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3.T.

Hb. Gr .V. D. 1*13/51

Bijl,: een. ACD| //M
Onderwerp: Vergadering R.K. metaalbewerkersbond x

te Bergen op Zoom. J>*£~****^ *. ^*!

CONFIDENTIEEL

Hierbij moge ik U doen toekomen een
trekael uit een rapport opgemaakt door Z, be
treffende een gehouden vergadering door de
H.K, Metaalbewerkarsbond te Bergen op Zoom
i.v.m. de "Loon ea prija-politiek", der
Eegering, naar de inhoud -waarvan ik ü kort-
heidshalve moge Verwijzen»

S. T.

Aan: B.V.D.

: 181
Coll.t P.



YEEELGHELlBRAEPOiRT.
ÜITTEBKSBL. EERIGHT.

Datum van het bericht J 20 Maart 1951.
Rapporteurs
Van wie is bat bericht afkomstig: contact.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Betrouwbaarheid bericht: betrouwbaar.
Welke acties zijn ondernomen: gene.
Met walke instanties wordt samengewerkt: ge na.

uJBERIOiT.

Op Woensdag 14 Maart 1951 is te Bergen op Zoom in de "Hollandse
Tuin" een vergadering gehouden van de R.K. Metaalbewerkersbond
"St. Kloy", aangesloten bij de K..A .B. Op deze vergadering is een
motie aangenomen waarin tot uitflrukking werd gebracht dat de verga-
dering het niet eens is met het Regeringsbeleid voorwat betreft de
"Loon en Pri.-ja Bplitiek". alsmede het veroorzaken van da laatste Re-
gerings Crisis door het ïweede Kamer lid Mr. oud.

Tijdens de vergadering is het plan geopperd een algemene staking
'llli tfl r™"r"C - vermoedelijk voor da duur van twee dagen - indien
de Regering geen acht slaat op da werisTn'van de arbeiders in verband
met de stijgende prijzen.
De aangenomen motie tot het aangaan van een tweedaagse staking werd
voorgelegd aan de K.A.B, met Verzoek deze over da gehele linie van
de K,A,B. te propageren om zodoende kracht bij te zetten aan de wensen
van de arbeiders.
Indien nog nadere gegevens bekend zullen wordentoat betrekking tot
deze voorgestelde staking zal dit afzonderlijk worden gerapporteerd.

Coll.



Uit : OD 1286

Voor : OD 802

Ag. nr: 105374

U I T T R E K S E L

Naam: E.V.C.-BÏÏITEIIG3TOKS CONGRESSEN

Naam: KATHOLIEKE 1HBÏÏ3DSRSBEWEGING (K.A.B.)

Afz. : I.D .Amsterdam Datum: Maart 1951

Aard van het stuk: E.V.C.-BfflTBIIGEWOHE CONGRESSEN

Bnig» EA1*>*¥* Vü«rd*n «v»n»*n» b» i vooré, »«n bomrrakejrb«ttf»r
A»* «»««»nt»a»bt»naar uit Alkmaar {naar kl*n* BE3TB! of

it* h«
SVC

»n late» d»

And»r« «i**tt*«iant«n

Uitgetr. door: T. G.

Datum: 17-7-1951

Op aanwijzing van : B Ta

i 10185 - 51 - 116 2



DIEHSIGEHEIBU 1% l IAN IQ^I v£ 22 Januari 1951—• _* ~ *<nn. 13 j» at , > ./ ^ &,"
20067/140, ^- •• *^*^ t̂T ü-ACD' /^^y s*-*""*"^ "b^w
Beknopt verslag der ïtofttorencon̂ êntie van de RcK» Mijn-
werkersbond in het Patronaat aan de laanderstraat t® Heerlen
op Zondag 21 Januari 1951»

Naar schatting hadden 600 bestuurderen gehoor gegeven
aan de oproep ter bespreking van het verzoek van Minister
Van de Brink aan de mijnwerkers om langer te werken ten be-
hoeve van de kolenproductie,

Velen toonden enige verwondering toen bleek, dat het
Hoofdbestuur met de andere Uniebonden reeds het besluit had
genomen, dat er langer zou worden gewerkt, en wel door in-
voering van de achturige werkdag op Zaterdag, met behoud van
de nachtdienst van Zaterdag op üondag van 22-4 uur. Als
beloning wordt dan verlangd de berekening van een halve
dienst voor de twee meerdere uren9 en dezelfde berekening
voor genoemde nachtdienst. Een en ancer in verband met de
belastingheffing over het loon voor deze twee meerdere
uren.

48 der aanwezigen vroegen het woord* Vrijwel allen waren
tegen verlenging van de arbeidsduur en wel om de volgende
redenen,

1. de door de reKering verlangde productie van 12 mil-
lioen ton kolen was bereikt,

2. als er iets voor de mijnwerkers wordt gevraagd, wordt
dit op de lange baan &Qschoven.

3. wordt er darentegen iets van de mijnwerkers gevergd,
dan moet dit op stel en sprong geschieden.

Een mijnwerker van de Heksenberg besprak de genomen
longfoto's en opperde de veronderstelling , dat dit een ge-
vasr kon betekenen ingeval de productie zo zou zijn gestegen,
dat er mijnwerkers zouden moeten worden ontslagen. Het zou
dan kunnen zijns dat aan de hand van de longfoto's de slacht-
offers worden uitgezocht.

Ka de besprekingen was de mening: als er dan toch langer
gewer-kt moest worden, dan wenste men de regeling, zoals door
het Hoofdbestuur aanvaard.

Sommige afgevaardigden wensten een regeling op basis van
vrijwilligheid en niet verplicht.

Het Hoofdbestuur zeide, dat dit niet mogelijk was, omdat
het bedrijf moest kunnen rekenen op een bepaalde bezetting,

A. s * Donderdag zal beslist moeten worden hoe het gaan aal
met ue bovengrondse worklieden^ die in verband met de langere
werktijd van de ondergrondse ook langer zullen moeten werken.

Als datum van ingang der nTêuwe regeling rekende men op
a o s. Zaterdag.

Er heerste een redelijke geest in de vergadering.
Omstreeks 15 uur was hooraaaimóesenier Roncken aan het

woord.
Opgemerkt ivordt, dat uitdrukkelijk in de vergadering tot

uiting kvvam, dat men de regeling slechts vrenste te handhaven
tot 15 April IS51»



UITTREKSEL

Uit : OD 1264 Naam: GPHT-penetratie in vakbeweging "buiten EVC.

( Voor : OD 862 Naam: KAB.

Ag. nr: 95351 Afz. : ID Zutphen Datum: 17-10-50

Aard van het stuk: Inlillhtingen betreffende infiltratie CPN in KAB.

In verband met schrijven 60242 heb ik de eer TT te berichten,dat tot
op heden niets van een infiltratie in de KAB is gebleken.
Mijn waakzaamheid blijft op deze aangelegenheid gevestigd.

Uitgetr. door: HM Op aanwijzing van: BUI g.

Datum: 12-2-51.

40060 - '49



Uit :

Voor :

Ag. nr:

OD 1264

OD 862

95202

Aard van het stuk:

UITTREKSEL

Naam: CPN-penetratie in vakbeweging buiten EVC,

Naam: Katholieke Arbeiders Beweging

Afz- : ID Enschede Datum: 19-10-50

Inlichtingen betreffende infiltratie CPN in KAB.

Betreffende bvgn.onderwerp werd van ID Enschede een rapport
ontvangen,dat onder no,95202 geborgen werd in 03) 1264.

Uitgetr. door:

Datum:

$, 40060 - '49

HM

19-10-50.

Op aanwijzing van: BIIIg.



Nederlandse Katholieke
Arbeidersbeweging

Huls van den Arbeid
Oudenoord 12, Utrecht

Manifest
aan de katholieke hoofd-
en handarbeiders van
Nederland

Verplichte
loonsverhoging!

Via pers en radio hebt gij kennis kunnen nemen
van het regeringsbesluit in zake lonen en prijzen.
Dat besluit is het resultaat van f

langdurige,
moeizame,
soms stroeve

onderhandelingen,

tussen werkgevers en arbeiders in de Stichting
van de Arbeid en

met diverse regeringsinstanties,

pe leiding van de K.A.B, stond bij deze onder-
handelingen op het standpunt:

dat een verhoging van de
f

lonen onontkoombaar was
en dat deze loonsverhoging

verplichtend moest worden
voorgeschreven.

Onontkoombaar!
Omdat de prijzen van eerste levensbehoeften
— voeding, kleding, schoeisel en dekking —
sinds Januari 1950 opnieuw BELANGRIJK WA-
REN GESTEGEN.
Omdat — mede daardoor — het aandeel van de
arbeiders en 'bedienden in hetl NATIONAAL
INKOMEN was verminderd.

DAARDOOR WERD De MATERlëLE
TOESTAND, VOORAL IN DE GEZIN-
NEN MET VELE, NIET VERDIENENDE
KINDEREN, ZORGWEKKEND.
In vele gevallen zelfs ONHOUD-

. BAAR!

Bovendien kwam de SOCIALE RUST — de
voor een land zo belangrijke bedrijfsvrede —
in gevaar.

De door de regering aanvankelijk verwachte
resultaten van het vrijlaten v^n de prijzen, ble-
ven niet alleen achterwege, DOCH SLOEGEN
IN HUN TEGENDEEL OM, terf gevolge van al-
lerlei oorzaken, waaronder de ontwikkeling der
internationale verhoudingen.

HET BLEEK NIET MOGELIJK OM DIE OP-
LOPENDE PKIJZEN IN DE HAND TE
HOUDEN.
Daardoor werd de reeds bestaande spanning
tussen lonen en prijzen NOG GROTER.

Het gaat in de K.A.B. niet alleen om de materiële belangen, zij strekt haar zorgen uit over alle belangen
van het gezin, vandaar haar sanatorium BERG EN BOSCH te Bilthoven met 500 patiënten, haar rusthuis
TOOT moeders SONNEHAEBT te Zeist, waar regelmatig 40 rustbehöevende moeders 6 weken verpleegd
worden, haar Instituut voor de Volkshuisvesting met 250 aangesloten woningbouwverenigingen, haar Ont-

met 83 fewesteljjks soclals scholen, haar Instituut voor Soctaal-EcodomiscJie Vorming —



Die spanning werd
ONHOUDBAAR

De loonsverhoging1 geldt derhalve
s;'; «lechti als ««nvCQMPENSATEB voor

•<-'- d« ontstane ACHTERSTAND, tn
werkelijkheid betekent rij reen

van het welvaartspeil!

Daarom heeft, de K.A.B. zo iterk op die loons-
verhoging aangedrongen, boezeer zij er zich
overigen* van bewust wfci en Is, dat die loons-
verhoging op zichzelf niet het enig afdoende
middel is om uit de economisch» moeilükhedea
te geraken.

Verplichting -
geen vergunning!

Haar tweede els was: een verplichte doorvoe-
ring, dus geen vergunning.

Zonder verplichting zouden immers
grote groepen hoofd- en handarbei-
ders er buiten vallen. De ervaring
by de vorige 5 % loonsverhoging
opgedaan, wees in die richting.

De loonsverhoging — 5 % tot een maximum van
180 gulden per jaar voor mannelijke en vrou-
welijke werknemers boven de 23 Jaar, gehuwden
of kostwinners, IS er nul
Zij is, behoudens te verlenen dispensatie,: boven-
dien verplichtend voorgeschreven voor alle lonen
en salarissen, geregeld in collectieve contracten
en bindende toonregelingen.

AAN DE TWEE BELANGRIJKSTE VERLAN-
GENS VAN DE K.A.B. IS DERHALVE VOL-
DAAN, ZIJ HET DAN, DAT DE K.A.B. HET
BETREURT, DAT DEZE 5% NIET VOLLEDIG
ZAL GELDEN VOOR LONEN BOVEN DE

'

Het probleem niet
opgelost!

Deze compensatie was .-— sociaal gesproken —
rechtvaardig! t '
Zij zal echter — economisch bezien — ops de
duur slechts houdbaar zijn, indien werkgevers
en arbeiders, met vereende krachten, de pro-

ductie en de arbeidsproductiviteit — waar mo-
gelijk — weten op te voeren. Zij zalftüet door
een nieuwe loonronde behoeven te worden ge-
volgd, Indien het gelukt, evenwicht tussen lonen
en prezen tot stand te brengen.

Geen prijsstop?
De regering wilde vooralsnog GEEN AL-
GEMENE PRIJSSTOP.

Blijkbaar: omdat de onrustbarende prijs-
stijgingen van de laatste tijd van
INTERNATIONALE FACTOREN afhan-
kelijkzijn;
omdat het ingewikkelde apparaat,
nodig voor deze prijsstop, niet op
staande voet uit de grond te stam-
pen is.

Ingrijpende'
maatregelen!!!

Intussen: INGRIJPENDE MAATREGELEN
ZULLEN TOCH OP KORTE TERMI3N
onvermijdelijk zijn!
Maatregelen TEGEN PRI19OPDRI1-
VINGEN, ten gevolge van:
ongemotiveerde ondernemers-af-
spraken,
ontoelaatbaar hoge winsten,
het opvoeren van prijzen van aan-
wezige voorraden.

MAATREGELEN VOORAL TEGEN ONGEMO-
TIVEERDE STIJGING VAN PRIJZEN VOOR*
VOEDING, KLEDING, DEKKING EN SCHOEI^
SEL. Anders is aan een nieuwe loonronde niet
te ontkomen. MAAR DAARMEE ZOU-MEN DE
KANS OP SNFLATIE — EEN RAMP VOOR
LAND EN VOLK ~- WAARSCHIJNLIJK:
VERGROTENI

Hoe nu verder???
Het probleem van lonen en prijzen is dus niet
opgelost!
Deze S pet. betekent even een adempauze. Zij is
.slechts een tegemoetkoming in de ontstane ach-
terstand, die koste wat het kost, niét OPNIEUW

haar eigen Bureaus voor Beroepskeuze — haar Bureau* voor rechtskundige adviezen (sinds 1945: meer dan
200.000 gratis adviezen!) haar eigen Levensverzekering-maatschappij Concordla (verzekerd kapitaal, meer dan
150 millioen gulden), haar eigen Spaarbank de Centrale Volksbank met ruim 150.000 spaarders, haar Cnltnnr-
dlenat, haar ktnderultzendlngsaoUes tijdehs de vacantie-maanden .(6000 kjnderenrper jaer),,haar-nut- en herstel-



MAG ONTSTAAN! Aan de definitieve oplossing
wordt gewerkt. HARD GEWERKT.

Dat werk vraagt het uiterste aan talenten
en werkkracht Omdat het probleem zo

, uiterst moeiUJk, zo ingewikkeld is.

Ook dé leiding van de K.A.B. — zich verant-
woordelijk wetend jegens'«HONDERDDUIZEN-
DEN VADERS, MOEDERS EN KINDEREN,
neemt aan dit werk dagelijks deel.
Zij spant zich in, met anderen,

in het overleg met regerings-instanties,'
in het overleg binnen de Stichting van de
Arbeid,
in het overleg via de Baad van Vakcen-
tralen,

om dit probleem te helpen oplossen.

».

Part noch deel! H
Twee partijen zijn er Intussen, die part

noch deel hebben gehad, noch aan het

gevoerde overleg, noch in het verkre-
gen rfsultaat!

TWEE PARTIJEN, DIE ZICH EVENMIN IETS

GELEGEN LATEN LIGGEN AAN DE OP-

LOSSING VAN DIT VRAAGSTUK

DAT ZIJN DE COMMUNISTEN!
DAT ZIJN DE ONGEORGANISEER-

DEN!

DE COMMUNISTEN. Zij schreeuwen en

ageren alleen maar.
Zij stellen eisen en bedriegen de
massa, zij maken slachtoffers.
Zij willen de ONRUST, DE CHAOS!

ZIJ TULLEN DAT OP BEVEL VAN MOSKOU!

Deze trawanten van het Kreralin kunnen —
men denke aan de gebeurtenissen in Amster-
dam en Rotterdam — de goedwillende elemen-
ten belasteren en bedragen. Zij kunnen zelfs
hun bedreiging UITVOEREN, OMDAT DE
REGERING EN DE GEMEENTELIJKE IN-
STANTIES BLIJKBAAR TOT NU TOE GEEN
KANS ZEEN, OM. AAN DIT LANDS VERRA-
DERLIJKE GEDOE EEN AFDOEND EIND TE
MAKEN.. »

DAT WORDT INTUSSEN
TIJD, HOOG TIJD!!
Hulde overigens aan onze dappere kameraden
in Amsterdam en .Rotterdam, onze bouwvakar-
beiders, onze .mannen in de havens, onze stra-
tenmakers en onze mannen, bij de tram, die de
ergste terreur weerstonden!
De andere groep, dat zijn de ongeorganiseerden.
Ook zij hebben part noch deel gehad aan het ge-
voerde overleg.

Zij staan overal buiten
Zij bekommeren zich niet om de OFFERS van
de georganiseerde katholieke hoofd- en handar-
beiders. •

Noch om hun materiële offers.
, Noch om de inzet van hun persoon, hun

tijd, hun werkkracht.
Zij volstaan slechts met de resultaten in ont-
vangst te nemen.

DIE HOUDING IS
ALLERMINST SPORTIEF
Een sportieve, ongeorganiseerde arbeider of be-
diende, zou feitelijk voor deze 5 pot. moeten be-
danken, hij heeft er niets voor gedaan, er zelfs
geen week contributie voor over gehad. NIETS!

De houding is BOVENAL

onverantwoord
Een sterke, militante, Katholieke Arbeidersbe-
weging, is in deze gigantische worsteling tussen

OPBOUW EN AFBRAAK,
v

ONMISBAARI;*

Hangt niet de redding van ons volk VOOR EEN
GROOT DEEL AF VAN HET ANTWOORD" OP
DEZE VRAAG:

Of wij er in slagen SOCIALE HERVORMIN-
GEN in grote stijl PRACTISCH DOOR TE
VOEREN?

Is niet de strijd voor sociale gerechtigheid de
beste bijdrage tot een betere wereld, die ook
voor de werkers bewoonbaar is?

llnffioord Mgr. Mntsaen, haar priest«r-*tudlef«ndsen, haar klnderkolonie-huls MOOI GAASTERLAND, haar
in aanbouw zijnd rusU en vacantie-oord Nieuwenoord, haar Centrale Reistas, haar eigen uitgeverij DE LAN-

TEERN, haar ZIEKENFONDSEN,, haar RETRAITEFONDSEN, haar FILMCENTRALE (1950: 500 voorstel-

. ' .S • • • ' . • • ./, " ' . " . ' - ! . • • • . ' . : , . ' ' • / : ' • • • ' • - " • • • ' ' . . • • ; • , 1.0.1,



WAT BATEN TOCH ALLE ACTIES,

' v ' ALLE CAMPAGNES, ALLE/.VELD-
TOCHTEN, DIE HET SOCIALE ON-
RECHT NEGEREN, of daaraan onvol-

doende aandacht "schenken?

De K.A.B., dia aan de totstandkoming van de
publiekrechtelijke organisatie van
het bedrijfsleven zo'n groot aandeel
heeft gehad,
die ook voer de ongeorganiseerden
deza 5 % Veer heeft helpen be-

' vechten,
dl» ook voor u,,uw gezin, uw kinde-
ren, da weg naar de oplossing zoekt,

DIE K.A.B., die HOOG BOVEN DIT ALLES

UIT, DE VREDE VAN CHRISTUS IN HET RI3K
VAN CHRISTUS METTERDAAD nastreeft,

die beweging verwacht, dat al haar le-
den de Inhoud van dit manifest zullen
verbreiden.
ZIJ VERWACHT OOK U, KATHOLIEKE ON-
GEORGANISEERDE, DEZER DAGEN IN
HAAR GELEDEREN!
WELKOM, VAN NU AF AAN STRIJDEN WIJ
SAMEN.
Met u, de goede strijdt
DE STRIJD VOOR KONING CHRISTUS!

Namens het verbondsbestuur der Nederlandse
Katholieke Arbeidersbeweging;

A. C. DE BRUIJN, voorzitter
- ƒ; A. MIDDELHUIS, secretaris

Utrecht, September 1950.

Hier ben ik!
Ondergetekende (in blokleitters s.v.p.)

Naam

Adres
m

Beroep „

Werkzaam bij f

meldt zich als lid aan bij de Nederlandse Katholieke
Arbeidersbeweging.

• ' • • : ' ' ' : • ' ' . •*

(ondertekening)
• .s

Dit formulier als brief opzenden aan het adres:
Huis van den Arbeid, Oüdenoord 12, Utrecht.



Aan HB7D

Van KB/V

l bijlage.

ACD/
11 September 1950.

Bijgaand doe ik Ü toekomen een exemplaar van de brochure
"De klop op de deur", uitgave van de Ned. Kath. Arbeidersbeweging,
bestemd voor d© leden van fabriekskernen, ondernemingsraden, fabrieks-
commissies enz. '

Aan het slot van deze brochure een opgave van communistische
mantelorganisaties in Nederland.

Vernomen werd, dat die lijst in samenwerking werd samengesteld
door de "Kath. Actie*', Steun Wettig Gezag en de P.v.d.A.

ai<ü
, t, ;



Ho
Documentatie
Knipsetdienst.

Tel. 183830
Toestel 7

we. Prov. Gron. Courant

1 1 1 OCT. 1950

Communistische
cellenbouw

0at de communistische cellenbouw
'n enorme omvang aanneemt iri ons

land, komt tot uitdrukking als we de
gegevens van de C.P.N. eens doorne-
men. De partij zelf heeft een onge-
noemd aantal leden, dat we. gerust
op tienduizenden kunnen stellen,
waarvan elk lid naar de volgende
tabel contributie betaalt:
Weekloon tot l 25.— f 13.— per jaar

B „ - 30. 1S.60
B „ - 35. 18.20
„ „ - 40.— - 20.80

„ - 45. 23.40
„ - 50. 26.—
„ - 75— - 52,—

De contributie wordt wekelijks ge-i
ind.

Daarnaast is er een propaganda-
fonds, waarvoor men het parool des-
tijds heeft uitgegeven, dat ieder lid
2'/2*cent per dag zal sparen.

De C.P.N.' heeft een dagblad „De
Waarheid,, met 80.000 abonné's, te-
gen 35 et. per week; een weekblad
„Voorwaarts"; een maandblad „Po-1
litiek en Cultuur" en een driemaan-i
deltfks tijdschrift „Kwartaal". !

Dit alles betekent al een verschrik-!
kelrjk gevaar voor de organisatie van |
een vijfde colonne, als de communis
tische bedreiging eens acuut zou wor-
den.

dit apparaat werken de
mantelorganisaties, die, als we de

gegevens verzamelen en als we -ons
niet vergissen of er niet één of meer
overslaan, meer dan twintig organi-'
saties omvat.

Wij noemen:
1. De Eenheidsvakcentr-ale (E.V.C,)

per l Juli 1950 met 167.200 leden.
2. Veï-enigd Verziet 1940—1945 (Ille-

galiteit).
i. Nationale Welvaart Comité's

(Welvaartsplan);
l Comité „Schoonhoven" , (Dienst.

weigeraars). l
5. Algemeen Nederlands Jeugdver-l

•v bond- (Jeugd). •'
8. Vereniging Nederland—U.S.S.R.
- (Cultuur).

7. Vereniging van huishuurdërs,
8. Nederlandse Vredesraad (Stock-

holm) .
9. De Nederlandse Vrouwenbewe-

ging (Vrouwen).
10. Arbeidersbond voor Cultuur (zang

en muziek).
11. Vrije Kathederclubs (Intellec-

tuelen) .
12. Federatie Vooruitstrevende Stu-

i dentenvereniging (Studenten),
.13. Comité: Onderwijs vrede (con-

, trole schoolboekjes).
14. Afd. Int. Democratische Juristen

(Advocaten).
15. Vereniging Nederland—Polen.
18. Comité Hulp aan Indonesië.
17., Dorpscomité's (in diverse kleine

gemeenten).
18. Comité Texel-monument.
19. Int. Verbond voor Componisten,
20. Comité's tegen onderhoudsplicht.
21'. Stichting Kinderuitzending

8.

9.

10.

11.

.13.

14."

19.
20.
21.

mantelorganisaties, die, als we de
gegevens verzamelen en als we-ons!
niet vergissen of er niet één of meer
overslaan, meer dan twintig organi-
saties omvat.

Wy noemen:
1. De Eenheidsvakcentrale (E.V.C,)

per l Juli 1950 met 167.200 leden.
2. Verenigd Verzet 1940—1945 (Ille-

galiteit).
3. Nationale Welvaart Comité's

(Welvaartsplan}.
4. Comité „Schoonhoven" „ (Dienst-

weigeraars). |
5. Algemeen Nederlands Jeugdver-)

r ' • bond (Jeugd). "
8. Vereniging Nederland—U.S.S.R.
; (Cultuur).

7. Vereniging van huishuurders.
Nederlandse Vredesraad (Stock-
holm) .
De Nederlandse Vrouwenibewe-
ging (Vrouwen).
Arbeidersbond voor Cultuur (zang
en muziek).
Vrije Kathederclubs (Intellec-
tuelen) .

12. Federatie Vooruitstrevende Stu-
dentenvereniging (Studenten).
Comité: Onderwijs vrede (con-
trole schoolboekjes).
Afd. Int. Democratische Juristen
(Advocaten).

15. Vereniging Nederland—Polen,
16. Comité Hulp aan Indonesië.
17. Dorpscomité's (in diverse kleine

gemeenten).
18. Comité Texel-monument.

Int. Verbond voor Componisten.
Comité's tegen onderhoudsplicht.
Stichting Kinderuitzending
Eilanden (Amsterdam).

Men ziet, het is een hele lijst.
Al deze organisaties worden com-

munistisch geleid of ze zijn zijdelings
in communistische handen. Wij waar-
schuwen, indien één dezer organisa-
ties op -onze weg wordt geplaatst, op-
dat we er niet invliegen, zoals bij de
vredesactie voor Stockholm , is ge-
schied.
Verschillende dezer organisaties heb-

ben een orgaan'Her toeschikking,
waardoor men invloed oefent.

|Tr zou over deze organisaties meer
te vertellen zijn. Dat doen we nu

niet. Wel willen we speciaal wijzen
op de reeds gisteren door ons ge-
noemde circulaire, waarin we het
volgende lezen:

• • „Het tweede wereld-vredescongres
„komt van 13—19 November 1950 in
„Engeland bijeen.

„Laten ook wij hier vertegenwoor-
digd zijn! Kiest daarom een afge-\ uit uw bedrijf, uit uw

„organisatie, zoals speeltuin en buurt-
„vereniging, uit vrouwen- en jeugd-
„bonden. Helpt mede de reis voor uw
„algevaardigde te bekostigen".

Hieruit blijkt maar al te duidelijk,
hoe men infiltreren wil. Een onschul-
dig lijkende speeltuinorganisatie kan
een communistische cel wezen, waar-
aan ge goedmoedig uw geld offert of
— wat nog erger is — waaraan ge .in
vrije kinderuren uw kind »zorgeloos
toevertrouwt. In letterlijke zin geldt

, hier dat het gevaar loert op de straat.
Duidelijk is, dat het communisme

wroet en werkt, dat het voortvreet
Men late zich niet in slaap sussen^
door verkiezingscijfers, die niet an-
ders demonstreren dan een
ebben van -stemmen van mensen die
direct na de oorlog doo°r de Russische
prestaties waren geïmponeerd. Nie-
mand onzer ontkwam in de oorlogs-
jaren aan een zeker respect voor de
Russen. Dat werkte in 1946 hog na en
daarvan kwam een deel vaxa ons volk.

terug Dfe-verkiezingscijfers van
jaren' 1948—1950 zijn echter nog -..-
ponerend genoeg ,en sinds 1948 liep
het communisme in kracht practisch
niet terug. .

Dat zij ons ter waarschuwing ge-
zegd.



* Gezamenlijke notitie
Aan: H.B.
Van: B III, B IY en B V.
Ond.: Commentaar op de KAB-brochure "De klop op de deur"

1. Betreffende de OPN.

Op 1.6.1950 verklaarde Paul de Groot, dat het ledental ,
van de CPN 30.000 - 32.000 "bedroeg. De brochure vermeldt
het veel te hoge getal van circa 40.000»

de voornaam Paul van de algemeen secretaris wordt als
mantelnaam vermeld. Paul de Groot is echter zo algemeen
bekend, dat '̂ .egze aanduiding als onjuist moet worden ge-
kwalificeerd!!

De taakomschrijving van het Organisatiebureau van de CPU
is onjuist. Als centraal orgaan fungeert het Dagelijks Be-
stuur. Het Organisatie bureau is een werktuig van het
Partijbestuur m.b.t. interne organisatieproblemen. Het
staat op gelijk niveau met de overige partijbureaux en . "-;••,:
heeft bemoeienis met de mantelorganisaties.

Tijdschriften:
"De Waarheid" telde per 1.4.1950 113.719 abonné's.
De brochure berekent de verhouding tussen het ledental

,r van de CPN en de Waarheid-abonné*' s als 1:2. Met de lezers-
jfv niet-abonne's kan dit echter gesteld worden op 1:4. Hier-

b door komt de grote groep van meer of minder overtuigde
sympathisanten duidelijker aan het licht.

Het weekblad "Voorwaarts" verschijnt niet meer. In plaats
daarvan is op 11.11.1950 uitgekomen het weekblad "Uilen-
spiegel", Zondagsblad voor het gezin. Het is breder van

0ö Hf opzet dan "Voorwaarts", omvat 12 pagina's en kost 15 ets
per exemplaar.

"Kwartaal" is geen overzicht van de voornaamste publi-
caties van de vooruitstrevende pers. Het bevat uitsluitend^

2.f communistische betogen en wel voornamelijk uitspraken
pi* ̂  en artikelen van vooraanstaande leiders, zowel uit het

verleden als uit de tegenwoordige tijd.

Niet genoemd wordt het blad "Echo van het Land", dat thans
weer in vermoedelijk zeer geringe oplage wordt verspreid.

Eveneens is verzuimd melding te maken van de belangrijke
groep der talrijke btdrijfskranten, waarvan sommigen,die
regelmatig verschijnen, zeker tot de tijdschriften kun-
nen worden gerekend.

2. Betreffende de EVO.
Algemeen;
In het boekje worden verschillende, op het bedrijfsleven
betrekking hebbende onderwerpen op populaire wijze be- !
schreven, waarbij in het algemeen het normale "Unie-bondefll
standpunt wordt ingenomen en verdedigd alhoewel vanzelf-

-sprekend gezien door-
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sprekend gezien door KAB-bril

T.a.v. de achterin, opgenomen gegevens betreffende de
communistische mantelorganisaties, kan aangaande het ge-
stelde omtrent de B.V.C., het volgende worden opgemerkt.
1. als secretaris Wordt genoemd: v.d. Heul, die dit inder-

daad wel is gewwest, doch sinds Februari 1948 werd ver-
vangen, eerst door Hennink, daarna door de huidige al-
gemeen secreatris der E.V.G.: Bertus BRANDSEN

2. als ledental wordt opgegeven: 1J5Q.OOO.
<-" Dit is een getal, dat medio 1949 door Gortzak werd op

gegeven als de toenmalige sterkte der E.V.C,. Zelfs
voor dat tijdstip was dit aantal te hoog gesteld, doch
thans moet worden aangenomen, dat het geheel bezijden
de werkelijkheid is, daar het ledental der E.V.O. -eer
beneden de 100.000 ligt.

3. bij dé opsomming~van een aantal bij de E.Y.C, aangeslo-
ten bedrijfsbonden, worden wel de goede afkortingen
gebruikt, doch de volledige en juiste benamingen worden
hierbij verkeerd weergegeven, b.v.:

-. A.B.T. - gesteld is: Algemene Bond Transportarbeiders,
moet zijn: Algemene Bedrijfsbond Transport;

A.T.E,K. - gesteld is: Arbeiders Textiel- en Kleding
Industrie;
moet zijn: Alg.Bond van Werkers in de Tex-
tiel- en Kledingindustrie;

Chevofa - gesteld is: Chemische Voedsel Industrie en
Fabriekmatige bedrijven,
moet zijn: Alg. Bond van Werkers in de Che-
mische- Voeding- en Fabriekmatige Industrie;

A,B.W.B. - gesteld is: Algemene Bond Werkers Bouwbe-
drijven,
moet zijn: Algmene Bond van Werkers in de
Bouwnijverheid.

3. Betreffende de mantelorganisaties.

A.N. J.V.
Ledental ligt beneden de ,5.000» zulks in tegenstelling

* met de opgave nl. J2000
De Waarheid van 11.10.1950 noemt als secr. Rinus HAKS.
Leeftijd leden: 14-30 jaar (Pioniers van 12-14 jaar).

De O.P.S.J. behoort niet tot het A.N.J.V. doch is geheel
zelfstandig.

Het verenigingsorgaan van de O.P.S.J. heet "Studie en
Strijd", niet "Scholing en Strijd".

Vereniging "Nederland-USSR".

Hoofdredacteur van "NU" is thans Drs. A. BLUMEE en niet
Dr. E. REBLING.

"Verenigd Verzet 1940-1945".
Leider (land.voorzitter)is Jan BRASSER, niet L. Koning

Federatie van Vooruitstrevende Studentenverenigingen.
f'LiDe hierbij aangesloten studentenvereniging te Leiden is

-"Antithese"-
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"Antithese" genaamd en niet de aldus opnoemde:Progressief
Democratische Studentenvereniging.

Yoor wat "betreft 8,9,11,13,16,17,18,19 en 20, deze ' ;

kannen moeilijk als mantelorganisaties word̂ . gebrandmerklj
Veel meer zijn dit uitingen van een bepaaTLde activiteit
vam de partij of een van zijn mantelorganisaties. Lenen ;•
zich beter als voorbeelden van communistische tactiek.
Over activiteit van deze comité's wordt niets meer ver-
nomen.

1. De aanduiding "De Marxistisch-Leninistische Organisa-
ties die zich van de G.P.N, hebben afgescheiden zijn":
is in zijn geheel onjuist. i

a. de E.G.P. is in eerste instantie ontstaan uit aan-
hangers van de O.S.P., die weer ontstond uit aan-
hangers van de uiterste linkervleugel der S.D.A.P.

b. Sjkartaeus is ontstaan uit aanhangers van de E.S.P.,
die opgericht werd door H. Sneevliet, die voordien
inderdaad lid der G.P.H, is geweest (1929)

c. De Trije Socialististen (T.S.T. enN.B.V.S.) hebben
met de G.P.K. nimmer ook maar het geringste te maken
gehad, ;

2. De omschrijving op blz. 34 van wat de R.C.P. is, is
weinig gelukkig gekozen en daardoor niet juist.

3. De Communis tenbond Spartacus heeft zich nimmer van
de R.G.P. afgescheid-en, dit kon ook niet, daar zij
er nimmer bij aangesloian is geweest.

4. De woorden "De hierboven vermelde 4 communistische
organisaties..." op pag. 35 kunnen b^j de lezer van
de brochure een geheel verkeerde indruk wekken, daar
zeker de sub 3 en 4 genoemde organisaties nimmer
ook maar het geringste met de C.P.H, te maken gehad
hebben.

Voor zover het de in de brochure het laatst ver-
melde vier organisaties betreft, wordt de indruk gevestigd!
dat de K.A.B, deze gemakshalve op de grote Mcommunistisch^
hoop heeft gegooid, om de lezer op eenvoudige wijze van !

de afgrijgelijkheid hunner doelstellingen te overtuigen, i

122 November 1950
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ii en de personeelsvereniging

Beginselen en maatstaven.

In deze bijdrage wordt uiteengezet, welke gedachtengang
de commissie heeft gevolgd en welke haar uitgangspunten
zijn geweest, toen zij de in het vorige nummer van De Klop
omschreven feiten ging beoordelen. Het kwam de commissie
geenszins overbodig voor, deze overwegingen een aparte
plaats te geven en ze met zoveel woorden te vermelden. Hoe
dikwijls immers verstaat men het „rekening houden" met de
feiten niet als „zich aanpassen" aan de feiten, zonder zelfs
de poging te wagen aan de ontwikkeling der feiten richting
te geven overeenkomstig een vast beginsel. Zeker, het door-,
voeren van een algemene en abstracte stelling zonder vol-
doende de realiteit, haar verscheidenheid en haar ontwikkeling
in het oog te houden, is onjuist en het leidt tot onvruchtbare
en té kunstmatige constructies. Maar met voorbijgaan van elk
beginsel zich louter laten leiden door de feitelijke gang van
zaken, de feitelijk smaak en keuze der mensen, en daarop
alleen zijn oordeel en zijn handelen te baseren, is zo mogelijk
nog rampzaliger; immers, dan is zelfs élke mogelijkheid tot
leiden van de feitelijke ontwikkeling uitgesloten.
De commissie heeft bewust gepoogd deze uitersten te ver-
mijden en door een op beginselen gebouwde beschouwing van
de feiten tot een richtlijn te komen, die maatgevend moet zijn
voor de genoemde vraagstukken. Deze beschouwing geldt
temeer, waar de commissie de katholieke levens- en wereld-
beschouwing ten grondslag wilde leggen aan,haar werk. Deze
levensbeschouwing houdt haar eigen opvatting van de feitelijke
mens in — bij voorbeeld de werkelijkheid van de zondeval met
alle gevolgen van dien — en eveneens de zekere wetenschap,
dat het aardse bestaan zijn zin ontleent aan de hemelse
bestemming, dus aan God, de Schepper en Christus, de Ver-
losser. De keuze van dit fundament laat de beoordelaar niet
toe bij louter aardse waarden en waarderingen te blijven staan,



maar zij eist, dat al het aardse wordt gezien in het licht van
Gods Heilsplan. Het spreekt derhalve^ vanzelf, dat de aan-
wijzingen en richtlijnen, die de Kerk aan haar kinderen geeft,
met name wat dit terrein betreft in encyclieken, een voorname
rol spelen, ook al worden zij niet steeds vermeld.

De mens als sociaal wezen.

Aangezien beide, in de taakomschrijving der commissie ge-_
noemde en boven kort beschreven, verschijnselen verband
houden met de ontwikkeling van de onderneming als gemeen-
schap van mensen, moet allereerst iets gezegd worden over
de mens als gemeenschapslid, als sociaal wezen. Uitgangspunt
van deze beschouwingen is de overweging, dat de mens zijn
persoonlijk doel, zijn geluk, niet bereikt, tenzij hij in gemeen-
schap leeft, tenzij hij leeft, verkeert en streeft met anderen
te zamen, tenzij hij geeft aan en ontvangt van een „algemeen
welzijn". De volwaardige menselijke persoonlijkheid kan alleen
ontstaan en bestaan m een harmonieus gemeenschapsleven.
Dit geldt op zeer bijzondere, op „bovennatuurlijke" wijze van
zijn eeuwig geluk en de gemeenschap in Christus; in de
encycliek „Over het mystieke Lichaam van Christus" heeft
onze Heilige Vader Paus Kus XII deze verheven werkelijkheid
helder en aangepast aan onze dagen uiteengezet.
Het geldt ook van het tijdelijk en betrekkelijk welzijn van de
mens op aarde en het is niet zonder belang om kort na te
gaan, hoe deze stelling in de menselijke samenleving — waaruit
men haar kan aflezen — is gerealiseerd.
Het aangewezen zijn van de mens op gemeenschapsleven,
zulks ter bereiking daarin van zijn persoonlijk doel, vindt zijn
concrete vorm in onderscheidene gemeenschappen.

De verschillende gemeenschappen en hun rang-orde.

Bovenaan staat de Kerk, de gemeenschap in Christus, die
reeds werd vermeld. Zij en zij alleen heeft de opdracht en de
bevoegdheid om de mens te leiden naar zijn eeuwig geluk,
de reden van zijn bestaan, en alles wat daartoe vereist wordt.
Daarop volgt het gezin, de gemeenschap, die op het Sacrament
van het Huwelijk berust en gericht is- op de instandhouding
van het geslacht, het voortbrengen van nieuwe burgers voor

het Godsrijk en de aardse gemeenschap. .De natuurlijke over-
heid in het gezin — de ouders — hebben uiteraard de zorg en
de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de doelbereiking
dezer gemeenschap. Zowel school als jeugdbeweging moeten
door hun eigen werkzaamheden de ouders als eerst-verantwoor-
delijken bijstaan en aanvullen.
Bovendien kennen wij de staatsgemeenschap, in haar vele
verschillende verschijningsvormen, die haar doel en taak vindt
in de verzorging van het tijdelijk algemeen welzijn van haar
leden.
Behalve de naast de beide genoemde „natuurnoodzakelijke"
gemeenschappen — dïe de eerste in rang kunnen heten — ken-
nen wij vele gemeenschappen en verenigingen, die uiteraard in
gegeven omstandigheden meer of minder „natuurlijk", meer
of minder „noodzakelijk" zijn. Men kan daarbij denken aan
vak- en standsorganisaties, aan bedrijfschappen, aan weten-
schappelijke genootschappen en culturele verbonden, aan
weldadigheidsverenigingen en organfcaties voor sport en ont-
spanning.

Beschouwing van deze. bonte veelheid leert, dat elke gemeen-
schap, welke georganiseerde samenwerking en samenstreving
van mensen soortelijk bepaald wordt door het haar kenmer-
kende doel. Voor de bereiking daarvan draagt de overheid
in die gemeenschap — ook een wezenelement van elke gemeen-
schap — de eerste verantwoordelijkheid.

Ook blijkt, dat er vele raakvlakken tussen verschillende ge-
meenschappen bestaan en dat — zoals alle gemeenschappen
ondergeordend moeten werken aan de persoonlijke doelberei1
king van de mens — de gemeenschappen elkaar onderling
zullen moeten steunen, uiteraard met erkennen van rangorde,
afgemeten aan de rangorde der hen bepaalde doeleinden. In
een ordelijke samenleving zal elke gemeenschap rechtstreeks
voor haar eigen taak te zorgen hebben en langs indirecte weg
— dus steunend de gemeenschap, wier directe taak in 't spel
is — datgene bevorderen, wat zij voor het bereiken van haar
eigen doel nodig heeft, maar buiten haar directe opdracht ligt



om daardoor op menswaardige wijze in het levensonderhoud
der werkers te voorzien; tegelijk wordt het maatschappelijk
welzijn aldus gediend.
In deze doelstelling ligt met de specificatie tegelijk de beper-
king van de onderneming opgesloten. Het boven opgemerkte
over de verhouding der gemeenschappen kan en moet dus
ook op de onderneming in haar actuele ontwikkeling worden
toegepast, mede ten bate van haarzelf en haar belangrijke
functie.
De onderneming heeft naar het oordeel der commissie niet
uitsluitend te maken met de mens,' in zover deze nuttige
arbeidskracht ter beschikking heeft, maar zeker ook met de
ondernemingsgenoot als mens. Men kan immers de mens niet
in stukken verdelen, en alles in het mensenleven moet min-
stens zo geregeld worden, dat de individuele mens (en de
andere gemeenschappen buiten de onderneming) er niet alleen
geen belemmering in vindt om zijn allesbeheersend doel te
bereiken, doch dit doel ook door de onderneming mede wordt
bevorderd. Naast de belangrijke, directe taak, die de onder-
neming kan aflezen van haar doel, staat een indirecte taak,
bij de uitvoering waarvan de onderneming voorrang en steun
moet geven aan dié personen en instellingen, die ter zake een
directe taak hebben.

Zo zal men bij voorbeeld in de onderneming zodanig moeten
(laten) arbeiden, dat het de ondernemingsgenoot mogelijk
blijft een behoorlijk gezinsleven te leiden, in gelijke .mate
geldt dit voor de jonge mens, in zover deze nog persoonlijk-
heidsvorming behoeft en huwelijksvoorbereiding. De onder-
neming zal echter nooit zelf de taak van de ouders geheel
of ten dele kunnen of moeten overnemen. Evenzo zal de
onderneming bij voorbeeld niet de taak van de sociale
gezinszorg moeten (en zelfs kunnen) overnemen, maar zij
zal wel steun aan deze bestaande instelling kunnen geven.

Evenmin heeft de onderneming zelf een directe taak ten
aanzien van hetgeen men noemt „de vrije tijdsbesteding"
der ondernemingsgenoten, maar de gezamenlijke viering

van patroonheiligen of van ondernemingsjubilea ligt wel op
haar weg.
Dit alles worde hier slechts als algemeen voorbeeld gegeven;
de vraagstukken zelf komen in de volgende nummers aan
de orde.

Ten slotte zij nog vermeld, dat men niet alleen rekening
heeft te houden met beginselen, dus met het statuut en de
structuur van maatschappelijke instellingen, maar evenzeer
met de feitelijke omstandigheden, met het gebruik, dat van
deze instellingen wordt gemaakt en met de gevolgen daarvan
in deze of gene constellatie. Op zichzelf is het mogelijk, dat
de mensen niet rijp zijn voor het goede gebruik van deze of
gene, op zichzelf goede, instelling. En evenzeer dat hetgeen
in godsdienstig homogene streken en in ondernemingen, door
bewust katholiek levende mensen geleid, aanvaardbaar is of
zelfs goed, in andere omstandigheden moet worden verworpen.
Op zichzelf goede sociale maatregelen kunnen bij voorbeeld
worden gebruikt om personeelsverschuivingen te bewerken,
die noch in het-belang van de werkers, noch in dat van het
vaderland zijn.
Met bezwaren van zielzorgelijke aard tegen godsdienstig indif-
ferente gezelschappen, tegen ontspanning, die aan moderne
excessen is blootgesteld, e.a. zal men terdege rekening moeten
houden. De aanwezige mogelijkheden voor apostolaat moge
men afwegen tegen de doorgaans geringe draagkracht in dit
opzicht van de ongeselecteerde, brede massa.
In het volgende nummer zullen wij onder meer de algemene
gevolgtrekkingen opnemen, die naar de mening der commissie
uit de toepassing der kort geschetste beginselen op de geschil-
derde feiten voortvloeien.



*T)e positie
VAN DE LOONARBEIDERS

Wanneer men de toestand van de arbeiders beschouwt in
breder verband, dan valt het al spoedig op, dat er achter de

, dingen van de dag een hoofdprobleem schuilt, waarvoor een
oplossing wordt gezocht, waardoor tal van strevingen worden
beheerst en waardoor mede bepaald wordt hoe de maatschap-
pij van de toekomst er zal uitzien.
Boven het verlangen naar wat grotere welvaart leeft bij de
arbeiders een stil verlangen naar een wereld, waarin hun
meer zekerheid, meer welvaart en meer levensvreugde wordt
gewaarborgd.
Ook de verhoudingen tussen werkgevers en arbeiders en het
leven en streven van de vakbeweging wordt daardoor gro-
tendeels beheerst. . .
Onder het liberalisme onthield de staatsoverheid zich zoveel
mogelijk van inmenging. Als ieder maar voor zich z'n best
deed om vooruit te komen en de mensen werden vrijgelaten,
dan kwam er vanzelf een goede economische orde tot stand
met de grootst mogelijke welvaart. Dit was echter niet de
enige factor welke geleid heeft tot de beklagenswaardige
positie van de arbeiders in de 19e eeuw. Tegelijk hiermede
moet genoemd worden de invoering van de machine en van
de daarmede gepaard gaande machinale arbeid.

Door de invloed van het liberalisme en de machinale arbeid
ontstonden de groot-industrie en het kapitalisme. Het vervoer
breidde zich uit. Men kreeg uitzicht op afzetgebieden, welke
gewonnen en waarvoor de industriële .uitrusting sterk ver-
groot moest(en) wordep. Er werd in snel tempo uitgebreid en
koste van de voorziening mét consumptiegoederen.
Aangezien de arbeiders aanvankelijk geen vrijheid van or-
ganisatie bezaten, later zich uit vrees niet durfden te organi-
seren, waren zij willoos en weerloos overgeleverd aan andere
machten. Hun loon- en arbeidsvoorwaarden lieten alles te
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wensen Over, zij bezaten niet de minste zekerheid; bij ziekte,
werkloosheid, ongeval, ouderdom waren zij aan de liefdadig-
heid overgeleverd.
Hierbij dient wel bedacht te worden dat de arbeider politiek
nog onmondig was en ook op sociaal gebied niet de minste
invloed bezat.

Over loon- 'en arbeidsvoorwaarden werd tussen werkgevers
en arbeiders onderhandeld als over marktwaar. In wezen
kwam zulks hierop neer, dat de werkgever de loon- en ar-
beidsvoorwaarden zonder meer vaststelde. Zo kon er een ar-
beidersstand ontstaan,-waarop de naam proletariaat volkomen
paste. Zij waren volkomen verstoken van enig-bezit, hadden
geen bestaanszekerheid, geen medezeggenschap en practisch
geen kans om hun toestand te verbeteren.

Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat onder die om-
standigheden van vreugde in de arbeid geen sprake meer
was en er tussen werkgevers en arbeiders, die toch eigenlijk
moeten samenwerken, niets dan tegenstellingen over bleven.
De menselijke persoonlijkheid in de arbeiders werd volslagen
miskend. Men had iets aanvaard: „het leveren van' arbeid"
dat niet bestond. Arbeid kan niet geleverd worden zoals men
goederen levert. De arbeid is onverbrekelijk verbonden met
de menselijke persoonlijkheid. De'menselijke persoonlijkheid
was met de arbeid uit- en overgeleverd aan een in diepste
wezen heidens systeem., Een systeem, waarin voor de leer
van het Evangelie geen plaats was.
Zelfs de werkgevers zaten in de ban van dit economisch sy-
steem. Zij geloofden in een aantal economische wetten, waar-
haar zij zich op straffe van ondergang dienden te gedragen.
Het werd als plichtsverzuim beschouwd indien zij zich niet
volledig in dienst van het kapitaal en het dienstbelang stelden.
De mens stond in dienst van de productie en de productie
in dienst van het kapitaal. Precies de omgekeerde wereld.
Een schildering van de toestanden, welke het gevolg waren
van die verhoudingen, kan in dit artikel achterwege blijven.
Deze waren verschrikkelijk.

Uit deze toestanden werd de organisatie van de arbeiders
geboren. En onder invloed van deze arbeidersorganisatie en

'O



door middel van de politieke invloed van de inmiddels poli-
tiek „mondig" geworden arbeiders kwam een sociale wetge-
ving tot stand, welke meer en meer aan de arbeiders be-
scherming en beveiliging bracht.

De geschiedenis van de arbeidersbeweging, hoe interessant
overigens ook, gaan wij eveneens stilzwijgend voorbij. Voor
de positie van de arbeiders is daarin onder meer van beteke-
nis, dat onder de invloed van de arbeidersorganisaties de ver-
houding tussen werkgevers en arbeiders aanvankelijk slechter
in plaats van beter werd. Doch ook hierin kwam na veel
strijd en lijden geleidelijk aan verandering ten goede. Wel
had de organisatie van de arbeiders de werkgevers ook tot
organisatie gebracht als afweermiddel tegen de stijgende ar-
beidersinvloed, doch de scherpste tegenstellingen werden in
de loop der jaren verzacht en er groeide begrip en geneigd-
heid tot erkenning.

De arbeidsvoorwaarden werden op allerlei wijzen verbeterd,
het levenspeil van de arbeiders steeg, met af en toe een inzin-
king, voortdurend.

Het was in deze periode, dat de arbeidersvakbeweging al
haar invloed en macht gebruikte om door middel vooral van
hogere lonen een betere verdeling van de ter beschikking
staande middelen te bekomen. Weh'swaar hielden vooruit-
ziende geesten zich bezig met studies en bespiegelingen om-
trent de toekomst, de vakbeweging had het zich allereerst
tot taak gesteld voor de'arbeiders een behoorlijk loon en be-
tere arbeidsvoorwaarden te verwerven. De leiding, de zorg
voorwat de voortbrenging en de productie betreft, liet men
practisch over aan de werkgevers.

Van groot belang is het geweest, dat zich de opvattingen om-
trent het loon langzamerhand grondig wijzigden. De invloed
van de pauselijke encyclieken valt wat dit betreft moeilijk te
onderschatten. „De arbeid mag niet wor.den beschouwd als
een koopwaar", aldus staat het in het statuut van de Inter-
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nationale Arbeidsorganisatie. Het begrip, dat het loon . de
door vraag en aanbod tot stand gekomen prijs van geleverde
arbeid was, maakte plaats voor de opvatting van het loon als
inkomen van de arbeider.

Ondanks alle verbeteringen echter, van collectieve con-
tracten, sociale wetgeving en dergelijke, bleven de arbei-
ders buiten het economisch beleid en ook binnen de on-
derneming van enige zeggenschap verre. De gedachte van
de arbeidsgemeeuschap met gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid moest nog groeien.

Door de wereldcrisis van 1930—1939 kwamen tal van vra-
gen in een nieuw licht te staan. Het geloof in de goede wer-
king van de vrije economie werd bij velen die daarvan
vroeger ernstig overtuigd waren, geschokt. Ook in de vak-
beweging begon men meer aandacht te schenken aan het
e c o no m isc h beleid.
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Hiermede werd een nieuwe periode ingeluid, namelijk die
van i deelneming ook aan het economisch beleid, waarover in
een volgend nummer.

ORGAAN VAN CORTI.

Dat is een klaviertje in uw oor, waarmee n de trillingen
van 10 a 11 octaven kunt opvangen. Wat een kei van een
wetenschappelijk ontdekker was die mijnheer Carti, hè?
Maar wat zoudt n denken van de Maker, Die deze micro-
snaren spande? Buig u morgenochtend diep voor Hem neer
en vraag Hem, of Hij u alstublieft in zijn dienst wil nemen
door uw plichten van staat als een offer te aanvaarden.
Wat een eer zou dat voor u zijn!

Beschouwend in Werkzaamheid.
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II
DER LOONVORMING

In de eerste bijdrage onder deze titel hebben we u laten zien,
welke ,,soorten loon" we in de moderne maatschappij kennen
en welk primair (eerste) beginsel aan een gezonde loon-
vorming ten grondslag ligt.
't Lijkt ons van belang hier iets dieper op in te gaan, temeer,
omdat hierdoor het loon als grondslag van het menswaardig
bestaan van de loonarbeider en zijn gezin gesteld wordt. Het
luidt namelijk als volgt: Het loon van de volwassen arbeider
moet zodanig zijn, dat hij met zijn gezin uit dat loon een
menswaardig bestaan moet kunnen leiden.
We onderstrepen ter verduidelijking die elementen van dit
beginsel, die een nadere bespreking behoeven.
Op de allereerste plaats, „het loon". Let wel, lezers, er staat
niet het inkomen. Tussen beide begrippen: loon - inkomen is
een aanwijsbaar verschil denkbaar. Beter spreekt het tot u,
als we schrijven gver minimum loon, dit is het laagst aan
't gestelde beginsel nog voldoende loon.
't Is dus zaak, dat we bij de loonderving op de eerste plaats
letten op de basis er van, namelijk pp het bedrag, dat minimaal
nodig is, om aan iedere werknemer, met abstractie van alle
andere toonvormende elementen, een volledig menswaardig
bestaan te geven. We zeiden het reeds in onze vorige bijdrage:
dit is meer dan „voeding, kleding, woning, dekking". Dit is
ook: vorming van een gezin, ontwikkeling van dat gezin, ont-
spanning van het gezin.
Vorming van een gezin betekent, dat de ongehuwde volwassen
'arbeider zoveel moet verdienen, dat hij sparen kan om een
gezin te kunnen stichten.
Ontwikkeling van het gezin betekent dat hij zijn kinderen
een opvoeding en onderwijs kan geven, in overeenstemming
met de aanleg van de kinderen. Minstens moet ook de door-
snee arbeider zijn kinderen, die daartoe geschikt zijn, middel-
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baar onderwijs kunnen laten yplgen, zonder dat hij daarvoor
merkbare armoede moet leiden, terwijl de regelingen van het
hoger-onderwijs zo moeten zijn, dat ook dit voor het arbeiders-
kind bereikbaar is. f

Als we verschil maken tussen „loon" en inkomen, als we dus
spreken van minimumloon, dan bedoelen we daarmede, dat
men daarbij buitejj. beschouwing moet laten de andere loon-
vormende elementen.

Het inkomen wordt immers naast het minimumloon gevormd
door meerdere, andere elementen, bij voorbeeld bij het in ta-
rief werken. Dit meerdere verkrijgt men in dit geval door een
hogere prestatie te leveren, door zich extra in te spannen, of
door grotere bekwaamheid. Hij, die een vak beoefent, heeft
recht op een betere betaling dan Hij die ongeschoolde arbeid
verricht. De juistheid hiervan zal niemand bij enig nadenken
willen ontkennen. Hoe groot deze verschillen dienen te zijn
moet onder meer bepaald worden door nauwgezette werk-
classificatie en is dus niet volledig en juist té bepalen langs
de weg van loononderhandelingen alleen. Loononderhande-
lingen hebben als regel het gebrek te veel voort te bouwen
op bestaande toestanden, dan wel op machtsformaties. Slechts
in zoverre de bestaande loonregelingen alle voldoen aan- een
tweede beginsel, namelijk dat bij het loon rekening moet
worden gehouden, met de aard van het werk en de daarvoor
vereiste" bekwaamheid, inspanning enz. vormen deze loon-
regelingen een bruikbaar uitgangspunt.

Doch daarover een volgende keer. M.
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De taak van de arbeidsinspectie
r

TEN AANZIEN VAN DE
VEILIGHEID IN HET BEDRIJF

I

In de 60 jaren van het bestaan der arbeidsinspectie is er een
grote verschuiving van de werkzaamheden van deze dienst
opgetreden en dit motiveert het zeker, daar op deze plaats
eens de aandacht voor te vragen.

Bij de invoering van de Arbeidswet in de vorm zoals wij
die thans kennen en van de Veiligheidswet, was er een tech-
nisch orgaan nodig, dat toezicht hield op de naleving van het
bij die wetten met betrekking tot de veiligheid *) bepaalde.
In hoofdzaak vindt men dat neergelegd in het Arbeidsbesluit
en het Veiligheidsbesluit. Nu geven deze besluiten wel in al-
gemene lijnen de maatregelen ten behoeve van de veiligheid,
maar slechts in betrekkelijk weinig punten de wijze van uit-
voering. Het is namelijk wel mogelijk de oppervlakte van ra-
men in verband met de vloeroppervlakte van een lokaal vast
te leggen en de afmetingen van uitgangen van werklokalen in
verband met het normaal daarin verblijvende aantal personen.

Maar het gaat niet om in het algemeen te formuleren hoe bij
voorbeeld de beschutting van een bepaalde machine of van
een drijfwerk moet zijn. Het laatste hangt helemaal af van de
constructie van die machine en van de plaatsing van dat drijf-
werk. Daarom vindt men in het Veiligheidsbesluit onder meer
wel de bepaling dat met name genoemde werktuigen en on-
derdelen doelmatig moeten zijn beschut, maar de uitvoering
daarvan moet dan van geval tot geval worden beoordeeld
op zijn technische kanten. Dit vormde van meet af een ge-

*) Onder veiligheid gelieve men hier te verstaan zowel de zorg tot
het voorkomen van ongevallen als van schade voor de gezondheid.
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wichtig deel van de taak der arbeidsinspectie. De hoofdin-
specteur van de Arbeid in elk der 10 districten, waarin het
land ten behoeve van deze dienst is verdeeld, heeft de be-
voegdheid nadere voorschriften te geven voor de uitvoering
van het in het Veiligheidsbesluit bepaalde. /

Met betrekking tot het Arbeidsbesluit ligt dit enigszins an-
ders. De veiligheidsmaatregelen krachtens de Arbeidswet zijn
beperkt tot de arbeid van jeugdige personen en vrouwen.
Deze wet verbiedt voor die groepen met name genoemde, ge-
vaar opleverende arbeid, tenzij maatregelen zijn getroffen die
dat gevaar voorkomen. Maar ook hier wordt gesproken over
doelmatige beschutting en de beoordeling van de doelmatig-
heid ligt ook hier in handen van het. districtshoofd van de
arbeidsinspectie.
Uiteindelijk is de beoordeling, in hét bijzonder in het laatste
geval, bij de rechter. Indien — om "een voorbeeld te geven —
een ondernemer heeft een bepaalde beveiliging op een machine
aangebracht en de inspecterende ambtenaar van de arbeids-
inspectie acht deze niet doelmatig, dan zal de ondernemer ge-
woonlijk wel geneigd zijn, zich naar het ambtelijke oordeel te
voegen en de beveiliging dienovereenkomstig te verbeteren.
Maar als hij zich principieel op het standpunt stelt, dat hij
met zijn oorspronkelijke beveiliging voldoet aan de bepaling
van het Arbeidsbesluit en jeugdige personen of vrouwen met
de machine laat werken, dan heeft de rechter uit te maken
of hier werkelijk sprake is van een doelmatige beveiliging.

Bij de hantering van de Veiligheidswet en het Veiligheidsbe-
sluit kan men in vrijwel dezelfde situatie geraken. Ook los van
de nadere eisen van het districtshoofd van de Arbeidsinspec-
tie rust op het hoofd van een onderneming de verplichting,
onder meer om zijn machines doelmatig te beschutten. Een
ambtenaar kan de betrokkene in dit geval ook in gebreke stel-
len en voor de rechter ~ brengen, wanneer hij van oordeel is
dat de beveiliging niet doelmatig is. Praktisch zonder uitzon-
dering zal "hij in zo'n geval echter naar het tweede middel
grijpen dat de wet'hem ten dienste stelt: hij zal bevorderen
dat het districtshoofd een eis stelt, waarin de gewenst ge-
achte beveiliging nauwkeurig is omschreven en waarbij dan
een termijn voor de uitvoering is bepaald. Afgezien van de
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mogelijkheid van beroep is het hoofd van1 de onderneming
dan wettelijk verplicht die eis op te volgen. Doet hij dat niet,
dan wordt hij vervolgd wegens het niet.nakomen van die eis.
De rechter heeft dan slechts te beoordelen of de eis rechtma-
tig is gesteld, maar hij behoeft niet te treden in technische
vraag, of de oorspronkelijke beveiliging misschien ook doel-
matig was.
Dit is een stukje praktijk van de arbeidsinspectie, die volgt
uit de wettelijke constructie en deze is 60 jaren nagenoeg niet
veranderd. Als er dan in de aanhef van dit artikeltje gespro-
ken is over een belangrijke verschuiving, dan ligt die ook op
geheel ander terrein. Maar daarover een volgende keer!

Naast beginselkennis is ook nauwkeurige kennis van aller-
lei feiten nodig1. De grote massa redeneert en handelt na-
melijk niet zo zeer op grond van de diepste beginselen, als
wel naar aanleiding van direct aansprekende feiten en
omstandigheden. Dat is uiteraard dikwijls gevaarlijk, voor-
al wanneer de feiten, al of niet met opzet, onvolledig of

onjuist worden weergegeven. Wat moeten wij daar tegen-
over stellen? Zelf precies op de hoogte zijn van de juiste
feiten! Propaganda vóór iets of tégen iets moet steunen op
onaanvechtbare gegevens. Wie niet behoorlijk op de hoogte
is, staat in de aanval ongewapend. Vandaar dat Lering en
Leiding eveneens beoogt voorlichting te geven over actuele
problemen en zakelijke inlichtingen verschaft.
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IN DE BEDRIJVEN

Nog te weinig initiatieven komen er uit de bedrijfskernen
op het punt van dé vorming en ontwikkeling van het meisje
in het bedrijfsleven. Er komen zelfs te weinig vragen over hóe
moeten we het doen.
We, kunnen niet zeggen dat het een massaverschijnsel is bij '
de arbeidende jeugd om in de jeugdbeweging te zijn. Daar-
gelaten of elke jeugdbeweging voldoende vorming beoogt.
Het zal in de gemengde bedrijven echter wel van betekenis
zijn, of de meisjes meedoen aan de opbouw van het sociaal-
economisch leven of niet. Met kleine en zelfs grote voorbeelden
is het duidelijk te maken wat wanbegrip en onverstand bij de
meisjes voor gevolgen hebben gehad in een onderneming.
Een vraag is het of het zuivere vakbondswerk voldoende de
meisjes trekt. Misschien is dat zelfs geen vraag meer. Die
vraag moest eigenlijk niet gesteld worden nu de eenheid in
de K.A.B, een feit is. .
Wat doet dus de K.A.B. om de meisjes in de bedrijven te
grijpen? Allereerst studeren. D.aar is een studiecommissie voor.
Geeft dat de geruststelling dat er dus voorlopig maar niets
moet gebeuren?
Men mag veronderstellen, dat deze commissie zeer dankbaar
gebruik zal maken van gegevens uit de practijk.
Maar wat gebeurt er ter plaatse?
Het moge geoorloofd zijn eerst enkele onbewuste fouten te
signaleren.
Ten eerste: Men wil meisjes voor het werk van de K.A.B.
interesseren en men doet dat op een „mannelijke" en veel te
dikwijls „ouderwetse" manier. Ouderwets dan verstaan in de
zin van: een meisje is lid vari de vakbond — komt zelf s -naar
vergaderingen van de bond en is dus een goede propagandiste.
Een propagandiste moet echter een aantrekkelijk meisje zijn,
één die gewild is bij de vriendinnen.
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Een meisje dat jarenlang al zo'n vurig vakbondslid is kan
een te mannelijke of althans een te weinig vrouwelijke manier
van doen hebben. Ze spreekt dezelfde grote en onbegrijpelijke
woorden als rasechte vakbondsfaestuurders. Ze geeft ook de
indruk, dat men zonder lidmaatschap welhaast niet in de
hemel kan komen, maar in het bewijzen daarvan is ze niet te
snappen!

De grote moeilijkheid ligt dus in het vinden van enkele meisjes,
die als echte meisjes toch kennis en liefde voor de arbeiders-
beweging hebben.

Wil men een club beginnen, dan zal dé katholieke sociale leer
gegeven moeten worden op een manier, dat de meisjes be-
merken dat zij er „persoonlijk" iets aan hebben (hier is geen
geld bedoeld!). Zij willen er persoonlijk rijker van worden. Het
element van het persoonlijke moet dus sterk op de voorgrond
treden. En deze methode zal vruchtbaar zijn. Wij weten
immers, dat gevormde persoonlijkheden nodig zijn in de grote
onderneming.

Een tweede fout is, dat men de samenkomsten — minstens
geldt dit voor de eerste bijeenkomsten — per se moet of wil
houden in het K.A.B.-gebouw. Er zijn vanzelfsprekend gebou-
wen met aardige kleine kamers, maar dan nog moet het meisje
een zekere schroom overwinnen om een gebouw, waar als
maar mannen de scepter zwaaien, te betreden. (En dan die
rook en stoelen waaraan je je nylons ophaalt!)

Een derde fout is, dat men de vergadering te zakelijk houdt
ofwel in een te luchtige toon, waarin de bestuurder-voorzitter
ongeveer laat doorschemeren dat zij „maar meisjes zijn en hij
dus eenvoudig wil praten of hij zich zo onwennig voelt tegen-
over meisjes enz." Dergeh'jke „belijdenissen" en allerlei soort
mededelingen omtrent het persoonlijk leven of inzicht van de
voorzitter interesseren de meisjes niet maar stoten ze zelfs af.
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Doe gewoon zou hier het recept kunnen zijn. Maak geen
tegenstellingen meisje-jongen.
Er is sprake gewe'est van meisjes ouder dan 18 jaar.

De K.A.B. heeft in elke diocesane bond een vrouwendienst.
Zouden de afdelingen door deze dienst geen hulp kunnen
krijgen om hun werk voor de meisjesleden? (en voor hen die
georganiseerd behoren te zijn).
Een deel der meisjesleden valt in sommige diocesen onder de
sociale jeugdbeweging (kajotsters).

Organisatorisch is het allemaal prachtig op te bouwen, maar
voornamer is: Wat gebeurt er plaatselijk?

Wij wachten op initiatieven, critiek en vragen!
I. v. B.

VAN HET GROOTSTE GEWICHT

De intellectuele vorming van het brede kader van onze
katholieke arbeidersbeweging en van alle leden die hun
lidmaatschap bewust beleven, is werkelijk een zaak van
het grootste gewicht. Talloos zijn in deze dagen de
problemen, die de geesten in verwarring brengen, niet
het minst op cultureel, sociaal en economisch gebied.

Ieder wordt gedwongen in deze kwesties stelling te
nemen, zoal niet uit innerlijke aandrift daartoe gedreven,
dan toch door de uitlatingen en zelfs uitdagingen van
tegenstanders daartoe genoopt.

Daarom is een kaderlid- van de K.A.B, tevens abonné op
Lering en Leiding, zoals 5000 collega's van hem dat ook
al zijnt
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De verhouding vi

••VERHEID/ *
^^^ VMBV

iBlERKGEEFSTER.

wERKNEMER

Van dienstcommissie naar medezeggenschapscommissie.

De tijdens en na de jongste oorlog vast te stellen versnelde
ontwikkeling van de sociale inzichten heeft het vraagstuk van
de medezeggenschap, waaronder begrepen de medezeggen-
schap in technische, financiële en economische aangelegen-
heden, ongetwijfeld een stuk nader tot de oplossing gebracht.

Dit geldt zowel voor het particulier bedrijfsleven, als voor de
overheidsdiensten- en bedrijven. Ten aanzien van de eerste
sector, is de medezeggenschapsgedachte onlangs in de sfeer
van practische politiek getrokken, waaruit ten slotte de Wet
op de ondernemingsraden is geboren.

Wij gaan daar nu niet verder op in. Wel mag aanstonds nog
eens worden vastgesteld, dat er heel wat tijd zal verlopen,
vóór dat wij zover zullen zijn, dat de uiteindelijk gewenste
toestand bereikt zal zijn. Zo er één zaak is, die langs banen
van geleidelijkheid zal moeten groeien, dan is het deze. Men
kan de volledige medezeggenschap niet in een handomdraai
verwezenlijken, ook niet met wetten en -andere vormen van
reglementering, hoe verdienstelijk en noodzakelijk deze overi-
gens zijn. Daarvoor is onder meer een ombuiging, een naar
elkaar toegroeien der opvattingen, zowel aan pde kant van de
werkgevers als van de werknemers, noodzakelijk. Dit groei-
proces vordert tijd.« "
Anderzijds mag dit laatste stellig geen aanleiding zijn om
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onze reële idealen aan de kapstok te hangen. Integendeel! Zo-
als elke omwenteling — want dat is het — een meer of min-
der langdurige voorontwikkeling nodig heeft (zie bij voor-
beeld'de schoolstrijd, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie!), zo moeten wij ook steeds aan de practische verwezenlij-
king van deze medezeggenschap blijven arbeiden.

Reeds bij de aanvang van deze serie bijdragen wezen wij op
de bijzondere verhouding van de overheid als werkgeefster
tot haar personeel, en op datgene wat deze verhouding on-
derscheidt van die in het particulier bedrijfsleven.

Dit demonstreert zich wel op duidelijke wijze bij de kwestie,
die ons hier bezig houdt:. Wat is het geval?

Ingevolge de daaromtrent bestaande wetgeving berust de uit-
eindelijke beslissingsmacht en het toezicht bij de verschillen-
de overheidsorganen in hoofdzaak bij de onderscheidene col-
leges, die daartoe door de grote of kleinere gemeenschap ge-
kozen zijn,, te weten de 2e Kamer (en indirect de Ie Kamer),
Provinciale Staten,,, gemeenteraden en ingelanden.

Neem bij voorbeeld een gemeentelijk bedrijf. In de practijk
kent men weliswaar de „getrapte verantwoordelijkheid", dat
wil zeggen dat de directeur van dat bedrijf verantwoording
verschuldigd is aan de betrokken wethouder of een zogenaam-
de commissie van bijstand uit de raadsleden, en de wethouder
via B. en W. aan de raad. Maar ten slotte is het de raad, die
besluit en beslist. Deze figuur vloeit voort uit het uitsluitend
doel van de overheidstaak: het dienen van het algemeen wel-
zijn.

Gezien deze constructie is het uitgesloten dat bij de over-
heid aan cctaimissies, zoals wij die hier bespreken, een beslis-
sende bevoegdheid wordt toegekend. De historie van de ge-
meente Amsterdam levert ons te dien aanzien een interessant
voorbeeld, waarop wij in ander verband nog wel terugkomen.
Op welke vernuftige wijze aan dit bezwaar ten dele kan
worden tegemoet gekomen zal verder nog blijken. !

Hoe staat het nu.practisch in de overheidsdiensten en be-
drijven met de medezeggenschap, ook ten aanzien van het
economisch en technisch beleid?



Aan de concrete beantwoording van deze vragen moeten wij
duidelijkheidshalve enige opmerkingen vooraf maken.
Wanneer wij hier van „Overheid" spreken, moet goed onder-
scheid gemaakt worden tussen rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen. Voor elke sector van de overheid ligt deze
zaak practisch verschillend.
Nu constateren wij hier een merkwaardige ontwikkeling, in
zoverre het merkwaardig genoemd mag worden, dat ten aan-
zien van de concretisering van de medezeggenschap, zoals wij
die hier bedoelen, de lagere overheidsorganen (met name de
provincies en gemeenten) het verst gevorderd zijn. Of eigen-
lijk is „het yerst gevorderd zijn" onjuist, omdat daaruit wel-
licht geconcludeerd zou kunnen worden, dat de rijksoverheid,
als hoogste overheidsorgaan in dit opzicht toch nog bepaalde
vorderingen zou hebben gemaakt. In feite nu is door de rijks-
overheid aan de concretisering van de economische en tech-
nische medezeggenschap voor eigen personeel nog niets
gedaan.
Wij noemden dit zojuist merkwaardig, omdat, vooral in de
na-oorlogse jaren de rijksoverheid, onder flleer met betrekking
tot het gehele complex van maatregelen, die de positie van
het overheidspersoneel raken, steeds de leiding in handen
heeft genomen. Meestentijds werden en worden de besturen
van de lagere organen daarbij uitgenodigd, haar voorbeeld te
volgen, al of niet met een stokje achter de deur! Op dit stuk
nu heeft die leiding stellig ontbroken. Of dit te bejammeren
is, kunnen wij hier gevoeglijk buiten beschouwing laten.

Het spreekt wel vanzelf, dat de organisaties van 'overheids-
personeel in de loop van de jaren aan deze belangrijke zaak
de nodige aandacht besteedden. Vooral sedert de _gereglemen-
teerde samenwerking in Unieverband is met vereende kracht
aan de beleving van de volledige medezeggenschap gewerkt.
In bepaalde gemeenten mogelijkheden bespeurend, om tot
een verder gaande medezeggenschap dan de tot dusverre
maximaal bereikbare — door middel van de dienstcommissies
— te komen, werd ernstig bestudeerd, welke formele construc-
tie daartoe het meest geschikt zou zijn. Aan de ene kant had
men daarbij rekening te/houden met de bestaande wetgeving
en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden van de
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verschillende organen — wij wezen er hierboven op —, en aan
de andere kant moest er naar gestreefd worden, dat de met
meer bevoegdheden uitgeruste medezeggenschapsorganen in
de practijk ook reële betekenis zouden hebben.
Wij zullen de lezer de vele omzwervingen, die op dit terrein
werden gemaakt, besparen. Wij beperken ons er toe te zeg-
gen, dat ten slotte in het „Ontwerp-reglement voor de dienst-
commissie", hetwelk door de Unie van Overheidspersoneel
werd gebruikt, in artikel 6 de mogelijkheid van verder gaan-
de medezeggenschap werd neergelegd.
Naar onze mening werd daarbij een gelukkige oplossing ge-
vonden. Zie'hier de tekst van dit „Kern-artikel":

1. De dienstcommissie is bevoegd in zake de technische en eco-
nomische aangelegenheden, voor zover deze vallen binnen de
bevoegdheid van het hoofd van dienst, onderhandelingen te
voeren, en indien volledige overeenstemming is bereikt, over
de aan de orde zijnde onderwerpen, beslissingen te nemen.

2. Het onder l bepaalde is eveneens van toepassing ten aan-
zien van de dienstvoorwaarden bij de takken van dienst.

3. Indien betreffende een zaak, als bedoeld in het tweede lid
en behorende tot de dienstvoorwaarden, die overeenstemming
niet aanwezig is, dan wordt zij onderworpen aan het oordeel
van de Commissie van Overleg, die haar gevoelens over de
zaak voorlegt aan burgemeester en wethouders.

De dienstcommissie verstrekt daartoe aan de centrale commis-
sie de notulen van de vergadering(en), waarin de beraadsla-
ging plaats vond. Behoort de zaak tot de . technische en/of
economische aangelegenheden, dan brengt de dienstcommissie
haar ter kennis van burgemeester en wethouders.

Alvorens burgemeester en wethouders een beslissing ter zake
nemen, stellen zij de dienstcommissie in de gelegenheid ken-
nis, te nemen van de overwegingen, die als grondslag hebben
gediend voor het ontwerpbesluit
4. Ten aanzien van de zaken, die, gezien haar algemene bete-
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kenis, naar het inzicht van de voorzitter der dienstcommissie of
van vertegenwoordigers van de zittinghebbende organisaties,
niet tot de bevoegdheid van de dienstcommissie behoren,
wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in het derde
lid.

Intussen had deze ontwikkeling verdere gevolgen in breder
verband, die van groot gewicht geacht moeten worden voor
de verdere voortschrijding van de volledige medezeggenschap.
Wij bedoelen de werkzaamheid van het Centraal Orgaan voor
gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke perso-
neelsaangelegenheden, een instelling van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten.

Daarmede zullen wij ons echter de volgende keer bezig-
houden. L.

Twee dingen zijn voor het kader noodzakelijk: ste-
vig-gefundeerde beginselkennis en nauwkeurige
kennis der feiten. •

Beginselkennis heeft voor ons leven en vooral voor ons
dagelijks werk in de K.A.B. een negatieve en een positieve
waarde. We hebben haar nodig om daaraan de allerwegen
gepropageerde, vaak gevaarlijke, opvattingen te kunnen
toetsen. Zij behoedt ons voor verkeerde inzichten en stelt
ons in staat de aanvallen van anderen af te weren. Maar

, het effect blijft in hoofdzaak negatief.

Beginselkennis heeft vooral een positieve waarde. Zij doet
' ons dieper de rijkdom bewust worden, die wU in onze
overtuiging: bezitten en dat is een bron van geluk. Wie
kennis heeft van zfjn beginselen, kan ook getuigen voor
de waarheid en daardoor apostolisch werkzaam zijn.

Daarom dus stelt Lering en Leiding zich tot doel de be-
ginselkennis van zijn lezers te verstevigen en te verdiepen.

24

HOE werkt bij ons de UU?
Het scheen ons nut-
tig In dit orgaan ook
eens K.A.B.-ers aan
het woord te laten,
die in een fabrieks-
kern een functie ver-
vullen om het een,
en ander te vertellen
over het practische
werk van zo'n fa-
briekskem pf com-
missie. •'
Als eerste geven wü
hét woord aan ons
lid ö. Bos, secreta-'
ris van de fabriekst-
kern bij de Machine-
fabriek v/h Jansen
en Sntorins te
Utrecht, die zo vrïen-
delük is geweest
aanstonds aan ons
verzoek te voldoen,
waarvoor wi) hem
gaarne dank zeggen.

Bedactie

Wanneer we de werkwijze van
de fabriekskern in een bepaalde
onderneming willen uiteenzetten,
dan zal men er goed aan doen de
lezers eerst enigszins vertrouwd
te maken met de aard en de
grootte van dat bedrijf.
Het bedrijf hetwelk nu aan de '
orde komt is een machinefabriek
met een bezetting van ongeveer
honderd en tien arbeiders, die
vallen onder de bepalingen van
de collectieve arbeidsovereen-
komst.
De fabriekskern, uit deze arbei-
ders gekozen, bestaat hier uit vijf
personen, die een zittingsduur
van een jaar hebben, waarna de

kern in haar geheel aftreedt.
Als secretaris van deze fabriekskern neem ik u mee om u de
functionnering van deze, kern te laten zien.

Om te beginnen werken wij volgens een, door de vakraad
goedgekeurd kernreglement, doch ik moet u bekennen, dat
tot nu toe alleen maar naar het reglement is gegrepen ten
tijde van de verkiezingen. De verstandhouding tussen de di-
rectie of .-bedrijfsleider enerzijds en de kern anderzijds is tot op

'heden-zo, dat er gesproken kan worden van een prettige, soe-
pele samenwerking, waardoor het star vasthouden aan het
kernreglement bij voorbeeld ten opzichte van periodieke bij-
eenkomsten met de directie 'of de vervanger hiervan, of het
tijdig aanvragen voor een onderhoud^ in de meeste gevallen
niet nodig is. De vergaderingen verlopen dan ook. immer in
de geest van openhartigheid en vertrouwen.
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Men begrijpt dat dit van onschatbare waarde is. 4i

Overgaande tot de onderlinge samenwerking in de kern, heb-
ben wij op de eerste plaats de taken, welke zijn toegewezen.
In het geheel ziet de kern toe, dat de veiligheid bij het wer-
ken in acht wordt genomen, dat de werkplaatsen, schaftlokaal
en privaten niet verontreinigd worden.
Zij beheert een fonds (dat haar is toevertrouwd door de di-
rectie) tot het binnen redelijke grenzen uitbetalen van wacht-
dagen bij ziekte en doktersverzuim, waaronder ook vallen de
veelal langere bezoeken aan een specialist.
Ook is de kern (in de persoon van haar voorzitter) vertegen-
woordigd in het dagelijks bestuur van een groot sociaal fonds,
dat wij hier kennen en dat uitgaat van een stichting met
daaraan verbonden een sociale werkster.

Vervolgens worden alle moeilijkheden grieven en wensen,
door het personeel en door onszelf naar voren gebracht, be-
handeld. Dit geldt ook voor tariefkwesties. Het behandelen
van normaal voorkomende gevallen geschiedt door de voor-
zitter samen met het kemlid van de afdeling, waarin de ta-
riefkwestie zich voordoet. Deze persoon is immers het beste
op de hoogte met de diverse omstandigheden van die afde-
ling. Alvorens echter tot een conferentie met de bedrijfsleider
over te gaan, wordt allereerst onderzocht of de zaken, die
aanhangig gemaakt zijn, niet met andere daarvoor in het be-
drijf aanwezige personen opgelost kunnen worden. Hier noem
ik dan op de eerste plaats de afdelingschefs. Uit ervaring is
gebleken, dat hierop speciaal gelet moet worden, daar vele
gevallen door het inschakelen van deze personen in het reine
gebracht worden. •
Regelmatig komt de kern in de middagpauze bijeen in een
apart vertrek, waar rustig van gedachten gewisseld kan wor-
den. Hier worden door de leden de punten, die zij opgeno-
men hebben, naar voren gebracht, besproken en door de se-
cretaris tot een agenda opgesteld. Na het onderhoud dat
daarop volgt met de bedrijfsleider, wordt aan de overige le-
den rapport uitgebracht. Het besprokene wordt door de se-
cretaris, vastgelegd in een notulen-boekje.

Problemen welke het gehele personeel omvatten of ernstige
moeilijkheden worden met de voltallige kern behandeld en na
de bespreking met de directie in beraad gehouden. Advies
wordt ingewonnen bij de organisatie, om daarna, als door de
organisatie gunstig wordt beschikt, indien wenselijk aan het
gehele personeel tijdens de middagpauze te worden voorge-
legd, waarna de gehele-kern de zaak gaat afhandelen bij de
directie.

Tot slot zult u, lezers, het met mij eens zijn, dat wij veel dank
verschuldigd zijn aan hen, die ons een machtig wapen in han-
den hebben gegeven, waarvan wij kernleden vele malen ge-
bruik maken, namelijk de collectieve arbeidsovereenkomst.
Wie deze dank toekomt; weet u net zo goed als ik.

Mededeling
Ten einde dit orgaan nog beter aan zijn doel te
doen beantwoorden, zullen wij In het volgende
nummer een begin maken met de behandeling van

een aantal economische, respectievelijk bedrijf»,
economische onderwerpen. Niet te wetenschappelijk,
niet te geleerd, maar toch. wel zo, dat serieuze be-
studering daarvan ten goede komt aan de positie en
aan de taak, welke onze leden in ondernemingsraden
en fabriekskernen innemen, respectievelijk hebben
te vervullen.
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•COMMUNISTISCHE
• MANTELORGANISATIES

in Nederland
Ofschoon deze stof feitelijk niet direct thuis behoort in een
tijdschrift, dat allereerst tot doel heeft de leden van onderne-
mingsraden en fdbriekskernen in die functie te vormen, opdat
zij steeds beter hun taak als zodanig verstaan, menen wij er
toch goed aan te doen met aan de hand van de meest recente
gegevens hierover een overzicht te laten volgen van de hui-
dige situatie in zake de C.P.N, en haar mantelorganisaties.
Ten eerste zullen vele lezers zich hiervoor sterk interesseren,
ten tweede kan het zijn nut hebben, dat ook in dit opzicht
onze leden vóïïedig op de hoogte zijn en ten derde verandert
er nog al eens iets in het geheel van al deze gezagsondermij-
nende organisaties, zodat het goed is dat men van de jongste
ontwikkeling het een en ander af weet. EEDACTIE.

COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND (C.P.N.).

Ledenaantal rond 40.000. mi* nm"»-
Partij-voorzitter: Gerben Wagenaar.
Partij-secretaris: Paul (mantelnaam voor Saul) de Groot.

MANTEL-OKGANISATIES.

Centrale organisatie.

De C.P.N, heeft een organisatiebureau, dat zich bezig houdt
met het op gang brengen en in stand houden der mantel-
organisaties.
Leider: Harry Verhey.

l'A.4.

Tijdschriften.

Uitgegeven worden door de C.P.N.:
De Waarheid, dagblad. Prijs 35 eent peï week.i80.QQO abon-
née's. Hoofdredacteur: Fred Schoonenberg.
Voorwaarts, weekblad. Prijs per kwartaal •ƒ 1,30. Hoofdre-
dacteur: Chris Smit.
Politiek en Cultuur, maandblad. Prijs per jaar ƒ 3,50. Hoofd-
redacteur: J. Schalker.
Kwartaal, overzicht voornaamste publicaties vooruitstrevende
pers. Verschijnt drie-maandelijks. Prijs per jaar ƒ 3,—. Hoofd-
redacteur: P. de Groot

1. Eenheids Vak Centrale (E.V.C.).

Voorzitter: Berend Blokzijl.
Secretaris: Van der Heul. —
Ledenaantal: rond 130.000.
De E.V.C, is een overkoepelende, landelijke organisatie. Hier-
bij aangesloten zijn bij voorbeeld:

1. Bond Nederlands Overheidspersoneel (B.N.O.P.).
2. Algemene Bond Transportarbeiders .(A.B.T.).
3. Arbeiders TextielTen Kleding Industrie (A.T.E.K.).
4. Chemische Voedsel-Industrie en Fabriekmatige bedrijven.

(Chevofa).
5. Algemene Bond Werkers Bouwbedrijven (A.B.W.B.). t:.,-•
6. Algemene Nederlandse Bond van Zeevarenden.

Tijdschriften.
Werkend Nederland, verschijnt om de 14 dagen. Hoofdredac-
teur: dagelijks bestuur E.V.C.
E.V.C.-gïds, verschijnt maandelijks. Hoofdredacteur: dagelijks
bestuur E.V.C. '

2. Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (A.N.J.V.).

Voorzitter: Marcus Bakker.
Secretaris: Nico Luirink.
Ledenaantal: rond 12.000.
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De jeugd varieert van 12-35 jaar.

Tot het A.N.J.V. behoren:

1. Organisatie Progressief Studerende Jeugd. Zoekt aanhang
bij leerlingen hogere klassen M.U.L.O. - M.T.S.,- H.B.S.

2. Nederlandse Pionieren Bond. Hierin wordt de jeugd tot
16 jaar oud verenigd.

Tijdschriften.

Jeugd, maandblad. Prijs ƒ l,— per jaar. Hoofdredacteur: Gerrit
Honselaar. Cultuur en Gemeenschap Eén in de strijd voor een
gelukkige Jeugd.

Kader, bedoeld als. maandblad voor de leiders. Verschijnt
onregelmatig.

Scholing en Strijd, maandblad

3. Vereniging Nederland—U.S.S.R.

Algemeen voorzitter: Theun de Vries.

Deze vereniging onderhoudt de verbinding met Sovjet-Rus-
land. Houdt zich bezig met het organiseren van de propaganda
voor de Sovjet-Unie op elk gebied, bij voorbeeld het vertonen
van films.

Tijdschriften.

Nu, maandblad. Prijs ƒ 4,50 per jaar. Hoofdredacteur: dr. E.
Rebling.

4. De Nederlandse Vrouwen-Beweging.

(Bonden van Huisvrouwen).

Leidster: Rie Lips.

De Nederlandse Vrouwen-Beweging dient niet verwisseld te
worden met de Ned. Ver. van Huisvrouwen (blad Denken en
Doen), die met deze beweging niets van doen heeft.

Tijdschriften.

Vrede en Opbouw, maandblad. Hoofdredactrice mej. Nel
Boudewijn.
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5. Arbeidersbond voor Cultuur (A.B.G.).

Leider: S. Pieters.

Hierbij is onder meer aangesloten de Bond van Socialistische
Zang- en Muziekvereniging. De vroegere vereniging Radio
Werkend Nederland is in de A.B.C, opgegaan.

i
6. Vrije Katheder Clubs.

Door middel van de Vrije Katheder Clubs poogt de CPN vat
te krijgen op onze intellectuelen. De clubs zijn gegroepeerd
rondom De Vrije Katheder, doch zeker niet met dit blad
verdwenen. Georganiseerd worden muziek-, voordracht-, film-
avonden en debating-samenkomsten.

Tijdschriften.

De Vrije Katheder, dit maandblad is kort geleden opgeheven.
Het wordt evenwel toch vermeld, omdat de mogelijkheid van
wederom verschijnen (misschien onder andere naam) tot de
mogelijkheden behoort. Het blad stond onder leiding van
mr.. Petra E. Elderling, een bekend communiste, lid Weten-
schappelijk Bureau CPN en mr. H. P. L. Wiessing.

7. Nederlandse Vredesraad.

Secretaris: Haakon Stotijn.

De Nederlandse Vredesraad is een onderdeel van een inter-
nationale organisatie; de Vredesraad treedt naast en met de
CPN op.
In Nederland wordt plaatselijk gewerkt met de zogenaamde
Vredes-Comité's, die bij voorbeeld stemmingen in bedrijven
organiseren, waarbij aan de arbeiders gevraagd wordt door
middel van een stembiljet, of zij voor of tegen vrede zijn!

8. Vereniging van Huishuurders.

Deze vereniging bewerkt de huishuurders om stelling te nemen
tegen de voorgestelde huurverhoging van 15 %.
In verschillende steden van ons land zijn door haar de Anti-
Huurverhogingscomité's in het leven geroepen, die plaatselijk
het werk doen.
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9. Nationale Welvaart Comité's.

Deze zijn opgericht in navolging van dergelijke commu-
nistische organisaties in Tsjecho-SIowakije. Ze zijn de poging
om op bredere basis van een nationaal welvaartsplan de arbei-
ders in .dienst te stellen van de C. P. N.-politiek.

10. Verenigd Verzet 1940—1945.

Leider: L. Koning.
Secretaris: Veltman.

Hierin is de illegaliteit verenigd, die de communistische begin-
selen aanhangt.

11. Actie Comité Schoonhoven.

Werd opgericht om dienstweigeren voor Indonesië aan te moe-
digen; de werkzaamheden voor dit comité zijn thans beëindigd.
Ongetwijfeld zal, eventueel onder een andere naam, het
comité weer opduiken om ̂ dienstweigeren aan te moedigen,

, onder de lichtingen die voor eerste oefening onder dé wapenen
worden geroepen. ' ,

12. Federatie Vooruitstrevende Studentenverenigingen.
Secretaris: Wim Klinkenberg. ^

Deze federatie ageert in studentenkringen. In Leiden eri Delft»
geschiedt dit bij voorbeeld onder de naam: Progressief Demo-
cratische Studenten Vereniging, in Amsterdam in de vereniging
Pericles.

13. Comité: Hulp aan Indonesië.
Secretaris: Joop van Santen. .

Na de-communistische Madioerr-opstarrd op Java onder Moeso
(eind 1948) scheidde deze beweging zich af van de Vereniging
Nederland-Indonesië. Zij steunt de communistische agitatoren
en organisaties in Indonesië. .

1,4. Vereniging Nederland—Polen.

Onderhoudt betrekkingen van culturele aard met Polen (dat
wil zeggen de satellieten van Moskou, aldaar).

Tijdschriften.

Nederland-Polen, maandblad. Prijs ƒ 6,— per jaar. Hoofdredac-
teur: S. van Praag. Maandblad ter bevordering van de econo-
mische en culturele betrekkingen tussen beide landen.

15. Nederlandse afdeling: Internationale Vereniging: Demo-
cratische Juristen.

Leiders; mr. Benno Stokvis en mr. Clara Eindhoven.
Ageert in de wereld van onze juristen.

16. Dorpscomité's.

In verschillende, kleinere gemeenten in Nederland worden
thans comité's opgericht ten einde zeggenschap te krijgen in
recreatie-oorden, besturen van sportvelden, enz., die van
gemeente-rijks-wege worden ingericht.

17. Landelijk Comité Texelmonument.

Streeft naar oprichting van een monument voor op Texel
gesneuvelde Georgiers in 1945. '

18. Comité: Onderwijs vrede.

Secretaris: P. Smulders, Vrolikstraat 313II, Amsterdam.

Dit comité beoogt onder meer controle te krijgen op de inhoud
van schoolboekjes. Tijdens de Duitse bezetting werden nogal
eens boekjes uitgegeven, waarin de doelstellingen van de be-
zetter werden gepropageerd, hetgeen thans gewijzigd wordt.
De comité's pogen op deze herzieningen invloed te krijgen ten
einde — vanzelf sprekend — thans hun ideeën ingang te doen
vinden.
Het comité hield een congres op 12 en 13 November 1949 te
Amsterdam, waar onder meer sprak: dr. J. Engels (communist).

19. Comité's tegen de Onderhoudsplicht.

De onderhoudsplicht is een wettelijke plicht tot onderhoud
van behoeftige ouders door kinderen. De comité's stellen zich
ten doel de kinderen er van te overtuigen dat deze plicht niet
tot de hunne behoort.
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20: Stichting Kinderuitzending- van de Eilanden.

(Ontstaan op initiatief van de Nederlandse Vrouwenbeweging.)
Onder de „eilanden" wordt verstaan de Ooster en Wester
eilanden van Amsterdam, dit zijn volksbuurten waar de Com-
munistische Partij veel aanhang heeft. Door middel van propa-
ganda bij de kinderen en vanzelfsprekend bij de ouders, die
de kinderen uitzenden, wordt de communistische heilstaat
gepredikt.

21. Internationaal Verbond Vooruitstrevende Componisten
en Musicologen.

Leider: dr. E. Rebling.

De Marxistische/Lenische Organisaties die zich van de CPN
hebben afgescheiden zijn:

1. Revolutionair Communistische Partij (R.CJP.).

Dit is de zogenaamde IVe Internationale van de Trotzky-
. partij. In Nederland minder dan 1000 leden.

Tijdschriften.

De Tribune, prijs 10 cent per nummer. Hoofdredacteur: H.
Ferarez.

2. De Communisten Bond Spartacus.

Heeft zich afgescheiden van de RCP, die als onderdeel van
de IVe Internationale volgens de Spartacisten te veel op Rus-
land is georiënteerd. Zij vinden, dat deze kapitalistische,
imperialistische mogendheid niet door de arbeiders-klasse ver-
dedigd mag worden.
Aanhang in Nederland nog geringer dan RCP.

Tijdschriften.

Spartacus, prijs 12 cent per nummer. Hoofdredacteur: R.
Hulsman.

3. Vrije Socialisten.

Een anarchistische organisatie, die een gesloten front wil
stellen tegenover het internationale imperialisme, Rusland
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incluis, en de internationale verbroedering der arbeidersklasse
voorstaat.
Is fel anti-rnilitanstisch ingesteld. Op haar initiatief werd in
1947 een „Comité van Dienstweigeraars" opgericht, dat spe-
ciaal werkte onder de voor Indonesië bestemde militairen.

Tijdschriften.

De Vrije Socialist, weekblad. Prijs ƒ 1,95 per kwartaal. Hoofd-
redacteur: G. Rijnders.

4. De Nederlandse Bond van Vrije Socialisten.

Staan dicht naast de Vrije Socialisten.

Tijdschriften.
Socialisme van Onderop, verschijnt om de 14 dagen. Prijs ƒ 4,—
per jaar. Hoofdredacteur: Jan Kolthek. Dit blad kondigt zich
aan als het orgaan van de Nederlandse Bond van Vrije Socia-
listen.
De hierboven vermelde 4 communistische organisaties zijn
van geringe invloed. Bij de verkiezingen voor de Tweede
Kamer in 1948 had de Revolutionair Communistische Partij
in Amsterdam en Rotterdam candidaten gesteld. In de twee
kieskringen haalde de RCP slechts 2224 stemmen tegen de
CPN 153.000 stemmen.
De andere partijen zijn van gelijke sterkte of kleiner. Bij de
verkiezingen voor de Provinciale Staten in April 1950 behaalde
de RCP in deze 2 districten 3101 stemmen.
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Aan H»B»

Van l III k

Betrefti
contact met Katholieke Arbeiders Beweging*

Bijlagei één

Uit een van het Verbondsbestuur der K.A.B, ontvagen brief
wordt bijgesloten dat gedeelte toegezonden, hetwelk -voar
de Dienst mogelijk van enig belang is.

De berichtgeving door Amsterdam aam het Verbondsbestuur en
door deze instantie aan mij, vloeit voort uit de bij ver-
wezenlijking van het zogenaamde plan-M gemaakte afspraken.

Bij een in ander verband gevoerd gesprek met de contact-
man uit het Verbondsbestuur werd dezer dagen nog opge-
merkt, dat de inhoud van de berichten uiteraard niet op
algehele objectiviteit zijn getest, zodat een dezerzijdse
beoordeling steeds zal dienen te geschieden met de in-
achtneming van de inhoud van andere rapporten over de-
zelfde materie. - Einde.

12 SCuli 1950



v
Seae&te Heer van la vel,

Se Uwer informatie doe ik U Meronder liet overzichtje toekomen,
dat ik d. d. 26 desrer kreeg van onze Ams terdamse relaties» Men deelt
ons het volgende mede:

a.* Bouwvakken» Ben reeds 5 weken aan de gang mijnde staking "bij
dé leuëha¥êl, kreeg plotseling uitbreiding doordat ook de
Hollandse Beten Mij. en ie Mi 3. IFegenbouw erin betrokken wer-
den» In twee dagen was het aantal stakers opgelopen tot + 120,
In dit stadium gekomen hebben de Directies van de&e drie"™
maatschappijen de koppen M 3 elkaar gestoken en het gevolg
was, dat de Patroonsorganisatie, in dit geval de M»JL»3?.B..-,
met de stakers in contact trad» Als Plaatselijke Unie werd
toen overleg gepleegd wat te doen, maar v<5<5r Se Unie met de
Patroonsorganisatie een bespreking had gearrangeerd, kwam
reeds bericht, dat overeenstemming was verkregen*
Zaterdag 17 Juni werd het werk wederom bij alle drie de
maatschappijen hervat* Dit is weer typisch Amsterdams» Tan
Werkgeverszijde verlangt men dat wij steeds stelling nemen te-
gen de E.V.ÉV ®n de werkgevers-organisatie overlegt met de
stakers»

b* Overheidspersoneel.- Gememoreerd mag hier worden de staking
van de •wasvrouwen van de Gemeentelijke was -inricht ing» Hier
heeft men voet bij stuk gehouden en de staaketers ontslagen»
Ha enkele weken hopeloos staken is wederom een dienstverband
aangegaan» Be arbeidsvoorwaarden zijn nu slechter dan voor
<!e staking. Haar ook hier weer iets wat alleen Amsterdam
biedt l In de pers verschijnt het bericht, dat men van de
Kijde van het Gemeentebestuur overweegt om de verslecht er ingei
die aijn ontstaan, te versachten» Iets ook weer hier een te-
gemoetkomende houding tegenover de staaketers»

&# Metaalbetrlffjr Bén overzicht werd gegeven van de lijdensweg,
lie gevolgd is bij de B*F*A. Produka» Dit bedrijf, dat bij
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een goed beheer «eker levensvatbaarheid bezit, is evenwel door e«
groot wanbeheer totaal onmogelijk geworden» Bovendien bestond het
personeel uit 70 - 80$ E#V*C.Vers, totaal personeel + 400. Het
aanstellen van curatoren, surcéanoes van betalingen, verstrekking
van wachtgelden, niets mocht baten* Uiteindelijk werd voor het
gehe^le ontslag aangevraagd en ©ok verkregen» Hu werd de fabriek
door het personeel bezety ook 's nachts weigerde men de fabriek
te verlaten. -(Frankrijk). Dit heeft evenwel maar één nacht ge-
duurd, omdat men het hopeloze van het geval inzag. Toch is men
van de zijde van de Metaal—Unie ook in dit geval niet geheel ge-
rust* Er gaan namelijk geruchten, dat de bezetting is opgeheven»
omdat toezegging^ door de burgemeester (?) zou zijn gedaan aan de
stakers en wel resultaten, die niet verkregen londen worden door
de Metaalunie* De Amsterdamse Burgervader heeft meer last van be-
moeizucht»

Wanneer men de situatie in Amsterdam in zijn geheel beziet, dan
komt men tot de volgende conclusie:

ten eerste,; men heeft de zaak van de wapenlossingen veel te vroeg
aangepakt; daardoor heeft deze actie het effect verlorenj|

ten twe e &e: de uitslag van de verkiezingen, ook in Amsterdam, wijsè
voor de C.P.SF» op achteruitgang;

ten derdeï ondanks het feit, dat geld werd ingezameld voor eventu-
ele stakingen in de haven, schijnt men over weinig fi-
nancië'n te beschikken» Bij de verkiezing waren er maar
weinig raamaffiches en ook bij de stakingen wordt maar
'weinig uitgekeerd;

ten yi er de; hoewel niet gezegd kan worden, dat het ledental van de
l.Y»<C* kleiner wordt, kan wel gezegd worden, dat de lust
om de actie van de E.Y#C. te volgen of te steunen bij
vele leden van de E.V*C. niet meer aanwezig 'is;

ten vijfdes momenteel wordt wel heel Amsterdam bewerkt om handteke-
ningen te verzamelen voor de "Oproep uit Stockholm0.
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Aan H.B.V.D.

van B.St. (v.B.) / 11 Januari 1949.

Betr.: Verbondscongres en
jubileumvjering K.A.B.

Voortvloeiend uit het contact met enige van de hoogste

figuren vaü bovengenoemde vakcentrale werd dezerzijds de invitatie
* ,

aanvaard tot bijwoning van de op 9 en 10 dezer gehouden verbonds-

vergadering en jubileumviering.

Bij gelegenheid van deze samenkomsten konden bestaande

contacten worden verstevigd en nieuwe gelegd. Door de ingewijden

werd het zeer op prijs gesteld dat het Verbondsbestuur mij in de

gelegenheid had gesteld de besprekingen mee te maken, te meer nu

het zo uiterst belangrijke vraagstuk van de practische toepassing

der publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie werd behandeld.

Op de receptie bij gelegenheid van het feit, dat 25 jaar

geleden de gecentraliseerde vorm werd aanvaard, zijn mijnerzijds de.

felicitaties overgebracht van H.B.Y.D,., meer in het bijzonder aan

de tieer A.C. de Bruyn, die de dag mocht herdenken van zijn 25-jarig

voorzitterschap.

Uiteraard is een en ander op zeer delicate .wijze geschied.

De heer De Bruyn toonde -zich zeer dankbaar voor de geste.-SINDE-



Aan

bijlage t een circulaire

Vel--v

''26 $EFM949> l
16 September 1949

Bijgaand wordt toegezonden de officiële tekst van een door de Katholieke
Arbeidersbeweging in Nederland aan de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties gericht schrijven, waarin geprotesteerd wordt tegen het mensonwaardig
communistisch systeem.

De officiële tekst is in de Engelse taal gesteld, terwijl daarnaast afschril
ten in de Franse taal zullen worden gezonden aan de leden van het corps
diplomatique. - Einde.



DERDE CONCEPT.

To the General Assembly of the
United Nations Organisation,
LAKE SÜOGESS. • • • .

New York (U. S. A.)

Met stijgende' onrust en toenemende verontwaardiging vol-
gen de meer dan 300.000 in de Nederlandse Katholieke Arbeiders-
beweging georganiseerde arbeiders, met hun gezinnen meer dan
een millioen katholieke- Nederlanders, de verschrikkelijke gebeur-
tenissen in Oost-Buropa. Daarom wendt het Bestuur van genoemde
Beweging zich namens hen tot U met een dringend protest en
dringend verzoek tevens.

Na 5 jaren van oorlog en bezetting» van vervolging en, on-
derdrukking, van door de Nazi's met geraffineerdheid en barbaar-
se wreedheid bedreven martelingen en moorden pp millioenen on-
schuldige medemensen, hoopte de mensheid op vrijheid, vrede, wel-
vaart en geluk.

Bi j de processen tegen de nazi-misdadigers is zoveel onbe-
schrijfelijke beestachtigheid aan het daglicht gekomen, dat de
berechting van de oorlogsmisdadigers in Neurenberg en elders als
een strenge eis van gerechtigheid is aanvaard en begrepen»

Helaas is daarmede aan de met grote wreedheid tegen de
mensheid en menselijkheid georganiseerde misdaden geen einde ge-
komen. Thans zuchten in Oost-Europa, in Rusland en in onder de
Communistische macht en invloed staande landen, millioenen on-
schuldige mensen onder een wrede terreur, ondergaan de barbaarse
vervolgingen en folteringen, terwijl millioenen arbeiders als
slaven worden losgerukt van familie' en geboortegrond om onder
te gaan in onmenselijke dwangarbeid.

2n wij vragen, moet ook hier geen gerechtigheid geschieden?
Helaas beschikken wij, om deze millioenen ontrechten en

verdrukten to hulp te komen, over geen andere middelen dan ons
gebed on. ....... ons scherp protest,

Dit protest tegen de Communistische geweldenarij richten
wij tot Uw hoge Vergadering als oen dringend appèl aan het we-
reldgeweten. De wereld moet het weten, de wereld moet het ver-
oordelen* De wereld, de mensheid, die nog menswaardig leeft, moet
medeleven en medevoelen met de verdrukten' en vervolgden in Oost-
Europa,

Zo wij dan al niet beschikken over de physieke middelen
om een einde te maken aan onrecht en verdrukking, die een schan-
de zijn voor onze eeuw en voor de mensheid, wél kunnen wij de
morele wapenen hanteren van de heilige verontwaardiging onaer
leden. Een verontwaardiging, die brandt in hun aller harten om
de belediging van God in de ontering van Zijn schepselen.

Dezer dagen komt 'Uw hoge Vergadering in haar jaarlijkse
gewone z/Ltting opnieuw bijeen om te werken aan het vreedzaam aa-
mengaan/van de volkeren der wereld, om de vrees uit te bannen en
de geestelijke en stoffelijke welvaart van de mensheid, van alle
mensen, te bevorderen.

Daarom kan en mag U het lot van zovele millioenen> wie de
heiligste goederen ontnomen zijn, die leven in vrees- -en angst,
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die verkommeren bij onmenselijke slavenarbeid, die rechteloos
on weerloos zijn overgeleverd aan de wrede beulen in de concen-
tratiekampen, niet onverschillig laten.

Namens de georganiseerde katholieke arbeiders van Neder-
land richt de K.A.B, tot U het dringende verzoek al Uw invloed
en macht aan te wenden om de verantwoordelijke communistische
machthebbers, wier vertegenwoordigers mede deel uitmaken van
Uw hoge Vergadering, duidelijk te doen weten dat de mensheid
tegen de mens-onterende toestanden in Oost-Europa ten scherpste
protesteert en over de 'daarvoor verantwoordelijke personen haar
morele veroordeling uitspreekt.

Teneinde aan dit protest en aan deze veroordeling een
practisehe vorm te geven, versoekt genoemde Arbeidersbeweging
de Algemene Vergadering der Verenigde Naties zich in een duide-
lijke resolutie uit te spreken tegen de in Oost-Europa bij voort-
during gepleegde schendingen van de in Parijs aangenomen ''Uni-
versele Verklaring van de Rechten van de Mens".

NAMENS DE NED. KAIH. ARBEIDERSBEWEGING!
Het Verbondsbestuur,

Voorzitter.-

Secretaris.-

C
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O E H E I M.

ffltt b«trakking tof uw t«r»i jd« vaxwlda bri«f
Ik d» *ar 17 h«t volganda t* Tö«rioht«n»

Juni 1949 U »lhl«r «l» lid te* da

WILHELM MSIJBS, «*bftr«n 13 Juli 1901 t« M«tt««nn (Dld),
van b«ro»p «pp«rwui, woa«nd« 7alk«nw»g 19 alhiar.

Van b«piald« aijd« w«rd op g«no««de MSIJEH d* WK»»
dacht g«v«»%l£d, tMHi«.«i*a al» Katholitk al«t-of «l»ohtB
a«ldtn d* kerk b«»otkt, t«rwi jl M| «i«& bov«ndi«n r««d»
oaiidldaat liad do»n »t«ll*n voor »*G b«»tuurdfuaoti* TO«X
d» «p ld A\«u»tus 1949 g»houd«n b«»tuur»v»rki««la£»n
d« afdaling B»u»rvakmrfe«iderii¥»ad d«r K.A*B.alhl«r,

Hij i» Y«or boT«ug»»e»iul« b«»tuuraftuaoti« «öhttr
nitt in imaMitlciaff ««keman.

MEIJER 4» ««n ruw, oppe»ant iamand» HIJ !•
ia ««n arbaidtrabimrt, waardoor ha t, aa&a ia varbaad
fiiW: ''it littfjft-jj?^ :Hff m^Kltt JQtÉK* ^^StwïfellfiiiflHfc'JC* iffiDiK '''>OjE -̂ JSMft̂ wflMEL
ia gablakan «atrant a«a voldoanda batrouwb*
te vcrkrijgan.

Dt aaödaoat blijft da»araljda aohtar op haa
«a h«t oadarliaviga omiarwerp gava»tigd.

Zodra alhiar anig« activit«it op dit tarrain
bekand «ooht wordan, ««I daarover wordan g»rapport»«rd.

Aan h«t Hiniateria van Binnanlandaa Sakan
«t

B A 7 £ N HA 0 B.
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tJw sonrijven; Ho* *Q242 d*d» l*ê-*4t*

CWderwerpf Infiltratie ĉ  la KAB» ,. A—
Uil :

SISIiM

Ag.no,:
Voo, L..9.?

In antwoord op boveae «ingehaald schrijven kan worden bericht,

dat er la Anaterdam tot on toe «een enkel geval kokend

geworden la, waaruit zou. toinnen ülljicen, dat 4e CM erin

geslaa^ zou 21 ju ia de KAB te infiltreren,

Het worat te Cfü trouwen» niet gemakkelijk gemaakt ia de

KAB i» te dringen. In Amsterdam worflt n.l nle^wid ala lid

Tam de KAB ft«age&€B6& zonder voorafgaand overleg tassen de

betreffende besturen en de perosüie-geeatelijfcen. tfan-

aeer blijkt, dat het «d«pirant-lld geen praktiaarend katho-

liek i», wordt aij niet als IM van de KAB aangenomen,

Hier wordt aerieua de naad aan ge kouden. Hen ia ia KAB-

kringea terdege op zijn aoede en ook de perocMe-eeeste-

lijken werden reed» opobovengeaoead gevaar geweaen»

Moo&ten ar a4*fe ondanka de nodige vooraoreamaatregelan

gevallen van infiltratie bekend worden» dan zei dit ala-

aog ten spoedigaê* worden gerapporteerd. Einde.

N. 3.
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Bij vergelijking van het percentage van de bearljrgar-
delingen "Overheidspersoneel" met die van de overige
bedrijfsgroepen, dient er rekening mee te worden gehou-
den, dat drie tot deze groep behorende afdelingen, nl.
die van de Was-, Schoonmaak-, Bad- en Zweminrichtingen,
de Ziekenhuizen en de Onderwijzers, hun taak hebben vol-
bracht met resp. 13?#, 103# en 100$.

In het VERKIEZINGSBULLETIN dd. 30 Mei 1949 deelt het
districtsbeatuur der C.P.N. Amsterdam, betreffende de
verkiezingsacties door de bedrijfsafdelingen mede:
"In'ons eigen district valt nu wel op, dat behalve de
"Overheidsafdelingen, die prima gaan, de meeste andere
"bedrijfsafdelingen,'ernstig achter blijven. Alle buurt-
"en buitenafdelingen brachten gelden op, maar de volgen-
•"de bedrijfsafdelingen lieten tot nu toe verstek gaan:
."N.D.S.M., B.P.A., A.D.M., DUCRO, (FOKKER blijft ook
ernstig achter), HAVEN, TEXTIEL, SPOOR, K.L.M.,
DIAMANT, HEMBRUG, HOUTHAVEN, STADHUIS, GIRO,
RIJKSVERZSKERINGSBANK, VfONINGDIEMST en HABDELSINRICH-
' TINGEN .73 U

DE ONTWIKKELING
VAN DE NEDERLANDSE
VAKBEWEGING.

De vraag is ook gewettigd of de vakbewegingapolitiek,
zoals die door de leiders van de C.P.N., in aamenwer-
king met die van de E.V.C, ia gevoerd, op de ontwikke-
ling van de Nederlandse vakbeweging van invloed ia ge-
weest en of die politiek de groei en ontwikkeling van
de E.V.C, heeft bevorderd.
Het antoord op deze vraag moet ontkennend luiden.
Immers, een van de meest gelukkige verschijnselen van
het na-oorlogse herstel is gelegen in het feit, dat de
invloed die de E.V.C, li" Aa ViRft-i^par-jode van haar ontf-
wikkeling had verkregen, geen gelijke tred heeft gehour-
. 1̂Ü5̂  de groei van de Nederlandse vakbeweging, zoalaT
die wordt vertegenwoordigd door het H.V.V., de K.A.B.
'en het C.H.V. ' ~—~
Die groei is in het algemeen gesproken van zodanige om-
vang, dat het vooroorlogse niveau reeds ver is over-
schreden, waartegenover staat, dat de E.V.C, haar aan-
vankelijk veroverde positie niet beert kunnen handha~
ven.
Het hieronder volgende staatje geeft een overzicht van
de ledensterkte van de Nederlandse vakbeweging, zoals
die op l Januari 1940 was samengesteld.

VAKCENTRALE

N.V.V.
K.A.B.
C.N.V.
N.V.O.
N.A.S.
N.S.V.

LEDENTAL

322.300
191.500
120.350
50.600
10.500
1.600

Zodra de bezetting een feit was geworden, werd het
H.8.V. door het bestuur ontbonden. Het N.A.S. werö op
laat van de Rijkscommissaria op 8 September 1940 ont-
bonden, terwijl de N.V.C, zich kort na de bezetting bij
het N.V.V. aansloot.
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Er bleven dus nog drie van de zer"vWSmST"Ty4U bestaande
vakcentrales over, toen de bezetting van ons land een feit
was geworden c.q. kort daarna.
Op 16 Juli 1940 werden door de bezettende macht ten opzieb
te van net N.V.7. zodanige maatregelen getroffen, welke
in feite de opheffing van het N.V.V. in zijn vooroorlogse
vorm betekendetf.
In Juli 1941 werden op de K.A.B, en het C.N.Vi soortge-
lijke maatregelen genomen, waardoor ook deze vakcentrales
werden opgeheven. •»-•
Kort na de bevrijding vond de oprichting van deze drie
vakcentrales weer plaats.
Het hieronder volgende staatje geeft nu eer. overzicht
van de groei van deze vakcentrales na de bevrijding. .

YAKCENTBAIE Ledental per: 1.1_2.194£ 1.1.1949
N.V.V. ' 227.583 365.400
K.A.B. 163.900 268.000
C.N.V. 87.000 147.500
Geloofwaardige cijfers omjirftnt. ïwt 1nflftT'*B.l van de E.V.C.
zijn êF rilêtr De officiële cijfers, door de Ü.V.U.- '
leiding verstrekt, geven niet -dit kan met zekerheid wor-
den aangenomen- de ledensterkte van de E.V.C. weer.
Volgens deze door de E.V.C.-leiding verstrekte officiële
gegevens kan echter worden vastgesteld, dat in de periode

l Januari 1948 tot l Or.-frnV>PT IQdR hat iadenta} ~
van lVb.900 tot 166.200, hetgeen een achter-

uitgang betekent van niet minder dan 10.700 leden, wat
een gemiddeld verlies van bijna 1000 leden per maand be-
tekent . '
Tfanrieer de cijfers juist zijn, die de vertegenwoordiger
van de C.P.N.. Henk GORTZAK, op het congres van de S.B.B.
(Januari 1949}/heeft verstrekt, ni. 130.000, dan is het
ledenverlies van de B.V.C, belangrijk groter.

Voor wat de plaatselijke vakcentrales te Amsterdam be-
treft, gev.cn de ledencijfers hiervan niet dat- gunstige s
beeld, zoals dit bij de landelijke centrales het geval is.
De groei van de plaatselijke vakcentrales heeft geen ge-
lijke tred gehouden-met die van de landelijke centrales.
Met uitzondering van de K.A.B.-Amsterdam, hebben de Am-
sterdamse Bestuurders Bond (A.B.B.) en de Christelijke
Amsterdamse Bestuurders Bond (O.A.B,B.), het niveau waar-
op zij op l Januari 1940 stonden, no'g niet bereikt.
Gezien echter de groei ia het jaar 1948, mag worden ver- '
ondersteld, dat ook deze plaatselijke centrales d"e achter-
stand, die zij thans nog t.o.v. het leden'fcfli op l Januari,
1940 hebben, spoedig zullen hebben ingehaald.
Be E.A.B., die oifol Januari 1940 een ledental had van
8.590, in 1945 opnieuw opgericht werd met een ledental
van 5.220, zag haar ledental «tijgen tot 11.092 op l
Janaari 1949. • ** . .

'

- •:•*&
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De A.B.B, zag zijn ledental in - C*1 ° °̂' Jgy *&**T*Trr 'il *
leden, terwijl de C.A.B.B. zijn ledental in 1948 even-
eens zag stijgen en wel met 1000 leden.
Onderstaand staatje geeft een overzicht van de-leden-
tallen van de drie plaatselijke Amsterdamse vakcentra-
les, zoals die waren op l Januari 1940 en l Januari
1949.

PLAATSELIJKE
7AKCENTKALES

A.B.B.
K.A.B.
C.A.B.B.

Ledental per: 1.1.1940 1.1.1949
49.058 35.037
8.590 11.092
8.787 7.344

Is het vaststellen van de resultaten van de gevoerde
politiek van grote waarde, niet minder belangrijk is
het opsporen van de oorzaken, welke tot het verkrijgen
van de bereikte resultaten (hetzij positief of negatief)
hebben geleid.

OPPOSITIE TEGEN f Hïiemand zal kunnen ontkennen dat er in geen enkele po-
DE PARTIJ-DIC- litieke partij of economische organisatie een zo sterke
TATUUB. » g afstand bestaat uussen de leiders en de leden als in de

./ o v i*t&Arl*™*' communistische partij. Dit vindt zijn oorsprong in de
(r**««w w TA structuur van de partij, die er op ingesteld is, het in-
• ft.^./jLO/' dividu volkomen afhankelijk te maken van wat de leiders

gelieven vast te leggen. Het is nu tegen deze in de
partij bestaande stroming, waartegen in. bi.lna alle ge-
ledingen van de parti.1 geprotesteerd word^T '
Met alleen heeft "5. v. VKKHBIJ op de conferentie van 7
Mei jl. de vinger gelegd op dit in de partij bestaande
euvel (zie pagina's 8, 9 en 10), maar ook in het Mei-
nummer van POLITIEK EK CULTUUH heeft hij onder de titel
"De taken van de partij eri de organisatie", de noodza-
kelijkheid van "verdieping van de democratie in de
partij" bepleit, maar hij heeft ten slotte ook de fou-
ten opgesomd, die deze "verdieping" in de weg staan.
'"".ij komt dan tenslotte tot de conelusie:
Te weinig, veel te weinig worden de leden in het vast-
"stellen van de lijn van het partijwerk en de besluiten
"betrokken. Te vaak gebeurt het in onze leidingen, dat

( "belangrijke besluiten in de secretariaten of dagelijk-
"se leidingen worden genomen en de leden en de uitge-
"breide besturen niet worden geraadpleegd. Juist zij
"zijn het echter, die het nauwste met de massa verbon-
"den zijn. Juist zij zijn het, die het best weten welke
"de practische moeilijkheden zijn, verbonden aan de
"doorvoering van het werk ondëï~~<Te massa. Hen niet te
"raadplegen betekent voor de ••• leidingen het niet
"benutten van een mogelijkheid om "de polsslag van de
"massa te voelen"."

De gevolgen van deze, door VEEHEIJ becritiseerde metbo-
de, zijn geweest, dat zij "die het nauwst met de massa
verbonden zijn" en die "bekend zijn met de practische
moeilijkheden die aan de doorvoering van het werk onder
de massa verbonden zijn", de partij de rug toekeren."

Tal
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st aand e, ze^oj; bronnen verneem ik
het navolgande» . .

XLeden van- of sympathiserende met de G.F.T1.,
. koe ten Rooms ifatholieK v/orden, of indien zi;"

Hoorns-Katholiek Zijn hun plichten rf
neigen.

'-'l ervoor komen alleen in
7,13 öia n? et als co:nr;,tir.ist beicend staan» ,Da .;
be'?oelintT"i;i o;-i uasrna lid van het -\«A»B» t5

om daru- als ."5 do colonne op te tredan» :.
In Aasïf-«:c'dam gou hlor-ns-e reyds auooes
zi^n. In -Arnhem, ia men bezig ^.eschj cta
hiervoor te zoeken.

•Ssn der contacten dealde oiec.'e, -dat alle
ac tl 2 s speciaol gericht .moe t en-.worde n op de
plaateen • .

Snscheclê an or.-ir.evinsj Zutphen;
en OTgevingj Apeldoorn ah Amsterdam .

(Is dit no^slijk aan olan in verband met £ <
• •Gventuale inval lh lï.edsrland ?
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Op 17 Januari J.l. werd in ean vergadering van de B,N.O,F» besloten
om op meer dan één wijze door het Overheidspersoneel steun te doen
verlenen aan de stakende werkvrouwen, daarbij werd gesproken van een
kortere of langere sympathiestaking» Hierop is door de bona-flde
vakbeweging een geabnde activiteit ontwikkeld*

Op de eerste plaats werd op Woensdag 19 Januari J.l. in gebouw
"Bellevue" alhier een vergadering gehouden van de bestuurders en
vertrouwenslieden der üniebonden. Door de leiding van de betreffende
bonden werd uiteengezet wat de BNOP aich voorstelde te ondernemen en hèe
hiertegenover de houdflng van de Unieleden zou dienen te zijn.
Overigens werd verzooht wet de meest mogelijke aandacht de stemming
in de verschillende bedrijven te pellen en van bijzonderheden kennis
te geven aan de bestuurders*

ACD 4 B 3-3«49
Uitgetrokken door .................... «f™ .................................................................... Afd./Sectie ........................................................ Datum ....................... .............

Op aanwijzing van



N E D E R L A N D S E K A T H O L I E K E A R B E I D E R S B E W E G I N G
Oudenoord 12, Utrecht

MANIFEST
aan de katholieke arbeiders en bedienden van Nederland.

Verantwoording!
Dagelijks hebt gij In uw gezinnen met het loon- en prijspro-
bleem te maken!
Dagelijks vergt datzelfde, klemmende, vraagstuk de intense
aandacht van de leiding van de K.A.B.
Het een, zowel als het ander ligt voor de hand. Het gaat voor
u en uw gezinnen om het naakte bestaan, om de voorziening
in dagelijkse behoeften aan voeding, aan kleding, aan brandstof.
Het gaat voor de leiding van de K.A.B. bovendien oni het belang
van land en volk, waarvoor zij zich mede verantwoordelijk
weet:" een verkeerde loon- en prijspolitiek is voor het hele land
funest!

De leiding van de K.A.B, stelt er prijs op u van de stand van
zaken op de hoogte te stellen. Dat geschiedde reeds in haar
eigen pers, dat geschiedt hier andermaal.
Omwille van het grote belang van de zaak. Én "óók omdat
allerlei voortijdige en onjuiste publicaties in flë dagbladen
onrust en verwarring hebben veroorzaakt.

Waarom afschaffing der subsidies?
De regering verstrekte op de prijs van een aantal producten
subsidies. Deze subsidies waren na de oorlog per jaar opgelopen
tot boven de 600 millioen gulden. Zij deed zulks

om de prijzen van de artikelen te kunnen beheersen,
om het prijspeil daarvan laag te houden,
lager dan een redelijke kostprijsberekening feitelijk eiste.

Dat was, gegeven de omstandigheden, nodig.

Haar gezond was het niet:
omdat dit prijspeil daardoor onnatuurlijk was;
omdat deze subsidie van het rflk op brood, suiker, vlees, melk
en kolen in gelijke mate ten goede kwam aan de minder-draag-
krachtigen en aan de beter gesitueerden;
omdat de Staatsschuld daardoor enorm steeg.
Bovendien: daardoor was Nederland geen reëele concurrent
op de wereldmarkt;
daartegen maakt België, terecht, bezwaar in het Benelux-
verband, dat bedoeld is om gezamenlijk één economische
politiek te voeren.
Deze subsidie-politiek verhindert op den duur het herstel
van een gezond economisch leven.
Daarom is het niet denkbeeldig, dat ook Amerika bezwaar
maakt. Amerika, dat ons met schenkingen en leningen uit de
economische put wil helpen.
Maar dat geen goed naar kwaad geld gooit!

Dus: afschaffing van de subsidies, maar onder geen
beding: verslechtering van de positie van de werkers!
De subsidies zijn — althans voor plm. de helft — afgeschaft.
Het gevolg was natuurlijk: prijsverhoging.

VANAF HET MOMENT, DAT EEN EN ANDER VASTSTOND,
KWAM DE LEIDING VAN DE K.A.B. IN HET GEWEER.

HAAR STANDPUNT WAS EN IS: SUBSIDIE-VERLAGING,
ACCOORD, MAAR ONDER GEEN BEDING VERSLECHTE-
RING VAN DE POSITIE DER WERKERS. ALS EERSTE IN
DEN LANDE HEEFT DE LEIDING VAN DE K.A.B. EEN
GELUID LATEN HOREN, DAT AAN DUIDELIJKHEID NIET
TE WENSEN OVERLIET: DIE POSITIE WAS REEDS MINI-
MAAL, DAAR KON NIETS MEER VAN AF.
Toen kwam de regering met het twee-prijzen-stelsel:
vrije prijzen voor de zogenaamde luxe-,
gebonden prijzen voor de volksartikelen.
Ook daartegen hebben wij ons aanstonds — en het eerst! —
verzet:
én, publiek, op de verbondsvergadering, van 27 en 28 September
te Utrecht;
én, nieji publiek, maar even krachtig, achter de schermen in het
overleg met de Regering via de Stichting van de Arbeid.
Omdat de gemaakte onderscheiding niet houdbaar was,
omdat het bovendien ethisch niet verantwoord 'was; is varkens1

vlees bijvoorbeeld een luxe en waarom dat alleen bereikbaar
voor de hogere inkomens?

Daar kwam bij: dat er ten aanzien van de nieuwe
loon- en prijspolitiek door de regering tevoren geen
overleg was gepleegd.
Ook dat was fout! Van regeringswege is — bij herhaling T- te
kennen gegeven, dat men prijs stelt op regelmatig overleg.
Welnu: de K.A.B, is een serieuze, zich van haar grote verant-
woordelijkheid bewust zijnde beweging, xij laat niet roet zich
sollen!
Er moesten maatregelen worden genomen om de prijsverhoging
op te vangen. Het gevoerde beraad binnen de Stichting van de
Arbeid leidde tot de volgende punten van overeenstemming:
1. een tijdeUjke loonbijslag, omdat niets vaststaat omtrent de

naaste ontwikkeling der prijzen;
2. een bijslag van een gulden per week, voor 23-jarigen en

ouderen en voor gehuwden beneden de Ï3 jaar, geldend voor
lonen beneden de ƒ 5000,—;

3. over het algemeen geen doorberekening van deze loonbijslag
in de prijzen;

4. in het belang van de grote gezinnen — die altijd in de hoek
zitten, waar de zwaarste klappen vallen — op korte termijn
wijziging van de Kinderbijslagwet, zó dat de gezinnen met
méér dan 2 kinderen evenredig zouden worden geholpen;
(U weet: de K.A.B, ageert reeds lang voor een zodanige
wijziging van de Kinderbijslagwet dat in de grote gezinnen
met niet-verdienende kinderen de reeds vóór deze subsidie-
verlaging ontstane tekorten kunnen worden overbrugd.)

5. bijslag óók voor:
de gepensionneerden,
degenen, die in overheidsdienst werken., . . .
degenen, die vallen onder de Noodwet Ouderdomsvoor-
ziening.

Intussen: de bijslag is niet bedoeld als positie-verbetering, —
dat is een zaak op zichzelf, — zij beoogt alleen: het opvangen
van de méér-kosten, gevolg van de gedeeltelijke afschaffing
der subsidies.

Z.O.Z.



Wat is er nu bereikt?
Nadat, mede door het optreden van de K.A.B. het overleg met
de Regering was tot stand gekomen, is niet alles bereikt, maar
toch wel zoveel, dat wij daarvoor erkentelijk kunnen zijn,
alhoewel niet voldaan.

L-; De gulden bijslag is.overgenomen,.met dien verstande, dat de
loongrens is gelegd bij ƒ3700,—;

2. voor het overheidspersoneel worden overeenkomstige be-
sluiten genomen;

3. ,de bijslag zal meetellen bij de ziekengelduitkering;

4. een wijziging van de Kinderbijslagwet vanaf het 3e kind
(nadien vanaf het 2e kind, waarover hieronder nog -een
nadere toelichting) is op korte termijn toegezegd, met terug-
werkende kracht;

5. de regering heeft nadere overweging toegezegd ten aanzien
van hen, die onder de Noodwet Ouderdomsvoorziening
vallen. Dit dient ook te geschieden ten aanzien van de
gehuwden beneden 23 jaar en de gepensionneerden.

Kloet daar nu nog loonbelasting ai?
Ja , zegt de Regering en wel: • • • • - *

1. omdat de wet dat eenvoudig voorschrijft;

2. omdat, indien hiervan geen loonbelasting werd geheven, het
hek van de dam zou zijn: het zou eenvoudig soortgelijke
onthefflngs-aanvragen stromen.

Wij van onze kant hebben geredeneerd: De gulden
bijslag is er om de prijsverhoging op te vangen, het is
dus niet juist om daar nn weer 10 tot 28 eent loon-
belasting af te nemen!

Het resultaat van het gevoerde overleg is dit:
de gemiddelde loonbelasting ovei deze gulden bijslag bedraagt
15 cent.
Aanvankelijk.zou 24 cent extra kinderbijslag per week wórden
verleend vanaf het 3e kind (de gulden bijslag is berekend voor
een gezin met 2 kinderen), nu zal aan de volksvertegenwoor-
diging worden voorgesteld: 24 cent extra vanaf het 2e kind.
Over een extra kinderbijslag van ongeveer gelijke strekking is
ook voor het overheidspersoneel overeenstemming bereikt.

Dat betekent dus, dat ook de gezinnen met veel kinderen, déze
toeslag straks VANAF HET TWEEDE KIND krijgen uitgekeerd.

Omdat met die 24 cent de van de gulden te heffen loonbelasting
ruim kan worden betaald, is het genoemde bezwaar vervallen.
Voor ongehuwden en voor gehuwden zonder kinderen óf met
één kind is de tegemoetkoming van ƒ l,— per week redelijk om
althans de gevolgen van de gestegen prijzen op te vangen.
Door een en ander heeft de Regering dus aan onze redelijke
verlangens voldaan:

nu is er een uitwijkmogelijkheid, zij het een beperkte van
volksbrood naar wittebrood
van cokes n?.ar ajithraciet
van margarine naar boter.

Intussen: hiermee is het probleem van ontvangsten en uitgaven
in uw gezin niet opgelost,
hiermee is het vraagstuk van de loon- en prijspolitiek voor de
K.A.B, evenmin van de dagelijkse agenda!

Nóg bedraagt de rijkssubsidie op de levensbenodigdheden circa
300 millioen gulden, ook die moeten te zijner tijd verdwijnen;
de huren zullen moeten worden verhoogd, omdat zij de kosten
niet meer opbrengen;
de in uitzicht gestelde herziening (en verbetering) van de
sociale verzekeringen zal meer geld vragen.

Met 10 procent loonsverhoging is dit even ingewikkelde als
ernstige vraagstuk echter evenmin opgelost. Was dat maar zo,
dan was de Regering, dan was de K.A.B., dan waren de gezinnen
van honderdduizenden, met één slag uit de moeilijkheden!

Er zijn nog tal van onzekere factoren:

£ zal vrtfe concurrentie tot prijsverlaging leiden?

£ zullen de wereld-marktprijzen inderdaad dalen?
0 zal de Marshall-hulp de productie belangrijk opvoeren?
O zal onze afzet naar het buitenland toenemen?

DIT STAAT IN ELK GEVAL VAST: MOET EB WEER IN DE
PRIJZEN WORDEN INGEGREPEN, DAN ZAL
1. ZULKS OOK DAN NIET KUNNEN GAAN TEN KOSTE

VAN HET REEDS MINIMALE BESTAAN VAN DE
ARBEIDERS EN BEDIENDEN EN ZULLEN WIJ ONS ZO
MEN PLANNEN HEEFT DAT WEL TE DOEN, OPNH5UW
DAARTEGEN VERZETTEN, ZOALS WIJ DAT QOK NU,
MET RESULTAAT, HEBBEN GEDAAN;

2. ZAL DAT NIET MOETEN GEBEUREN OP DE MANIER
ALS NU GESCHIEDDE; NIET HET EEN NA HET ANDER,
MAAR IN GROOT VERBAND: EEN EVENTUELE VER-
HOGING VAN HUREN EN PRIJZEN BIJ VOORBEELD
TEGELIJK MET: EEN BELASTINGVEBLAGING VOOR
DE LAGERE INKOMENS; ;-

Zwaar, loodzwaar drukt de last van de wereldoorlog op onze
volkshuishouding.
Zwaar, schier bovenmenselijk is de taak van onze regering,
welke met tal van enorme vraagstukken te worstelen heeft.
Zwaar weegt voor de K.AJ3. haar verantwoordelijkheid voor
het materiële welzijn van honderdduizenden, die in haar leiding
hun onwankelbare vertrouwen hebben gesteld.
Zich daarvan ten volle bewust, zal zij niet schromen om de
dingen te zien en te zeggen, zoals ze zijn; met anders te doen
bewijst zij ons volk, bewijst zij haar leden gê'en enkele dienst

Maar evenzeer zal zjj zich verzetten tegen aantasting van mini-
male bestaansmogelijkheden en tegen maatregelen, welke
moreel niet te rechtvaardigen zijn.
Zoals zij nu deed!
Het loon- en prijsprobleem is één van de grote naoorlogse
vraagstukken.
De publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven is een
tweede.
De redding yan de persoonlijkheid van de arbeider) ,zqn vorming
en ontwikkeling, is een derde.
DE NEDERLANDSE VOLKSGEMEENSCHAP OP TE BOU-
WEN IN CHRISTELIJKE TRANT, DAT IS HET GROTE
ALLESOMVATTENDE PROBLEEM VAN DEZE TIJD.

Voor dat grote karwei is nodig; dat wij als K.A.B. met divisies
kunnen inwerken
op, de publieke opinie,
op de opvattingen van anderen.

Aantreden is daarom in deze tijd geboden, voor de

katholieke hoofd- en handarbeiders,
voor de ouderen en de jongeren,
voor de mannen en de vrouwen!

IN DE K.A.B. GIJ OOK!!
Namens het Verbondsbestuur:
A. C. DE BBUIJN, voorzitter.
A. A. J. DE WOLF, secretaris.

UTRECHT, 15 November 1948.

HIER BEN IK!
Ondergetekende (in blokletters s.v.p.)

Naam . __„

Adres

Beroep

Werkzaam bij

meldt zich aan bij de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging.

Dit formulier als brief optcnden aan het adres: Buis van den Arbeid,
Oudenoord 12, Utrecht.
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Verspreiding van **n Manifest door h» t
Nederland» VarbonA van
»n ean manlf«»t door de Raderlanda»
Katholtsk»

Ik ht»b So aar U ta berlchtan^ dut in <39 waak van 15
tot 21 Novdrabw* !<&8# ^ooa» S*t Hüéa^lai^a Vdtfbow* van
«niglagan (K*?*?»} «n de Hö^atflamÜse Eathèlieko
waging (K*A*»*) in ée gemöaiate Hengelo (0) aai» «aaifoflt l*
v<Br«pi»aj4* DOOP d« K*A*3* waadden d»a« biijattö
fetj «ie uitgangen van êo K»ï»l«»a op Zondag 21 Hovo»b»ï*
Door h«t H*V*V* w«3?daa 4« felljettea hui* aaü hui*
y)an examplaar v«a bet manlfaat van het J?, V* V, en de K* A» B»
worflt hierbij gevoegd»

(O) 2? Novambei*

Op 2$ Hoveaber l̂ S» toegaaonc'an aan het
Hoofd van da Centrale ?eill$hai<i*diftiiftt

R A V B N H A G B *



UITTREKSEL

Voor OD 862 Naam K.A.B..

Origineel in QD 5.4S. Naam ;..MaMdraiR!«t«ft...^iffllïttJEg..

Volg nr Ag, nr 3.7. 3.74 Aard van het stuk .MaaMQV.er.Z.ioJlt.

i Afz. . PPMMe..;Eee;r;Len '. : Datum ,3-6-48

Omtrent de mijnwerkersbonden kan nog het volgende wordai medegedeeld
.Qp l Januari 1947 waren in het mijnbedrijf 37860. arbeiders werkzaam,

t«w, 36460 bonafide valide arbeiders, 1100 bonafide invalide arbeiders
en 300 niet-bonafide valide Duitsers. Van deze arbeiders waren er 24440
georganiseerd en wel:

1461? man in de R,K* Hijnwerkërsbond
750,man in de Alg. Ned. Mijhwerkersbond
556 man in de Prot. Chr. Mijnwerfcersfrond
8517 man in de AlgnuBond van Werkers in het Mijnbedrij f«

Daarenboven zijn in deze bonden nog respectievelijk 1250,46,29 en 1409
gepensionneerde mijnwerkers georganiseerd, zodat het ledenaantal der onder
scheidene bonden op dat ogenblik bedroeg j 15867,796,585, en 9926,

De R.K. Mijnwerkersbond heeft een geweldige propaganda gevoerd en
wist 1778 nieuwe leden te winnen» Het juiste aantal, dat door sterfte of
om andere redenen deze bond verliet, is niet bekend, doch het staat vast,
dat het ledenaantal de 16000 zeer ver heeft overschreden,

GJaheel anders staat het met de A.B .W .M. Deze bond zou een kleine
3000 leden hebben verloten. Hierover wordt echter in de leidende en verant
woordelijke kringen van deze bond angstvallig gezwegen. In de A.B.W.M.
wordt innerlijke strijd gestreden betreffende de grondbeginselen en de weg
die op het terrein der vakbeweging moet worden ingeslagen. Een deel der
leden voelt voor aansluiting bij een vakcentrale,omdat het de organisatie
beschouwt als een miniatuurvakbond. Andere leden zijn van mening, dat
er bij hun organisatie gebrek is aan geschoolde vakbewegingsleiders. In
het algemeen heeft echter het gematigde element de overhand gekregen, zo-
dat voor aansluiting bij de B,V.O. niet meer behoeft te worden gevreesd.
Aansluiting bij het N.V.V* zou, een deel van het bestuur en de leden onder
de verbodsbepaling voor de katholieken brengen. Voor aansluiting bij de
K.A.B, wordt in het algemeen niet gevoeld, omdat een groot percentage der
leden niet geheel afwijzend staat tegenover de klassenstrijd. Resumerend
kandan ook worden geconcludeerd, dat aansluiting bij een vakcentrale de
dlfergang van de A.B .W .M, zou kunnen betekenen. Alhoewel het hoofdbestuur
het doet voorkomen.alsof de eerste moeilijkheden zijn overwonnen, staat
het vast dat de bond zeer moeilijke tijden doormaakt.

Op 6 Juni a,s, houdt de A,B.W.M, een algemene vergadering in de zaal
"Sohiffers" alhier.

In de afgelopen maand is er enige deining geweest onder de mijnwerkers
in verband met het z.g, pijleraoooord. Dit acooord is voor de mijnwerkers*
organisaties onaanvaardbaar omdat het een terugkeer van het "jaagsysteem"
met zich mee zou brengen. Door de houding van de organisaties is de onrust
weer wat geluwd. De organisaties zullen met nieuwe voorstellen komen en
hebben hun leden verzocht in afwachting van het resultaat daarvan vertrou-
wen in de leiding te blijven stellen. Gezorgd zal worden, dat een mens-
waardig arbeidstempo in het mijnbedrijf voor de toekomst verzekerd zal zijj

I/D Heerlen»
Uitgetrokken door ER Afd./Sectie AQD....4..... Datum ...15-7-48. .•

A.L. 17249-'47
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ONDERWERP, openluchtmeeting K.A.B, l fr>0' p
ANTWOORD OP SCHRIJVEN, ~

C

l

Hierbij heb ik de eer U ter kennis
name te doen toekomen een afschrift vam
het rapport mijner administratie, No.
311, betreffende de op 23 Mei j.l. op
het St. Theresiaplein alhier gehouden
openluchtmeeting van de Katholieke
Arbeidersbeweging, af d. S-L. Theresia,
alhier.

De Commiss n Politie,

Aan de Centrale Veiligheidsdienst
's Q r a v e n h a g e ,

C



Afschrift.

P O % l f I E - M A A S ? nL q H f ,

P I I H 8 f »

go.
ONDERWERP:

R A P P O B > ,

Ondergetekende, Joaegh Tlf^^S^ Brigadier van Politie te Maastrieat.
dienst doeade bij de $3n&alê~Seonerob.e, tevens Onbeooldigd Bijksveldwaohter,
heeft de eer U Bdel sestrenge als volgt te rapport eren: ̂ ~-~»--~~--~-**.—*•»*

"Heden 23 Mei 1948 tussen 13 en 20 uur, heeft de H.IC.Arbeidara Beweging.
af d. St.ineresia, tot sluiting van het door haar gevierde feest van de Arbeid^
eene openluchtmeeting gehouden op het st* fheresiapleia alhier, o ader leiding

«van de af d. voorzit t er Ohriatiaaa gIJSBK, alhier wonende aan de Ruttenaingel
-xlB0.%3f» Be meeting werd om 10.13 uw «oor aijaen voornoemd geopend, die aa eet

tor t e inleiding, het woord gaf aan Pater Jacobs* Toor een gehoor van eiroa
400 personen, vrouwen en kinderen inbegrepen, hield later Jacobs een redevoe-
ring over de «aarde en de waardering van de arbeid en de arbeidende mens.———
Breker betoogde, dat de hedendaagse wereld dreigde te vervallen in het hei»
denden, Zwlka was merkbaar, doordat de arbeid «n de arbeidende mens niet meer
die naar dering had, die er aan geschonken EK» eet worden. Toen de wereld in
vroeger tijden in heidendom leefde, w«rd de arbeid als minderwaardig beschouwt
en de arbeidende mens als een minderwaardige, öegene die zich menswaardig be-
schouwde vond het minderwaardig om te werken en liet de arbeid door slaven
verrichten. Bi;} de geboorte van het christendom begon de wereld de arbeid enw
de arbeidende mens meer te waarderea, aulks naar de Til van God, Die aijn Zoo]
Joaus liet geboren worden uit een arbeidende vrouw en ïïie tot de Voedsterva*
der van Jezus een werkman koos. Gedurende het Christendom werd de arbeid en
de arbeider ateada meer naar waarde geschat. Thans dreigt het gevaar» dat de
arbeid en de arbeidende mens wederom ale ieta minderwaardig beaohowwd worden
vooral door het heiden» kapitalisme* Alles moet thans weer in het werk ge-
steld worden opdat de arbeid en de arbeider wederom naar volle waarde worden
geschat. Om dit te bereiken moet de arbeider bij zich zelf beginnen. Be kathoi
lieke arbeider moet aijn werk beschouwen, als een plicht tegenover God en de
mensheid. Hij moet niet alleen de arbtokd beaohouwen als noodzakelijk om in
het onderhoud van ai jn geain te voorzien, doch ook dat het Gtoda f 11 ia en
dienstig voor de gemeenschap. In Zijne Alwijoe Voorzienigheid, aldus Bater
Jaoobs, heeft God bij de schepping der Wereld, dingen in de schoot der aarde
geborgen, die later aan de mensheid ten goede zouden komen. Zo gaan er dage*»
lijks tienduizenden mijnwerkers in ons land ouder de grond werken, om de al-
daar geborgen telen ot> te graven, waardoor niet 41 leen de gemeenschap van
lioht en wajürmte wordt voorzien, doeh die ook dienstbaar gijn voor allerlei
bedrijven om de gemeenschap van verdere benodigheden te voorzien. Boor het
afdalen in de mijn en het opgraven van kolen, voldoet de mijnwerker aan de
Goddelijke Opdracht, de kolen dienstbaar te maken voor de mensheid. Vroeger
baden de mijnwerkers gezamenlijk alvorens toet hun dagtaak te beginnen. Zij
baden niet alleen tot hun schutspatroon de H.Barbara, doeh ook om Soda Zegen
over hun werk af te smeken. Zn» was er vroeger in Heerlen een werkman der Se*
meentereiniging, die iedere morgen, nadat hij KLjn wagentje met schop en be-



uit file loods had getaald, aich keerde naar d« aijde der kerk en met da
steel d*ar sohep een karulotetoa or«r «leluself maakte, om aodoende Qod» Zegen CA
ver ai 4» «er Ir van d ±9 dag af te smeken. 2o moet het thans ook weer gaan. Laat
iedere katholiek» arbeider bij de aanvang ran ai 3» dagtaak Soda Zagen OT9I
zijn werk af araaken. Itoordat de katholieke arbeider zijn werk gaat beschouw*»
ala een plicht tagenorer God^ aal hij vooar aichaelf de arbeid mear «aan waar-
deren 9» «odoende meer waardering voor oichatelf afdwingen» E* zijn 90x1 maaaa
arbeiders, die «r aio h van bewust ai dn» dat al 3 en hun werk ala mind9rwaar»
dig worden beschouwd «a die daarin berusten, Zi3 B»eten echter daarin niet
blijven berusten. Zij moeten hiertegen op komen en mede helpen meer waarde-
ring af te dwingen. Er ia reeds een grotere waardering voor d9 arbeider merk*
baar, doch die waardering is niet altijd oprecht galaeend «n dus sehi
en TOOT eigen- belaag* f il de nare ld TOOT het heidendom gerrijwaard
en wil men da semeensohap de volle waardering foor de arbeid «n de
mens afdwingen, aletua besloot Sater Jacobs zijn betoog, 20 neet de arbeid9T
de arbeid beschouwen in het Te leen van Christus, do Koning ran ds Arbeid. De
T oor git t er Sijaen foornoemd dankte de apr9kar, naoena da af d» 3t* Kiereaia,
Toor «ijn aeer gawaardeerda en aandachtig belt&sterde redevoering.»————
ïbt besltiit werd daarna door 9«n jongena- «n madajesgeaelsohap 993 epealö«ht*
spel opgeveerd* Ongeregeldheden; hebfee» aich niet voorgedaan, atodat het gehael
een ordelijk varloop hseft

taarvan dit mijn ambtsedig rapport» gesloten en getekend op 2% Mei 1948,
o»ll: 8r« ui*

AAS:
De Heer Gosraaissai-is van Politie.
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HEERLEN,

Aan
Hoofd van de Centrale 'Veilig*» idsdianst

Javastraat 6ö
's -G r a T o n h a « «

',-'*?

Op Ma****** l Do«o*bor iSttf word door do*C*lturolo Dlowt*
Llafcurgoo Katholiek» Arboi«or«b*v*giiie oon bIJoo&kOMt bologd in hot Patro-
naat *Hul«o SUFraftoliottt" «B te Looler«tra*t mlhlwr,

Op do*o oljtantnoot «won oagpvooj* 270 poroowM» «AimMtg^torwtJi te
f«tt te «Ml 0̂ cltplaatooit

^ l «TJ^SK;
K J 2) Joooph'jcwo

lttor Afteltag Hoorlon ter Katholiok»

(El*.L*th.),13
B

3«i»rd0«mn» (d»p.Hho»«,Fr.),n»o Pi
3) Kp-,Dr.?o»l*,t» Sla<p»lT»ld,

door h»t

1878,
i

bl«i

Op hot podfcoi «u ooa groot gooohlldord portrot oaBcobraoht WA Dr.
Poo&ifliotBolk «oflattkoord word door te maon «wm te Uritargoo KatholUko

f* oaotrook» ^̂ § ópoHte Toorcltt«r aactlA te blJoonkoMt »tt te
«root om oom «oord wan «olkoai tot Dr.Pool»,dlo hij BOJOMM te

ArboidorobowoftlBg follolt«ordo net «iJu Jongito proaotlo to Tll-
buvc,3prokor ««c te*o proaotio o.|* oon orJconnlag door te SoottM&oob* logo-
oooooi m» te juio^oid ter otoBd*orgaBlo*tioo,ElJ hootto -rorrolgoM l» te
Dttltoo taa l te «prokor Jooo «olko»,ln «l* hij «on porcoonlljko wio«* TO.&
Dr*Poolo oa oen oortijte ioor fwioA* fa«% op te Soolalo St*4iom»kom to Sol-
duo bocrootto.7orTt»igoM hootto U j bot jongoiwkoor volkoK*«Mrol j kij bo-

oloot aot te hoop wit to «prokon,d»t d*»* ooht katholioko aroad voor «11*
tigoa 00» loorrijk* on omagonamo «on »i|&«

kot koer onlfo tongiBinMiiro ton beoto had coc*r«afhiold
OOD. rodo.lK b»t T»rl9op marran hij te lljdowirot Tan te Katholloko Jü-boWort-
bowglng l» Woot-Deltslaad godurondo te jaron 1955-19tiO ooMteto,

Bot «M oprokor «oa «KT* vro«ete,m r̂on twoon oolaoa-oa *B tn te
B aootiln*soooi ou o& oroaotorio. to bobboa do«r|;obrootettooor «ster

to Torkoroo«T«oral bij «13» grot* vrfoai Sr*Poo3*«ift te doskoro
5f on oprokoro orroo t̂io.viao or oo» •»& i» Soorl*««d|« oo»

iw.Dolt. laad had hom (»pi*or),in 1958 roodo ulteo«totoii,wljl
hij T«n te ï9»oB» kw«a.Dr.Poel» mo alottoaln «tood» ooa grot* trooot ^blo-
Ton.̂ anaoor or hotett l» Duit«l*ftd «vteron l&itholioko Arb«idor*orft«aiootl*o
*ijatdlo te »waro oehante|»»lko op do Duitoor» mot,tr«ohtoB i«*g to AOMHI,
dan fo not te g*««t yau oon •*»,!>. Pool», dl» boten «Bdor hon la^loh rioh-
toni tot r>r. Pools .Twrrolgt «prolwrrAl» wij *rooc*r na*ar 9 tooiwasoa.Dootor,

rlor AhaKi boa Ik alloon g*koa«ï,Do acdoro drlo t i ja or «i*t



<ïooo uitto st î woogdo «rrwr 4* eorrollo o&dor*oholdlBg,wol)co Br»
Fooi* t» Tilburg to» d«ol n«i.

3& H9?**2dB» J**»*«WWMI te Woét-DattolBBd nog OBfeoroor 350*000 go*
orgBnlooordo *rboI,dor».Zlj htddoB oo* Cotttr*lo,hot "Kottolor Iwts* to.KoaloB
«n oot> «itotofcOBd «•go*»,** "Kottolor ¥*«&*? S» bot «*B d. mokt fce»oB «m hot
Mtl0mal<-aoQioll«BB,vB* BO% VB* «toni» mt BBB dtddt&ljk,*»}*» bodrolgiBg dit
v9v d* latliolioko orboidoroorgoBJooti»» Yorado.Do otrljd nun oo& ftMncvBttg,not
d» vorvolgiBg WA dé Kotholiok» ojrboider».lfott otoWo getal tegoaover gotul.Do
Ktitholi^fc» «rl»id«r» tooitówa fews howdlng wur 1mit«Mh»Mfti tr»kk«n xij nwur
d* Dfl» t» KvttlMiai* d» BiMMbop »pr»k,w«r«tt d«

t» t«B«i»dftt hrt %&M«VMt ni«t
wild» d* Kwk twn«drift|*ft l* d* "SaorUtU>ijl tet d* MM** »*t

«u» Ki«h «ld* trtUcMBiJfot c*littl* •ft«hbKiLFp«r«»t IWK lurt
werd lags»»! «M d« K«th«ll»l» Arb«ld«r«»rg«Hl«*%lw t* v»ml«tt««i.

lam
O»

«tondim
door h»t Y«x>b<md««««r«tariMit «m f«rp»dw»lBg n»rdi b*l^ftv«MNbMai d*
*•-«*(&£* door d« G««t̂ p« ait ten taddmi gtfMtald^iBMUpdatr do Mj
nogcUJk mrdwi g«MtaIefc»Qfrt «rgMtt w»rdéT«wr hot rooargood Twdwooa^ooM e*dnroii-
do Irartoro tijd verbodoa,wljl dojtrln ««a *rtli»l Toerl»«,dot «ntl-oOMWodotlooh
np§*lini feowMrdo Btt*d*t a»»*»oaa«al«aoa go*ohx>«von hkd«doeh dat ted4W]4 mw
*WEtlomal-«ooiAll«9>* Toom bot OV^OA Tortodoft vord»li«t m* broohoro» drcüdeoa,
wolko «M opl̂ o Itorvikto» *»a 60«000 tot 80,000 oxoapUrMulïoM oroelwro»

coAolHMrwHi door «o» potor*dto lator S» Daol»» !• gootornau^Kwft Torrolgdo
? »ldu« »prokor/dotó d* otrljd bioof ff*oado: Hot *Kottolor Houa" t* Eeulom
do Contrml* dor Duitoo K»tholiofco Ar^oidorébowoglBf.Do leldoro

hot oiado dor Smtholiok» Arbold«-»t>owogiaff l»' «lohfe knui on dot «i^ «lék «n wil*
|« dor goootomurrlffloid on de Cïuriotolljk-oöoi»!* %ogiMWlm op hot orcoto »««-

Boo v*ftfc «ttrott ia doxo dcwiaoro $uro* tuooon 1̂ 39 •» 1998 do loidoro
ISr.Poola to Hoor Ion ^vooot mot gohotrfo mtxOüam. mor d* %oo*t*adom In DultoU
ar.J?ool» sofgdo doj^dot doio «tidcfeoft in S«oo ltmi«»tt,Ziok wodore» rlehtonS tot
Dr.Pool» Torrolgdo »proJwrin2o heVt U ow aot hurtolijfeo toprijdleg ateodv

la 19$8 wwrd OAB. JMO hot Dultso «tamtoburgoroohop OBfeaop»n.HlJ dood
Blote on hot t*rag to kriJeoB.Sprofcorfc Madoiron hobbo» govoèhtoa oaa dlo sijdo,

MlddoB igljO word oprókor «Is "Lokonyqorsittor1* *aa hot Vorbond
X»tholio]» Arooidoroyorouigiagon door do öootopo goojroitoord OB
Sa ooi» ooBBOJ f̂ermtlolBMB? iB Boioro* opgoolotoB*HiJ voroloofd do*r ol*. sot otroo
500 SodorUaiioo goniwig«BOft.Jooo «M TO! lof oW do hoodlBg docor ifodorlondoro,
dio ooBB^Of K«atiB|̂ iinodog,Bot oroajo gotooid.oon foootvorgBdoriBg hioldoa la

:fcot taBp.atsoado Bot hot golwt gorioht mor hot 7«dorland,«»rdott «ij deer
BodogotBBRoao Bot oBleoSo bovaodigoBdo voordon toog«opi B>BB,I»Ü« i ia, allo
dom «om ff»tri4dll«dn ««BfOB»YBadBar word oprofcor ororfóbrooht BOJUT
VBBT MJ T%B 1%1 tofe 19U5 -»orï»loof»aprolBor Booado kot oo» «oador^dmt .
ia lovoa muitlij hooft do novoU oohtor ^hot oohora* gosioa oa hooft te
iioa 'VBlloa ma allo roag on 'irlaad^rBB h»eg tel» l*«g«Do a»B wa *d»o Totonot»-
mrn ètoad do*r to wehton "bi» dlooor Altor abkr»t«toï tooi» hij hot «itdrukto.
Aan do toootoad.TwartB «lok do kleding bovoad,-»» do lijfcoa vit do
Itan. BOB cioatd»t do «OBOOB CVMT gelodoe h>ddoa*ljitor wordoa d» «oaoot
ia d» gnokwoor* gotor»ohttdo Idodtttg ktm tf*B tap do«d«tri|è niot mor

ftriBt Loopold TM gohoB«ollorB>Kloaollor>»»a broodor TBB Ooaoraftl
oolm«» -VBB BarJlqrtdo SodorSondoo BiBiotor Br»mn Dl̂ lc,do Bioooltop TBB

o«».iii»aaÉl JEoaa"d»"GootBfö O»B oia-ofcoro «a&tag oa boa to oj-rootoroat
«BW Tergoto«,d«t hij rood» U joroa ia hst koBp ^orbloof.
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(vervolg).

Xntuaaen »*rea de Tlatholiefce ArbeidereverealgiBgea «r altijd nog.
In het "Ketteler HM** «aren aog de 7erbonöa^aaaaa|Ife*Oülïller,

te Verboïxi«e*retariB»Utterheu« «n d* redacteur ma de "Ketteler leekt*
Ore«a«2lJ werdea na d* aaoalag op Bitter tegelijk net Dr*Gbrdeler gearree
teard.Litterhattaett «B Gres» «erden ter deed veroordeeld. Utterhatte
officier in het Saltae ligw «n braohb het t*t ^mptatm? Hij l»»f*

doa» in Bedwlfl»! «n Q»Igü tljci«M d*
«alfa t» B&«rl«tt »og wel g«»«d kufti

to tr*f f«ft,opdftt ni*t »U«Mi aan "d» «I«Ï«N (̂I l» ha»i«a *ou
d» nnw«ii ta d»

Orww
Mtondhaid «m door h»t

A» vrl«ad«a ven
tuxrd««dat «r Katholiek»

dat «r ia d» EatbaliekB YW«algl»e«a «ig«nlijk nl<*ta goed* wordt
TOOT d* Mrbvldervt-vnuftgt hij decea t̂e alen m«r de {iritiolpiete «trijd T»B
de Katholieke arbeidere te Duitsland en boe dece&.gerorwi la de Katholiek»
7ere»igiB£eaAsieh bardaakkifi teg«n het natioaaal«««elali«» i»Adeii Tewetj
te «iea aaaf de ffettee £tü l̂«t:e Imietteedem ij» hu» Yereaigl.)*E*ft*b0e de«e
TolhivldeA ia tea Tewet.

l»t »aad mn het tem «nreehte -geygoteft bieed aal eehtér eaUdteMBila Weet-
Duital«nd,to had eprefcar v*rReaen««areB thane v«derea J00«000 XktheUelt» ar-
beider* Katholiek georeanie«ard.Sr>r«fcBr r̂o*g sieh af,«at de tl̂ d.dle de Sa-
tbolieiw ar^eidwe in Duit* land heM»ea deergeHtakMe «wreM te M êa had.
leede ia Daehm hed hij cieh afg«raagd^at d« dodandaiu ia te liejyen te be-
teJeema *ad,&ece tijd had geleerd, dat de net» ataaer *eg»ittfc»m kea«al» hij
•met geleefde^SleeHba cij^die deer de Qeeet <vaa God geheel Terlatea «aren,
«ija Sa Daitektud *o diep gexoBfeea.

Phrft«»n,prop«gaBd«*« ea belortao iwaktwn het g*«akk»lijk eanet de Mteea
te «pelen.wijl deae geen eigea eerdeel hftd.Sprekw» had arbeidw* gectea.die
ha» vrijheid ea «aardigheid Wkooht<m TOOT natarieel yoerdeel.lö de etrljd

dé Kerk prebeerde aea haar te treffen in de lekewrereld.Hogere prieeter»
niet getaagea ge«et.ö» Katholieh» le*k«het»ij boer .arbeider ef aj*t«-

mur«ieeet «elfstandig genaakt vorda&.Bet ie verkeerd en nuuiea te roneïn.die
la Int iak eea aaa «i Ju, «aar la hua geloef eea kiwi.De arbeidere «eeten de
•eranteeeHHag s«If dragen ea eek de itraeht hehben ea 4ete %e dragen.Ale de
«ME <m hea t>l&«*t̂ a( de»e hea niet oeaw «e§vea*Telgeae eprelwr had Br,
Peel* dit Julet getie».

Mea «oet.Tolgeae «preker.Biet aeaea^dat de vareld ia erde «ae,al i» Bit.
Ier dood.zijm geeet,het valae geloof beheerst heden nog grote bewagiegeu.

-Deze-



&•**> tawagiagen atrtan •!•& tb»M neg «at te Katholiek*
giag *& poahcft,d«t sij »terker »l$*.Han vil te Geeat «n God ul!t tem
«wr»M bfcim*«.£r be«tfc*t,Tolg*M «prekar.eeaa *oei*l* va*Mme*d3£baf4.
tent l̂  te*» WB Chri»ttw uit koa&«lfe& went hat aefeter coad»? te Cferi»-

begliffltelan t» kaanafi kJa*r«p*l«n*De hM»l «war Buraf» ft» •**
wollêea bttekt .art woerd *W«ten vardt a»t e»«M t̂e g*vo*3,*n»

« g«ro«l«3B g«mn g«an g«mBti» vo«r te
si«» In h«t Ooet«a kr«oht«»»,«)MunPoor mm tetlvorfc

OM dit s/tmauf te kmnsm fearatt l» aoaé^wra haltere bHk m
haid nodlg.Daze algoBMh»pp«s rlndt BW» te d» Kathollafca Artxilterabawa-
gingJIma. rindt «r Itat galoofétet bargaa varcat.Wia 1« te groMalijlc» wa-
«ld ter lijlwn he«ft g«le««,h«ft dit golwA.'Hog* da» orertuiglnc?
co «aldo Jooa^^ooü-dyto^an tot »11« B»»«itd»n «ttH»& wa kunnan Icowu tot

Jubalend "All»lu>?
Syratar ai&dlgte »lj» r«da aat aan mn» baroap op I>.P««1« «• sljn

vrlendaB toch »»t aan paar voordaa toa ta «illan a£«*JcMU
Dr»Po*la «prtk Mas-op te fAnmaclgatt taa.wMW*!̂  hij te agratear ƒ««*

»ohlld«r4a als aan Toorbaald voor «£i*ft «an aaa a«i*é KateaUaka Artel*
4ar«l»Iter.Joo« a& wtwnMft al» Pfttaar HialtMrnRBB l)awa*a»»d»t &lat«coaU »»1
ward bw»«rd.l»t g»hala Dult*a Tolt ««haldlg.doah wal *hat Duitaa T*lk
*4« g»hael" 8«hnl4if n»«,¥.'j«inaar Troaear ianmd «jMorpiïinrte veer tet £»•
vwir wn tot 0Bti*nül̂ «ool*li«Ha«««rd 'hij TOOT aan «««rfcfelJlBBr uitga«
wakt.!nuiBa»K«ida apr*tor»mi* h«t «onnmi«tl**hft gwaar taatbaftrter «l»
fcat BvtlOMal'«ool«li«»MMit *!M.Ht3 «aleta cl j» gahoor «p «aji te Kark
.«a te Kutfeoliaka argy,nl»«tl«* trouw ta bll̂ T»a «n «lat aan a*at»*J* ben*
ding «nu ta wwwn.Oolc hierin ctelte hij «prekar Jooa «l* ««n veorbaelé.
Van noact nlat lolataraa namr han,dla b»»aran.<td«t asn c lab orav hat •«•>•

»& eorgon behoeft ta «&«&»"%• vteatatt« aJtoa •iMrak«r,nlwral»
-nn ülah «f «at»n ta btjteiuWa Boetaa niet «Echt»n,tot te ra-

ar ia,dooh teroren da tor a l» HJ te kladda» ptüdcaBÏ
Ba Toarftlttar Sorfein dankt» da'ljelte «^rakara en «loot ta clram 21.30

nar te bl5«ank(«»t,w«lk» o.*, ward bijfgawaend door öwl-Mial«tar
O/s. I,D .Heerlen.
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Nederl. R. K. Textielarbeidersbond f.St. Lambertus'

MANIFEST 2
dan de

De E.V.C. is weer op het oorlogspad. Deze na de be-
zetting ontstane vakbeweging vindt slechts in één kamp
verdedigers, in het communistische namelijk.
En slechts één krant in Nederland neemt het op voor
deze overbodige groep en dat is „DE WAARHEID"
het blad van de COMMUNISTISCHE PARTIJ.
Tevergeefs heeft deze communistische mantelorganisatie
getracht in Tilburg een rol te spelen:
Zij werden afgewezen! De in Tilburg welbekende com-
munistische figuren worden bewust gemeden!
Er was nog één kans en die hebben ze benut. Dat was
bij de AaBe-fabrieken.
1 Hier heeft de E.V.C, grote onrust weten te verwekken

door op onverantwoordelijke wijze de arbeiders in
staking te drijven, tegen de opgelegde maatregelen
van de regering.

Wat Is de oorzaak van het conflict bij de AaBe-
en enige andere fabrieken?

De nieuwe
Collectieve Arbeidsovereenkomst.

Dit bracht voor de arbeiders een loonsverhoging van
respectievelijk 2, 4 en 5 cent per uur.
Dit klinkt misschien tegenstrijdig.
De moeilijkheden ontstonden echter op meerdere bedrij-
ven, doordat de lonen, reeds vóór de invoering van de
C.A.O. een stijging hadden ondergaan, tegen het
nadrukkelijk verbod van het College van Rjjks-
betniddelaars in.
Deze stijging ging op bepaalde fabrieken en voor
bepaalde groepen van arbeiders boven het plafond-
loon uit.
Dat is geen uitsluitend gevolg van de sociale gezind-
heid van de verschillende werkgevers, maar werd mede
beïnvloed door allerlei factoren, o.a, aantrekking van
personeel.

2 Wij zijn nimmer onder de indruk gekomen van deze
bevlieging van sociale gezindheid. Dergelijke werkge-
vers zijn meestal de eersten met verslechteringen en de
hardsten in moeilijke tijden!

3 Juist voor deze werkgevers is een stevige C.A.O. zo
noodzakelijk.
En juist voor deze werkgevers is het eveneens nood-
zakelijk het garantieloon zo hoog mogelijk op te voeren.

Dat hebben wij gedaan.... en met succes l

De E.V.C, ligt in stomme bewondering op de knieën
voor tijdelijk wat hogere accoord-lonen.

De Tilburgse textielarbeiders weten echter maar
al te goed, dat het accoord-loon een zeer zwakke
en twijfelachtige basis is voor het arbeidersbestaan.

Daarom een goede rechtspositie met behoorlijk ge-
garandeerde uurlonen en daarboven een
gegarandeerde tninimum-tariefbepaling
van 10% en een plafond-bepaling van 20%

Daarom een prima^ vacantieregelin.g.
Daarom een goede regeling van overwerk en ploegen^

werk.
Daarom thans een in de C.A.O.vastgelegde pensioenver-

zorging voor de gehele textielindustrie, welke
nog nader uitgewerkt moet worden.

Al die resultaten van overleg en serieus vakorganisatie-
werk worden door de E.V.C, straal genegeerd. De E.V.C,
luidt desondanks de alarmklok! !

Zullen de Tilburgse Textielarbeiders zich
hierdoor voor de gek laten houden ?
Met koeien van letters roept de E.V.C, de textielarbeiders
op tegen de nieuwe C.A.O. en noemt deze een aanslag
op de lonen.

Dat is volksbedrog en misleiding!
De E.V.C, deed nog niets anders
dan wilde stakingen ontketenen.

De E.V.C, is daardoor de oorzaak dat de textielvoor-
ziening in ons land ernstige schade ondervindt. Boven-
dien brengt wilde stakingen grote schade in duizenden
gezinnen.

De E.V.C. vreest de C.A.O en terecht.
De E.V.C. heeft geen belang bij orde, welvaarten
rust.
Een welvarende arbeidersstand, goede verhou-
dingen, geluk en vrede, dat alles willen WIJ.
Maar bij welvaart en orde kan HET COMMUNISME
niet gedijen.
De Communistische E.V.C, heeft daarom tot taak de
arbeiders van de ene staking in de andere te sleuren!
Zij moet onrust stoken en haat en tweedracht zaaien tussen
werkgevers en werknemers.
Dat moet zij zolang doen, totdat.... de communistische
dictatuur een FEIT is geworden.
Dan zijn alle stakingen direct verboden en..... dan
kunnen de arbeiders als slaven hun nek krommen onder
het regiem van het Communisme.

TILBURG... let op Uw zaak!
Katholieke arbeiders, ook bij de AaBe-fabrieken, besef
toch tijdig dat gij misbruikt wordt door vreemde elemen-
ten, voornamelijk voor politieke doeleinden.
Ondanks alle agitatie kan niet ontkend worden dat de
nieuwe Coll. arbeidsovereenkomst voor het overgrote deel
der textielarbeiders een verhoging van inkomsten bracht.



De „overwinning"? bij
Van Heek & Co te Enschede.
De E.V.C, bazuint het uit en schreeuwt het van de daken,
dat de staking bi] Van Heek & Co is beëindigd met een
denderende overwinning l Natuurlijk dank zij de onvol-
prezen E.V.C.-taktiek l

Tegenover deze LEUGENS,
stellen wij de.... FEITEN!

Op 23 Octpber gingen plus minus 40 wevers van da we-
verij „Kremersmaten" in staking, omdat hun lonen niet
werden verhoogd, doch wel de l 1.— premie voor het
pensioenfonds werd afgehouden.
Op 27 October sloten plus minus 67 spinnerij-arbeiders
zich aan bij de staking.
Van de meer dan 2000 werkzame arbeiders gingen er
dus zegge en schrijve

107 in staking! Dus.... 5 pCt.

Wél kwamen er van de niet-stakende arbeiders klachten
binnen over de toepassing van de nieuwe toonregeling.
De fabflekscommissie had hierover reeds met de Directie
gesproken. Ook de Bedrijfsunie confereerde hierover op
27 October met de Directie,

Reeds toen kwam vast te staan, dat de Directie wel
genegen was om binnen het raam van de C.A.O. de
lonen te verhogen. Onder de druk van de staking was
echter direct geen positief resultaat te verkrijgen.

Intussen konden tengevolge van de staking der 107
arbeiders en de daardoor ontstane ontwrichting van het
bedrijf, grote groepen arbeiders hun normale werk niet
voortzetten en werden na,ar huls gezonden.

In verband daarmede werd door de Unie-bestuurders een
vergadering met de stakers gehouden om nadere inlich-
tingen. In deze vergadering bleken de stakers de volgende
eisen te stellen;

1 toepassing van de toegestane verhoging van de mlnl-
mum-uurlonen ongeacht de hoogte van de tegenwoor.
dige lonen.

2 geen inhouding van de f 1.- premie voor het pensioen-
fonds alvorens een volledig reglement aanwezig was.

Deze eisen werden in verschillende stakersvergaderingen
gehandhaafd.

In zijn vergadering van 4 November werd door de Vak-
raad aan van Heek & Co in overweging gegeven om
met de Bedrijfsunie naar een oplossing te zoeken bin-
nen de Bepalingen van de C.A.O.

De E.V.C.-besluurders, die op 5 November in Enschede
bij een bespreking van de Bedrijfsunie aanwezig waren,
bleken van oordeel:

dat de arbeiders wél van hun eis inzake de f 1.-
pensioenpremie waren al te brengen als de fa-
briekseommissie hierop controle kreeg.

In een daarop eveneens op S November gehouden ver-
gadering met de stakers en uitgeslotenen, bleken de Sta-
kers aan hun eisen vast te houden.

De E V C.-bestuurders hebben nadien afzonderlijk met
de stakers vergaderd. En ook op 6 November schijnen ze
nog eens weer met de stakers te hebben gesproken.

Waarom ?
Dat blijkt duidelijk uit het votgende l

Inmiddels was er een conferentie tussen de bedrijfsunie
en de Firma van. Heek & Co tot stand gekomen. De
E.V.C.-bestuurders wilden daarbij ook aanwezig zijn.
Dit werd toegestaan.
Op 7 November des morgens om 11 uur, dus vóór d*
conferentie, kwamen de voorzitter en de vice-voorzltter
van het stakingscomité (twee leden van de E.V.C.) aan
de Bedrijfsunie mededelen:

dat de stakers accoord gingen met een oplossing
van het conflict binnen het raam van de C.A.O, 1 1

Hieruit blijkt dus overduidelijk dat de
E.V.C, met het conflict in haar maag zat
en er af wilde l!

Op de conferentie waren de E.V.C -ers dan ook poeslief
en lieten hst aan de Unie-bestuurders over om een zo
gunstig mogelijke oplossing tot stand te brengen.
De Directie bleek bereid om de uurlonen binnen het raam
van de C.A.O. te verhogen, waar dat mogelijk was. Som-
mige groepen, die reeds aan het plafond zaten, konden
niet verhoogd worden.
Van toezicht door de fabriekscommissle op de geïnde
pensioen-premie kon niets komen, aangezien het toezicht

'van de Vakraad voldoende werd geacht.
Met deze oplossing gingen zowel de E.V.C, als de Be-
drijfsunie accoord.

Ziehier de „denderende overwinning" bij
Van Heek & Co. l
Inderdaad een overwinning, maar een overwinning van
Van Heek & Co. op d« E.V.C.-politiek 1 1 1 1
Het is een werkelijke overwinning voor het Unie-overleg.

Voor de E.V.C. is het echter
een klinkende nederlaag !

Zoals trouwens daarvóór ook het confict bij ten Cate te
Almelo op een nederlaag voor de E.V.C, uitliep 111
Wat kwam daar terecht van de zo manmoedig gestelde
eisen ? Niets meer, niets anders dan wat de Bedrijfsunie
in honderden gevallen en,.. ZONDER STAKING.voor
elkaar bracht 1 1

Het ts bij de E.V.C, nog Immer hetzelfde liedje i
Knallende leuzen en „denderende" eisen
IN HUN PUBLIEK OPTREDEN, maar....

aan de conferentletafel zijn de heren zoo mak als

S C H A P E N

en eten uit de hand I I I

Misselijk gedoe l
Katholieke arbeiders van Tilburg,

Maakt een eind aan de communistische invloed en
schaart U achter de vanen van de KATHOLIEKE
ARBEIDERSBEWEGING t

ontwaakt
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De K.AB. slaat
een goed figuur

Groei boven het gemiddelde

REEDS enige weken geleden werden
minpf meer voorlopige cijfers ge-

pubjiceerd over dé stand van het leden-
:al der K.AS. op l-April van dit jaar.
Daaruit bleek de aanwinst over het
eerste kwartaal van dit jaar.

Deze cijfers waren reeds zeer bevre-
digend en nu dfe stand nauwkeurig be-
kend is, wordt deze gunstige "indruk op-
nieuw bevestigd.

HjBt aantal leden der tot de K.A.B.
behorende vakbonden had namelijk het
volgende verloop: ' ,

Apothekers-ass
Bakkers
Bouwvakarbeiders •
Diamantbewerkers
Fabrieksarbeiders ...„.
H.K.W. .t
Handelsreizigers
Hotelgeëmpl
Houtbewerkers
Kappersbedienden
Landarbeiders
Metaalbewerkers .-..
Mijnwerkers '..
Overheidspersoneel
P.T.T.-personeel
Slagers
Spoor- en Tramwegpers.
Tabaksbewerkers
Technici ,
Transportarbeiders ,
Typografen ........
Werkmeesters .'.
Textielarbeiders -...
Naaisters en Kleerm. ...

l Jan.
'1947
321
6061
35219

14
24781
12930
1307
1825
6660
1177
20129
$5416
15867
11909
6873
:1701
13111
5508
1170
8817
6267
•3845
12014
1898

lApr.
1947
354
6129
35411

14
25786
13500
1521
1842
7007
1066
21177
26718
15683
12278
6971
1804
13500
5704
1170
8991
6778
4063
12825
2004

• • . Totaal ......... 224829 232296
"' -. • « _ •

Bovendien hebben de diocesane bonden
; riog een aantal leden die geen lid ,van
één vakbond kunnen zijn. Hun aantal
steeg in het eerste kwartaal van 4522
tot 5961. ^

Tot de K.A.B, behoort voorts ook de
K.A.J., populair „de Kajotters" ge-
noemd,'" Hun aantal is ruim 30.000 en
uit de statistiek der vakbondeja is vrij
nauwkeurig af te leiden, dat de helft
van hen, dus 15.000, -piet bij eeij vak-
bond zijn aangesloten. , , y,;";

Met vermijding van dubfeéïtéBingen
W3a,s,idus m * Anül-! het feaemtal der
K.A.33v 232?96 -̂5961+15000 == 253257,

Dit cijfer•'ja circa 50000 hoger dan
vóór de oorlog ooit 'Werd bereikt. -.

Met „bevredigend" ia deze positie zeer
sober gequalificeerd. Ze zou nog bedui-
dend béter kunnen zijn als, gelijk bij de
andere vakcentrales, ook de organlaatiea
van ambtenaren, onderwijzers en politie^
personeel in het grote geheel verenigd
zouden zijn. " *

In een vergelijking met 'de andere
vakcentrales in ons land, die alleen, en
uitsluitend door de aangesloten vak-
bonden worden geformeerd, bezigen, wij
hier alleeu het ledental der katholieke
vakbonden.

De vergelijking wordt enigszins be-
moeilijkt door het N.V.V., dat In zijn
jongste pubUcatle niet de cijfers van
l Januari tot l April, maar die ..'van
l Februari tot l Hei noteert.

Dit is zeer ongebruikelijk, maar zal
wel een goede reden hebben. Vermoede-
lijk wordt l Januari 1947 genegeerd,
omdat toen het ledental nog beneden
300.000 bleef; tenzij toen, misschien de
administratie nog niet volkomen in orde
waa. Maar hoe dit moge zijn, van de
drie erkende vakcentrales was het leden-
bal in het eerste kwartaal van dit jaar:

vooruitgang
l Jan. l April nom. relatief

N.V.V. 304.449 313.202 8.753 2.88%
K.A.B. 224.82D 232.296 7.467 3.32 „
C.N.V, 119.083 121.821 2.738 2.30 „

Totaal 648.361 667.319 18.958 2.92 %

Ook deze vergelijkende cijfers geven
voor de K.A.B, een alleszins bevredigen-
de indruk. Met haar aanwinst komt zij
boven het gemiddelde, en de beide
zustercentrales blijven daar beneden. *

Overigens is de verhouding voor het
N.V.V. vermoedelijk te gunstig, omdat
zijn totaalcijfer niet, van l April maar
van l Mei Is.

Tot de E.V.C. Is 4e vergelijking voorts
niet door te trekken, omdat zij blijk-
t>aarxgeen reden heeft haar ledencijfers
ter publieke kennis te brengen. Zij Is
daarmede uiterst geheimzinnig. Nu en
dan worden er eens cijfers, genoemd, erf
ook weer uit eigen kamp aangevochten.
. Aan het Centraal Bureau voor de

Statistjek is blijkbaar opgegeven, dat'
het ledental op l Jan. 194# rond 180.000
was, en per l Jan. 1947, precies geteld,
169.400.
" Ook als deze' cijfers een tikje zout
behoeven, blijkt er niettemin uit, dat dé
E.V.C, groeit als de bekende koestaart.



KAB. verstevigt
haar positie

Een ledenwinst van
ruim 42.000

Het jongste nummer van het
veertiendaags orgaan der Katholie*
ke Arbeidersbeweging publiceert
een overzicht van de loop der le-
dentallen van de aangesloten vak-
bonden in het jaar 1946. Zeer te-
recht wordt dit overzicht geplaatst
in het raam van een optimistische
beschouwing, want de KAB kan
met de vooruitgang in het afgelo-
pen jaar voor de dag komea.

l Jan.
' 1946

Apothekers-ass. 119
Bakkers 3886
Bouwvakarb. 32873
Diamantbew. 13
Fabrieksarb. 18169
HKW-beaiendten 8581
'Handelsreizigers 1000
Hotelgeèmpl. 1118
Hojjitbewerkera 5000
Kappersbed. 702.
Laadarbeideirs 16410
Metaalbew. 19243
Mijnwerkers 15592
Naaisters-kl.m. 1617

Textielarb. 9193
Qverbeadspers. 9038
PTT-personeel 5906
Slag-ere 'l2lO
Sp.-enTr.w.pers 12650
Tabaksbew. 5024
Technici 859
Transp-arbeideirs 6550
Typografen 4904
Werkmeeaters 3206

l Juli l Jan.
1946 1947
288 323

6042 6061
33068 35219

- 14 14
23263 24709
11348 12939

1226 130T
1491 1747
6054 6660,
1002 1177

19010 20129
23233 25416
16518 15867

1945
14006

11003
11302 12045
6613 6872
1437 1701

12910 13111
5328 5508
1057 1170
8525 8817
5609 6267
3708 3845

182864 211894 224910

De nominale aanwinst ia dus
42.046 of ruim 24 percent.

Deze aanwinst benadert het hds->
torische topeijfer aan het .einde
van de eerste wereldoorlog, toen |
bijzondere oorzaken, speciaal dei

-wet, in 1919 een 'aanwinst van j
; 51.432 leden aan de aangesloten
i vakbonden toevoerden.

Dit ging echter onder zekere
l wettelijke drang, doch in 1946 ge-
. heel en al door volkomen vrije
i toetreding.
•j Ongetwijfeld zal deze aanwinst

(i méér dam in' 1919 epn blijvende
- versterking der KAB bMjkem taj
t zrjn.
. De katholieke vaJiSeadea ston-
den bij de* Ingang van 1947 met

', ongeveer 30.000 jpden. boven het
hoogste
log ooit

Het
groei
deel, dat afl
kleinere -abs-"
tale vooruilg
Typerend Is
winst gerege
den. van het

.
flat vóór de oor-

(
karakter van. de

uit héfc aan-
ftel de \n d« to- j

bereikt, j
de: aan- i

alle Jnaan-
. verdeeld en

'oolc to het eerste kwartaal van '47
' aawhoudt, l

In hoeverre de positie der KAB
in de gehele Nederlandse vakbe-
weging thans, vergeleken bij vóór
de oorlog, wijziging heeft onder-
gaan is, jammer genoeg, niet
nauwfeeurig te behalen.

De publicaties daaromtrent zijn
tot dusverre nog zeer beperkt.

't NVV heeft dezer dagen mede-
gedeeld, dat Iraar leaencijfer op
l Februari 1947 in totaal 304.336
was. Met een gespecificeerde op-
gave van de ledentallen der aan- ;
gesloten vakbonden zou een dul- j
delijke vergelijking zijn te maken i
met de verhoudtogen vam vóór de
oorlog. j

De EVC verklaarde nog pas,
dat ze op weg is naar de 2ÖO.OÖO.'
Dan is ze flink achteruitgegaan, !
.maar ook dit cijfer is verre van !
juist en meer S. la de Waarheid.-j
Want hoewel de EVC een jaar ge-
legen sprak? van 230.000' leden,
, >-«i_,. . ,»_i_ BVC-bestuur onlangs op j

met 169.000 leden voor !
d* :dag, terwijl daar een af gevaar-

te kennen gaf, dat er vol-
le begroting niet meer dan

|Q leden kunnen zijn.
Het NW zegt dat als het bij de

EVC op betalen aankomt er maar
104.000 leden zijn en nodigde de
Waarheid rat door een accoun-
tantsfoureau het ledental van de
EVC te laten vaststellen. De Waar-
heid sloeg dit natuurlijk af.

Geheel anders en veel beter
staat het met de publicaties van
de prot.-chrlstelijke vakcentrale,
hét CNV, dat een overzicht gaf
van de ledentallen der aangesloten
vakbonden op l Januari 1947. Op
deze datum was het totaal-cijfer
119.249, waarbij van twee bonden
het cijfer van drie maanden te
voren moest worden aangehou-
den. Het totaal zal dus wel 120.000
zijn geweest, tegen omstreeks
114.000 op l Januari 1941.

Het CNV staat er dus ook vrij
goed voor en de algemene conclu-
sie is, dat de beide christelijke
vakcentrales. haar positie van vóór
de oorlog ongerept hebben ge-j
consolideerd.

OOSS.
; W

nATUM:



peK.A.B.gröeïT
gestaag

De 260.000 gepasseerd

DE ontwikkeling der 'vakbeweging in
ons land geeft alleszins reden tot

tevredenheid. Dit althans voor zover het
de erkende bona f 1de vakbeweging be-
treft, die klaarblijkelijk meer en. meer
het vertrouwen van de Nederlandse
hoofd- en handarbeiders weet te winnen.

De grote waarde daarvan, niet het
minst ook in nationale zin, wordt in de
laatste tijd, ook van regeringswege, on- \n erkend. Die waarde wordt i

in de laatste weken bovendien in sterke
mate bevestigd door een vergelijking
met wat zich op dit gebied in Frankrijk
afspeelt. Dit vanouds zo rijke land i»
in een hevige armoed«-crisia gedompeld,
en desondanks lijdt het tegelijk aan een
stakingscrisis, die door een onder com-
munistische leiding staande vakbewe- j
.ging voor politieke doeleinden wordt'
misbruikt.

Wel maken wij ook in ons land een ;
enkele maal kennis met verschijnselen j
van dit communistisch misbruik,, maar!
zij vormen geen nationaal gevaar, om-
dat de grote massa der Nederlandse

i arbeiders geneigd is tot een spottende
'glimlach, wanneer de communistische
vogelaar zijn uitheemse deuntjes fluit.

In deze positie van welbewuste even-
wichtigheid heeft de katholieke vakbe-
weging een voornaam aandeel, want zij
vormt ruim een der^p deel van de er-
kende vakbeweging. En 'haar aandeel is
steeds groeiende.

Dit moge blijken uit de volgende loop
van haar ledental in het tweede kwart-
aal van 1947.

Vakbonden van:
[Apothekers-Assistenten
Bakkers
Bouwvakarbeiders

^Diamantbewerkers ....
Fabrieksarbeiders
HKW-bedienden 13.500
Handelsreizigers 1.521
Hotel-geëmployeerden, 1.842
Houtbewerkers 7.007
Kappers 1.066
Landarbeiders 21.177
Metaalbewerkers 26.718
Mijnwerkers 15.683
Overheidspersoneel .... 12.278
FTT-personéel <*.971
Slagers ; 1.804
Spoor- en Tramw.pers. 13.500
Tabaksbewerkers 5.704
Technici 1.170
Transportarbeiders ... 8.891
Typografen ;..... 6.778
Werkmeesters '4,063
Textielarbeiders 12.825
Naaisters en Kleerm. 2.004

Aantal leden
l April l Juli

1847
354

6.128
35.411

14
25.786

1947
403

6.083
36.257

14
26.553
13.900
1.601
1.880
7.286
1.048

21.662
27.802
15.552
12.629
7.036
1.850

15.164
5.806
1.135
9.291
6.948
4.169

12.940
2,068

Totaal 232.296 239.095

Deze ledencijfers van de vakbonden
der KAB duiden op een alleszins bevre-
digende groelkracht.

Intussen bepaalt dit cijfer nog niet
het totale ledencijfer der KAB, omdat
zij nü&st de vakbonden -nog diocesane
werklledenbonden kent. Die hebben ook
nog een aantal leden, die geen lid van
een vakbond kunnen zijn.

Dit aantal is van l Juli nog niet be-
kend, maar,het was per l April 5961.
Daarbij 'komt dan nog ongeveer de .helft
van de ruim 30.000 leden tellende KAJ

•888.

O .b

(kajotters) die ook tot de KAB beho-
ren. De helft, omdat nagenoeg 15.000
leden van de KAJ lid van een vakbond
zijn.

Uit het totaal dezer cijfers blijkt dus,
dat de KAB de 260.000 leden is gepas-
seerd. Voorts zijn deze cijfers ook be-
vredigend in vergelijking1 met die van
de gehele Nederlandse - vakbeweging;
waarbij de EVC moet worden verwaar-
loosd, omdat deze communistische vak-
centrale geen ledencijfers, althans geen
Kwartaalcijfers publiceert.

Ook de wederom opgerichte Neutrale
Vakcentrale is niet In/dit overzicht te
betrekken, omdat van haar geen cijfers
bekend zijn. Met deze restricties was de
loop van het ledental aldus:

NVV 310.741 317.811 7.070 2.21
KAB 232.296 239.095 6.799 2.93
CNV 121,821 123.820 1.999 1.64

Totaal ... 664.858 680.726 15.868 2.39

Het groeitempo is niet opzienbarend,
maar onder alle moeilijkheden van deze
tijö is het toch stellig bevredigend te
noemen.

Daar komt nog bij, dat de KAB, even-
als in het eerste kwartaal van- dit jaar,
boven het gemiddelde groeipercentage
kwam,, en dus in dit opzicht de leiding
bleef houden. j
.In/de Nederlandse vakbeweging is .het j
katholieke aandeel nooit zo. groot ge- j
weest als op het ogenblik. '

Dit zijn wel redenen die tot een be-
lyredigend oordeel kunnen bijdragen. "


