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Dat de Vakbeweging steeds minder invloed krijgt onder de Arbeiders koat
vooral de laatste tij4 tot uiting*
Het aantal ongeorganiseerde arbeiders wordt groter en geen der bestaande
Vak-organisaties kan hieraan een einde saken*
Vooral de E.?»C* heeft «r aan mede gewerkt, OH het aantal ongeorganiseerde
arbeiders groter te maken door kaar onderworpenheid aam de C.P.N.
De Eeahöidagedaohte onder de arbeider* is aanwesig en de Eenheids-Vak-Centra-
Ie had alle persepe±ieven, om hieraan gevolg te geven*
Be grondbeginselen beantwoorden aan da EenheiIngedachte evenals d* Democra-
tische grondslag. Maar de CPB sag eea mogelijkheid* oa van de groei der £70
te profiteren en versekerde «loh van de leiding door desa ia handen te leggen
van mensen «elke non partij-belangen boren de belangen der Vakbeweging stelden*
Gevolg hiervan was dan ook, dat de Partij bij iedere gelegenheid gebruik aaak»
te van geschillen* welke in het raam van de Vakbeweging opgelost moesten wor- i
den (door overleg) voor Politiek» propaganda»
Dat hierdoor schade werd berokkend aan de Vakbeweging, was van minder belaag*
Hoofdsaak was een aparaat te bezitten* waarmede aanvallen op het beleid van
de Regering gedaan isamdan worden en door het voeren van acties schade aam
het bedrijfsleven. De grote havenstakingen in Amsterdam en Rotterdam en de
Bouwvak-staking sijn hier het tests voorbeeld van*
Be JgVC wordt thans aowel door de Unie-organisaties als door de legering ba-
at raden* daar zij gevaar oplevert voor de rost» Maar dit alles had voorkomen
kunnen worden in 1940* In dit jaar speelde de EVC een voor baar gevaarlijk
spel door d* verschillende bedrijfsgroepen oa te verman ia zelfstandige bon*
dan» «elk* over haar eigen leiding beschikten»
Dit werd gedaan na de soheuriag in Rotterdam, waardoor de O.V.B.(Onafhankelij-
ke Vak Beweging) werd opgericht «Hiermede trachtte oen d* gevolgen van dexe
scheuring «o miniem mogelijk te houden en de terugloop van laden op te vangen
door de aantrekkingskracht welke van da selfstandige Bendan ai t soa gaan*
Hat was een gevaarlijk spel» daar niet alle Bondan nat da Politiek van da
leiding aoüoord giagen.Het vraagstuk van een erkenning was bij enkele Bonden
een der eeifte wanten! maar ar behoefde niet gerekend ta worden op de mede-
werking dar Landelijke Leiding*
Radat da verschillende congressen waren gehouden en iedere Bond sijn z.g*
zelfstandigheid bezat, werden de werksaamheden der verschillende Hoofdbestuur*»
ders nauwkeurig gadegeslagen.
Dit gold vanzelfsprekend ook voor da A.B.H.M., waarvan vast stond, dat desa
Hoofdbestuurders da directe oorsaak waren van de scheuring* Hat Hoofdbestuur
dar A.B.H.M. besloot oa aan aanvraag voor Kon* Goedkeuring op haar statuten
en Reglementen en naakte dit in haar Vakblad bekend.Het aantal leden nam toe,
daar desa haddan ondervonden, dat htm leiding Vakbelangen boven alles stelde
en geen Politieke of üeligiense invloed in da vakbeweging toestond*
De Kon.Goedkeuring bleef echtar aohterwaga en de moeilijkheden begonnen.
De Laad* Leiding der SVC had net haar congres in 1949 een nieuw middel gevon-
den, om de Hoofdbesturen dar divorse Bondan aan banden te leggen door het in»
stellen van een Landelijke Raad, waarin voor elke Hoofdbestuurder 2 bedrijf s-
arbeiders zitting haddan. Saaien da ervaring op dit gebied was net da CPff,die
aorg droeg dat dese bedrijfsarbeldar» uit leden dar CPB voortkwamen*
Hiermede was het gevaar voor aan volgende soheuring voorkomaa* Desa scheuring
stond reeds vast, daar da A.M.B.2., Algemene Bond van Zeevarenden,op dit con-
gres mededeelde geen vertrouwen maar te hebban in da Landelijke Leiding en
sieh los soa «aken van da SVC«Bit werd voorkomen door het congres en de A.a.B.
2* herriep sijn plan en legde si oh bij da besluiten van het congres neer en
SOITIN5 werd in het Verboads-bestuur gakoian*
Ook dit gevaar waa basworen, restte thans nog die figuren, welke niet bereid
waren aiah ta onderwerpen, weg ta warkanoMaar wat sou ar gebeurd zijn, als
aan dia Bonden, welke da Kon.Goedkeuring haddan aangevraagd en waarbij uit
het inwinnen van Informaties bleek, dat hun Hoofdbestuur het niet eens was
ast da Vakbonds-politiak dar Land.Leiding, dese was verleend?
Vast staat dat ds positie van da CPÜF aan gevoelige klap had gekregen en da
Land.Leiding dar SVC voor een probleem werd geplaatst»
Deae Boadan soudan ia staat zija geweest, zich niet alleen ta kannen handha-
ven, maar aan groot aantal ongeorganiseerde arbeiders naar zich tfta ta trek-
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ken»
Be Saderlandae arbeider is gesteld op de erkenning, daar hij hierin de waar*
borg «iet voor zijn medezeggenschap*
Hij Biet in de Vakbeweging een orgaan, waarmede zijn reenten verdedigd kunnen
worden «n verbeteringen tot stand kunnen konen.*
Hij veelt er weinig voor, am de Vakbeweging aan een Politieke Partij te binden,
dooh ia wel bereid die Politieke Partij te steunen, die in het Parlement zijn
belangen verdedigt* Vooral dit laatste wordt bevestigd door de terugloop van
leden M j alle Vakbewegingen oBe vraag rijst dan ook op t Waarom wil men een or-
ganisatie bestrijden, terwijl men ander ai j da medewerkt aan naar bestaan?
Het 18 logisch dat het belaag van de gemeenschap gewaarborgd en verdedigd
wordt, naar de wijze waarop dit gebeurt, wekt de indruk, dat juiat bet tegen-
overgestelde gebeurt.
Als er maatregelen genomen moeten worden tegen bepaalde groeperingen, welke
een doel naatreven, dat door een overgrote meerderheid der arbeider* niet ge-
wild wordt, moot men andere wegen zoeken»
Het is een feit dat de arbeider» gauw geneigd zijn partij te trekken voer een
minderheid, welke van alle kanten wordt aangevallen.
Maar ook is het een feit, dat de overgrote meerderheid der arbeiders tegen ie*
dere dictatuur gekant ia» let gaat vooral,na de laat* Wereldoorlog niet neer
op, zich met de gedachte te verenigen, dat de arbeider* niet in «taat zijn,
leiding te kunnen geven* Het tegenovergestelde i» waar, dat er onder de arbei-
der» voldoende goede en bekwam leiders aanwezig zijn die niet de theorie
maar de werkelijkheid kennen* Vooral bij de unie organisatie* komt dit ateeda
aeer tot uiting door de oppositie in vergaderingen van die leden, welke toon
niet bereid zijn kun medewerking te verlenen aan de uiterst linkse groeperin-
gen»
Bij de Unie-organieatie* krijgen goede leider*, welke uit de arbeider* voort-
komen, weinig of geen kan», daar zij niet beantwoorden aan gestelde eieen, n*l»
een bepaalde theoretische ontwikkeling, welke alleen verkregen kan worden door
studie»
Bij de EVC is dit eohter anders.Daar komen de arbeider* wel aan bod, naar
tracht aen deze goede krachten te gebruiken voor Politieke doeleinden, waardoor
deze mensen het bijltje er bij neer leggen en ongeorganiseerd rondlopen*
Het zijn deze leiders waar een organisatie, die in staat ia haar onafhankelijk-
heid te bewaren en erkend wordt, veel aan heeft, daar zij uit ondervinding
hebben geleerd en niet de fout maken, om te weinig aaadaeht te besteden aan de

* arbeider** Het moet zo zijn, dat de Leiding van een arbeidere-organisatie
' nauw verbonden ia en blijft met de arbeider*» Tevens is hierdoor de mogelijk-
heid vooral voor de CPK ontnomen in deze organisatie te wroeten* Het neven
van maatregelen, hoe dan ook ter beaoherning van de ruat in het bedrijfsleven
| is goed, maar beter ia, zoveel mogelijk te bekijken, ef er geen andere aidde-
flen zijn door een of andere organisatie de gelegenheid te geven, zioh te ont-
1 plooien door haar te erkennen» Hierdoor wordt de gelegenheid geboden om naaat
de maning van de Unie-besturen een andere te koren, waardoor een beter over»
zieht over de gang van zaken verkregen kan worden*
Van Regeringswege doet men al het mogelijke om overeenstemming te verkrijgen
in het Bedrij f sleven «Alle sooiale voorzieningen worden door de Wet beschermd,
zowel voor de werkgever ala voor i* werknemer. Om tot betere aamenwerking te
komen is de P.8.9* ingesteld, waarin Regering, Ondernemer* en Arbeideraverte-
genwoordiger» zitting hebben»
Be theorie is goei maar aan de praktijk is geen voldoende aandacht besteed.
Be arbeiders worden,,̂ vertegenwoordigd door de erkende organisatie*, hetgeen
op neer komt, dat (2fy der arbeiders niet vertegenwoordigd zijn, t .w, de niet
erkende organisatiewen ongeorganiseerde*
Hierdoor wordt aan de GPS alle gelegenheid gegeven daar gebruik van te maken,
om de P.B.O, als maatregel tegen de arbeiders voor te stellen. Gevolg hiervan
is natuurlijkt verwarring onder de arbeider*, hetgeen juist de bedoeling ia
van de CPN*
Verwarring en misverstanden onder de arbeider* is een voedzame boden, waaruit
de CPH haar levenssappen moet halen«!en kent zo zoetje* aan wel de tactiek,
welke door de CPN wordt toegepast, om haar grote doel te bereiken*En een der
belangrijkste is de VoorliehtingoDe laatste tijd vinden er vele ontslagen
plaat* ten gevolge van verschillende oorzaken*



-3 -

la tam &m »<»4»r «*&r aan é» «urfeeld»» MHU^OMB* dat «r «torn wwdt l» «t

aleh ai*t all**i
aljn l»gm »o'n cmt-

botaftt 4» aogaUjJöi»ia, dat bat rartmt togen ao'n
tot de bfttrdÜMMtt, «aar dat «21*

IK venu* t» koat«&*
M«rvaai i» d«É èoor de a»at»g«l vmn 4e «atexw»«r m» 4a C.P.X* ét

wai-iit «BlMdatt fe*ar aotlvlt*it t« dntj^LaÉtoi «a na è» «mtet
enter 4s a@riM4ên» gtfczoifc t»

4» aad*rae«*r tot 4* kaart «n o«* tor BCM&*

doop
«at

é» «rboitox» Ö«B IwpMMttttfecMdJ^ ia «ilè vooi- ^> ««mt« mftrm» «f
a»t haa beoprwkt, dan i* «r fan vwmtt *»laif of «*HW

«a ondank» allt y«tgla«i» ter C.P.H., o» d» &rtwid«ni in r«jr»»t te krijj»,
09 e*n als^kkins uit, «ant d« arfealdtT* «tja «9 te l^o«ft» « in dit oat-

:it i« «wlic»

ton
ook d«

aita awa h«a

l«at»t» A«thod«t in to»p««siaj

iwt i
«eUjtoe

f^^^t^^r^

D.





—
 *

j

• i
 

:
-
.
-
-

- l

-
 — '

i i. r"
-'
—

,1

•

~—
 —

L—
u-

~
te

st
s.

i 
.

; 
ï .̂U

c
.r
f-
.-
B

-

r —
 - —

!

.•"if*
1.- 

- .*
.

;

i •t
r"
"™

*"

,,
 
..
.

J

,

!
'

D 1 ' •

•»
•-«

- •

' •

•'
.

•*
-•

-"
•-

'

f-
*
*
—

 •

•^

«
.
.
T

d

•

' :

1
 

;

i «
f
c
 
—

|

-
 

.
.

f
 

-,
.«

W
M

,.

1 ; i . \ i 
' i j • ! i i 
'

i 
'

j 
1

i i *«
»
*«

t T
**

-™
--

 --

1

• ' 1

• :

'

' i 
—

i j J:
 

v^
jp

s

i l 
!

:

"-
 

—
 - 

J

• ' i

.

fj
~

~
m

-*
n

'
_«

••-
. .

. 
.1 

-r-
 -.

.».
 ,

V
JW

l

, 
( 

1 
j

i
• • 

1 !
:

: i 
'

; 
i

' t i
.

- 
,

1
 

, : \ ! 
i i. 4 
j

• 
i

; 
•

; 
' i i,

i-'
 

h
' 

!
•

' 
j
:

"
 

l
;

1 
',

": 
i; 

'
tr

f"
-

!• 
r

i 
' 

i ;
 •

fc
t.
.-
.J

t.
*
fS

K
li
-
.'
 -
•
*
'-
W

,ï
ü

ĵk
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NOTA
VAN: KA-RA TTT

AAN: HB (t.a.v. BXXX)
Ho. A 1541

Xtitff^

'̂ * 4 j AH 1952

ONDERWERP: Communistische invloed op de Ned* Hefensie industrieën.

CLIPPER deed ons een brief toekomenovert de communistische in-
vloed op de Nederlandse Defensie industrieën, welke ïï bijgaand
gelieve aan te treffen.

3-12-'51, JK.

S5f"

2-
1. BIJLAGE.

/i. j'/

t~-i l ,



URGENT.

Subject: Communist Influence in Dutoh jDefense Industries.

1. CLIPPERS Service has been assigned the task of preparing an in-
ternational survey on the above subject. 11 is responsible for re-
porting, by 14 December of this year, on the various aspects of
this problem in The Netherlands. We should, therefore, greatly ap-
preeiate your considering this an urgent request for assistance
and letting us have a prompt, detailed report covering the follo-
wing points. In order for us to meet our commitments, we should
be most grateful if we could have your report by 7 December.
2. Questionnaire: '̂ "" " "~~

a. To what degree are the Dutch trade unions, exclusive of the
EVC, controlled, dominated or infiltrated by the Communist
Party? Please.name the specific unions, the suspect labor
leaders, their political affiliations and the numerical
strength of their followers.

b. Please let us have the names of the leaders of the following
trade unions and their political party affiliations; and the
number of members:

Bond van Land- en Zuivelarbeiders (BLZ);
"De Metaal" Bond van Werkers in de Metaalnijverheid;
Algemene Bond van Werkers in Chem.-, Voedings- en
Fabriekmatige Bedrijven (Chevofa);
Bond van Nederlands Overheidspersoneel (BNOP);
Algemene Bond van Werkers in de Hout en Meubileringsin-
dustrie (ABHM);
Algemene Bond van Werkers in de Textiel en Kledingind. (ATEK)
Algemene Bedrijfsbond Transport (ABT);
Algemene Nederlandse Bond van Zeevarenden (ANBZ);
Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf;
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB);
Algemene Bond Spoor, Tram en Nevenbedrijven

— c. Please list by name the major defense factories, laboratorieg
; plant s, ahip building yards, mines and other units of the de-

ft-*-"1 ! fense effort in Holland where the CPN-dominated EVC trade u
, y/^ ions have the majority control of labor.

2] r^ A,J j? d. What is the present total membership of the EVC?



NOTA

VAN: KA-RA

Op 7-2-'52 werd aan CLIPPER brief CAH/52/122 (124638)

geschreven, naar aanleiding van de nota van PHD aan

KA-RA d,d. 30-1-'52, Efo. 124638.

8-2-'52 JK.



NOTA
VAN: KA-RA

Op 21-12-'51 werd aan CLIPPER brief CAH/51/1213

(124638) geschreven, n.a.v. de nota van HB aan KA-RA

d.d. 7-l2-»51 No. 124638.

8-2-'52 JK.



[jUITCi t ff '-*
NOTA
Aan : KARA
Van : IHD

Nadat dezerzijds recente gegevens zijn ver-
zameld blijkt:

In het algemeen kan gezegd worden dat buiten
Amsterdam de voor de defensie belangrijke bedrijven
geen van allen ook maar bij benadering een communis-
tische meerderheid hebben.A fortiori geldt dit voor
laboratoria,waarvan de meeste practisoh schoon zijn.
In Amsterdam was destijds de situatie minder gunstig
doch door jarenlange security-werkzaamheden onzerzijds
zijn ook daar de belangrijke defensiebedrijven niet
meer "communist-dominated"ftewwijl daaraan kan worden
toegevoegd dat de speciale defensie-werkplaatsen
daar zelfs veel beneden liggen.Ten aanzien van de
mijnbedrijven kan de situatie zonder meer gunstig
worden genoemd.

PHD 30-

c



Aan KA-BA
Van HB.
Ho. i|H 24638.
Betr.i , Communistische invloed op de lïed. Defensie industrie.

Haar aanleiding van Uw schrijven no. A I541f d. d*
3-1 2-* 51 1 kan ik U hiermede het volgende berichten:

a. Be vraag of de naast de £7C bestaand© Nederlandse vak-
organisaties in enigerlei wij se door de Communia fcische
Partij Nederland worden gecontroleerd, overheerst of
zijn geïnfiltreerd, kan in het algemeen ontkennend wor-
den beantwoord*
Af gedacht de agitatori&che invloed, welke de communisten
- voornamelijk door 4e MC - met hun parolen en eisen
op de arbeidende bevolking uitoefenen, kan met zekerheid
worden gezegd, dat van controleren (1) of overheersing
(2) van de CPN op de andere Nederlandse vakcentrales
geen sprake is. Dit geldt voor de zgn. "TJniebonden" en
de naast deze bestaande kleinere vakorganisaties.
Ten aancien van de mogelijkheid van infiltratie (3) in
deze "Uniebonden* ligt de zaak enigszins anders. Van
communistische zijde wordt nl. inderdaad veel moeite
hiertoe gedaan. Evenwel zijn de resultaten hiervan zeer
gering te noemen. Dit temeer daar de zich van de 15VC af-
scheidende figuren lang niet altijd door de "Uniebonden"
worden overgenomen en dan zeker nog goed in de gaten
worden gehouden.
Hiernaast heeft de practijk uitgewezen, dat leden van de
"üniebonden* , die zich op enigerlei wijze als pro-coramu-
nistisch openbaren, reeds vrij spoedig deswege als lid
worden geroyeerd. In het licht van het bovenstaande kan
worden gezegd, dat ook wat de infiltratie van de CPB be-
treft, dezo t.a.v. de Katholieke Arbeiders Beweging, KAB,
en het Christelijk Nationaal Vakverbond, CNV, practisch
niet bestaat, terwijft dit voor wat het Nederlands Verbond
van Vakverenigingen, BW, betreft, nog slechts in zeer
geringe mate hst geval is. Be graad hiervan is zelf s
niet in procenten uit te drukken. Set aantal NW-leden,
dat tevens lid is van de CPB, zal nl. nog geen 1 % be-
dragen.
Bet tweede gedeelte van vraag a. behoeft gezien het hier-
boven vermelde geen beantwoording, daar geen enkele bij
de "unie "-central es aangesloten bomden door de CPN wordt
overheerst. Ook treden geen bestuurders in deze bonden
op die verdacht worden te werken ten behoeve van de C PK.
Zoals reeds eerder werd gemeld, worden bestuurders (en
ook leden) , waarvan bekend is geworden, dat zij in hun
gedragingen optreden ten gunste van de communistische
ideologie, om die reden geroyeerd.

b. Korte opgave van het ledental en de voornaamste bestuur-
ders van enige in uw schrijven genoemde bonden. (Hierbij
*3.j opgemerkt, dat een volkomen zekere opgave van het
ledental van meerdere bonden niet is te geven j aan de
hand van verschillende gegevens werd een schatting daar-
van gemaakt | dit aantal is gesteld naast de laatste of-
ficiële - door de IVO «elf * verstrekt e -ei jf ers) .

- 1 . Bond van Land -
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- Bond van ^flf^- °n Zuivelarbeidera - B.L.Z..

BTO-opgave per 1-1-*50* 12.796 ledeni
eigen schatting op dit ogenblik: ± 7.500 leden.
Vooraa&mste bestuurder»!
KUIUUUI, Pi et er (6-*9~*17) , wonende Baaaer Erf scheidenveen j

lid CJSi
SCHOTS, Hendrik (9-2~f 12), wenende Pinaterwolde; lid

CPSj
HOOBV, Gerrit (1Q-7-M5), wonende Leeuwarden} lid CPN;
PL&fJS, Albert (1 6-7-' 17), wonende loten, lid OPFj
SIRTBEJflIUUS, Oerrit (29-9- '00)» wonende S tri J en,

nietlscb georiënteerd.

2. Band vaa Werkneaen» ia de Metaalnijverneid en

per 1-1-'50ï 26*786 ledft&f
eigen »ohattin£ op dit ogenblikj 17.500 - 20,000 loden*
YooraoJuute teootwirderat
HXIJXR8, Hendriku» Johanneo (U-11-'17), wonende AsiBter-

dajif lid CPU i
VÖOTll» HendrikuB 4*öo^3 (20-11-'20), wonende Hottor-

êMf lid OPÏt
HILLBBRAJTD, IlcolOA» (18-1-»09), wonende An»terd*a, lid

OPHj
KOMÜÜI, Jan Arend (14-8-'02), woneade kroningen, lid

OHf|
BigRöHIJIS, öorrit Coraelia (20-1-'02), woneade lormorveer,

lid OP5}
BÜ3SI1IÏ, «TohmnneB (15-8-'22), wonende Aaaterdaa, lid CIS.

. YoeAlnga- en

STO-opgave per 1-1-»50i 25.454
eigen schatting op dit ogenblikt t 10,000 leden,
Voornaamste bestuurder»j
HISLEI, Willen G.B. (11-11-'04), wonende Asoendelft,

lid OPHï
BüaSEMSESflS, Hendrikue B (27-9-*22), wonende Awiterdaia,

lid OPMï
SMOOK, Derk (6-12-'12), wonende Hieuwe Sehane, lid ÖPHj
TAI Dl BEOK, lohannea C.J. (15-12-» 10), wonende Amster-

i, lid CPf.

- Bond v>a Bederlandg Orerheidaperaonoel - B.I.O.P..

KVC-opgave per 1-1-*50i 17-532 loden;
oigen «chatting op dit ogenblik i 5000*7900 leden.
Toornaanote beatuurderex
SÏOOPBÏBAAL, /«n (31 -5- '97), wonende Amsterdam, lid
DB yRIBS, Adrianus Ch. (25-2-' 15), wenende utrecht, lid

CCTj
GSOOT B01S3IK, Verhard (22-1 O-M 3), wonende Aasterdam,

lid CPIi
BLOM, Serrit (1 7-4-' 09), wenende Anvterdan» lid CPN.

van Werkers in de Hout- en Meabilerlnga-

K?C-opgave per 1-1-»50t 5.S65 ledeni
eigen schatting op dit ogenblikt t 1.500 leden.

- Toornaaaste -
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7oornaamste
HSLKEH3, CorBQlie F. (15*1**10), wonende Amsterdam, ver*

medelijk lid CFSt
VAfi £1 BSS&, Bvert (4*3** 17), wonende Zaandam, veraoede-

lijk lid cf»j
SQMOEB» Siaon (24-3** 13), wonende aaandam, lid CPfJj
CQSBffl, Hicolaaa (25*3-*96), wonende Amaterdaa, geen

CPH-lidj
dLECHTEKHORST, Taeodorue (22*3**t4), wonende Rotterdam,

coDWuniotiach «eoriteteerdj
BAKKJSfi, Seyer (17-6-MO), won«nde Afflflterdaa, lid

11.167
ei««a aohatting op dit ogaablikf i 7.500
Voornaaaate b«sttiurd«r»i
LKU3HUIS, Prederik (21*5** 03)» wonende Bn*afe*d*} lid CPN»

lid
KAMP,

3, 8i«m* {14-7-f2€), wott*nd« Ja»ch«d«, lid CPSj
ffille» (1-6-'24), «menda Bö»ch^«» lid CPH(

, mmdrüaa» (2-1 8-» 15), won«nd< Aljulof lid CPB j
l£Tf lo»t«r (19*7** 18), w<»end» £a»obed«, lid CP«iVABÜV^lAAX, WW«*Wf \ >«/, W9HMHSIW MHUVWWVH.*» AJ.S VZTt

f AH GBOET, M*ri« f. (25-3-115), woa«mda Awterdwi, rer-
aoedelijk CPI-Ud.

SfO-opgare p«r 1-1 -'50 t 13.021 l«den}
eigen acfeatti»« op dit ogenblik! t 6.000 ledaft.
Voornaaaete b*atuurd«r»i
KLBIHS1IA, sirk (11-5-'95)» vmaa&* Aaaterdaa, geen CPN-

lidf ^̂
HKZ3, fr«d«rik (7*»11-*21)y »on«ttdö öroniaga». lid CPflj
B08K4» ö«r«rdn« B* (1 2-6-* 03) wonend» Aat»t«rd«Bt geen

CPl-lidj ^̂ *
VAR BOM, Jeh*a H. (13*11** 08), wonend» Aa»t«riMi, lid

BODBKJS, C^ri*ti«Mft J. W. (29-7-* 08), wonende
lid OP8|

BOSHAJtT, Banrita (20- 2-* 05), won«od« Rotterdwi, lid C P».

por 1-1-*5Ü! 5*096
ei£*n schatting op dit ogenblik: i a. 000 leden.

, Johoa f« (S*®** 11), wom«ide Aacterdm,

f, Andriea 3. (4-3-* 18), wonende AnaterdMi, lid CPHj
BOOSJ3, Jenamea Bat* (18-12-'08), wonende Patte (H.B.),

lid OM.

per 1-1-'50i 3*036 ledenj
«igea schattin* op dit ogenbliki ± 1.000 led«a.
Vooraawnate beatuiirderst
BB J0»0, Lultsen (12-7-* 90J , woaeade Aaaterdaa, corararnia-

tiech georitnteerdj
BiÉSBAH, üersanua (29-7-'16), wonende Amaterda», vermoe-

delijk lid cP»j
* JAHSSEH -
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JANSSEN, Harinua A. (H-2-'06), wonende Amsterdam, cooraru-
niatlsch georiënteerd.

10. Algemene Bond van f erkers in net Mi.1nbe&ri;lf - A.B.ff.SU.

Bese baad heeft niets met de STC te maken, fier 1-4- '50
«loot de ABWH sioa aan bij de neutrale vakorganisatie t
Bederlaadse Tak Centrale. Koninklijke goedkeuring werd
ajuigevraagd. la een sinds Jaren doorgevoerde sulvering
van actieve coaaninlotische elementen In de bond, kam ao-
asateel gesegd worden, dat de Invloed vsn de OFH op de

/de ABW «eer gering Is. Op 25-9-* 5"! »erd/gevraagde Konin-
klijke goedkeuring verkregen.
Be ABW aal momenteel i 50.000 leden tellen.
let dagelijks Bestuur van de bond bestaat uit de volgend*

HAMJQtS, Johannee ff* { 17-5-* 09) t wonende Ktuostergeleen,
geen CFH-lid|

KfiET2BRS(^Jan L. (28-9-' 94) t wonende Broeksittard, geen
CPI-lidj ^^

KUBWISKEL, fillea J. (6-9- '94), wonende Kerkrade, geen
ÖPl-lid. ^̂

1 1 * ̂ ^ OitafhaTi^rellJk Ter^ojid van

Mt Is «en volkomen eelfstandlg* vakorganiaatle, die los
staat van de XTC ea CPI «n daartegen eerder ean vijandige
houding aantteeat. Eet keeft «ijn aeeste aaahaagera te
Rotterdam, uit Ae de*tijde »lch van de STC afgeacheid«n
leden. (Ontstaan OTB - Haart 1948)*
OfficlSle eigen opgaven van het OTB betreffende bat leden-
tal «ija tot nm toe nimmer gegeven. Desercijds wordt ge-
echat, dat dit echter rondom de 5000 ««l liggen.
Hoewel althans de meeste leidinggevende figuren anti-
Stallnlstlseo Bijn, is een groot aantal leden uiterst
links - eo niet communistisch georiënteerd} ook beeft de
fievolutionair Communistische Partij - B.G.P. - (led.
Sectie 17e Internationale) in bepaalde sectoren van
verbond aanzienlijke invloed»
Als voornaamste bestuurders van liet OTB kunnen worden ge*

TA! DEH BES®, Anten (2»*03)» wenende fiotterdam, links-
socialietlsohf

3KXD, fletse (9-4-'87), wonende fiotterdaa, idemt
SCttönt, Johannes (1-1-»84), wonende Ban Haag, idem;
ROOZHH, Prans (25-5-*97). wonende Dordrecht, fiCP-lld;
HOOFffliil, Jacob (28-1-«05), woaende Botterdamj
OOSTKRfIJï, OornellB (6-11-'06), wonende fiotterdam, SCP-

lid;
TAK BOBKJ1ATËI, fraaciscus (19-4-'06), wonende Rotterdam,

communistisch georlOnteerd}
KOHIfö, Jacob (15-5-'07), wonende Ben 3aag, aatt- COHBKU-

nietlschj *"""
T. 03, iMseadert (17-1-M1), wonende Rotterdam, oenmuüs-

tisoh georitoteerdi
KBILHAS, Jacobus (13-10-»89), wonende Groningen, lid RCP.

c. Be beantwoording van vraag o» die in overleg net de af d» B
sou dienen te gescMedsn, sou meer dan de beschikbare tijd

- vragen -
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vragen «n ie derhalve, mede met het oog op de beleids-
vragen dia In dit verfeaad rij*ent vooahands achterwege
gelat «i .

4. folgsn* opc*ve raa de ETC ««l ƒ i* oaar totale ledental
*

Kaar •caattins i» Alt aaat»! per 1-7-*51 %«i hoogste t
75*000.

BS* 7 Deoea*«r 195L
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RAPPORT VAN KB

yoor HB. B V en KBtf

No. 2922

Betr.: TNVOSRIHG TARISALOON IN BBDRIJITSN

In bijgaand bericht geef t. een informant -hoofdbe-^
stuurder van de E*V.C.- een overzicht van de oorzaken, welke z.i.
aanleiding zullen geven en reeds hebben gegeven tot verstoring van
de arbeidarust in bedrijven bij de invoering van het z.g. tarief-
loon (tarief BERENSCHOT).

Bekend is, dat de E.Y.C, de invoering van dit tarief-
loon afwijst en dat zij in het verleden reeds enkele malen gebruik
maakte van de ontevredenheid onder de arbeiders ontstaan door de
invoering van dit tariefloon, om tot werkstaking te komen.

f
Een tweetal brochures, te weten:
"0-elijke inspanning, meer resultaat" en
"Prestatie beloning", beide samengesteld door de

commissie ter bevordering van de arbeidsproductiviteit en uitge-
geven door de contactgroep opvoering productiviteit, gaan hierbij.

N.B.
3 bijlagen. Beide bro chur e s zijn met orig. aan B V gezonden.

Copie aan H.B.V-D. gezonden. .c



Het Bureau BEEKENSCHOT heeft in haar wetenschappelijk, rap- ;i:
port aangetoond, dat de arbeidsproductiviteit omhooggebraeht.
kan worden. Maar de practijk moest "bewijzen, dat dit rapport juist
was. Daarvoor was nodig precies te weten, hoe lang een -arbeider
over een bepaald werk nodig had. Br moesten dus tijdmefc$B.g«pa
gedaan worden door middel van chronometers.

In bedrijven waar hoofdzakelijk met machines wordt gewerkt,
kon men enigszins nagaan, door het aanbrengen van verbeteringen,
of de productie omhoog ging. Maar de moeilijkheid bestond in het
berekenen van de tijd, welke de arbeiders voor hun werk nodig
hadden om vast te kunnen stellen, op welke wijze de productie om-
hoog gebracht kon worden. Deze moeilijkheden kwamen tot uiting
in de tegenzin, welke de arbeiders aan de dag legden voor het geven
van de noodzakelijke medewerking.

De arbeiders zagen dit als een poging om een jaagsysteem
in het leven te roepen, daar zij geheel onkundig waren van de
Wetenschappelijke berekening.

Het onkundig zijn met datgene^ waar de arbeiders bij nodig
(" zijn, was oorzaak, dat|ie arbeiders er verkeerde gedachten van hadden.

De man met de klok werkte bij de arbeiders als een roode lap
bij een stier, zodat er maar weinig nodig was om de arbeiders
tot verzet aan te sporen.

G-een aandacht werd hieraan besteed, zelfs de vakbladen van
het N.V.V. en K.A.B. naman stelling tegen het invoeren van Weten-
schappelijke berekeningen door het te doen voorkomen, dat zij zelf
niet wijs konden worden uit deze berekeningen daar deze zo onbe-
grijpelijk waren, dat langdurige studie nodig was.

Het Vakblad voor de Houtwerkers had een formule opgenomen
met het commentaar, dat de arbeiders minstens Wiskunde moesten
kennen om dit te begrijpen.

Deze voorlichting maakte de problemen nog erger en de S.V.C,
had niets anders te doen dan de arbeiders tot verzet aan te sporen
en met succes.

Het Bureau BSESENSCHOT werd gebruikt als de oorzaak van de
ontevredenheid onder de arbeiders en de geestelijke Vader van het
jaag- en uitbuit systeem* De arbeiders moesten zich verzetten tegen

. de invoering, van de tarieven BEERSNSGHOT. Gaven de arbeiders hier-
v aan gehoor, dan werden er ogenblikkelijk looneisen aan verbonden.

Door de onbekendheid der arbeiders van de betekenis en wijze
der wetenschappelijke berekeningen, kreeg de S.V.C, de gelegenheid
om haar politieke doeleinden na te streven.

De stakingen in 1949 en 1950 werden uitgelokt onder voor-
noemd motief, waarvan vooral de Bouwvak stakingen het bewijs waren,
deze immers waren in eerste instantie gericht tegen het tarief
BEEE&NSCHOT•

Ondanks de wetenschap, dat de onrust onder de arbeiders te
wijten was aan onwetendheid, werden geen maatregelen genomen aan
deze onwetendheid een einde te maken door het geven van voor-
lichting. Wel werd een Commissie ter Bevordering van de Arbeids-
productiviteit ingesteld, welke aandacht schonk aan het belang-
rijke vraagstuk efficiency in de bedrijven.

Door de Contactgroep Opvoering Productiviteit werd een
brochure uitgegeven onder de titel "Gelijke inspanning meer resul-
taten" welke in het kort een duidelijk in voor de arbeiders be-
grijpelijke taal uiteenzetting bevatte van de voornaamste vraag-
stukken welke in nauw verband staan met de verhoging der arbeids-
productiviteit o.a«

Welk doel heeft het arbeid sonderzoek?
Arbeidsproductiviteit hangt niet alleen van arbeidsinspanning

af.



E.

.Arbeid kan gemeten worden.
De kwaliteit -van de arbeid.
Samenwerken door Begrip voor de betekenis van de deskundige

en begrip bij de uitvoerende voor net nut van het onderzoek.
Hiermede wordt op nieuw bewezen, dat voorlichting eerste

voorwaarde is tot het komen van samenwerking, waardoor het begrip
productie-verhoging duidelijk wordt.

Sr zijn bedrijven, welke dit probleem wisten op te lossen
op een wijze, die voor het bedrijf en de arbeiders goed waren
door inschakeling der arbeiders uit het bedrijf en met hen samen
te werken in de vorm van een Contact-commissie waar beide partijen
in vertegenwoordigd zijn en voor tweederde uit arbeiders bestaat.

Dit is de weg om niet alleen da noodzakelijke voorlichting
te geven maar ook om de storingen op te zoeken en door sfeerver-
beteringen deze op te heffen.

Enige der voornaamste bedrijven die hierin geslaagd zijn,
t.w. Philips Eindhoven, Bruynzeel Zaandam,Hoogovens Velsen,

/- Wilton Feijenoord Rotterdam, Halbertsma G-rouw, Werkspoor Amsterdam,
^ hebben aangetoond, dat de arbeidsruat zoveel mogelijk bewaard

blijft. Bij deze bedrijven vonden geen grote acties plaats en
werden de pogingen van de S.V.C, om deze te organiseren door
overleg teniet gedaan.

Het beste bewijs is geweest de laatste actie bij Wilton-
Feijenoord, welke haar ontstaan vond in het feit dat de Directie
haar woord niet hield.

Door de 1."V.C.-Metaal is alles gedaan om deze actie te ge-
bruiken voor haar politiek het ontketenen van massa stakingen
door de looneis van 10$ aan deze actie te verbinden.

De arbeiders echter wisten, dat er onderhandeld kon worden
met de Directie en nam^de eis van 10$ niet over, maar hield/,zich
aan de eis, waarvoor de actie werd gevoerd. Dit had dan ook tot
gevolg, dat. door de Directie ingezien werd, dat dit conflict geen
prestige kwestie mocht worden en de actie spoedig tot het verleden
behoorde.

Herhaaldelijk is getracht om bij de Hoogovens de arbeiders
in beweging te krijgen, ondanks de pogingen om de Contact commissie,

r welke daar bestond, in een verkeerd daglicht te stellen en daar-
door het vertrouwen, dat de arbeiders in deze oommissie had, te
ondermijnen, is dit niet gelukt.

Bruynzeel ZaandamJ dit bedrijf kan er zich op beroemen, dat
de arbeidsrust bewaard is gebleven evenals Philips Eindhoven, ook
in deze bedrijven worden de arbeiders ingeschakeld en worden de
problemen besproken.

Het systeem waaronder de arbeiders bij Bruynzeel werken,
waarborgt een goede productiviteit, daar er in het bedrijf ge-
streefd wordt de juiste man op de juiste plaats. Dit wordt be-
vorderd door de scholing voor vakbekwaamheid in het bedrijf en
de voorlichting over verschillende problemen betreffende het
bedrijf in het maandelijks verschijnende contact-blaadje.
Het op de juiste wijze inschakelen der arbeiders werpt zijn
vruchten af.

De firma Halbertsma te Grouw verkeert in een geheel andere
positie dan Bruynzeel, daar zij haar arbeiders uit vele omliggende
plaatsen en dorpen moet hebben, welke van oorsprong hoofdzakelijk
landarbeiders zijn. Deze mensen, welke ineens met de moderne
techniek in aanraking tewamen, moesten op de hoogte worden gebracht,
hetgeen niet zo makkelijk geleek.



De practijk bewees echter, dat deze mensen zich spoedig
wisten aan te passen en mee konden komen, zodat de productie ge-
leidelijk omhoog ging. Ook hier moesten tijdmetingen worden gedaan
en kwam de man met de klok. Deze werd dan ook beschouwd als een
vreemde eend en ondervond bij het verrichten van zijn werkzaam-
heden weinig of geen medewerking. De arbeiders moesten eerst weten,
waar dit voor nodig was.

Onmiddellijk begreep de Directie, dat er een andere tactiek
gevolgd moest worden en nam die maatregelen, welke nodig zijn om
onrust te voorkomen.

Enige arbeiders werden op de hoogte gebracht wat er gedaan
moest worden en waarvoor terwijl de Econoom werd verzocht aan de
arbeiders een uiteenzetting te geven van de nieuwe werkwijze.
De tijdmetingen werden gedaan door arbeiders, welke geen vreemde
eenden waren en de tegenstand nam af.

Door de Econoom werden voor de arbeiders cursussen belegd
waar het vraagstuk arbeidsproductiviteit behandeld zou worden.
De arbeiders werden meer ingeschakeld door hen te betrekken in

(" de verbeteringen welke aangebracht werden.
Gevolg de tijdmetingen vonden plaats, de productie ging

omhoog en de noodzakelijke arbeidsrust bleef bewaard.
Dit zijn enige voorbeelden, welke aantonen, dat door op de

samenwerking te koersen en de arbeiders op de hoogte te brengen,
de wegen ingeslagen kunnen worden, welke leiden naar productie-
verhoging. Jammer genoeg is hier het gehele bedrijfsleven niet mede
gebaat, en vooral in de Bouwvakken zal het moeilijker gaan dan in
grote bedrijven. Dit geldt ook voor de havenarbeiders, alhoewel
hier reeds een bepaald verband bestaat in de S.H.B. Samenwerkende
Havenbedrijven, welke op haar beurt weer in contact staat met de
Havenarbeiders door de Kern. Maar ook hier zijn mogelijkheden van
de zijde van de bouwondernemers om samenwerking tot stand te
brengen, maar dan zal men af moeten stappen van de huidige systemen
o.a. door elkaar te bedoncureren in het betalen van lonen, waar-
door die ondernemer welke aanmerkelijk meer betaalt, zich ver-
zekert tegen acties, maar gelijkertijd oorzaak is van de acties
bij ondernemers, welke niet bereid zijn hieraan mede te doen.

Er zijn ook andere oorzaken, welke het tot stand komen van
C acties in de hand werken. Deze oorzaken vindt men bij die onder-

nemers, welke van mening zijn, dat de arbeiders niet op de hoogte
gebracht behoeven te worden, maar te doen hebben, wat hen opge-
dragen wordt.

Zij denken mede te werken om de productie omhoog te brengen
door zonder meer de arbeiders mede te delen, dat de werkwijze
veranderd wordt en dat de arbeiders verpMcht zijn hieraan Jaede
te werken. De tijdmeters komen in het bedrijf en moeten hun werk-
zaamheden verrichten. Indien de arbeiders hun medewerking niet
verlenen, gaan zij de poofrt uit.

Dit dreigement wordt meestal vergezeld door de mededeling,
dat het opdracht is van de Regering en de werkgever dient deze
uit te voeren. Deze methoden zijn in de meeste gevallen oorzaak
geweest, dat er actie ontstaat, welke zich dan ook uit in een
staking. De werkgever zoekt de schuld bij de onwilligheid van de
arbeiders en is van mening, dat door een aantal van de meest pro-
gressieve arbeiders te ontslaan, de arbeidsrust terugkeert.
Deze mening is niet alleen verkeerd, maar bevordert de arbeids-
onrust, daar bij de arbeiders tegen de werkgever een wrok ont-
staat, die bij de geringste aanleiding opnieuw tot een actie uit-
breekt.

Bij vele ondernemers overheerst de mening, dat zij de baas



zijn en maken er ©en prestige kwestie van, waardoor het nog
moeilijker voor hen wordt om het verkeerde van hun optreden in
te zien. Een sprekend voorbeeld hiervan was de staking bij de
Atlas Amsterdam. Dit bedrijf, eengrote houtzagerij, ligt middenÉ
in de Amsterdamse Houthaven en kan beschouwd worden als de slag- l
ader van deze Houthaven. {

Aan d© arbeiders werd medegedeeld, dat er een nieuwe rege-
ling werd ingevoerd ©n de tarieven veranderd zouden worden.

Door de arbeiders werd de directie duidelijk gemaakt, dat
zij geen nadeel in het loon zouden aanvaarden. Het bleek echter,
dat er wel minder werd uitbetaald en het gevolg was staking.
In plaats dat de werkgever ging onderhandelen, gaf hij hiervoor
geen gelegenheid en stond geen onderhoud toe. De arbeiders waren,
volgens hem, zonder gegronde reden in staking gegaan en moesten
de gevolgen maar ondervinden.

Na bijna ,5 weken te hebben gestaakt, werd het werk hervat
op de oude voorwaarden en bijbetaling van het te weinig ontvangen
loon. Voor de arbeiders dus een overwinning on voor de ondernemer

C' de beveiliging van"^3ff"TéPKéerde Houding. ' -
^ " Opnieuw werd~T>esproken~ over a.e~~verandering van de werkwijze,

maar nu werd overeengekomen, dat tijdens de proefnemingen het
bestaande loon gehandhaafd bleef.

Het resultaat van de proefnemingen betekende voor het be-
drijf productie-verhoging en voor de arbeiders meer loon. Hier
werd duidelijk bewezen, dat de staking in het geheel niet plaats
had hoeven vinden, indien men direct gedaan had wat na de staking
wel kon.

Door deze staking werd grote schade aangebracht voor het
bedrijf en voor d© arbeiders, welke laatste heel wat weken moeten
werken om deze schade in t© lopen. Wat voor de Atlas geldt, geldt
ook voor andere bedrijven, waar de ondernemer de zaak verkeerd
bekijkt en denkt, het bij het recht© eind te hebben door zijn
haan koning te doen kraaien.

De statistiek der werkstakingen en uitsluitingen over het
jaar 1950 geeft een gunstig beeld in verhouding met 1949. Het
aantal stakingen was minder dan in d© voorgaande jaren.

Over 1951 waarvan nog geen gegevens bekend zijn, kan tot
f' nu toe worden vastgesteld, dat het aantal stakingen minder is dan

in 1950. In d© statistiek bevat, in haar inleiding, de volgende
belangrijk^ verklaring.

De samenwerking tussen de georganiseerde werkgevers en
werknemers ""in de Stichting van de Arbeid" droeg ©r ook in 1950
in belangrijke mate toe bij, dat de orde, de rust en de sociale
vrede in het bedrijfsleven werd gehandhaafd.

Conclusie,
De feiten tonen aan, dat gerekend kan worden óp de mede-

werking van de arbeiders, mits men hen erkent en betrekt in de
vraagstukken, welke allen aangaan. Dat d© arbeidsrust verzekerd
wordt, indien de arbeiders goed worden voorgelicht over datgeneg.
waarvoor zij nodig zijn. Dez© voorlichting kan voor iedere tak
van het bedrijfsleven gegeven worden door d© respectievelijke
vakgroepen. Laten die ondernemers, welke het probleem hebben op-
gelost, een bijdrage in deze voorlichting geven.

De vakbeweging kan een belangrijke bijdrage leveren door
een bepaald gedeelte van haar tijd, waarop zij voor de microfoon
komt, te besteden aan voorlichting over productieverhoging.
Vooral na 1945 hebben de Nederlandse arbeiders het bewijs ge-
leverd, dat op hen gerekend kan worden.

2ij hebben dan ook het recht om op de hoogt© te worden
gebracht.
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'•"•'•• Manifest ...Stichting - • :

. ;- : .AM DE EBDERLACTDSE' ^KKGEVERS. EN WEEKMEMERS
t Jja.ruim 5 jaren werk op het soqiale terrein ziet de Stichting van den

Arbèïd thans haar taak voor een'belangrijk deel overgaan naar de
Sociaal Economische Baad8 ' ,

'• Dit is een gebeurtenis., die voor de werkgevers., voor de werknemers en
voor .geheel:ons.volk van grote betekenis is. Een nieuw hoofdstuk van do
Nederlandse, sociale geschiedenis begint.

De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties van Nederland- vindon in
dit gebeuren aanleiding, zich. te wonden tot-alle Nederlandse werkgevers en
werknemers.

Wij nodigen U uit om op dit belangrijke tijdstip met ons een blik in
het verleden en een blik naar de toekomst te slaan.

Allereerst de blik in het verleden:

Vijf jf-ar.. hebben, do centrale organisaties van werkgevers en arbeiders op
eon nieuwe wijze samengewerkt. Dat is mogelijk geweeat in oen periode, die
behoort -tot- do moeilijkste van onze vaderlandse geschiedenis,; immors' direct
volgens op do1 vijf zware oorlogsjaren, HPe moeilijk het afgelopen tijdvak

_was, boso'ft ieder, die slechts een ogenblik wil terugdenken aan de toestand,
C*-'Vaarin ons land on'ons bedrijfsleven in 1945 verkoerden.

In do^e nu achter ons liggende tijd hebben wij gepoogd, ons volk er
economisch weer bovenop te helpen, do sociale gerechtigheid te bevorderen
en do r.rboidsvrede te dienen* Wij hebbon dat gedaan ,met erkenning van
eikaars zelfstandigheid, met eerbiediging; van eikaars.levensovertuigingen,
mot de vaste wil, 0313 volk te dienen» Stellig heeft al dat werk tekort-
komingen gehad* ,Wij e r kannen-,iet, Maar- 'tegelijk •willon„wi j met vol*-,
doening' vaststellen,- dat ook goede resultaten met 'dit moeizame werk zijn
bereikt-, ; ' ' • . V1 • : ' • :

; Door.het optreden van de Stichting van den Arbeid verkreeg het ge-
organiseerde bedrijfsleven een veel groèore invloed dan voorheen op do
voorbereiding en de uitvoering van tal van overheidsmaatregelen,

Aan het ,qponomis-;chö herstel heeft de .Stichting ven 'den Arbeid actief mede-
werking kunnen verlenen, o.a, door mode richting to geven aan de loon-
vorming. Voor grate groepen van-'hen, die in het-bedrijfsleven werkzaam zijn,
is ondanks ónzekeï1 blijvende'economische omstandigheden door overleg veel

t stand gebracht kunnen wgrden,

' Het, levenspeil van de laagst betaalde werknemers is zowel absoluut als
relatief1 verbeterd. . ' -

De spanning tussen lonen en prijzen gaeft weliswaar nog moeilijkheden, doch
het levenspeil kan de vagelijking.jnet de' toestanden in andere door de oorlog
zwaar getroffen, landen stellig doorstaan, : .
Het overgrote deel der werknemers hoeft thans 6 plu9 6; betaalde vacantie'--
dagen.: * ' -
In verschillende b.edrijf s takken veerden pensioenvoorzieningen getroffen.

Do maximum duur der ziekengelduitkeringen werd rerdubbeld en andere verbete-
ringen in de sociale verzekeringen konden eveneens worden aangebracht.

Dit.zi:jn slechts enkele voorbeelden van hetgeen door overleg en samen-
werking is verJcrogen, terwijl het bedri-jfsleven ̂ ich moei'zaam herstplde.

Dit alles is echter zeker-niet alle en--'het resultaat' van het werken van'een
tiental bestuursleden van de Stichting:, van den: Arbeid en van hot scrore-
tariaat van de Stichting. - • - • •



Doch hoe belangrijk de. .arbeid van het' Stichtingsbestuur en hoe gewichtig
de medewerking der Overheid, ook mogen zijn geweest'- vele malen belang-
rijker was de houding van U, georganiseerde werkgevers en werknemerë. - » . •

Het werk van deze* ;vijf jaren zou van veel minder waarde zijn geweest,
wanneer gij niet do. Stichting van den Arbeid Uw vertrouwen had geschonken,
wanneer gij niet als goed Vaderlanders begrip had getoond voor de moeilijk-
heden die herhaaldelijk 'aan de dag zijn getreden, "• : wanneer gij niet •* ook
al viel dit wel eens zwaar - als goede leden aan Uwe organisatie trouw
waart gebleven, • :

Daarvoor danken wij U, nu do Stichting oen belangrijk deel van haar taak
overdraagt aan do Sociaal Economische. Raad. ' •

, En nu de toe komst 7 .
De, sociaal Economische' Raad is zijn werk' als hoogste orgae.n van de publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie begonnen. , •

G-ij weet, dat wij over het beginsel van de publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie niet allen gelijk denken. Maar gewichtiger dan deze verschillen

. is' het gemeenschappelijke uitgangspunt, *

Bij déze overdracht . aan de Rr.ad van een ̂ voornaam deel van de Stichtingstaak
.spreken de centrale werkgevers- en arbeidersorganisaties r verenigd in de f ̂
Stichting van den-Arbeid, het voornemen uit om hot grote goed van de
samenwerkiag tussen werkgevers en werknemers ook onder de gewijzigde om-
standigheden to behouden en te versterken. Alleen op basis van deze samen-
werking zal hot overleg in de Sociaal -Economische Raad tot bevredigende
resultaten kunnen leideii, terwijl de_ze grondslag ook de- onmisbare voorwaarde
7vormt'"voor de ontwikkeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
zelve, . " .

In.;, d c 'onder neming en zullen do ondernemingsraden de organen moeten zijn, ':
die deze zelfde gedachte vansamenwerking tussen de werkgevers env-de ' :

vertegenwoordigers van het personeel. belichamen»

De 'Stichting /ten den Arbeid blijft voortbestaan als 'hoogste orgaan van het
vrije overleg tussen de oerfcrale organisaties van werkgevers en werknemers-'.
Zij zal haar bemiddelende en voorlichtende taak blijven voortzetten, zowel
ten aanzien van algemene problemen 'als met betrekking tot. vraagstukken,.
die in bepaalde bedrijfstakken of o.ndernemirigen kunnen rijzen,

De tijd waarin wij .geplaatst zijn, is hoogst ernstig* i
G-rote gevaren bedreigen onze samenleving.

Offers voor militaire defensie zijn noodzakelijk, ffaar daarnaast' blijft
werken voor onze sociale en economische weerstand gebiedende eis,

tegenover de negatieve en destructieve machten, die ons bedreigen, willen
wij positieve en constructieve arbeid verrichten,

Wij hebben tot taak, de werkgelegenheid in stand1 te houden en met het
oo.g;op de groei van onze bevolking te bevorderen.

Het ..Nederlandse bedrijfsleven mo'et worden versterkt om zij,n inter nationale.
taak te kunnon blijven varvullen, . :

Tot al deze/ gezamenlijke arbeid wekken wij U op,
30 November 1950. ' . . .
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[nleiding, Eenheid-Vrede, twee begrippen, waarvan de actie, die in
het afgelopen jaar door de ÖPN en haar mantelorganisatiee
is gevoerd, niet is los te maken.
Het is immers een onweerlegbaar feit, dat de propaganda
die in 1949 werd gevoerd, voornamelijk op deze twee be-
grippen is terug te voeren.

V. Benheid en Vrede hebben echter niet alleen in de na-oor-
logse jaren de ontwikkelingsgang van de actie van de cora-j
munisten op politiek— en sociaal-economisch terrein beïn-j

, vloed, maar deze twee begrippen waren het ook, die in de
V voor-oorlogae jaran hun stempel hebben gedrukt op de acti

: van de CPH en dit doet op het ogenblik de vraag stellen:
-l "Welke zijn de resultaten geweest, die met deze actie
l zijn bereikt?"
.i>

; In het bestek van dit overzicht zal echter moeten worden
volstaan met in de eerste plaats in vogelvlucht weer te
geven, welke de gevolgen zijn geweest van de door de CPH
gevoerde eenheidsfront-politiek voor de Nederlandse vak-

\, waarbij echter niet op details kan worden inge-
\. Hier zijn slechts de voornaamste gebeurtenissen

, « • ! • • • vermeld, die als gevolg daarvan hebben plaats gp vonden.

Nu bijna 30 jaar geleden - om precies te zijn - op het
congres van de CPH-G-roningen 1921 - werd de actie voor de
vorming van het eenheidsfront voor de eerste maal gepro-
pageerd, welke actie erop gericht was, de opheffing van
het Nationaal Arbeida Secretariaat (NAS) te bewerkstelli-
gen, door de aansluiting van het JJAS bij het NVV'te pro-
pageren.

; Vorm en middelen, die voor het bereiken van dit doel wer-
ï den toegepast en aangewend, werden bij de tijdsomstandig-

heden aangepast,
\ Toen na het Groningse congres de CPH-leiding de eenheida-
i frontpolitiek overeenkomstig de a,g« vakverenigingsresolu*
', tie ging propageren, waardoor zij zich dus op sociaal-«—
i conomisch terrein ging bewegen, waren de gevolgen hier-
>, van al heel spoedig merkbaar, met dien verstande echter,

dat niet de eenheid maar het tegenovergestelde werd be-
\.

De strijd voor de eenheid in de vakbeweging door de com-
munisten gevoerdt werd in die dagen gekarakteriseerd als

een



eea "poging, de revolutionnaire arbeiders bij te zetten
in de grafkelders van het N W."
Toen het in 1923 te Arnhem gehouden congres m a het HAS
zich in principe uitsprak *oor de aansluiting ma het Hi,
bij de Rode tak-Internationale (H7I),' toad direct daarop
een scheuring plaat» in het BAS, welke de opriehtiag van
het Nederlands Syiedicalistisch Vakverbond (NS7) tot gevolg
had. • : l ' ; '̂  " '
Het HAS-Congres-K»rst»is 1925- sprak zich, overeenkomstig
de uitspraak van het NAS-Coagreg, 1§23, uit voor de aan-
sluiting van het SAS bij de H7I.
Deze beslissing vaa helt HAS-congres was echter niet in
overeenstemming adt de vakverenigiags-resolutie van de
CPH die, zoals r««d^ %» vermeld, de opheffing van het NAS
eiste. Het feit,-*ft .in de periode van 1921-1925 een grod
aantal van de leiders van het NAS en de daarbij aangeslo-
ten bomden zich al» lid van de CPH hadden laten inschrij-
ven, met hat dool <te opheffing van. het NAS te voorkomen,
moet als de oor*as,k worden genoemd voor de aansluiting

it SAS bij d<> fiVI,
de gevolgen ;Mervan zijn geweest voor de CPH zal in

>prolg van 441f overzicht worden vermeld, waaneer de
3»$.i«l wor^Jn gevraagd voor dé eenaeidsfront-poli-

Hiëfcv^fêl d» CPH onpolitiek gebied.
J)mgtre«ks 1931, nadat ook de leiding van het NAS de ver-

>V V,"/.-''T ' . v'^&'7^1»iading met d* EVT had verbroken, waardoor eea breuk tus-
<?£• ^'V-' : ;>^ B: Jrf; •'- -V^?.**a d*; ^É^* ?̂1* •iÉfe':̂ 6 HAS en di* van de CFH *ön voldonger
1 ' ' • - - " ; • ' . • • >/ ^'fU^r^^it^vlttiu: Inir^^lwBr de leiding 'vaa;'de CPH overgegaan tot
& . V -.;.k''•-.'';. t]'ifa >Qvtxjjjj&ng -vin Se Kevolutioanaire Vakvereaigiags Oppo-
^ * v V - / ^lii'tie (fÖhSli waarvan de leiding aan de tegenwoordige ae,-
i; •.'."••••-•'^^^;|ire<tariii'TÉa'd», CPJI, P. de Q-SOCff , werd opgedragen. Sier-
i »«a4e wer4 de z.gf pariode van de a. g. " c ellenbouw* tage-

V : |̂i|d, wM^tegen «öfeter, la het bijzoader do<r de ladders
* ^ ipa hft M«iderlanfl» YarSoad van 7»;i!%Yereai|iingen (HTV),
, ,V- • .• flteatregelaa werden genomen ter beaëherming van hun 0rga-
i , : tilsatie tegen het gewroet vaa de communisten» Eea van de-

ze maatregelea was, dat het lidmaatschap'van $* CFH
/ t ferenigbaar werd verklaard aet dat van hat KV7r
' / Pee» maatregel paalete het voor de leiding vam de GPH nood

"' »i|kelijk.- aaage«iaa zij op deze wijze haar doel niet kon
l Iwpreikan - om aaflere wegen te gaan bewandelen, met als ge
l ^ > f volg dat ia 1936'"tot rd« opheffin|t van de E7Ö werd overge—
l" - s gwWLt overeenkomstig Congresbesluit. (Congres Kerstmis 1935

v / ea de ZfllfstHndigheiii van de Vakbeweging werd erkend.
; Ia Mt Üai-*nu'a©ör »aa "Politia^^ an Cultuw3y*bl*z 261/1937

kotot PV de GEpOÏ iet de conclusie, dat als gevolg vaa de
ophefflau van da EY© «p valrvereaigiTigsgebied ea ia het
bij«»iï4<«; in "hèt 1ï7/y; "eea tastbare vooruitgang van de
eenheidsgödachte is vast te stellen."
Hij Jcoa^ tot deze conclusie omdat:" da z.g. uitzonderings
"bépalii^en tagan de CPH, waarvan het lidmaatschap door
*het ST7 «mverenigb&ar waa verklaard met dat van de mo-
"der^a vakbeweging in da praktijk la de Haasts vakbonden
"buiten werking aiJa gesteld. Sinds een Jaar werden geen
"leden uit de moderne vakbonden, wegens lidmaatschap van

l "de OPH of oon»nmi!S^i,3<%« ga^inahaiö^gBjroyeerd.
\r * z0 gaat hij voort +•"*« ge«i3i|I^da situatie, als
J . . • '- '• f '" S: - .• 'V ' - • ^*" -ÏT>' - " , " PM

l
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"gevolg-van $fr economische opleving en de. devaluatie,
"waardoor de^itodeme vakbeweging weer offensieve eisen
"ie gaan stellen, Vracht ook in de vakbeweging een andere
"geest. • • ' • ' N ' ' , • " , , , , ' ' ' •
"In de besluiten eer 15PH, betreff«ade Jij»t liquideren van
"fracties sa garneringen in de x&itfbQX&ènen 4$ erk^ïöaing
"van de zelfstandige vakbeweging, liebben bevrediging ge-
* bracht in die kringen van de mod^tfB^ vakbewegiagsmannen,
''die ui* sluitend' bezwaar ^ddea/^tégj»^A«, jErgarafcèatie^me-*

die zij als geheadinje van de or~
^_ iwel^n^ gëaichouw^

"VïT de CPH - alduè de GROOÏ - een weg naar aaaenwerking
"banen, dam Dieet zij zich in deze verhoudingBn-erkenning
"van de zelfstandigheid van het NTV achikkjen ea *ij heeft
"dit ot)k met voll» overtuiging gedaan." „
HIJ meende hierin te Kien een "verbeterde betrekking tu»-
-3<ftD, COBöiitSöEliÖ-vfiT3L"'"- Ï̂X''' MÖ
dan ook èrkeiiBan dat;*1 dit n«« »1<
"nader is, tot €e
"derab*weging in haar
"derland steeds dringender
.De vereniging van "alle
'krachten wordt door hem nooSsakslJ
aaamate stap n&ar de

Deae samdnwericing al$fttte hij mogelijk pp de grondslag» eo-
al ar die Is neergelee* l|i de stelllB^éa., 41e: alf fi<"" "
lien dienen voor de orgianen, waariö. die sameöw4f;ki]
georganiseerd, n.l, in de Plaatselijke Haden e»^de

. . „
Het'IseTioeiPt wel geen betoog, dat iiocja de leiding van ||e
3DAÏ, noch die van h«t NW ook enige aandacht aan dit'
voorstel hebben gesottonken.
De nadien door de dPH gedane voorstellen,hebben een v«or
de ©1H negatief rear^itéat opgeleverd»
Wasaeer aia de vnaag vördt gesteld: Heeft de eenbs idsfront-
actie van de CPH ook haar steapel gedrukt op de ontwïkke-
ling en de groei van de Nederlandse vakbeweging^ zoals di<
Wóapf* vertegeniröördigd door d« d^rie g;eöotïlt» vakcentrales'
dan moet het antwoord hierop «atfcennéad luiden*
Set énderstaand ata*iet dat *üia over*lcnt geeft van d*
groei van de Nederlandse Talfcbétfeging, Is .̂?*o4a? eeil o-^
vertuigend bewijs. V, i ' . - ' " '

fep^areh
-21

Topjaar
1932

1.1.53 ..36 1.1.38 ' " • • > 1.1.40

NVt- 262,200
160.200
76.750

342.OOO
198.000
118.800

339 «*03

116.913

287.671 302.298
175.906 177,32?

113*231

32^.900
199.500

-i
o*-

„.-«. ,r- f
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**»* 1944-4* b**ettias vafc ene land een jfeit
wjrd het-SSV, dat op l Jaataari 1940

oor h«t b0$tunr ontbonden. '

• - - " • .

HeVÜ&S e» de daarbij aangesloten vakbonden wercleii
laat ,van Se Ri^lfas-eooatisaaris, door Mr HOST van • T0
4p •!(=, 3«pt«mber l$40::0:3M!bo£i3en. • . • '.' •.'*.
ifc'fcfft top^ar :ï9 ft»4 h*t BAS 50,000 ledea welktop^ar :ï9if ft»4 h*t BAS 50,000 ledea, welk aan tal,
door ac hè «ring :«ta' Tim%' ,gèTol«' fan d« ö^nh^idsjhpöiili
fiat d« GPHr daa^4^|JviO,5yO óp l Jamiari 1940*

"

115 Jiïli 1940 wèj?| %^* Ntt op last vaa de bezettende
onder leictln^. Ton Ö« SegariHge-Comniiasaris, H. J,

VOUDMBBRG- geplaatflrii. I«n positieve samenwerking van het
UTST-bestuttr met d*„)a«»la»tröff«nde iaatanties van het
Commissariaat werd uitgesloten geaeht. vandaar deze maat-
reg«lf Op l April 194̂  bedroeg hét ledental van het

Het Booms Katholiek Werklieden Verbond (EKW)
het fijdstlp, dat hiit 'Pfy 05,d«ir: de BegeringjB*Coaiai»aaria
kwam te ataan, z-i^i zalfstandighaid, zij hol; dan opkj, dat

plaatst. Jtezè toéé^aïtó bleef geladïiaafd tot Juli 1941»
WOTJDBUBBfiG ook bij kët 1K¥Y ftlè Régaringa^OompiiBsarl*
aangewezen. Het öól^dL^^n van hst Nederlandse
d.d. 7 AiagxiattLB 1§41 htaeht het RKW in een silruatie

schip (SKtfY) dèf^^lp^fc zinken werd gebrëïgtit» H^ilat
innin^b«stwiesl»4|a| ten leden- zich veffltiü; hal gesteld,
ledental ma hft SKSfV bedroeg op l April 1940,

Eenzelfde lot onderging in Juli 1941 het CÜÏV, wat in
ook betekende de opheffing van h«t CS"7, . „ >
Het ledental vaxi het 01S7 bedroeg op l April 1940 in totaal
121.750.

" ; ' . . ' . - • . ; :
• ."

Ben geli^kgeschaJcalde vakbeweging kwam daarna als Natio-
naal ArbeidB ^ont^ClIAF) onder leiding van WOtfDENBStO t«
voorschijn. *,: • .
Het 5AP heeft «eduread^ de tl^d raa zijn baslgiagi gaen
vloed op de Ne5arland«0 Arbeidersbeweging

"

Bevat het hiervoor gerelateerde een overzicht in vogel-
vlucht vöh dei p^ginge»;̂  die door de leiding van de CPH i
den ondernonten lira''Jie^t eenheidsfront op sociaal-eóonomisch
terrein tot stand t^-brengen! alamede een korte bèsohpuwiï
over de lotgevallen %asa de Hederlamdse vakbeweging jua hét
algemeen in de tjezet'tiïig^ti^di hierna volgt e*&
van de ontwikkeling der Iederl#aise Yakbpv^e^iiïg
vrijding, alsffie.öe,^.i?i aansluiting daar&|pf .4*.
pogingen va|i dé cfü oaa de eenheidsfront-païl.t|,«lc ingang t(|
doen vinden en de gevolgen, di* daaamit «l^R Vóortg^yloeiót



«*•> f

na de
hebben geleid, welke

met fle
brsofet»

, Alsmede een der
Oer drie vakcentrales .

de Arlaeid, werd eveneene tot

Het in 4le bef fittiJMjBti ;jd gestimuleera« verlangen QP *aja
zo gróölr en doelmatig mogelijke eenheid onder ome ^ölk; .
tot stand té breagea, niet alleen op politiek mus» "k>"
op v»kv®r«ai«ii^gMifèMe<i droeg na de bevrijding
ten ... ! '
A - ir&n eea radioisiö^ br«%*n met de vooroorlogse

A i e n " ,
B -«

.
Jt*,1̂

van een reeds vd<5r <2e oorlog: 4*
» om te kernen tot een eenhóidaorganl*»

eenhei^ werd al luider en luider en het
verschillen, die voordien beatojiden, va-

de

«p4

ren véj
uit tfi verla&ea ^erd lïi 1945, in het bevrijde gebied

$«ï«eij»f de Éénheide Tak-Centralê, (aan*- - -
(X»iüwld« 7afc-Beweging) geboren, welke

^ty^-^ityg;. ra» geheel het land ««sh dankbaaa?
«ö«ft«^t -Whst do hierboven genoe^dts oms

1$ Jtdi 1945" "was he% loden tal reeds 1§0*000.
éeti |>ea?ö#-jtojafereaatie verklaarde de Voorzitïefr , B.

ZIJL, tSin;;
*¥i3 *4ia,tó̂ «H beweging geworden om de beweging. Onae
*<j«|itri8a.Cï* ®«* resultaat van de drang der arbeiders om
".tot «öb «éeml̂ eziade en doelbewuste vakcentrale t» gera-
*?kön, di« zioh'tpt taak stelt de sociaal-economisrche pô ï*-
*tie van de werkers te verbeteren en te verdedigen en wel*r
"ke openstaat voor ieder', yan welke Biaat schappelijke of
"godsdienstige overtuiging ook. Ue voorwaarden voor een
Ü^enheiaavalÉeentrale JBi^B in Nederland aanwezig. Er moet
*aam de rampisidige verdeeldheid een einde komen. Op de
*4jroadsl&g van de oude vakverenigingen blijkt deae

te vindes ^

l

Zowel vanwege h« t R&WY - dat in November 1§45 besloot de
naam v^an he^ Teat^ond te wijzigen in die van Nederland:se
Katholieke Jirfeftiders Beweging (I2AB) - als van de ai^de
het CSf werd dsarentegen verklaard:
*Het eenhöids^treven is thans onwezenlijk en
"en. het toegeven er aan is funest voor land en volk»
"aietssseggende algeïBfine, neutrale of eeiiheidsorgaiii
"heeft oms volk allerffiinst behoefte en mpn kan aleehte

op tijdig beter inlicht." * «>
1 , , Ook
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Ook van de zijd* van de Stichting van de Arbeid werden be-
zwaren gemaakt met betrekking tot de samenwerking met de
EVC.
Zo verklaarde Mr. D. 17. STIKKER, op het eerste congres van
de Stichting van de Arbeid, gehouden te Utrecht op 28 Ho—
vember 1945 o.m. dat hi;} in de oprichting van de EVC "een
naoorlogs verschijnsel" zag*
"Onze volksaard* - aldus ging hij voort - "brengt mede,
"dat wij éénheid in verscheidenheid stellen boven formele
"eenheid zonder inhoud."
Hij vroeg zich af "of dit wel voldoende wordt ingezien
"door hen, die de z.g. eenheid sbeweging voorstaan, of is
"het alleen maar aaohtsformatie tot het najagen van mate—
"riële en politieke doeleinden zonder dat waarltjke een—
"held wordt gewenst?
"Wanneer fceater blijkt, dat de SVC streeft naar de een-
"held in plaüatg van verdeeldheid, dat de EVC niet alleen
"vertrouwen voor eich zelf opeist, maar zich dat vertrouwer
f ook waardig betoont en aan anderen hetzelfde vertrouwen
"wil geven, dan zal zeker eè» oplossing te vinden zijn
•voor de samenwerJciag met andersdenkenden."

•- i.'v .'af**.';-.- '

,-i.i^t
Deze uitspraken vead en hxai oorsprong in het feit, dat ten
aaoxlen van de EVO van de aanvang af, dank zij het optre-
den van d» communif$en in deze centrale, het vermoeden be-
stond, dat zij voorbestemd was, om als man t el organisatie
.van de CPF te

Andera stond het gesteld met het bestuur van het UW, Als
gevolg van het f».$tf dat zowel het NVT als de £VG waren
vertegenwoerdigd oj het Stichting-congres van h5t Vereld-
Vak>-Verfeökf (JiTVY) 'o| 5 October 1945 te Parijs gehouden,
verklaaj4*:;%fr ;v»éx?ltter van het HW, E. KOP̂ &Ŝ  na zijn
terugkeer i»̂ nji laiid o. m.

,, "Be besprekingen, die wij met de EVC te Parijs hebben ge—
"houden» zullen worden voortgezet en ik hoop, dat een van

' "de eerste resultaten van het ¥ereld»congres zal zijn, dat
; "wij de eenheid krijgen tussen het NW en de EVC en dat

"dit ook zal inwerken op andere stromingen in de vakbewet
*gingr die tot dusTfrre QOg buiten onze rijen staan."
Hoe deerlijk het oplimisaÉë vin KÜP1KS misplaatst is ge-
weest, blijkt uit het hle* volgende

In "Werkend Nèderlajdld.V orgaan va» de EVC, dd, X5 October
'̂  194̂ j reageert B, BÏiOKZIJI. pp de|È» verklaring met dé me-

•'.. dedeiing, dat da SVC tot deize e eftneid bereid is;" <fl«ch
\t inachtneming van onze principes, tt ' ,
( Deze zouden in de eerste plaats betrekking hebben op de
i vorm vaa organisatie, n.l. öe bedrijfsorganisaties en de
1 handhaving van het stakingsrecht.
i' - -jj . . .. . . _ • . • .
^ Op 13 November 1945: vonden de eerste besprekingen -tussen
V ' de besturen van het StY en de BVCF plaat», dqch deze werden' ' '" '

^̂



op 5 Deo«atii«r d.ayv. reeds veer stopgezet, nadat op l I)e*-
cember ook een bespreking had plaats gerenden.
De oor zaak .hiervan wastv §at de SVC*-leiding zich niet aan
de geisaakte afspraak haji£ #»&&ttden, welke inhield, dat op

van het HT7 ge>m f^bliaitett zou worden gegeven' ' "" ' ' '. . . . .
Ie — ixet door de EVC ingediende memorandum;
2a -•«- de door het HTV itegeéiende nfrtlt, bevattende een

V eenatetting over de Vêr&oudiüg tuesen de Stichting
van de Arbeid ea, de vakcentrales en over de taak der
dper het KV? vöorgeetake onderneming»- en bedrijf a--
raden, alsmede een aantal punten voor een
gram. ; ' , ' . , . " " . • ' . " . --

De mededelingen over de onderhandelingen door B.
in een te Rotterdam geho;sden openbare vergadering
waren de aanleiding tot : i« stopzetting van de onderlifti|a»*
llngen. • - . • ' ' " . ; " • ' : '"'' " ". . .- - . - ' • " - - • - . ' . - ,
In «en op 11 December 1945 door het bestuur v«n het 577
aan de IVO gericht ; jÜe&GJ^hrtn warêt vaart ge^téid, dat de BfC
zich niet aan de geffiaaküö af spraak heeft gehouöen en
voorts werd daaria g*aejfd: .1
"Het bestuttr van hjlt '$jjj ''&& ̂ de«« gang van zaken niet
"zonder protest l|̂ *fe;p^^4**a en verlangt, dat het be-
" stuur van de EV0 "|«!t : te^ .'• ̂ *t^pdii|t gebeurde betreurt en
"zich bereid sal --•-tttórik|»rii^ ,-Mcb i \alin de gemaakte of nog te
"maken af spraken %» hö^uNSk**/ ^
Het bestuur van de 2^0 f9qfi«èed aan ; dit verlangen door *.tiv\k mede Je- dtJlJHÊt: _ ;-

"lé - V/ij verklarat» ons bereid aan fl» gemaakte of nog t»
maken afspraken te houden; ,

*2e - De gebeurtenisseni welke tiit de door ons te Röttéfc*-
dam gehoTiden vergadering voortvloeien, betreuren
wij ten »eeE*te#* .

Op 10 Januari 1946 werden de ..besprekingen over de fusie
voortgezet^ met als resultaai, dat in hoofdzaak overeeu^*
stemming werd bereikt over 4« noodzakelijkheid , dat Se
werkgever f werknemer en de ÏL'egerij^f Voortdurend gameawer-
ken, het g» »n voor de EVC beteïcenös de erkenning van de
Stichting =van de Arbeid. .
Op 13 februari 1946 was op bi^na alle punten overeenstem-
ming bereikt met betrekking tot de fusie der beide orga-
nisaties en zou een fusie— rapp.ört worden samengesteld,»"
In de periode, die nu volgde, werd door het NVY bedtuur iï
zekere mate een af aatt ingstakt jlek gevoerd, die heli ** door
het toetreden van èon groot aantal leden - niet, de B?0
daarentegen wel kon schaden door de steeds grote* word en-
de oppositie tegen de fusie in de 'EVO^ .• ' '_
Zo werd op het congres van het NVY van 4*-8 Juli 1946 te
AjQwrterdam gehöudesn, vanwege het NW-bestuur met betreKkinj
tot de fusie verklaard, dat "het voorstander waa van een
"fuaie, maaz- dat hot een door bet EV<ï bestuur gedaan voor-
Stel afwees, om hangende da besprekingen over de fusie
"elkaar te raadplegen en een bèslissi ng over te voeren
"aotie^ts laten nemen door een vergadering van de bij de
" vakceatralem aangesloten feoaden.
Bov«naiejl wesrd iJft een schrijven d. d. 4 Juli 1946, over-
eenkomstig e4n 4öor dit STY-oongröB genomen besluit , aan
het JSVG— bès-feKa- vörzocht. *«>C positief "Ja of Neen, dat

•' ' : - ~ /'-;' -• '-.^' ^ ,̂ > - " de
- :."r* ' JMÜBI

"



BYC tijdens daï f usie^ond^Èiandelingeii geen stakingen
afkondigen^ die tege^ da ;aaög*sloten bonden van het

**Ï$W waren geriöht.1* •
B* ƒ schrijven van 8 Juli 1946 wrd in antwoord hierop

het besttrar va» de SVC ^«degedeeld :
het te houden Congres van de EVC het gevraagde ant*-'

,
Do«r de»e f^^uwe had het H W-bestuur berei&t* dat eeii
grote «iade^rliéid 'izjt .de SVC zich verzette, om. het^j^v^aaig^
Ie ««twoord te geven én actie ging 'voeren tegen de voor—
g$ stelde fusie. . . ' ; ' ' '" " ' ' . ' • ; • •
Het hierboven bedoelde eoag3h9($, dat onder de naam "Ja en
Neen-oongres" bekeodheid heeft gekregen in de geschiede-
nis van de tïeèerlandse Yakbewagin^ , werd op 29, 50 en 31
J-uli 1946 t«f Amsterdam g01ió'̂ fa, waarop met 76.665 stem-?
men vóór en 45. 3 19 /e temmen tégen werd besloten de brief
van het NTY é«d» 4 Juli 1946 met *3a" 'te beantwoorden.
In de deab^itrefféndQ door het congres aangenomen motie
jrerd verklaard:
lfl«^t eoïlg^^s acht de eenheid van de werkers een zo kost—
•bmör goeö! dat het weigert ook maar iets te doen, waar—

-Ififé' 4ia g«'?aar kan worden gebracht, reden waarom
^ n'fti,JSTV op de door het UW aan haar opgelegde

**
In ee» a^Jft^?tie*tuur van het NW gerichte brief, werd
door het EVÖ-bVatuur medegedeeld:
"dat de ftii»4.«[ Mmteh 4 maanden haar beslag moet krijgen
"en 4a1^v|-n a**» p«ri4djö elke .bestrijding inwoord en ge-
"schrift aehierwagfi'iioet blijven, terwijl acties vo* vear-
"betering van lonen en arbeidsvoorwaarden in gemeenöchap-^-
"pëlijk overleg déenen te worden gevoerd."

Alvorens het verdere verloop van de fusie-onderhandelingëï
te releveren, vèfdiemt het aanbeveling de aandacht te
Vö-st!g€m/4>p Se rfel, die de communisten in dit eeiiheids^
atr^TWöi hebben vervüLd.

Uitgaande van de overweging dat: "Wie een eensgezinde al-
gsjaétt* vakbeweging wil, het communisme niat kan uitslui-
tsa en dat de praktijk heeft bewezen, dat de communisten
goed© vafcverenigingsleiders zijn en honderdduizenden ar-
beiders hun het vertrouwen schenken" omschreef de toen-
malige secretaris van de EVC (Koenen) op het coogrea van
de Communistische PartiJ-Januari 1946 de taak, die de coa«
ffiuniaten in dé EVC hebben te vervullen ala volgtï

«taj»t de EVC los van alle politieke partijen, niette—
" "ba^Tlfl"» de partijgenoten in deze vak-organisat3e de

l . - - , • '-wrwv* taak. de dragers te zija van de vakbewegingspoli-
It *tle1c, Zij dienen dan ook hum gezicht te laten zien. £e,t
J ; "heeft geen zin voor*de coiamunistem in de EVO hét gezicht

' >l'. *t« verbergen, omdat zij menen hiermede de vakbondseenhei<
-| ' ' It-ö, dienen j integendeel, zij bewijzen de $VG eea wel zeer
t "slechte dienst, daar Trotzfciatlsche .e^éiBèliteu» die zich
;:j *van de beweging meester trachten te ^6ten, hiervan eenr

"̂  "gretig gebruik willen makeno"
; , . . • Wat
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Wat met deze uitspraak werd bedoeld, werd nader omschreven
in "De Waarheid" van 31 Juli 1946, toen de uitslag van de
stemming van het "Ja en Neen-Congres" de redactie aanlei-
ding gaiff ora een felle aanval op de tegenstemmers te doen
en ter voorbereiding van de actie, die de partijgenoten in
de SYC in de naaiöte toekomst moesten voeren, de volgende
aanwijzingen gaf.
"Er waren — aldus "De Waarheid*1 ook stemmen te beluisteren
"die heel goed begrepen, wat er voor de arbeiders op het
"spel staat *
"In een blinde haat tegen de NW-leiders werden deze fra-
"seura echter uitsluitend geleid door kleinzielig eigeabe—
"lang. waarbij ze de belangen van de arbeidersklasse een-
"voudlg opofferen.
"Hoewel dit gelukkig maar een kluiae minderheid is, !•-« een
"waarschuwend woord zeker op zijn plaats. EVC'ers, laat TJ
"door deze fraseurs en mond-revolutionnairen niet beïn-
"vloeden. Met hun optreden brengen zij de gehele arbeiders*
"klasse in gevaar» Hier past slechts één antwoord: "breekt
"met deze elementen en stelt vertrouwen in de door U zelf
"gekozen leiding."

Bevreesd voor de toenemende oppositie in de EVÖ tegen de
fuaie werd door de leiding vön de BVC in de periode, die
aan het fusie—congres voorafging, geheel overeenkomstig de
hierboven gegeven richtlijnen gehandeld. In de BVC vond
een communistische staatsgreep plaats0
Alle oppositionele elementen op sleutelposities, werden
onschadelijk gemaakt, welke posities vervolgens door com-
munisten werden bezet.
Voorts werden de plaatselijke afdelingen onbevoegd ver-
klaard, om afgevaardigden te benoemen voor het fuaie-congra
dat van 3 tot 8 Februari 1947 te Amsterdam werd gehouden,,
De aanwijzing hiervan moest geschieden door de besturen
van de landelijke bedrijfsgroepen.
Niettegenstaande het feit, dat het EVC*-bestutr zich niet
hield aan de gemaakte afspraak i.z. het voeren van acties-
- o.a. werd in November 1946 door de BVC een actie gevoerd
voor onmiddellijke loonsverhoging van 10$ en verhoging van
de lage lonen en salarissen tot een loonvloer van ƒ 500**»
per week - reageerde het NW-bestuur hierop toen nog niet.
Eenzelfde gedragslijn werd door het NW-bestuur gevolgd,
toen in Januari 1947 de EVC eenstaking van 24 uur procla-
meerde als protest tegen de afwijzing van de gestelde eisen
Tevens werd een nieuwe actie aangekondigd voor een aantal
met name genoemde eisen, o.a0 onmiddellijke loonsverhoging
van 10JÉ, waartoe het EVC-bestuur alle arbeiders opriep, om
op Zundag 9 Februari 1947 te utrecht te komen demonstreren.
Wezen tot nog toe alle tekenen erop. dat het fusie-congres
van de EVC - van 3 tot 8 Februari 1947 - een voor de Heder»-
landse vakbeweging in het algemeen belangrijk congres zou
worden, aan de vooravond van het congree, n»l* op Zondag 2
Februari 1947, bleek dat de fusie tussen NW en EVO verder
dan ooit verwijderd was.
Door de Secretaris van het NW, C.v.d.LBSDB, werd toen de

Nederlandse
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Nederlandae arbeidersklas**,via. de radio, bekend gemaakt
met de inhoud van-een verklaring, waarin hij, in verband
met de fusie-onderhandelingen en het feit, dat de EVC al-
le arbeiders had opgeroepen voor deelname aan een op 9
r'êbruari d.a.v. te Utrecht te houden demonstratie, o.e„
het volgende mededeelde:
"Het NW ia van mening, dat de EVC het NW bestrijdt door
"de NW-leden op te wekken aan een met afkeurenswaardige
"middelen georganiseerde EVC demonstratie deel te nemen»
"Dit wordt door het NW beschouwd als de leden van het
"NW op te wekken tot verraad aan hun eigen organisatie.
"Dit kan niet aaders worden gezien als cellenbouw op gro—
"te schaal."
Hij bracht hierbij de door de EVC afgelegde verklaring,
hiervoor geciteerd, in herinnering en deelde mede, dat
het NW bestuur had besloten:
Ie - niet aan het congres deel te nemen, waartoe het als

gast was uitgenodigd;
2e - de EVC te verzoeken direct de nodige consignes te

geven, waardoor haar actie onder de NW loden zou
worden stopgezet en ongedaan gemaakt; ' .

3e - aan het EVC-bestuur mede te delen, van zijjn antwoord
te zullen laten afhangen, welk standpuat ̂ traks met
betrekking tot de fusie definitief door üet NW zou
worden ingenomen. -

Aan het prestige van de EVC werd opnieuw een slag toege*»
braclit, toen het EVC-bestuur zich bereid verklaarde fle
volgende consignes te geven:
A - aan alle NW-leden af te Eien van hun voorneaaen om

deel te nemen aan de demonstratie;
B - aan alle EVC-afdelingen, hun activiteit te beperken

tot niet NW-leden;
C - de rseds verzonden gastkaarten aan plaatselijke af-

delingen van het NW ala niet verao nden te beschou-
wen.

Onder de omstandigheden als hierboven geschetst, werd het
z.g. fusie-congres van de EVC gehouden, waarop eeer dui-
delijk de communistische tendenz van de EVC aan het licht
kwam. De scheldkanonades op de reactie, het kapitalisme
en het reformistische deel van het NVV enerzijds en het
ontkennen ven elke politieke kleur anderzijds, spraken
een duidelijke taal.
^oals te verwachten was, gezien de samenstelling van het
congres, werd het fuaie-rapport met overgrote meerderheid
van stemmen aangenomen,,
V<5<5r de fusie stemden 490 gedelegeerden; 23 stemden tegen.
Wa het congres bestond er in de kringen van de vakbewe-
ging in het algemeen geen twijfel meer aan de bedoelingen
van de communistische leiders in de EVC n.l„ om tot uit-
breiding ven de communistische invloedsfeer in de vakbewe-
ging te geraken.
Hiervan gaf het bestuur van het NW dan ook blijk in een
d.d. 12 Februari 1947 aan het bestuur van de EVC gericht
schrijven, waarin het mededeelde:
"dat de EVC in strijd met de gemaakt* afspraak, geen over*
"leg heeft gepleegd met het NW in de aotie voor

loonsverhoging,



M loons verhoging .
"Wanner wij - ildus het schrijvaa ~ "ons tegen uw optre-
"den fcfren, San, hâ en wij geen stunt ui t, zoals B op Uw
"congr4,a wel "«o vriendelijk waart ons te verwijten, doch
"doen wij üi*fc &eër dan Onze plieht. tT ma&fc |5ich achtt!-*
"dig â n celienbouw in het groot. Dit diende te worden
"ge signaleert,"
De brief beŝ ï&lrt
"alles «at $oi »u toe geschiedde, geeft ons aanleiding om
"de hel« situatie, welke is ontstaan» binnen de kortst mo-

tijd iwt onze hoof dbesturen ernatig onder de ogen

dari ook op 18 Maart 1947 in een hoofdb**-
ing, van de bij het HVT aangesloten bonden»

i|et 2ÏS.251 tegen 9.077 stemmen werd besloten dat
de fpcte .met -/fit ,';$»TTp onmogelijk was geworden.
In een dcr«r déze ^örgader ing aangenomen resolutie wordt''
"De groep «<WP ia öè JJtQ georganiseerde CPIf-Costaivuiiatea
*heeft dp ̂ lUMïwijzing van haar partijleiding zich door on—
"demooratiaojie manoeuvres vrijwel geheel van de leiding
"van de 175 meea-ieiS'-giËsiEöakt, waartoe o.a0 gebruik werd

;Q71F uit haar leden l t a l é e • fcé-
' » daardoor than*

geworden,, hetgeen
twi»tèa heeft geleid en als gevolg <l4a*van tot

aanzit uil jltf ^Üï ia« van hét ledental."
n,l. in Ent woord op het schrijven m n het EB van

bét ;JSf?t-A*«» 12 Pebnmrl 1947 richtte het bestuur VBÜÏ d*
ETO «icli aOg *et een schrijven tot het Ü.W betftttor, waarin

. 9»É... werd bet^egdï .
"In de afgelopen periode ia over en weer een voortditrende
"briefwisseling geweest over vermeend 1ra.nt rouwen t.aav.
"ellcander» bedoelingen .......... »
Aan het besttojr van het NTV wordt dan voet gestald ï
"In een spoedig -fce beleggen bespreking tuaaen de besttaren
"van het NW en de EVO elk wantrouwen in elkanders bedoe—
"lingen weg te nemen."
Het antwoord op dit schrijven is reeds vervat in het hier»
bov«n aangehaalde besluit van de hoofd— besturenvorgadering
vatf, het HW.
In zijn vergadering van 24 Kaart 1947 nam de Landelijke
Eiaad van de BYC een resolutie aan, o, m. behelzende! •

dat de motieven voor de afwijzing van de fusie elke
grond, van waarheid missen en dientengevolge unaniem
door de Landelijke Baad van de hand gewezen worden:
dat alle door de EYC in h$t verleden genoaen .besluiten
in volkomen zelfstandigheid, fonder inmengingj van eni*»
ge politieke organisatie tot stand Jat jn gekomen, vaar*
bij geen enkele reden is om aan te nemen, dat hiervan
in de toekomst zal worden afgeweken}
dat het verwijt, gerioht aan de ivo, èat in haar orga*-
nisatie endismöeratische manoeuvres worden toegepast,
elke grond mist en dat de democratie in de SJYO iedere
vergelijking, met die in andere orgiiaieatiés glansrijk
k&h doorstaan» .

De Landelijke Raad cjoncludeert derhalve:
Dat h* t tot standk'osfen van een grotere eenheid in de vak-^
beweging, hetwelk op dit ogenblik als het groetate bfltm«

A'r
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van de werknemers mag worden genoemd, ernstig belemmerd
wordt door de houding van de NVV-hoofdbesturen-vergadering
dat het streven van de ETC om op basis van het door NVV
en EYO opgestelde en aanvaarde fuaLe-rapport deze grote-
re eenheid tot stand te brengen, »nverkort doorgang zal
vinden, waarbij de Landelijke Raad der EVC nogmaals haar
bereidheid tot uitdrukking brengt om alle voorstellen,
die kunnen bevorderen dat de beletselen op de weg naar
de eenheid en liggende buiten het fusie-rapport opgeheven
worden, in ernstige overweging te nemen en esrentueel aan
de leden van de EVC voor te leggen.

Het antwoord, dat het NW bestuur hierop gaf, luidde:
"Het laat de EVC of wat daar in de komende jaren van over»
"blijft, links liggen."

De infiltratie van communisten In de besturen der bij de
EVC aangesloten bedrijfsbonden werd intussen voortgezet«
In een op 17 en 18 Januari 1948 gehouden vergadering van
de Landelijke Baad van de EVC met de be aturen van de EVC,
tevens leden van de CPN, zouden volgens de oppositie in
de EVC, de secretaris van de CPN. PAUL de GROOT en de
voorzitter van de EVC, BEREND BLÓKSIJL, orders hebben ge-
kregen tot de "afslachting" -van iedere EVO—bestuurder, di€
niet betrouwbaar voer hen waa.
Hoewel dit feit én door de CPN en door de EVC werd ont-
kend, moest later worden toegegeven, dat de secretaris
van de EVC, B. VERHEUL, op 8 Maart 1948 een vergadering
had gehouden met bestuursleden van de EVC, te-oens leden
van de CPN.
Dit feit was voor de Laöelijke Raad van de EVC aanleiding
om vast te stellen dat dit:
"een overtreding inhoudt van onze organisatie—regelen" en
in deze werd afkeuring uitgesproken over de handelwijze
van de secretaris, waaruit deze dan ook "onder volledige
"erkenning, dat in dese door hem een "on-organisatorische
"daad was verricht" de consequentie trok door met ingang
van l Mei 1948 "in overeenstemming met de gevoelens van
"de Landelijke Raad van de EVC" zijn functie ala secre-
taria ter beschikking te stellen. Hij bleef intussen lid
van het Hoofdbestuur. Het bewijs van de z.g. cellenbouw
door communistische bestuursleden van de EVC, althai s
door een van de communistische leden yan het DB, was hier-
mede geleverd.
Teneinde verdere cellenbouw door communistische bestuurs-
leden van de EVC te voorkomen, na» het bestuur van de
Landelijke Bedrijfsorganisatie Transport, aai gesloten bij
de EVC in zijn vergadering van 20 Kaart 1948 het te sluit,
waarin een voorstel tot uitdrukking wordt gebracht, be-
helzende :
"dat geen bijeenkomsten en vergaderingen mogen worden be-
"legd van bestuursleden van de EVC, welke uitsluitend toe-
gankelijk zijn voor de bestuurders, die deel uitmeten
"van een bepaalde politieke partij of andere organisaties
"buiten de EVC op straffe van onmiddellijk ontslag uit de
"funotie van hem, die de vergadering of bijeenkomst heeft

belegd



"belegd of deze hebben bijgewoond."

Deze gebeurtenissen vielen samen met een poging door het
HB van de EVC ondernomen, oa niet*-oorömunisti3che beatuure
leden van de EVC te Rotterdam te vervangen door commu-
nisten.
Het optreden van de communisten in de £70, vóór en nó
het z.g. fusie-congres van de ETC, waarvan>het hiervoor
omschrevene het resultaat was,i*as voor d« Hotterdamse
feaderleden van de ETC - niet communisten - aanleiding oïa
op een op 9 Kaart 1948 gehouden vergadering een resolutie
aan te nemen, waarin o.m. stelling wordt giraómen tegen:
"het drijven van <3ë CPN binnen de ETC" waardoor "een ver-
derfelijke moraal wordt gekweekt" en vastgesteld werd:
"dat het grootste deel van de SVO^leidin^ haar volle me-
dewerking aan de CPN-taktiek verleent.1*"
De vergadering besloot op grond vaft deze conclusie;
"Geen enkele bestuurswijziging of aanvulling op last van
"de landelijke leiding van de EVO te aanvaarden."
Het behoeft wel geen betoog, dat tegen de in deze reso-
lutie tot uitdrukking gebraohte beweringen door de 3YC-
leiding krachtig stelling werd genomen en werden deze dan
ook door haar met "kracht van de hand gewezen."

Opnieuw werd door 4è leiding van de ETC verklaard̂  dat:
Ie <- de ETC een onafhankelijke vakbeweging is;
2e — de leden van de STC vrijgelaten worden in de keuze

van hun partijlidmaatschap of kerkelijke organisatie;
3e - de besturen werden en worden gekozen uit «m door de

leden. «

Dit alles maakte echter niet de minste indruk op* de Rot-
. terdamse kaderleden van de ETG, die dan ook ala gevolg
van de door de EVC. in vereniging met de CPN, gevoerde
eenheidsfrpntpolltlek op 50 Maart 1948 besloten zich van
de ETC af te scheiden en hun werkzaamheden voort te zet-
ten onder de naam van Onaf hanke l ij ke Vakbê weg

Op het eerste landelijke eongres van de OVB, gehouden op
16 en 17 October 1948 te Rotterdam, werd besloten de OVB
te consolideren onder de naam van;

ONAFHANKELIJK VERBORD VAN BEjDRI JgSORGAN I3ATIS3 (O.VB)

Het OVB stelt zioh - en dit in tegenstelling met de EVC -
op het ant i-parlementaire standpunt, hetgeen tot uitdruk-
king wordt gebracht in de statuten, waarin wordt gezegd:
"De samenwerking van de andere vakbonden mét die van de
"werkgevers en met de Staat moet wordöfc verworpen, daar
"dit een samenwerking is met de kapitalisten $*i de bour-
"geoisie. Doel en streven van het OVB is: v irfïi 'Vakbond,
"welke alle Nederlandse arbeiders laan «üavatten»*



Op tegenspraak behoeft niet te wrden gerekend, vaiujeer
wotfdt beweerd, dat de leiding va$ éjrOT tegea dit »«g*
Trotafcisti^éJie gevaar alarm sloe^fta dat de leiding van
de SfC de opdrachten, die zij van ftfc ÖPN-leiding ontving,
tractte uit te voeren. v - " •

In de December-resolTotie 1948 v-*tt de ÖJPS schrijft het
met betrekking tot t4it Trotskistisch* g»vaar dan ook O»JB*
"Sinds, de oorlog 1pt>feen de Troî &istej»,.̂  on?» land zielt
"voornamélilk i» dje PvdA en in. L«» i*a|fe$tf&ginfc genèstelö^
"vanwaar zij hun ondermi jöingswterfe lp** arbeidersklas»»
fv^^picaten, 2ij steuneB zieh öf.^W^ dagblad "Het Parool,'1,
"0y3e *TLaagroepenB de *ïribïa**&ïf<>e?% 'groepen van de -
^k'^; ̂ öud-illé galen en in 4» vakbeweging yroeten zij in
*dè, jfttf en in het NV7, ....... ;\^
"De^gfitle partij aoet het gefftw* ^vam het trotskistische
" gewroet ^in het openbaar atel»«3a*Éi%i£ bestrijden,"

'

Als tröuire leden van de CPU kondigde &ét HB van de EVO
^-t-.inLiJBw, aaatwgelen aan, ter ontjfc^rfkerlog van de Trota*

<r * •+

plaats verloochende het in; de.ontwerp-reso-

1949 te Amsterdam wrd gehouden, de hiar-
' ; . _ ' - ' 'bovéa jién^ih^al^^^g, onafhankelijkheidsverklaring van

t* v^^ppll|;̂ t Mt #*it» 4At het optreden wn de
ïrotafelll»», de^<^feaak ia van; $*t* grootste ledenverlies
dat 4* '. ffjW|U«tSi. loeide het c p' de^tweoée plaats voor —
nadat 2ij\*ilfl S^é'^4fkisten v^n. de SOP» de YlAmgroep e.d."
"als do prioeipifil* tegenstanders van elke vakorganisatie*
heeft gebrandmerkt-' "mét dfi grootste beslistheid de strijd
"tegen hen aan t» bidden ik-ttie konden, waarin zij nog
"genesteld ai ja.»* ? * ' • *=
Op grond "toüt de overweging} " dat in de BVC de grootst
*mogelijke\vakv«j?eaigings--deaocrati0 in acht wordt geno-
wmen e^ streng wotdt toegepast^ stelde hel; HB aan het
congres voort • ' ; , ? > - - - ' ' . . , • - - : • . ' ' • ' ' . < • • • . ' ' •
"om s»t beslistheid op te treden., teneinde de uitvoering
"van de riohtlijaen (voliedigi& instemmiag net het doel en
"dé .strijdwijze van de E7G, dé ia de aotie gebleken
"strijdvaardigheid, bekwaamheid en toewijding van hen,
"die tot het vervullen van één functie in de EVC geroe-
0pen worden) te verzekeren, Bonó«r aanziens des persoons
"of persoonlijk» belangen, tegen bestuurders en funotio-
^narissen, die tot buyeaueratisme zijn vervallen, die hun
"plichten niet met irélle inzet van hun krachten nakomen
ea hun functie-ün •^Wtan" ,in reformistische geest opvat-• •& . .... .-w --' >• -• - t'\• • -' . "• ^^ *

"

Uit ijpöoratel atéat, wat uitvoering en doelstelling be-
treft. overeen met het besluit, dat op het congres van de
OPH (Kerstmis 1947) op voorstel van het PB werd genomen,
waarbij het ?,B aatf&lbiging werd verleend, zonder de IB den
er ia te kennen, tot r oyer ing, c0q« het verlenen van ont-
slag uit partij-tfuncties over te gaan,

' " • ' : - . ' " " • • . ' • : • • • ; ' • " ' ' ' : . • . ' - • ''""• ' H e t



Set voorstel van Met HB der BVC vond zijn oorsprong in
het feit. dat gebleken was: "dat bestuurders poogden sta-
" kingen tegen te houden of te remmen, zoals b. v. met 3e den
"van het HB van de ÊVO Transport in de Amsterdamse haven*-
* staking, met die van de EVC-metaal bij de stakingen bij
"de 1HDSM en met die van de bouwvakken bij de stucadoors,"

Deze clausule in de resolutie van de EVC betreffende de
critiek op de leiding /van de EVO ïransport, vond haar oor-
sprong in de aanval, die de redactie van "De Waarheid" d.d,
23 februari 1949 op de leiding van de EVO-Transport in
het bijzonder op hfat voorzitter, D. KLEINSMA, na afloop
van de havenst*king 19491 had gedaan, door o,a. te beweren,
dat bij de leiding van de EVC-Transport:"nog'steeds be-
"schimiaelde anarchistische ideeën rondspookten, die de-
"zelfde strekking hebben als reformisme".
Be strijd, die tussen de voorzitter van de EVC, B.BLOKZIJL
en de voorzitter van de EVC-Transport, D. KLEINSHA op het
congres werd gevoerd, werJ'in het voordeel van laatstge-

^ noemde beslist doordat hij m«t overgrote meerderheid van
>» stemmen, als lid van het HB der EVG werd herkozen. Een fel-

le strijd werd op dit congres ook nog gevoerd tussen de
<>^ 'V:voorzitter van de BVO en het Hoofdbestuur van de Algemene

'''•"•V̂ v IIé4#rl«ndse Bond van Zeevarenden (ANBZ), welks hoofdbestuur
ft«ra principiële oppositie voerde tegen het beleid van het
JÖt̂ mn de ETC,
In een op het congres door het Hoofdbestuur van de ANBZ
afgelegde verklaring wordt o.m. critiek uitgeoefend op de
Vakbond opolitie k van de leiding TB n de EVC: op het schen-
den der organisatie-i enyeeratie, terwijl tevens de "Stali-
nistische ketterjacht" met beslistheid werd afgewezen.
In de afgelegde verklaring wordt o.m. geconstateerd:

• f Br dreigt een verdere vöraplintering van de i,VC nu de
, ^meerderheid van het HB als de oorzaak voor de teruggang

"van het ledental, die leden meent aansprakelijk te kunnen
"stellen, die een an&tore politieke opvatting hebben en wel»
"ke met uitzetting worden bedreigd."
Verder wordt in deze verklaring gezegd:
"De passage ̂ an de resolutie, waarin staat dat Trotskisten
"van de RCP worden geweerd ie onaanvaardbaar en moet wor-
dden gebrandmerkt als CPN-politiek in de landelijke lei-
ding der EVC."
De verklaring besluit dan ook met de mededeling dat:
"Indien het EVC-congres geen hoop geeft, dat een betere
"koers wordt gegarandeerd j de Bondsraad het HB van de ANBZ
"opdracht geeft, het al of niet aangesloten zijn bij de

^ "EVC aan haar leden voor te leggen."
Het resultaat van dit congres is gefeest, dat in de ont-
werpresolutie talrijke wijzigingen zijn aangebracht en een
nieuwe z.g, algemene resolutie tot stand is gekomen,, Ver-
volgens werd de door het HB van de EVC toegestoken hand.
door het bestuur van de ANBZ aanvaard, wat tot resultaat
heeft gehad, dat ook een lid van de ANBZ in het HB van de
EVC werd gekozen.
De EVG heeft, zoals hierboven is aangetoond, de politieke
lijn, welke door de leiding van de CPN was uitgastippeld,
zoveel dit in haar vermogen lag, gevolgd.

Die



• -4 „ "
Die polljjl^jfc», 11:[» werd v.m, aangegevwa in de resolutie
van b^t ,̂$$3? OPg-lteeeiaber 1948-waerin de a.g. Eenheid
van A$tie'^pfljrtïf éanbevoieii, ten doel hebbend de vorming
van 2* g» JÜ|f i»"*eoaité> * s; in de bedrijven tot ste;nd te
brengen. tte'JS» «oia^te'*g hebben tot taak de actie van de,
2.g» unie-bonden -|e doorkruisen,
Het 1B der CPN bepleit in deze resolutie dan ook nograeaüs
de "aosolat* noodzakelijkheid, dat;alle partijgenoten,
W3ie daarfópr ia aanmerking komen, tot de vakorganisatie
"moeten toe^edan* ert het geeft daarvoor de volgende
richtlijnenen: -
"In de iraicht&e situatie ie het werk in het BTW het • be-
langriJJcate, Be communisten hebben tot taak, hun mede-
"arbeiders JUn strijd te brengen voor hun belangen en van
"fret verderfelijke van de politiek van de huidige lei-
"ding ven het HTV te overtuigen, die geheel in dienst
"van Amerika is getreden en de regeringspolitiek van
"Harder werken en buikriem diohtsnoeren" ten uitvoer l^t
"ten voordele van de fabelachtige winsten van het groot-
"kapitaal." ,
Aan de partijgenoten, die in de EYC zijn georganiae^rA'§ J
vordt door het PB opgedragen: * , ^ ^ - .s;:ït
"hun medearbeiders in de vakorganisatie dĵ Sp; ÏHaeR ovèr-i^-':"*
"tuigingakraoht en hun voorbeeld van de ji^ptieke In-
"zichten van de partij te overtuigen en huU eélï comau» • '
"nistische opvoeding te geven." - '
Ter toelichting op deze, door het PB gegeven opdracht,,
schrijft de vak-verenigings-specialist van de CPN- ,
P.REUTER - in "Politiek en Cultuur* van Januari 1949
o. a.
"Het zou onjuist zi jn, oro uit het voorafgaande de conclu-
"sie te trekken, dot iedere communist persé lid SDU moe-
"ten worden of zijn van het NVV, om dit werk te kunnen
"doen." ; • ,
Waaruit dit werk moet bestaan, ^eeft hij aan door een
uitspraak van Stalin te citeren,, waarin deze verklaart:
"De kracht van de sociaal-^-reformisten in de arbeid er sbe-
"weging bestaat niet slechts en zelfs niet ir de eerste
"plaats daarin, dat zi j de sócieal-deitocratische partij
"(dat is hier de PvdA aldus R . ) tot hun beschikking heb-
"ben, doch ift hoofdzaak daarin, dat zij steunen op de ar-
"beiders-vakbonden. Ken behoeft hun deze glechta te ont-
"houden .en dan hangen zij in de Tucht."
Nadat het PB~~de strijd voor de fusie van de EVC met het
NVV nodig acht, geeft het als de weg da->rtoe aan:
"de sacjenwerking der arbeiders in de bedrijven" waartoe
als middel wordt aangegeven: "De comité's van actie in d'€
"bedrijven."
Deze comité's moeten worden beschouwd cis een vorm van
samenwerking van alle krachten, die bereid z i jn een ge-
meenschappelijke strijd voor gemeenschappelijke eiaen te
voeren.

De vraag komt nu naar voren in hoeverre de CFN er in ge-
slaagd is de ge,s±elde taak te vervullen.
Ha een periode Van een bijna 30 jarige strijd tegen de
vakbeweging in het algemeen en tegen het .TV in het

. bijzonder
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bijzonder. moest de secretaris van de CPH, PAUL de GROOT,
op de Partij conferentie, gehouden te Amsterdam, op 23 en
24 December 1949» tot de conclusie komeiis
"Wij tonnen het feit niet voorbij zien. dat de activiteit
"van onze partij onvoldoende is, 2i j blijft achter bij de
"massa, zowel in activiteit als in strijdvaardigheid."
Daaraaa* verklaard* hij i
"De Partij teef t leden verloren, de Waarheid heeft abon-
"né's verloren.,"
Volgens nadere toelichting op de conferentie gedaan, was
in Amsterdam alleen al het ledental teruggelopen van
18000 tot 1300Ot terwijl als ge volg *sua de artikelen, die
in verband met de Stalin-herdenking ±n *De Waarbeü" zijn
verschelen, in Amsterdam alleen "500 abonné's hun abonne-
ment op "De Waarheid" hebben opgezegd.
Ook oefende hij scherpe critiek uit op hot beleid van de
besturen der voornaamste districten, waaronder die van
Amsterdam, Rotterdam, den Haag en Zaandam, daar in deze
districten "het partijleven onvoldoende is; er worden on-
"voldoende vergaderingen. \an de partij-afdeling® gehou-
den, de democratie wordt onvoldoende in acht genomen" en
"er zijn districten, waar het werk in de bedrijven bijzon-
Her zwak ie. In vele afdelingen wordt het contsot met de
"leden voornamelijk onderhouden door sub— penningmeesters
Ten opzichte mn liet werk ia de bedrijven verklaarde hij:
"Ook het werk in de bedrijven moot radicaal veranderen*,
"Onze bedrijf sarbeiders kunnen belangrijker werk verrich-
"ten, dan b. v. bedri jfskranten verspreiden. Zij moeten
"zich meer concreet bezig houden ne t de vraagstukken van
"de partij in het bedrijf, het organiseren van de partij
"in het bedrijf en het werk in de vakbeweging en in de
"vredes— ooaaite 's»"
Het ledenverlies noemde hij een "verontrustende toe s t and 7
waarvan, volgens heei. de oorzaak moet worden gs zocht In
de slechte organisatie van de par tij."

Voor wat betreft het district AUB terdam der CPN verklaar-
de de districts-secretaria, N. LUIRIKK, dat de leiding
hiervan " er niet in geslaagd is de partij-politiek in de
"praktijk om te zetten." Hij verweet "sommige kameraden
"in de districts-leiding weinig te begrijpen van hun taak*
De district a-bestuur d er, Chr. SMIT, tegen wie deze aan-
"val in het bijzonder was gericht, zei o. a. :
"dat er in het district tradities van reformistisehe-or-
*ganisatie-op vattingen bestaan. Als oorzaak van het feit,
"dat „de partij niet voldoende met de massa verbonden is,
"noemde hij de omstandigheid, dat de organisatie beklemd
"zat in een schematische vorm,"

" <-.

Het is gewettigd de vraag te stellen of, in verbaüd
het bovenstaande bewijzen te leveren zijn, die de uit-
gebrachte critiek wettigen.
Op de eerste plaats komt als bewijs voor de juistheid van
de door Paul de Groot ^ttgébrachte oritiek in aanmerking
de ontwikkeling -van dé Nederlandse vakbeweging, die tot
uitdrukking koot im de stijgende lijn, die de toename
•van het ledental vertoont.

Onderstaand
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Onderstaand staatje geeft een overzicht van de groei
van de vakbeweging sinds de bevrijding.

ledental ledental ledental
Vakcentralen 1.11,'45 1.1.'48 .1.1.'49

HW
KAB
CNV •

207.916
163.901
87.000

330.900
251.500
131.600

365.400
268.900
147.500

Op l November 1949 was het ledental van het KW ga ste-
gen tot 377.142. terwijl de KAB een ledental van 300.000
had. Het CNV telde op l October 1949 in totaal 153o071
leden.

Van de ontwikkeling van de plaatselijke vakcentrales te
Amsterdam geeft het hier volgende staatje een beeld.

ledental ledental ledental
Namen 1.1.'40 1.1.'49 1.10.'49

ABB
KAB
CABB

49.058
8.590
8.787

35.W7
U.092
7.344

37.486
Ilo770

ƒ 'V r 3 •

De EVC daarentegen, wier hoogste aantal Zeden in de loop
van haar bestaan 180.000 waa, daalde, volgens eigen op-
gaaf tot 163.365 op l Januari 1949, waarvan door gemid-
deld 134.0OO leden contributie werd betaald.
Als de oorzaak hiervan werd door het EVG-bestimr opgege-
ven (2ie "Werkend Nederland1' d.d. 11 Juni 1949*
"De administratie is nog altijd een zeer zwakke plek in
"de EVC. Enerzijds is dit een gevolg van het feit. dat
"het grootste deel ,van de kaderleden geen administratieve
"werkzaamheden verricht - anderzijds moet de oorzaak
"hiervan gezocht worden in de omstandigheid, dat velen
"de belangrijkheid van dit werk onvoldoende inzien»"
De taktiek, welke door de EVO-leiding bij de aanwijzing
van functionarissen wordt toegepast, n.l. dat riiet de
vraag of de candidaat voor een functie gq^chikt is, maar
die of hij lid is van de CPN het doorslaggevende motief
is voor een benoeming als kaderlid, heeft zich duidelijk
gewroken.
De veronderstelling is echter gewettigd, dat het aantal
leden van dor ETC thans aanmerkelijk lager is eri niet meer
dan 100.000 bedraagt. . -
Hiermede is bewezen, dat de actie die door de EÏC in sa-
menwerking met de CPS tegen de vakbeweging in het alge-
meen is gevoerd en waarvan zij het slachtoffer had moeten
worden, geen succes heeft opgeleverd. Integendeel, ter-
wijl de Nederlandse vakcentrales, een ledental bereikten
als nooit te voren, werd de EVC het slachtoffer van de
door haar op bevel van de CPN gevoerde vakbewegingspoli-
tiek.

Ben ander bewijs voor de steeds kleiner wordende invloeds-
sfeer van de CPB sinds de bevrijding is de terugloop

' '-v' ' - - " 'de'
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Kon.Goedkeuring,

Naar aanleiding van UT» brief afd.Politie, Kab.A.41/4-9 d*d.
14 April 1949 moge ik Uwe Excellentie berichten, dat bet mi|
bekend ia, dat bli tl* Ministerie in behandeling zijn de aan»
vragen om Koninklijke goedkeuring op de statuten van de hier-
onder genoemde, bij de E.V.C, aangesloten organisaties, nl.:

de Algemene Bond van Zeerarenden;
de Algemene Bond van Werkers In de Hout- en Heubilerings-
induatrie;
de Algemene Bond van Werkers in de Bouwnijverheid en
de Bond ven Werknemers in de Metaalnijverheid en aanverwan-
te bedrijfstakken,

waarvan de zetels allen gevestigd zijn te Amsterdam*

Ik moge uwe Excellentie verzoeken mij t.3.t. in kennis te
villen doen stellen wet de op bovengenoemde aanvragen genomen
beslissing*

Indien door de E.V.C, of eventueel meerdere bij deze vak-
centrale aangesloten organisaties aanvragen om Koninklijke
goedkeuring op de statuten mochten worden Ingediend* zal ik
het zeer op prijs stellen indien U ml3 daarmede in kennis
soudt willen doen stellen alsmede mij ook de daarop genomen
beslissing t.z.t. 2oud t villen doen berichten.

BDOID TAH m
Ramens deae,
Het plv*Hoofd»

Ir «Br .J «Hazenberg,

Zijne Excellentie de Minister
van Justitie,
t.a.v. bet Hoofd van het Bureau
Kabinet der afdeling Politie,
te tg"CtRAV£IïHAG£*
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MINISTERIE VAN JUSTITIE

Afdeling POLITIE 4

Bureau: Kabinet 's-GRAVENHAGE

No-: A. 41/49 Geheim.

Bericht op brief Van Men wordt verzocht bij aanhaling van deza briaf dag-
tekening, afdeling en nummer nauwkeurig te vermelden

betreffende verdrag inzake vrijheid tot
het oprichten van vakverenigingen en de
bescherming van het vakverenigingsreoht.

| -19APR.-1949

AJ[

Hierbij heb ik de eer UHoogEdel&e strenge
ter kennisneming aan te bieden af schrift van een
schrijven van het Ministerie van Justitie, Ie Afde-
liMg A, no. 2212, dd. 28 Maart 1949, betreffende
bovenvermeld onderwerp, naar de inhoud waarvan ik
moge verwijzen.

DE MINISTER VAN JUSTITIE,
Haraena deze,

Het Hoofd van het Bureau Kabinet
van-de Afdeling Politie, -

(Mr. J.P.G. Goossen)

Aan het Ministerie van Algemene Zaken,
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
' s-GRAVEIiHAGE.

( t.a.v. de heer J.G. GHAHEENDAM»

Algemeen
H. D. 307 - 25000 - '48
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MINISTERIE VAN JUSTITIE • e-<KA7EL<JHAGE, 28 ifoart 1949-

Ie Afdeling A

No. 2212.

Bericht ot» schrijven van: 7 Januari 194-9»

Betreffende: Verdrag inzake vrijheid tot het oprichten
van vakverenigingen en de bescherming van
het vakverenigingsrecht.

Naar aanleiding van nevensvermeld schrijven heb ik de eer uwe Excel-
lentie het volgende mede te delen.
De vrijheid om vakverenigingen op te richten is hier te lande genoegzaam ver-
zekerd door artikel 9 der Grondwet en door 4e "w6* van 22 April 1855 (Stbl.
no»32), die de uitoefening van het recht van vereniging en vergadering nader
regelt in het belang der openbare orde. Deze regeling laat enerzijds de op-
richting van verenigingen geheel vrij, doch verbiedt anderzijds de vereniging
strijdig met de openbare orde. De strafrechtelijke sanctie op deelneming aan
een verboden vereniging is te vinden in artikel l̂ O van het Wetboek van
Strafrecht, terwijl naar burgerlijk recht een verboden vereniging als rechtens
niet bestaande valt te beschouwen. Een vereniging krijgt niet de hoedanigheid
van rechtspersoon uit kracht van de oprichting zelve, maar ontleent deze hoe-
danigheid aan wettelijke, of, indien zij voor minder dan dertig jaar is aan-
gegaan, aan Koninklijke erkenning. Deze laatste wordt alleen geweigerd, op
gronden ontleend aan het algemeen belang* (Art* 7 der wet van 28 April 1855)•

De administratieve practijk heeft ook wat de vakverenigingen aangaat
aan de vrijzinnige bedoelingen van de wetgever van 1855 alle recht laten
wedervaren. Zelden werd dan ook aan een vakvereniging de rechtspersoonlijkheid
onthouden; dan was het na rijp beraad en op deugdelijke gronden. Ook artikel
10 der wet van 1855 heeft slechts spaarzaam toepassing gevonden; een frappant
geval, waarin door het Openbaar Ministerie vervallenverklaring van de hoedanig-
heid van rechtspersoon is gevorderd en door de rechter is uitgesproken, levert
de Bond van Minder Marinepersoneel op (zie N. J, 1934» *>lz» 11? en vlg. en blz.
561 en vlg.) Uit het voorgaande blijkt, dat, gelet op de vrijheden welfce de
vakverenigingen hier te lande reeds genieten, Nederland geen behoefte heeft

< aan een verdrag als onder no« 87 door de Internationale Arbeidsconferentie
aanvaard werd ter uitdrukkelijke waarborging van die vrijheden. De overbodig-
heid op zich zelf zou echter geen reden zijn om het verdrag niet te bekrachti-
gen, indien althans mocht worden aangenomen, dat hierdoor de Overheid noch
beroofd wordt van middelen, welke Haar op het ogenblik tegen niet-bonafide
vakverenigingen ten dienste staan, noch Haar de gelegenheid wordt ontnomen
om nadere regels te stellen. Het wil mij voorkomen dat de artikelen 7» 8 en 9
van het Verdrag in dit verband om nadere overweging vragen.

Artikel 8 behelst het Mangrijke voorschrift, dat de werknemers
bij de uitoefening van de rechten, welke hun bij het verdrag zijn toegekend,
de wetten van het land hebben te eerbiedigen. Onder deze wetten vallen m.i.
ook die ter bescherming van de openbare orde, zodat mitsdien door het verdrag
geen inbreuk wordt gemaakt op de artikelen 2 en 3 der wet van 1855 of op de
mogelijkheid van aanvulling van deze artikelen (b. v. ten aanzien van vereni-
gingen waarin vreemdelingen een overwegende invloed uitoefenen). Onder de

- wetten -
Aan
Zijne Excellentie
de Minister van
Sociale Zaken*
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vetten ter bescherming van de openbare orde kunnen voorts begrepen -worden die, welke
betyèkking hebben op de staat van oorlog of van beleg, alsook bijzondere wettelijke

regelen, die tegen ontrouwe bevolkingsgroepen zouden kunnen worden genomen,
legaliteitsbeginsel moet uiteraard ook de artikelen 2-7 van het Verdrag beheersen,

tt blijkt m. i. reeds uit het voorbehoud, gemaakt in het tweede lid van artikel 8,
aetwelk ik aldus versta, dat het legaliteitsprinoiep niet mag worden gebezigd om de
vrije ontplooiing van het vakverenigingswezen als zodanig bij wege van algemeen geldende
maatregelen te belemmeren. Ben en ander had in de memorie van toelichting minder sum-
mier uiteengezet kunnen zijn» levert, zo gezien, de aanvaarding van artikel 8 geen
bezwaar op, artikel 7 ontmoet wel enige bedenking. Het schijnt mij toe dat deze bepaling
voor de toekomst onmogelijk maakt om aan vakverenigingen de rechtspersoonlijkheid
te onthouden om redenen ontleend aan het algemeen belang. Hat verdrag wil immers, dat
iedere vakvereniging, die niet strijdig is met de landswetten, zal worden erkend als
rechtspersoon. De uitspraak in de ontworpen memorie van toelichting (blz»2».), dat de wet
van 22 April 1855 (Staatsblad no. 32) tot regeling van het recht van vereniging en
vergadering voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid noch voor het vergaderen
door vakverenigingen bepalingen bevat strijdig met de inhoud van het verdrag dunkt mij
dan ook in haar algemeenheid niet geheel juist. Intussen is het de vraag of de opgewor-
pen bedenking wel van zoveel gewicht is, dat hierom ratificatie van het verdrag achter-
wege zou moeten blijven, indien de bekrachtiging om andere redenen als zeer gewenst
aou worden gezien. Immers, meestal zal de vereniging, waaraan men de rechtspersoonlijk-
heid wil onthouden, wegens strijd met de openbare orde rechtens als non-existent worden
beschouwd, zodat men aan toepassing van art» 7 der wet van 1855 niet toekomt» De "andere
redenen", waarvan zoeven sprake was, kan ik niet geheel overzien, maar ik ben geneigd
mij te voegen naar de inzichten, welke Uwe Excellentie met betrekking tot de importantie
van deze redenen koestert.

Het bepaalde bij artikel 9 vervult mij evenwel met zorg. Volgens deze bepaling
wordt de vrijheid van de gamanft̂ rifl munht en de politie om zich in vakverenigingen aan
te sluiten beheerst door de nationale wetgeving, echter met dien verstande, dat bekrach-
tiging van het verdrag niet beschouwd mag worden als aantasting van een reeds bestaande
wet, rechterlijke uitspraak, gewoonte of overeenkomst, die aan de leden van de gewapende
macht en de politie waarborgen toekent, welke bij dit verdrag zijn voorzien. Wil de
bepaling zin hebben, dan moet ze naar mijn mening aldus worden verstaan, dat bestaande
vrijheden niet meer mogen worden ingeperkt. Op het ogenblik genieten politie en mili-
tairen vrijheid om zich te verenigen, zij het, als ik goed ben ingelicht, dat militairen
aan zekere restricties zijn onderworpen in het belang van de krijgstucht. Na de be-
krachtiging van het verdrag zou de Regering echter verdergaande beperkingen of zelfs
een absoluut verbod om zich te verenigen, voor politie en militairen niet meer kunnen
uitvaardigen. In de onzekere tijden, die wij beleven, lijkt het niet raadzaam zich in t
dit opzicht de handen te binden en het valt mij moeilijk om zodanige beperking van de I
bewegingsvrijheid te rijmen met de verantwoordelijkheid, die ik voor de politie draag.l
Alvorens mijn houding ten aanzien van het verdrag definitief te bepalen, zou ik het op
prijs stellen te vernemen, welk standpunt onze ambtgenoot van Oorlog in deze inneemt»

Bij de gehouden beschouwingen heb ik niet over het hoofd gezien, dat de werk-
nemers aan het verdrag zelf geen rechten kunnen ontlenen (zie artikel l en 11 van het
Verdrag). Evenwel worden de geopperde bedenkingen bij mij niet opgeheven door de omstan-
digheid, dat, als gevolg van het gestelde in de vorige zin, de rechter de handelingen
van de Overheid niet aan het verdrag zal mogen toetsen. De politieke en morele
gebondenheid aan het verdrag blijft bestaan en de Hegering, die zou pogen zich er aan te
onttrekken, zal zich tegen het verwijt van rechtsschennis hebben te verweren.

De Minister van Justitie,
(w.g.) onleesbaar.

Voor eensluidend afschrift,
Het Hoofd van het Bureau Kabinet

van de Afdeling Politie,

*n(lfr J.P.G-. Goossen)
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• KOKÏ VEHSIiAG van de op Donderda, 14 October 1948, in
een der zaien van het Volksgebouw te 's-Gravenhage, gehouden
openbare vergadering van de Centrale Tereniging voor de
Mar k*,-,v Straat- en Sivierhandel.

Aanwezig: waren ongeveer 35 bezoekers (zaalcapaciteit
ongeveer 250 personen).

Omstreeks 2.0.15 uur werd de .vergadering geopend en
werd het wo.ord verleend aan de voorzitter van de afdeling
's-Gravenhage, de jieer: ,

Li on 3I,OK, geboren te Amsterdam, 15 Juni 1904, van be-
roep s'cndenwinkelier, wonende Hobbemaplein 60 te 's-Graven-
hage.

Deze spreker sprak zijn teleurstelling uit over het ge-
ringe aantal bezoekers. Sen groot aantal markt- en straat-
kooplieden, aldus spreker, schijnt nog niet voldoende te be-
seffen, dat hun belangen door onze vereniging het best kun-
nen worden behartigd, als zij zelf meer belangstelling voor
het werk van onze vereniging tonen.; ̂ oor onze vereniging is
al zeer veel voor, de haven-, markt- en straatkooplieden. be-
reikt en wij kunnen verzekeren, dat wij steeds op de bres
staan om nog meer te bereiken.

Een groot succes werd door ons behaald door de onder-
handelingen met de Wethouder VAKT DEBT OEVBS over het verlenen
van ventvergunningen aan kooplieden,die voor de bezetting
in, het bezit waren van een dergelijke vergunning, doch aan.
wie deze na de bevrijding werd geweigerd, omdat zij niet be-
hoorden tot de invaliden of de ouden van dagen.

Wij hebben tenslotte bereikt, dank zij de gewaardeerde
medewerking van genoemde Wethouder, dat aan al deze kooplie-
den een nieuwe ventvergunning werd' verstrekt, zij het dan in
bepaalde gevallen een voorlopige.

Verder hebben wij zeer veel weten te bereiken voor de
ijsventers, die aanvankelijk geheel op provisiebasis werk-
ten, doch die thans door onze bemoeiingen een behoorlijk ga-
rantieloon hebben en voorts het voordeel genieten van een
aantal sociale voorzieningen.

in verband hiermede is het komisch, dat de E.V.C, thans
suggereert, dat zij deze verbeteringen heeft bewerkstelligd,
terwijl het in werkelijkheid zo is,'dat deze S.V.C., in het
geheel niets voor de ijsventers heeft gedaan. Ï3it vreten de
ijsverkopers wel en zija zijn gelukkig wel zo verstandig om.
zich niet voor het karretje van de ü.V.C. te laten spannen..'

Wij zijn voorts actief om gedaan te krijgen, dat aan de
Westduinweg een. markt zal worden gevestigd en dat het gemeen-
tebestuur te Voorburg goedkeuring verleent om in die gemeente
een ochtendmarfct te houden.

Ook proberen wij gedaan te krijgen., dat het verbod om
in bepaalde straten te venten wordt opgeheven en dank zij on-
ze bemoeiingen zijg, wij thans zover, dat de Hoofdcommissaris
van Politie aan het gemeentebestuur heeft geadviseerd om,
bij wijze van proef, bedoeld verbod voorlopig voor een jaar
op te heffen.

Ook trachten wij te voorkomen, dat de boekverkopers op
de Grote Markt worden benadeeld. Men heeft namelijk plannen
om de markt aldaar op te heffen in verband met Bepaalde ver-
keersmaatregelen.»

let een oproeping aan de kooplieden om de vereniging te
steunen en te versterken, besloot spreker zijn, rede.

Vervolgens werd het woord gevoerd door de algemeen secre
-taris-
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taris van geademde vereniging, de heer IT.A.YAE DEg"
wonende te Utrecht en kantoorhoudende aan de Rijnlaan 101
bis aldaar.

: Deze spreker besprak een aantal maatregelen van alge-
meen organisatorische aard.

Hij sprak voorts ii'jn teleurstelling alt over het feit,
dat de straatïcooplièdén in vele gevallen nog niet als bona-
fide kooplieden worden beschouwd en dat de winkeliers de
straatkooplieden ovjer het algemeen zien,als hun natuurlijke
vijanden. Ook de houding, van verschillende gemeentebesturen
ten opzichte-van onze belangen, laat in vele gevallen te wen
sen over, aldus, spreker.

-ïfa de hierna gehouden pauze ; v/er d aan de bezoekers gele-
genheid gegeven om vragen- te stellen, waarvan door enige be-
zoekers gebruik werd gemaakt.
; :.'.'.' ïTa beantwoording. .van" deze vragen werd de vergadering
omstreeks' 22 :.:3 O uur. geslot-en<. •' : • -

Yerzonden'^op 15" Oetöbea-'1940" : '." '' ' • v • . > : \ ••• • ;
aan:.- . ' . ' " : i-T.ïihist^rie- v-an Algemene. Zaken. .' . . ~ ."•• : /-

' ' -. " ' \ • ' ' - ' . . . . l . - ' " ' • V.
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UITTREKSEL
/•
'Voor PD ,,107 9 ................................................... Naam ...MM.e.r landse... Yakbewag;' ng ...... (.^gemeen ).

Origineel in ............ pjJ...5.49 .......................................................... Naam ....... ̂ kaMraiipor ten L4 mbur g . ............................................ " ......

Volgnr ................................. Ag.nr. ..... 4340.7 ......................... Aard van het stuk ,..l;kaMrtEi).prt... over.£ul^ ...... 1948.

......................... , ...................................................................... Afz. .................... Hs.9r.Ien.. ........................................................................ Datum ....... :....5....8.48. ........ :

Op 16 Juli 1948 deden zich asel 1« jkheden voor op~de m* jn O.H.K. te
Sehaes&erg M 4 4e mgn.groeps1ndel*iig. Pijler 47 In deze m4' j n kwam -
roor <in zgn.proefwork In aanfierk*ng. £0 pijler bezetting wenste dit
groepsficooord nf et en legde uU protetot bet werk neer. Ook Zftter&ag
17 Oalt 1948 weigerde men te werken In deze pijler.
19 Juli 1918 verklaarden de laeeste mijnwerkers z1eh sol^da'r en er
brak een w* 1de staking u* t* welke doorgang tegen de wU van de Hoofd-
besturen van d@ Vakun^e. De A. B. w, M. nam een tweeslachtige hoMlng
aan* DS ooüuaun^stën aagen een Kaas en verschenen op het terrein van
dé strijd en wil < a de persoon van het £am®rlf4 HUBMANS en de ooxanu-
n^st-propagand^at NACHTiSCJ^iL. Zf j zegden de atakera'ateun toe en stel-
den bet verraad van de Hoofdbesturen aan de kaak* £t j toonden zten
TOoral zeer gebelgd over heffe**» dat de B.K,B.JC,, de Prot.Cnr^at,
Bond ia de A.N7M.B. hun atak^ngakaseen gesloten hielden* 2^ j sagen het
conflict het l^Sfet itftgvoe*en tot een~algeffieön mljnoonfl^ct. Bet dag-
blad "De Waarheid" zorgde voor het nod^go ooaaöntaar. De iï.V.c. atuurd-
een""sy^ath^e»telegraci» Vferd ^ a eerste fnstant^l gedaoht aan een oom-
mm^sttiehe veil tof J nader bezien bleak de atak^ng een gevolg van de
vaste w*l der mijnwerkers om het zgn;jaags5Bteaia n^raiaer jaaar te aan-
vaarden en zich koet wat koat tegen Invoering daarvan te verzetten*
jQe Hoofdbesturen dor v©rachefdone vakbonden" alaiaede de beheerder der
mijnen nebben h%ennede niet voldoende rekening gehouden* alhoewel
gij behoorl* jk op de hoogte waren* Op de B&stttrenconferentle van de
B*K*M.B* op 11 JTul^ 1948 werd *n het ka4-r van het groepaaeooord o. u»
uitdrukkelijk naar" voren gebracht» dat het Beheer met de Beheerder
moest en zou verdwijnen* . ~
Product^ evefhog* ng door p*jleraoooord aet groepsindeling} benevens
extra-beloning, of door n^ddel van tewerkstelling van buitenlandse
werkkrachten, onverschillig of het Italianen of ^olen z'jn, wijzen 4e
mijnwerkers van da hand* DH *3 eennssaak , waarmede reken* ng gehouden
dient te worden» amders gaan wij een Mijnconflict tegemoet, fir al j n te
veel"~georganfseerde mijnwerkers » d fe het vertrouwen beginnen te
verliezen In" nun vakbonden, In Schaelberg waren ook ongeveer 400 leden
van do R.^.itt jnwerkërsbend, em nog, nf it te spreken van de leden, die
aangesloten waren bij de andere vakan* ebonden»
De Hoofdbesturen, ae ondernem^ngsr ad an de ringleiding of ,dl O.li.-
m*jnen hebben de w^lde staking n*et kunuen verhinderen* Zij *v *n adac±,
strijk met de bedrijfsorganisatie, een slag fn~het gezf eht van de
Vakunie en men mag gerost concluderen, dat cle *n deze Unfe verbonden
organisaties hun leden niet meer voldoende In handen hebben.

Dit
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een gevaarlek vorecMjasol. Do n'Jnwericöra voelen z«eh 'n lint
olgeoeen aterK «n «f 3 «eten ciat land en *n4astr*e tien nodfs hebben.
Zf 4 wensen geen *nvoor*nK moer van voor-oorlogee jaetbödea.
IH 4e boezen van 4e B*JUM*B* zlja reeds uen'nGSVGrach^Jüon geweest,
4f e gelef4 hobBen tot oatfllagaoca*De van het Hoofabostuursl'd utenzel.
Tot slot aöga *k or nos'eenfiaal op w* jzent dat er aet be¥re£&fog tot»
deze kwastje 2oer voorS*cht*e «oot wordou golavaörd," i»^ Jf t Een 4e
ataalc op de Bpftat den *s ci.*,oen cofifl^ot onverti* Jdel4j&« Sr fa t
een Toorlob'ge overoeöataeiifne beie^ict, Ooch vertroutjon ^u ar oog
ondor de n* jm^rKars* i.* J staan aear ars»mnend tegeooTer de overeeü-
icomat-b«8prêJt*ngeD tuaaen ^r.Urootboff en~de lo'd'ne van do Valcun'e;
Be A.B.r:.M. tooett voor at ellen 'üged* end bfj de ü.l.R*» betrof f oaio nf ou-
we aïbe^do-pooiWEifiraon, lu*denda als volgt ï - ~
HM 'nvoeron var. de 4O-ur*f*o worJcvreeJs, *D^uarftio op' l ^anuar^ 1940» üöt
d*an ^orstooae» dnt, zolang eon productie v^n 12 n*ll*ocai ton per jaar
n* at *e t»r9f&tt een 46*»ur*6e wartoie«--K worat fsooaajit, wuiorvan 6 uur als

wordt betaald;
S> ter WDör&CE*06 van w^lleteeïa^s va»Bufjah-*a'TOerfiig vaa eeu

prem* «~¥an 10, gulden pearmsai; ""
3jf orazett'ns "vla 48 product* o-toeslag *a Yaat loon net oot. bas'a-loon voor

4e böirrers «a t* Jdloon vaa f iU,50; "
4) gratfs vCT-str0!iü*ntr'ï'aa bedr^AfsJilöd*!^ voor hot personeel (ijar» s etel

pet Jaar» soUoefion *niOi5ropöiJ;
5jf Yr^J msrffoöp TÜII allo axbe'd^rs;
6) Verbeter* lig der bovoncrondso lonon vol̂ ooö iiet vo;,r3tol aor 4' Veutbocden,

i h6t\-«3ll£ op het ogsubl'K; noc hoogend® 'o b» j bet College van
öar8 ï

Xnvoerffig OïJüeiuDü^Qnpror/ü voor de n*dda^-on uaelitdf armt van reap.6 en
8 pet*; ~

d) Vörstrêiü.*öe; vcui ueor apoi;, vet ea oreren»

Chror~höt~tomïrkatolloii V&A vroaodol'n^ou ^n tiot al^aneon *n het
bedr^jr *a de Bond afët to sprexea, zodat de öond ;o& actf e op touw
zal~gaan zetten^ tene4ndo te vooricotiön, dat iaën Xtalfaneiu weUte ge»
aclx^Jct zouden z*Jn voor het M^jabedr'Jf » h* er naar HeftMA&ad zal laten
Icoaen (üoala beiteod u» t 4e pera boötaan eif plannen, om on* ce duizenden
Ital^anen~aon te fïerven voor het «if jnbedr* J f )»~
Op 11 Julf 1946 h* «ld 4e Algeraene ifetterlanda M^ jnwerKeTab^ na (Moderne
VtUcboi7oe*ne) to Huerlon ean~besturonconferent*e , «aur'fl boboudold
werd ae ^nvoor^ag van het pf jleracooord oot groepsYn&el*i)| en de extira-
belon^ne door het a^nbeheer. Bet slot van deae conTorent^s waat dat
aan het Hoof4bestuur imr4 opöoaragen, z*oh oet alle {jewött'gdo
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te WL< J Ten verzetten tegon het nf etar *ngavoeide ace oord~ay steen,
oolang «r afet voldoende wotirboreen s*Jnt dat de door de arboMera
gevraeede gevaren novden vooritocen.

Op dezelfde datun wera eveneena door de R.̂ *M* jawarüerabond te Bö<irlen
een Bsaturanconi'arent*a gehouden. Ook op deaö Coffif arent'e vond een
bespre**ng ploato over ao nieuwe exK»opa*Qdol4ng tn d© pijlers Dot
extra-beloning» Bat @<nf t^Jdena deze vessader^ng vrt| rumoer*G toe
en aan ion de vevo9t«ex*ng eonstateron, woUteo er beorat onder de "

als geVolg van net fnvoexen van net a«n.Juafieyötea». lle
m advtaeeiden tiet Hoofdooatuur eet allo ten d*enaté aKi
en jwt de grootst fiwseJlf Jlse voortvarenbe^a en Jtcracbt er naar

te ötrewen bet standpunt van 4e Nederlandse K«&^ M^jnwericersbonü ten
aöaz^en van d't apateea «D volledig oogel^jk tot göld*g te brengen*
De AlgeoBne Hederlandee I^JowerltBrsboiid (üóa^Vai£bö^fuK*nei Heeft»

*dB A.B.X,H, Tooratallfin tot verbeterde arbe^devooiwaurden *aged*end |
bf J de tf»!^. - i
iteae vöoratellen »f Jnt ~ ~

1) Invoorlng van de 5-daagse wertweöic vanaf l Januar* It49t voorlopig
«et «entnal van hetzelfde aantal productieve werJcurcn per «eott als
tïuufil ^et geval f 02 ~ "

2) Omt*ö vervoer naar en van net «ene b* j o n afatand van tem'nste 9
., van 3e woonplaats naar het WBtv«*| werk;
( 3} Orat^a veretreiskön» waoaen en herstellen van merielcledfnsf

4) Bf J fndfenattvedfng van getumde arbo«4ors» weüce eldera hun woonplaats
«a Nederland-bebboa, galdeü de nf ar voJ&ende voorwaaraent

1) Ver«oed*ns door het M'jnbe4r«jf voor net te betalen
2) al om de 14 dagen l dag betaald Verlof; ~

b) plus vo*ageld on net weatomd *n net üoa^n. door te*
5) Alle ondergrondse arb«*dorfi nebben per Jaar reent op 3 vrf je re' aan

pejp spoor* ' ~
«} let recht op betaald verlof gaat f n na 3 oaunden
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Do vakbeweging groeit
Het totaal ledental van de vakorga-/

rrisatiea in ons land, verenigd in de 4
vakcentrales, bedroeg op l Jan. 1948
890.400 tegen 813.700 op l Jan, 1947
en 681.700 op l Jan. 1946. Het N.V.V.
steeg in twee jaar van 242.600 tot
330.800 leden, de K.A.B, van 182.800 tot
251.400 leden, het C.N.V. van 94.000 tot
131.000 leden en de E.V.C, van 162.200 tot
176.900 leden. De organisaties; niet btf
een centrale aangesloten, telden op l
Jan. 1946 123.300 en op l Jan. 1947
146.900 leden. Nadien z$n bq het C.B.S.
geen ledentallen opgegeven. Ook niet
van de nieuw opgerichte Ned. Vakcen-
trale. Vóór de oorlog (l Jan. 1940) wa-
ren in ons land totaal 809.300 werkne-
mers georganiseerd.


