor het stopzetten van de bewapepingawed
loop ; dat wil _zeggen, zij pelfpen ang et voor de vrede tussen de

volkdren. EJt.zullen zijn die zeggen, dat de bewapeningswedloop in
derdaad wt:.rk.l.oosheid veroorzaakt en toe..-;even dat de bewapeninga-
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wedloop door het kapitalisme aa,ng�wend wordt als een poging 
om de economische orieis in zijn sJijteem te overwinnen, maar 
dat de diepere drijtveer tot de bewapeningswedloop in Nederland 
en abdere landen is, zoal� •Het Vrije Volk•onlsnge schreef de 
"dreigende militaire agressie ��n de Sowjet-Uoie tegen West
Ea.ropa. • Volgens hen, die zo redeneren zou d e  sowjet-Unie tot 
de tanden .toe bewapend zijn en klaar s!aan voor de aanval op 
Weet-Europa. Daarom zouden wij oµe snel moeten bewapenen, one 
klaar moeten maken.voor de verdediging en �et het oog hierop 
ieder offer zosder morren en verzet brenge:n.. Om diezelfde redenen, 
zo· geven ze verd'èr, voor-- worden dè Krupps en. andere Duitse oor
lo&■misdadigere niet naar het schavot gestu'1l'd, maar vrijgelaten 
en samec in 44n. front gebracht met de"weateu:ropeee volkeren, 
"ter verded !ging vac de beschaving en d.e vrijlte,id." Om die reden 
zou ook de Dui�•e Wehrmacht weer bewap�nd moeten worden, 

. Wij vr■&,er\ ae,0 .ben,:a die zo redenerec, met- neme aan het hoofdbe
atulU' van het N;v:v., Waarop wachten de vólgene jullie tot aan 
de tanden toegewqpende millioenealegere van de sowjet-Unie? 
Waarom vàl len ze niet vandaag aan,· en waarom wachten zi� met 
die aanval tot jullie bewapeningswedloop op gang of voltooid is? 
n:iarop ia mear.��D actwoorda Omdat de so,jet-Unie geen agreasieve 
doeleinden nastreeft en geen agressie-legers op de been heeft, 
meer na de laatste wereldoorlog in een ongekend scel tempo de 
door het fascisme geslagen wonden heeft h�reteld, van jaar tot 
jaar het levcn�peil van zijn werker■ verhoogt en de uitvoering 
van grote w€rken verricht, werken die gericht zijn op het schep
pen van nieuwe welvaartsbronn�n!

1
. Het is algemeen bekend, dat in de 

Sowjet-Unie alleen na de oorlog reeds de prij•en driemaal met 
sprongen zijn verlaagd en de lonen regel.nietig worden verhoogd, 
zodat de huidige levecset�ndaard van de werkers in de Sowjet-Unie 
die vac voor d� oorlog-met rui1n 6� overtreft. 
Eoocomisohe deskundigen, zoals Vermeu�en.ven het N.v.v. voor
geeft er een te .zi,jn en· die het vc.rhogen ·van de oorlogsbegroting 
tot f. 1.500.000.QOO.-- toejuichen en zeggen, dat dit ooverm1j
del1Jke offers vraagt van de Nederlandse arbeidersklasse zij 
moeten tooh wetën, dat welk land ter wereld ook, geen uitgebrei
de legers op de been kan brengen, uitrusten en onderhouden en 
tezelfdertijd het levenspeil ven de werker� verhogen. Inderdaad 
dat ie uitgesloten, kame�aden. Ons levenspeil wordt immers ver
laagd, omdat one laad in het spoor van de oorlogseconomie en in 
••raneld tempo de bewapeningswedloop verder op gang wordt ge
bracht. Het levenspeil van de werkers in de Sowjet-Unie ga2t onder
ander. hierdoor etelse"l.matig olllhoog, doordat dit land zioh niet 
bezig houdt met de bewapeningswedloop, maar naarstig werkt aac 
vreedzame en welvaart-aoheppende arbeid. Om die reden ook deed
de regering vag de Sowje,-Unie bij herhaling het aanbod tot
vermindering vàn de bewapening op internationale eohaal, het af
sluiten van een vredesverdrag tussen de grote mogendheden en an
dere vredesvoorstellen. De bezittende klaeee en heersende kringen
ven Amerika en andere kapitalistische landen wezen deze voorstellen 
even zovele malen van de hand, omdat zij het zijn die agressieve
doeleinden na streven, omdat liJangat voor de vrede hebben, angst 
voor het wegvallen van · d:e vette'· win.alen, die er met een oorlogs
eoonomie 4oor de grote �cdernemingen en banken worden gemaakt. 
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· �ameradeo1 ik �eb nogal· lang stil. gestaan bij qe_werkelijke in
hoqd. van ae jonaste regeringsplannen, bij de _g�y_o,lgen daarvan· 
voor de •�beidersklaeae als'�eze plan�ert . wort�n uitgevoerd en 
bij het om�eauwen �an - deze l)lannen .• ·])et, �a1t1· :�9.�j,_g, omdat het 
grote gevaren ·zi,jn, d,i"e on� ?sedreig·eri, �qnecf.t'•'•hei _Nederlandse 
volk de . weg va_n de 'bewapén!ogew-,·dlóoJ t wm;:a-t :opg,�rongen. Die weg 
wordt geplaveid met vette winet-èn, yd9r: �e ·oftd�ri;t�me�s, met ar
moede en ellenQe �oor ·de arbeiaer�kla�aet :met·vernieti3ing en 
dood voor het Nederlandse volk_. Zullén w1j deze· weg gaan? 
Laat deze b1te,nkomst eén vlammend "NBEN" n�er .het gezicht ven 
�e reaotie aliqgeren. Een ffi·N, dat ale eén app�J.,, ·öe · Nederland-

. ae arbèiderekl.esse oproept · e'èrragezihd, meás�el e�· gee_n offer 
eobawend de 'äódê're weg te gaán, 9e weg varï' e�r�-ja voor hsndha
v'ir;ig e'n verbetering van d'e t�vensvoorwa_a_rdén, t�gep' de beW&pe
ningswedloop ·en .het drijven naàr militairé oonfl1oten, 1:egen de 
oorlog en -voor ·de vre-de. 

· 
·•.· 

K111aeraden, 
. � . 

- fll"' .. ...  -

.-

ne Algemene �aad .heeft het opnieuw verhogen·van d� lonen met 5"
.en het instellen �,n een absel�te prijzenstop gè�ist, En zoele 
.1k aangetoond heb,: niet zond�r noo'dzaak'.. -Deze ,eisen - zijn alles-
zins reohtvaer(lig en werden 1n de �fgel,open we_}ten dan ·ook met 
grote instemmîng do-pr de Vlir.kere begroet. D&t1.e ;1.ne_te.mming komt in 
ioenemende mate tot uitd;i-uklfîfig' in de acties, d�e gévoerd werden 
of nog een de gang ·zijn •. Da bouwvakarbeid�ra .v·erzetten zioli kraoh
tig tegen -de aanslagen QP. de inhou-d van_ hun loonzakj e·!3 • Zij stel-

·den de leuze o_p: ge-eq, oept-. .!llinde_r bf het werk ga.at plät, HqJlderden 
t.u. W. -erbeidel's weigerden me� 1aucoes in de afgelopen weke-n van 
hun gezir>nen t_e �·Óbeiqen· en_, in• kàmpen onderga_ bràoht .te wor·den. ' 
Zij 'behaalden zowel 111 Groni�t�n ep 'J)reyite als in · de verste _uit
hoek van Brabwnt- _talrijke overwinningen. ·ZiJ danken hun �uoçes aan 
de eend�aobtige wijze. van opt.reden, da_t vooral gekenmerkt· wordt 

. 600.r ean� brQ.edei'lijk samenga13n van E,V·,O.-leden m.et N-.V.V.-te_den, 
· en zeita pier e-n daar van plaatselijke besturen v·an' àez_e vakor
, gan1aatiès. ·In dit aai;engaac zoohtèn z'ij niet ·naai' de· vra·�get11lc-

1ta.n; waarover zij · van mening v·ersohill�n - en �Je er ong�tw•ijfeld 
nog Eija - maar zij ver.enigden zich op grondfi!:l.'ag, -yan a� VfQ&g
atakk�n; -waarov.er zi_j eenz�lfde stanc!P,U'ni inn�:men. Ain1g.e�o4td�d 
door hQa sucoesvolle strijd tegen de g�àwongen ui tzecfing naar 
D.U .• W.-kampen ontwikk.eleQ de D.U.W.-arbeidere thans 'èen lü-·aohtige 
actie . voor de hendhàvi'ng· ven he:t gara.ntieloon gedurende' htft gehele

. japr en verh_oging va_n dit ga:tén'tieloo� met, f. 5.--· per week • 
. De Qproep vee d� E.y •. c. "Ban ·d� �rbe'iders. om zich tegen• iedere 
•ereleohtering,te v.erz��ten, v'indt_�ok een·grote weerklank in· de
rijen van de N.�.V--leden •. De vis){'oeQpteil in IJmu.t4er:i, àllen 
lede� van pe, N.y�v. voerde�. e�n kort� en suc�eevolle �tskl� tegen
dre_igeDd� ont-slag�n� Tot het .tmteJ._ag_ van vier h1rnner was reeds be
alot�n ea de n�men van de slàchtoffé�e. �eren vawtg�etela door lo
ting. Da�e loterij was een a1t1inding·van het u.v.-V.�béatuiu', 
.zoals wij 12.it ee.n geheime ot.roulaire hel>bll.D kunnen varaemea. 
;ne· leden v_an het N,-V!V. _nai;n$n"tz1et· �et .p,.ità�a·s·e_çrhter" geen .g�noegen,
vereohtten �e houding van ��sr·\9�tu�rdefa en w1,•en 'door·eea· uur 

•· atakea• dt� oMsl_agen '9'eer ongeda�n te inftèen. ne 'di�mantb�werkers 
eveneens �llen lid van het N.V.V. dwóngeQ door nun 1trachtige hou�
ding de derde 5� loonsverhoging reeds áf. · · 
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Hun bestuur. moest �ich 
0

hier w�l bij neerleg6en. De a rbeiders, w!rk:c.aam bi� een Amsterdams houtbedrijf "De Atlas" zijn eendrach
tig_ in striJd g�gaan tegen een tarie�sverslech tering. De verslech
tering was aa!iYankelijk goedgekeurd door het N. V •. v .-bestuur. De be�rokken leden van b-e.t N. V •V. name.p er e�.l1ter g een genoegen mee. 
ZiJ .. nam�n doelb11wu.st en Jç,radl tig deel aan de &Otie tegen de ta
riefsver��eohteriog en hebben hun bestuurders gedwongen eep an
dere houding aan t e nemen, De strijd bij "De Atlas" duurt nog
voort. 
In een Amsterdams grafis•ch bedrij.f 1- waarvan de àrbeiders nagenoeg 
allen geo,rganiseerà zijn in het N.v.v., werd door dt ihpaketers 
een met succes bel$:roonde .staking .�oorgevoe.rd tegen het verscher
p,en van de.t arieven. Het N.V,'V.-bes·tuur slaagde er in di,t ,aeval 
ni-e,t in

-, het werk van de�e meis j'es', die ongeorganiáee'rd waren, 
door 1-eden van het N.V. V. over te laten nemen, on'dail.ks· z1·3n hard-

.Qekkige pogingen daartoe. Het kracht.ige verzet in de rijen van 
het N,v.v. tegen de verslechteringen leert ons, dat de N.V.V.
leden niet alleen bereid zijn daadwerkelijk aan de s trijd deel
te nemen, maar b ovendien, d at z.ij in staat zijn zich in-hun or
gani saties met succes te verzetten tegen de funeste houding van 
hun bestuurders. De inatem�ing met de eisen van de E.v,c. kwam 
ook tot uitdrukking in honderden moties, brieven en telegrammen 
van tienduizenden werkers aan H.M •. de Koningin, waarin zij een 
regering verlangen, d ie een actieve vrede�politiek voert, de lonen 
met 5%.verhoogt en:een prijzenstop instelt. 
E� tenslQtte karne�aden, jul1ie aanwezighèid hie r. Ik spreek over 
de s amen.�tell� nm d e.ze bijeenkomst. Nog nimmer in de gëechie
deni� VcaB de Nede�landse a�beidersklasse vond het plaats, dat 

-�·oveel vooraarutta.ande vakvere.nigings-leden van twee -vakorganisa
ties als de E"v.c. en het N,V,V. zijn, georganiseerd en doelbe
wust .naa�1één -gemee,nsohappelijke v ergadering gingen en wat het 
bela. ngrijl:ls te is� ongetwijfeld bezield zijn rnet één wil, de 
levensvoorwaarden van d e  werkers verdedigen met alle middelen,
waarover de a rbeidersk lass� ·beschikt, dezelfde vastbesloten wil
a)4 waarmee de �oeven door mij genoemde acties gevoerd werden,

.nos,. w-orden.g evoerd en zich zonder twijfel verde r zullen ontwik
�e�en. Blijkt uit de acties en uit d e  aemenstellill8 van deze
bij,eenkomst, dat de. N.ederlanJse a rbeidersklasee niet van pil.an
is· v.erdere versleoh te ringen te slikten, thans komt het erop aan
de gest_eld_e eisen - 5% loonsverhoging en prijzens:top - over d e
geAele linie te v erwez.enlijken.
Bij

. monde van bra. Roemers heeft het N. v. V .-bestuur in zijn kader
. ors•an "De• Vakbèweging" var1 l:7 0cto ber 1950 aan ons a. e vp�a.B 

ges·teld,·wie d e  kosten moet o-pbrengen voo.r he t verwe4"enliJken 
:vati de p.rti.-j2..enstop. Wij w ill·en d .... arop thans een antwoord_ ge'ven. 

·Vbl..gens--d� of.fieiele cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Stat.is"t-i.ek·ie d e  tet a le productie in ons land 52% hoger dan 1.n
1938 •. ln die jaren is het béVolkingsgetal" weliswaar ongèyeer 
gestegen �an,8.500.000 tot 10.300.000, r.odat de vroducti·e per
hoofd ven.,bet .·NEtder landse volk tha11s 25% meer d an in 1938 b�.
draagt� Hèt C.•B·.S. weet ons echter· ook · te v ertellen, dat bi.g 
die toegenomen pZoOductie per hoofd van de bev0lking met 25'J':;
de koopkracht ·van d � lonen sa.da 1938 met ru:i.m 19� ie . geda�ild •
Met andere woorden: het Nederlandse v olk b rengt op dit ogan
Qli.k, per hoofd 25% meer goederen voert -:ian in '1.9}8, maar de. ar
beide-I'S die- in werkeliJ kheid.1:ALLB goederen voortbrengen, •" 

. , . 

,, !'"'. •• ·, • 
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ontvangen d  a arvoor een beloning, waarmede L,ij 1-ond 19%, minder 
kunnen kopen dan voor d e  oo:clos. Een kind kan begrij)?en, dat bij 
dezes_ tand van ei e productie én. het. geri�e v erbruik van de werkers,
in_ 1:1-nme mate de middelen aa nwe�ig zi-jn voor het instellen van een 
P:�Jzens top en het verhogen van d e· lonen .met 5%. Maar een belang
r1 �k deel van d e�e middelen, d.w:�. vartd c resultaten van de ar
beid der werkers, wordt be�t�ed voor•mil�taire doeleinden. Daar-
om antwoorden wij het N.V • •  -bestu ur: de kosten voor het instel
len Van e·en_F-1 ;zens.ton kunnen worden bëstrëaën

-
aÖor

-
aê

-
Üft�ävën

vÖÖr-mIIftafrë�aöëiëI�aënniei-tê-vërno-ën--maär-�ë-vëFlä-�n:---------------------------------------6--i--------�----�---
Verlaat de weg van het uoor Amerika opgelegde militarisme en gij 
zult niet alleen d e  finànciele middelen vinden, die nodig zijn 
voor het instellen van e en absolute prijzenstop, v.oor het .verho,gen 
van de s ubsidies op de noodzakelijke verbruiksgoederen, maur dit 
zal tevens de weg openen voor het v·oeren van een actieve vredes
poli tie k in ons l�nd. H�t voeren van een a ctieve vredespoliti ek, 
het op voet van g elijkheid tot ontplooiing brengen van vriend
schappelijke en _zakelijke betrekkingen met alle volkeren zal in 
ons land d e  mogelijkheid brengen tot het s cheppen van weivijart
voor alle w erkers. · 
Om dier eden begro�t d e  E.v.c; de ·jongste -besluiten van de We
reldvredesraad, die onder meer in alle landen v an de aarde, e en 
handtekeningenactie gaat organi•seren voor een bijeenkomst van 
de vijf grote mogendheden, een bijeenlcoms t, die ten doel moet 
hebben een v redespac� afte sluiten tussen de Sovjet-Unie, Ame
rika, China, Engelond e n  Frankrijk. 
Ieder w�arachtig men moet in ètlf •gelegenheidgesteld word�n met 
zijn of haar handtekeni11g te verl�laren, dat welke regering. van 
deze grote mogendheden ook 2..ou w ei geren, voor dat vredelievende 
doel aan d e  conferentietafel t•e g aan �i tten ,. beschouwd i.al 
worden a1s een regering, die agressieve doeleinden nastreeft. 
Duur:..ame vrede tussen de vijf grote mogendheden b.etekent vrede 
:trossen alle volkeren. De �.v. 0 . roept de Nederlandse arbeiders-

klasse op, de handtekeningenactie van d e  Wereldvre�eabeweging 
met kracht te orrders·teurien en daarin een leidende rol te ver-
vulleI?,. 

· 
. . 

Het Nederlandse v-0lk wordt met· toenemende afschuw en vlammende 
verontwaardiging vervuld over het vrijlaten v an de Duitse oor
logsmisd d�gers en. het wedêroprichten en bewapen en van de Duitse 
Wehrmacht. Hedenmo�g�n hebben wij uit de pers v ernomen, dat 
niet alleen de diensttijd voo:r de Nede-rlanáse soldaten v erlengd 
zal worden tot 18 maanden, maa,r dat 2..ij bovendien afgetraind 
�ullen wor�en in �est-DuitJland, d.w.z. onder leiding van voor
malige Nal:'..f-generaals,. 
Wij roepen de Nederlandse arbeidersklasse op, zich hiertegen 
met alle kra·ch t t e  verzetten en ni et toe t e  staan, dat de voor
malig-e s.s.-.tr.oe_pen en a nder_g-;spuis het handwerk van Hitler 
weer opneinen. 

· · 

Wij begroeten vanaf d eze "plaats onze Duitse medearbeiders, die 
op dit og\i:hblik bezig Zijn wn Europese arbeidersoonferentie 
bijeen te roëpen tegen de herbewapening van hun land. 
Het streven naar een duur:..ame vrede tussen de vijf gr ote mogend
heden en ee� ontwapend Duitsland aan-onze gren�en, dat moet de 
kern zijn van een -a cticve vred..;spoli tiek in ons land. 



•• 
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Het :.:.ou kunnen zijn, dát. hèt -:.N .:v·, V•.';..bes·t�ur ook hiet weet, wie
de door-ons voorgestelde verhoging va�e·lane.n en salarissen 
met 5% moet betalen •. Die "md.::·t' -e?)..:kàn oetaald worden door de be
zi tt'�nde -ltlasse .. ·zelfs

. 
Mi-nt-ste.É_,L�eftÛl�k.-.'m,o�sf in �en door hem 

kortgelede�� �schreven b-z:o.chu�e vast.�1.�l:I;en, ·�at � e Winsten van 
de ond.e�e�!;!r� v.eelal �oger ).igge!} dan die welké gemaakt werd en 
inde $�rè,n van· . .ho.ogconjunctmr:ç-vo11stxr�eks 1929:·.--sta- mij toe enkele 
voorb eeldeJ;i van:.de�e ·grote winst·en··aa:n jullie· bekend te maken. 
Een dochter-ondern�ming van de." Koni"nklijke Shell-g:r;:oep boekte 
in de eerste negen maandl,rn van 1950 een winst van. ruim 
f. 238.00.9.000. Als het fo best g,aat mct·d e  dochtez:,,,.dan

i 
zal•J

ongetwijfeld ook de moeder e�n welvarend-bestaan leiden� 
"lfet Fi.Qancicel. D8gb�ad11 van 26 O_ctober 1950 juiçl,.te dan ook
"liet g aat weer �oed in de olie". . · · =1 t 

Maar niet alleen in de olie, ook in de s cheP,en,. ,o. maakte de 
Nederla�dse �ch�epvaart:-Unie in een jaar tijd1:1'êeri•.winst'"van .· 
f. 10.184.000. Ook de banken.boeren niet slecht. Dé Hollandse 
Bank-Unie verhoogde �ijn profijte n in een jaár met 33% en no-
teerde een winst van f. ·20.aoo.000. •· .. -
Ziehier .een korte bloemlezing v an de 11 offers 11 , die door de bezit
tend_e klas-se worden gebracht, Wij .B taan op hot 'standpunt, ·dat 
d9 verhoging van lonen en salarissen· geput ka.n en mo8t worden
uit de winsten van d ,e · ondernam-:. rs, zonder d -at die verhoging 
doorb�rekend wordt in d e  prij "'en. Het .kan zijn, dat het. N.V. V.
bes tuur ook op dit punt een a nderc mening is toegedaan dan wiJ. 
Het N.V. V .-bllstuur voert dan ook e�a· politiek van s amenwerking
met het kapitalisme, .zowel op

· 
.tflt rstuk. van à e militaire -ete rk-

maker�j als op htt stuk van lo�.en en prij:c,en. Wij voeren echter 
een politiek, die gericht is o� de belangen van qe arbeidersklas
se, een politiek, die serïcht is tegen hl!t kàpita'.l.isme •. En ni-� '. 
alleen on:c.e o�ga'nisatie, wánt in toene mende mate komen tie l.éde-n.� "'. 
van het N.V. V. in verzet· tege n d e noodlotti go .poli ti�k Vjlll� ·- . •. 
bestuurders. Men noemt datde oppositie. D&t-is e·chtefi!f;J-Srf. ::1 • 

oppoaiti� van een mindt:rheid tegen d e,wil_ y,pi �,én·'l!i��rde:r,-heid
,_ 

maar de uitdrukking v an het feit, dat al.lp ledart van:.�<t,t,N.v._v. :
bezig zijn zich op te maken om hun ."o�gén_isatiE:Bi'n"té -zet�an �v:qoz_', ,·, · 
het doel, waarvoor zij in h1...t leveR v-reraen geroep en, . .n� h-. ll-et·. . .• 
strijden t egen d e  g es els van he-t ka�_i_�ali�JM�-' -N�OR t� -!,\P..f:i-i:.. 
'1947 n amen de leden van het N,-Y�Y• -1.�--f&n b�itaîîg�w2io4-,:QOngre:s.,
bij een te Amsterdom, een tesqlu\;i.e �n! -w�,a.nä,n-.d e i;Q.h&t lu�pt,: 

11 dat het kapit alis.\1.§·��,r�sJ..t:el ·g�lt.è�mert.k�--��:�. ··:,. •',;: !..•.
door periodieke. ec<1m:tfn1s·p� c·r1:se.a� be·�:_t�nz..e':'." . .- � 
kerheid en nan�o�e- el��a� voo r�d-e me��id en:·., .. --t�' ·
in het bij�ona�n>vO.Or'd c .ar,b.eid.�hkl aSse"�·-·· - · ..- · r. 

Dit :ts ongetwij.f�l,d de:menin[���·,d.� .4Q�OOO N.v.v.,1\e'ti·J.:rLi,�-ätr,� ...
.

dan vragen wij:· Wie vormen in, ti� t N.V. V; d.�. oppositie'? De �ed--en , \• 
van het N.V. V., d.ie vandaa_$ .. hc:�1.cf ,s,trijden tegen de waan�iruiige ;-i� . .

.. 

duurte, tegen d'e d:alende ·k.pop).t_z:aoht,von: de lonE;U\ � .s-ala.J!l.Been:, 
.·· J r=

en voor loonsvèrhogi.lig'? Neen. en 11çgma3lS ne-en ! liiJ �t.r�iden , : ·· ,. 
tegen d e  naamloze &llen.d·e,. w�ar'in het kap italistia cl°:l-e l:>est�l -a.ir,, 
arbeidersklasse tompelt; tij atpijden voor de <to �leinde.D:.!,_w�oor

_. 
.. : 

hun organisatie in � t leven w-e·rd geroepen en w aarvoor z� l ) li&d" ·. · _- , .werden van di•e organieat,ie. :· . ' ·.• ' 
' . 
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Maar wi e zijn dan 1n opposi tie te·gen de doeleinden, waarvoor het
N.v.v, in het leven werd geroepen? Dat zijn die N.V,V.-b�stuurders, welke opgehouden ·zi-jn met. h�J strijden tegen tiet kapi talis
tische bestel,,, "tegen d e  naam.J.o�e e1lende voor de mensheid 11, 

waarin dit bestel, .. in be.t bijzopder de a rbeidersklasse st E::lselmatig stort. Het z1�n de bestuurd-e�s van pet N• V • V •, welke in bondg.,
nootschap met het:kap1�al��e de bewapeningswedloop in ons land op gang brengen, het zJ. jn die bestuurders van nat N. V • V,, welke 
ten ?ehoeve daarvan geen :vinger uitsteken tegen de. duurt� en zich
om diezelfde reden t egen het verhogen van tie lonen en s alar.t.ssen 
verzetten,. Maar d e  belangen van het werkende volk- eis#en vanda8 ..,

prijzenstop en 5% loonsverhoging. . · V 

H�t voorB tel van d e  Algemene Raad der E.v,c. aan de Neoerlarui'se 
arbeidersklasse voor de verwek.énlijking van deze ·eisen eerr gemeen
schappelijke actie t e· voeren, eprui t nir:t voort uit een concu.r
rent iezucht met andere organ:isati.es; het is ook niet . gericht op · . •he t ai�en �an re�}.ame

_.,
1 IJl:Stlr het v erwez.enlijken yan ,d_eze �iaen ia

noo d,akeliJk voor d'e v�:rdediging van ons bes taan, Eh h'ét verwe
zenlijken van d eze eisen kan slechts het resultaat zijn van 
strijd, st rijd met alle middelen waarover de werkers beschikken, 
to� ,aan het wapen van de st a1t;ng �oe. De aanvallen op het levens
peil von d e werkers berusten immers niet op e en no·odlotti ge ver
gissing van de bezittende klasse. evenmin op een fout in de ber0-
keningen bij het opstellen ya� 4!t jongste �ege ringsprogram. De 
aanvallen op de leve� voorwaarqen van d e  arbeiderskla.sse z.ijn 
zorgvuldi g voorbemd door �en bruut kapitalisme, dat .zijn dood 
tegemo�t geat , maar tot het einde toe zal proberen zijn stervende 
leven te rekken en te v erded�gen t_egen de ondergang. Daarom is 
er voor d e  arbeidersklasse geen andere weg dan di e van de strijd, 
Hoe moeten d e  werkers deze st"ri j.d organiseren en tot de overwin-
·ning doorzetten? ' · . · ..
r. In alle fabrieken en w erkplavtsén, in de mijnen en havens,
op de bouw- en D.u.w.-objecten, in bije6nkoma ten van b�drijfa
personelen en bedrijfskernen, bij de arbeiders van. het platteland,
uit de dorpen en s teden, everal moe ten de eisen: pri.jzenstop en
5% loonsverhoging aan de orde woruen gesteld en door hen dwingend
op ·de bureaux van werkgevers en regering worden g.el egd.
rr. De we.Ikera, jong en oud, vanstad en land, moe ten door massa
bijeenkomsten en demonstraties, kracht bijzetten aan de strijd 
voor hun recht va�rdigo eisen en d eze eisen bek�nd maken aan de 
gehele bevolking, 
III. De N·�derlandse arbeidersklasse moo t �bn mass·a-bewegi�g or
ganiseren, zijn activiteit eensgezind ontWikkelen €n niot schro-

• men -van het stakingswapen ·ge\j�ik t�. mak�n.
Eensgezind, dat is de doqrsiËl�everide kracl'l t .en van di� kr�?h t
vormen d e  leden van N, v., Y; en E, V. c. de beslissende k0rn� . z,ij 
vormen de m&erderheid in de �eest é sectoren van het bedriJfsle
ven en industrie-gebieden, Dat lègt een g rote verantV�oordelijk
heid op de s chouders van onze org�nisatie, Kameraden v an d e  
E.v. c., het 1s· noodza:k,elijk, det in on�e eigen r ijen ie�ere vorm.
van sectarisme met kracht wordt., bestreden e n  een volledige be
reidhuid ontplooid wordt tot h�·t' s amengaan met de leden van het
N.v.v. en a·llen, die: d.:.tadwerkelijk opkomen voor prij:t.enstop en 
5% loonsverûogin_s. Wij moeten leren om m�t hen v oor deze eisen
op te kolJlon en ni(; t als voorwaarde s tellen ove reen�t�mming op
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�P allde� pute11. Wij mo�-� e:n� �-jre,n. ��. �e ··D.'tl. W .-�r�e1d�rs in rente, die voor hun ijam�ng.,.an ·,nil:i� �• q:t.tsa�epuni dê ·v r::iag o.pwierpen, welke pro\)lerpl.!� hen, &il'-�'4 ,n-,b�dèn, ·madr zi�h v erenig�f� op grondslaa van

i"

d 1 i&!iQt ., .,nier ,� z�:á: �e:c.�lf?ë ,aien1n g·he bben, J moeten �<ier.dsn· •nu t-oo 'le,1;'� begf1:_jp,�n.a •�a� Ofi�e_ medear-b�idera '!an het.·N. V.:. " en d� andere 1JJ}i.e.�d��- tot 9-ék-elfde familiebehoren, �tot de famil:i.e van.de �tgo\),4ttft4Vl, .. tcjt fie• familie die arbeid�rsklasac heet, Wi j �oete� cn���f �eg�r� dag,ópnieuw·zeg gen, dat d e E.v. a . ge"1n doel, mae.r e,m mtdi\!l',1■-.:.c,si. de _:bcla�en·van hàt werkende volk te_dienen •• Het,ve�dieJat aap�eF�ltne;,,�t.àlle be�renvan de plaatseliJke en fabrieks�van��nigings�fdelinaen van de 
E.v.c., naar d e  plaotselijkè b�Bt\1.,-.�:.vq.p_bç·t;.;N,V.V, eri naar de 
vertrouwensmannen ll'a.n het:-N.v,v. 1n ie -�ed,r4,Jven go�; teQéi nde 
met hen de s·trijd voor 0€Q ( prijsstp� en,:51. M)O�V.EH'UO�ing te bespre
ken. Dat moet niet formeel gf;beuren1 pie�f,in e�n. br-i�;!je met aan he't
slot: "in afwaohtihg. ten.Uw antwoorG",

1 
e�c ,. ,,:mata� dat,moe;t �bc:uron 

door persoonlijke cóntacten.. . .1 • , • . . Het· kan Eijn, d at d e  eersta ont01oeting"nie:t over_a�roçm t Y�n vrieD
delijkheid, Jore:n van het ze tegen dti .. E t V • C., -a�re.n ·�cht'er ook van 
sectarisme in de E.v.c.,_w orden ·nie:t; 1n é�n �ag_ P.�edaan g emaakt • 

• !aar witl moeten telkens opnieuw nae.� .ti.�n tQe gaan. en niet terug-
vallen in een vijandige afgeslote-n� id, .- . _ . , · 
Tot de leden von het N.v.v . ��ggen "1j: IJv�r� in V� V$kverenigings
afdel-ing voor de· pri jzunatop en 5% loon1:3v_erb.oging" eist van Uw afde
lingsbesturen ledenvergad•ring.0n voor hP.t. bespreken van deze eisen, 
br1:ngt jullie organisatie in het spoor van_ d� doele,in.:itJn , ten be
hoeve waarvan d ie organiB atic w&�d ,Q.p.go.r.1.cht •. 
Leden v an E.v.a. en N. v . v ., v...:renigt U in de strijd v:oor prijzen
stop en 5% loonsverh ogl.ng; v��bnigt u, arbeiders van Nederland in 
dE: strijd voor h et v etwe�enii'jkcn v�n àeie rochtvoardige 'lerlange.na" 
Kamereden,-i:k kom nnn h1:: t .àl ot vart"d � :irueiiding• ·tot.. 'de1di·scuasie, 
een inleiding, di� ik nocntns h1.:t Ve:1"bondsbcstt1�r . .r.v-an de· EVC ui tge
sproken heb.· Wij h&b b�n julli c, twc,:,_' weg-on·'ge,toon<h. • Dé fme weg wordt. 
geplaveid m e'ti vette, winst�n voQr de b ezi tt1::nda klasse, armoede en 
ellende voor de arbi)idersklasso, lood ·en ve·rru:eti·g1.ng voor.·het Ne- •
derlaridse volk, Dat ia de wtg van b�t k�pitn��sme � zi jn b�lpeN, 
dat in eigen t.:genstt.lling0n verstrikt, een u,i,tweg uït d_eze moei-• 
lijk.heden zoekt door de bewapeningswedloop _on h.:t. ontketenen v.nn 
oorlogen.. . . · . 
Verspert die weg! Gaat d e  t wecde weg, de weg van s trijd voor de ver-

" dediging en verb�tering van de leve.nsvoonaorden, de ·weg van s\rijd 
tegen de bewap eningswed��op en voor sociale voorui tga·ng, de w�g van. 
strijd tegen de oorlog en vo?r de vrade, En e�n bel�rtgrijke �tal) 
vooruit op die weg 1• de• strijd voor 5% loonsverhoging en prij���- • 
stop. Verenigt U 1n de S•tri.jd teg1ln.de.ar1Qo�d-� en �e ellende! 
vreest geen offer s, �&il� bedenke., dat bij het gaan van die an�ere
weg, Uw leven zelf op het spel staat •. · • . ; · . .- _ . 
In naam v an d e  arbf:idersklasse en d & toekomst � ,het Nede.t-landse 
volk: Met onploóide ·baaj.éren voorwaqrts� Verded�gt. de reahtTaardig
heid vande eisen: prJ.J"enstop en 5� •loon.sverl}o�l'l8, Brengt· det.e· . • · 

rechtvaardige eisen diep in•het be�t&ijn Va.Jl:&l�� werkers en ver• 
wezenlijkt L'e met alle jullie t en dl.-,e atarµid,. �d,delen. 

teve destrijd. vo�.r.de "·io•ö.;evorh�1ng e!-1 de--�-r��nstopl.

Leve de vriendschap en aolidari tfJi' van alle werke·rs! 
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No .960a-4-' 51. / l 21 Maart 1951.

Betreft: aprekers Looncongres EVC, 
d .a.10 E0c.rt 1951. 
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OP KAART 
ACD/y 
DAT/��,;,· 
PAR: V.?, 

_____ _, 
�-
\�-1/4 
. 2 2 MRf 1942 

In aansluiting op ons verslag van het Looncongres van 
de E.v.a. gehouden te �l}tnsterdam, op z.aterdag 10 Iviaart 1951, U
toegezonden onder Ko.960-4-' 5JL, d.d.14 Maart 1951 wordt medege
deeld dat de volgende pe7·sonen, die werden aangekondigd als le
den van het N.v.v. op genoemd congres het woord hebben gevoerd: 

r .VIS, P.T.T. Den Haag, 
de Bruin, metaalarbeider,Rotterdam, 
De GROO'f, bouvrvakarbeider, Hengelo, 
van D.IDJR, metanlaroeider, Groningen, 
SM.IT, Spoor en Tramv1egpersoneel, Utrecht, 
OVERVEE.':, Algemne Mijnwerkersbond, 
Ot van V3EN, lid Oppositiegroep van POL, Rotterdam 
3ERYEOUT, ambtenaar te Alkmaar, ( zou R.K. zijn.) 
BI1.ART ,Utrecht. 

j.\\ .\?it P.3. 
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1 P,,R: , � 1 Door U bekende omstandigheden kon dit congres niet worden bijge
. -· woond. Niettemin is aan de hand van verklaringen van be·trouwbare 
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relaties, welke verklaringen aannemelijk kunnen worden geacht, 
een rapport samengesteld kunnen worden, dat, hoewel fragmenta
risch, voldoende kijk geeft op het gebodene in dit congres. 

Vooraf zij vermeld, dat b.v. door CHEV0FA op 21 Februari 1951 
in Krasnapolsky een vergadering werd belegd voor personeel van 
ALBERT HEIJN waar ± 500 mensen werken. Uit de .23 aanwezigen van 
dit personee± werd een delegatie naar dit looncongres gekozen 
van 6 man, namens het personeel. 
De ABWB, eveneens in "Kras", vergaderde hiervoor op 24 Februari 
d.a.v •• Deze vergadering moet ook slecht bezocht zijn geweest.
Ook hier werden enige gedelegeerden gekozen namens de bouwvakar-
beiders van Amsterdam.

-

Bij de EVC-Transport schijnt aan een en ander geen aandacht te
zijn besteed.

Door de EVC was tevoren een speciaal krantje (2 pagina's) uitge
geven en verspreid om het congres onder de aandacht te b rengen, 
terwijl de RCP een manifest in een oplage van 1000 exem�lsU'.,.e,.n had 
laten drukken. Deze manifesten werden ter hand gesteld aan de 
bezoekers. Men hield er na afloop 300 stuks over. 
Naar schattingen waren± 800 man.uit het hele land aanwezig, 
waarvan het hoofdbestanOaeei door Amsterdammers werd geleverd. 
Volgens Bertus BRANDSEN hadden er nog wel met enige goede wil 
100 à 150 personen bij gekund. De aanwezigen waren voor bijna 
80% jonge kerels (tot 35 jaar). Slechts enkele vrouwen gaven acte 
de pr�sence. De bezoekers waren over het algemeen netjes gekleed. 
Was de stemming in den beginne normaal, uiteindelijk liep ze te
rug door het steeds naar voren komen van dezelfde argumenten bij 
de discussianten. Toen was het saai en vervelend. 

Een speciale controle op de verstrekte toegangsbewijzen deed 
vermoeden dat het bijkans onmogelijk was dit congres "clandes
tien" te bezoeken. Toch werd bij de aanloop zelfs toegang ver
leend zonder entráebewijs. 

Over het geheel genomen kenmerkte zich het congres door het 
steeds maar weer hameren op een te vormen eenhei§s en goede ver
standhouding tussen arbeiders van verschil!ende pluimage. BLOK
ZIJL verweet zelfs een deel zijner kameraden hun hautaine hou
ding jegens anders georganiseerden. De modern - en confessioneel 
georganiseerden werden slome lieden genoemd, die maar achter hun 
besturen aansjokten. Ook het gescheld van de z.g. balletjesbond 
(= het NVV in Rotterdam) moest maar eens uit zijn. Eenheid dien
de gesmeed. BLOKZIJL bracht na zijn rede de verzamelde menigte 
tot een machtig applaus, dat versmolt in een staande ovatie. 

Bertus 
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Bertus BRANDSEN stelde na de opening een praesidium in, dat on
der leiding stond van zekere, naar klank opgevangen, EESTERJ.'f.1.AN 
of HESTERMAN. (Vermoedelijk is deze identiek aan de tramconduc-

v"\teur Josepp HESTERMAN, geboren te Amsterdam, 10 December 1919, 
f' U bekend). BRANDSEN �eide, dat op dit congres aanwezig waren 

meer dan 100 KAB-leden/CNV-leden en meer dan 300 NVV-ers. 

Hierna kwam Berend BLOKZIJL ten tonele. Deze begon met het be
sluit van de Algemene Raad van de EVC aan te halen, waarin aan 
de arbeidersklasse werd voorgesteld een krachtige en doeltreffen
de actie te voeren �oor een absolute nrijzenstop �n een derde_ 
5% loonsverho�ing_. Dit voorstel wilde spreker aan 7ïë't congres 
voorleggen, a.at zich mede moest beraden over de wijze waarop de 
strijd diende te worden gevoerd. Het was de hoogste tijd om die 
strijd massaal, eensgezind en krachtig tot ontplooiing te bren
gen. Hierna volgde geruimen tijd het oplepelen van statistische 
cijfers van het CBS en het steeds duurder worden van het levens
onderhoud. Vervolgens kwam het nieuwe programma der komende re
gering aan bod, waarbij vooral de uit het volk te 11 persen 11 1500 
millioen gulden voor defensie critisch werden ontleed in een ge
middelde bijdrage van f 150.- per hoofd "per jaar" (?). Hierover 
wijdde spreker breedsprakig uit, kwam via volkswoningbouw, ver
laging overheidssubsidies, "scherper uitbuiting" door productie
verhoging en werktijdsverlenging, op het chapiter Amerika, dat 
in het door dit land beheerste deel van de wereld eën--"ware jacht 
op �trategische grondstoffen" houdt. Zijn betoog werd gestaafd 
door vele citaten uit kranten en periodieken, en veel van spre
ker'a zienswijze had tevoren al in De Waarheid gestaan. 
Vooral het NVV moest het bij BLOKZIJL ontgelden. Uiteraard kwam 
ook de Duitse herbewapening ter sprake; tegenover het drijven 
naar oorlog van de reactionnaire machten werd het vredelievende 
Sowjetland gesteld. 
Spreker vertelde lang te hebben stilgestaan bij de werkelijke 
inhoud van de regeringsplannen en de gevolgen daarvan voor de 
arbeidersklasse. Dit was nodig omdat het grote gevaren zijn,die 
het Nederlandse volk bedreigen, vooral wanneer dit volk een 
bewapeningswedloop wordt opgedrongen. Deze weg was geplaveid 
met "vette winsten" voor de ondernemers, maar met armoede en 
ellende voor de arbeidersklasse, met vernietiging en dood voor 
het Nederlandse volk. Hij vraagt dan aan de bijeenkomst om een 
vlammend NEEN in het aangezicht van de reactie te slingeren. 
Een zodanig NEEN, dat het als een appèl kan worden beschouwd 
om massaal en eensgezind enz. enz. Spreker achtte de voorstel
len van de Algemene Raad alleszins rechtvaardig en wees op de 
allerwege ondervonden instemming, b.v. bij de bouwvakarbeiders, 
bij de DUW-mensen en bij anderen die eendrachtig en broederlijk 
met EVC-ers samenwerkten. Enige conflictjes in den lande werden 
er als bewijs bijgehaald, waarbij alweer het.NVV in het zoek-:.....

U,cbt aer yerdaemenis stopd. Het verheugde spreker daarom in 
zo'n grote getale politiek anders gerichte arbeiders hier aan
wezig te zien, hetgeen nog nooit in de geschiedenis der arbei-
dersbewegi:çig had plaats gevonden. - - - -

Met instemming werd door spreker daarna aangehaald het gepres
teerde door de Wereldvredesraad in Berlijn. Hij liet deze beslui
ten nog eens de revue passeren. 

Ten 
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Ten aanzien van de derde 5% vond spreker dat dit betaald moest 
worden door de bezittende klasse. Volgden voorbeelden van exor
bitante winsten van diverse bedrijven. Het NVV voert, vgl. 
spreker, een politiek van samenwerking met het kapitalisme. 
De EVC�politiek is gericht op de belangen van het werkende 
volk, tegen het kapitalisme. En niet alleen de EVC. In toene
mende mate zouden de NVV�ers in verzet komen �egen de nood
tottige politiek hunner bestuurders. Dit zag spreker niè""'fais 
oppositie van een minderheid jegens een meerderheid, doch als 
uitdrukking van het feit dat alle leden van het NVV zich opma
ken om hun organisatie in te zetten voor het doel waartoe deze 
werd opgericht, nl. strijd tegen het kapitalisme. De EVC-voor
stellen spruiten niet voort e&é:.T concurrentiezucht, noch beo
gen zij reclame. De eisen zijn noodzakelijk voor de verdediging 
van het bestaan. Het verwezenlijken der eisen kan slechts re
sultaat zi ·n van strijd met alle middelen tot aan sta.kin toe. 
Want de aanvallen op .et levenspei erus en op zorg ige 
voorbereiding van een bruut kapitalisme. 

Spreker geeft dan aan hoe deze strijd georganiseerd en geacti
veerd moet worden, tot aan de overwinning, nl.: 

overal waar arbeiders zijn moeten de gen oemde eisen aan deprde 
worden gesteld en door hen dwingend aan werkgevers en regering 
kenbaar worden gemaakt; 

alle arbeiders moeten in massabijeenkomsten en demonstraties 
kracht bijzetten aan hun strijd; 

de Nederlandse arbeidersklasse moet een massabeweging organi
seren, eensgezind haar werkzaamheden ontwikkelen en het staking 
wapen niet schuwen. 

Spreker zag een doorslaggevende kracht in de eenheid van EVD
ers en NVV-ers, die gezamenlijk de meerderheid vormen op de 
meeste gebieden van het bedrijfsleven. Hij wil dan in eigen 
kring noodzakelijk het sectarisme bestrijden, om tot die een
heid te komen. Besturen van EVC-afdelingen en bedrijfsafdelin
gen dienen naar dergelijke besturen van het NVV te gaan en 
naar de NVV-vertrouwenslieden in de bedrijven om de eisen te 
bespreken. Niet formeel, maar in persoonlijk cohtact. De NVV� 
leden in de bijeenkomst droeg hij op het hart de eisen in hun 
organisaties te bespreken. Spreker zag slechts 2 wegen, die 
van de armoede en die van strijd tegen oorlog en voor vrede. 
Met een "Leve de vriendschap en solidariteit van alle werkers" 
besloot hij zijn inleiding. 

Na een kwartier pauze kwamen de discussies los. Volgens zeggen 
waren er ruim 50 liefhebbers, slechts een twintigtal konden met 
het oog op de tijd het woord voeren. Van de afgevallenen konden 
slechts zij het woord voeren, die critiek op ELOKZIJL's rede 
hadden. Daarvoor waren geen liefhebbers. 

Verschillende 
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Verschillende NVV-ers voerden het woord, waarvan er· één door 
de aanwezige NVV-ers een motie wilde zien aangenomen, waarin 
het NVV-bestuur zou worden opgedragen met alle middelen te be
werkstelligen dat de prijsstop en de derd�% zouden worden toe
gestaan. Vanuit de zaal wilde men nog toeg�voegd zien dat er 
tevens geprotesteerd werd tegen de herbewapening van Duj.�d. 
Deze opmerking werd met een donderenaapplaas begroet. 

ei\ 
U

Een mijnwerker sprak over de groeiende onrust onder zijn kame
vJ raden, ivm het ontnemen van de vrije Zaterdagmiddag. Dit besluit 

1 Q.'1 was door hun organisaties genomen zonder er de leden in te ken-
,_ ., nen. 

� 
Een NVV-s;oorman was van mening dat het NVV ook EVC-ers op zijn 
congressen moest uitnodigen en hen daar het woord laten voeren. 
Ook dit viel een applaus ten deel. 
Een EVC-zeeman klaagde over slechte voorzieningen aan boord, 
vooral het eten, b.v. geen verse groenten in de Tropen. 
Een NVV-er wenste het gebroken geweertje in ere hersteld te zien. 
Enige KAB-ers voerden eveneens het woord, een bouwvakarbeider 

een een gemeenteambtenaar uit Alkmaar (naar klank EESTER of EEK
HOUT), die het beiden met BLOKZIJL eens waren. De bouwvakarbei
der, TAKKEN, zei a.l in 1945 bij de EVC present te zijn geweest, 
waarover de kapelaan hem had onderhouden en later de voorzitter 
van zijn organisatie. eveneens 
Andere discussianten hadden/niet veel byzonders op de lever. 

JI BLOKZIJL ging hierna over tot beantwoording, waarin tot uiting 
Î kwam dat de EVC van plan is te trachten de andersgeorganiseerden 

van hun besturen los te weken en hen tot verzet op te wekken 
jegens hun bestuurders. Vervolgens wil men deze elementen dan 
onderbrengen in plaatselijke comité's ter verdediging van het 
levenspeil van de arbeidersklasse. 
Hij kwam nog eens terug op het hooghartig, sectaristisch optre
den van EVC-ers, die daarmee de eenheid in de weg stonden. 
Een demagogisch betoog over deze eenheid vormde het sluitstuk 
van zijn beantwoording en hij riep tot slopt uit, dat als men 
eensgezind streed tegen oorlog, armoede en ellende, nu nog op 
deze avond de overwinning er was. 

Een resolutie om te komen tot de genoemde eisen en de boven 
aangegeven middelen, werd met algemene stemmen aangenomen, 
onder toevoeging van de aanbeveling voor plaatselijke comité's 
ter verdediging van het levenspeil, alsmede onder toevoeging 
verhoging van sociale verzekeringswetten en herziening der ou
derdomsvoorzieningen. 

Bertus BRANDSEN sloot het congres. Door het rumoer van de ver
trekkende congresgangers gingen zijn woorden verloren. 
=================-·=------------

No.13.Î Afschrift aan HC-Asd. F4. 
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Hoe de komende regering er ook uit zal zien één ding is zeker, dait het
bewapeningspro,gram mede dank zij de stewi van de leiders van de F'.v.d.A. en
het N.V.V. de arbeidersklasse in Nederland""in de grootste annoede zal cmdel!'
d©mpelen. 

Voor bewapening zal in het komende jaar l.500' m:HUoen worden ui 1tge,geveni 
de subsidies op de ,levensmiddelen zullen met 3'00 millioen worden verlaagd, ter
wijl ook het woningbouw-program sterk z_!tl worden ingek:rom:pllffi• 

Volgens de berekening van ''het '.r'8.2'00fll 11 ( 6 Maart) zullen hie:irq.o<?m' de 
kosten van het levensonderhous· met 5% stijgen en VGl?'V"Olgt ''het Pa:-rool" het" 
ligt niet in de bedoeling om deze etijtp.ng door eeri. loonsverhoging goed te 
maken • 

Na de enoEne stijgingen van de textielprijzen en schoenén, zeep· enz., 
komdigt nu Romme (van het kwartje-!) v.emoging Mn van de suiker, het broo'd 
en de margarine. 

Afgevaardigden, zo kan het niet langer door gaan!-
Hierteru-n dient de gemeanachamelijke strijd georganiseerd te worden! 

D'at de �komende) regoring deze plannen van de bez:îitt;einde klasse kan 
doen-voeren wordt voo·:ral mogelijk gemaakt docrr de steun van de leiding van 
het N.V. V., dat ruim 40? .00©' leden geor�see·ra:' heeft, 

Kameraden, do stakingen van het vorig jaar hebb'en ons voo:ral �leerd, 
- dat al1�èn door �e groartst mo@lijke eenheid - en met eisen waaroohtc� de
_gehele Nederla:ndscho arbeidorsklasse zich· kan stallen - hot mogelijk zal

· zijn de be.zitters en hun handlangc:r>s cçn halt toe tè roepbn.

Jrs de eis Y§l.n 5% lo<msvorhoging de ,juiste eis'?'
De kosten van heit leve�sonderhoud zijn :rta-à.e tweed� fooi van 5:% mot voo] m�er
gestegen dan 5% en- zullan na do afschaffing van do laatste subs-idioe nogmaal:'1'
met 5% stijgen •

]'s do cis van ce.n absolute prljsstcp· juis-t? 
• De prijzen van de·bela.ngr.i..jkstè grondstoffen en artikelen worden voo3l'8.T (l!lJ'<le

wereldmarkt docrr A!;norikal vastgol:ltcld • .Alleen doo,r EiUbsid:i,es zo1!1! de �gering
de prij.zon kun.non handhaven. Maa1l" de laatste 317bsidio-s worden nw a.fgcschaf'lr.
De eis van oon prijsstop is een cis van het. J.IT.V.V. bestuur �vergpn©men en dj.ent
allwn m de a:rrbeidors van o.e strijd af te bouèfon�

Het eisen van �n derdQ fooi van JJffe on prijS'StOE il} absoluut, mju:ist. 

In de re rste laats dient e:zr cEm l00>n:l:aá s è1:!Vet te worden � , d van do 
"Rosten van het lcvcnsónderhoud nie. Dat zal ongeveer 6'0 gul ·on :por weck zijn. 

Daarbij dient onvoozwaardalijk bod.on.gen te worden dat dit basisloon steeds 
aangepast dien� to wo�den aan de prijsstijffg:lingcn. 

De eis -van do u:dendo locmschaail wordt do0'r do Franse vakponden (aaI'l'
gesloten bij de c.�.'11'. 1 vexschil]cnde Engelse en Amerikaanse vakbonden steeds 
:in p,ractijk gebracht on hoeft tot vele 91:Iccesscn geleid:� 



.,,m.± conn-ea· dient � b.e,ais -van doze eisen onderhandelin�n vo$r t� stellen
w.n dl Ieio.:i.�J/1'.tl hoit v. v. • 

mar ]n de bodrijvon dioncn deze eisen mot dm N.V. v: •. �arboid'.crs bcsp"J'.'ll)'kon to 

��ntcm ons vooJrStol aam do lcdiding van het N,V.V, per- manifest bekend: ge-
m o woroon. 

De Rotterdamsche a;rbcido:rá (vooral in de havèn)' georga,niseem i-n hot Oo v.:s·
dienen hie:rbij bet:roklk:en te worden. 0'p- basis van do bi-erboven gestelde è:iisen 

,,-,dienan ook ©ndorhe.:n.delingen met de leiding van het ©.V,:B. g_ovoo-li'd tG worden. 

Voo:rwa.a:rdo voor do gemocmschappêlijke strijd is vocr:ral, de.t do � 
damse on An1stt::!:.:!�e navona.:rboiders - h�e o(!)'\k goOJ'.'.@ru;SOOrd .- schoudol!' aan 
schouder :noe·l;en staan. 

Kam(ïl:re.den, geon stap moor te:rug, r 

�ge,n do bewapeni�splannoo van de bourgeoisie en de regorling dienen wij 
cmze gomeonschawelijka strijd te stel]en, 

V9lll)t het. oonhoidsf:ront tegen de bczi ttom cm da regerlngJ 

Voo-x OEjn basisloon van ZESTIG, GO'LDE[ bea:c(>onnd daaw: d@ gUjdf/ndo JoonschJaeJ� • 
\. 

Gl!MEENSCfül:PPEI.YJK OPTRKDEN VAN N.v.v.-ors, E.v.c.-ers en C>.V.B-ers IN DE l!
BRI!EK]!N IN DE B:urDRIJ\TEN EN .OP STRAAT'. 

, 

REWO!JJT.tONN"ilRE COMMONJ:STI'SCHE P�.Y. 
(NEDERIJIN])SE SECTIE VAN DE 4-DE INTEBNATIQN�) 

ARIJEYN@. �STERD.A'.M. 

1,Q;;} s:tt t'DE TRIBUNE", o;rgafm van de :m <r.P'. 

Verkrijgbaar biij M.FERARmS, Nieuwe Frlnsengnroht qr/n
(Tdle:fl'oon '5691,) 

©lJl de veertien d:e.� aotl.lele p0'li t:f.ei«i) an 
vakbon�sa:rtikclen. 
<!fp bovons1ïaa.nd adl'es al!e i:hlichtin,gen ov0:r de R.O.P, 
Wï j sta:ren op vcirzoek gaarne convoc�ti es van m'ize mpen
bare discussie v®gaderingcm. 

DE' TRf.BUNE, pol!! Imll!lil10r W cm t, p,er kwarle.ail 00 omrt. 

1:lE' TWl13UNE J!N 1IET GEZIN VAN' IEUERE1 .ARBEIDER! 

•
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UITGAVE E.V.C. AMSTERDAM 1 MAART 1951 

Neem deel aan het 

LODNCONGRES 
' , 

,. 

IJIAA�ANTBEVBS 
Weesperplein 

Aanr,,•ng •s ,niJJags 4.30 •H•r 

Einde •s ar,onds 9.30 ••••r 

VAN DE 

TWEE WEGEN: . Well.e l.iest gijj) 
Toegangsbewijzen, ook op schrifte

lijke aanvraag, te verkrijgen bij het 

Verbondsbestuur van de E.V.C., 

Vondelstraat 54, Amsterdam-Z., 
Il E Algemene Raad van de E. V-C. heeft in

zijn jongste bijeenkomst aan de Nederlandse 
-- _arb_eidersk1as®-.vQo.rgest.eld -.Qn:t een krach= 

tige actie te voeren voor de instelling van een 
absolute prijzenstop -en het verhogen van de lonen 
en $ala,;rissen met 5 % . Deze eisen zijn waarachtig 
niet uit .. de lucht gegrepen, maar beantwoorden 
aan de toenemende armoede in -de werkersgezin
nen. Volgens officiële cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek zijn de kosten van het 
levensonderhoud voor een 4-persoons gezin van 
September 1949 tot December 1950 me.t 15 % 
gestegen. In dezelfde periode werd het algemeen 
loonpeil slechts met 10 % verhoogd, zodat de 
koopkracht van de arbeidersklasse in die tijd 
minstens met 5 % werd verlaagd. De gestelde 
eisen hebben derhalve in eerste �2nleg ten doel de 
levensstandaard van September 1949 te herstellen 
en te waarborgen door een. prijzenstop. 
Aldus het standpunt van de Algemene Raad der 
E.V.C. in de eertse helft van Januari.

* * *

SINDS half Januari zijn ruim 6 weken verstrekel:\. 
In die tijd is het leven opnieuw duurder ge

worden en vond een verdere daling plaats van de 
koopkracht der arbeidersklasse. Maar dat is, niet 
alles• Het Amerikaanse ministerie van Buitenland
se Zaken eiste van de-Nederlandse .regering, dat 
ook in ons land het bewapeningstempo opgevoerd 
en het militaire apparaat uitgebreid zou worden. 
Uit publicaties rondom de van buitenaf· opgelegde 
regeringscrisis is gebleken, dat het uitvoeren van 
de Amerikaanse eisen nàgenoeg een verdubbeling 
betekent van de honderden millioenen guldens, 
die tot nu toe reeds jaarlijks voor oorlogsdoelein
den werden uitgegeven. Hoe ook het nieuwe kabi
net er straks zal uitzien, vast staat, dat het tot 
taak heeft deze nieuwe lasten op de schouders van 
de arbeid�rs te leggen. In dit verband heeft de 
Sociaal-Economische Raad, waarin onder andere 
Suurhoff en Vermeulen van het N.V.V. zitting 
hebben, dezer dagen geadviseerd om het verbruik 
van goederen, die onmisbaar zijn voor het levens
onderhoud. drastisch te verminderen. 
Het is duidelijk, de voorstanders van de bewape
ningswedloop zijn voornemens het land volledig 
in het spoor van de oorlogs-economie te brengen. 
Uitvoering van deze voornemens zou voor de wer
kers een verscherping van de uitbuiting en toe
nemende armoede met zich meebrengen. 
Nederland zou in versneld tempo de weg van de 
inflatie opgedreven worden; dat wil zeggen, waan
zinnige prijsstijgingen en daardoor een zich door
zettende waardvermindering van het geld. 

UIT het voorgaande blijkt, dat de arbeidersklasse 
de keuze heeft tussen twee wegen. De ene weg 

voert naar versneJJing van le beYl[�peningswed
loop, uitbreiding van het militaire apparaat, mee
helpen aan de wederoprichting van de Duitse 
Wehrmacht en voortdurende daling van het 
levenspeil. 

Het gaan van deze weg betekent voor ons l\nd het 
bankroet van onze volkshuishouding en de kans om 
meegesleurd te worden in een nieuwe oorlog� 

De andere weg is aangegeven door de Algemene 
Raad van de EVC, hetgeen op dit ogenblik zeggen 
wil, eensge'zind strijden voor het instellen van een 
absolute prijzeastop, verhoging van de lonen en 
salarissen met 5°/4 en het verhinderen, dat de 
Duitse Wehrmacht in het leven wordt terugge
roepen. Het gaan van deze weg betekent een be
langrijke schrede op de weg naar het herstel van 
Neerlands zelfstandigheid, naar het veilig stellen 
van de vrede in Europa en de wereld en naar het 
verzekeren van een duurzame sociale vooruitgang. 

Een .J;ussenweg is er niet. De keuze tussen deze 
twee wegen moet door de arbeidersklasse gemaakt 
worden. 

• * • 

ZONDER enige twijfel zal çle Nederlandse arbei-
. dersklasse met toenemende kracht en eens

gezindheid de strijd ontwikkelen voor sociale .voor
uitgang en tegen de armoede, voor de vrede eh 
tegen de bewapeningswedlopp. 

De D.U.W.-arbeiders in het Noorden des lands en 
in Brabant zijn in verzet gekomen tegen het ge
dwongen verblijf in kampen en tegen het ·ge
scheiden leven van hun gezinsleden. 
De TweI\tse boµwvakarbeiders nemen geen ge
noegen met de aan hen opgelegde loonsverlaging; 
de visknechten van IJmuiden streden met succes 
tegen reeds aangezegde ontslagen; de vrouwelijke 
arbeidskrachten van een Amsterdams grafisch 
bedrijf verweren zich tegen het opjagén van het 
arbeidstempo en de Rotterdamse classificeerders 
kwamen in beweging voor loonsverhoging. 

De herdenking van de "Februari-staking '41", 
waaraan 75.000 mensen deelnamen, was een in
drukwekkende demonstratie van de groeiende 
vredeskrachten în ons land. En tenslotte, reeds nu 
staat vast, dat aan het Loon- en Prijzen-congres 
van de EVC op 10 Maart a.s., naàst leden van onze 
eigen organisatie, meer dan hondert;i> leden van het 
NVV deel zullen nemen. En hun aantal neemt nog 
voortdurend toe. Dat is belangrijk, omdat de leden 

TelefQQ!!_ 88168. 
✓ 

van het NVV en van de EVC tezamen de beslis
sende kracht zijn. in ons land. 
Aan vertegenwoordigers van hen zullen op 10 
Maart a.s. niet alleen de eisen tot het instellen van 
een prijzenstop en het verhogen van de lonen met 
5% worden voorgelegd, maar het congres zal 
tevens besluiten nemen over de vormen van actie 
om die eisen te verwezenlijken, over de wijze, waar
op de weg van strijd tegen de armoede en voor 
sociale vooruitgang tot het einde toe bewandeld 
mcret worden. 



Grote belangstelling voor Looncongres UITNODIGINGEN 

Tientallen NVV-ers nem�n deel 
Naar het Secretariaat van de
E.V.C. mededeelt, zijn uitnodi
gingen tot het bijwonen van het 
Looncongres op 10 Maart a.s. 
ook gezonden naar de oppositie
groep in het- N.V.V., rond "De 
Stem van de N.V.V.-er" van de 
heer Van Pul, naar de oppositie
groep rond "Het Vrije Woord
van de A.N.G.B.-er" en naar de 
Bootwekersvereniging "Eensge
zindheid" in Zaandam, de Alge
mene Diamantbewerkersbond en 
de Algemene Bond van Werkers 
in het Mijnbedrijf. 

REEDS tijdens de voorbereiding 
van het op 10 Maart a.s. te hou

den Loon- en Prijzencongres van de 
E.V.C., blijkt, dat er een zeer grote
beléµ1gstelling voor bestaat. Niet al
leen bij de leden van de E.V.C., maar
ook onder de anders- en ongeorgani
seerden, in het bijzonder bij de NVV
leden, is deze belangstelling zeer
groot.
In het gehele land wordt het voor
stel van de E.V.C. aan de· werkende 
bevolking, om een massale strijd te 
organiseren voor het instellen van 
een absolute prijzenstop en de derde 
5% loonsverhoging, druk besproken. 
Besproken door arbeiders en arbeid
sters, die ongeacht of ze lid van de 
Uniebonden, E.V.C. of ongeorgani
seerd zijn, dezelfde belangen hebben 
en die van mening zijn, dat de voor
stellen van de E.V.C. rechtvaardig 
zijn. 
Honderden afgevaardigden uit alle 
delen van het land, arbeiders uit de 
meest verschillende bedrijfs- en in
dustrietal<:ken, komen op Zaterdag, 10 
Maart naar Amsterdam. 
Hieronder zijn tientallen N.V.V.-le
den, waarvan sommige in bedrijfs
en personeelsvergaderingen. zijn af
gevaardigd door de arbeiders. Zij ko
men uit het Noorden, het Zuiden, het 
Oosten en het Westen van het land. 
De vertegenwoordigèrs van de stro
carton-, land- en zuivelarbeiders uit 
_§e Noordelijke r:,::-ovincies, de D.U.W.
arbeiders uit Drente, de werkers uit 
de grote metaalbedrijven, het over
heidspersoneel, de arbeiders uit de 

' steenfabrieken, de textiel- en kle
dingsarbeiders (sters), de werkers 
uit de fabriekmatige en levensmidde
lenbedrijven in Limburg, de Zaan
streek en andere plaatsen, de haven
en transportarbeiders uit Amster
dam, Rotterdam en Delfzijl, de bouw
vakarbeiders en tal van anderen, 
komen op 10 Maart naar Amsterdam. 
Daar zal de stem van de werkers uit 
de grote steden, de kleinere plaatsen 
en de dorpen klinken. 

HIERONDER een kleine greep 
slechts uit de vele berichten, die 

tot nu toe bij ons binnen kwamen 
over de deelname aan het Congres. 
METAAL. In deze industrietak zï 
reeds een 50-tal N.V.V.-ers afgevaar
digd naar het congres. In de kleine 
be�ijven in het land '-'(erden zij af
gevaardigd door het gehele personeel. 
In de grótere bedrijven, zoals de 
N.D.S.M., Fokker te Amsterdam,
Wilton-Feijenoord, R.D.M. te lt'otter
dam, werden zij in het bedrijf afde
lingsgewijs gekozen.
OVERHEID. Ook het overheidsper
soneel zal in groten getale op .ft t 
congres vertegenwoordigd zijn. En 
niet alleen uit de .grote plaatsen al,s 
Amsterdam, Rotterdam, Den1 Haag 
Uti:echt, Haarlem enz., maar ook uit 
't Gooi, 'Winschoten, Hoorn, Sneek, 
etc. etc., komen zij. 
Ook hieronder zijn ongeveer een 
40-tal N.V.V.-ers en anders-georg.ani
seerden. Uit Alkmaar :J{:omt ook o.à.
een katholiek ambtenaar.
BOUWVAK. De bouwvakkers laten 
zich evenmin onbetuigd. Enige tien
tallen bouwvakarbeiders, leden van 
het N.V.V., komen gezamenlijk met 
hun maats uit de andere bonden, 
naar de Diamantbeurs. 
Uit vele plaatsen en streken van ons 
land zijn zij vhtegenwoordigd. Uit 
Twente, Groningen, Rotterdam, Am

. sterdam, Den Haag, Utrecht en tal 
van andere plaatsen. 
TRANSPORT. Uit Amsterdam, Rot
terdam, Delfzijl, de voornaamste ha
venplaatsen in ons land, kom.en leden. 
van de C.B.T. (N.V.V.). 
FABRIEKMATIGE INDUSTRIE. 
Hier komen de werkers uit de levens
middelenbedrijven van de Zaanstreek, 
Amsterdam, Rotterdam, uit de steen
fabrieken langs de grote rivieren, uit 
de_ keramische industrie in Limburg1 

de strocartonindustrie in Groningên. 
-Zij komen van de Westersuikerfa
briek, van Kiene, de Superfosfaat
fabriek, Electro, Ketjen e.a. te Am
sterdam, Jurgens te Rotterdam, Al-

Textielarbeiders eisen 
5 pCt loonsverhoging 

Uit Enschede ontvingen wij onderstaand schrijven: 
,,De arbeiders, werkzaam bij de firma K. H. 
Roberts N.V. op het Wooldrikshof te Enschedç,
in vergadering bijeen op 29 Januari 1951, na
men het besluit om, aangezien het levenspeil 
steeds daalt en de prijzen stijgen, de firma te 
verzoeken om haar arbeiders een .5% loonsver
hoging toe te kennen en wel over de thans ver
diende Ionen. 
Door de ke:rn is dit l\'làandag, 5 Februari ter 
kennis van de firma gebracht. 
Hierbij doen wij dan ook een beroep aan a!le 
bondsbesturen en alle · werkers in de textiel
bedrijven hier zoveel mogelijk aan mede te 
werken, daar het voor alle weirlmrs van groot 
belang is." 

A.N.D.B. vraagt 5 pCt 
loonsverhoging 

.,,Het Vrije Volk" van Maandag, 19 Febr. schrijft: 

hert H,eijn en Bruynze�l, Zaandam, 
Pander, Den Haag. 
Ook hier zijn vele N.V.V.-ers van de 
partij. 
TEXTIEL- EN KLEDINGINDUJ 
STRIE. Uit Twente, Brabant, Amster
dam, Gouda, Leiden komen textiel
en kledingarbeiders(sters). Ook hier 
verklaarden een groot aantal N.V.V.
ers zich bereid deel te nemen aan het 
Loon congres. 

-o-
' 

WIJ willen hiermede volstaan. Het 
zou nog heel veel plaatsruimte 

vergen om alle gegevens in dit arti
kel te vermelden. Vast staat, dat uit 
alle industrietakken, uit nagenoeg 
alle bedrijven van enige betekenis in 
ons land, ve·rtegenwoordigers, hetzij 
hoofd-,·hetzij handarbeiders naar het 
Congres komen. Vast staa.t, dat 'hier
onder enige honderden anders-geor-

ganiseerden, waarvan het overgrote 
deel N.V.V.-leden, zullen zijn. 
Wij willen dit artikel besluiten met
als onze overtuiging uit te spreken 
èiat, nadat de stem van de vertegen
woordigers van de werkers van 
Nederland zal hebben weerklon
ken, een eensgezind besluit zal wor-

. den genomen. Een een,5gezind besluit, ✓ 

dat door de eensgezinde strijd van 
alle werkers tot- werkelijkheid zal 
worden gemaakt. 

Goed �o! 
P,·iichlige i,aitiatieve,a in 

' 

de 

f ina11(:iële canap1•gne 
EEN Congres kost geld! Dat is een waarheid als een koe. Zaalhuur, 

rlnikwerk, reiskosten, en['in, alles wat bij zo'n congres komt k·ijken, 
moet betaald worden. 
Maar geen nood, dat wordt niet alleen begrepen door de organisatoren 
van het congres, het wordt zo mogelijk nog beter begrepen door de wer
kers zelf. Vandaar ook, dat wij uit vele bedrijven mededelingen ontvingen, 
dat de arbeiders zelf de kosten voor de <l'{vaardiging van hun gedelegeer-
de" op zich nemen. 
Zo bereikte ons het bericht uit Leeuwarden, dat een aantal grafische 
flrbeiders het besluit namen, de gelden voor hun delegatie zelf bijeen te 
brengen. 
In Groningen heeft een groep metaaîbewerkers het benodigde geld voor 
de afvaardiging van een N.V.V.-kameraad reeds bijeen gebracht. 
ln A.msterdam besloot een groot aantal bouwvalcarbeide,·s, de kosten voor 
het zenden van een delegatie bouwvakkers naar. het congres, op zich te 
nemen. In de komende dagen zullen zij een campagne met steunlijsten op 
dt?. bouwwerken voeren. ln tal van bedrijven circuleren reeds de ( door de 
betrokken arbeiders zelf vervaardigde) steunlijsten. Naar men ons ver
zekerde, met heel goede resultaten. 
G?ecl zo, kameraden! Dit zijn prac]r,tige initiatieven, die allerwegen navol�. 
ging verdienen en - we twijfelen er geen moment aan - ook navolging 
zullen vinden. 

ei• ,Ie Duitse herbeUJ1•peni11,9 

"De Algemene Diamantbewerkersbond heeft 
de Algemene Juweliersvereniging met ingang 
van 12 Februari verzocht de lonen van de 
diamantbewerkers met 5% te ve1·hogen ....• 
In September 1950 had de A.N.D.B. voor de 
diamantbewerkers een loonsverhoging ge
vraagd van 10%, doch de juweliers waren t-Oen 
van mening, dat de t-Oestand van het bedrijf 
slechts een verhoging van 5% foeliet. De 
A.N.D.B. had hiermede genoegen genomen, op 
voorwaarde, dat een tweede verhoging zou wor
den gegeven, zodra de "handelst-Oestand" dit 
zou veroorloven. De A.N.D.B. acht dit moment 
nu gekomen. 
De bond wijst er op, dat ook in België met 
ingang van 12 Februari en loonsverhoging 
van 5°/4, wordt gegeven! 

R1'im 15000 mannen ,:n vr 11wen (waar onder velen uit het land) waren Zondag Z5 Februari j.l. te AnJ,Sterdam op
de been ter _qelegenl eid van e herdenking 1,an de Februari-sta/ring 1941. Op het historische Waterlooweïn ateldt,
zich een kilometerslange st et op voor de demonstm,tie tiaar de Oosterbe_qraafr,laats.
Op de voorgrm,d een groep erzetstrijders in lca·,npkleding. 



• 

Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in
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±. 900 man, waajÇonder naar schatting 350 anders georganiseerden. Het aantal 
aanwezige N.V.t.-ers werd geschat op 300 man. 

Aan ieder die de zaal v•ilde betreden werd gevraagd of hij in overheidsdienst 
was. Vlerd deze vraag bevestigend beant'-'·oord, dan werd betrokkene door een der orde
wachters naar een hoekje in de zaal gebracht v,aar even met de man werd gesproken. wat 
er tegen deze mensen 1·•erd gezegd is niet bekend. D:>or rapporteur 1Verd de veronderstel-
1,ing geopperd dat z ij mogelijk een schuilnaam ter beveiliging kregen. Deze mening werd 
echter door ge,m enkel be1·1ijs gestaafd. 

De opening van het congres ,··erd aangekondigd door G. J. BUVELOT, geboren 
10-7-1924-

B. BRAl'rDSEN openne het congres en ver7,ocht het presidium, dat, om tijd te be
sparen, reeds was gekozen, naar het podium te komen. In het presidium werd zitting ge

---a nomen door enkele H. V. V .-ers. Voorzitter v•as een zekereltESTERMAN (overheid) Amsterdam, 

:..i,(_ Vervolgens sprak B. BWKZIJL zijn inleiding uit. 
!111' Na een korte pauze-was er .gelegenheid vo or discussie. 

. __,,. 

Er hadden zich 70 discussianten opgegeven. Tengevolge van tijdgebrek werd 
slechts door 20 aanwezigen ged:i. se us.sieerd. 

De GROOT, N.V.V. (P.T.T.). 
Zegt te willen bekennen dat de congresrede van Berend BLOKZIJL een diepe in-

druk op hem had gemaakt. Hij is er van overtuigd dat de E.V.C. niet alleen deze strijd 
kan voe ren. Het werlrende volk vraagt om verdediging van het levenspeil, dus moeten 
N,V.V. en E.V.C. samen de strijd voeren en over·•innen. Hij stelt voor om in alle delen 
van ons land coroitê 1s te vormen ter verdediging van ons levenspeil. 

OVBRV'<'.....iN N.v.V, Spoor��soneel Groningen . 
Spr. vindt dat de vergào€ririgen va.n het N.V.V. op hetzelfde peil moesten 

staan -ais dit looncongres. Ook is hij van mening dat de oo.nd "t"ussen het N.v.v-. en 
de E.V.C. steeds hechter ,,,ordt. lli lonen zijn veel te laag om van te leven en zijn 
niet in overeenstemming met de grote verantv,or-rdelijkiheid die wij hebben. Ook ,�n 
spr. protesteren tegen de verlenging van de.diensttijd voor de militairen en de 
uitzending vá.n hen naar '."est fui tsJand om ze dàar door Nazi-officieren te laten 

. �
..,_ , 

trainen.

IDRKHOUT, K.A.B., Gemeentepersoneel Alkmaar. 
-�-kall--ik niet zep;gen want \"'ij zijn gebonden, masr toch zou ik nog ieiB aan

het eisen-pvogramma w:i:-llen tQevoegen. Wij eisen hogere ondersteuning voor diegenen die 
trekken volgens de Noodv,e.:t_-Drees. (Door congres aangenomen) • 

AFSCHRIFT 

........_......_ 
EI NDE, 

Aangel:ioden aan de Heer v. Arkel, 
ter informatie7 voor zover noti niet bekend. 
Is bij u ook be�end of te achterhalen wie di� 
de Groot,N.V.V.-(P.T.T.)-Kan zijn .Volgens 
een daarheid-1)ericht zou c1eze P�Ter aen Rage 
naar zijn. ,lij kunnen hem zo niet vinden.

Gv., '17-3-51. 
J.-



• 

MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

· No. : B 106278

BijL: 1

Betr.: Brochure E.V.C.

V AV 2 

co 106278 

•s-Gr�venhage, 12 April 1951.

DIENSTGEHEIM 
l Utl \J1--v -- ... t\f

Daar mij ook van andere zijde een exemplaar bereikte 
moge ik U, ter voldoening aan het verzoek, gesteld aan het 
slot van Uw brief van 29 Maart 1951 doss. 7/609, hierbij 
- met dankzegging voor de toezending - weder de brochure
van de E.V.C. aanbieden.

Aan de Heer Hoofdcommissaris 
van Gemeentepolitie 
te 
's -GR AVE NHAG E. 

. . , 

.. 

HET HOOFD VAN DE DIEN3T. 
v 'Namens deze, 
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Verbinding: No.12 

Doss. 7 /609 

VERTROUl;'/ELIJK 

29 Maart 1951. 

Onderwerp: Brochure "E.V.C. betreffende congres d.d. 10 Maart 

Datum ontvangst bericht: 27 ljaart 1951 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 

llaardering bericht: betrouwbaar 

Tevens bericht gezonden aan:--

It.ede'iver.kende instanties:---

Ondernomen actie:---

':3 0 MrlT î95i 

Op :?iaterdag 10 iJ,aart 1951 werd te Amsterdam door 

de �.v.o. een buitengewoon congres gehouden ter verde

diging van het levenspeil. 

De inleiding tot de daar gehouden discussie werd 

uitgesproken door B.BLOKZIJL, voorzit�er van de E.V.C. 

(personalia bekend). Deze wordii in brochurevorm onder 

de E.V.C.-leden en geestverwanten verspreid. 

Een exemplaar daarvan wordt hierbij gevoegd. In

dien U meerdere exemplaren mocht ontvangen, wordt dit 

<,j

�

aa:rne terugverwacht. (einde) 
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Kameraden. ------- ---------
Allereerst wil ik mijn hartelijk�e-n......._d�8.rik� ui1;Ur10IJ.�u--

het vertrouwen wat jullie in mij stelden,het 2de congres van de 
landelijke E.v.c. a1s gedelegeerde te mogen bezoeken. 
Zij die meerdere congressen hebben bezocht en zij die ze in de toe
komst nog zullen bezoeken,zullen voelen zooals ik,wat een groote eer 
het is door je kameraden uit gezonden te worden om verslag uit te 
brengen,$$J&tiii$iiiiiti�tMiiîii.$ van de besluiten die door congres
serend Nederland werden genomen. 
Want kameraden dit was geen congres alleen bestemd voor de E.V.Cers 
maar voor a1le werkers van hoo!'d en hand van het gehele land. 
En dan wil ik nogmaals mijn groote dank uitbrengen en mede delen 
dat Sch1edam bij de tot stand koming van dit Congres geen slegt figuu 
heefd gemaakt,n,l.door gezamelijk te beraadslagen konden wij voor de 
dag van de werkende Jeugd 15 jongeren afvaardigen en daarnaast nog 
met 25 ouderen de opening bij wonen. 
Ons doel wat wij ons hadden gesteld was �&Pei�� de Apollohal te vulle 
was bereikt �n allen mogen wij trots zijn hioraan mede te hebben 
gewerkt. 

Het toppunt van deze avond was het binnentreden van de werkende 
jeugd ge�eeià van ongeveer 2000 jongeren,getooid met vl�ggen doekon 
en leuzen. 
Velen van de ouderen konden door ontroering hun tranen niet meester 
blijven en ondertekende had het gevoel,alsof wij ouderen in zwaren 
strijd staande tegenover de vijand,plotseling versterking kregen 
van jonge veEsche troepen en de vijand hiervoor moest wijken. 
Verder wil ik over de jeugd niets meer zeggen,zij moeten hierover 
zelf verslag uitbrengen en zullen het ook doen. 

Zij zullen mededelen welke moeilijkheden hun door Amsterdams burge
meester in de weg werden gelegd en zij zullen nogmaals juichen,we.n7

neer zij aan deze moeilijkheden worden herrinnert,want zij voelden 
dit aan als een zwakke van de Amsterdamse autoriteiten en voelden 
zich hierdoor sterk worden.Voor hrn was dit een teken hoezeer de reac• 
tie de jeugd vreest.Moge zij hierdoor lil.orden aangespoort hun eischen 
met meer kracht te voeren.want de tijd zal niet verre meer zijn,of 
de vijand zal werkelijk wijken. 
De rede van kam:Blokzijl was duidelijk en krachtig,doch gezien de 
atmosfeer in deze zaal te lang. 
Ik meende dan ook op het congres hl.erover mijn cretiek uit te moeten 
brengen en kom hierop terug. 

Wanneer wij in ogenschouw nemen de geweldige belangstelling voor 
dit congres,dan Kameraden mogen wij toch met een gerust hart vast 
stellen dat er in Nederland maar een strijdbare Vakorganisatie ie en 
wel onze E.V.C. 
Ieder anders denkende en anders georganiseerde of niet georganiseerde 
kunnen en moeten wij hierop wijzen,want niet a1leen de e.v.cers hiel
den zich met dit congrs bezig,maar geheel het Nederlandse werkende 
volk en zelf de Nerderlandse reactie en bezittende klasse. 
Na de openingszitting die in de Apollohal plaats vond,werd het con
gres deh anderen morgen in de zaa1 van Krasnapolsky voort gezet. 
De eerste morgen ving om 10,30 aan doch op voorstel van kam:Klt>insma 
werd de andere morgens om 9 uur begonnen. 
Het precidium bestond uit 11 personen en werd later met twee uitge
breid en wel door een Indonesise a�g♦ en een vrouwelijke afgevaardigd◄ 
Na verkiezing van een mandaten comm:,eeneP org:com: een.1,a fin: com: 
en Resolutie com: ,werd om 11 uur met de discusies aan gevangen,alwaar 
zich ruim 90 discusanten voor op hadden gegeven welke later nog met 
een kleine 20 werden uitgebreid. 
De spreektijd werd op 10 minuten voor ieder discusant bepaald. 
Ik heb getracht om van ieder discusant zijn meni.ng en cretiek te 
weergeven maar heb mijn aantekeningen bij de 20ste discusant gestaakt, 
om mij verder alleen bij de belangrijkste discusies te bepalen. 
Zoo wijst dan een gedelegeerde bestuurder van het landelijk D.u.w. 
burou op de belangrijkheid van de 60 duw kantoren die in verbinding 
staan met meer dan 100 duw opjecten. Verder wijst hij op de ttei&l'l@ 
noodzakelijkheid van he� oprichten van Werklozen organ�saties. 
Deze hebben in de crises jaren van voor de oor1og goed werk gedaan 
en zullen in de komende crises weer van groote beteken1.s worden. 
Hij meent hierdoor meerdere arbeiders tot onze reien te kunnen trekkex
Een arg: van Haarlem wijst op het devaluatie gevaar en weet mede te
delen dat er reeds vele kleine Scheepsbouwers z1jn di.e orders laten
verlopen omdat zij vrezen voor keldering van den gu1den 
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Gevolg hiervan is ontslag van arbeiders en verr,1.j zing-n��rdea.u.w. 
Hiertegen moet gestreden worden en de E.v.c. moet hiervan de motor 
zijn.Ook de vrouwen mogen niet vergeten worden,1n de strijd moeten 
zij naast de mwm.en staan. 
Over scholing en voorlichting weet een discusant op te merken,dat 
ieder E.V.Cer een geschoolde strijder moet zijn. 
Hierdoor zullen wij sterk genoeg zijn om de trotscisten in onze rijen 
onmogelijk te maken. Dat er veel over c.P.N.1nvloed in de E.v.c. 
word gesproken�is de schuld van de leden. 
Zij moeten dit verdedigen,want de E.Y.C.1s niet het bezit van de een 
noch van de andere,maar het is het bezit van onz van aet werkende 
volk. 
Deze eerste dag van het congres word dan bezocht door een delegatie· 
van Friesland,een jong meisje met vijf mannen. 
De jongste dezer mannen houd een kleine toespraak voor het congres. 
Hij wijst er hierbij op dat er een sterke beweging bestaat onder het 
Friese volk om-door hun tradities zich los te maken van Holl.and. 
Dit zou dan ook betekenen l.os van de E.V .c. maar zegd hij de arbeiders 
willen dit niet,zij willen trouw blijven aan de bond want Eenheid kan 

hen alleen brengen waar de reac:hen van verwijderen wil.

Het meisje bied het presidium een groote Friese kruitkoek aan en de 
jongeling verklaart dat hij is gebakken door een goede bakker. 
Zij vragen verlof om deze dag op het congres door te mogen brengen 
en door het congres word hen dit maar al te gaarne verleend. 
Een ander wijst op het Marshalplan en de P.B.o. Het eerste moeten 
wij ontmaskeren zegd hi.j,het tweede daar moeten wij vechten want beide 
instellingen betekenen voor de arbeiders een groot gevaar. 
Over het amendement van de Algemene Nederlandse Bond van Zeevarende 
die bezwaar tegen het woord Sowjet Un1e hebben,meent hij zijn veront
waardiging uit te moeten spreken. 
De besturen van de A.N.B.Z.menen hun leden te moeten sugereren dat 
er geen ee��eg-èett�ea• gevaar op oorlog bestaat,maar roept hij hen 
toe,vraag aan de arbeiders waartegen een derde oorlog is gericht,zij 
zullen je antwoorden tegen de Sowjet Unie. 
Vraag hen ook waartegen het atlantic pact diend en jullie zullen het 
zelfde antwoord krijgen. 
Over het woord Trotscisme word veel alarm gemaakt de een meent dat 
het uit de resolutie moet worden geschrapt de andere van niet,schrap 
het,maar wees waakzaam e, àe en voorkom de gevaren die van dien kant 
komen. 
De zesde discusant zegd dat er in de rede van Berend niets is veran
dert,maar bij de leden veel,zij hebben zich af gegeven met reform.isme. 
Zij hebben niet genoeg de vakbonds polit1ek,d1e met parte1 politiek 
niets uitstaande heerd,verdedigd. 
Perspectiven waren er voldoende aanwezig de parolen der E.V.C.op te 
volgen om die onder de duizende N.v.v. de duizende K.A.B. eft de crist: 
leden en de tien duizende ongeorganiseerden te bespreken. 
W�j moeten voorkomen zegel hij dat de reac1e ons niet in de hoek zal 
drukken. 
Berend BLokz1jl deelde hierna mede dat het op deze congresdag de 2de 
Sept: juist 10 jaar geleden 1s dat de Hitler benden Polen binnen vie
len om hun vernietigings zucht over Europa bot begonnen te vieren. 
Bij brengt in herrinnering de eiende hierdoor geleden in concentratie 
kampen en gaskelders en ieder persoonlijke kwelling hierdoor aange
daan. 
Hij verzoekt het congres de helden die hier tegen streden en er voor 
vielen,even in 1 minuut stilte plechtig te her4enken. 
Dit verzoek werd door alle aanwezigen met groote eerbied uitgevoerd. 
Berend dankt met ontroerde stem en spreekt de hoop uit,dat wij sterk 
genoeg zullen zijn een derde menschen slachting te kunnen voorkomen. 
De landelijke penningmeester van Wijngaarden deeld dan mede dat de 
contributie afdrachten thans hog�r zijn dan voorheen,doch dat het 
nog beter kan. Vele afàel�ngen bese�ren nog niet ten vo1le het ver
band van afd: en ftee l.andelijke leiding. 
Zoo ging een bestuurder op inf'ormatie naar een kleine a�d:1n het 
noorden om te onderzoeken of die afd:nog bestond.en kwam tot de ont
dekking dat hij nog in besten welstand verkeerde en er 810 gulden 
voor de 1.1. op gespaart in een kast lag.Langen tijd had dit geld 
renteloos gelegen.Volgems spreker mocht dit niet voorkomen en•hi.j 
achte wekelijks maar dan zeer zeker maandelijks c..contact noodzakelijk. 
Bij raad allen aan hard voor de E.V.C.te werken en dat het kan,bewijst 
dat er thans 10 van de beste werkers op het punt staan naar Hongare1je 
te gaan.Dit aantal moet het volgend jaar veel groter zijn. 
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Een van deze gelukkigen was nog maar kort lid van de E.v.c. maar 
maakte in dien korten tijd 108 nieuwe leden veel E.v.c.gids abone'S 
en zamelde een groot bedrag voor. het solfonds in. 
In de strijd heefd de E.v.a. ruim 3 m:tljoen aan steun voor de stakers 
uitgekeerd,doch de leden moeten hun N.V.V.kruneraden bewerken,dat zij 
van hun bestuurders de opening van hun kassen bewerkstelligen. 
Kassen open betekend bondgenoten in de strijd te maken. 
Goede scholing betekend geld besparing en geld besparing betekend 
geld winnen. 
Amsterdainse kameraden haalden voor de congres voorbereiding f.200 
bijeen overhandigden het aan de penningmeester met de mededeling de 
rest volgd. 
Kameraad Kwakenaard wijst op de scheinheiligheid van de werkgevers 
die willen aantonen,dat de arbeiders het soo slegt nog niet hebben. 
De politiek,zegd hij,is afgestemd op loonsverlagingen en uitbuiting 
en mogen wij niet zien als C.P.N.invloed in de vak beweging. 
Dit moeten wij met alle kracht bestrijden. 
Hij haald dan aan een gezegde uan een Marine officier die zeide, in 
het bloed van uw zoon is de Marine gewaschen.en vraagd welke kracht 
kunnen wij ontplooien,wanneer wij de strijd aan binden voor welvaart 
en vrede. 
Een vrouwelijke afg:(tusschen twee haakjes zij had meer weg van een 
vaatje buskruit)brengt naar voren,dat er strijd moet worden gevoerd 
voor gelijk loon bij gelijke arbeid. 
Vrouwen zegd zij willen geen loondrukkers der mannen zijn,zij eischen 
het zelfde als de mannen wanneer zij het zelfde presteren. 
Kinderbijslag voor de ongehuwde vrouw is een gebiedende eisch. 
Het is een schande Eeept zij uit dat zelf nog op dit congres,de vrouw 
bij .den man ten achter is gesteld,n.l niet eens een vrouw in het 
presidium gekozen. (Hiertoe was een half uur te voren aan voldaan, 
maar vaatje buskruit meende toch haar verontwaardiging nog even te 
moet·en uitblazen,1n het presidium zat toen een vrouw) 
De vrouwen roept zij met vuur uit willen strijden,zij willen werken 
voor de E.v.c. Zij kennen de noden die in de gezinnen heesschen beter 
dan de man,maak hen mobiel,voor het solwerk is niemand beter geschikt 
dan de vrouw. 
Even later werd aan getoond dat zij waarheid had gesproken,er werd 
n.l een colecte gehouden en het vaatje buskruid deed da�per mee,
van haar schaal rolden de papieren guldens over de vloer.
De opbrengst van deze colecte was f.268,66 en 20 Luxenburger francs.
Zelfs de buitenlandse gasten waren door het zwakke geslacht niet
gespaart gebleven.
Kameraden wat ik tot nu ·toe naar voren bracht putte ik uit de discusie
van de eerste tien en daar er een 70-80 discusanten waren,kan ik op
deze wijze niet voortgaan.
Ik wil mij dan bepal.en tot de gewichtigste voorvallen die jullie
moeten we:\,en.
Zoo zorgden de zeelui voor een donkere wolk aan de anders zoo heldere
congres hemel.
Blankenzee bestuurder van de Zeelieden bracht in een discusie die 2 x
10 minuten duurde naar voren dat de Zeelieden het lang niet eens waren
met de gang van zaken in de E.v.c.

De E.v.c. was comunistisch en hierdoor hadden de Zeelieden het vertrou
wen in de bond verloren.
De houding van de hoofdbesturen was on democratis en van een oorlog
tegen de Sowjet Unie maar onzin.
Met de besluiten voor het congres genomen konden zij als bestuurders
niet acoord gaan.
Het Marshal plan was eerder goed dan af tekeuren.
Wanneer de E.V.C.geen andere koers kon zeilen dan zouden de Zeelieden
naar een andere organisatie �orm om moet.en zien.
Uit het congres komt hierna een verzoek dat niet het hoofdbestuur,
doch de gedelegeerden deze spreker van repliek diend,want anders zou
er weer gezegd worden,dat het congres door het hoofd bestuur werd
beïnvloed.
Berend Blokzeil weigerd dit omreden Blankenzee staat te liegen en
niemand hem beter kan beantwoorden dan hij die deze leugens kan ont
maskeren. Berend krijgt hiervoor 10 minuten gelegenheid.
Hij zegd dat alle besluiten voor dit congres genomen mede genomen en
ondertekend zijn door Bl8lilkenzee,de documenten zal hij morgen tonen
en een ieder kan daar inzage van nemen.
Zwart gedelegeerde van de Zeelieden brengt ongeveer het zelvde als
Blankenzee naar voren en meent,zoo er geen andere geest in de E.v.a.
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gaat waaien zij zich hiervan los moeten mo.ken. 
Ook hij had twintig minuten werk zijn mening naar voren te m&eten 
brengen. 
Hierna krijgt een zeeman genaamd Bremer het woord en verklaart dat 
het do bestuurders zijn die een scheuring in de E.V.C. willen,dat er 
niet nu op dit congres ma.ar reeds enige weken geleden op eon geheime 
vergadering in Scheveningen toe is besloten. 
Bestuurders van de �eelieden staan vaak in contact met Toon v d Berg 
en tot vandaag had ook hij in dit complot gestaan. 
Nu echter ziet hij aan de verkeerde kant te hebben gestaan en wil 
verder niet meer mee doen. Als varend bestuurder was hij niet goed 
op de hoogte van de gang van zaken in de E.v.c. Vraagt het congres 
vergiffenis voor zijn deelname in het complot en zal alles tegenwerk
ken wanneer anderen een scheuring willen. 
Op de vloot zal hij de jongens mededelen wat hij op dit congres heefd 
op gedaan. 
�en andere zeeman die zich niet voor ft��-eeftg�ee-Be�� de discusies op 
had gegeven verzoekt om 5 minuten spre0ktijd wat hem door het congres 
word verleend • 
Hij roept de congressisten toe op een manier als of hij een orkaan 
wil bezweren en zegt dat dit zijn eerste congres is wat hij als gede
legeerde bezoekt en er een rotte indruk van krijgd. 
Voor die rotte indruk tijn de zeelieden schuldig en hl.j wil hier niet 
vandaan gaan met een dergelijke indruk. 
Laat hen àie-eeaeaP!Bg-wH:left-e�-àeftèePeB die de organisatie willen 
kapot maken uit onze reijen gaan,de zeelui zullen blijven. 
Zij weten dat achter hen staat een sterke E.V.C.waarop zij kunnen 
vertr�uwen,daar zonder zijn zij verlaten,kunnen nog geen uur zelf 
nog geen minuut strijd voeren. 
Berend roept hij gooi de E.V.C.lectuur op de schepen,wat wij van de 
A.N.B.Z.krijgen vergiftigt ons. 
Ik dank God dat mijn arm is gebroken nu kan ik dit congres bezoeken, 
had ik dien niet,ik zou weer op zee zwalken. 
Kameraden denk jullie het leven van een zeeman eens in,a1tijd van hui 
verstoken van zijn kameraden aan de wa1, gescheiden van vrouw en kin
deren en nu ook nog van de E.v.c. Neen dat nooit,de Zeelui blijven 
trouw. Trouw aan de bond trouw aan de Eenheid. 
Met de beantwoording van de diacusies,begon Berend Blokzijl de zeelui 
te beantwoorden. 
Niet omdat dit het zwaarste was het zwaarste voor het congres en alle 
die met de arbeiders beweging te doen hadden was de vraag Oorlog of 
Vrede en dit wou hij het laatst behandelen. 
In een gloedvol en overtuigend betoog beantwoorde hij geataa.ft met 
documenten,de zeel�eden. 
De pillen die zij te slikken kregen en waar zij geen woord togen in 
konden brengen,moeten wel zeer overtuigend zijn geweest. 
Vervolgens behandelde hij het vraagstuk van de Jeugd en van 
de vrouw. 
De resoluties hierover zal ik hierna voorlezen. 
Aan de oorlog wijde hij vele woorden en de strijd voor Oorlog of Vred 
moeten de arbeiders goed 1n zich op nemen. 
Berend zou het de arbeiders gaarne 1n willen pompen neen nog liever 
hot hen op het hart binden. 
Wat kunnen wij hiervoor doen,de mogelijkheden zijn velen. 
Een voornaam ding is al overal de strijd voor loonsverhoging te gaan 
voeren,wsnt de gelden voor meer loon u1tbetaa1d kunnen niet voor oor
logs doeleinden worden besteed. 
Voorbeeld een man is gewoon ieder week 10 gulden voor zijn pleaier 
uit te geven,maar nu zegd moeder de vrouw het kind moet een paar nieu 
schoenon hebben.--..==-'-'=-.,_-'""'t-_� ........ � 
Worden die schoenen gekocht dan zo.l. er voor vermaak niets overblijven 
Zoo is het met de staatshuishouding ook. 
\at de staat rum meer arbeidslonen uitgeefd kan niet voor oorlogs
dooleillden besteed worden. 
Hij doet dan een hartstochtelijk beroep aan allen om de 2de Oct voor 
de vrede te demonstreren,dcze dag tot een groote internationale 
vredesdag te maken. 
Nemen wij nog in aanmerking de redes ven de secr: van het w.v.v.

Louis Sn.ilant,die van kameraad Du.chat van het Franse 6.G.T. 
Van de Luxcnburger kameraad ?Joes van de vrije Lux: vakbeweging. 
De rede van ebn Antwerpse kameraad van het Belgise actie comite. 
Van onze Zwarte Zuid Africaanse vakbonds bestuurder,dan kunnen wij 
zeggen dat dit congres niet alleen een betelcenis wo.s voor Nederland 
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alleen,maar het- bad betekenis voor de hele wereld. 
Baal ik in1j in herr1.nner1ng de aanklacht_ van een ziekenzuster·aan 
de· regering hoe y,einig zorg er aan de vollcagezondh�id word besteed, 
dan moeten wij tot de conclusie komen,dat de hele kapito.l1st1se 
wereld rot en corupt "is. 
De verpleegsters zw.len straks voor een nieuwe loonregeliilg-komen 
te staan,die vooi" hen een làonsverlaging van 4% zal betekenen. 
Voor vernietiging van menschenlevens worden miljoenen uit gegeven 
ma�r een vêrploegster leerl.ing·verd1enc;i het eerste jaar 28 gld per 
maand waarvan de eerst-e 5 maanden ;i.o gld per maand word a:r gehouden 
als voorschot voor het aanscb.e.f'fen van een uniform. 
Het arbeidstempo word gewèld.1g op gejaagd,1s het.te verwonderen v 
vraagt zij aan het congres dat een zuster �en verkeerde�injectie 
toepast zooals even geleden in Rotterdam plaats vond. 
De stof wolken liggen dik onder de bedden,worden zoo nu. en dan �ens 
met ee� groote bezem verw-ijdert,vele verplegings lokalen worden ge
sloten wegens gebrek ·aan personeel.._ 
Hiertegen moet strijd worden gevoerd;de gelden hie�aan besteed kunnen 
niet voor oorlogs doeleinden worden aan gewend. 
Het sol.fonds kan zi.j warm aan bevelén,m-aak het sterk het is amenutie 
voor de strijd. 
Haal 1k mij in herrinnering de woorden van de zwarte broeder hetwelk 
eenklacht in hout aan de af'ricaanse unie,ja aan de gehele kap1tal�s
tische zamenleving. 
Hij is bestuurder van de niet europeese vak beweging. 
Hij deelt mede hoe het americaanse en engel.se imperium van·geheel 
zuid africa een oorlogsbasis maken. 
Al�e geld0n van Engèlse en americaanse financiers worden hiervoor 
aangéwend. 
Deze lieden zijn van plan 2�1joen gekleurden wàarvs.n velen reeds 
meer dan twee genera:bies en allen in zuid africa geboren zijn,naar 
India willen zenden. 
De africaners worden verhindert geschoolt werk te ver richten en 
vallen zoo doende in het slechtste en ongezondste werk" 
Zij worden betaald met 2 chilling 8 penee per dag, ter.djl Engelsen 
voor het zelfde werk 23-25 chilling per dag verdienen. 
Een groot gedeelte van deze g.ekleurden leven en verblijven op de 
Mijn terreinen,d1e met prikkeldraad zijn af gerasterd. 
Na 9 uur savonds mag niemand meer het terein verlaten of het moet 
zijn met een speciale pas. 
Deze arbeiders worden geronselt uit heel africa. Somalia en Portugees 
africa leveren velen. 
Er word dan oen contaact met de dorps of stamhoofden gemaakt en de 
aan gewe-zenen wo1"<ien naar de mijnen van zuid a:frica gedwongen. 
Het is onmogelijk voor de bestuurders van de niet europeeae vakbond 
om tusschen deze menschen te komen. 
Hier heerst dan ook nog werkelijk zij het onder een anderen naa:m., 
de moderne slaven h.andel. 
Voor werk zoekende gekleurden,dat zijn dan die onwilligheid tonen 
en uit het werk worden gezet of door andere omstandigheden buiten 
hun werk zijn gekomen,zijn werkburo 1 s op gericht. 
Deze s1aven noemen de werkburo 1 s slavenburo 1 s 
Zij moetc2:n een metal.en plaat met naam en nummer, z.1chtbaar op hun 
borat dragen,deze metalen plaat noemen zij een hondenpenning. 
Een verordening is er in voorbereiding,dat deze arricaners geen_ 
landen mogen bezoeken ,waar geen rassen haat bestaat. 
Kameraden wat moet er in het gemoet van deze zwarte kamera,a.d om zijn 
gegaan toen hem doo:i:> het congres een pracht bocet bloemen wercl. aan 
geboden en allen voor hem in de houding gingen staan. 
Uit het congres werd een protest gezonden naar de zuid africaanse 
unie,protes'l;erende tegen deze onmenschelijke behande1il).g.van het 
zwarte ras. 
Kameraden nog veel meer zou van dit congres te vertellen zijn,doch 
laat mij besluiten met dat geen wat naar voren kwam n.l. 
Weest waakzaam voor de scheurmekers,want zij trachten valse cretiek 
onder.· de E. V .Cara te- brengen onder.mijnen deze enstasn daardoor nnn_ 
de zeide der reactie. "· 
Strijd t_egen de oorlcfg en vecht voor de vrede. � ., Ziet geen spoken van comunistis gevaar in de E.v.a. waurvlilll de reactie
en hun·satelieton zoo gaarne gewag gaan maken. 
Strijd voor de eenheid,va.n alle welwillende werkers en·vèrstevlg de 
reien :tn de·E.v.o. 

Tot slot dan nog d� bekentmaltlng van de gedelegeerden van 
de Zealieden,dat zij als gedelegeerden in conf'erentie bijeen" 
moesten verklaren. 
lste Dat het thans ge�ouden congres op een zeer democrat1s pijl. 
stond. 
2dens ·,Dat de d:tsousies op hoog democratis wsrie:a wijze werd.en
gevoerd. 
3dens. Dat de zeelieden door zouden gaan met cretiek voeren"wanneeJ 
hier aanleiding toe was,maar dan zou het gezonde cretiek zijn. 
4dens, Dat zij zouden trouw zijn eaB en blijven aan de E.v.a. en 
voor de eenheid zouden vechten. 
Kameraden dit was een prachtig eerlijk· en oprecht congres,die hen 
die het �ezochten het. nooit weer zullen vergeten. 
net resultaat der ve�kiezing van het nieuwe_ hoordbestuur is als vol 
Van de 193 uit gebrachte stemmen waren er 192 geldig een van onwaar 

'· 

Hiervan waren er voor 1 B Blokzijl 192 w�rd voorzitter. 
' :::::::::::::1::B.Brandaen 186 :s secretaris 

: : : : : : , P v 1..Vijngaarderu.84 Penningmeester. 
A.J.M"Erwich 184 s.Geugies f84. H.Gri:f'fioen 160. 
W"Hartog 173 BvdHeul 1'76 D.IÇLeinsma - 170. 
R.:Meijers 166 H.Note:P 164 P.Swaders 148. 
p;wicgm.an - l60_A.G;·•Hoit1ng _J.76 en MevrvPaverd-v dWao.1 16'7.

Bij de opening van·het congres in de .Apl1.ohal deelde kam: Erwich 
als tweede voorzitter iaede dat de beide a:fg:van de Sowjet Unie, 
de- afgi uit Polen �de afg:uit Tjechoslovakeio,en de a:fg uit Noord 
èn west Deutsland niet op dit congres aanwezig komden zijn,daar de 
Ne-derlendse regering hen een visum had geweigert. 
Op de laatste dag v� het copgres kwam Berend echter te weten dat 
dft 1.ets te voorbarig was gewe.est;want op een protest van het 
êöngres deelde de regering mede dat zij nog druk bezig waren te be
raatslagen of zij nog toe gelaten zouden worden. 
Berend vermoede dat ze de ronde tafel conferentie er wel voor op 
zij hndden geschoven (,n herstelde hl.ermede Erwichs voorbarigheid. 
1 Tot het volgend congres kameraden. Mijn dank. 

(. 
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Uit betrouwbare bron ,verd vernomen, dat op de lande
lijlce conferentie van de EVC op 29 e� �O ,�,,_3.rt "tt: t1msterda.m, 
behandeld zal worden "Het Plan" van d� EVC, hetwelk in de 
2e week van Maart gedrukt zou worden. 
Aan b.g. conferentie zullen deel nemen ±. 200 personen. 
GetrRcht zal worden zoveel mogelijk N.V.V.ers aanwezig te 
doen zijn.Vooral zal aandacht besteed moeten worden aan niet 
vrijgestelde afdelingsbestuurders. 

KB, 17 Maart 1952 

VRIJ VOOR ACTIE
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Aan_ de_ dee lnemers( sters) _aan_ de _EVC-Conferentie __ op
29_-_30_December_l951.

Waarde Makk�r:th 

Op haar bijeen komst van 10 November j.l. droeg de 
Algemene Raad het Verbondsbestuur op, �en plan op 
te stel len, op basis waarvan de strijd kan worden 
gevoerd voor verhoging van he t levenspeil van de 
Nederlandse arbeiders. en andere groeperingen van 
ons volk. 

Het Verbondsbestuur werkte naar aanléiding .hie-r -
van een grondsl ag voor een dergelijk plan ujt 
waarin in ee·n 5-tàl paragrafen de maatregelen wor
den genoemd ter verbetering .van het levenspeil en 
tezel�derti j d d e  middelen worden aangegeven., die 

/ 

het mogelij k m aken -om die maatrege len uit te voe-
ren. 
Hierbij legt het Verbondsbestuur U deze grondslag 
v091 ret plan ter bespreking voor: 

-o-

I. Voor_ vergro tin�� van ,de _koopkracht:

- Verhoging van de lonen en sal arissen voor alle wer kers
met 10'}�.

- Drastische verh0ging der sociale uitkeringen.
- Afschaffing der gemeenteklnsse-indeling •

II. vo,or _een_ absoluut_ verbod_ tot _Erij_ sverho�ingen.

- Het ira t'eil en van een absoluut verbod tot prijs verho
gingen door het bitndend voorschrijven van een prij spe il
aan de f abrikanten; Geen verhoging der vervoerstarieven.

- Het instellen van een ruime s-ubsidiering door de rege
ring op die producten, waarvan· de prij zen, tengevolge
van de stijging.van .l:e t prijspeil in het buitenland

1 

niet in toom kunnen worden gehouden.
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Het onmiddellijk verlagen van de prlJ�en dar waren, die 
tot de eerste levensbehoe'.ften bèhoren 5 

ZQalÉ
Ï 

margarine, 
kolen, suiker, eni. 

III. Voor_opheffing v an de __ vJoningnood.

Het uitvoeren van een plan, dat voorziet in de bouw van 
300 .000 volkswoning en in de ko mende vier jaren, waardoor 
een belangrij_){e schrede wordt gezet op de- weg naar het 
opheffen van de woningnood,en als eerste stap: 
àe bouw van tenminste 50.000 �olkswoningen in 1952, ge
financierd door een gedwongen le,ning op de hog,e inkomens. 

IV. Voor werk voor allen:
--------------------

T Het instellen van een absoluut ontslag v erbod, 
- Tegen harder en langer werken. Geen inv,oëring der werk-

classificatie.
- Het verkorten van de arbeidstijd en be t instellen van •

een verbod op overwerk, daar waar·slapte dreigt.
- Het uitvoeren van een bouwplan, dat voorziet in de bouw

van 100.000 volk:swoningen in de komende 4 jaar en verder
van ziekenhui�en, scholen en andere vredesbouwwerken.

- Het ter hand nemen van d_e uitvoering van vaak reeds lang
bestaande plannen, waarvan de verwerkelijking verhinderd
wordt door de politiek van o orlogsvoorber�iding, zoals: 

het plan tot re t leggen van een tunnel bij Velzen, 
dat reeds sinds 1939 bestaat; 
het plan tot re t leggen van een tunnel onder het IJ 
te Amsterdam, waartoe reeds in 1935 het besluit 
werd genomen; 
het Zuide!zeep�an, dat reeds sinds 1918�bestaat en 
slechts voor 1/3 vervuld is, terwijl de· verdere 
werk�aamheden werden stopgezet; 

• 

de plannen der Nederlandse Spoorwegen, .zo-als .de 
verbetering van het spoorwegnet te Rotterdam,. ter;wijl 
eveneens een einde moet komen aan de · onhoudbare toe
stand op het punt van de onbewaakte overwegen; 
het plan tot bedijking van de Biesbos; 
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de plannen ter bestrijding van de be zil ting; 

de plannen tot uitbreiding en verbetering van het 
rijkswegennet; 

d·e plannen tot ontwikkeling van achtergebleven ge
bieden; 

Het uitvoeren van werken, teneinde de onhoudbare toestand, 

waarin vele honderdduizenden Nederlanders. op .. het punt van 

water-, gas- en electri citeitsvoorziening -v:erkeren, te 
bestrijden. 

V. yoor _ verbetering_ der __ sociale_ verzekering.·

� - Onmiddellijke uitvoering van de we�telijke werklozen- en

wachtgeldverzekB ring, waarbij een toeslag op hèt loon
dient te worden gegeven, ter compensatie van de 1 premie

betaling voor deze verzekering.
� Geen achterstelling van de jeugd in o_verbrugging en 

wachtgeldregeling. Steun o-ok aan jeug dige werklo2.en. 

- Geen verhoging van ae· premies voor de vrijwiliige en
verplichte ziekteverzekering. Opneming van alle arbei
ders in de verplichte verz.ekering. Gratis verstrekking
van geneeskundige verzorging, medicijnen en middelen als

kunstgebitten, brillen enz.
- Verho,ging van de uitkering der ziektewet tot 901°. Het

doorbetalen v an de eerste d .rie dagen bij ziekte, zoa+s
gegarandeerd wordt in artikel 1638 � va n het Burgerlijk

Wetboek, welk artikel echter tot dusver ongedaan werd ge
maakt dbot het verbindend verklaren der C.A.0. 1 s •

- Het van kracht verklaren der bepalingen van de ziektewet
voor de ongevall enwet gedµrende het eers ·i;e jaar na het

ongeval.
- Verhoging van de ui t�ering krachtens de invaliditeitswet

tot 70% va_n re t g emiddelde loön, dat de invalide in zijn

bedrijfstak verdiend zo u hebbe).1, wanneer hij daarin werk- -

zaam was·geweest;

- Vervanging v an de No·odwé·t-Dree s door een def'il-i tieve 'Wet f 

waa rbiJ een premievrij staatspensioen van 70°/:i van het
gemiddelde loon in de bedrijfstak, waarin de gepension-
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nèe':tde werkzaam was, wor,,t gega.:randeer,:. 
Het vrijwilliJ_ verKla.cen van de deelneming aan Je be
dri j.fsp ens:icenf wndsen. 

- 0 -

De middelen, die de volvoering van dit plan mogelijk maken, 
zijn voorhanden. Deze middelen ZiJn: 
L. Beknot�;Lng van de winsten en het tegengaan van onproductieve

investeri ngen door:
- het instellen vàn een belasting a.p de winsteni ·
- het zodanig toepassen van de wet op de credietcont�6le, dat

geen kapitaal wordt geinvesteerc:I.. in de oorlogsind.ustrie,
maar benut w oràt tei:- ve'rbetering en uitbreiding' de·r vredes
economie.

II. Vermil'_ldering der bE:wap eningsuitgaven tot 850 millioen gulden
als.eerste stap en verlaging van dit bedrag met een derde.

III. Heroriente�ing van de handel ap de Sovjet-ynie, de Volksdemo
crat i�en, de Duitse Democratisahe Republiek en Chin a .

. -0-

Vol voering van dit plan brengt een d rastisc-he verb ete_ring van het 
levenspeil der Nederl andse werkers en andere groeperingen v an .l:'E t 
Nederlandse volk. 
-Op grondslag va:i dit plan fö.ent -de eenheid van alle :yverke.rs ge
smeed te worden, teneinde l1et te verwezenli_jken.
Deze strijd zal tezelfdertijd �en s trijd zijn voor de middelen,
die de uitvce ring van het plan �ogelijk moeten maken.
Jîet is duidelijk, dat het aanwenden van deze middelen wijziging
van de huidige regeringEp oli tiek verJ:-angt , d.\e gekenmerkt wordt
aoor het voor bere�den van· e-e,n nieuwe wereldoorlog en gedicteerd
wordt ·door- de Amerikaanse m_onopolisten.
De strijd ter vèrwerkelijking van re t plan en van onderdelen er
van v ormt daarom e·en, uiterst belangrijke -bijdrage- tot het ontruk
ken van Nederland aan de Amerikaanse heerschappij, tot het her 
stel van onze rat.ionale onafhan kelijkheid.

- 0 -
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RESOLUTIE ALGEMENE RAAD 

De Algemene Raad van-à-€ E .•. v .. _Ç, 9 bijeen op 10 November 1951 7 stelt 
vast, dat de uitvoering van het b_ewapeningsprogram toenemende ar
moede voor de _arbeidersklasse betekent 9 maar een bron is van fabel
achtige winsten voor de ondernemers. 
Dè oorsprong hiervan ligt in het ffiarshall-Plan, het Atlantisch 
Pact en soortgelijke overeenkomsten. Deze verdragen beroven ons 
land. van zijn nationale onafhankelijkheid en maken het onderge
sehikt aan de oorlogszuchtige doeleinden van de Amerikaanse imperia
listen. 
De A+gemene Raad is van oordeel, dat de E.V.C. al haar krachten 

-- moet richten op het organiseren van de stri_jd voor het verwezen
lijken van de vo�gende ärie eisen: 

1. EEN VREDESPACT VAN DE VIJF GROTE MOGENDHEDEN
De Algemene Raad stelt ·vast 9 dat de bijdrage van de E.V.C. aan
de strijd voor de vrede tè gering is. Er wordt niet stelselmatig
gestreefd naar het verenigen vah alle vredeskrachten i� de bedrij
ven. Er wordt in vele gevallen verzuimd om het deelnemen aan de

. 
) 

-· : 

strijd voor de vrede door de•E.V.C.-leden te verzekeren. De Alge-
m�ne Raad is  van ooraeel 9 dat de voornaamste oorzaak van deze ern-

.. �-= 
stige tekortkomingen is, het geen vertrouwen hebben i� de mogelijk-
heid dat een derde wereldoorlo g verhinderd kan worden door massa
actie, Daarom onderschatten bedoelde kaders de,betekenis van het

,. 

handtekeningen verzamelen voor een Pact van de Grot� Vijf; beschou
wen zij deze actie als een bijkomstigheid en nemen zij er slechts
plichtmatig aan deel. De Algemene Raad is van oordeel 9 dat deze
schadelijke opvatting met kracht moet worden bestreden. De impe
rialisten zullen alleen van hun misdadige plannen afzien, indien Zl.J

daartoe gedwongen worden. Nu de Sowjet-Unie het Amerikaanse alleen
bezi-t van atoomwapens heeft vernietigd waardoor de oorlogsstokers
in toom worden gehouden 1 en zij tegelijkertijd opnieuw heeft voor
gesteld all� atoomwapens in de wereld te vernietigen en hE;lt aanmaken
ervan te ·ve�Jiind�r�n; i g-;: ·dé mogel:á. jkh�j.d om d9or massa-act ie deze•. �r ,, .. ..,.\o" ., 

plannen te verhinderen 1 eu"or-m t;·ëgèr1omen. · . ·.·•-·--- ··--· �- -•-.. · 

De Algemene Raad roe· :.- daarom functionarissen, kaders en leden
van de E.V.C., hun l-u.i.,�enoten en alle vrienden van de vrede op tot:
actieve deelneming aan het inzàmelen van handtekeningen voor een
bijeenkomst van de vijf grote mogendheden; massale colportage met
het weekblad 11 Vrede 11 ; het werven van nic1;Lwe krachten voor de vre
descomit6' s, in b�drijven 9 buurten 1 dorpen en steden en het op
richten van vredoscomité's waar deze nog niet bestaan.
De strijd voor het afdwingen van een duurzame vrede tussen de vol
keren is e.en enorme bijdrage tot het he:rwinnen onzer nationale on
afhankelijkheid en het bevrijden van ons land uit de greep van
zijn nieuwe bezetter 1 het Amerikaanse imperialisme.
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2. VE:a.HOGING VAN HLT ALGEtlfl.sNE LOONPLCT:i -1\f.ltT"l0%;--·=-0-·--•" ••• ·::-· _: _____ _ 

:Oe ,Algemene Raad stelt .vast 9 dat. sµids Septerrfbe.r 1950 de kosten
van het levensonderhoud schrikbarend zijn gestegen doQr de cata
strofale prijsverhqgingen in �/Iaart van dit jaar 9 h.et verzwaren van 
de belastingdruk en het qr.3:stisch verhog.�n van de l_col�nprijzen. 
Zij stelt verder va.st 9 dat teg_enove�- de ve:mrming_. v.an de arbe i
dersklasse een- -verrijking staat van de kapitalist en\ d_ie .;$inds. . . . 

1949 kans zagen hun in):rnme�s !]let 2 9 2 _mi.lliard te- vergrote:q.._ 
De Algemene Raad is van oor de el 9 dat. de .arb.e-iq.ersklasse de achte:r>
stand van de lonen op de prijzen kan inhalen door de actie. voor 
10% loonsverhoging_ met gro,te _ kracht v-erder- te_ ontwiklcelen. 
Zij besc-houwt het, ont ketenen van de strijd voor 10%. loonsverho
ging als één der voornaamste opgaven• van d� E.V.0. en �cht het on
du:J_dbaar 9 dat in de rijen van de E.V.C. e�n onderscr1:atting van 
deze opgaaf aarï dë"aäg-·worat gèl"e·gd·�--- .. �-··--- .... L: ···-·--·

·
· '· ., .. · • .  .- ·· 

De Algemene. Raa� is van oor:deel 9 dat de s·triJd··voor'10% loons
verhoging bovendien de beste strijd_ is tegen de nieuwe verslechte
_ri.ngen, die door de regering worden· voorbereid, zoals een tweedê 

, .... ·v.�rhoging· van de huishure� 1 met minstensl5% en eén verhÓ.ging van 
. � � . 

. . .. 

• 

de electra- 9 gas- en vervoerstarieven 1 zowel als tegen de verscherp-. ... . ' -
te uitbuiting 1 waar naar de grote ondernemers streven door invoering 

- , . .  � 

van �e werkclassificatie i verho?ing -van het .. �rbeidsta.1 po en verlen
�ing van de arbeidsduur. Een verhoging van de arbeiosproductivitèit 
onder de huidige om�tandighed�n 1 heeft ten doel het kweken van een 
werklozenlè-ger 1 dat sind,s Öctober 1948 van 35.000 tot 94.000 in 
0ctober 1951 i's opgelopen 9 te�c/i.nde de arbeidersklasse murw te ma
ken voor de overgang naar oorlogseconomie; tot versnel).ing ·van de 

. . 

bewapeningswedloop en een verdere verrijking van de bezittende klas.; 
se. 13ovendien worden de arbeiders door invoering van d� werkclas-

.. � 

sificatie bedreigd met een verlag ing van hun geldlonen. 

.2• EEN GE:OHOlifGEN LENING VAN DE HOGE INKOMENS VOOR 
DE BOUW VAN MINSTENS 50.000 WONINGEN IN 1910. 

• ,1 • 

:Oe Algemene Raad stel -c vast i dat in ons land meér dan 350. 000 
gipzinnen een eigen� woning zocken_ 1 • dat des:mdanks áe ;egering de 
woningbouw drastisch inkrimpt i dat de kapitaalbezitters wéigeren 
voor de woningbouw geleien ter beschikking te stellen en dat als 
gevolg hiervan steeds meer bouwvéi.karbeiders tot werkloosheid of 
:O.U.W.-arbeid worde;ged oem d. De Algemc�e·Raa� is vati oordeel 1 dat 
aan deze noodlottige ontwikkeling paal en per� nioe_t worden gesteld 
en roept daarom alle Nederlanders·· ?J? een massale actî·e ··te ontwik
kelen' VOO� de �edwopg_�n leni�g van· de r:koge ·1.n:icom�ri's voor de bouw 
van minstens 50.000 woningen in 1�52. 
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De Algemene Raad bréng't ·hulde aan de bouv'Îvakarbeid�rs 1 die d:oor 
�takingen en demonstraties daadwerkelijk strijd voeren tegen de 
werkloosheid en alle arbe�ders tonen op welke wijze de strijd tegen 
de werkloo sheid moet worden gevoerd. 
In dit verband begroet de Algemene Raad het initiatief van de A.B. 
W.B. (I:;.V.C.) die de bouwva karbeiders opgeroepen heeft tot een mas
sale nationaie·demonstratie tegen de werkloosheid en voor de woning
bouw. lij wekt alle arbeiders en woningzoekenden op, dit initiatief 
te steunen en uit de bedrijven en buurten hun vertegenwoordigers 
naar deze demonstratie te zenden. 

PLAN TO'P VERHOGING VAN DE LEVENSSTANDAARD VAN DE WERKERS· 

De Algemene Raad draagt het Verbo:ndsbestuur o·p,' een plan op
te stellen, op basis waarvan de strijd kan worden gevoerd voor 
verhoging van ·het levenspeil van de Nederlandse arbeiders en 

·andere groeperingen van ons volk .•

EENHEID VAN ACTIE 

De Algemene Raad stelt vast, dat de arbeidersklasse met succes 
. . 

ha ar levensbelangen behartigt, telkens wanneer N.V.V.- en E.V.C·.-
leden, georganiseerden en ongeorganiseerden, de eenheid van aètie 
tot stand brengen. Zij herinnert in_ dit verband_ vooral aan de suc
cesvolle actie tegen ontslagen van de-bouwvakarbeiders - leden van 
ver'schillende vakorganisaties - werkzaam op het Hoogoventerrein in 
IJmuiden; zij be·schouwt het als de voornaamste taak van de E.v�c.

een dergelijk eensgezind optreden verder te ontwikkelen tot een 
algemene strijd voor 10% loonsverhoging, voor 50 .000 woningen in 

• 1952 en voor de Vrede.
DaarvGor is het noodzakelijk om met kr�cht de_ qpva:tti_ng in de
E.V.C. te bestrijden, dat samenwerking alleen mogelijk zou zijn met
l eden en kaders van andere vakorganisaties, die reeds over a 1 1 e
vraagstukken. eenze.lfde menin_g hebben als onze organisatie:· De 
dragers van deze s c·hadelijke- o�vatting miskennen de gunstige veran
deringen die zich dagelijks voltrekké.n in het bewustzijn· van· de 
Uniebondsleden; 

.. 

1 I 
,.,, 
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zij hebben geen vertrouwen in de leden en vere,en�elvigen hen 
met hun leidingi zij beperken zich tot het doen van schriftelij
ke voorstellen aan besturen van tet N.V.V. en tet organiseren 
van conferenties uitsluitend met reeds overtuigde leden van de 
Uniebonden. De eenheièl. van a ctie is echter een zaak van alle . . 
arbeiders en in de �erste plaats van N .• V .• V.- en E.V.C.-leden, 
.omdat. z�j in álle gewichtige centra de meercl.erheid van de geor
g�niseerde a:i;-beiders vormen. De eenheid van a ctie moet door de 
E. V.O. met de arbeiders geo_rganiseerd worden in de bedrijven,
�p grondslag van hun dagelijkse gemeenschappelijke belangen.
Dit geldt··b.v. voor ·.het-:i:·nvoeTe-n--v:an·de-waehtge}d-" ·en··werldoos
heidsverzekering; het opt reden t egen iedere vorm van verslech
tering

1 
een rechtvaardige herziening van de. gemeenteklasse-

indeling, het afdwingen van gratis bedrij fs·kl.eding,  invc:e ring 
• 

van gunstige tariefre,gelingen en d ergelïj ke bcedri jfsei sen. 
Verder is het noodzakelijk om het verderfelijk optreden van de 
leiders van het N.v.v. en de andere Uniebonde-n -consequent te 
bestrijden. De leden en 11 gere .ka der.s van deze vakorganisaties 
PJ,e,eten .. �t.el.selmatig overtuigd worden, dat hun leiders niet op
treden in het belang van d, e a rbeidersklasse, maar d eze belangen 
ernstig schaden. 
De Algemen-e Raad herinnert er daarbij aan, d at re t ontmaskeren 
der Uniebondsleiders niet alleen een zaak van propaganda is. De 

. ervaring bewijst, dat in de actie zelf deze le iders gedwongen 
worden hun maskers af te werpen en de leden v an de Unie bonden 
het snelst ,de werkelijke rol van deze 1 eiders leren kennen • 

EENHEID VA�_ORGANISATIE. 

De A1gem�me Raad is van oordeel, dat d e  toenemende bere i<lh,eid 
van de arbeiders om door gemeenschappelijke acties hun belangen 
te, behar'tigen, het v raagstuk van d e  v akverea iging seenheid van 
E.V.C. en N.V.V. met nieuwe·kraaht aan de orde s telt. Zij is van
mening, dat de s trijd om dé va kverenigingseenheid in wezen een
strijd is om de vakverEn igingsdemocratie. Va kverenigingsd:emocra
tie is het recht v an ieder lid om voor tijn beginselen en tac
tiek in2.ake de s trijd v an de arbeidersklasse op te komen

1 
om

openlijk critiek uit t e  oe fenen op zijn besturen en cm door zijn
medeleden g eko�en te worden ."in iedere bestuursfunctie. In het
N.V.V. heerst geen vak verenigingsdemocratie . De le iders van het
N.V. V. ·,_ efenen een wa1�e terreur uit tegen hun pro gres si eve leden.
Zij vre�en de s trijd in de organisatie om de beginselen en tac
tiek in�ake de strijd van de arbeidersklasse, omdat hun z.g.
beginselen en tactiek een ondersteuning b etekenen van de bezit
tende klasse en de oorlogsvoorbereiding,

•
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De Alg emene tlaad begroet met ins temming hat groeiende georga
ni s�e::i:de verzet in de rijen van he"t N.V.V. te...,en haar funeste· 
leiding voor de v�kyerenigingsdernocratie . 
Deze ontwikkeling in het H. V.V. en het organiseren van de actie
eenheid moeten beschouwd wo·rcten als het scheppen van de voor
waarden tot de e�nheid van de organisat1-e van N.V.V. en E.V.C. 
De Algemene Raad betuigt ZiJn instemming tnet het standpunt van 
het Verbonds bestuur om als p e.rspectief in de s t:r.ij d om de vak
ve-renigingseenheid te stellen: 

Het ov�rgaan van de E.V. C. naar d e  grootste vakorganisatie 
van ons land, het N.v. v .) zodra in het N.V.V. de vakvereni
gingsdemocrat ie- voor alle 1 eden gewaarborgd is 

1 
ongeacht 

hun politieke of g0dsdien stige overt-uiging • 

VERJ3B•J:I,RING VAN" DE OEGANii3A'i'Ib. 
- ._ ..c::..:.c;..._;_;cc.. ·- - ---· -- ·--�· -·- -----

De Algemene Raad te rinnert aan de biJ:;:;ondere rol, dïe· de B.v.c.

moe t vervullen in 'de strijd van de arbeidersklasse vo·or zijn 
levensbelijngen en voor de e enheid in de vakbeweging. De E.v.c.

is d e  enige vakbeweging in ons land, die de kJassenstrijd voert 
en de 'Nederlandse arbeidersl:lasse in staat stelt C5p geórgEa,ni
seerde wij ze haar bel angen te verdedigen. Dit legt de E.V. C. de 
plicht op zich te v ersterken f haar kaders verder te bekwamen, 
nieuwe kaders t_e kweken·, nieuwe leden t e  wihnen

1 
haar organisatie 

te verbeteren en.s teeds grotere activiteit te ontwikkele--1.. Het 
voornaamste ·middel daartoe is het nauwkeurig onderzo-eken van g e
maakte fouten, ·het openhartig bespreken daarvan in leden-, 
kader- en bes·tuursvergaderingen, het nemen ·van d e  juiste beslui
ten om gemaakte·fouten te herstellen en re t grondig uitvoeren 
van deze besluiten. 
De Algemene Raad do et een l:::e roep op alle leden van de J::.. V. C. om 
hun Cri tiek niet t_e ·sp.ären: bit·-· zar de D.V. G.-. helpen bij het 
vro egtijdig ei:r af'"è.o•é;nde -ne_men van maatr.eg.elen te0en het schade
lijke opt reden van bestuurders van het type Swaders en rat be
strijden van zorgeloosheid en defaitisme, die door sommige be
stuurders ten ·t ·o·o-rr wo:rd•e.fl- g esf)reid, en het v.e rvangen van deze 
bestuurders door hen die in de actie strij dvaardi�eid, bekwaam-

heid en toewijd:Ï-'ng voor de zaak v an d e  arbeidersklasse aan de 
dag he bben gelegd. 
Dè. Algéo'ièrie itaàd is van· oordeel, da.t -het .ve;r,beteren van de be
staande en re t oprichten van nieuwe bedrijfs-vakve-·renigingsaf
delingen in ieder bedrijf waar leden v an d e  E.V.C. werkzaa m Zijn, 
de voornaamste taak is biJ het verbeteren van de organisatiè. 
De te geringe voortgan.2, die hie rbij - ondanks aanwijsbare re -
sultaten - wordt gemaakt 1 vindt ZiJn oorzaak in hat feit, dat de 
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betekenis van de zelfwerL0nde bedrijfsafdelingen wordt onder
schat en niet begrepen wordt

7 
dat deze basis-organen in rnze 

vakbeweging� met hu.n. geko �en bedr.ij fsbestuur, eigen bedrijfs
inning, ei gen ledenorgaan en regelmatige ledenvergaderingen, 
een voortdurende bron is van nieuwe kaders. 

· De omvan,g· en snelheid 
1 waarmee deze taak wordt uitgevoerd, be

paalt in hoge mate de r esu.ltatèn van de EVO-acti vi tei t, om dat
de bedrijfs-vakverenigingsafdelingen dé organen zijn 1 

welke het
doel van de EVC moe ten verwezenlijken. In dit verband wijst de
Al gemene Raad op het feit, da,t y �rschillende bestuursinstanties
in de EVC ·volharden in de ernstige fout om bij de besluitvorming
in onvoldoende mate de leden te betrekken. Zij is van mening, dat
tegen deze schadelijke opvatting met beslistheid moet worden op
getrede-n en d raagt alle bes turen op in de E.V. C. de vakvereni ....
gingsdemo cratie tot steeds grot ere hoogte te ontwikkelen,
De Algemene Raad is verder van·oordeel, dat de bondsbesturen
zich meer dienen te specialis.eren op de bijzondere sociale en
economische problemen

1 
die zich in hun bedrijfstakken voordoen,

Eet komt voo r, d at zij met te weinig kennis van zaken ,ptreden
en zich d an onve rmijdelijk in al gemeenheden v erliezen.

De bondsorganen word en v aak ook door deze algemeenheden g eken
merkt .  De Algemene naad is verder van oordeel 1 dat de leden
werving met kracht moet worJen aangepakt. Van 1 Mei tot 1 Ooto-

. ber z ijn reeds z.onder ledenwerfactie 2000 arbeiders tot de EVC
toegetreden. De Algemen�Je.dnod igt a'lle bij de EVC aangesloten
bonden uit onmid<lellij� plannen op te stellen voor het vl!i.nnen 

• 

van nieuwe le.den uit h.;t grote leger van ongeorganiseerden, 
• 

De Algemene Raad roept de Je den v an het N.V. V. op, bro...derlij k 
met de E.V.C. s�men t e  w erken onder de_gemeenschappolijke leuze�

Eenheid van_actie __ NU_! 

Eenheid_van_organisatie_ morgen! 

Zij roe pt alle i.rredelie vende mensen toe: 

Neemt d e_Vrede_in_ eigen_handen! 

Zij 'roept alle ar béiders op �e· strijden voor: 

!Q�-�������E��g���-��
het bouwen van minstens "50,000 woningen in 1952 ! 
-------------------------------------------------
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CNDERVJERP : Landelijke bijeenkomst E.v.c..._ 6 . .J.r 1...,:· 1952 ,/C/'
/}/,A�/ -�-� Y I r,.. -· . 81 Maart 1952.

• 

i.J y \. I '"5'"' / . � / /./î -J- -- . - L, �-M/ --=7:J.r ' / _; ..> i!' 2.._�'«P �;r�--, á 
Zoals u mogelijk bekend zal zijn� werd op�I'andelijke Conferentie van de� 
E.v,c. dd. 39 en 30 December 1951 een besluit genomen, een plan samen te stel
len tot verhoging van de koopkracht, werk voor allen en een woning voor ieder 
gezin. Met dit plan schijnt de E.V.c. tbans gereed gekomen te zijn; het zal, 
naar werd aangekondigd, verwerkt in een brochure in een massa-oplage verschij
nen, welke tegen de prijs van 20 cent verkrijgbaar zal zijn. Naar bleek, is men 
bij de E.v.a. op het ogenblik nog niet met de brochure klaar. 
Ter propagandisering van bedoeld plan zullen verschillende vergaderingen in 
buurten en bedrijven worden belegd en de opening van deze actie vormt een 
landelijke bijeenkomst op Zaterdag .2.2!! Zondag§. April 1952. 
Naar werd vernomen, draagt de eerste dag ven deze Landelijke Conferentie onder 
het motto: •�-WONmGEN-WEINAART", te houden in een der mlen van de t1D1amnt
beurs" aan het Weeaperplein te Amsterdam. een openbaar karakter. Als spreker is 
aangekondigd Berend BLOKZIJL, terwijl medewerking zal worden verleend door 
"SIJ!EN", ilen "Harmonieorkest" en een Zangkoor. De toegabgsprijs bedraagt 25 et 
en het aanvangsuur is 20 uur. 
Op de tweede dag komt men bijeen van 9 tot 18 uur in de •� ongreszaal" van 
"K.rasnapolsky" aan de Warm.oesstraat te Amsterdam. Deze bijeenkomst zal in zo
verre besloten zijn, dat alleen E.VoC.-leden en geintroduceerde N,v.v.-ars,wier 
naam dient te worden opgegeven aan het E.v.c.-bestuur, waarna voor hen een toe
gangskaart zal worden verstrekt, zullen worden toegelaten. 

J
� �v ------------------------------------------------------------- E
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"DE METAAL" (EVC) 
Hoofdbestuur 
Prinsengracht 739 
Telefoon 3}784
AM S T E R D AM 

Amsterdam, 2 April 1952

AAN onze LEDEN, DEELNEMERS aan de 

LANDELIJKE CONFERENTIE van 5 en 6 APR IL 
HN/AG 

Waarde Makker, 

U zult Uw uitnodigingsbrief en de kaart, alsmede de Plan-brochure inmid-
,., dele reeds ontvangen hebben en wij verwachten dan ook, dat de voor U ge

reserveerde plaats door U benut zal worden. 

Ook de N.V.V.-leden -eventueel K.A.B.- en C.N.V.-leden- hebben de beschei
den voor de Conferentie ontvangen, zodat ook zij volledig geinformeerd 
zijn over de gang van zaken • 

Wij doen door middel van dit schrijven echter een dringend beroep op onze 
E.V.C.-deelnemers, zich tot aan de ingang van de Confer�ntie-zaal verant
woordelijk te stellen voor de deelname van de opgegeven en uitgenodigde
Unieleden.Dat wil zeggen: niet denken "Ik ontmoet mijn Unie-kameraad wel
in de zaal", maar ervoor te zorgen, dat deze er werkelijk IS!

Daarom stellen wij U voor de Unieleden-deelnemers aan de Conferentie, die 
door U aan ons werden opgegeven, van huis af te halen, of een trefpunt 
met hen af te spreken om vandaar gezamenlijk de treinreis te maken. 

Ve:t-trouwende, dat U begrijpt, dat het ga.at om "de laatste stoot", tekent, 

Met kameraadschappelijke groeten, 

VOOR HEI' HOOFDBESTUUR: 

H.J. NOOTER,(Secretaris). 
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V�RTROU'dELIJK 

Ve,rbinding: _,o .12 
.ss. 7. 3. 
Onderwerp: Rectificatie. 
Datum ontvangst bericht:--
Betrouv;baarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht g ezonden aan:--
fuedewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

12 I:!ei 

=·' .¼ Mf 11952· 

ACD/ 13�'"3

� .. l,•;'-1-Y-
� .� 

Onder verwijzing naar dezerzijds bericht Doss.7.3 d.d. (J"@NK' 11 April 1952, v1ordt medegedeeld, dat het daarin genoemde 
.J. V. V.-lid niet genaamd blijkt te zijn: 

Hermanus .Adrianus An tonie L�Tll"A.N, ge boren te 's-Gra
venhage 11 Juni 1890, wonende Hoe:t'kade 1208 te I s-Graven-

• L 
J 

hage, doch 
C · ' V 

1,. , Pieter Johannes Coraelis LA.\.BT, geboren te 's-Gri:uren-
� ,,Jl \)v () . hage 18 taart 1907, van beroep werkman bij vredestein' s 

r-:-� [V" ·0J<p · Rubberfabrieken aan de .Afd. "Contróle riemen II en wonende 
'• · �- .,., 

� 
Dautzenbergstraat 69 te 's-Gravenhage. 

o{- °' De naam van eerstgenoemde is uit het kaartsysteem van 
ii( e I.D. verwijderd. (einue) 
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VERTROUWELIJK 

Verbinding: No.12 11 .April 1952. 
Doss.7.3 

Onderwerp: E.V.C.-congres. 

Datum ontvangst bericht:--

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 

Waardering bericht: betrouwbaar 
...... 

17 

Tevens bericht gezonden aan: I.D • .Amsterdam. 

�edewerkende instanties:---
Ar 

Ondernomen actie:---

• 

• 

'Een inrormant, die �ondag 6 April 19�2 in K:rasnapols
ky te Amsterdam een landelijk congres van de lll.V.C. heeft 
bijgewoond, deelde het navolgende mede • 

�Opgemerkt wordt, dat informant niet aanwezig kon 
zijn op de feestavond hieraan voorafgaande, alwaar, zoals 
hem bleek, de landelijk voorzitter van d e  E.V.C., Berend 
BLOKZIJL, een rede heeft gehouden. Derhalve is dit ver
slag zeer onvolledig, te meer daar het grootste gedeelte 
van d e  congresdag werd besteed aan de discussie over deze 
rede). 

Zaalcapaciteit plm. 300 personen; de zaal was geheel 
bezet. 

Versiering: Boven het toneel was in grote letters 
aangebracht: "Werk Woningen ,:el vaart", geflankeerd met 
de Nederlandse vlag en een rode vlag, met de letters E.V.C. 
Langs de lin kerzijde van de zaal was een rij 'E.V.C.-vlag
gen (rode vlag met zwarte baan langs de stok, waarin de 
letters E.V.C.) aangebracht en aan de rechterzijde een 
rij Nederlandse vlaggen. 

Leuzen van de volgende inhoud waren aangebracht: 
"Verdeeld zijn we zwak, maar tezamen zijn we onoverwinne
lijk", "Niet schieten, maar praten en zaken doen", "Elk 
gezin een woning 11

, "Welvaart voor allen". 
Achter de bestuurstafel hadden 12 personen plaatsge

nomen. 
Te 10.00 uur werd begonnen met de discussie over de 

aan de vooravond gehouden rede van B.BLOKZIJL, die tot 
15.00 uur voortduurde. Hieraan werd door plm. 25 personen 
deelgenomen. Hierbij bleek, dat niet alleen bij het N.V.V. 
georganiseerde personen aan het congres deelnamen, maar 
dat ook enige lieden, aangesloten bij de K.A.B. en bij het 
C.N.V. aanwezig waren.

Eén bij de K.A.B. georg�niseerde sprak zich uit voor 
eenheid van actie, maar kwam op voor de geestelijke vrij
heid, die naar zijn mening wordt aangetast. 

�en afgevaardigde van Jubbega (Fr.) gaf uitvoerig 
verslag van hetgeen in zijn gemeente was bereikt voor de 
werklozen. Er was werk te over; objecten waar 30 jaar 
lang niets was onderhouden, omdat het geld ontbrak. �en 
actie om de werklozen aan het werk te krijgen leverde 
f.200,-- op, waarvoor de dokter de eerste f.25,-- schonk,
terwijl het restant werd ontvangen van winkeliers en an
dere middenstanders, die door de toenemende werkloosheid
hun bestaansmogelijkheid zien verdwijnen. Het eas nu moge-

-lijk-



,t 

" 

-2-

lijk een delegatie naar Den Haag te zenden. Ook werd aand� 
Burgemeester een plan voorgelegd. De gemeenteraad besloot 
daarna een groot bedrag (spreker noemde een bedrag, doch 
dit werd door informant niet verstaan) beschikbaar te stel
len voor allerlei werkzaamheden. Hier een bewijs waéeen
heid van actie vermag, aldus deze afgevaardigde. 

Al de overige discussianten deelden iets mede over 
hun ervaringen, opgedaan in eigen werkkring. Eén hunner 
verklaarde, dat de N.V.V.-bestuurders ophitsen tegen Rus
land. 

Van 15.00 tot 16.30 uur gaf B.BLOKZIJL de discussian
ten een algemeen wederwoord. Hij begon met op te merken, 
dat de 'EJ.V.C. de geestelijken volkomen vrij wil laten op 
hun terrein. 11 De geestelijkheid heeft zich echter te be
perken tot haar i;errein en zich bui ten d e  poli tiàc te hou
den. Kardinaal MINDTZENTY en andere geestelijken bemoeiden 
zich met de politiek en werden daarom vervolgd. 

Spreker heeft geen bezwaar tegen een Nederlands leger, 
doch dan binnen eigen land en niet in Duitsland onder Nazi
bevel. 

Elke Nederlandse soldaat kost per ja ar f.12.000,-- en 
• een huis kost plm. f.l�.000,--. Thans zijn bijna 25 straal

jagers à f.500.000,-- neergestort, terwijl é�n uur vliegen
van elke straaljager ongeveer f.1000,-- kost. Daarentegen
wordt er weinig aan het woningprobleem gedaan".

Hij noemde hen "dwaze mensen", die zeggen, dat Rus
land agressie voert. 11 In 1948 was Rusland al zogenaamd
klaar voor een oorlog. Het zou dom zijn, dat Rusland dan
wacht tot het Westen ook klaar is. Vandaag wordt in Moskou
een zakenconferentie gehouden. De bestuurders van de Unie
bonden zijn uitgenodigd zich op de hoogte te stellen van
dit gebeuren, maar niemand heeft iets van zich laten horen"

Ten slotte zeide spreker bij zijn bezoek aan de slik
werkers in Groningen iets te hebben gezi en, d at bij het
werklozenvraagstuk in toepassing moest worden gebracht.
Deze slik:werkers lopen op plankjes in het slijk, daar ze
anders wegzinken. Blijft men even stilstaan, dan zakken
de arbeiders desondanks toch weg. Wanneer dit echter ge
beurt, dan komen de mede-arbeiders deze man helpen. Er

• 
werdt niet gezegd dit is een E.V.0.-er of iemand van de
Uniebonden. Die helpen we niet! Zonder 011derscheid"t wordt
hulp geboden. Zo moeten de arbeiders in de organisaties
ook elkaar helpen en één zijn, wanneer hun kameraden in
moeras dre igen te verzinken door werkloosheid of andere
omstandigheden (groot en lang applaus).

fr���·;-i17 De bekende Arie VINK ('s-Gravenhage 28 Januari 1907) 
/" �--� r>� I 

�
uit 's-Gravenhage, w as op dit congres aanwezig. Hij was

� f-__y� in gezelschap van: 
fl.. .ef.. •. � Hermanus Adrianus A.ntonie METMAN, geboren te 's-Gra-

venhage 11 Juni 1890, wonende te 's-Gravenhage, Hoefkade ® 1208. 
: ., Metman is lid van }_let N.V."'?'� en 28 jaar in dienst van
' 

a� Vredestein's Rubberfabrieken. HiJ heeft de functie van 
J : voorman-tech.handwerkman. 

) 1 
� Opgemerkt wordt, dat informant voor deelname aan 

aangewezen. (einde) 
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Uit goede bron werd onderstaand rapport ontvangen,betreffende het in mar• 
gine vermelde onderwerp. 

Zaterdag, 5 April 1952.
Diamant-beurs 's avonds 8 uur. 

Er waren± 400 zitplaatsen, waarvan er± 300 bezet waren door het Zangkoor, 
muziekkorps en gedel:8'eerden en toeschouwere.Vocral het aantal toeschouwers 
was slecht, terwijl de gedelegeerden hoofdzakelijk uit EVC-ers bestonden, 
waarvan de meesten functionarissèn waren. 
Naar schatting waren er 50 l 60 anders- of ongeorganiseerden in de zaal. 
Gerrit BLOM opende de conferentie met het bekend maken van het doel dezer 
bijeenkomst en de orde van deze vergadering� 
Berend BLOKZIJL hield een inleiding over de vraagstukken:Werk, Woningen en 
Welvaart. 
Hoofdzakelijk werd de werkloosheid behandeld en de mogelijkheid deze te be
strijden. 
De brochure, welke thans zal verschijnen, zal de richtlijnen aangeven,welke 
nodig zijn, om bovenstaande eisen tot werkelijkheid te maken. 
Hij deed een beroep op de gedelegeerden uit het NVV,om mede te helpen de on
rust in de organisatie te benutten en de Democratie te garanderen, waardoor 
de EVC met het NVV samen kan ga.an. 
Tevens maakte .BLOKZIJL gebruik er van, reclame te maken voor de CPN in ver
band met de a.s. verkiezingen, door het volgende te memorerens 
Het is de taak van alle arbeiders,die Politieke partij te steunen, welke be
reid is voor hun belangen op te komen en deze in het Parlement te verdeçligen. 
Zijn rede duurde ruim een uur, waarop het v�r�;:_�&.deel van de avond besteed
werd aan het cul\urele programma.•li' .c. � - 11. f-(l� l !- -�-, 8 �. ,.chte

�
e tafe�ten B • .BLOKZIJL, B;oM, Rie GROE'N,rKLEINS?.!A,�•'t SCHIP��

''BUSS � 
i;

N�GJES..-- h- ✓- ,tt_ lh;,4 \:,V� � • 
v.yJN ij_ zat in de zaal.

� 'r-"'! y 
� r,-.,,;-11 '1-,-� () ·/} �
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Jlá'géî-l"'broénürè "'werk-Woningen-Welvaart en l toegangsbewijs bij origineel. 
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VERBOMDSBESTUUR DER E.V.C. 

Vondelslraat 54 Amsterdam-W. 

�egangsbewijs
tot de openingsavond voor de 

Landelijke C9onferentie 
voor WERK-WONINGEN-WELVAART, op Zaterdag, 

5 April a.s. in de "Diamantbeurs", Weesperplein. 

Spreker BEREND BLOKZIJL, voorz. der E.V.C. 

T-•"VIIP•Q• f 0.25 

Za•I o- 7 .30 uur 

Aa11vang 8 uur 

Medewerk;ng verlenen: SIJMEN met z'n kreupele rijmen. Harmonie· 

orkest en Zangkoor. 

•
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U1t:ii� Jj,l'f 
Voor:{)!) /2,,,jl 

a.v.: B�
!.Jat., C';;/S-SZ.
Par,: � 

T;it �113trou•v1,_ .... 'J b,:,on wer·1 '1et ,.,:,ge'l'.lq rapport"'" +-,_-.�.,,,..., •;�···1t
]•�Y\ O!) 7 J\.mi 1952 e-eh01' 01.�n ·,..,.,...,h�e'.;•t,1 .. ·qvc-rc.-d.eri.ne'." rler .• � .• r.,·.

"fot gl'16" r-.,1 le ve:::knop v •• '1. 1'3 _)lan-broohure. 
--L::LMERS 1eeldP 'îlC'l9 dnt, :v:ii1:...l r� l'lotter1e.m, 'llle i�d('Ji.'1. ·,,., :., 1

,,.,: 

l . .md v<;r z�.jn achter�blev<;n.
All .;en ilot' •"'l.'ln en :Joud1• w,��•-ctr� · •:)=•
,-� '::O'"'.!." i·· 11.et ie eontt,"enot..: .,...._n .... .,. �OM, cli'3 <:1ll'!!en 50 ">.::ocb�:.·c:'.J 
1-if'<>ft ""c�·'·--.oht, hoofd7,01keli :, '1 13 vrouwen, 
BOOM zolf werkt bij !tutters in .9�n 11:ui.g en heeft b het bodrijf 7

brochures verkocht. 
Op de vraag van SCHOEN, of ie nam.on en adressen genoteerd w�ren v::m 
hen, ,:;5"1:1 een brochure had.Jen gekocht, moest liELMERS toegeven dat dit 
niet g13beurd was. 
SC9'.0EN �kte RELliili�.'RS er op ütent, dat dit een grove fout was, he;t 
is niet goed, om E>en brochure als 13en weekbleadje te verkopen, muA.r 
deze moet iienen, om het contaot met anrlers- en ongeorganiseerden te
leggen. Als wij de namen en qdressen hebben, dan kun..�en wij deze 
�ensen een uitnodieing sturen voor een bespreking. Wat betreft de an
dere afdelingen. Hierop �as ernstige oritiek, b.v. Amsteruam heeft 
nog geen 100 brochures verkocht, Jen Heag noe geen 30, in Z¾ndam 
werd helemaal niets gedAAn. 
Bij-3ruynzeel is getraoht een '3-8.nt�l brochures te verkopen en dat�
beurde ale volgta 
Er is een rna.nifest onder de "lrbeidere vers_pre.i.d, wat volgens HELMERS 
goad is ontvangen; toen zijn er enige Zaanse vrouwen opgezocht, oc 
aan het bedrijf te g-ctan staan !!!et de brochure. 
�et result�at was dat er aan 800 arbeiders 4 exemplaren zijn verkoc�t. 
Rotterdam heeft haar taak voor ruim lJO % vervuld en 160 b.,:ochnres 
irerkooht. 
Volgens SLECHTENHORST wa.s de dfieling Rotterdam van de 
die dit recrn.l te.at ha.d bereikt• 
Hij deelde mede, dat op de-�entrale Rotterda.m ernstige oritiek is ge
bracht en een schrijven hierover naar het Verbondsbestuur is f.'9g<"l.n• 
De gro"lie bond.en, zoals Met'!.·ü, 3ouwvak en Tr,meport hebben tot nu toe 
nog geen ·25 � van hun taP.k geh=-.,üd. 
ffij deed een suggestie, hoe er gewerkt'moeat worden. 
Zij gaan een paar avonden in de week met 4 ��n bepaalde buurten in en 
he zoeken da,tr hoofd.zakelijk oud leden d.er EVC • 
Komen zij in gesprek, dan vrnt><:ln zij of er nog anders- o: oneeorg-... ,li
•érden uit hun b·edrijf in rlez<! buurt wonen, welke d.an worden bezocht. 
Dit moet 01)k in A!!lsterdam gebeuren, volgens hem. 
ID.:LMERS deiüde med.� Jat er een ::.n:ie1'8 methode gevolgd vm".'d.t. 
�:- zullen .film-avonden georr, .,-'\iseerd worden, welke iJr3.tie bijgevn inn. 
worden door leden en anders- of ongeorganiseerden. 
Op deze avonden zal �9 plan-hr0ohure besproken worden. 
iiij deelde :nede, dat het ::fova theater op de Prinsengracht, ri.oek Lel i.e
grucht, hi�.!'Voor beschikb,:r is.· 
s;HOF'..N ·,V'l.S :1.et hiermede vo·L;C')1en eens, "'ifant", zo zeide hi.j, "wij zijn 
hier bij elkaar als Partij- -·c"'loten er. "'eten dam de J?l. .. n-brochure be
langrijk is, met het oog op-·fo ,�.s. v�rkie7.;ri:;on." 
!\e verltiezinga-oampagne sliti t v:,lkomen a.an op ,le Plan-b.r-ochur•:. 
::1..s. J)insdag zal bPr:ilnten worrlen met het a.fd. best.uur, wc1"!·'"e"lr le e•n·�
te avond dOr.1t cehouden •m 1·,.,.ll,;e taken het .dd. beatunr !l!Oet "'3:.:"'-"t1-l,m, 
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om de :,;.rn.l vol te k;r:..j,:;en. 
N'a dit agenda-punt k'lrci.m l"' J.:-,,!al3tie over ie ·; .,..o. vo< · •l� ·;•m";b9drij
Yon en ;•:eubelmnk'½r1:1 .... n de c,-,1e. 
'!::r is een ontwerp C ,.t1..0. 1100:r: de �,�eubelmakers ;,.an het r;olleee gezon
den te= goedkeuring. 
Nu blijkt rJqt rlit ontwerp 'Terschillende ver:'il�chter:..ngen inhou<lt, 
clb.ssifioexing. !}em. Klas""e indeling en inpl�i.c.3.ts van 10 ' .,,.., .,_ :;-:, ... g 
G ,�. 
�iermede kan bew"gine; wo::-ien t�rn'l.A.kt ondt-:r à.e meubel'!l9.kr?:-s. 
Maar het initiatief no':!t nia t van ons ui. tt�1:m, ma1ir dour le a:-Vüà.ars 
uit een bep• ... ,üd bedrijf ni,.,.r voran kor.:a:. • 
W'ij moeten zien in zo'n be-p'i"'ld berlrijf stem:,i.ng over de 'J,.-,,.0, omli,;
de 1-'.rbeirlers te veroorz01k9n. 
Ju.ama moeten wij de?.ïe o.1·h1:i lers instrueren een oproep ·-;,-n andere 
meubelbedrijven te riohten, net het verzoek zich tegen Jeze -:: .I-•• 0. 
te verzetten. 
Op deze wij�e ii, er een krtns heweging oniier de meubelm?.kF>"S te krij
gen, evenals onder de Jiout-werkara • 
Hetis dus zs.ak te onderzoeken, v,elk bedrijf het best '1i,�i'Voor ge1!11·•c:1 
k-:1.n wo!'den, dit t:ioet het dd.c-el -i.jks bestuu.::- onderzoeken. 
�i..erna k:m.m aan de o:-de het �, :1der in de 9ond, te beginnen met het 
Ho< f'.l-bestuur. 
:Iet feit, d.....t vele Hoofdbestuurders niet op besprekingen 3Mwezig 
zijn, noopt m,iatregelen te nemen, dat ieze hoofdb.:istuurders vervLJ1-
gen worden door anderen. 
Er moet zo spoedig mog�lijk een Bondsraad-vergadering belegd worden, 
ora hiertoe over te gaan. 
Vooral nu is het nodig, dat er in het Kader mensen zitten, die bereid 
zijn voor de org'l,ni�atie te �erken. 
Taak is, te helpen bij iedere mogelijkheid, om mensen bijeen te krij
gen, onk om de parolen van verschillende oommiasie 1 s wqlke voor de 
árbeidera-klasse werken, steun te verlenen. 
Ondanks de veelvuldigheid van opga.ven, zo�ls steunlijsten voor sta
kers, adhaeeie voor het bijzetten van de urn uit Auschwitz, V:-edea
meetinga, eto., moet men v66r allee zorgur�gen, dat nog v66r de Yer
kiezingen met de Plan-brochure wordt gewerkt. 
'Het Hoo fd.-b.;;"!tuur heeft de dagelijkse leiding opdra.�ht é;-egeven, de 
da.tum v ... st te stellen, We-.6:!'.'0fl de Bondsr'l.d.d bijeenko!'lt. 

ICB, 24 Juni 1952 

VRIJ VOO ACTIE
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