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In antwoord op bovenbedoeld^; -brie; ven kan het volgende wor-
den medegedeeld:

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven:

^.JHendrik Willem KAUWEN,
^geboren te Amsterdam721 Maart 1899,van beroep:grondwerker,
wonende:Bentinckstraat 58/1 te Amsterdam.

is gehuwd met:§hristina Sophia BICKER.geboren te Amsterdam,
21 November 1901 en heeft 4 kinderen.

Blijkens de ̂ olitieadministratie te Amsterdam is betrokkene
in 1918 terzake het opzettelijk voordeel trekken uit door
misdrijf verkregen goed veroordeeld tot 3 maanden gevangenis-
straf, in 1920 terzake verduistering veroordeeld tot 4 maanden
gevangenisstraf en in 1947 geverbaliseerd terzake diefstal
van diverse goederen,waarvan nog geen veroordeling bekend is.
Z-iijn vrouw is gedurende de oorlogsjaren meerdere malen gever-
baliseerd terzake economische delicten,waarvan slechts een ver-
oordeling tot f.1,- boete bekend is.
Bovendien is Kauwen vanwege ftejÉ voormalige P.R.A.geverbali-

•£ seerd op verdenking lidmaatschap N.S.B, en N.A.F..Alleen het
lidmaatschap N.A.F, kon hem worden bewezen en erkende hij ook

/ waarna de Officier Fiscaal te Amsterdam besliste dat geen ver-
\e maatregelen van vervolging werden overwogen.

f In de omgeving van de tegenwoordige en de vorige woning staat
betrokkene niet ongunstig bekend.Hij stamt uit een echte en
betrekkelijk grote "Jordaan" familie.

Politieke uitingen zijn in de omgeving van de woning niet
waargenomen.Hij leest "De Waarheid" en "Het Parool".Ofschoon
welhaast al de leden van de familie als links georiënteerd
bekend staan kan men toch geen van allen communist noemen.
Betrokkene was voor 1940 lid van het N.A.S..In de oorlog is
hij,zoals reeds medegedeeld is,lid geweest van het N.A.F.,
naar hij verklaarde,zonder te weten dat dit Nationaal Socia-
listisch was,terwijl hij zich nu interesseert voor de O..V.B,.
In Januari 1949 was hij lid van de redactie commissie voor
Amsterdam van het blad "Nieuwe Strijd".

einde.
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ÏÏen vervolge op dezerzijds schrijven~No.l.ï). 5DO,
d.d. 7 April 1949, wordt bericht dat de personalia van de
daarin genoemde van der jy.oat luiden:

Versloot, Harmen, geboren 12-10-1883 te Schiedam,
bootsman grote vaart, wonende te Rotterdam Boomgaardstraat
100 I.

Aan C.V.D.
I.D. A ' d a m

M



24 l;ei
XX3CS

V. RD./ .

Tietor. G £ H l I l

Hierbij moge ik U ~ ter doorgeving aan «Spil* - het
volgende berichten.

Be op 3 April 1949 te Botterdaia gehouden
landelijke conferentie van het Onafhankelijk Terbond van
Bedrijfsorganisaties (bestaande uit personen, die zich
van de E.V.C, hebben afgescheiden), werd o.a. WJgewooad
door de U bekende lAidovicus. Joaephua TICïOff. geb«14—10-
1̂ 13 te Antwerpen, dokwerker, wonende te Antwerpen,
Spaar straat 22.

Sa een door flnton VAN DEI BERG, geb. 22-J-190.5 te lot-
terdaffi. wmende aldaar» secretaris van het C.Y.B., gehou-
den inleiding over "de algemene politieke- en economische
situatie en de tactiek van het O.V.B, in deze periode",
ontstond een discussie, waaraan ook door L»j.V!ctor werd
deelgenomen.

In een zeer critisch betoog ^ette hij uiteen, dat de
houding van het O.f.B» ten opjslehte van de E*V*C. onjuist
is en het O.T.B* steeds achter de feiten aanloopt. Het
C.V.B, moet de I«T.C.-praktijken in veel sterkere mate
ontmaskeren. Hij verveet het C.V.B., dat het veel te laat
«as geweest met de publicaties over de misdadige tactiek
der E.V.C, tijdens de Amsterdamse havenstaking. Tictor
sprak tenslotte de hoop uit, dat het optreden van het O*
V.B. tegenover de E.T.C, en de C.P.H* openlijker en reso-
luter zal worden.

, y HET HOOH) TAK DE DÏEHST,
namens deze t

J.Q.Grabbendam.

Aan de Heer B.Wijlhuizen
F. Avontuur straat 24-
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No. 5̂ 674.
Onderwerp: Gort es «n E .Hartman.

V' -110'3. *««» O E H E I M .-,_ .

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te
willen doen stellen met de personalia, politieke
oriëntering en activiteit, benevens met alle verder
van belang zijnde gegevens betreffende zekere

wonende te Wieringen.

Genoemde persoon was met de TT bekende Eerko
(11-7-1918) uit Wieringen als afgevaardigde

aanwezig op een te Hotterden gehouden besloten lan-
delijke conferentie VÖTI het Onafhankelijk Yerbond
vöi Bedrijfsorganisaties; beiden namen deel aan de
discussies«

HET HOOED TAJJ DE DIERST,
-'" namens dezes

J.

Aan de Heer
Districtscommandant der Rijkspolitie
in het district Alkmaar,
Kennemer straat 253,
te
HEILOO.
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No, 500 ./' 7-4-1949.

OnderwerpiBealo_ten Landelijke Conferentie O.V.B.

Datum ontvangst bericht: 4-4-1949.

Betrouwbaarheid berichtgever» Betrouwbaar ' \\. 1949

Waardering bericht «Betrouwbaar . -, -,; _.. J
LrV''*J. n r

Tevens bericht gezonden aan» I.D»A*dam. s.

Medewerkende instanties» t

Ondernomen acties Gene.

Verslag van de streng besloten Landelijke conferentie
van het Onafhankelijk'lferbond van Bedrijfsqrganisaties, ge-
houden op Zondag 3 April 1949, te 11 uur, in het Doofstoranen-
inatituut, Aramans traat 22 te Rotterdam.

Aanwezig oirca 110 personen, onder wie Viotor, Ludovi-
cus Josephua, geboren 14-10-1913 te Antwerpen, dokwerker,
wonende te Antwerpen, Spaarstraat 22.

Bij de ingang van de zaal werd een zeer strenge con-
trole uitgeoefend, daar de conferentie uitsluitend toegan-
kelijk was voor hen, die in het bezit waren van een speciale
"mandaatkaart".

"" TijdènaTde pauze werd een circulaire uitgereikt van het
ttAntA-Militair istiaoh-Comité", welke In afschrift is aange-
hëoTïST "

Ben afschrift van de Agenda voor deze conferentie is
eveneens aangehecht*

Smid, Wietse, geboren 9-4-1887 te de Leek,landelij k
voorzitter van het O.V,B«, opent te ruim 11-15 uur de verga-
dering met een woord van welkom, begroet de afgevaardigden
van buiten Rotterdam, in het bijzonder Viotor uit Antwerpen,
en spreekt de hoop uit dat de discussie, welke ongetwijfeld
zal volgen op de inleiding van Toon van den Berg, van dusda-
nig gehalte zal zijn dat een resolutie kan worden aangenomen
welke in de toekomst haar vruchten zal afwerpen voor de vak-
organisatie en de arbeidersklasse,

Spr. deelt mede, dat punt 2 van de agenda verschoven
zal worden tot na punt 5, om tijdens de mededelingen van
Beatman, indien noodzakelijk, een commissie van 5 leden de
gelegenheid te geven tot het opstellen van een resolutie.

Tenslotte verzoekt spr» in de'pauze opgave van hen,
die willen deelnemen a*n de gemeenschappelijk maaltijd welke
na afloop van de conferentie zal worden gehouden.

van den Berg, Anton, geboren 23-3-1903 te Rotterdam,
z«gt, dat hij zijn inleiding zeer beknopt zal houden, daar
hem verzocht is, i.v.m. de te houden pauie, te omstreeks
12-30 uur zijn rede te beëindigen.

Spr. wi js t er op dat de iaoftssdt inhoud van zijn betoog
zuiver zijn persoonlijke mening weergeeft en niet die van t
het Bestuur van het O.VVB. of van de Algemene Raad . Dat zuil
mogelijk is, is een uiting van de geest van vernieuwing wel-
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ke in de O.V.B, heerst. Spr. uit dan ook de wens, dat zijn
inleiding, hoe beknopt zij ook moge wezen, haar vruchten
zal afwerpen voor de arbeidersbeweging, dat zij een zeer
nuttige discussie zal doen ontstaan en dat zij, zo mogelijk,
zal uitgroeien tot een resolutie.

Spr. deelt dan het onderwerp mede van zijn inleiding,
dat zal luident *De algemene politieke-en economische situa-
*lf_^ILjlg ta1f*1'*v von *e Q.V-?t in deze periode».

Om deae gehele materie duidelijk uiteen te kunnen zetten
moet men, zegt apr., teruggrijpen naar de periode van vóór
de laatste wereldoorlog en wel tot 1918. Wereldoorlog Uo. l
was toen Juist beëindigd en er heerste over de gehele wereld,,
alp ge?olg vaa .die oorlog» een enorme ohaos. De algemene po-
litieke- an aeott0mis.ehe toestand «as ioen zeer on-overzich-
telijk, mede als gevolg van het feit dat allerlei bonden, be-
wegingen, verenigingen en partijen als paddestoelen uit de
grond verrezen, maar meestal even snel weer verdwenen. Snig
nut hebben zij niet gehad, of men zou hieruit moeten conclu-
deren dat de arbeidersklasse, niet tevreden met haar lot,
naar verbetering streefde. Deze drang naar lotsverbetering
trad in de eerste jaren na wereldoorlog Ho.l nog niet zo
sterk op de voorgrond, daar wij leefden in een periode van
hoog-conjuctuur, doch langzamerhand wijzigde zich de toestand
en begon het vraagstuk der werkloosheid de aandacht te vra-
gen. Ra de "kraeh" in Wallstreet was echter het hek van de
damjan hadden we bi jv . in Nederland binnen zeer korte tijd
een leger van ruim 500.000 werklozen. Juist in die periode
bleek dat menig zo zorgvuldig opgebouwde theorie van nul en
generlei waarde wast. Ben van de ergste misrekeningen was wel
de theorie dat verlaging van het levenspeil een stenigend ver-
zet van de arbeidersklasse tegen deze verlaging hes gevolg
zou zijn. De werkloze interesseerde zich in het geheel niet
voor de vakbeweging, doch zocht zijn heil in allerhande ont-
spanningsverenigingen, zeer in het bijzonder op het gebied
der volkstuinen.

Nal934 kwam in dat alles een kentering ten goede, doch
zij was kunstmatig- en was het gevolg van verbeterende levens-
omstandigheden,n.a. v. de oorlogsvoorbereidingen welke fcoen
reeds werden getroffen. De hieruit voortgekomen strijdi ge-
richt tegen het Duitse kapitalistische- en economische sys-
teem heeft evenmin de oplossing gebracht, alhoewel de moei-
lijkheden na wereldoorlog Ho. 2 in zoverre vereenvoudigd zijn,
dat men nu nog heeft te maken met twee groepen van tegenstan-
ders, n.l. Oost en West. Of deze ontwikkeling ten goeds, dan
wel ten kwade komt aan de arbeidersklasse kan men nog niet
beoordelen en zal de wereldgeachiedenié ons moeten leren.
Het is nu wel vrede, doch in feite is de strijd reeds weer
begonnen, zij het dan in de vorm van een "koude* oorlog.

Baast dit alias moeten we rekening houden met een 3e
machtsfactor, n.l. het ontwakend Azië. De kapitalistische
grootmachten als Amerika en 3ngeland zien dit heel goed in,
doch een groot deel van het Nederlandse volk, van huis uit
sterk conservatief, ziet dit niet in en kan, of wil niet,
af stappea Van het koloniale standpunt. Men wil of kan in
Nederland nog steeds niet zien dat de algemene politieke
wereld-herordening gepaard zal gaan met opofferingen van ei-
gen belangen. De grootkapitalisten daarentegen zagen dit zeer
g-oed in, veel eerder reeds dan alle socialistische-en marxis-
tische bewegingen en waren op dit punt ons dus ver vooruit.
Om deze opgelopen achterstand zo spoedig mogelijk in te halen
moet onze beweging bereid zijn om van alle wonderdromen af
te stappen en de praktijk van het leven/te aanvaarden. Om
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tot dit doel te komen moeten alle middelen worden aangegre-
pen , behpude_nB___de.methodevjyrLda.. dietatüUTj,welke positief
aoh t erwege jji i ent t e b l i j yen * In het verleden was er de dic-
tatuur va#^dë~ënkeling, heden kennen we de dictatuur van het
grootkapitaal en het staatskapitaal, respectievelijkfcverte-
genwoordigd door Jimerika en Rusland, welke op alle mogelijke
manieren de arbeiders trachten te beïnvloeden en ze geeste-
lijk en lichamelijk tot hun slaven te maken. De strijd tussen
deze twee grootmachten kan slechts tot gevolg hebben dat één
van beide capituleert» zo niet, dan aal dit onvermijdelijk
tot een 3e wereldoorlog leiden. Door vele bewustdenkende
arbeiders wordt getracht een keus te maken tussen deze twee
grootmachten en veelal wordt dan gekozen voor het staatska-
pitaal, dus Rusland, daar het grootkapitaal voor hen ten ene
male onaanvaardbaar is* Deze keuze ia echter onjuist. Sr moet

nietgekozen worden voor één dezer dictatoriale machten, doch er
zal een geheel nieuwe socialistische arbeidersbeweging moe-
ten komen welke, geheel zelfstandig, doch met -een v/ast om-
lijnd idee, zal werken voor de waarlijk socialistische staat,
in de geest zoals Bellamy dit reeds heeft gedaan. Wij dienen
er echter voor te waken niet in de fouten te vervallen van
de Bellamy-beweging daar deze niet realistisch, doch utopisch
is. Telen Ijsveren oek voor socialisatie en nationalisatie,
waarbij deze begrippen vaak worden verward. Hationaliaatie
leidt tot ataatsalmacht, iets, dat de socialistische bewe-
ging niet wenst. Socialisatie daarentegen brengt meer dan
nationaliaatie* Socialisatie legt de grond- en productiemid-
delen in handen van de arbeiders, die er voor meeten zorgen»
en die verantwoordelijk zijn, voor een rechtvaardig systeem
van verdeling der consumptie. Uatftionalieatie leidt dus tot
dwang, aocialisatie tot vrijheid en geluk, zoals ook het wa-
re socialisme geluk en vrijheid aan het mensdom schenkt.

Spr. wijst elke mogelijkheid van een samengaan tussen
de socialistische idee en het groot- of staatskapitalisme
af en zegt dat de stellingen die hieromtrent zijn B^M»^«B
verkondigd door Havensteijn e.a. bewust misleidend zijn.Het
socialisme als zodanig heeft in het verleden en heden niet
gefaald, doch de socialistische beweging is te kort gescho-
ten en heeft op alle gebied hopeloos gefaald. Deze harde
waarheid moet men onder ogen durven zien, evenzo het feit,
dat er geen klaase-eenheid bestaat, al wordt dit door velen
beweerd» De eerste taak van dg nieuwe socialistische bewe-
ging zal dus moeten zijn.dez^l!Q.aBae-eeaheid^jipjfe_^a^d2Te
brengen, waarbil moet worden gewaakt tegen een aVonturiere-
politiek, daar dan de socialistische beweging niet wordt
opgebouwd, doch afgebroken.

Spr. zegt dat hij nog vele punten van algemeen be-
lang breedvoerig zou willen behandelen, doch dat hij, i.v..m,
de hem gestelde tijdslimiet, zich zal bepawen tot enkele
opmerkingen en wel*
Ie. Het probleem der everbevolking in ïTederland, met daaraan

onverbrekelijk vastzittend, de vraag hoe dit volk behoor-
lijk te voeden, een probleem, datftlh^t verliea der kolo-
niën aear urgent is geworden. Br zijn hier twee oplos-
singen voor, emigratie en industraiisatie. Door het ver-
lies der koloniën ( a i o f ) wordt de emigratie echter alweer
A*|»rkt, terwijl induetr'alisatie aan betekenis verliest,
daar de gehele wereld sterk industrialiseert. Daarnaast
is neg het feit dat een hoog opgevoerde industrialisatie
uiterst gevoelig is voor conjunctuur-schommelingen;
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2e. Het leiding geven aan-, en de richting bepalen voor de ar-
beiders bij het zoeken naar een_re%ele en hechte basis voor
een^ beweging ^^s^elaJistiSaife^rQnaalsg. Hat uitdragen van
cS"g"ëdaölïté vangbedrijf sorganisatiea en net voeren van een
zeer intensieve propaganda hiervoor;

3e. De publielcreehteli.ike bedrijfsorganisatie en de houding
welke hiertegenover meet worden aangenomen. Bij voldoende
waarborgen voor de zelfstandigheid der arbeidere zou aan
de P.B. O. kunnen worden medegewerkt;

4e. Het medewerken aan ten aandeel hebben in de totstandko-
ming van de O.Atp«;

5e • De zgn. *p0lTfïeke L* clanjatile , reeds ter sprake gebracht op
het St ichtïngsco ngreïs ,' nTl . h e t al- dan niet zitting nemen
van bestuurders van het O.V.B, in enigerlei vereniging of
openbare functie.

Spr* eindigt zijn betoog met de opmerking dat gestreefd
moet worden naar het ideaal van een eensgezinde» alles omvat-
tende arbeidersbeweging. Om hiertoe te komen moeten alle midde-
len en mogelijkheden benut worden, kan het zelfs mogelijk en
dienstig zijn dat men zijn krachten in andere socialistische
bewegingen ten dienste stelt» zolang de eigen organisatie hier-
in nog niet voorziet of voorzien kan.

ïïa een half uur te hebben gepauzeerd wordt door de voor
zit ter medegedeeld dat zal worden overgegaan tot de discussie
welke» i „v. m. de beschikbare t i jd» slechts tot drie uur zal
duren, daar de conferentie, met het oog op de grote reizen die
vele deelnemers van buiten Rotterdam nog moeten maken, om 4
uur be'éindigd moet zijn.

Toer discussie geven zich opi
Vlet OP» L. J. , voornoemd;
de Jonge, G -J., wonende te Enschedé, Perikweg 114;
Gfor tes , nadere personalia hier niet bekend, wonende te Wier in-
gen;
G aal i Wilhelmus Johannes , geboren 12-11-1910 te Alblaaserdara,
wonende te Rotterdam, VI i er den s t raat 28;

Casper Joseph, geboren 5-8-1885 te Amsterdam, wonende te
Ams t erdam;

/Qfrroe-neveld» nadere personalia hier nog niet bekend;
AI *«Bo 1 1 Lamb er tus Jbhannes, geboren 28-5-1897 te Amsterdam, wonen-

ii-- de te »s-aravenhage, Laan van Meerder voor t 38;
de Wint er * Augustinus, geboren 2-4-1909 te Schiedam, wonende te
Rotterdam, Clingendaal 70;

Constant Johan Hendrik, geboren 28-2-1899 te Tilburg,
wonende te Amsterdam, ffeleenstraat 15

nCtlg'prenge:r de Bover. Baatiaan, geboren 1-9-1889 te Spaarndam,
]^ff wonende te Rotterdam, ïeijenoordstraat 44a}

van Os, Leendert, geboren 17-1-1911 te Rotterdam, wonende te
Rotterdam;
Riezebot, Hendricus, geboren S2-6-1906 te Rotterdam, wonende te
Rotterdam;

A. J". P», nadere personalia hier niet bekend, wonende
teArnhem, Onder de Linden 133;
Oosterwijk, Cornelis, geboren 6-11-1906 te Rotterdam, wonende
te Rotterdam; :

van der Sloojt, nadere personalia onbekend; (f^--* £*J?7$^J
Bestman» Jan, g;eboren 10-5-1918 te Rotterdam, wonende te Rot-
terdam; en*
Hartman, S., nadere personalia hier niet bekend, wonende te

'Vieringen, ffieuwitraat l®.
«— <~ - De -
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De gehele discussie, welke meermale n 'op Hef t%é toon werd
gevoerd» waa zeer verward en kwam heer op de mening dat in de

///leiding de te voeren politiek door de CUV .B» onvoldoende tot
uiting was gekomen. Alle discussianten waren het eens ever het
feit dat het onmogelijk was ©p deze inleiding een resolutie
samen te stellen» Op voorstel van de_ Jonge » G. J., voornoemd,
wordt besloten dat ever twee a drie maanden opnieuw een confe-
rentie zal worden belegd» waarken dan tot het aannemen van een
resolutie kan komen. Een en ander aal echter dienen te geschie-
den na gedegen voorbereidende besprekingen in de afdelingen.Oek
kan oadc ever deze materie een nuttige discussie worden gevoerd
in *ïTieuwe Strijd". Het Landelijk Bestuur en de Algemene' Baad
zullen met duidelijke suggesties naar voren moeten komen ter
grondige bestudering in de afdelingen.

Viotor ., !••/» zet in een zeer critisch betoog uiteen, dat
de houding van ILei'O.V.B. t. o. v. de S.V.C» onjuist is* 4ö* O.V»B»
komt steeds achter de feiten aanlopen en moet in veel sterkere
mate de S.V.C. -praktijken ontmaskeren. In het bijzonder is dit
tot uiting gekomen tijdens de Amsterdamse havenstaking, waar
men met publicaties kwam toen de gehele staking in feite al
verlopen was. Wanneer men met deze publicaties, welke de misda-
dige tactiek der S.V.Cr zo duidelijk aantoonde, vroegtijdig
was gekomen, had dit sterk vertrouwen kunnen geven in het 0»V»B

Spr. uit de wens dat het optreden ober O.V»B« tegenover de
S. V* C. en C. P.H. openlijker en resoluter \zal worden.

'v.it.
Priem , C.J«, voornoemd, werpt dan figuurlijk *de knuppel"

het „hoenderhok" met de mededeling, dat van den Berg, Best-
man en de Winter medeoprichters zijn van een nieuwe socialis-
tieche beweging. Deze mededeling ontlokt felle critiek en leidt
**t zeer scherpe aanvallen op de drie genoemde personen, mede

* _ i. v. m. de agn» politieke clausule.
' j Voorts is Priem van mening dat deelname aan de C.A.O» on-

| der bepaalde omstandigheden nuttig en wenéelijk kan zijn.

Spren^er de Rover, B. zet in een uitvoerig betoog uiteen
dat hij verwacht, dat er in de toekomst van het O. V.B. -bes tuur
meer leiding zal uitgaan en dat men in staat zal zijn de strijd-
baarheid van de arbeidersklasse op te voeren.

van den Berg, A. slaagt er dan in ©m, op de hem eigen be-
kende wijze, de gemoederen enlgazifts tot kalmte te brengen en
wijst er nogmaals ©p dat. hij hier zijn persoonlijke mening heeft
verkondigd en niet die van het O.V.B».

Smid t W* sluit dan te ruim 16 uur de conferentie met een
woord van dank aan de deelnemers en deelt mede, dat het O.V.B.-
b es tuur een nieuwe conferentie zal voorbereiden, waar dan als-
nog- de nodige besluiten kunnen worden genomen. Einde.
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T. V.M. Berg wil OVB aal^NW-leiding overdoen.f ' ^ •••& '•'
Het is nu re
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trachtten te
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Ruzie!

e van alles
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et zijn ware
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te beweren
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den van bui
heeft hemel <
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een jaar geleden dat onder veel recl
was, een aantal elementen een scheuring

roorzaken. .
ïerg, „onafhankelijk socialist" te Rotterdam
Na Jaar en d|ag in de E.V.C, te hebben gewroet, gecomplot-

ing verdacht 1| hebben gemaakt, steeds loyaliteit te hebben
C. en stichtte
edrijfsorganh _

[en en fte«»^groepje Ro|terdamse bouwvak-
id echter geen enkele belang-

je. .
, Wat is nl. het geval ? De Trotskisten in
Nederland zijn net niet eens met elkaar.
In hun haat tegen de strijdbare arbei-
ders-beweging en in opdracht van hun
bazen, zjjn de Trotskisten van de „Re-
volutionnair-Communistische Partij" van

hij uit de E.
Verbond i/oor

Rotterdamse h
oonden de werke
r dit schèurmake

>m ba;
centen

tjel en

de „Spartacus-groep", „Socialisme van
onder op", de Vlam-groepen enz. het
broederlijk eens. Het eenheidsfront van

op allerlei matfcren
acht te maken o.a. fjoor

politiek van de E.
r de Communist!.—.*„„,,, m i , i i •, ,_ A i_i

>lf niet- vrtl van lnvï>e- 'hele en halve Trotskisten kon het echter
af Toon van ̂ eBke niet verder béngen dan de O.V.B.
arde bwoffeifom enïf Nu dit niet het gewenste resultaat heeftarde bewogen om enife | opgeleverd> zi;jn. de ]iheren» het oneens

over de tactiek, die nu verder gevoerdvoeten te kragen
ïl Nederland af.

hij of zijn proi
werd schipbreul

de reisjes gebruik!
"T.C. te spuiten ei

•te verwekken.^
fergrondse verbin-

moet worden, 6m de E.V.C, dwars te

700 gulden vandaan kan halen om zulk
een „experiment" te kunnen financie-
ren, als men weet, dat de O.V.B, voor
een financieel bankroet staat. Ondubbel-
zinnig staat echter vast de methode van
de Trotskisten om betaalde agenten in
de rijen van de arbeiders te sturen, ten
einde daar moeilijkheden te verwekken.
Duidelijker wordt het echter wanneer

weet dat de „echte revolutionnai-|
reTPfoVan den Berg, Bestman, en Bode-
graveliïjallen bestuurders van de O.V.B.,
onderhandelingen voeren met Van der
Laan, hoofdbestuurder van de C.B.T.—
N.V.V., ov«| aansluiting bij het N.V.V.

En dan nfeet men wéten, dat Toon
v. d. Berg en zijn vrienden gedu-
rende df: fusie-onderhandelingen

' E.V.C.—M.V.V. op hun achterste
benen stonden en de N.V.V.-
bestuurdsjr argumenten leverden
om de fifeie te laten afspringen!

Vol walgijïg keert men zich van de be-
ginsellozaf trotskisten af, die bereid zijn
met iedöreen samen te gaan, indien het
maar tggen de strijdende arbeiders gaat.

s T. v. d. Berg verliezen daarbij
hun rsoonlijk belang niet uit het oog.

aar de meningsverschillen in de

Tevens werden de om
dingen van Toon van
gehouden. Niet in staat
de E.V.C, los te scheurei
vrienden en
van de. Berg getracht mt
passiviteit in de E.V.C, te _..,
Niet altijd en nog niet overal-
juiste karakter van het misi
van deze „vakbondspolitici" doorMen en?
er bijtijds een einde aan • gemaakt.'Vl—

Berg in stand
i arbeiders van
L werd door de

van Toon
eloosheid en

tien.

[zitten.,43at het eigen belang daarbij

'S^3£ta?ïS^öS^>rdM«v^ïï^'"n de Bers ™iae zaak redden door
fiet nu no6| «ÏÏS^KSS» JroSerfn! de aV'B- **«-** leIdAn^ van het N:V'V-
In de Endstra-eirculain " '
van experimenten. nisten" noemen, willen de O.V.B. op-
Zo werd b.v. dopr het O.V.B.-bestuur In heffen en weer in de E.V.C, kruipen.
Rotterdam het besluit genomen tijdens De arbeiders zelf zullen al deze plan-
de staking van de Amsterdamse haven-)netjes moeten doorkruisen en de fntri-

u arbeiders, alles te doen om deze staklngiganten, baantjesjagers en agenten van:
•oi-dt het verloren te doen gaan, omdat daardoor zich afschudden. Zij, en niemand anders '

H„ nmrt,n^i„h.j.» -—.i ,._ -:=_ 2une„ <je strijd, voor het herstel van de
eenheid in de Nederlandse arbeiders-,
beweging voeren en tot een succesvol'

het r .
spelj om ̂  S V9B JfH

hS,'^^ t» i r thaven op te richten..
Daardoor kon het ook gebeuren dat Van Met alle nüddelen heeft men de Rotter-
de Berg een elftal maanden geleden damse havenarbeiders afgehouden van
invloed in het bestuur van de Hotel- en elke solidariteitsbeweging. Besmette
Restaurant Bond kon verkrijgen, met schepen het de O.V.B, doodgewoon l
als gevolg dat een deel daarvan zich "
losmaakte van de E.V.C., een eigen

sen. Per manifest werd voor dit onij
cruiperswerk aangespoord en. . . ,

bondje stichtte en zich aansloot bg de >Pgewekt geen enkele financiël
O. V. B.
Nu heeft deze groep zich, onder leidii
van een zekere Endstra, weer afges'"
den van de O.V.B. De reden
vinden in de circulaires die
de zijde van de O.V.B, als
van de Hotel- en Restaurant-i
de leden zijn toegezonden.
In de circulaire van de O
gezegd:

„ gij moet weten
contributiebetaling
terecht komt in de
nisatie, maar zo goi

van
zijde
aan

wordt

' elke verdere

ienen,
van de

het Solidariteitsfonds te
„toch alles in de

terecht kwam
)at is Trotskisme in dejjïFactijk. Stalin
lad duizendmaal geUÖr toen hij ver-
klaarde dat het JpötsKisme van een
wlltieke stromtnoFVerwordeh was tot
politiek banditisme.
ïet stuntje

mislukte.
Amsterdamse haven

Een andpïg poging werd gewaagd. De
Endstra niet

van een orga-
als geheel door

kam. Endstra voqjJ' zijn salaris ge-
bruikt wordt.". j; dunnen, worat nu aoor xoon van de

In de circulaire iöin het bondje van i Berg van stal gehaald en met TOO gul-
THnriatr-a ipirBii wil- g den salaris voor drie maanden op het

ude .JSfA.S.-bestuurder en Trotskist
diepe, gewezen voorzitter van de B. N

:-E.V.C., die aan de kant was gezet
wiens onbetrouwbaarheid daarna is

wordt nu door Toon van de
Endstra lezen w\j: jf

„Wij moeten vanselke honderd gulden
contributie 80 sfulden afdragen aan

Amsterdamse Overheidspersoneel los-
gelaten. (Jeen van de Trotskisten ver-• - - - • - - a — - — o — QM-™.-»«I». UKSI^JJ, vcui uu A * u LöiviöLCil ver"

de O.V.B., maa? voor de belangen wacht er iets van, ten minste niet voor
van de Hotel-afd. is geen geld." ' de O.V.B. Het doel is echter moeilijk-

Ondanks de wederzijdse „onthullingen" heden in de B.N.Ö.P. te veroorzaken.'
over de baantjes en de centen, worden l Men vraagt zich af, waar de O.V.B, de
de werkelijke oorzaken niet onthuld. Hoe
kan dat ook. Dan zou de gehele rotheid
zowel van de O.V.B, als van het bondje
Endstra aan het daglicht treden.

einde brengen. F. R.



: UITTREKSEL^

t
Voor P.?.....!?.?! Naam ...Qnafh.7erbpnd.,..Y...E.e.dri j.f.sorganis.a.tie.s.

Origineel in $P 2jS2 Naam le.v*Co3nni,Partij (Openb>verg#)

Volgnr Ag.nr. 5.8528 Aard van het stuk rapp*v* sitting .0 entr»Com* der

..; Afz verb*..,.na*.1.3 Datum 24*.3*4$ "

Door het HVT (Transport - Van der Laan) is aan het O VB een aan-
,- bed gedaan om te faseren» Principieel is de ROP er voor» Toch
( staat ze atet wantrouwen tegen dsse aanbieding» Ernstig beraad moet

nog volgen. Ook is deze zaak niet zonder de O VB-l e den af te doen*
$ «etr niet, waar de partij er nog geenszins van overtuigd isf

df OVli-ers maar een-twee-drie in het HVT-schuitje zullen stap-"" "

t
k Uitgetrokken door TP Afd./Sectie ACD... IVb Datum 5.7.49

Op aanwijzing van

5074 - '48



UITTREKSEL

Uit : OD 244-R-dam Naam: CPN-verg.

Voor : OD 128? ^" Naam: OVB.

Ag.nr: 57990 Afz. : i D R-dam datum: 17-5-49

Aard van het stuk: Verslag besl.districtsconferentie v.d.CPN district S-dam gehouden
te R-dam op 26 Febr. en 5 en 6 Mrt.1949

J.GEERLIGS wijst uitvoerig op het belang van goed bedrijfrwrerk en becritiseert
het feit,dat er practisch op geen enkele plaats een bedrij f skrant wordt uitgege-
venSpr.weidt speciaal aandacht aan de haven en zegt,dat erkend moet worden,
dat de ïrotskiisten hiet de overhand hebben.De invloed van de OVB is zelfs zo
groot ,dat de SVZ thans bereid is met de OVB te onderhandelen«Hier moet een
einde aan gemaakt worden en door goed bedrijfswerk moet het mogelijk zijn,dat
wij weer invloed in de haven krijgen en. aldaar weer de grootste partij worden.
In de huidige situatie is het oofc van groot belang,dat wij invloed krijgen in
het NW.Er zullen dus nog een aantal goed geschoolde kameraden lid van het

UW moeten worden,waar zij tot taak hebben de arbeiders wwer strijdwil bij
te brengen en de leiding van het ITW te ontmaskeren.

SCHALKER J.P. zegt,dat dikwijls de Vraag wordt gesteldjKomt er oorlog?.Kameraden
hierop kan ik maar een antwoord geven:Heen,mits wij als arbeidersklasse de strij
maar aanbinden tegen de imperialistische machten.Er dreigt op het ogenblik zeer
zeker een »orlog,omdat wij in een kapitalistisch wereld leven,een wereld,waarin
de crisis voor de kapitalisten op komst is,terwijl er grote vooruitgang is
bij.de arbeidersklasse.Om de totale overwinning van de arbeidersklasse tegen
te houden,rest hun nog slechts een middel en wel oorlog.In de komende verkiezing
strijd zullen wij dan ook niet uitsluitend de P.v.d.A moeten bestrijden,doch
alle imperialistische machten.Wij hebben bij de vorige verkiezing uitsluitend
onze aandacht gewijd aan Koos VORRINK,doch het is gebleken,dat dit fout was.
Wij zullen dus Uiaaaook DREES,Stikker -en zoveel anderen uit onze regering aan
de kaak moeten stellen.
Als communisten zullen wij nooit de wapens opnemen tegen de 8ovjet;Unie en onze
leuze moet worden:Alles liever dan een oorlog.Op deze leuze moeten wij ons
partijwerk gaan instellen.Voor alles moeten wij de eenheid gaan smeden,een
eenheid,die allereerst in de R-damse havens.' tot stand moet komen.Wij moeten

" met de OVB-arbeidérs gaan praten en hen tot andere gedachten brengen ,wwarbij
wij tegelijkertijd hun Trotskiistische leidersrmoeten ontmaskeren .Wanner wij
de OVB-arbeiders niet kunnen bewegen toe te treden tot de EVC,stichten wij
desnoods een nieuwe vakorganisatie die wij dan na verloop van tijd wel weer
onderbrengen bij de EVC.

i

Sprekende over de kwestie EVC-QW hamert J.BRANDENBURG- erop,dat v35r alles de
eenheid moet worden ^ersteld .Wij moeten ten koste van alles wverd de sterkste
partij worden,want wij staan aan de vooravond van grote gebeurèenissen enjmen
zal niet schromen onze partijgenoten uit de bedrijven te verwijderen.Zoals wij
er thans voorstaan zullen wij hier weinig tegen kannen doen,doch wanneer wij
weer de sterkste partij zijn,zal men zich nog wel eens bedenken om ons aan de
kant te zetten.

Uitgetr. door: HM Op aanwijzing van: BlIIg.

Datum: 15-1-51- ,

/$, 40061 - '49
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9 Maart 1949»-•——.-.. .

«f
In aansluiting op dezerzijds schrijven I.D. No.

132-^a.d, 24-2-1949 wordt bericht dat de daarin vermelde Rieae-
boa, H. , woonachtig is op het adres (Dolhuis s t ra a t 13b en niet
zoals aanvankelijk vermeld ffolhuislaan 13b.
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UITTREKSEL

Voor OD 1287 Naam Oaafjâ kJliJM ..... verbond v̂ ...be.drijfs.
Organisatie

Origineel in ................ °P ..... $1$. .................................................... Naam ...... pverziohtffla ..... Seo t ie ...I II. ..Marine....lnl.I).ienst

Volgnr ................................. Ag.nr ........... 57.74.9. ................... Aard van het stuk ...................................................................................................................................

................................................................................................ Afe. ............................................................................................................................... Datum ...... 12...3...49 .............. i

OVERZICHT lU&gKQm BE7BILIGIH&SEAPOBIEN VAN SEGTIE III

MARINE INLIOHa?INGEM)IENSgM OVSR FEBRUARI 1949.

RpJETERDAM

Stemming.
De stemming onder het personeel der K3ninklijke Marine is maiïig
tot goed te noemen, zonder aanleiding tot vermelding van bijzonder
heden
Stemming burgerij:Door het zich afzijdig hmden van de Ô V.B.
is het in de Rotterdamse havens ruètig gebleven, niettegenstaande
er zelfs op de laatste dag voor de opheffing der staking te Amsterd
dam nog getracht werd om ook R^tterdamin de staking te betrekken. D
De laatste dagen heeft de O.V.B. -leiding besprekingen gevoerd met
de S.V.Z. om erkennning en medezeggenschap in besprekingen. Dit
werd doorSVZ geaccepteerd op voorwaarde, dat de OVB hieromtrent over
leg zal plegen met de in de Unie Verkeer aangesloten organisaties
Deze besprekingen werden inmiddels gev3erd,dooh er is nog geen be
slissing genomen, maar schijnt vooral de leiding van het N.V.V.
afwijzend tegenover samenwerking met de OBB te staan op grond van
het feit dat de OVB buiten Rotterdam weinig invloed en/ of leden
heeft en de moeilijkheden die voort zouden kunnenkomen uit het
Urgentie programma der OVB»waarmede het N.V.V. het in het geheel
niet eens is.
Afgewacht moet worden hoe de uiteindelijke beslissing zal,luide$,
hoewel het voor de bedrijf svrede in de havens van Botteffdam,
volgens de mening van diverse autoritei ten( o. a. de leiding der S. V.

gunstig zou zijn wanneer de OVB erkend zal worden.

Uitgetrokken door IV... Afd./Sectie IV. a Datum 6-4-4.9..

Op aanwijzing van ..D II

5030 - ' -fS
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Betr.i O,? .B. O B. H E l M

ZAKE» -
's-Sravenhage. 25 Maart 1949.

Yolgens een mededeling in ^Bieuise Strijd*1,
het orgaan van het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijf«organisaties van 17-1-1949. is naaêt
~ieter Indatra (25*10-1909) ook Petrus Sngber t

Ti(30-8-1907) gekozen als afge-
vaardigde voor Amsterdam in de Algemene raad
van het O „V,B.

Volgens hetzelfde bericht is tevens een
redactie-commissie samengesteld, bestaande uit:

(4-4-1885), W.K?une. Bentinekstraat
en J «EL Vaat enhoî  f C 6-5-190 8 ) t allen te

Üwent.
Ik moge U verzoeken mij «el in kennis te

willen doen stellen met de personalia* politie-
ke oriëntering en verder van belang zijnde ge-
gevens betreffende de hierboven genoemde ï/.Kauwe,

t IBI HOOED ?AU DE DIENST,
namens dezes

3.G.Crabbendam.

Aan de Heer
Hoofdcommissaris Van Politie
te
BISfSBDAM.
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- 8 MRT1949

Notitie.

In "Nieuwe Strijd "-orgaan v.h.O.V.B.,van 17-1-4$
werd de volgende mededeling opgenomen:
tt

Op de laatst gehouden ledenvergadering te Am-
sterdam, is de nog ontbrekende afgevaardigde
voor de Algemene Raad uit Amsterdam gekozen.
.Aan kameraad Endstra,die reeds zitting had,
wordt nu toegevoegd kam.B.Kansink.
Jus;Kam.P.End8tra»«Tv»Galenstraat 65' en

kam.Bertus Nansink,Houtmankade 2 7 * ' 1 , £?
zijn nu^le afgevaardigden in de 'Alg.Raad voor
Amstercftun,

Tevens is er een redactie-eommiasie samenge-
steld uit kam.

^ H.J.SMIENK,Qabralstraat 17" ,

x- W. KA WE, Bentinckstraat 58' " en

^ J>Vastenhouw«Vs5i Hogendorpstraat 11711

24-2-49



-8 MRT1949
_ _

PA',
Notitie,

In "Nieuwe Stry d "-orgaan v. h. O.V.B, van 17-1-
49, werd de volgende mededeling opgenomen:.

"DE NIEUWE BEDHtJFSORGANISATlE-INDELING.

I.KBjnindustrie (kolen-, olie- en turf industrie)

2.Metaalindustrien(w,o.ook diamant-en edelme-
taal bedriiven );

3. Kleding- en Textielindustrie;

4*Grafische Industrie (papierfabrieken);

5. Bouwindustrie (w.o.ook hout- en meubelbedr. )

6. Fabriekmatige Bedreven (w. o. voeding-en genot

middelen en Chemische-industti1

7. Agrarische Bedrijven.

8. Handel en Geld.

9. Verkeer (w. o. Horeca, zeevaart en visserij, ha-

venttedrijven en spoor en tram) ;

10. Overheid (w. o. particuliere Nutsbedrijven en

Culturele Instellingen). "

24-2-49
B V.
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Onafhankelijk verbond van Bedrijfsorganisaties
AFDELING AMSTERDAM

Secr. J. VASTENIJOÜW _ van Hogcndorpstraat 117"

MANIFEST
Aan de arbeiders van Nederland

Ka ITt G Pa d BH
'

nIR
. ^ . . ,en het verloop van de gebeurtenissen der

laatste tijd, met betrekking tot de positie

wordt die eenheid uiteengerukt en krach-
teloos gemaakt. >
De blokvorming van de grootmachten der
wereld, Amerika— flusland, is doorge-
trokken in de internationale arbeiders-
beweging

Ü6 V3H Het

een ernstig beraad noodzakelijk. Wereldvakverbond is uiteen
Wij hebben vanaf de bevrijding de arbeid
ders gewaarschuwd zich niet over te geven
aan illusies, geen vertrouwen te stellen in

mooie woorden en beloften
voor de toekomst, waarmee de bezittende
klasse en degenen' die voor hen als zaak-
waarnemers optraden, de eigen strijd der
arbeiders probeerden te voorkomen.
Wy moesten helaas vaststellen, dat grotaji
delen van de arbeidersklasse onze waar-
schuwingen niet verstonden.
Zij maakten geen gebruik van de moge-
lijkheden, die de verzwakte positie van
het kapitalisme in de tijd direct na de
oorlog ons bood.
Wederom gingen, als zo vaak in de ge-
schiedenis der arbeidersbeweging, gunstige
momenten verloren door de fouten van
hen, die zich als leiders der arbeiders op-
wierpen.

Deze leiders werden "geleid
door opdrachten, die niet het directe en
zuivere arbeidersbelang, maar bepaalde
par tij-politieke bedoelingen als drijfveer
hadden.
En terwijl in Nederland enerzijds de grote
georganiseerde massa der arbeiders werd
vastgeklonken aan de

funeste Loon- en Prijspolitiek
der opeenvolgende regeringen en aan de
machtspolitiek van het Amerikaanse ka-
pitalisme, werd een ander deel der ar-
beiders gebruikt en in verwarring ge-
bracht door degenen, die onvoorwaardelijk
de opdrachten van de andere partij in de
strijd om de wereldmacht, Rusland, ten
uitvoer trachtten te leggen.
In deze ernstige uren, waarin alleen de
strijdbare eenheid van de werkers der
wereld ons kan beschermen tegen

nieuwe dreigende rampen voor
de gehele mensheid,

gevallen
door de wederzijdse intriges van de aan-
hangers dier beide blokken.
Zo is de positie internationaal en nV
tionaal,.%p het ogenblik dat de arbeiders-
klasse meer en meer tot de ontdekking
begint te komen, dat de mooie woorden
en beloften niet werden vervuld.
Bij de Nederlandse arbeiders dringt het
besef door, dat zij wederom misleid zijn
en dat de gevolgen van de afgelopen en
de voorbereiding van de nieuwe oorlog
uitsluitend op hun schouders worden ge-
legd.
De productie werd opgevoerd, de winsten
der bezitters stegen, maar het levenspeil

der massa werd steeds meer
omlaag gedrukt.

-. De nood in de gezinnen stijgt en maakt
de gedachte aan verzet wakker.
Hier en daar, maar nog altijd in betrek-
kelijk geringe vorm, leidt deze verzets-
gedachte tot daad en breken, los van el-
kaar 'en gelocaliseerd, spontane stakingen
uiit.

Wij juichen deze doorbrekende
verzetswil toe

en weten, dat

deze stakingen gerechtvaardigd zijn
Maar juist daarom menen wij, in het be-
lang van deze strijd en de arbeiders die
haar voeren,

een ernstig waarschuwend
woord

te moeten laten horen.

z. o. z.



Want opnieuw dreigt het gevaar, dat dit
opkomend verzet van de arbeiders mis-
bruikt zal worden.
Aan de ene kant door de leiders van
C.P.N, en E.V.C., die van dit verzet een
spel maken dat past in de politieke bere-
kening van dit ogenblik van hun buiten-
landse opdrachtgevers.
Aan de andere kant door de reactie, die

» partiële stakingen provoceert, om dan met
inzet van de verenigde machten van staats'-
apparaat, werkgeversdom en de z.g. „er-
kende" arbeidersbeweging, deze'versprei-
de en gelocaliseerde gevechten van kleine
delen van' het Nederlandse proletariaat
neer te slaan en een gevoel van onmacht
bij de strijd willende arbeiders te doen
ontstaan.
Wij moeten duidelijk aan de arbeiders
zeggen: - ,

Zo komen we er niet l
Meer en meer wordt het duidelijk, dat
wij strijden tegen de gehele georgani-
seerde kapitaalsmacht en dat daarbij de
staat en alle partijen die daarin een rol
spelen, zich tegen ons keert.
Daarom, hoe begrijpelijk het dan hier en
dan daar oplaaiend verzet van betrek-
kelijk kleine groepen van bedrij f sarbeiders
ook is, in dergelijke kleine acties ver-
spillen- wij onze kracht. Wanneer de éne
moegestreden groep het hoofd moet bui-
gen, komt pas de andere in de strijd. Dat
kan zo niet langer.
Nodig wordt, ,

de strijdeenheid van alle
arbeiders

die in het bedrijfsleven hun plaats vin-
den. Nodig wordt het voeren van de strijd
op een gemeenschappelijk opgebouwd
breed strijdfront. .
Tienduizenden arbeiders raken van dit
alles overtuigd. Het wordt tijd dat wy
met elkaar de konsekwenties daarvan
trekken.
Moe van dé aanpassingspolitiek van de
Uniebonden, moe van de gespletenheid
van de arbeidersmassa's, verdeeld als zij
zijn over vakcentrales van allerlei scha-
kering, moe van hun onderworpen zijn
aan de met het kapitalisme samenwer-
kende leiders, moe van. de inschakeling
in de imperialistische fronten, hebben
duizenden arbeiders zich uit'deze dwang-
organisaties, deze politieke instrumenten
van de elkaar bestrijdende imperialisti-
sche grootmachten der wereld losge-
scheurd en

het Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisaties

gesticht.
Zij zij n; er zich van bewust, dat daardoor
de eenheid van de arbeidersklasse in
Nederland zeker niet is bereikt, maar zij
stellen zich tot taak de zelfstandige be-
weging van een eendrachtig strijdende
arbeidersklasse te bevorderen. Waar
haar invloed groot genoeg is, daar zal zij
als economische strijdorganisatie haar
plicht vervullen.
Maar de'één wording van de Nederland-
se arbeidersklasse op de grondslag van

• de bedrijven kan, in verband met de on-
houdbare omstandigheden waaronder wij
allen leven, niet wachten op het geleide-
lijk toestromen van arbeiders naar het
O.V.B.

Strijd is er en strijd zal er in
sterkere mate komen

en daaruit groeit de noodzaak van be-
drijfsgewijze eigen organisatie der ar-
beiders. Op deze wijze kan een nieuwe
arbeidersbeweging groeien. Een bewe-
ging gebaseerd op de strijdeenheid, uit-

; gaande boven elke verdeeldheid naar
''• politieke en godsdienstige gezindheid en

bezield door de wil der arbeiders, zelf
de gehele beweging te dragen.
In die strijd wil het O.V.B, pogen zijn
plicht te vervullen en de propaganda
daarvoor ter hand nemen,

Arbeiders van Nederland,
organiseert Uw strijd.

Vormt in het bedrijfsleven uw eigen
strijdorganisaties. Legt de verbindingen
tussen alle strijdformaties die zich in
de bedrijven vormen. Bouwt aan een
nieuwe zelfstandige arbeidersbeweging.

In het O.V.B. zult ge daarvoor steeds
een trouwe bondgenoot vinden.

Weg met de oude verkeerde vormen.
Weg met onze verdeeldheid, en politieke
afhankelijkheid.
Leve de nieuwe komende arbeidersbewe-
ging, op de • grondslag van het bedrijf.
Aan het werk voor de éénheid van de
arbeidersklasse, want:

de bevrijding van de arbeiders-
klasse kan slechts het werk van
de arbeiders zelf zijn.

DE ALGEMENE RAAD
VAN HET O.V.B.

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R (in blokletters invullen)
Ondergetekende naam , , ,„
wonende ., '. Gemeente
Beroep .-...; , Gehuwd/Ongehuwd
geboortedatum -. Aantal kinderen
Werkzaam by
wenst zich op .te geven als lid van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties.

Handtekening



MINDERHÏÏIDS-HEÖOIAJTIJ3 OVER DB VAKBEWEGING.

De Partij is een bepaalé geestelijk Collectief, waar het klassenbe-
wustzijn z'n hoogste uitdrukking in heeft gevonden.
Als zodanig is de Partij het instrument, het leidinggevend apparaat,
de voorhoede van de arbeidersklasse.
De vakbeweging is ook een geestelijk Collectief, maar de trap van het
klassebewustzijn is daar lager. Juist omdat de vakbeweging de natuur-
lijk gegroeide strijdorganen van de arbeidersklasse waren. •
Het is de vakbeweging, welke in het' verleden en in het heden direct
•leiding'aan de strijd der arbeidersklasse heeft gegeven ter verkrij-
ging en ter verbetering van de eerste levensbehoeften. •
In het algemeen is het klasse—bewustzijn minder sterk ontwikkeld b i'j
de ongeorganiseerden en confessionele organisaties, dan bij dat deel
wat zich in de 'S.V.C, en het N.V.V. had en heeft georganiseerd.
De opgave van de Partij is, het klassebewustzijn bij de arbeiders te
versterken door op een juiste wijze haar propaganda te voeren en lei-r
ding aan haar strijd te geven. Zij stelt zich daarbij in op het huidige
denken der arbeidersklasse.
Het opstellen van het overgangsprogram door de 4e Internationale had
dan ook geen andere bedoeling.
De Partij zal zich daarbij in moeten stellen op het meest bewuste ge-
deelte der arbeidersklasse en dat is in de vakbeweging. De Partij zal
omdat zij nog klein is, een zeer nuttig en effectief gebruik van haar
krachten moeten maken.
Het was voor onze artij direct na de oorlog eenvoudig, omdat de mas-
sa zich organiseerde in de S.V.C, Set nam de schijn aan alsof de zich
nu noemende Unie-organisaties niet meer tot grote vakcentrales zouden
uitgroeien, liet eerlijke, werkelijke verlangen naar eenheid van de ar-
beiders maakte dat in de beginne ook onmogelijk.
Het misdadige optreden van de C.P.-ieiding gedreven door de wederop-
bouw-politiek van Rusland Dracht de verwarring in de B.V.C, en speel-
de daarmee op dat moment in de kaart van de reactie en vulde daarmee
opnieuw de kaartenbakken van qe Unie-organisaties.
De E.V.C.-arbeiders wilden vóór alles een strijdorganisatie. Het wa-
ren de Kotterdamse havenarbeiders welke na de oorlog de eerste en be-
langrijke les in de klassestrijd gaven. Dit kon grote en scherpe vormen
aannemen.
Dat kon noch de Nederlandse reactie, noch de C.P.K. hebben, want beide
waren ze op de lijn van de wederopbouw van het Nederlandse kapitalis-
me, van de productieverhoging.
De taal en de methode van beide partijen waren hetzelfde en vulde el-
kaar aan; De uitspraken der. Blokzijl 's en de Wiegman's "Productie-
verhoging het enigste wapen der arbeidersklasse" "Staking misdadig"
"In de kaart spelen van de reactie" "Harder werken" waren gelijk aan
de pantserwagens van Schermerhoorn en de toespraken van v.Beel.
Het is vanzelfsprekend dat w ar de arbeiders zo'n strijdlust toonden,
men naar de middèien zocht om van zo'n organisatie af te komen. En men
dacht ze ook gevonden te hebben door de fusie-besprekingen aan te gaan
met het N,V.V. . - -
Uit de gehele ontwikkelingsgeschieaenis daarvan bleek maar één ding,
dat-men de liquidatie wilde van de E.V.C. Bij een eventueel zitting
nemen en'ondersteuning van de regering kon CPN dat blok aan z'n been
niet hebben. .
Het was weer Rotterdam, die daar in massa scherp stelling tegen nam.
Voor ons stond vast, dat el mislukte de fusie, daarmee de liquidatie
•nog niet van de baan was. De oppositie tegen deze liquidatie-pogingen

• , • ' moesten
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moesten onthalsd'worden.'Daarvoor gebruikte men de oude en beproef-
de methoden van de otalin-bureaucratie. Bonafide vakbondsbestuurders
werden -overal in het land vervangen door corrupte elementen. Stemmin-
gen werden vervalst, ledenvergaderingen stukgebroken. Intimidatie was
aan de orde van de dag.
In Rotterdam waar een sterke anti-Stalinistische tendenz aanwezig was,
maar vooral ook door het voortdurende constructieve werken in de vak-
beweging van de Partijgenoten, -slaagde zij daar niet om de leiding in
handen te nemen. •
Wat men wel bereikte en dat was hun enige bed&eling,, dat men in het
gehele land eerst met honderdtallen, later met duizendtallen de 3.V.G.
verlieten.
Het beste wordt'dat gedemonstreerd door tijdens het bouwvak-conflict
gedane uitlating van Boèllaard, MA1 blijven er maar een paar honderd
leden over, dit bestuur zal verdwijnen".
Deze liquidatie-politiek kreeg z'n beslag in de beruchte vergadering
van-17-en 18 Januari '48 waar 13. V. C.-C.P. N.-bestuurders een lijst sa-
menstelden welke functionnarisaen verder afgeslacht moesten wórden.
Ook Kleinsraa kwam daar indertijd op voor.
Dit was voor de Rottèrdamse oppositie aanleiding om een appèl te rich-
ten aan alle B.Y.C.-leden en hen opriepen hun eigen organisatie te
beschermen tegen dit misdadig geknoei.
De eendracht in de Hotterdamse oppositie leidde tot vorming van de
O.V.B. Het is niet zo dat de wijze waarop de oproep gesteld was tot' de
scheuring heeft geleid. Want al had het Plaatselijk Bestuur van Rotter-
dam volkomen gecapituleerd, dan was daarmee de scheuring, althans de
liquidatie niet mee voorkomen.
'Jactischer was het ongetwijfeld geweest wanneer.de eerste tijd de naam
3.V.C.-Rotterdam was' gebleven, wat door onze Hotterdamse partijgeno-
ten was voorgesteld. Dit had naar ons oordeel de verwarring minder
groot gemaakt. Ook in het land. . •
Maar het feit blijft toch bestaan dat ook onder deze omstandigheden
Rotterdam een zelfstandige organisatie was geworden.
Het bewijs dat ook na.de scheuring in .Rotterdam de liquidatie zich .
voortzette, ligt in het onnoemlijk aantal functionnarissen wat nadien
is weggezuiverd en dat geen ander gevolg had dan dat opnieuw duizend-
tallen de E.V.C. verlieten. ,
De geschiedenis herhaalt zich. Wat in Amsterdam gebeurt met Kleinsma
is hetzelfde wat gebeurde in Rotterdam. Ook Kleinsma zal met de naast
hem staande elementen verwijderd worden. En al capituleert Kleinsma
nog zo dikwigls, ook hier houdt hij de vernietiging ni.et tegen.
Sr is maar één oplossing en dat is-samenwerking zoeken met de O.V.Bi
Rotterdam. - .
Laten we open en eerlijk toegeven dat de Stalinistische-bureaucratie
de zaak te stevig in poten heeft, mede door de structuur van de B.V.C,
dan dat van binnen uit nog iets te maken zou zijn.
Capituleren wij daarmee voor de otalin-bureaucratie? Wel neen, wij
stellen alleen de feiten vast, n.1. dat de mogelijkheid van werken in
de S.V.C, zeer gering is.
•Su het werk in de O.V,B, Ongetwijfeld is het zo, dat de strijd tegen
de a-politieke en-'centristische elementen onze volle aandacht vragen»
Maar daar staat tegenover, dat al missen deze elementen politieke rijp-
heid en de juiste inzichten, toch eerlijk staan tegenover de arbeiders-
klasse. Daardoor kan men hen gemakkelijker overtuigen van de juistheid
van ons program. De beteïenis van het werken in de O.V.B, dat onze
ideeën, dat delen van ons program met duizenden exemplaren -onder de-
arbeiders verspreid worden en daarmee de grondslag-le'ggen van een wer-
kelijk strijdbare eenheid. Het werken in de O.V.B, heeft geleid tot ,
positieve resultaten.



% het zal ongetwijfeld ook vjor onze Partij direct tot positieve
resultaten geleid nebben, als de houding van de Partij niet was ge-
weest 'een, negatieve en aan de andere kant een beslist afbrekende ten
opzichte van de O.V.B,
üen kan op dit moment niet met zekerheid vaststellen dat in de O.V.B,
geen perspeetieven voor een massa-organisatie zijn. Haar basis in
Kotterdanf een heel belangrijk industrie-cantrum, opent de mogelijk-
heid daartoe. De O.V.B, heeft in tegenstelling tot de S.V.C, en tegen
alles en iedereen in zich gestabiliseerd en is zelfs in opgaande lijn.
Toch moeten revolutionnairen met alle mogelijkheden rekening houden.
Wanneer de O.V.B, na een redelijke tijd niet tot die massa-beweging
is uitgegroeid die haar beotaan wettigd, dan zal ze zich moeten gaan
voorbereiden tot oplossing in de massa-organisaties.
Dat de 'O.V.B. zonder meer als Botterdamse oppositie zou blijven op-
treden, was en is uitgesloten. Dit'zou betekenen, wat de-a.V.C.-C.P.N.-
leiding altijd heeft geprobeerd, isolatie van Hotterdam. Isolatie be-
tekent de dood ook van de oppositie. Feit is, dat ook nu de invloed
van de O.V.B, ver uitgaat over de grenzen van .Rotterdam. De invloed,
dat kan niet anders, wordt op een gegeven -moment geconsolideerd in
het vormen van een afdeling. Hoe wil men dat voorkomen? Door niets te
doen? Dan heeft haar bestaan noch als organisatie, noch als oppositie
ook maar de geringste betekenis. Maar juist het ontstaanriscan afdelin-
gen en contactpunten opent bij een eventueel intreden in de massa-be-
weging de grootst mogelijke perspectieven voor een georganiseerde op-
positie. . x
De Partij is te zwak, beschikt over te weinig krachten om dat direct
zelfstandig tot stand te brengen. Wat de Partij wel kan en moet doen,
dat is de oppositie in de gehele vakbeweging ideologisch zo te beïn-
vloeden, dat zij het platvorm aangeeft waarop de strijd in en door êe
vakbeweging gevoerd zal worden.
Hier volgt uit dat de P,G. waar de zaak in de Nederlandse vakbeweging
4iog langgena niet duidelijk heeft afgetekend, tot taak hebben in de
gehele vakbeweging te werken. Dit houdt in, dat de P. G. de nodige vrij-
heid van optreden moeten hebben in de vakbeweging.
Wanneer de P.G. zonder meer opdrachten zouden moeten uitvoeren die te-
gen hun eigen gevoelens en weten indruisen, zou men daarmee komen in
conflict met de Partij of anders met die arbeiders in de vakbeweging.
Dacht men dat wij ons konden bepalen tot de negatieve oppositie?
Het vertrouwen van die arbeiders wint men alleen door ook het kleine
constructieve werk in de vakbeweging te verrichten. Dus een ieder
bouwt in zijn vakbeweging mee aan de uitbouw van zijn organisatie.
Dit zijn de eerste primitieve plichten van elke organisatieman.
De :eartij was bij het ontstaan tfan de S.V.C, door haar zwakte niet in
staat de ontaarding en de liquidatie tegen te houdea. Maa'r bij de la-
tere consolideren van de Pai&j was zij wel tot iets'in staat geweest.
Zij heeft evenwel ondanks de herhaalde waarschuwingen van de Kotter—
dainse P.G. de S.V.C, te hoog aangeslagen. Daardoor wist zij niet bij-
tijds de bakens te verzetten met ggen ander gevolg dan dat zij in we-
zen achter de Stalinistische-leiding aanhuppelde en de critiek over-
nam welke de E.V.C, tegen de O.V.B, richtte.
Dit kwam zowel in het Indonesische conflict als bij de Amsterdamse
stakingen tot uiting. • - . •
Men nam de berichten uit de Waarheid als maatstaf om daarmee de O.V.B,
te beoordelen, zonder kennis te nemen van het werkelijke standpunt van
de O.V.B. De Partij zal zich bij conflicten door eigen inzichten moe- "
ten laten leiden wil zij zich tenminste duidelijk van de Stalinisten
afgrenzen en het .vertrouwen van de arbeiders (weggevallen één
woord).
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Wij kunnen alleen op basis van ons oyergangsprogram in de vakbeweging
de oppositie voeren. Dit zal de generale lijn moeten zijn. Dit wil
nog niet zeggen dat wij chablone-politiek zouden moeten toepassen*
Stalinisten eigen. Wij zullen voortdurend met dé omstandigheden waar-
onder onze P.G. moeten werken rekening houden. Als wij zo onze taak
opvatten, kan dat nimmer leiden tot ketter j age. rij, zoals we dat in de
oude partijen zo vaak hebben ervaren^ Wij hebben daarbij een disci-
pline in acht te nemen, die voortvloeit uit dé door' ons allen aanvaar-
de beginselverklaring. Maar men zal daarbij vooral in .het oog moeten
houden dat ook in de vakbeweging discipline bestaat waaraan men zieh
niet kan en mag onttrekken.
De Partij is een levendige beweging met zelfdenkende mensen, waardoor
dus meer aan de verantwoordelijkheid van de P.G. overgelaten wordt dan
in de vakbeweging. , .

Wij willen, ond niet de pretentie veroorlpven dat met deaa resolutie
precies en duidelijk alles is gesteld* Br was te weinig tijjd om met
de Mnderheid deae zaak door te difcussieren» -Er staan ongetwijfeld
dingen in, die bij een nadere bestudering anders gezegd zoud.en moe-
ten wórden. Maar deze resolutie" is wel dé vrucht van het denken én
werken der. Rot ter d ams e partijgenoten» •

c



I.D. Fo.132

a s H B i M

Voigno.

24 Februari 1949.
'2 5f EB, 1949

c

/ Als antwoord op Uw schrijven d.d. 28 Januari 1949,
¥0.53345, wordt bericht dat omtrent de daarin genoemde per-
sonen het navolgende bekend isi

Riezebos, Hendricus, geboren 22-6-1906/te Rotterdam,
havenarbeider, wonende te Botterdam, Tolhuisla^ïi I3b, WOB in
November 1948,als lid der O.V.B. Afd. "Transport", een boek
als beloning voor het aanbrengen van nieuwe leden voor de
O.V.B.; werd op 14-11-1948 gekozen als lid van de Bestuurs-
raad (voor de haven) van de Bedrijfsorganisatie Verkeer der
O.V.B, af d. Rotterdam;

lollen, Johann Theodor, geboren 21-4-1901 te Rotter-
dam, cementwerker, wonende Strevelsweg I09a, bleek in Septem-
ber 1947 geabonneerd te z i jn op het dagblad "De Waarheid";

Nuijs, Aèie Leendert, geboren 17-5-1908 te Rotter-
dam, t i jdelijk arb . Gem. Drinkwaterleiding, wonende Hesser-
dijk 404 te Rotterdam ia identiek aan de in dezerzijds schrij-
ven I.D. ïlo.1387 d.d. 22 October 1948 genoemde Huijsj

Hoek, Pieter, geboren 14-1-1908 te Rotterdam, chauf-
feur vrachtwagen, wonende ïlioolaas Zasstraat lOa, plaatste
in "De Waarheid** van 21-2-1948 een ingezonden a tukt "Vailig-
heidsactie in de haven" terwijl op 19-1-1948 zi jn naam voor-
kwam op een manifest van de S.V.G. als adres van waaruit ma-
nifesten zouden worden verspreid. Zie ook dezerzijds schrij-
ven I.D. ïlo.601 d.d. 3-6-1947. In September 1947 was zi jn
naam doorgehaald op een lijst van abonné's op ftBe Waarheid*.

Aan G.V.D.
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16 Februari 1949

17 FEE 1949

Verslag van de op 11 Februari 194-9 te 20.00 gehouden
"Openbare" vergadering in één der zaaltjes van het ge-
bouw "Westeinde", Westeinde 3> te Amsterdam, belegd door
het Onafhankelijk Verbond Van Bedrijfsorganisaties, af-
deling Amsterdam.
Bekendheid was aan deze vergadering gegeven door een cir-
culaire, die aan de leden van het O.V.B, was toegezonden
en waarin deze werden opgewekt, vrienden en kameraden me-
de te brengen.

Isiechts l^personen waren op de vergadering aanwezig,
waaronder één vrouw, kennelijk allen leden van het O.V.B»,
Voor de opening werd ond,er de aanwezigen het orgaan van
de W.B.V.S-., "Socialisme van onder op", dd. 5-2-'4-9, uit-
gedeeld.

Te ongeveer 20.35 uur opende Petrus Engbert Jacobus KfAN-
SIÏÏK, geboren te Amsterdam, 30 Augustus 190?.
Hij zei, dat de opkomst tegen viel en dat men nu niet kon
spreken van een openbare vergadering^ Nu zou het meer het
karakter hebben van een huishoud eli .Ike bi j eenkomst*Zi,jn
betoog moet daarom meer gezien worden als een gemoedelijk
praatje, waarop discussie zou moeten volgen. Hij tracht
dan duidelijk te maken, wat het doel van het O.V.B. is.
Hij belicht de houding van de E.V.G. als instrument van
de G.P.W. Doch niet alleen de E.7.C. is een partij-orgaan,
ook de andere bonden zijn dit, n.l. het W.V.V. van de Par-
tij van de Arbeid, de K.A.B.^van de Katholieke Volks Paa^-
tij enz. Het O.V.B, wil persé geen bijwagen zijn van eni-
ge politieke partij. In het O.V.B, is dan ook plaats voor
alle gezindten.
Hij constateerde voorts, dat er twee machten zijn, n.l*
Amerika, met het Marshall-plan en Rusland met zijn anti-
Marshall-campagne. De strijd tussen deae twee wordt uit-
gevochten over de ruggen van de arbeiders. Beide machten
zijn imperialistisch. NAW3IM toonde met diverse voorbeel-
den van stakingen'aan, dat de^ S.V.C.,op bevel van Moskou,
solt met de arbeiders. Indien er ergens een spontane sta-
king uitbreekt die een eigen leiding kiest, dan wroet de
PU.V,G. net zo lang, totdat er in de stakingsleiding O.P.N.-
ers zitten. Daarna stelt zij zich z.g. achter de staking.
Lukt dit niet, dan wordt de staking doodgemanoeuvreerd.
Het O.V.B, zal, wanneer zij de strijd aanbindt, niet van
ophouden weten. Het zal doorgaan, nu hier, dan daar, maar
voor het zover is, moet de strijd goed voorbereid zijn.
Ons aantal is nog te klein. Ons uiteindelijk doel is om' de
bedrijven zelf over te nemen. Onze strijd is niet alleen

gericht



gericht tegen de werkgevers, die soms provocerend optreden,
maar ook tegen de regering. De regering immers bepaalt het
loon en.de. prijs, i'o-p au toe is het Q*V*B* nog weinig naar
buiten opgetreden. Wij zullen, nog veel propaganda moeten
voeren,, voordat we naar buiten kunnen optreden» Wij moeten
daarom niet rusten en al onze krac'hten inspannen.
Te 21.00 uur eindigt HMSIM en vraagt, wie over het gespro-
ke wil dicussie'ren. Br is niét veel animo. Ieder lijkt het
met hem eens te zijn.'Eindelijk meldt zich een discussiant;,
die zegt over iets anders te willen spreken. Hij betoogt,
dat het O.V.B, een duidelijke politiek heeft te volgen,(n.1.
die van de N*B.V.S* red.). Voorts geeft hij nog een geschied-
kundig overzicht van het ontstaan van het socialisme, het
bolsjewisme, enz., waarna hig eindigt met het politiek pro-
gram v a n 'de N.B.V.S. - ' • • " - . •

'Een tweede discussiant, die vroeg of .het niet wenselijk'was
een vergadering voor de stakende havenarbeiders te beleggen,
kreeg nul op request. .ÏÏAÏÏSJTHK zei, dat de arbeiders^ verga-—
d er-moe waren en dat men geen heil zag in het beleggen van
zo'n speciale vergadering. "

Vervolgens werd er door enige aanwezigen wat dooreen gepraat,
zodat het geheel meer weg had van een gezellig onderonsje*
Te 22.30. uur werd de "zitting" opgeheven.

Tevens verzonden aan: IJ), te Rotterdam -
I.D. te 's-Gravenhage
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De mensen menen het
Onze Twentse correspondent bespreekt in
deze krant de nieuwjaarsrede van de
voorzitter van de Kamer van Koophandel
in Hengelo
Het is niet toevallig dat ook wij na het
lezen van die rede in de dagbladen haar
tot uitgangspunt meenden te moeten ma-
ken voor net hootdarukel van deze week.
De betekenis van de woorden die de heer
van Heek daar gesproken heelt, gaat ver
uit buiien de zorg voor ae streekbeiangen,
die deze Twentse Kamer van Koopnanaei
als haar taak beschouwd. Waar' onze
vriend G. de Jonge, de secretaris van
onze Enschedese aiaelmg, verschillende
passages uit de rede belicht, kunnen wü
ons voor een deel ontslagen achten van
de taak haar uitvoerig in dit artikel te
bespreken. Toch heelt het nut op één
van ae gedachten van de heer van Heek
wat meer ae aandacht te vestigen, temeer,
omdat anderen zich geroepen voelden
naar aanleiding1 van die refle, óók hun
zorgzame hart te luchten en daarbij tot
een tegenovergestelde conclusie kwamen
als van Heek.
Zoveel zorg voor onze Nederlandse volks-
htushouding is werkelijk ontroerend,/en
eenvoudige zielen zouaen er toe komen
om te gaan geloven dat de titel van één
van de boeken van Mourits Dekker, die
wij boven dit artikel gebruikten, in deze
tijd, zonder de ironie die er bij hem des-
tijds in opgesloten lag, inderdaad waar ia.
De mensen menen het goed met de men-
sen. We zitten met een textielprobleem.
Voor de arbeiders geen nieuws. Vooral
niet voor de vrouwen, die nu reeds jaren

et de hopeloze taak om dit

mensen

probleem op~ te lossen^- en er natuurlijk'
niet in slaagden. Het is vooral voor de
gezinnen met meer kinderen tot een
nachtmerrie geworden. Het probleem was
er al vóór 1945. De oorlog en de daaraan
voorafgaande crisisjaren hadden het nog
nijpender gemaakt. Maar „Het taaie on-
gerief" zoals dat door Theo Tbyssen be-
schreven werd, was er altijd in de arbei-
dersgezinnen. Van reserve was bij ons
nooit sprake en zo er nog wat gelukkigen
waren die toch kans hadden gezien wat
meer in de kast te krijgen dan voor het
directe dagelijkse gebruik nodig was, ver-
huisde dit tijdens de hongerwinter naar
de boeren in ruil voor eten.
Maar de bevrijding kwam. En met de be-
vrijding kwamen de mooie praatjes en de
beloften. Nu eerst de productie opvoeren
en daarbij onze nationale armoede ver-

. delen.
De productie werd opgevoerd. De cijfers
wijzen het uit. De nationale armoede werd
verdeeld. Dat is te zeggen, de arbeiders
kregen .de nationale armoede eh de be-
zitters de nationale rijkdom. Wij zijn bijna
vier jaar verder. Maar het taaie ongerief
is niet verdwenen, het textielprobleem is
.er nog altijd en het ziet er niet'naar uit
dat er een eind aan komt. De wonderdok-
ters komen weer op de proppen.
De heer van Heek, die behalve voorzitter
van de Kamer van Koophandel, óók en in
de eerste plaats één van de machtige tex-
tielbaronnen van Twenthe is, bekijkt het
op zijn manier. Wat hij zegt komt onge-
veer hierop neer, „Laat de regering de
textieldistributie maar liefst zo gauw mo-
gelijk, opheffen, dan zijn we van een hoop
soesan af en hebben we niet dat ver-
velende gezanik van al die mensen die
zich nu met onze bedrijven bemoeien. Wij
zijn dan weer wat vrijer in ons doen en
laten. Al dat geschreeuw van sommige
dwarskükers over de verwaarlozing van'
de binnenlandse markt is toch maar larie
en de regering weet evengoed als wij,
daarvoor heeft toch haar loonpolitiek ge-
diend, dat de massa toch geen geld heeft
om alle textiel te kopen, ook al is het
van de bon."
Hij heeft het natuurlijk wat netter en
voorzichtiger gezegd, maar het was toch
duidelijk. Wij mogen dit eigenlijk wel.
Aan deze openhartigheid hebben we meer
dan aan sprookjes: De arbeiders zouden
dan weer wat duidelijker de werkelijk-
heid kunnen zien. Maar er zijn^anderen
die dit ook begrepen en die doodsbenauwd
zijn voor het' .doordringen bij de arbei-
ders van die werkelijkheid. Het zijn die
arbeidersleiders,, die zich na de oorlog
lieten gebruiken om de vuile was van de
kapitalistische wanorde te doen en de
massa daarbij in toom hielden door hen
sprookjes t» vertellen, D«d«n «ij dit b9-

wust? Och,- we willen zelfs wel geloven
dat het niet zo is. Maar heel hun jammer-
lijke en voor de arbeiders schadelijke po-
litiek was op illusies gebouwd en moet
zonder deze helemaal ineenstorten. En dus
tot elke prijs proberen de werkelijkheid,
zo lang mogelijk te verbergen om ae illu-
sie te kunnen blijven koesteren. Daarom
schreef „Het Vrije Volk" van Woensdag
ö Januari naar aanleiding van de hier-
boven aangehaalde redenering van de
heer van Heek o.m. het volgende:-

Het is een nogal gevaarlijke redene-
ring, die hier wordt veritondigd. In-
derdaad komen we langzamernand in
een toestand, dat niet meer ae goederen
maar de contanten 't meest schaars
zijn. Wat de textiel betreft, is het m de
meeste gezinnen zo,, dat de dringendste
behoeften aan bovenkleding zijn ge-
dekt. Met name voor de damesooven-
kleding. Maar als we verder kijken en
zien, hoe. het is gesteld met de linnen-
kast, dan blijken et nog zeer ernstige
tekorten te zijn.

. De koopkracht, die er is, moge dan
niet meer zo overvloedig zijn, aoch zü
zou, bü de opheffing der distributie,
snel juist op deze artikelen woraén ge-
richt Met alle gevolgen daarvan, jvomt
de textiel vrij, dan zou. men bovendien
z*n koopkracnt gaan verschuiven van
snoep, alcohol e.d. naar textlelgoederen.
•Met al deze factoren moet ook rekening
worden gehouden. Daarom zal de rege-
ring er goed aan doen, .nog voorzich-
tiger te zijn dan de heer Van Heek.

.Hebben we hierbü^ nog veel jcommentaar
~van~nöaé7 "Hoëten we" óns "kwaad maken
om de hoon, de met eeuwige tekorten
worstelende arbeidersgezinnen aangedaan,
dat zü op het ogenblik het geld dat zij
over zouden houden, maar aan snoeperli
en alcohol besteden?
De textielbaronnen die het weten kunnen
en zich dank zü de hulp van deze arbei-
dersleiders weer sterk genoeg voelen om
de zaak -weer volledig in eigen hand te
houden, zeggen: „Schaf die distributie-
rommel maar af." De leiders van P.vxLA.
en N.V.V. roepen verschrikt „niet doonl,
want daarmee stort ons kaartenhuisje
helemaal ineen." .
Dit geval staat niet op zichzelf. In andere
vorm deed. het zich reeds voor op de
jaarvergadering van de Vereniging voor
Staathuishoudkunde en Statistiek die op
18 December 1948 werd gehouden. Daar
werd de vraag besproken of het huidige
stelsel van loonbeheersing door de over-
heid bestendigd moet blijven. Door Mr.
Mauritz, die het liberale standpunt ver-
dedigde, werd betoogd dat de loonbeheer-
sing door de overheid slechts aanvaard
kan worden zolang er abnormale schaarste
en gevaar voor inflatie, veroorzaakt door
een niet sluitende staatsbegroting is.
Daarna echter moet de overheidsbemoeiing
afgelopen zijn en dient de loonvorming
weer plaats te vinden door vrije onder-
handelingen, waarbij de -overheid slechte
incidenteel, bij conflicten bemiddelend
zou moeten optreden. Deze heer kon dit
zeggen omdat hij weet dat de Nederland-
se arbeidersbeweging zoals zü belichaamd
is in de Unie-bonden, bü voorbaat als
strijd-' en machtsfactor van geen beteke-
nis is. Hu kent zijn pappenheimers en
die overheidsbemiddeling levert ook geen
gevaar, zolang de staat het machtsappa-
raat is van de bezittende klasse.
De heer Vermeulen van het N.V,V, zag
echter de gevaren van de ontmanteling
der werkelükheid opdoemen. Ook hier
zou met het wegvallen der illusies, hei
jammerlijke van de tot nu toe gevoerde
politiek al te zeer aan het licht treden.
En dus wilde hij hardnekkig vasthouden
aan het sprookje van wat hij noemt:

„Het gerechtigheidsstreven, hetwelk de
grondslag vormt van de staatstaak,
leidde in de eerste aanleg tot sociale
politiek en op haar beurt leidde deze
tot economische politiek en vooral in
de laatste tientallen van jaren tot or-
dening. Zo Is de overheid draagster
geworden van het nationale welvaarts-
streven."

i
En wanneer je dit nu maar doof de ar-
beiders kunt laten geloven- en ze wijs
maakt dat die staat ook werkelijk iets van
henzelf is en dit nog geloofwaardiger pro-
beert t* maksn door „arbeidersmuiisten"

in de regering te zetten, dan past daarop
logisch de volgende conclusie van de
grote arbeidersleider Vermeulen:

Staatsingrijpen is derhalve noodzake-
lijk. Ook het verband tussen loonpoli-
tiek en conjunctuurpolitiek en de in-
ternationale ontwikkeling leiden tot dit
Staatsingrijpen,
In de toekomst zal zoveel mogelijk ge-
streefd moeten worden naar loonvor-
ming op basis van. onderhandelingen
van betrokken partüen, echter binnen
het raam van door de overheid vast te
stellen grenzen én met uiteindelijke be-
slissing van de overheid.

Men ziet, bü al deze dingen komen de
arbeiders zelf niet meer aan het woord
Er wordt over hen en zonder hen beslist
Als machtsfactor, verenigd in strijdorga-
nisaties die als wapen in de klassestrüd
.gebruikt kunnen worden, 'worden zij dooi
hun eigen leiaers uitgeschakeld. De heer
Vermeulen, die al meer zijn afschuw van

de klassestrüd liet blijken en ook reeds
als rechterhand van de N.A.F.-dictator
Woudenberg, de arbeiders het sprookje
van'de nationaal-socialistische klassehar-
monie in Duitsland op de mouw trachtte
te spelden, geeft de overheid de Uiteiiide-
Ujke beslissing over de toonhoogte.
Maar al-deze berekeningen zuilen falen.
En over dit soort leiders heen vervolgt de
geschiedenis haar weg. En die geschiede-
nis is er één van klassestrüd. Door neder-
lagen en desillusies zal de arbeidersklasse
de waarheid leren ontdekken en betere
wapenen dan de tot nu toe gebruikte
leren smeden.
De waarheid dat de bevrijding der arbei-
dersklasse slechts het werk van die arbei-
ders zelf kan zijn en dat zü daarvoor
nodig heeft het enig bruikbare klasse-
wapen, de organisatie op de grondslag
van de arbeiderseenheid in de bedrüven.

.Jaartoe hebben wü met onze O.V.R het
aerste begin gemaakt.

Textiel problemen
Kik jaar wordt direct na nieuwjaar de
vergadering van de Kamer van Koop-
handel voor Overijsel gehouden, Ook dit
jaar. Eerlijk gezegd is de rede, daar door
de voorzitter gehouden, voor ons de be-
langrijkste nieuwjaarerede voor Twenthe
en geheel Overijsel. De cijfers daar ge-
noemd, de samenvatting van de industriële
ontwikkeling en de ontwikkelde perspec-
tieven geven ook voor ons socialisten vele
redenen tot nadenken. Immers toch, de
daar geuite mening is die van de kapi-
talistische klasse,. die vóór, alles., door_
' Biecht*'dn éne gedachte beheerst wordt:
hoe kan onze klasse het best gedieno
worden en hoe zijn voor ons de voor-
uitzichten, om het verworven bezit te
behouden en te vermeerderen. Dit is de
grondslag voor heel het kapitalistisch
bestel. Daar moet alles aan ondergeschikt
gemaakt worden. In de wereld van thans,
waarin niets heel zeker is, waar ook he'i
economisch leven aan wisseling, als ge-
volg van zovele factoren onderhevig is,
zijn geen verre voorspellingen te doen.
Ook de voorzitter' van deze kamer, de
heer H. van Heek Hz., moest hiermede
rekening houden, maar dat belette hem
niet, om over mogelijkheden voor de
naaste jaren te spreken. Alles natuur-
ljjk, als alles zich gelijkmatig , ontwik,
kelt, zo de kapitalistische klasse hoopt
en waarvoor door onze regeringen plan-
matig gewerkt wordt.
Wat ons natuurlijk het meest interes-"
seerde in de rede was, hoe de voorzitter
sprak over de textielindustrie. Niet, dat
de ontwikkeling van de overige industrie
en handel in Overysel ons onverschillig
laat, dat niet, maar voor deze industrieën
zijn de vooruitzichten dermate goed, dat
deze, ten opzichte van de textielindustrie,
voor heden geen zorgenkindjes zijn,'
De textielindustrie is minder een be-
hoefte- dan wel afzetmogelijkheid-in-
dustrie, in verband met de koopkracht
van het volk. Het moest natuurlijk an-
ders zyn. Heel de industrie, zowel. als
heel de voortbrenging moest ingericht
zijn 'op de behoefte, maar dat zal'pas
mogelijk zijn, als er uitsluitend voor,
door en onder leiding van de gemeen-
schap geproduceerd wordt. Nu is het zo,
al is de behoefte aan manufacturen bij
het volk nog zo groot en er is geen geld.
geen koopkracht, dan wordt de manu-
factuur niet gekocht of slechts het aller-
noodzakelijkste om het naakte lichaam
te bedekken. Dat zien wij thans in Bel-
gië waar, zoals het nu genoemd wordt,
cte binnenlandse markt verzadigd is. Dus
«én te veel aan textiel. En daar België
zijn exportmogelükheid beperkt ziet en
niet kan vergroten, zien we de textiel-
arbeiders van België bij honderdtallen
van het werk uitgesloten en vormen zü
het grootste deel van het werklozenleger
van dat land.
Hoe is nu het perspectief voor onze
textielarbeiders. De heer van Heek
meent, dat nieuwe' wegen voor export
gezocht moeten worden. In Scandinavië
schijnt men reeds verzadigd te zijn. Al-
thans daarheen daalt de export. Bijzon-
dere hoop is gevestigd op Indonesië. Geen
wonder, dat spreker alle hulde brengt
aan de mannen, ,,die in Indonesië hun
uiterste krachten inspannen om daar on-
der de gevaarlijkste omstandigheden weer

op.te bouwen wat in en na de oprlog
werd vernietigd." Nu weien wij, waar
de oorlo'g daar goed wior is. Onderwijl
nersieit Japan zien van de ooriogswon-
aen en heipt Generaal Mac Aruiur dat
de Japanse textielindustrie 'weer op de
oenen en binnenkort weer als ernstige
concurrent op de Oosterse markten komt.
noopvol zyn de vooruitzicnien m deze
ook voor ons niet.
*& de binnenlandse markt? Mede door
ae distribuue kan in de binnenlandse
..yraag wpiaén voorzien, üaat „men Jseifs
voorraden vormen en is oe wensêui'lflieid
uitgesproken de distributie' te verruimen
of op te heften.
Concurrentie van buitenland is er op de
oinnenifindse markt n*ei, maar ais het
economisch verband der Benelux-ianaen
met lUou in werjsing' treedt en België
aan zijn teveel aan lexuel op ae iNeaer-
landse markt kan brengen, Bestaat het
gevaar, dat Nederland zijn atzet tegen
delgië moet verdedigen. z.o nodig ten
Koste van export.
uezien het verleden, wil dat tevens
zeggen, dat die concurrentie ten koste
van de textielarbeiders mede .gevoerd zal
-worden. Loonsverlagingen en harder wer-
&en staan dan natuurlijk op het program
van de leiders onzer textielindustrie,
frouwens, harder werken, meer produ-
ceren is nu reeds, ook volgens de heer
van.Heek, noodzakelijk. Volgens het ver-
slag wordt er nu vergeleken bij 1840 nog
maar gemiddeld 80 % door de arbeiders
geproduceerd. Wjj blijven nu dus nog
10 % bij 1940 ten achter. Maar bij deze
becijfering deelt men niet mede, dat men
nu veel minder met wisseling van per-
soneel en ook met onbekwaam personeel
heeft te doen, wat de productie niet ten
goede komt. De import van arbeidskrach-
ten uit de provincie en de moeilijkheden
om deze jonge mensen voor de industrie
te behouden kennen wij allen. Ook de
slechte invloed daarvan op de productie.
Nemen wij daarbij het grote aantal, in
verhouding tot voor de oorlog, van ge-
huwde vrouwen' en het vele verzuim van
deze op het werk, dan weten we, dat de
arbeidsprestatie, weer tamelijk hét voor-
oorlogse is benaderd. Wat nu nog wordt
gemist, hopen we, dat nooit wordt inge-
haald, omdat dit met onmenselijke in-
spanning gepaard ging, waar nu nog de
slachtoffers van rondlopen. Werken?

'Goed. Maar niet weer als voor de oorlog. •
Volgende maal iets meer over deze rede.

' G. de J,
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mannen, vrouwen — en huisgenoten op-
gelet: .

HOUDT ZATERDAGAVOND.
2 APRIL VRIJ!!

Meer kunnen en mogen we op dit ogen-
blik niet zeggen.
Maar — begin met deze.Zaterdagavond
vrü te houden.



VAN DE BEDRIJFSORGANISATIES

Bedrijfsorganisatie „Verkeer'
Ons Urgentieprogram

voor de haven
Zondag 19 Dec. 1948 werd de ledenver-
gadering van Rotterdamse havenarbeiders
gehouden, waar. het Urgentie-programma
van de havenarbeiders, georganiseerd1 in
het O.V.B. „Verkeer", werd besproken.
Enkele weken lang werd .een groot aantal
van ons ontwerp, omschreven in een ma-
nifest, onder de havenarbeiders verspreid,
waarover veel is gediscussieerd. Het was
dan ook te verwachten, dat op onze leden-
vergadering de mening van de Rotterdam-
se havenarbeiders naaf voren kwam.
Goed en zakelijk was de discussie van onze
leden op deze, goed door hen bezochte,
vergadering, en wij zijn tot besluiten ge-
komen. Ons Ontwerp-Urgentieprogramma

. werd door de ledenvergadering op enkele
gewijzigd en nog met een voorstel aange-
vuld.
Het volledige voorstel plaatsen wij op-
nieuw m ons orgaan van deze week. De
havenarbeiders weten nu wat het G.V.B.
„Verkeer" voorstaat Als bestuur zijn wij
de mening toegedaan, dat elk der punten
doorvoerbaar is en dat wij in staat zijn
'met argumenten de noodzakelijkheid aan
/te tonen.
Zaterdag 15 Jan. zal dé Bestuursraad te
Rotterdam in vergadering bijeenkomen om

' het schrijven te bespreken, dat aan de
„Scheepvaartvereniging Zuid" gezonden
zal worden voor een bespreking van onze
voorstellen.

l Hat O.V.B, is nog altijd de organisatie,
l die de meeste havenarbeiders vertegen-
I woordigt en vooral de laatste tijd weer in
" stijgende lijn. Als zodanig willen wjj ook

de mening van onze leden doen.boren in
de besprekingen v/elke • gehouden worden
over de belangen van de Rotterdamse ha-
venarbeiders. Als organisatie willen wij
ook de verantwoording nemen voor een
arbeidsovereenkomst, waarin ook wij zijn
gekend.
Volgens de bepalingen van de bestaande
Collectieve Arbeidsovereenkomst, moet
één der partijen de overeenkomst opzeg-
gen, met een opzeggingstermijn van 2
maanden. Wij weten, dat op 2 Mei 1948 de
C.A.O. van kracht werd tot eind Maart

Volop gelegenheid is dus aanwezig, alle
betrokken partijen volledig in te lichten.
Wij zijn ervan overtuigd, da*, wanneer
ook het O.V.B. wordt gekend in de nieu-
we regeling van lonen en arbeidsvoor-
waarden, dit aan allen, werkzaam in de
haven, ten goede zal komen.
Wat vooral van belang is, is dat de haven-,
arbeiders gaan begrijpen, dat verenigd in
één organisatie; de meeste kans voor suc-
ces van ons Urgentieprogramma aanwezig
is.
Havenarbeiders, verenigt u op ons pro-
gramma! .

Punt l

Invoering van de 44-urige werkweek
als overgangsmaatregel naar de 40-
urige werkweek, te stellen voor de
eerste 5 werkdagen op 8 uren per
dag en op Zaterdag op 4 uren.

Punt 8

Vaststelling van een minimum-
weekloon bij een gehele week wer-
ken van ƒ 55,— voor vaste arbeiders.

Punt 3

Voor losse arbeiders van de „Ha-
ven Arbeids Reserve" bij algehele
werkloosheid een «arantieloon van
ƒ37,50 per week.

Punt 4

Vaststelling van een loontoeslag
van ƒ4,— aan losse arbeiders voor
elke gewerkte dag, voor de Zater-
dag ƒ 2,-— voor nachtwerk procents-
gewijze verhoging van deze toeslag.

Pont 5

Gelijkstelling in loon van alle losse
arbeiders met inachtneming van
het aantal door hen gewerkte dagen.

Punt «,

Afsehaïfing van de bestaande be-
middeling door de • „Haven Arbeids
Reserve", door invoering -van een
rouleersysteem onder controle van
vertegenwoordigers door de arbei-
ders aan te wijzen, zonder bevoor-
rechting van één der bestaande ar-
beidersorganisaties.

Punt 1

Een premievrij pensioen voor alle
havenarbeiders op 55-jarige leeftij.d
op basis van 80 % van hut loon.

Punt 8

Vrij vervoer van havenarbeiders in
daarvoor ter beschikking gestelde
autobussen naar de terreinen en
met vaartuigen, die de arbeiders
vrijwaren tegen de slechte invloe-
den van het weer, naar de schepen
die op stroom liggen, met uitbeta-
ling'van overuren, indien meer dan
een half uur gereden en/of gevaren
moet worden.

Pont !

Verbetering van' de bestaande va.-
cantieregeling voor havenarbeiders,
door aan losse arbeiders een mini-
mum van 12 dagen vacantie te ge-
ven met een maximum van 18 da-
gen per jaar en aan vaste arbeiders
een vacantie. van 18 dagen, met
uitbetaling van 50 % vacanüetoe-
slag, waarbij zal worden bepaald,
dat de vacantie zal worden gegeven'
ui de maanden Mei tot en met Sep-
tember en aan gehuwden met
schoolgaande kinderen voorrang
zal worden verleend.

Punt 10

Doorbetaling van het minimum-
dagloon aan alle losse arbeiders
over alle Christelijke en Nationale
feestdagen, die ap werkdagen val-
len en- waarop niet zal worden ge-

. werkt

Punt 11

Medezeggenschap van de arbeiders
door middel van:
door de arbeiders gekozen bedrijfs-
kemen in de bedrijven mat arbei-
ders in vaste loondienst;
door de losse arbeiders aan te wij-
zen vertrouwensmannen op een
werkobject;
een door losse en vaste axfoeiders
gezamenlijk te kiezen plaatselijke
raad van Havenarbeiders, die itot
taak heeft als plaatselijke instan-
tie mede beslissingen'te nemen, het
bedrijf aangaande.
De verkiezingen hiervoor zullen
.plaats vinden zonder bevoorrech-
ting van een der bestaande Econo-
mische Arbeidersorganisaties, echter
wei in overleg daarmede.

Punt 12

Verbetering van de bestaande Col-
lectieve Arbeidsovereenkomst,
waarbij de arbeiders het recht, zal
worden gegeven zich hierover uit
te spreken.

Punt 13

Verbetering van de bestaande
rechtspositie der losse en vaste
havenarbeiders, omvattende de be-
taling van lonen bij ziekte en on-
geval en gedeeltelijke geschiktheid
tot werken.

Punt 14

Afschaffing van het bestaande
H.A.R'.-reglement en invoering in
de Collectieve Arbeidsovereenkomst
van de hiervoor in aanmerking ko-
mende bepalingen.

Punt 15

Afschaffing van de loonbelasting
voor alle havenarbeiders.

Punt 16

Invoering van een glijdende loon-
schaal, waarbij het loon elke drie
maanden zal worden vastgesteld
volgens de statistische gegevens en
in overleg met de werknemiere-

Punt 17

Verhoging van de bestaande uitke-
ring voor Kinderbijslag vanaf het
eerste kind.

Punt

Jaarlijkse uitkering .aan alle ar-
beiders van' een aandeel in de
winst.

Punt 19

Maatregelen, die de veiligheid van
de havenarbeiders voldoende waar-
borgen tegen ziekte en ongeval,
mét controle van door de arbeiders
aan te wijzen personen.

1

Hei O.V.B, in de haven
Met enige. verbazing namen. wij kennis
van het feit, dat in verschillende Rotter-
damse dagbladen, o.a, „De Waarheid",
„Het Vrije Volk" en „Het Rotterdamse
Parool" artikelen verschenen over een
conflict, dat zich voordeed op het Engel-
se stoomschip „Iran" in de Waalhaven,
in de nacht van Dinsdag 4 op Woens-
dag 5 Januari.
Niet zozeer het feit, dat men deze kwes-
tie in de dagbladen vermeldde, als wel
dat men niet meer van d&ze leest. Im-
mers, het is de havenarbeiders wel be-
kend, dat zich dagelijks conflicten voor-
doen, maar dat men er slechts weinig
van te weiten komt, door middel van de
dagbladen. De meeste conflicten worden
wel beschreven in de organifiatiebladen,
waarbij wij een belangrijk aandeel in de
oplossing van deze conflicten- hebben.
Helaas zijn wij gebonden aan beperking
met onze publicaties, zodat van lang niet
flZLe conflicten het voor- en. nadeel om-
schreven kan worden en de meeste hier-
van, ha in vergadering van vertrou-
wensmannen of Bestuursraad (e zijn be-
sproken, naar het archief verhuizen en
slechts voor een jaarverslag nog tevoor-
schijn kunnen worden gehaald.
Onze organisatie heeft noch de liefde van
„De Waarheid", noch van „Hat Vrije
Volk" op zijn hals gehaald. Het ia dan ook
niet te verwonderen, dat men zich niet
bij ons vervoegt voor mededelingen uit
,de haven. Maar een opmerkelijk feit is,
[dat onze invloed in de haven vooral de
Jlaajtste tijd aan het toenemen is. Ver-
schillende dingen wijzen hierop, onder an-
dere, het groot aantal klachten, dat wij
in. de,laatste tijd ite behandelen 'hebben
gekregen. HA aantal conflicten, dat ons
ter oplossing in handen werd gegeven.
De belangstelling voor ons Urgentie-
programma en niet te vergeten de nieu-
we leden, welke de laatste tijd door ons
zijn ingeschreven en welke ons de zeker-
heid geven, dat wij
haven bez|g jjQ het v

.. " vertrouwen, dat
valse * eerloze berichtgevingen

schade werd aangedaan.
Maar, wij herhalen het: wij zijn reeds
lang over het dode punt heen. Gaan wti
door op de wijze zoals de laatste -tijd het
geval is, dan zal het niett lang meer du-
ren, of de roep van weleer zal van het

_ O.V.B. uitgaan, als te zijn de organisa-
'tie, die.alle havenarbeiders omvat.

Ongevallen in de haven
van Rotterdam

Sedert de oprichting van onze organisa-
tie houden wy ons in de haven vooral
bezig met het vraagstuk van heit aantal
ongevallen dat gebeurt.
Niet van onze kant alleen is dit het ge-
v&l. Ook bij de werkgeversorganisatie en
zeer zeker de Inspectie' van de Haven-
arbeid, houden zich hiermede bezig en
vooral laatstgenoemde instantie, welke
maandelijks de statistische gegevens ver-
strekt
Begin 1948 werd een grootscheepse actie
ingezet voor: „Ken goede haven — een
veilige haven", waarbij net opgevallen
is, dat gedurende de weken waarover de
actie liep, het aantal ongevallen veel
minder was dan in d* overige perioden.
Zeer zeker kwam dit pok, omdat gedu-
rende de actie voor veilig werken in de
haven, van veel kanten, onder andere:
werknemers, werknemersorganisaties,
werkgeversorganisaties en overheids-
instanties, een nauwkeurige controle
werd toegepast
Wanneer wij aan de hand van deze ge-
gevens dus moeten constateren, dat bij
een nauwkeurige controle het aantal on-
gevallen afneemt, dan moet het voor ons
allen duidelijk zyn, dat het wel zin heeft
ptocaganda-sgUeE te voeren TOOT leen,
veilige haven, indien daarna ookoê hand
gehouden wordt aan de aanwijzingen,
welke gedurende een dergelijke actie
worden gegeven. Doet men dit niet, dan
heeft de actie geen zin.
Wtj komen dus tat de conclusie, dat zij,
dié met de uitvoering der werkzaamhe-
den d^ect belast zijn, zoals bootwer-
kers en het toezichthoudend personeel,
zich steeds moeten houden aan de voor-
schriften die er be&ftaan. Zijn deze niet
bekend, of zijn geen aanwijzingen gege-
ven, dan zal een ieder op de juiste en te,

rechtvaardigen manier moeten handelen.
De practijk van het werken in de baven
toont zeer 'dikwijls aan, dat verkeerd ge-
daan wordt en als voorbeeld willen wij
dit nog eens aantonen met een ongeval,
dat zeer ernstige gevolgen voor de be-
tlfekkene had kunnen hebben.
In de nacht van 5 op 6 Januari vond een
ongeval- plaats in de Waalhaven, boei D,
waarbij havenarbeider Risse werd getrof-
fen door een stuk ijzer, en kwam te val-
len. Het ongeval gebeurde omstreeks 4
uur en met de knijper werd hy aan boord
van de langszij liggende kraan gedraaid
iets, wat zeker niet mag. Hy is daar aan
boord gebleven tot 6 uur en vervolgens
met de naar huis gaande ploeg met de
sleepboot mee, naar de Maashaven ge-
varen.
Deze makker lag dus 2 uur op een kraan
en werd toen eerst verder vervoerd. Op
verzoek van zyn kameraden werd hij in
de hoek van de Maashaven Dij de Hulp-
post aan de wal gebracht en door hen
hier binneneebraehit. Hier vandaan moest
hij per ziekenauto naar het Havenzieken-
huis worden vervoerd. Na gehouden on-
derzoek werd hij weer naar huis gestuurd,
omdat hem geen ernstig lejsel was over-
komen.
Het bovenstaande is aanleiding om de
vraag te stellen: waarom niet ogenblikke-
lijk om assisentie van de Rivierpolitie
werd geblazen, welke de man dan direct
naar het Havenziekenhuis had kunnen
vervoeren. Een ieder welke de leiding
heeft van een bepaald werk op stroom,
moet toch weten dait dit een noodzakelijk-
heid is.
Hieruit blijkt nog eens temeer, dat het
geen enkele zin heeft om allerlei voor-
schriften te maken omtrent veiligheid etc.,
indien deze voorschriften -in de practyk
niet Iten uitvoer worden' gebracht
Als O.V.B. hebben ook wij, bij de samen-
stelling van ons Urgentieprogramma hier-
mede rekening gehouden.
In ons Urgentieprogramma hebben wij als
laatste punt opgenomen:
„Maatregelen, die de veUlghea van d*
havenarbeidets voldoende waarborgen te-
gen ziekte en ongeval, met controle vam
d«w de arbeiders • aan te wüten, perso-
nen .
De noodzaak en de billijkheid van dit
voorstel zal een ieder, die bekend is met
het praotische havenwerk, duidelijk zijn.
Vrij en -onafhankelijk van 4e werkgevers
zullen ook de arbeiders, de controleurs,
die voor hun veiligheid moeten waken,
aan moeten wijzen. Op deze manier zal er
een mogelijkheid zijn, het aantal ongeval-
len te verminderen.
Eén van de maatregelen, die ook getrof-
fen moet worden is wal, dat voor directe
hulpverlening wordt zorg gedragen.
D* kan niet, door een getroffene aan
boord te laten liggen, maar wel, wan-
neer met snelle havenboten — of, wan-
neer • een ongeval aan de wal plaats
vindt, met ziekenauto's — deze arbeiders
naar de plaats vervoerd worden, waar zij
moeten zijn.
Ten alle tijde verscherpte controle op de
naleving der veiligheidsvoorschriften en
direct afdoende medische verzorging van
de slachtoffers.

Quick Dispatch
Geruimen tijd geleden werd een aantal
arbeiders van de „Haven Arbeids Reser-
ve" door deze maatschappij m vaste
dienst genomen tegen een vast week-
loon.
De eerste tijd kwam he£ nog al eens
voor, dat zij ook in de nacht werden te-
werkgesteld, maar naarmate de tijd ver-
Streek, was dit hoe langer hoe minder
het geval.
De kosten voor het onderhoud werden
echter hoger, hetgeen er toe leidde, dat
een aantal van deze arbeiders *e kennen
gaven, dan liever weer bti de H.A. R. in-
geschreven te worden, omdat zij dan de
garantie hadden, als overal bekend
staande bootwerkers, met nachtwerk aan
een hoger weekinkomen te komen.
Dat zjj te kennen gaven liever aan de
H.A.R. te zün, vindt zijn oorzaak in het
feit, dat men deze arbeiders nooit —

• omdat zij te vaste dienst waren — het
nachtwerk gaf. Dit leidde tot grote on-
tevredenheid onder 4e visten, die onze
organisatie verzochten hiertegen iets te
doen.
Onmiddellijk werd de „Haven Arbeids
Beserve" in kennis gesteld en ook een
schrijven verzonden aan de Directie van
deze onderneming, waarin werd, voorY
gesteld:
1. de vaste arbeiders regelmatig door

middel , van een rouleersysteem ,'s
nachts te werk te stellen;

2. indien zulks niet mogelijk Is, met me-
dewwking van de „Haven Arbeids
Reserve" aan deze arbeiders -ontslag
te geven, waardoor zjp-weer via de
H.AJL kunnen worden bemiddeld;

3: uit de verschillende groepen van
werknemers een bedrtjfskern te laten
verkiezen, die de belangen van de
arbeiders rechtstreeks bij de Direc-
tie kan behartigen;
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Het verheugde ons, ' ofschoon wij nog
'geen antwoord op onze correspondentie
hadden ontvangen, van de arbeiders te
mogen vernemen, dat zij voor een deel

t reeds Maandag 10 Januari in de nacht
tewerkgesteld werden.
Verenigd in één havenarbeiderffofgani-
satie, het O.V.B.. „Verkeer", zullen wij
de belangen van onze leden op de juiste
wijze behartigen. Dit moet ook doordrin-
gen tot de niet- óf verkeerd-georgani-
seerden, zowel by „Quick Dispatch", als
bij „Fr. Swarttouw's Havenbedrijf'.
Hier ligt een belangrijke taak voor onze
actieve Zeden in het bedryf.

• •

De nieuwelingen in
de haven

• De laatste weken ie een. groot aantal
arbeiders bij d« „Haven Arbeids Reser-
ve" ingeschreven, welke bemiddeld en
in Rotterdame Havenbedrijven tewerk-
gesteld werden.
Veelal hebben wij hier te doen met ar-
beiders, die, uit de D.U.W.-objeoten af-
komstig zijn.
Wij willen deze makkers er op wijzen,
dat het niet "uitgesloten is, dat zij binnen-
kort weer afgevoerd worden uit de „Ha-
ven Arbeids Reseipre". Walmeer dit het
•geval mocht zijn, verdient het aanbeve-
ling, volledig met de „Haven Arbeids
Reserve" af te rekenen.
Dit betekent, dat uiterlijk 14 dagen na
datum van afvoering alle restanten aan
loon moeten zijn ontvangen. Eveneens
verdient het aanbeveling, dan gelijktijdig
het tegoed aan vakantiegeld te ontvan-
gen. Zoals men misschien niet weet,
krijgt de havenarbeiders voor elke ge-
werkte taak 16y2 cent, evenals dit het

—• geval is voor elke 2 niet gewerkte taken,
Voor arbeiders met een boekje, die niet
of heel weinig hierbij zullen zijn, is dit
bedrag volgens de (geldende arbeidsover-
eenkomst vastgesteld op 17 Va cent.

RIJNVAART
DE BEMANNINGSREGELING.
In de mededelingen, welke elke -Vrijdag
in heit dagblad „Scheepvaart" worden
gedaan door het Centraal Bureau vot»
de Rijn- en -Binnenvaart, lazen wij een
artikel van het Bureau Internationale
Vaart, betreffende de naleving van de
brniamringsregeüng op de Duitse R||Q
dat wij van groot belang achten en hier-
over enkele mededelingen van onze kant

.. jdoen. _..- - .! .. „ „.„„ ~_-.
Medegedeeld wordt, dat de Nederlandse
Rynyaart-Missie aan het Bureau Interna-
ftionale Vaart heeft bericht een schrijven
te hebbén ontvangen van de Chief Rhine
River Field Organisation, waarin, deze
aankondigt, dat vanaf 15 Februari streng
zal worden opgetreden tegen hen, die
de bepalingen inzake minimum-beman-
ning aan boord van Rjjnvaarttujgen, over-
treden.
De injhpud van het Engelse schrijven
komt hierop neer, dat krachtene artikel
15 van het Rijnvaart-Poli/tiereglement,
zoals dit vastgesteld is door de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart, alle sche-
pen en boten zoveel bemanningleden aan
boord moeiten hebben, als noodzakelijk
is, om elk gevaar voor de personen aan
boord en voor de scheepvaart te ver-
mijden.
Het aantal bemanningsleden wordt als

' voldoende beschouwd, wanneer dit over-
eenstemt met de officieel vastgestelde
bemanningsrege'ling.
Daar de laatste it^d het de aandacht der
autoriteiten getrokken heeft, dat de be-
manningsregelingen herhaaldelijk wor-
den overtreden, zal door de Waterpolitie
in de Amerikaanse zone op of na 15 Jan.
1949 streng worden opgetreden tegen de
overtreders, die dan zullen worden ge-
dagvaard, om voor" een ïUjnscheepvaart-
rechrtfaank van de Amerikaanse -zone t
verschijnen,
Van onze zijde behoeft hierop geen com-
mentaar gegeven te worden. Wij willen
volstaan met mefle te delen, dat wij ver-
wachten, dat ook de Nederlandse autori-
teiten een dergelijke maarregel zullen
treffen.
Als insiders weten wij, dat het nog lang
geen Eldotado is op de Rijnvaart. Vele,
ja zeer Vele moeilijkheden zullen over-
wonnen moeten worden, willen wij van
een behoorlijke toestand kunnen spreken.
Onze organisatie heeft steeds de vinger
gelegd, daar, waar wij meenden dat dit

f gedaan moest worden. En weer kunnen
wij zeggen, dat een maatregel is getrof-
fen, die tegemoet komt aan de verlan-
gens van onze organisatie.

•

Binnenlandse Sleepdienst
Bij het secretariaat werd een klacht aanhangig
gemaakt over de' sleepboot. „Gelria .II", welke
dienst doet bij de in aanbouw zijnde verkeers-
brug bij Vreeswijk. De bemanning zou de voor-
geschreven nachtrust niet In acht nemen en
dientengevolge verzochten wij -de Inspectie yan
de Havenarbeid te Amsterdam een. onderzoek
te willen instellen,
Per schrijven van 22 December werd ons onder
meer bericht, dat de sleepboot „Gelria H" ver-
huurd Is aan de Rijkswaterstaat, De werkzaam"
bedeu bestaan in bet verslepen van dekschuiten

.met materiaal voor de brug, en het assisteren
'an passerende slepen. Dit laatste werk ver-
'alt wanneer binnenkort de aoodpljlers onder

de brug zullen zijn weggenomen. Momenteel
wordt tussen 8 en 17 uur slechts enkele uren
intensief gekerkt (voortdurend rustpozen), ter-
wijl dea nachts om beurten wacht wordt ge-
houden met het oog op passerende slepen, die
mogelijk assistentie behoeven.
De bemanning geniet dan ook voldoende rust'
tijd en woont bovendien met de gezinnen aan
boord. Na afloop der werkzaamheden bij de
brug zal aan de bemanning een aantal vrije
dagen' worden verstrekt. De belanghebbenden
nemen hiervan nota.

Bouwvak *
Bouwarbeiders in de haven
Arbeiders uit de bouwbedrijven, .tijdelijk
werkzaam in de haven, doen er goed aan
kennis te nemen van het artikel „De
nieuwelingen in de haven".

Tariefplafond blijft
belangstelling vragen

Er is nog al wat onzekerheid over het
al of niet afschaffen van het tarief-
plafond. Of laten wij het zuiverder stel-
len: het tijdstip waarop het tarief-plafond
afgeschaft zal worden.
De regering staat ook op het standpunt
dat er geen limiet fojj tariefwerk meer
gesteld moest worden. De proefneming
nu'in diverse grote steden toegepast, n.L
in tariefwerken op wetenschappelijke
basis (een tarief met de stopwatch tot
in de seconden berekend) heeft haar
volkomen bevredigd,
Ze durft het nu nog niet voldoende aan,
omdat er nog steeds een tekort is aan
bouwvakarbeiders.- Dat zou tot gevolg
kunnen hebben, dat er hogere lonen be-
taald zouden worden, 'zonder dat de door
hen geëiste prestatie bereikt werd. Als
evenwel een over-compleet van bouw-
vakarbeiders is bewerkstelligd, dan zal
men ook van regeringszijde geen enkel
bezwaar meer hebben tegen het wegval-
len van het tariefplafond.
De aannemers zelf zouden het nu al wil-
len, omdat zy menen, sterk genoeg te
zijn om het voor hen in de juiste banen
te leiden.
In het blad van de Nederl, Aannemers-
en Patrooiisbond vinden wij een artikel
waarin gemotiveerd wordt, waarom het
^werken in tarief -zender-daV daarbij—de
hoogte van het dan verdiende loon be-
paald wordt, noodzakelijk is.
Plaatsruimte laat het niet toe, het arti-
kel in z'n geheel over te nemen. De be-
langrijkste uitspraken willen >wij 'tooh
wel onder de aandacht brengen. Men
schrijft:

„Het argument, dat het tarief de ar-
beidsprestatie bevordert, heeft hier
uiteindelijk de, doorslag gegeven en
men mag de tegenstand tegen het ta-
riefsysteem op zichzelf in ons bedrijf
dan ook gerust als overwonnen be-
schouwen."

?fi hebben ongetwijfeld gelijk wat betreft
de Unie-bonden. Evenwel niet wat de ar-
beiders zelf betreft. Deze weten drom-
mels goed welke gevaren er in het tarief*
systeem schuilen. Als men desondanks
toch op dit moment hier en daar ook bij
de arbeiders de neiging waarneemt om
in tarief te gaan werken, vloeit dat
voort uit de enorme tekorten die zij
hebben.
Daarom blijft voortdurende waakzaam-
heid en voorlichting dringend nodig.
Tot wat voor prestatie, door de onder-
nemer al bü voorbaat vastgesteld, de ar-
beider kan komen blijkt uit het verdere
verloop van dat artikel:

,;Nu bestaat er .geen twijfel aan, dat
het in het algemeen mogelijk is om

' individueel een arbeidsprestatie te le-
veren, die desnoods tot 50 % boven
normaal stijgt. Alle wetenschappelijke
systemen op het gebied van tijdwaar-
nemingen bevestigen dit. Wanneer men
daar van uit gaat is de grens van 25 %
dan ook dubbel onredelijk.-Onmisken-
baar leidt de begrenzing er toe, dat een
groep arbeiders zijn prestatie gaat af-
remmen, waarvan niemand voordeel en
iedereen nadeel van ondervindt. In het
bouwbedrijf waar deze groepsarbeid
veelvuldig voorkomt is dat natuurlek
funest."

Hier hebben wij een onverwachte getui-
genis van wat wij bij herhaling hebben
•gesignaleerd n,l. dat het Bureau van Tijd-
waarneming, waarvan de artikelen zo
gretig werden opgenomen in de Unie-
bladen, 'maar één taak heeft, de grond-
slag te leggen voor tarieven, welke de
uitbuiting tot in seconden heeft be-
rekend.
Eerstens gaat het om de vraag, wat U een
normale 'prestatie.
Afgaande op datgene wat wij op de te
Utrecht gehouden bijeenkomst van werk-
gevers hoorden, is de prestatie van dé
bouwvakarbeider ver beneden het normale,
ook al ontvangt hij aan loon 125 % (zie
vorig nummer). Dus dat zou eerst opge-
voerd moeten worden en daar dan nog

eens 50 % bovenop. Wat dat betekent be-
grijpt elke arbeider, dat hu dan volkomen
gesloopt zal worden. Bovendien is de be-
doeling geenszins dat men dan ook 150 %
kton ontvangt,
Met dit wetenschappelijk tariefsysteem
'tal men nooit meer dan enige procenten
boven zijn normale uurloon uitkomen.
Nu keej-t de werkgever zich tegen het
stellen van een limiet bij tarief, zoals dat
bij de Unie-organisaties de laatste tijd
meermalen-tot uiting is gekomen, n.1. tot
140 %.
Ogenschijnlijk üjkt het of er tegenstelling '
bestaat tussen de opvatting van de werk-
gevers en de Unie-bonden.
De werkelijkheid is* zoals wij hierboven
in het kort aantoonden: dat noch met de
huiddge of de dan gestelpte tarieven zelfs
ook maar boven de 125 % uitgekomen
kan worden, dus laat staan tot 140 %.
Bovendien is dat maar een wenselijkheid,
welke zij zelf niet ernstig nemen.
Het was in de Rotterda-mse Gemeenteraad
dat dezelfde vertegenwoordigers van de
Uniebonden zich uitspraken voor een •
motie, waarin aan de Regering gevraagd
werd, opheffing van het tariefplafond.
Bepaald vermakelijk is de rol welke de
E.V.C, hierbij vervulde. Haar vertegen-
woordiger, het C.P.N.-Eaadslid, E.V.C,-
bestuurder Bouwvak H. in 't Veld sprak
zich daarbij uit voor die bewuste motie,
welke ingediend was door de Anti-Revo-
lutionairen
Dus hier hadden wij een eenheidsfront
van Unie-bonden-werkgevers en E.V.C.-
OP.N.-besturen.
Het is van die E.V.C, helemaal niet meer
te volgen. Het.' Amsterdamse bouwvak-
conflict in de winter van 1948 had vol-
gens hen tot gevolg, opheffing van het
tariefplafond. '
De ene keer wijzen zij in hun orgaan „Wij
Bouwen" op dec gevaren er van en een
andere keer verklaren zij zich. weer vol-
komen er voor, • zoals wij hierboven een
voorbeeld gaven.
Maar laten wij nog even terugkomen op
het artikel van de patroonsorganisaties.
Deze hebben tenminste een duidelijke
lijn. Men wil naar de vooroorlogse toe-
standen, dat blijkt duidelijk uit de zinnen:

„Dat het tariefsysteem overigens voor
de oorlog tot misstanden heeft geleid,
die thans een plafond nodig maken,
wijzen Wij in zijn algemeenheid met
beslistheid af. Deze zienswijze is zelfs
gevaarlijk omdat zij er tne leidt de
aandacht van het doel: het leveren der
hoogst bereikbare prestatie, af te lei-
den. Langzamerhand is via de 10 % en
d^JMj<% limiet de neiging ontstaan om
deze percentages als een normale toe-
slag op het loon op te vatten. Men kan
nu wél volhouden, dat dit wettelijk
onjuist is, maar in de practijk liggen
de feiten nu eenmaal zo. Deze tendenz
is funest, maar reëel"

Hét doel: „het leveren van de hoogst be-
reikbare prestatie" daar gaat het inder-
daad om. Alleen willen wij er nog aan
toevoegen „tegen zo weinig mogelijk
loon", alhoewel zij dat ook zeggen, al is
het met andere .woorden.
Wü hebben het in een voorgaand artikel
„Een voorbeeld voor de bouwvakarbei-
ders" concreet aan de orde gesteld, dat de
ondernemers de aanval op het levenspeil
der bouwvakarbeiders grondig aan het
voorbereiden zijn.
Laten wü niet afwachten tof het zover is.
Zelf zullen wij een plan! de campagne op-
stellen, gedachtig aan het woord „de
beste verdediging is de aanval".
OORLOG AAN ELK TARIEF.

Werkg'eversmoraal in de
bouwbedrijven

Naar aanleiding van een schriftelijke aan-
vraag aan de firma te Rotterdam het vol-
gende: '
Een paar weken voor Kerstmis hebben
wij een verzoek gericht, als gezamenlijke
arbeiders van de firma Dura, voor een
Kèrstgratificatie.
Tot op heden hebben wy daar niets over
gehoord, terwijl wij er toch Jiet verzoek
tot het ontvangen van een deputatie m
gedaan hadden:
.Eenzelfde verzoek aan de Directie van de
Twentse Bank had hetzelfde negatieve
resultaat.
Baar de regering op heit standpunt staat
van een- 20 ver mogelijk doorgevoerde
goede verstandhouding tussen weiücgever
en werknemer, (zie de' op handen zijnde
invoering van de Fuhliekrechteljjike Be-
drijfsorganisatie) zo vragen wij ons af,
wat daarvan terecht moet komen, als men
bedenkt, dat vrij voorbeelden genoeg ken-
nen, zoals hier één met de firma Dura, die
onomstotelijk bewijzen, dat een samen-
gaan met deze heren tot nu toe door hen
niet gewenst is.
Daaftjm kameraden, alles in het werk
stellen, om ons Verbond zo sterk mogeUjk
te maken om (tot de uiteindelijke over-
winning te komen. J. N.

Werkt met en koopt zelf ons

STRIJDFONDSZEGEL

Wijziging lonen en
arbeidsvoorwaarden

I. In de regeling der lonen en andere
arbeidsvoorwaarden voor de Bouwbedrij-
ven. (B. en U. en W.S.W.) van 12 Novem-
ber 1945 (Nederlandse Staatscourant van
20 November 1945, no, 115), zoals deze
laatstelijk is gewijzigd bij beschikking van
26 April 1948 (Nederlandse Staatscourant
van 25 Mei 1948, no. 99) worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht:
a. Artikel 7 wordt als volgt gelezen:

ARTIKEL 7.
Lonen voor volwassen werknemers.

A. Lonen op objecten, waar uitsluitend
in tijdloon arbeid wordt verricht.
1. De uurlonen bedragen voor volwassen
werknemers: j

Groep Groep Groep /
1 2 3

öemeenteklasse I 94 84 78
II 90 80 74

III 86 76 70 l
„ IV 83 72 67 j
„ V 80 69 64 i

2. De werkgever is bevoegd een bedrag
g»lijk aan ten hoogste 6 % van het over-
eenkomstig het 1ste lid aan de werkne-
mers van groep l in totaal uit te betalen
loon als extra loonbedrag te verdelen
over alle tot de groepen l en 2 behorende
werknemers, die naar het oordeel van 'de
werkgever daarvoor in aanmerking ko-
men.
B. Lonen op objecten, waar in stuk-,
tarief- of aangenomen werk arbeid
wordt verricht,
1. De uurlonen bedragen voor volwassen
werknemers:

Groep Groep Groep
l 2 3 ,

Gemeenteklasse I 90 84 78
„ H 86 80 74
„ ' III 82 76 70

IV 78 72 67
V 75 69 64

2. Voor stuk-, tarief- of aangenomen
werk zal aan de werknemer niet meer
mogen worden uitbetaald dan ten hoog-
ste 10% boven het sub B, 1ste lid, ge-
noemde uurloon.
3. Indien en voor zover werknemers, die
werkzaam zijn op objecten, waar in tarief
wordt gewerkt, werkzaamheden verrich-
ten, welke niet in tarief kunnen worden
uitgevoerd, is de werkgever bevoegd aan
deze werknemers op de sub B, 1ste lid,
genoemde uurlonen een tariefdervingstoe-
slag toe te • kennen, variërend van O §tot
16 % ,van deze lonen, met dien verstande,
dat in totaal niet meer dan 8 % van de
gezamenlijke lonen aan deze werknemers
mag worden uitbetaald.
4. De administratie van de werkgever
dient zodanig te zijn ingericht, dat bü
toepassing van de sub B genoemde moge-
lijkheden steeds op eenvoudige wijze is na
te gaan, welke berekening aan de uitbe-
taalde lonen ten grondslag ligt. Bij niet >
voldoen aan deze voorwaarde wordt de
werknemer geacht op tijdloon te werken,
5. Voor de berekening van het loon, dat
doorbetaald wordt ingevolge de artikelen
16 (reisurenvergbeding), 20 (kort ver-
zuim), 21 (onwerkbaar weer), 21a (licht-
verlet) (resp. de artikelen 15, 19, 20 en
20a van de regeling W.S.W.) wordt uit-
gegaan van de uurlonen, zoals aangege-
ven sub A, 1ste lid.
Het bovenstaande is van overeenkomstige
toepassing ten aanzien van het bepaalde
in artikel 7 van de Vacantieregeling (Ne-
derlandse Staatscourant van 19 Juli 1948,
no. 138), artikel z van de regeling Risico-
fonds voor de Bouwbedrijven, alsmede de
artikelen 2 en 4 van het bijbehorend
reglement van het Risicofonds (Ned,
Staatscourant van 17 Dec. 1947, no. 244).

C. Algemeen.
1. Onder .volwassen werknemer wordt
verstaan een werknemer, die, indien hij
behoort tot de werknemers, vallende on-
der groep I, de leeftijd van 24 jaar, onder
groep 2, de leeftijd van 22 jaar en onder
groep 3, de leeftijd van. 21 jaar heeft
bereikt,
2. Aan de timmerlieden wordt — voor
zover door hen van eigen gereedschap
gebruik gemaakt wordt — een gereed-
schapstoeslag verstrekt van 2 et. per uur,
uitgezonderd over reis- en verleturen.
b.' In bijlage I (gemeenteklasse-indeling)
provincie NbordiHolIantl wordt aan de
gemeente Wieringermeer (gemeenteklasse
IV) de volgende noot toegevoegd:
„De voor Wieringermeer geldende lonen
van -gemeentefclasse IV worden verhoogd
met de volgende tijdelijke toeslagen:

groep l 2.cent
, groep 2 3 cent

groep 3. 3 cent
u. De toonregeling voor de Wteringer-
meer van 18 Pebr. '46 (Ned. St.couarnt
van 18 Maart 1947, no. 54, gewijzigd in
de Nederlandse Staatscourant van'6 Mei
'47, no. 86) wordt ingetrokken.
in. Deze beschikking treedt in werking
met ingang van de dag der publicatie in
de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 27 December 1948.

Het College van RJjksbemidd.
/ Vervolg op pag, 4



Waar wij bierbij vooral de aandacht van
de bouwvakarbeiders op willen vestigen,
is, wat hier ook aangegeven wordt, dat
men dus een vacantiebon van een hogere
waarde moet ontvangen. Al degenen, die
boven de 90 cent per uur hebben, moeten
een vacantiebon ontvangen van ƒ 3,4o.
Naar onze opvatting moet dat gelden voor
beide groepen, zowel voor die in daggeld
staan ais die in tarief werken,
Wy vragen ons af >hoe men dit wil regelen
met de schildersbonnen. Daar werden tot
op heden geen hogere bonnen verstrekt
dan ƒ 3,—. Zy vallen met ^hun lonen en
andere arbeidsvoorwaarden onder die van
de bouwvak, dus ook nu zullen hun lo-
nen gelijk moeten zijn aan bovenstaande
regeling, ' i
Het feit dat men alleen de lonen van de
vaklieden (welke men het hardste nodig
heelt) wat verhoogd heeft, is tekenend.
De betonartaeiders, ongeschoolden en an-
deren b.v., zijn daarvan uitgesloten. Hun
lonen blijven op het oude peil.
Men wil daarmee de groeiende ontevre-
denheid indammen. Men vreest verzet.

C. OOSTERWIJK

Tabaksindustrie
WOLFF. . .

Neen, geen verhaaltje over Roodkapje en
de Wolf.
Ook geen verhaaltje over — Wolff.
Was het maar een verhaaltje!
Welke Wolff? Iets over C. Wolff, de oud-

. voorzitter van de Federatie van Siga-
renmakers (N.A.S,) van voor de oorlog.
Wolff was een geziene figuur in de
N,A.S.-beweging. <•
Zyn stem vond alty'd een gewillig oor,
zyn oordeel over. de dingen gaif dikwyls
mee de doorslag bij het nemen van be-
sluiten.
In het N.A.S. was hy veel, i
In zijn Federatie, alles!
Wolff was tot voor enige maanden nog
ui. actieve dienst van de arbeidersbe-
weging,
Niet meer als de eerste vertrouwensman
van tijö organisatie, maar als mede-be-
stuurder van de... .• gefuseerde organi-
satie van de Tabakabe- en verwerkers.
Hy heeft een belangrijk aandeel gehad
in de één-wording van de N.V.V. Bond
— met de „oude" Federatie.
En na enige jaren dienstverband in deze
organisatie, had Wolff de pensioenge-
rechtigde leeftijd bereikt en' ging met
pensioen heen. Waarin ook voor ons op
zich zetf niets onnatuurlijks is, wanneer
we er van uitgaan, dat de „nieuwe" Wolff
weg is gegaan.
Deze „nieuwe" Wolff is nooit de „oude"
Wolff geweest, waarvoor hij, door de
grote kern van zijn organisatie — De
Federatie — en door meerderen uit de
linkse hoek, is versleten.
Bestuurders — gesalarieerde bestuurders
— uit de linkse arbeidersbeweging be-
leven het niet, als Wdfff, by het heen-
gaan, vereerd en bejubeld te worden
door het patronaat.
In het gunstigste geval kunnen mensen

' van tegengestelde klasse-opvattingen die
zich nog kunnen opwerken tot 'n objec-
tieve uitspraak zeggen: „De man zelf was
voorbeeldig, maar z'ri beginsel, fout"
Tenzij je er toe gekomen bent, wat het
reformisme steeds gemakkelijker beleeft,
dat klassenverzoening wel, klasse-tegen-
stellingen niet behoeven te zijn — richt-,
lijn,
Wolff — de „nieuwe" Wolff -^ -ging heen
uit de arbeidersbeweging, overstelpt met
loftuigingen van mede-bestuurders uit 't
reformistische kamp en van werkgevers,
waarvan de.... sigaren- en tabakbewer-
kers nog altyd weten en aan de lijve
voelen en ondervinden, hoe reactionnair
deze werkgevers zijn.
De „oude-kern" van de ook nu nog on-
menselijk hard werkende — en te sober
levende sigarenmakers, waarvan wij er
de laatste weken meerdere spraken, den-
ken, alweer pijnlijk 'getroffen, met ons
aan des geschiedenis loop in deze.

S.

& Hotelpersoneel ̂
BEPRIJFSVERGADERING DJEMPOL,
Op 28 Dec. hield de afd. Hotel een be-
drijfsvergadering in het Indische Restau-
rant Djempol, Dam rak te Amsterdam.
Dit hield verband met een artikel, wat
wy hadden, geplaatst, dat zy die werken
m de Indonesische en Chinese restaurants
niet volkomen op de hoogte zijn met de
bepalingen van de C.A.O. en de Holland-
se wetgeving. Om 10 uur opende onder-
getekende de bedry'fsvergadering, waar-
bij de eigenaar de heer Mpegtaar aan-
wezig was. Wat door de bestuurder
besproken werd in -het Hollands, werd
in het Maleis vertolkt, daar er enkele
leden van het personeel <Je Hollandse
taal niet verstonden.
Wy kunnen niet anders zeggen dan dat
er in een kameraadschappelyke sfeer ge-
discussieerd is. Onze Indonesische mak-
kers hadden een helder inzicht omtrent
de sociale problemen en waren bereid
hun medewerking te verlenen om van

h,et Bedrijf Djempol een gezond, bedrijf
te maken. De werkgever stond tegenover
de nieuwe organisatie zo, dat hy zijn
personeel adviseerde om zich te organi-
seren. Na de discussie werden, er nog
enige leden gepromoveerd om leiding te
geven, waardoor hun financiële positie
werd verbeterd en deed de directie de
toezegging dat zy nu als haar personeel
ziek is, de volle 100 % ziekengeld uit-
betaalt
Tevens werd besloten iedere 28ste van
de maand een üearyisvergaoering te
houden en dan die avond zo te zien als
een ontwikkelingsavond, waaraarj wij
gaarne onze medewerking verlenen.,
net is de taak van hen üie aanwezig wa-
ren dit bjj hun Indonesische collega's
aan de orde te stenen," zodat we voor
onze makkers * in andere Indonesische
zaken hetzeitde kunnen doen en nen wij-
zen waarop zij recht hebben. Zij moeten
weten waar zij aan toe zyn en niet ais
minderwaardige arbeiders 'worden be-
scnouwd, maar gezamenlijk met hun Hol-
lanose makkers . stryden voor sociale
v-eroeteringen en een menswaardig be-
staan. l.aten onze leden aan.het perso-
neel van JUjempol, dat het initiatie! ge-
nomen heen voor een bedrijfsvergacte-
ring, een voorbeeld nemen en met hun
collega's erover praten.
Wy moeten er toe komen om in ieder
bedrijf bedrijtsvergaderingen te houden.

P. ENDSTRA.

Metaal
Onze taak

Nu wij het nieuwe' jaar zijn ingetreden
met ai zijn beslommeringen, zijn duurte,
zyn reaevoeringen ov^p opbouw, • zyn
aspiraties over harder werten, kortom
aiie dingen die ons als metaalbewerkers
ten nauwste raken, is aan ons allen de
taak opgedragen, om één van. de congres-
oesiuiien uit te voeren,
.En het is wel deze taak en dit besluit
üat voor ons in de bedreven van grote
propagandistische waarde ;zal zyn, in-
uien wy allen onze beste krachten daar-
aan geven.
Wij kunnen, om over de uitbouw van
onze organisatie te spreken, binnen korte
tijd een ledenvergadering tegemoet zien
(welke pel* circulaire bekend gemaakt
zal worden). Wy zullen dan overgaan
tot het kiezen van een Plaatselijke Kaad
voor de afd. Metaal, welke moet bestaan
uit vyftien leden.
Tevens moet er een- vast bestuur gekozen
worden, omdat er nog steeds een voor-
lopig bestuur gevormd is.
Onze afdeling groeit nog steeds en wij
willen hopen, dat als wij met April ons
éénjarig-bestaan zullen vieren, dat wij
dan ook met een machtige groep metaal-
bewerkers by elkander zullen zijn.
De taak is aan ons, makkers, werpt alle
defaitisme van u af, pakt aan, zegt niet
het gaat niet, maar draagt de gedachte
van onze O.V.B. naar buiten uit, dan kun-
nen wy over een jaar-zeggen; ,
„Het was voor onze organisatie een goed
s t rij dj aar."

J. VAN NIMWEGEN, Secr,

^ Overheid ^
Gezien de slechte positie waarin het ge-
meentepersoneel verkeert aangaande het
loonvraagstuk, was op het Stichtings-
congres Van lï October, een punt van
bespreking. de contributie voor deze
groep. Als wy weten dat de meeste van
hen lonen verdienen, die net of nog niet
de veertig gulden overschrijden, dan ver-
tellen wij waarlijk geen nieuws, da-t hét
niet anders kan of er wordt dik armoede
geleden. Waaruit voortvloeit dat tal van
sociale wetten, die met moeite en offers
veroverd zijn, nu zo gemakkelijk wor-
den vertrapt. Het ligt voor -de hand,
dat veel van deze arbeiders uitwegen
zoeken om hun inkomen te verruimen,
door middelen die de ellende nog meer
in de hand werken. Het is vanzelfspre-
kend dat de 48-urige werkweek het eerst
in gedrang komt. Het is meer en meer
gewoonte geworden het personeel, waar
het (mogelijk is, zoet te houden met wat
overuren en Zondagswerk. Wij weten
wel, dat by de gemeentediensten wel
eens buiten de arbeidstijd gewerkt moet
worden, maar er bestaat toch nog zo iets
als tijd inhalen wat nu maar voor enke-
lingen geldt. Er zal voor gewerkt moeten
worden dat daar de hand aan eenouden
wordt, om vele onenigheden die onder
het personeel daardoor opkomen uit de
weg te ruimen. Het zal juist de Overheid
moeten zijn, die een voorbeeld moet
geven om de sociale wetten te eerbiedi-
gen. De arbeiders zullen moeten gaan
begrijpen dat zulke wegen leiden.naar
het moeras, al weten wij zeer goed dat
het in het huishouden broodnodig is. Wy
zullen moeten beseffen dat we gezamen-
lijk op moeten gaan .treden om zulke
toestanden op te ruimen en aan de oor-
zaken een eind te maken. Het gesol met
de gemeente-arbeiders heeft nu toch
werkelijk lang genoeg geduurd. Duizen-
den en duizenden gulden» kost de op-

bouw van het gemeente-apparaat en
alty'd heus niet aan het aller-nodigste
wordt dit geld besteed/ Wordt het geen
tijd dat ook wij een deel eisen om ons
gezinstekort aan te vullen en ons niet
verlagen om in de termen te komen om
ook een uurtje over te mogen, maken?
Vrienden een ieder weet de klachten en
grieven uit eigen omgeving. Sluit u aan
bij die organisatie, die niet met handen
en voeten gebonden is aan politieke par-
tyen. Wy zeggen: „U~hebt 'toch leergeld
genoeg betaald." Sluit > u aan bij- het
„O.V.B, Overheid". Stelt u op de hoogte
wat de O.V.B, is en wil. Kameraden,
spreekt met uw bedryfsgenoten, geeft
deze kranten aan een andere kameraad,
laat 1949 een jaar van geestdrift en strijd-
lust zyn voor onze organisatie. Laten wij
allen het besluit nemen het nieuwe jaar

in te zetten met het aanbrengen van een
nieuw lid. Wij kennen het spreekwoord
dat het ijzer gesmeed moet worden als
het heet is. Het bestuur heeft dat be-
grepen en zal trachten het werken onder
de arbeiders voor onze organisatie te
vergemakkelijken door de uitgave Van.
propaganda-materiaal en van juiste ge-
gevens, verzameld uit "de bedryven door
de arbeiders zelf. Het bestuur heeft ge-
meend alle moeilijkheden die een belem-
mering kunnen zyn om tot onze organi-
satie toe te.treden op te ruimen. Een ÉT
van is het invoeren van een eenheids-
contributiezegel a 50 cent voor alle leden
per l Januari 1949. Natuurlyk weten wij
dat er nog wat beter betaalde arbeiders
zyn die vanzelfsprekend hun contributie,
die zij nu betalen, door kunnen blyven
betalen, want actief zijn kost geld. V,

VAN DE AFDELINGEN
AMSTERDAM

pp de laatst gehouden ledenvergadering
is de nog ontbrekende afgevaardigde voor
de Algemene Raad uit Amsterdam, geko-
zen. "ASn™Tcaïn\E3idstra, die reeds zit-
ting had, wordt nu toegevoegd kam. B.
Nansink.

Dus; Kam. P. J. Eadstra, J. v. Galenstraat
651, en kam. Bertus Nansink, Houtman-
kade 27IIII, zyo nu de afgevaardigden
in de Alg, Raad voor Amsterdam.

Tevens is er een redaotie-commissie sa-
mengesteld uit kam. "H. J. Smienk, Ca-
bralstraait 17 II, W.. Ka'uwe, Bentinckstr.
58III, en J. Vastenhouw, Van Hogen-
dorpstraat 117II,

Wy hebben geen gemakkelijke taak op
ons genomen om rnei unaïhankeujE~Vër"-'
bond van Bedrijf6organisalies'~ïïfaïër-I3e
Amsterdamse" arbeiders te—propageren.
Wü moeten door een granieten muur
van vooroordeel en wanbegrip dringen,
maar wy zullen er doorheen komen, ook
al zou da|t laftg moeten duren. Zonder
idealisme of vertrouwen in de arbeiders
zou h-et niet lukken, maar daar wij beiden
bezitten en de toekomst aan ons is, kun-
nen wü dit werk doen. De moeilijkhe-
den, waarmee wij 'te kampen hebben, bij
het winnen van nieuwe leden, zijn groot
Wanneer er leden zijn, die uit de E.V.C,
naar ons toe willen komen, worden zy
•door geheide E.V.C.-bestuurders aan. huis
opgezocht en zo lang be\v»erlüt, tot zjj
zwichten voor de „argumenten" dezer
heren. Daar komt nog bij, dat wy op de
meest -ongure, .wijze worden afgeschil-
derd als saboteurs en brekers van de
eenheid. Men ken>t het verhaal. Alleen de
meest bewuste of .eindelijk wakker ge-
schudde arbeider sluit zich bij ons aan.
En dit proces gaat uiterst langzaam en
eia: van ons uu eenmaal geduld en ver-
trouwen,.
In het nieuwe jaar zullen wij, nu onze
organisatie zijn vorm gaat krijgen, een
suggestieve propaganda voeren onder de
arbeiders, zo, dat zij gaan begrijpen waar
heit by ons om gaat, Wanneer.de nieuwe
inzichten gaan rijpen, en de Amsterdamse
arbeiders het vooroordeel tegen bet O-V,
B. gaan verliezen, dan staan de deuren
wijd open voor hun- eigen, nieuwe orga-
nisatie, de organisatie vóór en dóór de
arbeiders beheerd en bestuurd. J. V.

WIERINGEN
Woensdag 22 Dec. hield de afd. Wieringen
van heit O.V.B. een cursusvergadermg,
waar A. v. d. Berg het onderwerp behan-
delde: „De noodzaak van de vernieuwing
van de Arbeidersbeweging". Aanwezig
waren 28 kameraden, die met grote aan-
dacht de duidelijke rede van de spreker
aanboorden. Met klare duidelijke voor-
beelden toonde spreker ons het falen van
de arbeidersbeweging. Van de grote te-
leurstellingen, die de reformistische ar-
beidersbeweging ons bereid heeft. „Maar
ik heb het geloof in de mens behouden",
roept kam. v. d. Berg, ,/want zonder dat
geloof kan een Socialist niet werken".
Spreker belichtte de blokvorming van
de imperialistische staten. Precies dezelf-
de blokvorming zien we doorgetrokken in
de arbeidersbeweging. En dat is de ont-
binding en de nederlaag van de oude be-
wegingen. „Maar midden in deze neder-
laag staat' de socialistische idee onaan-
getast", roept spreker met klem uit En-
kele vragenstellers werden tot groot ge-
noegen beantwoord. Het deed ons weer
goed om een ernstig gemeend socialis-
tisch woord te horen. Het doet je hart
weer'sneller kloppen als een andere ka-
meraad zo je eigen gevoelens vertolkt.
Het was een goede avond en ik hoop dan
ook dat de kameraden, die deze verga-
dering bezocht hebben, en nog geen lid
waren van hst O.V.B., onze rijen zullen
komen versterken. Wy hebben hen no-
dig. Een aantal van de aanwezigen had
dit reeds begrepen en gaf zich reeds op
als lid. Kam. Hartman kon dan ook met
een woord van dank deze goede verga-
dering sluiten. ' P. O,

ROTTERDAM
CONTRIBUTIE-REGELING.
Ter oriëntering van onze .leden inzake
de contributie-betaling plaaTsep wij op
verzoek, wat ons door onze boden-incas-
seerders werd overgebracht, nog eenmaal
de thans geldende contributie-regeling.
Contributie jeugdklasse (tot 18 jaar)

p. week
en/of een verdienste van ƒ 20,— f 0,25
Inkomsten tot f 30,— „ 0,40

„ „ 36,— 0,50
„ „ 40,— „ 0,60
„ „ 45,— 0,70
„ „ 50,— j, 0,80

„ boven,, 50,— , l,—
Ouden van dagen én invaliden,
niet meer in het bedryf werk- •
zaanl „ 0,10
Militairen „0,10

De oude zegels — wit met zwarte opdruk
— zijn ingenomen, de nieuwe zegels voor
alle bedrijfsorganisaties zyn thans rood
met zwarte opdruk, waarbij de prys van
het zegel en het jaartal 1949.
Wy dringen er nogmaals op aan, in het
belang van u zelf, om de zegeltjes niet
te laten slingeren, maar op uw contri-
butiekaart te plakken in het'betreffends
weekvakje.

KINDER-UITZENDING.
Ook dit zal slagen. Tientallen O.V.B.-
kinderen a& Zomer naar een Onrspan-
ufugsoord.
Vjjltien Januari is gepasseerd als onze
leden deze krant onder de ogen krögen.
En daarmee de- datum dat de lijst voor
de kuideruitzending J949 is afgesloten.
De werkzaamheden aan dit werk ver-
bonden en dit ia heel wat, worden nu
.verder ter. hand genomen.
Dezer dagen komt het Kdnder-comité
bijeen om een en ander onder de ogen
te zien.
Over enige tijd zullen we de ouders van
de opgegeven, kinderen bijeenroepen voor
nader overleg en het bespreken van al-
lerlei te nemen maatregelen,
Van de eerste O.V.B.-R'dam-kinderuit-
zendüig zullen we gemeenschappelijk het
beste maken wat mogehjk is,

DE NIEUWE
BKOKIJFSOKGANISATIE-INDELINO,
l Mijnindustrie (kolen-, olie- en turf-

ind.);
2. Metaalindustrie (w.o. ook diamant-

en edelmetaalbedrijven);
3. Kleding- en Textielindustrie;
4. Ofrafische industrie Xpapierfabr.);
5. Bouwindustrie '(w.o, ook hout-» en

meubelbedrijven);
6. Fabriekmatige Bedrijven (w.o. voe-

ding- en genotmiddelen en Chemi-
sche-industrie);

7. Agrarische Bedrijven;
8. Handel en Geld;
9. Verkeer (w.o. Hocare, zeevaart en

visserü, havenbedrijven en spoor en
tram);

10. Overheid (w.o. particuliere Nuts-
bedrijven en Culturele Instellingen).

OOK HET O.V.B.-MIIZIEK-COKPS
ZAL ER KOMEN.
Ja, ja, lezer-lid-kameraad, je hebt enige
malen in onze rubriek aangetroffen, dat
gepoogd werd een O.V.B.-Muziekvereni-
ging in het leven te roepen.
Ik moest van enige kameraden de — niet
niet een kwade bedoeling was 't — op-
merking .horen: „En hoe gaat het met de
blazer ij? We zien of horen nog niets!"
Terugkaatsende merkten we op: „Zij die
geloven, haasten niet."
En daaraan kunnen we toevoegen: Zo'n
ding stamp je maar zo niet uit de grond!
Maar de voorbereiding draait, jongens.
En we hebben goede hoop, >dat binnen
heel korte tijd.... de oprichting gemeld
kan worden!
Donderdag 20 Januari a.s. zijn de ka-
meraden die zich hebben opgegeven als
geïnteresseerden, bijeengeroepen voor
een nadere bespreking.
Deze eerste bijeenkomst vindt plaats op
ons kantoor Claes de Vrieselaan 146.
Mochten er nog onder onze leden zijn.
die we nog niet hebben bereikt, en be-
langstelling voor deze zaak hebben, dan
nodigen v/lj d e z e n hierbij ook uit, Don-
derdag 2 Januari g uur, te willen komen.
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De organisatie waarin de
vertrouwen stellen:

O.V.B.
Één organisatie in de haven ?
Doe dan vandaag EEN GOEDE DAAD

Meld U aan als Lid

Zijt gij Lid?
Doe ook een goede daad:

Win een Lid

AANMELDINGS-FORMULIER

Naam ' !...:..... :

Adres .;
Geboortedatum:; '. -.:.
Werkzaam bij :...

Beroep : : :.„

Gehuwd/ongeh.... •. Loon f.
Handtekening:
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Betrouwbaarheid berichtgever! Betrouwbaar.

Waardering bericht s Betrouwbaar. h
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Kort verslag van de grote openbare demonstratieve
vejt^adering van havenarbeiders, opgeroepen door (ig O.V.B. ,
bedrijfsorganisatie "Verkeer" , gehouden op Zondag 13 3Pe-
brari 1949, te 10.30 uur, in de grote zaal van «Odeon»,
Gouvernestraat 50 - 72 te Rotterdam.

Aanwezig circa 500 personen, onder wie enkele vrou-
wen. Militairen of andere personen in uniform gekleed wa-
ren niet aanwezig.

Aanvankelijk had de vergadering een tamelijk rus-
tig verloop, doch vooral in de tweede helft werd de spr,
(van den Berg) herhaaldelijk geinterruppeerd, kennelijk
door S.V.O.era, totdat tenslotte de vergadering een wan-
ordelijk einde had.

van Oa» Leendert, geboren 17-1-1911 te Rotterdam,
wonende te Rotterdam, opent te circa 10*45 uur de verga-
ring met een kort welkomstwoord en zegt* dat deze vergade-
ring speciaal belegd is om het Urgent ieprogram te bespre-
ken.

Beatman , Jan, geboren 10-5-1918 te Hotterdam, wonen-
de te 'Rotterdam, bespreekt in het kort de verschillende
punten van het Urgjej^iepr^^r^ (zie bijgevoegd exemplaar
van "De Hieuwe 8trTja *J , zegt dat dit program reeds op
17 Januari j.l. naar de Scheepv aar tv ereniging "Zuid11 ia
gezonden, doch dat tot heden deze vereniging het niet no-
dig heeft geoordeeld hierop te antwoorden,

, Spr. eritiseert vervolgens het H^V.V. i.v.m. de duur,
tetoeslag en voorts de S.V.G., daar deze laatste organi-
satie wel steeds met losse eisen komt, zoals het haar het
voordeligst uitkomt, doch sot heden nog geen Urgentiepro-
gram hee£t opgesteld.

Spr. roept de arbeiders op zich van deze politieke
leiders los te maken en zich te beraden over deze vraagt
"Hoe maken wij onze actie voor dit Urgentieprogram zo groot
en breed mogelijk, opdat zij gedragen wordt door alle

arbeiders1*.

van Oa t L., voornoemd, constateert, dat het socialis-
me nog ver van huis is, eritiseert het vervoer van de ha-

- venarbeiders-



- 2 -

venarbeiders en de pensioenregeling en geeft dan het woord
aan de vergadering.

Niemand wenst over het Urgent ie program het woord te
voeren.

Beatman, j,, voornoemd, wil nu weten.wie hem bij ge-
legenheid van het conflict in de IJsselhaven met het s.s.
Burgundia onder een valse naam heeft opgebeld.

Spr. valt op felle wijze het dagblad "De Waarheid"
aan, dat deze kwestie op een onjuiste wi jze zou hebben ge-
publiceerd, y

Sr ontstaat nu een langdurige en onverwikkelijke dis-
Jcussie, waarbij tenslotte blijkt dat Sandifort, Hendrik,
'geboren 3-6-1916 te Rotterdam, wonende te Rotterdam, Har-
nixstraat 13e hem onder de naam "Jansen" heeft opgebeld.

De zaak komt niet tot oplossing, waarna vaii Oa er
op de duur een eind aan maakt.

( Een Ams ter damsie>__s^takend^_Jiajüaa&r&aldjsir» wiens naam
onbekend is gebleven, heeft oritiek op het door de O.V.B,
te Rotterdam uitgegeven manifest en verzoekt meer gelde-

_OL lijke en morele steun van de Rotterdammers. ~ '
f^L^ " " "•"" "" ~' " "

^/xi van den Berg, Anton, geboren 23-3-1903 te Rotterdam,
'"S A'wonende te Rotterdam, zegt van plan te zijn geweest om

veel aandacht te besteden aan het begrip "klaasevijjj,n(itt,
doch dat dit thans wegens tijdgebrek niet meer mogelijk is.

Spr. citeert enige artikelen uit "Het Vrije Volk" en
"De VölKkrant", waarbij deze z.i, reactionnaire bladen
reeds tot de conclusie komen, dat de sociaal-economische
politiek der regering totaal is mislukt.

Spr. zegt een overtuigd tegenstander te z i jn van klas.
sevetaoening en daarom de mening te zi jn toegedaan, dat
de Ams terdamse havenstaking door het Amsterdams havenbe-
drijf is geprovoceerd. «Daarom kunnen wij de strijd van
onze Amsterdamse kameraden zo goed begrijpen", vervolgt
spr.," maar toch hebben zij er zelf schuld aan, dat het
zo gelopen is. MB± Het destijds door hen_getekende con-
tract is al fout, hetgeen ook al te wijten is aan heF'ge-
brek aan samenwerking. Wij moeten g^n_B_lokziJl, maar ge-
lukkig is er ook te Amsterdam nog een_ sj^rij;dj>are M«AjL8.r-
kern.11

De Amsterdamse stakers hebben volgens spr» vóór het
aangaan der actie verzuimd het nodige overleg met Rotter-
dam te plegen; was dit geschied, dan zou het gehele ver-
loop totaal anders geweest zijn.

Spr. eritiseert Aan op felle wijze het optreden van
de S.V.C. en de C.P.H., zegt dat de arbeiders zich niet
in de war moeten laten brengen door het dagblad "De Waar-
heid", dat nu reeds maanden lang suggereert dat een sta-
kingsgolf over lederland is losgebroken. "Waar waren Bos-
hart en Dorchain'in het verleden", roept spr. uit, "toen
wij in de strijd stonden deden deze heren pogingen om aan
te pappen met Ad .Vermeulen en consorten, waar zij nu zo1 n
drukte over maken*.

Spr. vervolgt en zegt, dat er thans geen strijdbereid-
heid onder de arbeiders aanwezig is. M0ok niet te Amster-
dam", constateert spr*," want in de maand Januari 1949
zijn ondanks de staking} S5Q s oh epen naar zee Vër^trjo^^eja,

(dat ^_25^meer_dan_l^J^mmri!]d940f Dit soort stakingen
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(z i jn stakingen in moedera broodtronanel" , aldus spr. "en
'daarom wordt het hoogste tijd, dat de arbeiders de brand-
kasten der kapitalisten gaan aantasten. De arbeiders be-
horen zich los te maken van leiders van dergelijke sta-
kingen en zich niet te storen aan de gelegenheidsleuzen
van de I.V.C..11

Spr, weidt nog lang uit over het optreden van de
communisten bij diverse gelegenheden, zoals b .v . djLJLftï1.-.
stoo£d^j;jer^adarln^^gr_,QJLY.*B„» in Amsterdam, het W.V.V. , 0
enz. , maar de strijd aal op een hoger niveau moeten worden
gebracht.

HIs er dan geen perspectief meer voor de arbeiders-
klasse", vraagt spr* zich af. "Gelukkig wel. pe arbeiders
behoren zich zelf te bevrijden en zelf het tempo van het
w0rk*-bepalen.M

van Oa, L., zegt dat a. s. Dinsdag door enkele O, V. B.
ers^^en_bj!zoek,zai.. ....... lP.E49Jl-g^r.^W_^a,B^mfliaKdaBi» ten ein-
de met de Amsterdamse havenarbeiders tot een gjazamgnlijk

(" program y_jm^asMe te kunnen komen.
Ha nog de collecte bij de uitgang ten bate van de

^sjt_êrdamse..._stjakers te hebben aanbevolen,

«
v an jB.V,,0^jyd e^ personen nog het woord
willen voeren.

van de Perjc, wonende t e Amsterdam, verdere persona-
f er van lia hier niet bekend, beschuldigt de O.V.B. leiding/dat zij

de stakers aanvalt omdat zij volgens een artikel in de
"Nieuwe Strijd" van 14 dagen geleden geen vertrouwen heeft
in de Sol-actie.

van den Berg, A., zegt dat dit artikel, geschreven
door JOBS Op g. te rw ijk, Cornelis, geboren 6-11-1906 te Rot-
terdam, wonende te Rotterdam, juist is. Ben aolidariteita-

/ actie naast een yeer/aAg^..^^ -s g z.i. volmaakt overèodig.
De arbeider sgelden moeten tot de laatste cent ver-

antwoord kunnen worden, hetgeen volgens spr, bij de O.Y.B.
inderdaad ook zo is. MeJ__de_gjyjiej!_jd^_i}fll^^
ey enwel n ie t „hg JL.-g.e3.al*

Br ontstaat nu een groot rumoer, vooral van S.V.G.-
zijde.

Dorohain, Leopoldus , geboren 15-10-1902 te Rotterdam,
te Rotterdam en Oats., Willem, geboren 23-1-1920

Watergraafsmeer, wonende te Rotterdam, klimmen boven
op een stoel en houden een redevoering, welke echter in
het lawaai grotendeels verloren raakt. Ook de onbekende
Amsterdamse stakersvertegenwoordiger laat zich niet on-
betuigd en schreeuwt, dat van. den Berg, A. de stakers in
de rug aanvalt .

van dan Berg, A*, voornoemd, verklaart daarna de
vergadering voor gesloten.

Sen 200 tal bezoekers verlaat inmiddels rustig de
zaal, maar er vormen zich in de zaal circa 10 groepen
die onderling heftig discussieren.

:> - Oats -
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Gat s , W » , voornoemd, springt op het podium voor de mi-
crofoon en roept de arbeiders op tot strijd en aolidari-

V| te i t» terwi.1l SB van Dode^aard, Antoon, geboren 29-7-1896
*e -^i^egen, wonende" 'ie Kotterdam» op zijn beurt het be-
leid van van den Berg verdedigt.

Te ongeveer 14 uur verlaten de laatste groepjes de
zaal.

De vergadering was aangekondigd door middel van pam-
fletten. Bij de uitgang werd gecollecteerd voor de Amster-
damse stakers. Aan iedere bezoeker werd een exemplaar van
het blad "Hleuwe Strijd* en een aanmelding af ormulier voor
het lidmaatschap der O.V.B» uitgereikt.

In de zaal werd gecolleeteerd voor de diana.fciB|||j|.gara.a.r'
2inde-«*

C
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VERBINDING No. 50. " SUEahEUa&

Ho. P. »f26. lVo!r

uw schrijven No. 533^8,
dd. 25-1-^9.

Onderwerp: O.V.B.

/-

Ter voldoening aan het verzoek, vervat in Uw terzijde ver-
meld schrijven, heb ik deeer, Uedelgestrenge het volgende te
berichten.
jHendrikus KAPjfTr.TJür. geb. 2̂ -3-18 te Anna Paulowna, Jjiatrassen-
wever, ongehuwd, geen godsdienst, wonende aan de Elferinks -
weg 7*+ te Enschede, is sedert 2lf-10-1+6 ter secretarie, af d.
Bevolking, in deze gemeente ingeschreven.

Hij heeft de lagere school doorlopen en is momenteel
werkzaam bij een Staalmeubel- en Staalmatrassenfabriek alhier.
Op dit bedrijf staat hij als vrij links georiënteerd bekend,
ofschoon overigens niets op hem valt aan te merken.

Hij is penningmeester van jjtefc0.y.B. alhier en is ver-
loofd met eenctochter van Gerrrt Jan de JONGE, geb. 25-9-88
,te Enschede, secretaris van dit verbond hier ter stede, bij
"e hij, bij zijn vestiging te Enschede, eerst geruime tijd
.wonend is geweest.

Thans is hij inwonend bij Evert HÜTTERDT geb. 17-5-11 te
schede, textielarbeider, in 19̂ 8 secret ar i s „ jgan,, Jiadi OL Wer -

kend Nederland alhier en lezer van hetdagbTad "De WaarKeïd".
Op politioneel gebied is omtrent H. Kapitein alhier

niets ten nadele bekend.
Voor zijn vestiging te Enschede woonde hij te Anna Pau-

lowna, Molenvaart 71.

Omtrent een in Uw genoemd schrijven aangehaalde E. HEU-
PERS, zijn momenteel nog geen bijzonderheden bekend geworden.
Mochten hierover inlichtingen worden verkregen, dan zullen
deze alsnog worden gemeld.

Einde.
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Overzicht bestuursvergadering afdeling Amsterdam der
volutionnair Coranunistische Partij» op Zondag 80 <ra&fl949»

De besprekingen liepen uitsluitend over de monenteal aan 40
gang zijnde stakingsactifls in Jimsterdam, Ha ampele beapra-
King was men hot «ir over ssns, dat het hier zekere politie-
ke inatpuctles betrof, die evenwel niet de belangen, van 40
arbeiders beoogden. £0 hadden 101007 het kenmerk van partij-
reclame* BOB propaganda, dl» het verwateren van de CPU aoet
camoufleren, en, dus doendo» poogt op «0 haffen, #en linfc»
icoera, net het vooropgezette dool parlementair verloren 30-
gane ateanen te herwinnen, oa weer Wethouderszetelö te gaan
verover0a plus, als het mogelijk iö, een Miniatereteelc TOOT
Faal 40 Groot (e).

Vastgesteld werd, dat de lopende stakingen ala verlor0n
besohouwi kunnen «orden, oadat 20 geen goede voorb0reidins
en organisatie haddea, «aar kria-kra», op ooanando, worden
begonnen̂  üe gestelde eisea heffen geenszins de verlangona

, der arbeiders op, hetgoen ook niet 40 bedoeling van 40 ate-
\- •' linisten ia. Om die in het slop gelopen stakingen, «n ape-

oiaal die IA 40 haven, af te schuiven op bepaalde personen,
werd geconstateerd in Jffi W. JiHBBoJü, t»Uc blad al begoanen
was oet een campagne tegen

._ tferaraz verklaarde met 40 _ „
__ een paar maal te hebben gesproken, waarbij hem wa«
gebleken, dat ****.**** op het standpunt van 40 HCP stond»
Bij wil niet verder buigea voor 40 eiaan van 40 stalinistan»
die pressie op hou uitoefenen. Kleins*» voelt degelijk aan,
dat hij zich moet verzetten of ondergaan. 00 HCP voelt du»
verschillende mogelijkheden. W JCLeinaaa aijn plannen t0a
uitvoer kan brengen is 000 tweede. Hij wil niet terug naar
een N*A*S.-ja, wil ook geen fusie aet 40 OVB. Mocht bat on-
vormijdelljke komen - een breuk in 40 SVC-Transport, 40 CPH
ia bereid om naar te breken als alias niet naar haar wen0
gaat * dan stelt Kleinsma zich voor OA een havenbond op t0

Uitgetrokken door ...g. " Afd./Sectie ACJJ• 41l Datuma.«S.**ll...

Op aanwijzing van '. , :

5030 - M8



richten, iaat oud-EVC-ers en OVB-era, die dan de eenhééd
weer tot Btand zal moeten brengen.

RCP-partijgenoten, geonganiadard ia de 07B krijgen
el instruotiae in die geest* 3e HCP heeft medewerking toe-
gezegd, met dien verstande, dat de partijgenoten fouten van
iaeinama in het verleden niet zullen ontzien; ook op üijn
verdere werk zal strenge controle worden uitgeoefend, zo
mogelijk beoritisoerd.

öe leiding van de OVB in Bottordam is niet bexeH de po-
litieke actie in 4@atexdeji te steunen, In OTB-kringen zegt
aea» dat door deze gyaanastiek de 07B gediscrimineerd soó
worden, wat koren op de molen van de stalinisten zou nijn*
Ik» OVB geeft dus geen "jaeegaande" instrxicties.

De BCP zal onder de havenarbeJUlera in ̂ meterdaa op Jins-
dag l Jfebr» een paiaf let verspreiden, waarin de rol van de
CPN aan de kaak wordt gesteld*



UITTREKSEL

Voor pp 1287 Naam Q^.^M35.k!?l.i.J..k.....e..r'bond^yan Bedrijfsorga-
nisaties*

Origineel in P..P.....346 Naam M§..^drappqrten Zuid Holland.

Volgnr. ................................ Ag.nr ...... 5.6861 ........................ Aard van het stuk ...verslag ....oye.r ;.. de .maand.. Pep '49 .

....................................................................................... ,.' ....... Afz. ..................... Rotterdam .................................................................. Datum ...... 1...3.4.9 .....................

De ^taking in de Amsterdamse haven heeft, ondanks de moeite
welke zich de EVC dienaangaande getroost heeft, in Rotterdam
geen navolging gevonden. Ook ditmaal waren de arbeiders niet
verder te bewegen dan de vorige maand het geval was. Ook nu
^tonden zij nog sympathiek tegenover de actie van hun Amsterdam-
se collega'p, doch daarbij bleef het ook. Vergaderingen werden
over en weer door de OVB en de E!VG belegd; de OVB bleef echter
<-trak afwijzend. Op de verschillende vergaderingen bleek wel
duidelijk,'dat deze twee vakbonden in wezen vrij vijandig tegen-
over elkaar ptaan en voorts, dat de macht van Van den Berg in de
Rotterdamse haven nog aanzienlijk is. Een feit ip zeker, dat de
houding van de OVB veel bi^pragen heeft tot het mislukken der
actie in Ari'-terdam.
Van den Berg ptelt nog -teeds pogingen in het werk om met zijn
OVB erkend te worden. Jui^t een dezer dagen heeft hij een
schrijven tot de Unie-bonden gericht om de voorwaarden te verne-
men, onder welke hij tot erkenning zou kunnen geraken. Het standen
punt van de Centrale Bond is echter vrij afwijzend. Deze beschouwt
de OVB meer als een plaatselijke afdeling, ^taat zeer sceptisch
tegenover het urgentie-program en denkt zelf met een nieuw CAO
te komen. Bovendien ir de OVB nog n'.et tot de Stichting van de
Arbeid toegelaten.

Uitgetrokken door : v... p... Afd./Sectie a..c...d IV .B Datum ... ..?.4..3. 4: 9

Op aanwijzing van
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FEB.1949

Aan d« Centrale Veiligheidsdienst
te
' s - G r a v e n h a g e .

Hierbij doe ik U toekomen een af-

schrift van een-brief met bijlagen gericht aan

$JyrAGERS, Albertus Johannes predericus, geboren te

( Arnhem, 8.1.18̂ 5, arbeider, wonende te Arnhem,

Onder de Linden 113.

Jagers is Secretaris der O.V.B, afdeling Arnhem.

Arnhem,



AFSCHRIFT.

ONAFHANKELIJK^ VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES.

O.V.B.

Land.Secrj Cl. de Wieselaan ll|6 R o t t e r d a m . Telefoon 50250

AB/BN-Nr. 2J1 . Rotterdam, 15 Februari 1914.9

Aan de Leden van de

jj&QJMMB JUAP*

W.M.,

Hierbij ontvangt U de brief, welke de RevoJLutionnair Cmm-
mtorLa11 is cja .%_ g'arjij_ i n verband met de Indonesische kwestie aan ons
richtte en het antwoord wat door het secretariaat van het Uit-
voerend bestuur daarop werd gegeven.

Op onze laatste Algemene Raadsvergadering was op verzoek van
de Raadsleden hiertoe besloten.

W.M.,

Wij vestigen alvast Uw aandacht op onze eerstvolgende Algemene

Raadsvergadering, die gehouden wordt op Zaterdag 5 Maart te Rotter-
dam.

Op deze bijeenkomst komt onder meer ter sprake het standpunt

van onze beweging,ten aanzien van het voorstel van het Plaatselijk

Bestmtir te Rotterdam, dat Oy ons Congres niet volledig afgehandeld

kon worden. Ge zult U herinneren, dat dit voorstel inhield, de be-

paling dat gesalarieerde functionnarissen van het O.V.B, geen func-

tie in een andere beweging van welke aard dan ook zou mogen vervulle:

Het lijkt ons goed voor zover de afdelingen hierin nog geen

standpunt bepaalden, dat dit voorstel een punt van bespreking zal

uitmaken in door U te beleggen bestuurs-en of ledenvergaderingen.

Voorts vestigen wij nog even U aandacht er op, dat eventuele

voorstellingen voor de a.s. Algemene Raadsvergadering per omgaande

aan ons moeten worden opgezonden, dan kunnen wij in de loop van de

volgende week de definitieve agenda verzenden.

Kam. groetend,

A.v.d.Berg, Secr.
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AB/EN-Nr. 219 Botterdam, 19 Januari

Aan de Re v. Co mm.p art i j
p/a M. Ferarez

Nieuwe prinsengracht 1̂ 7 i;

A M S T B R D A M. -

W.M.,

Wij ontvingen Uw brief van 6 Jan. 19^-9» waaruit we üe volgende
punten vaststellen:
1. Hoewel anderen ("De Vlam", de E.V.C.) , het onmiddellijk begrepen

drong het tot U niet door, dat ons initiatief een uitnodiging In-
hield aan alle progressieve organisaties In Nederland om tot dader
contact te komen voor de organisatie van het verzet tegen de kolo-
niale oorlog.
Hoe het komt dat het op 6 Jan. 19!$ dus 18 dagen na ontvangst van
onze motie wel tot U doordrong, vermeldt Uw schrijven niet.
1/lj kunnen dit ook niet vermoeden en zullen dus maar denken:
"Beter' laat dan nooit".

2. Ondanks Uw eerste voornemen om onze motie in Uw blad te plaatsen,
deed u het toch niet, omdat de ruimte door een plaat In beslag werd
genomen. Onze motie werd, zoals U schrijft "vrij willekeurig" het
slachtoffer. Het is natuurlijk geheel ter Uwer beoordeling wat voor
Uw lezers het balangrijkste Is, zoals het ook begrijpelijk Is, dat
deze "willekeurigheid" bij ons "onwillekeurig" tot de gedachte
leidt, dat onze motie toch niet belangrijk genoeg geacht werd om haar
prioriteit te verlenen boven een belangrijker tekening. Gelukkig
waren er nog enkele bladen (Het Parool, De Vlam) die h;aar wel be-
langrijk genoeg vonden om te plaatsen.

3. Wij namen kennis van 'de mededeling In het eerste deel van Uw brief,
dat U bereid bent elk<; actie tegen de koloniale oorlog te onder-
steunen.

!(.. Wij namen kennis van Uw 'mededeling, dat ook U het aanbod van de E'.V.
C. als een bedriegelljke manoeuvre ziet, die niet uitgaat van het
arbeidérsbelang, maar van de Stalln-Bureaucratie.
*.Vlj kunnen Uw wonderlijke bewijsvoering die tot het even wonderlijke
standpunt leidt, dat wij dan toch maar met deze bedriegers In zee
moeten gaan, echter niet als ernstige aanvaarden en er ook geen
"Plus" in zien.

5» Uw vraag of wij de actie van het "Comité voor Vrede in Indonesië" als
een onderdeel van een door ons beoogd gemeenschappelijk optreden
zien, beantwoorden wij met : "ja", en wij namen kennis van Uw mede-
deling, dat in dat geval Uw standpunt met hoofdletters luidt

"WIJ DOEN MI ET MEE".

Wij kunnen dit niet in overeenstemming vinden met de mededeling
door ons In punt 3 van dezs brief genoemd, waarin U zegt "elke" actie
te ondersteunen, maar dat is natuurlijk Uw zaak, zoals het ook Uw
zaak is met bedriegende Stalinisten wel tr willen samenwerken en niet
met Intellectuelen (die wij als mens en socialist toch hoger aanslaan
dan de door U gewenste bondgenoten).

2.0.2. •
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Wij bespraken hierboven enkele punten uit Uw brief, die gij besloot met
het voorstel otn tot een bespreking te komen, intussen lazen wij in Uw kran
"De Tribune" van b Januari:

a. Dat wij "zonder tneer" de voorstellen van de E.V.C, afgewezen,
Dit is een pertinente onwaarheid, die U alleen ktint lanceren,
omdat U (opzetteli jk ?) aan Uw lezers de brief tfan onze Algemene
Raad aan de E.V.O. onthoudt.

b. ' Dat door ons op de allergrofste wijze met de arbeidersbelangen
is gespeeld.

c» Dat U in Uw krant andere suggesties wekt ten aanzien van de be-
doelingen' van de K,V.G. dan U zelf in Uw brief als vaststaand
beschouwt. Dit blijkt uit de zinsnede: "zelfs wanneer dat zo was,
enz." (bedoelt wordt hier de bedriegelijke manoeuvre van de
E.V.C.) led-r gewoon mens leest hieruit, dat het volgens u dus
geen manoeuvre was.

( d. Dat het ons geen wrnst was om werkelijk een eenheidfront vdior de
solidariteit met Indonesië te sluiten.

, Wij zijn uitvoerig op Uw brief ingegaan, niet om ons tegenover U
te verdedigen of te verontschuldigen, daaraan bestaat bij ons werkelijk ge
behoefte, maar meer omdat het dms toon altijd leed doet, wanneer wij ar-
beiders, waarvan wij weten dat zij toch ook eerlijk het socialisme willen
hun tijd en energie zien verdoen aan allerlei onzin.

Want het is een onzinnige hutspot die gij in Uw brief en in Uw
krant opdient.

Wij raden U aan al Uw geschrijf nog eenScritisch over te lezen
daarvoor gaven wij U hier enkele punten aan. AaLs er nog gezond verstand
en de bereidheid om dit te laten spreken aanwezig is, is er altijd nog
hoop.

Wij gingen tot nu toe nooit in op Uw pogingen om met ons eens een
' ouderwetse scheldkanonnade te beginnen. Wij doen dit ook nu niet, van-
' daar dat wij er ook helemaal geen behoefte aan hebben in Uw blad iete te

schrijven.
Maar wanneer wij U antwoordden op Uw brief, deden wij dit terwillie

( van U zelf.
U zult intussen wel begrepen hebben dat wij geen enkele behoefte

hebban aan een tweede contact, schriftelijk of mondeling, zolang wij geen
duidelijke bewijzen hebben gekregen, dat er een wezenlijk verbetering
in Uw huidige toestand is ingetreden.

Tot zolang en desondanks toch

met kam. groeten

A.v.d.Berg, secr,
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Revolutionnalr Communistische rartij- Nederlandse Sectie van de

vierde internatiohale.

AAN DE O.V.B. ROTTERDAM AMSTERDAM, 6 Jan. 19!$.

Waarde Makkers,

De door het uitvoerend bestuur van Uw verbond en van de
Bedrijfsorganléatie "Verkeer" op Zondag 19 Deo. ' LjB aangenomen motie ivm-
de ontwikkeling in Indonesië kwam in ons bezit, tegelijk met Uw verzoek
deze in de Tribune te publiceren. Als wij geen onmiddellijk antwoord zon-
den, dan omdat wij uit de motie niet hadden begrepen , dat deze alé di-
recte uitnodiging tot nad-:r contact was bedoeld. Wel besloten wij Dins-
dag 21 Dec.'ljB- de avond waarop de copie voor De Tribune moest worden ver-
zonden - Uw motie in onze krant te publiceren. Door technische redenen
wij waren op het laatste ogenblik nog in staat een tekening in de Tribune
geplaatsj; te krijgen welke veel fruimte in beslag nam - moest een gedeelte
der copte vervallen, daarbij was de keus vrij willekeurig. Helaas werd
daarvan^ naast andere copie, Uw motie het slachtoffer. Een andere reden
voor het niet plaatsen is er niet.

Intussen begrepen wij uit de door U met de EVC-leiding
gevoerde correspondentie en uit Nieuwe Strijd, dat Uw motiewei degelijk
als concrete uitnodiging asn de verschillende arbeidersorganisaties,
waaronder onze Partij was bedoeld.

In verband hiermee delen wij U mede, dat wij bereid zijn
elke actie te ondersteunen welke de strijd tegen de koloniale oorlog be-
oogt. Doch juist daarom namen wij met leedwezen kennis van Uw besluit,
om - althans voorlopig - het aanbod der EVC-leiding tot samenwerking van
de hand te wijzen. Ongetwijfeld werd het aanbod der E.V.C.-leiding bepaald
door de huidige politiek der C.P.N., welke niet uitgaat vande balangen der
arbeidersklasse, doch die van de Stalin bureaucratie. Dit feit recht-
vaardigt echter geenszins een afwijzend: antwoord. Beslissend in dergelijke
kwesties dient steeds de vraag te zijn, of eenheid van actie in het belang

^J W f „̂rf«̂ l*M«.*p»̂ JWl.*«lMll«ft««!.-̂ ^ V-

is van de strijd der arbeidersklasse, iets wat hier zeker het geval ia»
In dit geval zullen zij, die daartoe uit twijfelachtige bedoelingen ba-
sloten, in de practijk moeten tonen wat hun bedoelingen zijn. Wij kunnen
in een gemeenschappelijk optreden van O.V.B, en B.V.C, slechts een Plus
zien.

Gij k̂ int er bewwaar tegen hebben, dat de E.V.C.-leiding
slechts een actie in de haven voorstelde. Doch dan had gij in elke geval
een besprekingkunnen verlangen, waarin deze bezwaren waren kenbaar gemaakt
en andere, nader omschreven voorstellen tot basis van een gemeenschappe-
lijk optreden hadden kunnen dienen.
Gij kunt bovendien van mening zijn, dat voor een eensgezinde actie der
arbeidersklasse een "eenheidsfront" tussen O.V.B, en S.V.C* niet voldoende
is. Doch het is beter een begin te maken, het voorbeeld te geven, dan in
afwachting van "een breder basis" welke op dit ogenblik zeer twijfel-
achtig is, de eerste stap te weigeren.

3"uist omdat wij niets liever zouden willen, dat het met
Uw motie genomen initiatief leidt tot versterking van de strijd tegen de
koloniale oorlog, en de regering, we lek, deze heeft ontketend, hebben wij
onze bezwaren tegen Uw antwoord aan de E.V.C.-leiding naar voren gebracht.
Wij waren en zijn ook nu, bereid aan Uw oproep gehoor te geven, doch zou-
den het daarom op prijsstellen, indien gij nader omschrijft op welke wijze
gij denkt de motie te concretiseren.

z.o.z.
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In het laatste nummer van nieuwe strijd, plaatst gij een oproep van het
Comité voor Vrede in Indonesië. Het is in overgroste meersderheid onder-
tekend door intellectuelen, walke voorstanders waren van het verdrag van
Linggadjati - dat als uitgangspunt voor het gehele optreden der feegeringer
Beel en Drees heeft gediend. En het is daarom niet te verwonderen, dat
de oproep zich richt tot "Het Nederlandse Volk", zijn regering en parle-
ment en tet de organen der Wenigde Naties" in plaats van tot de arbeiders
klasse, de enige kracht welke eerlijk bereid is de regering de voet
dwars te zetten.

Ziet gij d^jactie van; het Comité .XQO^
%j^__pjn&ejidj.,S^ optTed"en7"DAN DfflEN
i«n" -r TTT Tpm irTTTT" ' . " • • - > . "•..:••...-t-^^v.,^^...••,.•/•,•,^>.'.-~v.--v,r-. .L.̂ ..;,.,̂
WJ, «J JLULL̂ JlJ&J&au.--;

Reeds te lang werd de arbeidersklasse misleid t.a.v. Indonesië
door het sjjel, dat met Langgadjatti, f lde vreedzame samenwerking" e.d.
werd gespeeld.
De regering heaft er handig gebruik van gemaakt bij het verbergen van
haar bedoelingen. Hetzelfde geldt zowel voor de houding van het parle-
ment als van de Verenigde Naties.

Beoogt gij daarentegen een zo breed mogelijk klassefront
tegen de redering en haar koloniaal avontimr te v 3 r v/ e z e nti jïen, dan kunt
gij op ons rekenen. In dat geval stellen wij U vèor met alle arbeiders-
organisaties die Uw initiatief ondersteunden, waaronder de? ff.V»C», tot
een bespreking te komen welke de grondslagen kan leggen voor een ge-
meenschappelijk optreden.

In afwachting van Uw antwoord
w.g.

M, Fe rarez,
«Nieuwe prinsengracht 1̂ 7 II
Amsterdam.
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\ S • T ' ' ..JTflini -iniiliiijTi

3 * n.a.v. 53348 zelfde CO

Ifede ter Informatie mog© i& T7 berichten, dat in het
orgaan van het Onafhankelijk Ysrbond van Bedrijfsorganisaties
(Q.V̂ B,) Tiew© Strijd** van S Januari 1949 een bericht voor-
komt, waarin de verkiezing wordt gemeld op 17-12*1948' van een
afdelingsbestuur te ültischede van genoemde organisatie»

Volgens dit bericht bestaat het bestuur tiitj
.W.«. raEE^IFG. voorzitter, da Costastraat SS, Enschede*

(Tfillem mmLIKG, geb. 8*1-1898 te Bnsohede,
metselaar, lid Hed. Bond van Trlje Sooialiaten)

GtZfj _d«_ JONOE. Secretaris, Perikweg 114, Enachede.
(Cïerrit Jan de JpHGS, geb. 25-9-1888 te Saschede)

, Penningmeester, Elferinksweg 74 te Snsóhede.
. lid.

(lïeinricli BES01N, geb. 20-7*1895 te Snaohede,
opperiaan, Leydsweg 37, Bnaöhede).

g. HËÏÏPERS. lid wonende te Inaohade.
i

Ik moge Ü verzoeken mij wel in kennis te willen doen
stellen met de personalia # politieke oriëntering en verder
van belang ssijnde gegevens betreffende vorengenoemde H, KAPITEIN
en I. HltJFSRS,

Het Hoofd van de Dienst
.] namen» deaei

~

x

".G, Crabbendam

Aan de HÖÖT
Ooramissaria van Politie
te

A.
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13 JAN. 1949

ACD/

Notitie.

In "Nieuwe Strijd" (het orgaan van hit O.V.B.-
Ona f h ank el ij k Verbond van Bedrijfsorganisaties),
van 3 Januari 1949 kwam de volgende mededeling
voor:
Op de 17-12-48 te Enschede gehouden plaatselijke
afdeliagsvergadering van het O.V.B, werd eeja
afdelingsbestuur gekozen,waari» dt volgende
personen zitting hebben:

xIW.Freeling,Da Costastr.22,voorzitter; -

VIG.J. de Jonge,Brikweg 114,secretaris;

x' H.Kapitein,Elferiüksweg 74,penningmeester;

Verdere afdelingsbestuurders:

sJH.Bezoen, .

^ iTi.Keupers
11-1-49

C/ B V,
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Osd, s CUV-8,
Y/tlïi

1049

53345 zelfde CO

In ««n btrloht 7oorïcojaöa<Je In h et orgaan TTSU liet
nfceli^k, Yerboad vas Bedrijraorganisatlea "Hl^wd

Strijd" iras 3 Januari 1940» wordt «m opgave verstookt
wa de op 2»l^-i»48 te Bottardasi gökozöö lad«a vaa d» -
Plaat©elljic0 Baad in geaowsd Verbosd^ Hlayla word«aa o*m»

nam«n ©n adressen go&oasatd ten de volgende personen ̂

f̂ lhuleetraat 18 (Tr&naport)
{Bouwvak)

404

f •
Ik aofle» tl vorzoekea al J wel in kennis te willen do«n

stelles jset de personölia, politieke oriënt er luis* eventuele
ftaiötie la de bedrijf s03rgftaiaati* «a vardey van belaag
zijnde fwpevens betreffende de vier genoemde peraonen,

Het Hoofd van de Dlenet
M aameos deze:'

ui-
, Crabbendaw

de Heer
van Politie

'te
O ...T T t R B A H *



In "Nieuwe Strijd" (het orgaan van het 0. V.B.-Onaf-
hankelijk Verbond van Bedrijf sorganisaties), van 3 Jan]
uari 1949 kwam de volgende mededeling voor:
Op de 2-12-48 te Rotterdam gehouden functionarissen
bijeenkomst werden de volgende personen als leden
van de Plaatselijke Raad gekozen:

Ai Smid,Snellinckstr.40b,Transport; -
xiv.d.WAL,Stokroosstr.43a,Transport;

V|RIESEBOS, Tolhu'isstr. 13, Transport; -
/ivan QStMathenesserweg 98,Transport;-
•uvan DIEJEN,Lobeliastr.1 2,Bouwvak;

• At NOLLEN,Strevel sweg 109, Bouwvak;
^1OOSTERWK, West Varkenoord s ew eg 27/8, Bouwvak;
/iBARIS, Josephstr.81 ,Metaal;
fc GAAL,Vlierdenstr.2è,Metaal;
de BRUIN,Balkenstr. 16, Overheid; --

r^de NUIS,Nesserdjjk 404, Overheid ;
*l d e _ROO Y, El z en daal 16, Overheid; -

*. 10a, Fabriek;
^^SLABBEKOORN,Walchersestr. 24, Handel en Geld; -
V t( HOFLAND, We s t Varkenoordseweg 33/19, Grafisch; '—

Hieraan is nog toegevoegd J.HOOFDMAN als ambtenaar
van het Bureau voor Arbeidsrecht.
Op de eerste vergadering v,d.PI.Raad,gehouden 23-12-
48, zijn de volgende personen als uitvoerend bestuur
benoemd:

1̂ C.de BRUIN,Balkenstr. 16,voo.rzitter; • :

*i W.SMID,cn.aes de Vrieselaan 1 46, secr./penningm. :
-ja J.HOOFDMAN^Claes de Vrieselaan 146,2® secr./p.m. |

11-1-49
B V.



Verbinding no.72. /> Heerlen, 29 December
Utt.G.No,507/lj.Ö,

BetrjOnafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties.

Antwoord optBrief ddo.13.12.1914.8

ACO
In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven moge ik U het volgen-

de berichten:

J jans MIDDELJAMS, geboren te Borger (Dr*), 15 Juli 1910, Neder-
lander, belijdt geen godsdienst«Na werkzaam te zijn geweest als land-
arbeider, bosopzichter en houthandelaar, trad hij in dienst als mijn-
werker op de Oranje-iNassumijn III, alwaar hij het controle nummer
3139 had, doch werd op 6 October 19U7 *ls ongeschikt ontslagen,Hij
was voortdurend z.g. ziek«T ha as werkt hij als opperman en los-arbei-
der. j - -

Het is bekend, dat hij lid was van de E.V.C., dochjbekleedde,
voor zover bekend, geen. bestuursfunctie.

Op politiek gebied is hij uiterst links georié'nteerd.Of hij
ÏSd is van de C.P .M. is alhier niet bekend.Hij vestigde zich eerst
op 5 September 19U5 t« Heerlen, komende van Nieuw-Buinen.

Volgens door mij verkregen inlichtingen ligt het in de lijn
van zijn karakter om iïi oppositie te komen, zodat het mogelijk is,
dat hij thans lid is van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsor'-
ga nis at les.

Alhier is echter van een plaatselijk afdeling van dit verbond
niets bekend.

Zodra mij daarover nadere gegevens bereiken, zal ik U op de
hoogte houden.Einde.
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Aan de C ent ralëTe 11 igiJ. ë i U y
dienst

G E H E I M te

's-GRAVSHHAGE.
&P

verbindingj 68 , l
Uw kenmerkt No.49964
Uw schrijven* dd,13'Dec.l948
Onderwerp: Onafh.Verb.van Bedrijfsorg.
Ons kenmerkj 540̂

Ter voldoening aan het verzoek, vervat
in Uw bovenaangehaald schrijven, heb ik de
eer U hierbij -in de vorm van cartotheekkaar-
ten- te doen toekomen de dezerzijds bekende
gegevens van P.Th.J. van Laarhoven, wonende
te Helmond, Korenbloernstraat 34 en van H.H.
van Stiphout, wonende te Helmond, Hindestraat
57, welke personen, volgens Uwe opgave, zijn
genoemd in een pamflet van het Onafhankelijk
Verbond van Bedrijfeorganisaties.

Omtrent een plaatselijke afdeling van
het O.V.B, en een georganiseerde oppositie
tegen de E.V.C, zijn dezerzijds geen gegevens
voorhanden, doch deze zullen U, indien moge-
lijk, nog worden toegezonden»

EINDE.

Coll. Helmond, 28 December 1948.
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IJ). Uo: 1711.

G E H E I M .

-' 22 December 1948.
r ' i

/Ten vervolge op dezerzijds sohrio'ven I .D.
No: 17JI/, d.d. 20 December 1948, wordt bericht, d^t
de personalia van de daarin genoemde Sparreboom als
volgt luiden:

Sparreboom, Johann, geb. 11-7-1910 te Rotterdam,
havenarbeider,wonende Finsestraat lla te Rotterdam.

Aan: C.V.D.

/
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20 December 194;

'-2 2 DEC 1348

A ,!

Kort verslag van de besloten ledenvergadering van de
bedrijfsorganisatie «Verkeer" (O .V.B . ) , gehouden op Zondag,
19 December 1948, te 10.30 uur, in "Ons Huis", Gouvernestraat
133 te Rotterdam.

Aanwezig
sen).

circa 230 personen (Zaalcapaciteit 400 zitplaat-

v an Os , Leendert, geboren 17-1-1911 te Ho t verdam, voor-
z i t t e r van genoemde Bedrijfsorganisatie, opent te ruim 10.30
uur de vergadering en uit z i jn leedwezen over de - mede i.v.m.
de thans ontwikkelde toestand in Indonesi'ê - geringe opkomst.

Spr. uit de wens , dat deze verj^gëéfring evenwel toch succes-
vol zal zijn en dat met de aanneming van het TJr g e n t i e - pr o -
gr am _ v a n "Ve rkeer 'L, al dan niet gewijzigd of aangevuld, de /
'ter verbetering van de financi'éle en sociale positie van de
havenarbeiders.

Na enkele mededelingen van huishoudelijke aard, o*a. be-
treffende het op te richten muziekkorps, een openbare propa-
g an d av gjrgjide rjlng te houden in januari of Februari a. s » , bë-
s ruTf^ppT''"met een mededeling, dat door van den Berg, Anton,
in de loop van deze vergadering een toelichting zal worden ge-
geven over de Indonesische kwestie.

Bestman, Jan, geboren 10-5-1918 te Rotterdam, gee f t dan ee
toelichting op het urgentie - program, zegt dat- hij t i jdnood
gedwongen is hier s Ie ch t s^6 vluch t ig op in te gaan, wat echter
geen bezwaar kan ?.ijn, daar een ieder dit program reeds gerui-
me t i jd in zi jn bezit heef t , zodat de inhoud bekend kan z i jn .

Spr. zegt, dat hij ter verduidelijking echter enkele pun-
ten nader zal toelichten en wel;
Ie. Punt 2,3 en 4 t Door de vaste arbeiders is bezwaar gemaakt
tegen het f e i t , dat de zgn. "losser-havenarbeiders bij een
volledige werkweek meer verdienen dan zij ; dit is on ju i s t ,
daar geen enkele losse arbeider 6 dagen per week wefckt, zodat
het gemiddelde loon niet boven de f»55„-- zal komen;
2e. Punt 12; In Maart 1949 loopt de huidige G.A.O. af . In de
nieuwe C.A.O. zullen de arbeidsvoorwaarden niet door de werk-
gevers, maar door de werknemers moeten worden gesteld;
3e* Punt 16 t De "glijdende" loonschaal zal moeten voorkomen,
dat salarisver bet er ing en weer door prijsstijgingen verloren
gaan. Speciaal i.v.Ja. de Benelux-overeenkomst zullen prijsstij-
gingen niet ui tbl i jven;
4e. Punt 18 : De arbeiders moeten mededelen in de exorbitante
winsten van de bedr i jven , wins ten , welke over de ruggen van de
arbeiders zijn behaald, doch waarvan hun ook een deel toekomt.

s ie.
een korte pauze wordt gelegenheid gegeven tot discus-

- Bax -

weg zal worden geopend van een succesrijke periode van strijd



e* met enige
en neerko-
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Petrus :Franc:iscus, geboren 28-3-1921 te Rot terdam, wonen-
de te Rotterdam. , en * /
Sparreboom, nadere personalia nog niet bekend, komen
nieuwe voorstellen, welke vri jwel gelijkluidend zi jn
men op <§e navolgende eisen*
Voor alle "vast e "-havenarbeider s een inkomen, van f«,60«r-- per
•week bij een 35 urige werkweek; voor alle _ arbeiders een premie
vr i j pensioen van QQfo van het salaris, in te gaan voor de ar-
beiders op 55 jarig-e leeftijd en dan voor controleurs en bazen
op 60 jarige leeftijd.

y_an__de_r_Weil> Hendrik Jacob, geboren 20-8-1886 te Rotterdam,
•wonende te Hotterdam, geeft in een uitgebreide scheldkanonnade
zi jn zienswijze op de " havenbaronnen" welke, met niets begonnen
zijnde, dank zi jn de havenarbeiders millionnair zi jn geworden.

Spr. zegt van oordeel te zi jn dat de eisen, in het Urgentie
program gesteld, te laag zi jn .

Bringaard, Johannes Arnoldus, geboren 30-11-1883 te Rotter-
dam, wonende te Rotterdam, spreekt dan een woord van dank aan
het bestuur en de leden van de O.V»B» i.-v.m. zijn bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd* Spr. wenst de O.V.B, succes
in haar strijd voor de arbeidersklasse.

Bestman, J., beantwoordt de discussianten en zegt , dat men
geen onmogelijke eisen moet stellen. Ieder weldenkend mens zal
zijn schouders ophalen over een eis van f. 60.— bij een 35
urige werkweek. Wat betreft de pensionering verwijs t spr» naar
het destijds opgestelde program van actie, waarin deze eisen
reeds gesteld zijn.

van Os, L., brengt dan het Urgentie-program in stemming.De
voorstellen van f» 60*-- per week worden verworpen; de eisen
van de pensioenregeling worden echter aanvaard, zodat dit bij

§4nt__7 van het urgent i e-program zal worden bijgevoegd./Het ge-
ele Urgentie-program wordt dan bij algehele stemming aanvaard. „

yan den Berg Anton, zegt te zullen spreken over "Onze actie
Spr. zegt echter dat hij deze morgen uitsluitend over de In-
donesjfische kwestie zal spreken, daar deze materie, met haar
vele facetten ook de O.V.B» raakt. Spr* zegt dat hi j , na het
bekend worden van de hernieuwde militaire actie, nog des nachts
besprekingen heeft gevoerd met diverse-0„V.B»-bestuursleden.

Ook deze morgen, voor de aanvang van deze vergadering, heefi
hij besprekingen gevoerd met het bestuur van de bedrijfsorga-
nisatie "Verkeer". Het besluit is genomen om geen overijlde da-
den te stellen en rustig de l&op der gebeurtenissen af te wach-
ten. Spr. deelt tenslotte mede, dat op de 2:e bespreking een mo-
tie is aangenomen, welke aan de regering en pers zal worden ge-

/na voorlezing zonden. Bedoelde motie wordt/met algehele stemmen goedgekeurd.
(Een exemplaar is aan dit verslag gehecht).

Spr. dring-t er tenslotte met klem op aan g-een onverantwoor-
delijke actie's of provocatie's te ontketenen, daar anders een
eventueel t.a.t. te voeten grote acties bij voorbaat al verlo-
ren

om
de
de

is.
van Os,__^^__ roept in zi jn slotwoord de vertrouwensmannen op

te 16 uur bijeen te komen in het kantoor van de O.V.B., waar
maatregelen besproken zmllen worden voor de verspreiding van
motie op Maandagmorgen.

Te 13.45 uur sluit spr. de vergadering. < f i -

De stemming in de vergadering was v r i j rustig en de verga-
dering was per advertentie in ttïïieuwe Strijd" en per convoca-
tie aangekondigd; de vergadering was uitsluitend bestemd voor
do hav e nar b e ide_r_s_.

Se n ontwerp Urgentieprogram is eveneens aangehecht.



0-V-B-..VERKEER
Secretariaat)

CZAES DE VRIESELAAN H6
ROTTERDAM - Tel. 50240

BEDRIJFSORGANISATIE „VERKEER" van het

0-V-B EXTRA UITGAVE

Ons Ontwerp Urgentie-programma
voor de havenarbeiders

„Met ƒ l,— duurtetoeslag van het N.V.V. en ƒ 2,50 van
„de E.V.C, komen wij er niet. De verwezenlijking van
„de voorstellen van het O.V.B. kan een stap in de
richting naar de oplossing zijn."

De janunerlijke toestand waarin de arbeidersbewegingen zich
bevinden, blijkt wel het beste uit de feiten van de laatste
tijd. . '«*-tttMiI
Met veel bombarle heeft men de arbeiders van de zijde der
Centrale Bond willen wijs maken, dat de ƒ l, — toeslag tot
tevredenheid moet stemmen, -althans, dat is dé mening van
de N.V.V.-bestuurder, de Heer A, Vermeulen. Hét N.V.V.
is er trots op, dat dit voorstel werd aanvaard, omdat
het van haar kwam.
Vergeten zijn hierbij alle grote woorden op de congressen
van het. N.V.V. in J946 en 1947, over de derde loonronóe
en geen stap meer terug en is men hoe langer .hoe meer
op :-weg de arbeiders aan het veestend te -brengen, dat .zij
over verbetering van hun positie niet meer magen denken,
maar al blij mogen zijn dat de_ verslechteringen niet in een
al te snel tempo worden doorgevoerd.
Deze mening welke in de top-organen ven de Unie-Bonden
wordt gehuldigd, staat , echter volkomen (tas van jde
arbeidersklasse, die aan de lijve hoe langer • hoe meer
•gaat voelen, 4at rij verarmt en dat desondanks de mil-
lioenen- winsten van de grote — het economische leven

..beheersende -v Jbecbgven* VHS . ]aar_to$ jas*,, Z&S&L_ .bl&zen__

Met deze kruldenierspolitiek van "het N.V.V, .wordt de
arbeidersklasse niet .geholpen, maar ook. de EMV.C* -brengt de
oplossing niet We uien dat aan de E;V;C, ^Transport*1, die
haar naam op Jiaar Congres w4jz|gde m „Algemene Be-
etajfebond TxsfOfgari" {let goed op het woord algemeen) -en
-zich op dit congres beperkte tot het bespreken van enkele
resoluties, onder andere „Trouw aan de E.V.C," {dus niet
algemeen), en neet te vergeten 4e dagcujks in de „Waar-
heid" te lezen en gepropageerde „f2,50 dtatrtetoeslag",
welke eis inhoudt, dat de toestand van armoede en iekorten
in principe door hen wordt aanvaard, omdat ook met deze
ƒ 2,50 de arbeidersklasse geen «tap verder fcorat naar een
wezenlijke verbetering van haar positie, naar de verovering

De sociale rechtvaardigheid
Ook wij als O. VS. „Verkeer" hadden ons kunnen beperken
tot het stellen van een eis tot duurtetoeslag, hetgeen W(j
echter niet zullen doen, omdat wij vast houden aan onze
principiële eis, zoals deze gesteld is in het Algemeen
Programma van Actie:

Socialistische ordening van de
bedrijven
en slechts door konsekwente strijd daarvoor, van etappe tot
etappe, de verwezenlijking er van belteiken.
Dit is ons uitgangspunt. Een politieke partg volgen, in een
door haar gevoerde loon- en prijspolitiek zoals het N.V.V.
daarvoor leent onze organisatie zich niet en zeker niet wan-
neer deze tegen de belangen van de arbeiders ingaat, even-
min als wij ons er mee tevreden stellen een concurrerende
duurte-toeslag-eis te propageren, van «en politieke partij
zoals de E.V.C. „Transport" doet, welke ook geen oplossing
kan brengen in 4e bestaande verhoudingen.

Wat wij wel doen
Wjj willen de arbeiders in de verschillende bedrijven ver-
enigen op programma's van reële eisen, die de instemming
kunnen wegdragen van elke denkende, klasaebewoste ar-
beider en die aan onze strijd wezenlijke zin en inhoud
geven. Dit heeft er toe -geleid, dat het bovenstaande een
ernstig punt van bespreking heeft uitgemaakt in de ver-
gaderingen van de Bestuursraad van de Bedrijfsorganisatie
„Verkeer" van net O.V.B., dié op 31 «a 28 November te
Rotterdam werden gehouden.
Voor de havenarbeiders leidde dit tot de samenstelling Tran
een „URGWTIE-PROGRAMMLA", dat ala voorstel aan heri

, zal worden voorgelegd en waarover zij zelf móeten spreken
en beslissen.
W\ zijn van. mening 4at de Bestuursraad hiermede werk
van grote waarde heeft verricht. Van 'groter waarde dan
het onderling concurrentie-geschr«euw en gescheld van
„Unie-bonden*' en E.V,C, Tflj ^bestrijden de gedachte dat
met tijdelijke lapmiddelen de arbeidersklasse geholpen is.
Dat is het wat in ons urgentie-programma duidelijk tot
uiting komt. Dat is de weg naar Sociale Rechtvaardigheid.
Ons Qniweip-'Urgfintieprogramma fis ais volgt geformu-
leerd:

1

Invoering van <Ie 44-urige werkweek als over-
gangsmaatregel naar de 40-urige werkweek, te
stellen veor de eerste 5 werkdagen op 8 uren
per dag en voor de ZfttaXteg «p 4 uren.

Het behoeft geen betoog, dat zowel van werkgevers, ais
fob, de in de Unie samenwerkende bonden betoogd zal
Worden, «lat deae eis niet -te verwezenlijken zal zqn, gezien
's lands economische positie. Wij -stellen, echter vast, dat
het aantal werklozen in Nederland toeneemt en de gwtte
weckhwsheid in onze buurstaten ons mét zorg «vervult
Het Js dienaangaande,' ftat de arbeidstijd verkort moet
worden, aangezien daardoor een, -groot deel van de drei-
gende werkloosheid 'kan worden ^opgevangen. '

' 2

Vaststelling van een. minimum weekloon bij
een gehele week werken van ƒ 55,— voor dé,
vaste arbeiders, -^ ̂ :;̂ V v̂:> -̂

Wanneer onze organisatie voor de vaste arbeiders van de
Haven- en aanverwante bedrijven deie eis stelt, is deze
volkomen, ;te verantwoorden, *te meer nog, daar reeds, in
1947 door het Centraal Bureau = voor de Statistiek werd
bekend gemaakt, dat een normaal 'gezin een bedrag van
/51,-r- per fweek nodig had om het noodzakelijkste fta
kopen.

Voor losse arbeiders van de „Haven Arbeids-
reserve" mj algehele werkloosheid een garantie-
loon van ƒ 37,50 per week.

Momenteel ontvangen de losse arbeiders -wanneer zij de
gehele week stiet werken een Oyerbruggingsuitkering van
de Gemeentelijke Dienst voor ̂ Sociale Zaken. Daardoor
moet 4e Gemeenschap de zorg: voor hun .minimuminfcom-.
sten dragen, ondanks, dat deze^$rbeiders de gehele week
zich beschikbaar moeten stelle* voor de • gezamenlijke
werkgevers van de „Scheepvaart;Vereniging Zuid" zonder
dat deze ooit aan de kosten bijdroegen. Verlangd mag
worden, dat de werkgevers, zo zg al niet voor het garan-
tieloon belast worden, zij, gezien de grote winsten die
gemaakt worden eveneens voor de minimum-bestaans--,
zekerhèid zullen moeten betalen.

Vaststelling van een loantoeslag van ƒ 4,—
aan losse arbeiders voor elke gewerkte dag,
voor de Zaterdag ƒ 2,—, voor nachtwerk pro-
centsgewqze verhoging van deze toeslag.

Dat deze eis door alle losse arbeiders zal worden onder-
steund, daarvan zijn wjj ten volle overtuigd. Een eind
moet gemaakt worden aan de bestaande loonadministratie,
door invoering van een eenvoudiger, voor alle arbeiders
begrijpbaar systeem. De toestand zoals deze nu is, geeft de
arbeider 'geen duidelijk inzicht Dat met deze toeslagen
het loon van de losse arbeiders (beduidend omhoog gaat,
zal een,ieder kunnen bilHjfcen, .omdat een losse arbeider
niet steeds een volle week werk-wordt gegarandeerd. De
inkomsten zoals deze thans zyn bieden de arbeiders' geen
'behoorlijk bestaan. De lonen moeten omhoog ten koste
van de winsten en ondanïcs alle misleidend inflatie-ge-
jammer.

Gelijkstelling in loon van alle losse arbeiders
met inachtneming van het aantal door hen ge-
werkte dagen.

Dat de bestaande verschillende lonen een doorn in het oog
van de losse arbeiders zijn, weet een ieder. Thans moeten
arbeiders hetzelfde werk doen waarbij het zowel voor de
gehuwden en ongehuwden zo is dat .Verschillend loon
wordt betaald. Hiertegen heeft onze organisatie herhaal!
deüjk geprotesteerd na de overeenkomst, die tot stand
kwam in April 1947 tussen de werkgevers en de Unie-
Bonden. Dat wij ons hiertegen zullen blijven verzetten,
totdat de arbeiders gelijkgesteld zijn is een noorzakebjk-
heid, om onrechtvaardigheid ongedaan,. te maken.

e

Afschaffing van de bestaande bemiddeling
door de' „Haven Arbeidsreserve", door invoe-
ring van een rouleersysteem onder controle
van vertegenwoordigers door de arbeiders aan
te wijzen, zonder bevoorrechting van een der
bestaande arbeidersorganisaties.

De eenzijdige werking van de zijde van de H.A.E., di« geen
,-enkele" mogelijkheid laat voor arbeiders om tegen bestaan
; de wantoestanden in te. gaan dan alleen bö de Directie
"vroMe-iCÊKH»" ZÜJ,- zsfinoèlén worden beëindigd; ""De
arbeiders* pllen medezeggenschap meeten krijgen aan de
H.A.R. zoal& door/ de Centrale Bond reeds werd geëist
December 1828, hetgeen wtjj kunnen feeii in een manifest,
dat toentertijd werd uitgegeven. Dat hier door deze orga-
nisatie' 'niet meer over gesproken en geschreven wordt,
tekent wel de achteruitgang, dis zich hier heeft 'voltrok-
ken. Wij zien echter de noodzaak van het stellen van deit
eis in, die b.v. in Amerika reeds verwezenlijkt is.

Afschaffing van de bestaande pensioenpremie-
ën, met handhaving en verbetering van de be-
staande pensioenfondsen zolang nog geen
algemeen staats-pensioen is ingevoerd, alsmede
invoering van een algemeen pensioen voor alle
Havenarbeiders.

Bij de totstandkoming van de nieuwe Collectieve Arbeids
Overeenkomst voor de Havenbedrijven werd, zonder dat
de arbeiders hierin waren gekend, hen. een pensioenfonds
opgelegd, waarvoor zij 3^ % van hun loon wekelijks
moesten gaan betalen. Niet minder dan 2880 havenarbei-
ders protesteerden schriftelijk biertegen, echter zonder
resultaat. Het uiteindelijke gevolg, was, dat de arbeiders
een verkapte loonsverlaging te slikken kregen, voor een
pensioen, dat totaal ontoereikend is om van te bestaan
wanneer -een heel leven in de -haven, is versleten. Dat
het pensioen premievrij zal moeten zijn is een ieder dui-
delijk, want daarvoor stelt men zich zijti' gehele .'leven

' beschikbaar om te werken. Wanneer wij zeggen, dat ver-
beteringen moeten worden ingevoerd, dan is de noodza-
kelijkheid Mervan gebleken pa een halfjaar practische
ervaring van het bestaande pensioenfonds van de S.V.Z.,
dat thans aan oudere arbeiders een uitkering verstrekt
van drie gulden en meer. Nog buiten beschouwing ge-
laten de bedragen, die heel wat minder zijn dan drie
gulden, terwijl -nog geen 'havenarbeider gemeld heeft, dat
Mj. een pensioen van de S.VJZ. heeft gekregen van bij-
voorbeeld ƒ 25.—• per week en dit ook . nooit zal kunnen
dopt, omdat zelfs bij een geheel leven lang werken, dit
bedrag niet zal worden uitbetaald. Met kracht dient deze
eis dan ook door alle arbeiders te worden ondersteund,
willen wij in de richting gaan van een verzekerde ouden
dag.

8

Vrq vervoer van Havenarbeiders in daarvoor
ter beschikking gestelde autobussen naar de
terreinen en met vaartnigen îe de arbeiders
vrijwaren tegen de slechte invloeden van het
weer naar de schepen die op stroom liggen met
uitbetaling van overuren, indien meer dan een
half uur gereden en/of gevaren moet worden.

Reeds jarenlang worden havenarbeiders bij zomer- en
winterdag met sleepboten naar de op stroom liggende
schepen vervoerd waardoor zij aan regen en slechte



weersgesteldheid zijit blootgesteld. Vele ziekten heeft dit
«eds. teweeg gebracht, zonder dat hierin verbetering is
gebracht .Havenarbeiders die 's avonds bezweet hun werk
beëindigen, 'dienen hiervoor beveiligd te worden. De sleep-
boten zullen moeten vervangen worden door gesloten
vaartuigen. Wanneer in Rotterdam de Veerhaven nog vol
Ugt met kostbare jachten, van de ondernemers, millioenen
guldens worden" besteed aan nieuwbouw en verbetering
van. terreinen en loodsen, moeten de "Maatschappijen ook

• in staat worden geacht voor hun personeel op een juiste
wijze zorg te dragen. Wanneer wij ons ap het standpunt
stellen dat de arbeiders naar de terreinen in goede auto's
vervoerd moeten worden dan heeft dit vooral betrekking
op de ver weg gelegen terreinen, zoals Pernis (P.H.M.)
en wat in de toekomst daar nog meer bij zal kamen. De
hieraan verbonden betaling van overuren moet gesteld
worden, omdat nien anders de arbeiders zal gaan verplich-
ten af te varen of weg té rijden op een ujdstip, .dat te

-ver voor de aanvangstijd van de werkzaamheden zal'
komen te liggen erf. met het oog op het late thuis komen,
nadat de werkzaamheden beëindigd zijri.

9

Verbetering van de bestaande vacanüeregeling
voor havenarbeiders, door aan losse arbeiders
een minimum van IZ dagen vacantie te geven
met een TTIB*""""" van 18 dagen per jaar en
aan vaste arbeiders een vacantie van 18 dagen,
met uitbetaling van 50- % vacantie-toeslag,
waarbq zal worden bepaald, dat de vacantie
zal worden gegeven in de maanden Mei tot en
met September en aan gehuwden met school-
gaande kinderen, voorrang zal worden ver-
leend.

X)eze eisen zjjn volkomen verantwoord. Niemand zal kun-
nen ontkennen dat een 'arbeider recht zou mogen doen
gelden op een dergelijke vacantie. 'Maar om inderdaad ook,
ieté van die vacantie te kunnen genieten, moet hij over
geld beschikken. Van z^jn loon kan luj niet sparen, dus
een vacantie-toeslag!

10

Doorbetaling van het minimam-dagloon aan
alle losse arbeiders over alle Christelijke- en
Nationale Feestdagen, die op werkdagen vallen
en waarop niet zal worden gewerkt.

Reeds lang werd de behoefte gevoeld dat dé loonbetaling
over ~deze dagen geregeld xou worden eii die voor de losse
arbeiders ook aJs feestdagen zouden gelden. Gebleken is. de
mogeUjkheid hiertoe bij de Nationale Feestdagen van dit
jaar toon, 'ofefchoon. nog niet ten volle aan de41isM#-arbei-*
ders,. "toch een gedeelte van het minimum-degloon werd
uitbetaald. Volkomen .te' -rechtvaardigen is dan ook het
voorstel, zoals wji dit stellen.. . . ..

Medezeggenschap van de arbeiders door mid-
del van: i
Door. de arbeiders gekozen bedrijfskernen in
bedrijven met arbeiders in vaste7

Door de, losse arbeiders aan te wijzen vcr-
trouwensmannen^pp een werkobject; .
Een door losse en vaste arbeiders gezamenlijk
te kiezen rjaatgeljjke raad van Havenarbeiders,
die tot taakheeft7 als~ï>TaatseHjke instantie
mede beslissingen ie nemen, het bedrijf aan-
gaande. -
De verkiezingen hiervoor zullen plaatsvinden
zonder bevoorrechting van een der bestaande
Economische Arbeiders-organisaties, echter
wel in overleg daarmede. -

Nu. het zo gesteld is, dat slechts door ondernemers be-
slissingen' in de bedrijven worden genomen, zonder dat de
arbeiders in - voldoende mate hierin worden gekend is
het. hoogst noodzakelijk dat de bedrüfsarbeiders zélve
mede beslissingen" zullen gaan jnemerx' over alle idingen
het Bedrijfsleven betreffende. . Deze verkiezingen 'zullen -
op democratische wijze moeten geschieden, zodat een ieder
in het bedrijf werkzaam hieraan zal kunnen deelnemen.
Het ' overleg van de werknemersorganisaties heeft ten
doel;bepaalde bevoorrechting te voorkomen. In de toekomst
zullen niet alleen door de ondernemers met bestuurders
van organisaties besluiten genomen iftogen worden, ntaaï
met de bedrflfsarbeiders zelf.'

12

15

Verbetering van de bestaande Collectieve Ar-
beidsovereenkomst waarbij de arbeiders, het
recht zal worden gegeven zich hierover uit te
spreken.

De bepalingen van de besïÉmde CA.O. z^jn Vele malen
Voor tweeërlei uitleg vatbaar? waarbij meestentijds de arbei-
ders in het ongeUjk worden gesteld. Hierih dient verandering
té worden aangebracht, door een juiste omschrijving, die _dit
kan voorkomen. Op deze wdjze zullen de arbeiders, maar.
ook de werkgevers weten, waaraan zij zich hebben te houien.

13

Verbetering van de bestaande rechtspositie der
losse en vaste Havenarbeiders, omvattende de
betaling van lonen bij ziekte en ongeval en ge-
deeltelijke geschiktheid tot werken.

Ziekte en ongeval brengen voor de havenarbeiders grote
extra onkosten'met zich mede. Kan de losse havenarbeider
zich erop b'eroepen, dat hem zijn minimum aan Overbrug-
gingsuitkering toekomt, voor de vaste geldt in dit geval de
wettelijke premie volgens 2^ü vaste loon, hetgeen voor hem
makkeUjker te .berekenen'is dan Voor. de losse arbeider.
Toch' geldt voor beiden desondanks, dat inkomstensdbadé
wordt geleden, zodat hierta verbetering dient te Worden
aangebracht, waarbij vanzelfsprekend' de betaling aan de
losse .arbeiders van hun-Ziekengeld 'en ongevallenwetgeld
heel wat veranderd zal moéten, worden. Ook-de hoogte van
het uitte betalen bedrag is té'weinig én zal derhalve opliet
volle loon gebracht moeten wprdehi . •

Afschaffing van het'bestaande ELA.R,-regle-
ment en invoering in de Collectieve Arbeids-
overeenkomst van de hiervoor in aanmerking
komende bepalingen;

De wijze van bestelling van de losse arbeiders en alle daar-
bij komende dingen zullen in de CA.O. moeten worden
opgenomen. De ÏLA.R. hééft als zodanig geen enkele bete-,
kenis meer voor de havenarbeiders. Het is- geen rèchtsper-
soonlijke instantie en daardoor kan door een werknemers-
organisatie nooit geen verhaal gehaald worden op onbillijk-
heden die hier plaatsvinden. Noodzakelijk ïs dan ook, dat
voor zover wjj ons moeten verplichten aan werkgevers, dit
slechts aan één instantie zullen moeten doen. Het HA.R.-
reglement bevat bepalingen waarmee geen enkele haven-
arbeider het eens kan zijn, zodat alles omtrent' lonen en
andere arbeidsvoorwaarden'ui een geldige overeenkomst zal
moeten worden afgesloten en het dus niet zo meer kan zijn,
dat arbeiders op straffe .van afschrijving van 'de
verplichtingen worden opgelegd. ,

Afschaffing van de loonbelasting voor alle
Havenarbeiders,

Ofschoon dit'geen eis is, die dqor de werkgevers 'opgelost
kan worden, wordt-deze toch in het urgentieprogramma op-
genomen, . omdat de mogelijkheid aanwezig is, .door een ver-
grote heffing op de grote inkomens, en extra-heffingen op
de-winsten van de ondernemingen, het staatsapparaat te
bekostigen. De gelden, die hierdoor de arbeiders ten.goede
konten, kunnen op een betere wijze door hen besteed wor-
den.

16

Invoering van een glijdende loonschaal, waar-
bij het loon elke • drie maanden zal worden
vastgesteld volgens de statistische gegeveW en
in overleg met de werknemersorganisaties.

Zeer. zeker kan deze eis wel -de belangrijkste van «(is Ur-
gentie-programma, genoemd worden, immers zij biedt de
arbeiders de zekerheid, dat hun inkomen toereikend zal zijn,
om datgene aan te schaffen, wat onontbeerlijk is in het gezin
van een arbeider. Het loon zal hierdoor gelijke tred houden
met de prijzen, welke . gegevens dan zullen' worden verza-
.meld door de arbeidersorganisaties.

17

Verhoging van de bestaande uitkering voor
Kinderbijslag, vanaf het eerste kind.

De Bestuursraad van onze organisatie is van mening,' dat de
belande kinderbijslagwet, als onvoldoende moet. worden
beschouwd en de uit te betalen bedragen zullen moeten
worden verhoogd.

18

Jaarlijkse uitkering voor allé arbeiders van.
een aandeel in de winst.

W$j .zijn vatl mening dat de leuze waaronder de arbeiders •
sinds de bevrijding, zich zulke grote offers hebben moeten

' getroosten, de leuze „Verdeling van de nationale armoede", -
omgezet moét worden indien er door de bedrijven grote
winsten gemaakt worden'in „Verdeling van de nationale
welvaart." • • ' , . • < . . . t •

HAVENARBEIDERS VAN ROTTERDAM..
Uit de voorafgaande 18 punten, welke als -voorstel onder Uw
aandacht vworden. .gebracht, zal slechts één conclusie kunnen
worden getrokken, namelijk deze, dat de eerste «tap is ge-
daan naar datgene, wat de arbeiders nodig hebben „SOCIALE
RECHTVAAHDIGHEID" en „SQCIAUSTISCHE ORDENING
VAN DE BEDRIJVEN".
Gij allen hebt thans tot taak, over dit programma van actie
met de kameraden Jn het bedrijf te- spreken. Op onze ver-
gadering zullen vastomscbreven besluiten worden genomen,
omtrent de wijze, waarop wc onze eisen ingewilligd zullen
krijgen. Wij stellen U niet voor met ons een stabilisatie van
Uw armoede te bespreken in de vorm van een duurtetoeslag.
Wat wtf wülen dat is met alle havenarbeiders, hoe zij
ook georganiseerd moge zijn hiervoor de strijd aanbinden.
Ons niet verliezen in kleine afzonderlijke, niets om het
lijf hebbende acties, maar ons opmaken tot een actie, die
datgene zal brengen, wat wij ons ten doel hebben gesteld.
Daarvoor is nodig:

Versterking van de organisatie.
Activeren van ons kader. . ' '
Strödwil bü de arbeiders. '

De Bestuursraad van de Bedrijfsorganisatie
. „Verkeer" v. h. O.V.B.

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R (in blokletters invullen)

Ondergetekende naam , ,....."... :

wonende- ' •. '. ™ Gemeente ....: -.-

Beroep Gehuwd/Ongehuwd .-..,

geboortedatum '. ;„...... Aantal kinderen

Werkzaam bfl -. -

wenst zich op te gWen als lid van het Onafhankel jjk Verbond van 'Bedrijfsorganisaties.

Handtekening

Ons- Ontwcrp-Utgentieprogramma
zal besproken worden
in een vergadering van onze

die speciaal door ons belegd wordt

Zondag W Deus.
inOnsHuis,Gouvernestraat

Aanvang 10.30 uur v.m,

De Bestuursraad.



0. ONAFHANKELIJK VERBOND VAN 'BEDRIJFSORGANISATIES.
. V'. . ' :

B» . . Secr* -C. I'-, de Vrieselaan 146, ' R o t t e r d a m . -

De berichten, die Zaterdagavond en Zondag over de radio en middels
extra uitgegeven kranten tot ons gekomen zijn, hebben het Bestuur van-
het O.V.B, dcen besluiten het volgende onder de aandacht van de arbei-
ders te brengen: • • , '

' _M O T I E • ' ' '

Het Uitvoerend Bestuur van het OHAFHANKELIJK VERBOND VAK'BEDRIJFSORGANI-
SATIES en de ROTTSRDAMSE HAVENARBEIDERS' georganiseerd in de Bedrijfsor-
ganisatie "Verkeer" van het Verbond;.

in vergadering bijeen cp "Zondag 19 December, te. Rotterdam;

diep geschokt door de Regeringsverklaring van Zaterdag 18 December j.l,
over de ontwikkeling: van de Indonesische kwestie,

waarin de hervatting der. oorlogshandelingen werd aangekondigd;

richten zich met een ernstige waarschuwing tot de. Nederlandse regering
cm zich niet verder op de weg van het gewelddadig optreden tegen de In-
donesische Republiek te ̂ begeven, daar deze weg -nooit tot een bevredigen-
de oplossing van de kwes'tie, . maar slechts tot groter rampen, zowel voor
het Nederlandse als'het Indonesische Volk kan leiden; • .

dcen een klemmend beroep cp de Nederlandse arbeiders, cp hun organisaties'
en cp de besturen dezer organisaties, cm- in dit ernstdge ogenblik te
trachten, met terzijdestelling van alles wat hen scheidt, tot een gemeen-
'cchappeiijk .optreden te vkomen, teneinde'de onheilen die in het bijzonder
de arbeidersklasse 'door.-bovengenoemde ontwikkeling bedreigen, af te wen-
den; , , - . ; ' . ' •
richten zich daarbij in het bijsonder tot de arbeiders en de bestuurders
van htt N .V.V. en de bij dat Verbond aangesloten organisaties, .en. Jierin-
rie renbaan een vroeger ;.ge-dane. ft±1;-sp:rBÖ^; Vïtri 'ae'rhë'ër'C , v. d̂ iëli'Së , hodfd-
WstÏÏarder"van het K'.V.V., waarin hij zei dat, indien de Nederlandse re-
gering ever zou gaan tot, gewelddadig.'optreden tegen de Indonesische Re-
publiek, de^Nederlandse arbeiders da-artegen met de hen ter "beschikking
staande machtsmiddelen zouden optreden;- ' ; .

verklaren'zich' ber.eid om elk ernstig*;en verantwoord .initiatief in deze
te ondersteunen j . '

wekken de arbeiders cp waakzaam en paraat te zijn en overal waar dit mo-
gelijk is het gemeenschappelijk optreden van de Nederlandse arbeiders
en hun organisaties te bevorderen; ,;; , . - • • .
besluiten deze motie, ter kennis te Brengen van de Nederlandse regering
en van alle progreo«ieve organisaties in Nederland," en voorts ter pu-
H]-ïo,o..t;,io ag.n t« bieden aan de Nederlandse-- Pers en.de Radio-nieuwsdienst.

'- ,' ' ' . ' Voor het Onafhankelijk.Verbond van
• . . - . • • . *. . Bedrijfsorganisaties

. , • ' - . ' . - w..g.
• • . _ . i. , A . v. cl-Berg, se er.

-Hierin ligt opgesloten, .dat ' .U nsdfere mededeling zal-ontvangen.
W i j wekken U cp, zo reeds in de moti'e is" neergelegd, om -U voor elk nade r "
besluit w a t genomen .wordt parast .te {houden. ' : - ' ' .

TEGEN.-DE BROEDERSTRIJD UT . INDONESIË j

VOOR EEN "EENSGEZIND OPTREDEN VAN ALLJE ARBEIDERS .

•• ' . ' - ' Bestuur van - het
O.V.B.
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E.Y«C.*ftötle Inzak© ladoneelfc.

Ik
meld onderwerp liet volgé-ad* te bariehta&t

Kaar aa&leldiag van de ïieratewdfi politiële actie ia
Indonesië, a«*ft de £»V ••<*»» na eerst aaar afk«wrlmg op a«t
regeringsbeleid te ft*£*r »ake t« ke&bam kenbaar g«s»akt, ver
volgen» de ar beidend a klasse opgexoep&a met alle tea dienste
staande ®tM«l^a fe«t levenspeil te ircrdedl^ea en <&«a

af

wat fe®t S, T, C. -bestuur «r
dat op sulvwr politieke gronden gsaa stakiBgsaotic m«t suooea
icon worden oaticet«nd, en dat dus ©en ander stakingssotlef
mo«»t wor4»B g9h$atö*r4,»(t,0» strljö voor
toekenning Förstgrati fixaties,

J3ö leiding 'van h©t 0»¥»B, gaf la een tilteagevea na-
ai f ««t «v«&tt**ff blijk vaa aaer «fke^riug ot̂ r 4«ae heyal'Wjwd

ia Xa<ïöJie«lif maar gl^ wlia,® WB|. traefatea te feom«a tot
prot«iiitr.^»takjbsg hiertegen, asoai«f hi»rMj| van
gebruik te

In ganosaÉ nanif»ct ^«ïe bijlag* I } »t®lfle 2! j een
motie voor, ««aria ®*n fo«ro«|> w«rd gedasa &p alle arbeider»
<m all« vakEHr^&Eisati©s IMS In nauwe

te or0snis«rea ea t«

Be 0>T»B»»leldSEg was overtuigd» êat het O.V.B, alleen
«n Kölfstandïg ai«t« kon. ultrlohtea «a woadd* siefe taaro® tot
de b©atutrea d«r andere irakorganiaaties, z«lfs tot de haar
vijandig* S.T»C«

E«t l»¥,C»»hoofdb©-stumr greup 40z« g^ïjodea Kan» mot
haadea aaa, en sag lileofla T«nae»«d«lijk tövea» eaa gele-

geahsld <m vis ©aa ©veataale 3taking»«*tle ia &e aa^eaa fe@t
6»?. B. ««ia grote flnanoiele last te bezorgen ea daardoor deze
organisatie ernstig te benadelen.

O «Y.B*
ea stelde een, M-urigö staklngsaötle ia && havens iroor en
d©«i tyijwal tegelljltertlld op SI Dee«aï>*r 194S ia d* Bott®*-
damse havea» e«a bulletin v ai afrolden onder ei e haveaar beider s,

bijlag* U).

d®
Plein 1©1B m. 4
t*
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Wit 4* inhoud v«a tlt sjsalffcat blijkt, tet &« £*?»£»«
lal&iaf het cJoet voorkomsn, daarin n®&« na^ena het O.V.B, te
spreken en te handelen, terwijl slj echter m®t 4« leiding
döaar or^Rnisatle tevoran ge«n overleg had ^plcegd over ««&
erentue«l t* andtriMHMUi a©ti«« BOV«&A!UBK wil a» S,Y*0,
tot *• fearv*»» b«|»syk«ii on das sölfs »og te leiding i«r

in

séhvift al4 ^^» fel J fooybaat «til»
«a 4« eventuele vwcpilelitln

uraa ïslofa af, terwijl t«v«na 000
gekozen, waarin het O.V.B, veel ledan telt en de

weinig.

Is d« o«?tB.*ltidiag op dit mU«» nl«t ia»
gedaan en &«*f% haar standpunt t es opsioiite van dexe E.V.C.-
a»ii« Is ««a óp tft S«««m^ör 1S48 te Hottai-fla»
nifeat uiteengezet. (zl<$ bijlAge 111 )«

Tevens stelde Se 0,l\B.-leiding si oh op het standpunt
dat, au 'het H,F«7,*bi<Döfdbe8tumr zioh ook t©g«a protöstaotieö
he«ft uitgeoproken, liet geen zin had i et 3 van fiie aard nog te

en i,. -e uitlntineen van l#?«0««l«&9n t« h otter
dam, BOU wen thans ook in die organisatie aldaar, ven mening
zijn, dat ««a atakingseotle uUgaande van d« 1*?*C, alleen,

nuttelooö sou sijn.

Blijkena het ber.lcht aangaande de voorgenomen 24-
urlge ateking in de hevene, op^eaomen lm HD« Wearheid" van
£1 Oecoflber 1948, heeft mem IR C. P. N, -3. v, C. -kringen
rekening gehouden met de mogelijfehsid van terugtrokken
het O.V.B., daar meji bsdoeld bericht aldus beslui 1 1

' "tttt h@t@*«m thta» A'OOf *• 0»T«B*
.̂ v. d» Berg, op dit U .7 .C. -voor s tel aal worden geantwoord»

aal bli|k«ft-of h«t de ©.„f.ïï* spjatat is »«t Maf oprcwp of
dat

dun M4 voo^feaat «11®
va» het al ©f niet doorgaan der act i 9 volledig en uit*

sluitend op het O.V.B, gelegd.

Het Hoofd van <S« Dlenrt

J.G. Crabbondaia
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Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties
Secretariaat; Claes de Vrieselaan 146 — Rotterdam — Telefoon S0230

. ROTTERDAM, 21 DECEMBER 1948

vela tran cle

W.K,
Het Bestuur van het O.V.B. (Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties) heeft, nadat Zaterdag-
'avond j.l. bekend werd dat de Nederlandse Regering in Indonesië de koloniale oorlog opnieuw had • '
ontketend, haar standpunt bepaald. k » .

Een vergadering van havenarbeiders - leden van het O.V.B. - die Zondag 19 December j.l. plaats r
vond, heeft het standpunt van het Bestuur goedgekeurd.
Eén en ander is in een motie samengevat en v

Maandagmorgen j.L .
vroeg. o.a. aan de aanneemlokalen van de havenarbeiders verspreid.

Onder meer hield deze motie in, te pogen

samenwerking
van verschillende organisaties te bevorderen.
Het Bestuur van de E.V.C. reageerde, op onze uinodiging, doch op een o,i. onjuiste wijze, omdat: j

1. Gezamenlijke actie wil zeggen, dat men na gemeenschappelijk overleg van de organi- . 5: '
saties, gezamenlijk voorstellen aan de arbeiders ter discussie voorlegt, -. s ">%
De landelijke leiding der E.V.C, doet zelf echter eenzijdig en dus zonder voorafgaand |,
overleg, voorstellen aan de havenarbeiders. Daardoor maakt men gezamenlijke actie . ' • ' • > ;
en optreden onmogelijk. ' . t

2. De inhoud van het voorstel der E.V.C, komt er op neer, dat men ondanks dat d e ' • • . ,G:

E.V.C, in verschillende andere bedrijven-nog enige invloed heeft, wederom alleen de. 'i:
havenarbeiders in de strijd wil werpen en de offers laten brengen l

3. Het voorstel om de leiding van die strijd in handen te geven'van comité's van arbeiders. £
in de havens kunnen wij niet als ernstig aanvaarden. Volgens ons, scheppen de f
arbeiders hun organisaties niet, om deze bij belangrijke acties uit te schakelen en ' £
daarvoor comité's in de plaats te stellen, waardoor de besturen van die organisaties
de verantwoording van zich afschuiven en de gelegenheid krijgen zich achter deze
zogenaamde arbeidersconütë's te verschuilen. '

4. De E.V.C, roept, alweer eenzijdig, en daaruit blijkt het niet aanwezig zijn van de
ernstige wil tot overleg, op, tot het stellen van looneisen. Het kan de E.V.C.-leiding
niet onbekend zijn dat het O.V.B, al enige tijd geleden een Urgentie-program onder
de havenarbeiders ter discussie heeft gesteld en dat dit Urgentie-program op onze
goed bezochte ledenvergadering door de havenarbeiders is aanvaard als basis voor
onze actie in de haven. . ' •• „
Voor dat Urgentie-program zou gezamenlijk de strijd kunnen worden-ingezet.

Wij handhaven dus ons standpunt in de motie omschreven, dat wij alsnog bereid blijven om door
redelijk overleg tot een zo breed mogelijke basis van gemeenschappelijk optreden tegen de. ramp-
zalige politiek der Nederlandse Regering te komen, maar zijn van opjdeel, dat wij daarvoor de
gehele' Nederlandse arbeidersklasse moeten mobiliseren,
Dit is door het eenzijdige optreden van de E.V.C, ernstig bemoeilijkt. -

De Algemene Raad van het O.V.B,



Aan de havenarbeiders en zeefieden
De Nederlandse regering poogt met geweld van wapenen het streven

' van de Indonesische volkeren naar vrijheid en zelfstandigheid te onder*
drukken.
Ongetwijfeld zal deze daad van agressie op toenemende weerstand
stuiten, zowel in Indonesië als in ons land.
De levens van tienduizenden soldaten verkeren van nu af aan in doods-
gevaar.
Grote rampen voltrekken zich, zowel voor het Indonesische als Neder*
landse volk.

Terwijl regering, ondernemers ea bestuurders van de Unlebonden elke loonsver-
hoging van de hand wijzen, ondanks de grote prijsstijgingen, worden mllliardea
weggesmeten aan het militair geweld in in Indonesië.
De kosten van de koloniale oorlog zullen door de jongste gebeurtenissen opnieuw
stijgen tm een verdere daling van het levenspeil tengevolge hebben.

Havenarbeiders en zeelieden,
De O.V.B, heeft het Bestuur van de E.V.C, laten weten, dat zij bereid
is om elk ernstig en verantwoord initiatief, dat het beëindigen van het
gewelddadig optreden tegen de Indonesische volkeren kan bevorderen,
te ondersteunen.
In overeenstemming niet de dagelijkse besturen van de Algemene
Bedrijfsbond Transportarbeiders en de Algemene Nederlandse Bond van
Zeevarenden heeft het bestuur van de E.V.C, aan de O.V.B, telegrafisch
v ooi gesteld:

Als inzet tot boycot der transporten van Nederland naar
Indonesië een PROTESTSTAKING van 24 uur in havens
te organiseren en daartoe een comité van arbeiders, werk-
zaam in de havens, in te stellen (stop) Verwachten spoedig
antwoord (stop)

Hei hoofdbestuur van de E.V.C, roept alle havenarbeiders en zeelieden
op, onverwijld dit voorstel te bespreken, looneisen te «tellen en hu»
ho\idng te bepalen.

Het gaat om de levens van tienduizenden Nederlandse soldaten.
Het gaat om de levens van ontelbare Indonesische mannen, vrouwen en kinderen.
Het gaat om de verdediging en verhoging van hel levenspeil der Nederlandse
arbeidersklasse.

Voor het hoofdbestuur der E.V.C.,
B. Blokzijl, voorzitter.

, . . ... —

Een heidsvakcentrale
Vondelfttraat' 54 • Am«teidam-W«*t



0. ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES.
V.

R, . .Secr . Cl . de Vrieselaan 146, ' R o t t e r d a m ' . -

De berichten, die Zaterdagavond en Zcndag over de radio en middels
extra uitgegeven kranten te t ons gekomen z i jn , hebben het Bestuur van
het O . V . B , dcen besluiten het yclgende onder de aandacht van de arbei-
ders te brengen: • • •

JM O T_ I E...

Het Uitvoerend Bestuur van het ONAFHANKELIJK VERBOND VAE BEDRIJFSORGANI-
SATIES en de ROTT3RDAMSE HAVENARBEIDERS' georganiseerd in de Bedrijfsor-
ganisatie "Verkeer" van het Verbond;

in vergadering bijeen cp Zcndag 19 December, te Rotterdam;

diep geschokt door de Regeringsverklaring van Zaterdag 18 December j.l.
over de ontwikkeling van de Indonesische kwestie,

waarin de hervatting der oorlogshandelingen werd aangekondigd;

\n zich met een ernstige waarschuwing tot de Nederlandse regering
Sr-', zich niet verder op de weg van het gewelddadig optreden tegen d.e _ In-
donesische Republiek te begeven, daar deze weg nooit tot een bevredigen-
de oplossing van de kwestie, maar slechts tot groter rampen, zowel voor
het Nederlandse als het Indonesische Volk kan leiden;

dcen een klemmend beroep cp de Nederlandse arbeiders, cp hun organisaties
en cp de besturen dezer organisaties, cm. in dit ernstige ogenblik te
trachten, met terzijdestelling van alles wat hen scheidt, tot een gemeen-
schappelijk optreden te kernen, teneinde de onheilen die in het bijzonder
de arbeidersklasse deer bovengenoemde ontwikkeling bedreigen, af te wen-
den; • . .

richten zich daarbij in het bijzonder tot de arbeiders en de bestuurders
van, het K. V. V. en de bij dat Verbond aangesloten organisaties, en herin-
neren c.an een vroeger gedane uitspraak van de heer C. v. d. Lende, hoofd-
bestuurder van het K. V. V.", waarin hij zei dat, indien de Nederlandse re-
gering ever zou gaan tot gewelddadig optreden tegen de Indonesische Re-
publiek, 'de Nederlandse arbeiders daartegen met de hen ter beschikking
•3 taande machtsmiddelen zouden optreden;

verklaren zicto bereid c.m elk ernstig en verantwoord initiatief in deze
ti. ondersteunen;

wekken de arbeiders op waakzaam en paraat te zijn en overal waar dit mo-
.- gelijk is het gemeenschappelijk optreden van de Nederlandse arbeiders
en hun organisaties te bevorderen;

besluiten deze motie, ter kennis te brengen van de Nederlandse regering
en van alle progressieve organisaties in Nederland, en voorts ter pu-

. M-i^vt-ic aan t« bieden &.an de Nederlandse Pers en de Radio-nieuwsdienst.

Voor het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisaties

w. g.

• . ̂  A. v. d. Berg, secr.

Hierin ligt opgesloten, dat U nadere mededeling zal ontvangen.
4

ïïij wekken U cp, zo reeds in de motie is neergelegd, om U voor elk nader
besluit ws.t genomen wordt paraat .te houden.

Elr DE BROEDERSTRIJD I1J INDOEESIE .

VOOR ESE EEfiSGEZIED OPTREDEN VAK ALLE ARBEIDERS.

Bestuur van 'he t
• O - . V . B .
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Onderwerp: E.V.C.

Jl
Wiering

Vo'

15DEC.t948

JL948.

Datum van ontvangst "bericht

Betrouwbaarheid "berichtgever

Waardering "bericht

Betrouwbaar.

Tevens fcericht gezonden aan : a. Reecuremr~teeneraalffgd. Directeur
Tan Politie te 4mstea?d«m.

B .

Medewerkende instanties

Ondernomen acties

Ter voldoening aan het gestelde in uw schrijven dd.
6 November 1948.no. ^407 Q-»-Y»3)« Geheim .onderwerp: E. V. C. , hel» ,ik de
eer ü het navolgende" te Verïchten.

->-iP.J.Otten8 is te Wieringen onbekend.

Xjl.Hartman is identiek aan de in de administratie voorkomende Berko
Hartinan,ge¥oren 11-7-18 te Sappemeer,wonende te Wieringen,ïïieuw-
straat 12.

xJH.Ottens is genaamd Hendrik Ottens^geTsoren 20-4-12 te Emmen,van T»e-
roep grondwerker en wonende te Wieringen,Kremersweg no.8. Hij staat
"bekend als anarchist.

N.Westerlieke is genaamd Marinus We sterlieke, gels oren 14-11-06 te Bm-
men,van "beroep los arbeider en wonende te Wieringen,Westerlander-
weg 53 a .Hij staat "bekend als aiiarchiat.

iB.Bugel is genaamd- EgTiert Bugel,ge"boren 31-10-95 te Onstwedde,van
•"Beroep straatmaker en wonende te Wieringen,Belt no.47.Hij staat T»e-

kend als anarchist.

J L.Boa is identiek aan Ludaerd Bos,ge*oren 11-11-02 te Smmen,van *e-
'^'roep"T»ouwvakar'beider, êie reeds in de administratie voorkomt .Hij woon

echter momenteel te Wieringen.van Pommerenstraat no.8.Hij staat even
als de anderen "bekend als anarchistisch gezind.

B.Holtj er is identiek aan de in de administratie voorkomende Berend
Holt j er, ge"b .22-7-1923 te Emmen,wonende Koningsweg te Wieringen.

'IC.Beers is genaamd Cornelis Beers.geTsoren 22-1-OB te Winkel,van "be-
'roep chauffeur en wonende te Wieringen,Belt straat 48 .Hij staat "be-
kend als ajiSEEhJ.st.Hij propageert dienstweigering en ook zijn zoon
heeft dienst geweigerd.

«einde.11
Wieringen,10 December 1948,



HÏNÏ81B8T1! VAW ALftRl.ffiTffi
's-Gravenhagö, 3 November 1948,

Onderwerp t E. V.C.

V, BD.3
E HE I M

Mede te 9wer informatie heb ik de eer y «jnvOT**"»"»*»»
dat volgens een bericht in "Nieuwe Stri jd% Wj^efgaan van
de Onafhankelijke Tak Beweging (O.V.B.), van 4 Oo t ober'48
een afdeling van deze organisatie is opgericht té jJflËftBiihV

Op de onder leiding van P>J.OTTERS «taande oprich-
t ing sverg ader ing zouden els lid van het bestuur dezer
deling de volgende personen «IJn gekoteni
ypoggitteri (In mijn administratie kort voor

üflfto Hartman, geb,11-7-1918 te öappeir.eer,
wonende Nleuwatraat 12 ffiaringen);

Kremerweg » %polituahoef}
Westerland 53*

In mijn administratie kont voor
rd Bosf *el)»ll""ll-1902 te BKOMI&I wonende

Wier ing etmeer; j
B. Holt .1 er. (In mijn administratie komt voot
Berend Holtjert geb*22-7»1923 te Sïment wonen
de Koningsweg ie Wieringen);

Ik moge ^ verzoeken mij te willen doen berichten of de
hierboven opgegeven, in de administratie voorkomende personen
identiek eijn aan de gekozen bestuursleden van die naam*

Tevens zal ik gaarne in kennis worden gesteld met de
personalia, politieke oriëntering en verder van belang zijnde
gegevens betreffende P.J»Ottenflt H«0ttenaf H.Wapterb«kaT

en C.BeerB.

HOOÏD VAK DE DIENST,
deaei

m
J «G.Cr abbendain»

Aan de Beer
Districtscommandant der Rijkspolitie
in hft District Alkmaar,
Kannemerstraat 253,' '



I.D. No: 1387,.
& E H E I M.

Vc

8 DEC, 1941

4

Voor de beantwoording van Uw schrijven
No: 48746, d.d. 1-12-1948, wordt verwezen naar de-
zerzijds rapport I.D. no: 1387,d.d. 22-10-1948o

Betreffende zijn politieke oriëntering wordt
dezerzijds aangenomen dat hij "Trotzkist" is.

Aan: C.V .D,
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ITEREE VAN JUSTITIE

AFDELING POLITIE

BUREAU: Kabinet.

No. V.19A8. Geheim.

Bericht op brief van

VGRAVENHAGE.
Raamwej 47

Tel. 183980*

1948.

Men wordt verzocht bij
tekening, afdeling en nummer

8onha no;

Volgno.

DEC. 1948

betreffende Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisatie.

Bijlagen: Div.

Hierbij heb ik de eer TJHoogEdelGestrenge te doen
toekomen afschrift van een mij vertrouwelijk toegezonden rap-
port met bijlagen betreffende het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisaties, naar de inhoud waarvan ik moge verwijzen.

DE MINISTER VAN" JUSTITIE,
Kamens deze,

Het Hoofd van het Bureau Kabinet
van de Afdeling Politie,

JJ.P.G. Goossen)̂  *

AAN: het Ministerie van Algemene Zaken,
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
1 S-GRA.VEÏÏHAGE.
t.a.v. Ref. L. POT.



Verslag van het congres tot stichting van het Onafhankelijk
Verbond van Bedrijfsorganisatiê  gehouden in het gebouw
«De Heemraad", nieuwe Binnenweg 276 te Rotterdam, op> Zater
en Zondag 17 October 1948

Het congres werd bezocht door circa 80 afgevaardigden, vertegen-
woordigers van de afdelingen: Rotterdam, Amsterdam,. Ben Haag,
Leiden,, Arnhem* Dordrecht,. Groningen,- Wieringen„ Heerleirheide,,
Inschede, Sliedrech*,, Heemstede en Zeist.
Verder waren er 7 gasten, waaronder grits Kief„ als verslaggever
van "B e Vlam".
De organisatie van het congres was keurig verzorgd. Alle aanwezi-
gen werden in het bezit gesteld van een map,, inhoudende:
een ontwerp-beginselverklaring„ ingezonden door de afdeling
Amsterdam]
een ontwerpr-program van actie, ingediend door de afdeling
Rotterdam;
een ontwerp-program van actie, ingediend door het Landelijk
Comité en
een ontwerp-statuten en reglementen,, ontworpen door het Comité
van voorbereiding.
In latfetgenoemd ontwerp waren de verschillende ingediende
amendementen vermeld,, zodat het bij de vaststelling van de
statuten en het huishoudelijk reglement als leidraad kon dienen.
Alle genoemde bescheiden worden hierbij overgelegd.

Achter de bestuurstafel hadden plaats genomen:
A•v.d.Berg(voorzitter), Frans Rooaea, J. Bestaan en C. Poster-

Het congres werd door A*v.d.Berg, die ook voorzitter was van het
landelijk comité,belast met het ontwerpen van statuten,enz.„
met een kort welkomswoord geopend.
Hierna werd het voord gevoerd door AUbert de Jong,, die betoogde,
dat de oprichting van het O.V.B, haar oorzaak vond in het feit,
dat de arbeiders weigerden langer deel uit te maken van een bond,
welke kennelijk onder druk van de C.P.N, stond. Spreker doelde
hiermede op de l.V.C. Voort was,, volgens hem, wel gebleken,, dat
alle bestaande bonden in feite verlengstukken van het parlement
waren. Baar tijdens de laatste oorlog was gebleken,, dat de
arbeiders toch wel één konden zijn, achtte hij het niet onmoge-
lijk de arbeidersmassa te verenigen in één geheel onafhankelijke
bond, bestaande uit verschillende bedrijfsorganisaties, welke
tegen de bestaande bureaucratische vakbonden de strijd zou aan-
binden en voorts zou streven naar internaionale samenwerking,
met uitsluiting van het "Stalinisme".
Het betoog van Be Jong werd door verschillende sprekers aange-
vallen en door anderen - vroegere aanhangers van het ff.A.S. ver-
dedigd. Door het merendeel, werd met nadruk gewaarschuwd, dat
het O.V.B, geen nieuwe politieke partij zou mogen worden, waarbij
werd gewezen op het feit.,, dat in de B.V.C. BlokzijH zioh als lid
van de C.P.If. ontpopte, met als ge Velg,, dat de S.V.C* mogelijk
aan te politiek zal te gronde gaan.
2.' Qoa terwi jk (Badea-Commuai s t) uit Ho 11 er dam,, bestreed het
gehele betoog van De Jong,, die zijnsinziens uitsluitend over
het ontwerp-etatuten had mogen spreken.
J* ffp-ppe, Amsterdam, verdedigde met vuur het ©atwerp-begimsel.-
"~ verklaring



verklaring, ingediend door de afdeling Amsterdam. Hij dreng
er opp aany, dat men ziek thans uitsluitend zou bezig kouden

7later

het vaststellen vaa een beginselverklaring - waarvoor hij dam
het ontwerp Amsterdam aanbeval - en dan GJJD een later te kouden
congres de statuten vast te stellen»
Hierop) volgde een langdurige bespreking, waarin vrij algemeea
de houding van Amsterdam werd afgekeurd. Hen was van mening,,
dat Amsterdam zich van het indienen van. het ontwerp had moeten
onthouden en zich alleen had moeten bepalen tot het indienen van
eventuele amendementen op het on twer p-statuten.
Hierna werd het congres te 22.15 uur verdaagd tot de volgende
dag 9 uur.

De volgende morgen werden de besprekingen voortgezet en werd
als vrij algemene mening kenbaar,, dat men niet verlangde,, da-t
welke politieke partij ook enige zeggingschap in de bond zou
krijgen.
Bij stemming werd fte beginselverklaring, voorgesteld door de
afdeling Amsterdam,, met vrijwel elgemene stemmen verworpen.

Hierna werden de statuten en het huishoudelijk reglement; vast-
gesteld, aan de hand van het ontwerp van het landelijk comité,
welk ontwerp , behoudens enkele aangenomen amendementen, werd
overgenomen.
In bijgaand ontwerp werd vermeld welke amendementen werden aan-
genomen, zodat het als afschrift van de vastgestelde statuten
en reglementen kan gelden*

Bij de gehouden verkiezingen werden als leden van de Algemene
laad gekozen s
Ph. G.
J. Be s tmaa ,
W.J. G-aal,
il. Hartman,
P« de Jong,
"c.Jlosterwijk,
F. Rooaen,
W. Smid,

Rotterdam;
Rotterdam;
Rotterdam;
Wieringen;
Sliedreeht,;
Rotterdam;
DordrechU;
Rotterdam;

A. v. d.Berg, Rotterdam;
P. Bndstra, Amsterdam:
J. Grootenboer,Dordrecht;
A. £. F.Jagers,Arnhem;
O*J. dé" Jong, Enschede;
L.""van Os, Rotterdam;
Jap. Rijpkema, Den Haag.

Als leden van het uitvoerend bestuur werden gekozen:
W. Smid, voorzitter;
A.v.d.Berg,ae ore torim en
J ."Bestaan, penningmeester.

Van de hiervoor genoemde^ bestuursleden zijn A*v»d.Berg en
J.Beatman als "Vlam"mensen te beschouwen^ Oosterwijk is Revoli-
tioimair~Coinmunist en zijn de overige uiterst Hiaks georiën-
teerd, doch geen aanhangers van de C.P.N.

Strikt vertrouwelijk deelde gief7nog mede„ dat "De Vlam" wel,
sympathiek tegenover de O.V.B, staat,- doch in verband met de
bestaande relaties met het H.V.V., kan "De Vlam" niet openlijk
partij kiéaéa.
Wegens tijdsgebrek werden veile zaken niet behandeld en werd er
b.v. geen beginselverklaring opgesteld, zeer tot teleurstelling
van de afgevaardigden van Amsterdam.
Het congres werd op XI October 1948 te 17 uur gesloten,

leden/ / Het XO.V*B. omvat im totaal



O K T W l R P S Ï A T U Ï I H BH R B G L 1 M B N T B 1 !
van hét Algemeen Verbond van Be drijf afronden.

ÏÏAAM l» ZBXBL.

Artikel 1.
Het Algemeen Verbond van Bedrijf stonden (bij verkorting aan te
duiden met de lettere A.V.B.) is gereetigd te Rotterdam.

AMSITDSM5HT ROTTERDAM.
Haam en Zetel.
Artikel 1.

Aaagejbomen. Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (O.V.B*)* In
alle volgende artikelen dus lezen» O.V.B, en niet A.V.B.

DOBL BH BBGINSSLSN.
Artikel 2.
Met O.V.B* stelt ziek ten doel. de behartiging van de stoffelij-
ke en geestelijke belangen der Nederlandse werkers en kun ge-
zinnen., in het bijzonder voor zover deze belangen liggen op het
terrein van de arbeid. Als algemeen richtsnoer voor zijn arbeid
erkent ket O.V.B, de hoogste normen van waarheid en eerbiediging
van de menselijke persoonlijkheid en keert ket ziek tegen elke
vorm van stoffelijke en geestelijke dictatuur.
Dienovereenkomstig streeft het O.V.B, naar»

Ie, Omvorming van de bestaande sociaal-economisch® verhoudingen,,
opdat:
a. het eigenlijke doel der voortbrenging,, een behoef tenvoor-

zieningr gericht op het algemeen welzijn., kan worden verwe-
zenlijkt;

b. aan iedere werker., waar ook zijn plaats is in het productie-
proces,, gelijke zeggenschap en gelijk beslissingsrecht en daar-
door mede-verantwoordelijkheid voor de bereiking van dit doel
worde gegeven;
c. aan ieder gelijke levenskansen op alle gebieden van het

maatschappelijk leven worden geboden,

Het O.V.B, acht hiertoe een socialistische ordening van het ge-
hele bedrijfsleven onmisbaar., waarbij de eigendom van en de
beschikkingsmacht Over de productiemiddelen in handen der ge-
meenschap moeten worden gelegd. Het recht op en de plicht tot
arbeid dient voor ieder te worden erkend en gesteld»
Aa/a ieder, die werkt of door omstandigheden bid. ten zijn wil
niet werken kan, bekoort een menswaardig bestaan te worden ge-
waarborgd:.

2. Vorming der werkers - geestelijfc„zedelijk en lichamelijk -
volwaardige deelgenoten aan ket maatschappelijk leven en het
wegnemen van alle belemmeringen die deze vorming in de weg
staan.

3> Algehele doorvoering der volledige economische democratie,, met
de daaraan verbanden plichten en rechten, welke op elk gebied
van het maatschappelijk leven tot gelding moeten komen.

4. Ben internationale rechtsorde „waarin̂ met behoud van de eigen
cultuur, de werkers van alle landen in vrijheid s amen-Ie ven „op
de grondslag van een recktvaardige verdeling der welvaartsbron-
nen,, een juiste international» arbeidsverdeling en de gezamen-
lijke aanvaarde verantwoordelijkheid voor ket handhaven van de
vrede en de beveiliging der mensheid tegen elke aanval. oy kon
verworvenheden aan vrijheid en democratie*
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Ter "bereiking van dit doel streeft net O.V.B, naar de vorming van
zelfstandige,sociaaljreaonomisoke organisatie van de arbeid», welke
internationaal, de werkende massa's verenigt op de vorenomsokraven
grondslagen van doelstelling en beginselen van ket O.V.B.

JMEÏfDËHBHT ROTTSRDAH.
Doel en beginselen.
Artikel 2.
Als algemeen riektsnoer voor zijn arbeid erkent ket O.V.B, de koog-
ste normen van waarkeid en eerbiediging van de menselijke persoon-
lijkkeid en keert ziek tegen elke vorm van stoffelijke en geeste-
lijke dictatuur.
Hieraokter aan toevoegen: over de arbeidersklasse.

In de toelichting punt 1. , na c. in plaats vanj
•'waarbij de eigendom van en de besckikkingsmakMt over de productie-
middelen in kanden der gemeens okap moeten worden gelegd"
te lezen:
"in kanden worden gelegd van door de arbeiders in te stellen orga-
nen" .
Punt 4*
Hieraan toevoegen:
Voor ket bereiken van bovenstaande doeleinden is een zo groot moge-
lijke eenkeid der arbeidersklasse in de vakbeweging vereist. De
O.V.B, plaatst ziek niet tegenover de bestaande vakcentrales,, al.
keeft zij critiek op de bestaande bereaucratiscke structuur dezer
organisatieŝ  dook tegenover de bureaucratisoke overkeersing der
vakcentrales t, welke de verdeeldkeid in de kand werkt:. Be O.V.B, is
steeds bereid, uitgaande van de belangen der arbeidersklasse, de
eenkeid met de bestaande maas a- vakbeweging tot stand te brengen.

Artikel 3.
Het O.V.B, traokt. zijn doel te bereiken langs wettige weg en wel

x door t
a. ket geven van leiding,, steun en voorliekting aan en ket coördineren

der werkzaamkeden van de bij ket O.V.B, aangesloten Bedrijf «bonden,
alsmede van de plaatselijke afdelingen der landelijke Be drijf aban-
den en de daaruit te vormen plaatselijke organen der O.V.B.;

b. vertegenwoordiging van ket O.V.B, en/of de aangesloten Be drijf sbon-
den in publiek- en privaatreektelijke organen r wanneer dit naar ket
oordeel van de leden van ket O.V.B* in ket belang van de werkers Is,
alsmede door ket deelnemen in/of samenwerken met andere lickamen in
die gevallen waarin dit aan ket doel van ket O.V.B* bevorderlijk
kan zijn;

e. ket oprickten en in stand turnden, al dan niet in samenwerking met
ander en rvan instellingen in ket belang van de werkers en kun gezin-
nen 4

d* ket ijveren voor een goede sociale wetgeving,, zowel landelijk als
internationaal; !

e. ket voeren van propaganda in woord en gesckrift voor de doelstelling
en beginselen van ket O.V.B. ;

f. ket verzamelen en verwerken van gegevens omtrent; binnen- en buiten-
land, welke ket O.V.B, en de aangesloten bedrijf sbonden van dienst
kunnen zijn;

g. ket uitgeven van periodieken en gesckriften;
k. ket bevorderen van internationale aaneensluiting van en samenwerking

en sftlidariteit met overeenkomstige organisaties en werkers in
andere landen?



._
alle andere wettig en moreel verantwoorde middelen, welke in over-
eenstemming met de beginselen van het O* V* B. aan ket bereiken van zijl
doel bevorderlijk kunnen zijn,, met «jhtitx uitsluiting van deelneming
aan de strijd der politieke partijen en andere middelen die de zelf-
standigheid van fee t O.V.B, in gevaar kannen brengen.

Artikel 4»
Het O.V.B, bestaat uit Nederlandse bedrijfschapsgewijze gevormde bon-
den van werkers, die instemmen met ket doel en de beginselen van ket
O.V.B.
Deze bonden moeten bereid zijn, alle in aanmerking komende werkers,
van welke godsdienstige gezindheid of politieke overtuiging zij ook
mogen zijn,< die ket doel en de beginselen van ket O.V.B, als voor ken
geldend aanvaarden „als lid toe te laten̂ toits de do e Is te Hingen grond-
slagen of politieke ricktlijnen,van die organisaties van religieuse
of politieke aard „waarvan deze werkers kracktens bovengenoemde ge-
zindkeid of overtuiging eveneens lid ai jn, niet in principiële tegen-
stelling staan tot doel en beginselen van ket O.V.B. , of zijn zelf-
standigheid in gevaar brengen.
Be bij ket O.V.B, aangesloten bedrijf sbonden mogen kun werkingssfeer
niet buitenge, door ket congres der O.V.B, vast te stellen grenzen,
uitbreiden*
AKSNDSM3NT ROTTERDAM.
Artikel 4.

Verwor- Vanaf artikel 4, overal, waar gesproken wordt van BOHUBN,. dit vermde-
pen. ren in ORGAKISATIBS .

ïfat "als lid toe te laten, mits" enz., alles laten vervallen, bekalve
de laatste alinea*
f e laten vervallen ket gedeelte: "mits de doelstellingen, enz.", tot
aant "in gevaar brengen11.
Artikel 5.
Het lidmaatschap van ket O.V.B, wordt verkregen door ket indienen
bij ket O.V.B.-bestuur van een sokrif telijke aanvrage , waarna door
dit bestuur over ket toelaten voorlopig wordt beslist* één en ander
met inachtneming van de regelen, daarvoor bij algemeen kuiskoudelijk

/ reglement vast te stellen. Be definitieve beslissing over elk ver-
zoek tot toelating wordt door de Verbondsraad genoven*
Artikel 6.
Het lidmaatsokap van ket O.V.B, eindigt door:

a. opzegging door een bij ket O.V.B, aangesloten Bedrijf sbond;
b. ontbinding van een bij ket O.V.B, aangesloten Be drijf sbond;
o* royement*

Tot aan ket einde van ketblidmaatsckap is iedere aangesloten Bedrijf s
bond gehouden, alle geldelijke en andere verpliok tingen, uit ket
lidmaat s ckap voortvloeiende, onverkort na te komen.
Bij ket eindigen van ket lidmaatschap van een aangesloten Be drijf s-
bond verliest deze bond, alsmede zijn leden,, iedere aanspraak op de
bezittingen van ket O. V* B. en zijn instellingen.
ArtikeJI 7.
Be opzegging bedoeld in art. 6 ondera. ,kan niet anders geschieden dan?
schriftelijk en met overlegging van bewijsstukken dat de meerderheid'
der leden van de betrokken bedrijf sbond, door middel van een congres
of referendum, zich voor die opzegging heeft uitgesproken. Zolang dit
niet is geschied, blij ven alle geldelijke en andere verplichtingen
van de betrokken bedrij f sbond, ten opzichte van het O. V.B. van kracht.



Artikel 8.
in het geval,bedoeld in art.6,onderb.,duren alle geldelijke en andere
verplichtingen van de desbetreffende bedrijf s bond voort tot 6 maanden
na het tijdstip van ontbindingm terwijl, deze bedrijfsbond en zijn le~
den daarentegen generlei aanspraak zullen kunnen maken op de bezittin-
gen van het O*V»B. en zijn instellingen met ingang van de dagr waarop
de ontbinding ingetreden ia.
Artikel ff.
Royement kan tegen een bij het O.V.B* aangesloten bedrijfsbond
worden uitgesproken:

a. indien een bedrijfsbond haar geldelijke of andere verplichtingen je-
gens het O.V.B.in 3 achtereenvolgende maanden niet nakomt:

b. indien door een bedrij f sbond, door een zijner onderdelen of door een
zijner organen, gehande ld wordt in strijd met de statuten, de huishoude-
lijke reglementen of de overige door het congres van het O.V.B. voor
de aangesloten bedrijfsbonden vastgestelde bindende regelen,alsmede op
gr ond van handelingen of nalatigheden,strijdig met de belangen van
het O.V.B.of van de overifce bij het O.V.B* aangesloten bedrijfsbonden»
ORGAW3N.
Ar tikel 10.
Het O.V.B, heeft de volgende organen:

a. het Congres;
b. de Verbondsraad;
c. het O.V.B.-bestuur;
d. de Plaatselijke Algemene Ledenvergadering;
e. de Plaatselijke Raden( vertegenwoordiging der Plaatselijke Be drijf s- ,
f. de Plaatselijke Besturen; Dönaen;;
g. andere organen,welke bij huishoudelijk reglement worden ingesteld.

AKBÏTDBMBNÏ ROÏTSBDAM. (Aâ ngenomen)
ArtikelL 10.
Het O.V.B, heeft de volgende organen:

a* het Congres;
b. de Algemene Raad met Dagelijks Bestuur;
c. vervalt;
d* wordt c. {de Plaatselijke Algemene Ledenvergadering;
e. wordt d.: de Plaatselijke Raden;
f. wordt e.; de Plaatselijke Besturen;
f. Bedrijfsbesturen;
g. blijft ongewijzigd.

HBT CONGRES.
Artikel 11.
Ten minste éénmaal in de twee jaar wordt een congres van hfct O.V.B.
gehouden. Hoogs te wetgevend orgaan. Bestaat uit afgevaardigden, en leden
jKmKmmm ROTTERDAM. (Aangenomen) orv.lf-MÏMf1. ön
Artikel 111
Ie regel blijft ongewijzigd.
2e regel., wordt gelezen als volgt s
Het Congres bestaat uit op de Algemene Ledenvergaderingen der Plaatse,-
lijke Bedrijfsorganen gekozen af ge vaardigden, alsmede uit leden van de
Verbondsraad en het O* V» B* -bes tuur.
m VBRBOHDSRAAD.
Artikel
Tenminste éénmaal in de 3 maanden vergadert de V.R»van het O.V.B.
De Ver bondsraad bestaat uit:

a. de vertegenwoordigers van de besturen der bij het O.V.B, aangesloten
b. de leden van het O.V.B. -bestuur. Bedrijf sbonden.



Bladz. 5.
AMSNDlMSNf ROTTERDAM. (Aangenomen)

12.

Be naam Verbondsraad vervalt; wordt Algemene Baad.
Te lezen, niet "uit vertegenwoordigers van De Besturen" doen?
"uit vertegenwoordigers van de Bedrijfsorganisaties."
Toegevoegd wordtj
"De Algemene Raad bestaat voor minstens 2/3 van het aantal leden ui t
niet-gesalarieerden en vergadert minstens éénmaal in de 2 maanden.
De Landelijke Raad zal uit mininmin 15 personen moeten bestaan en een
Dagelijks-bestuur Mervan uit drie personen."
AMENDEMENT ENSCHEDE. (Aangenomen)
Artikel 12.
Het onder a. te lezen als volgt:
ten hoogste 3 vertegenwoordigers; van elk bij het O.V.B, aangesloten
Be drijf stonden.
HIT O.V.B.-BESÏUUR.
Artikel 13.
In en door het Congres van liet O.V.B. wordt„voor een periode van twee
j aar, een Algemene Baad gekozen, die tot taak beeft de besluiten van ket
Congres ten uitvoer te brengen en voor een goede functionering van
het O.V.B. , administratief , organisatorisch en propagandistisch, zorg
te dragen.
Leden van het O. V. B. -bes tuur, die handelen in strijd met de opdrachten
der leden, die hen middels het Congres of de Algemene Baad worden gege-
ven, of door handelingen of nalatigheden het O. V. B. -"belang of de alge-
mede arbeidersbelangen schaden, kunnen tussentijds onmiddellijk door de
Algemene Raad in hun functies worden ge schors t „waarna het Congres i
over afzetting of herstel, in hun functies beslist*
Indien dit naar het oordeel van het Congres noodzakelijk is, kunnen :
één of meerdere O.V.B. -bes tuur de r s worden bezoldigd. <
De rechtspositie van deze bestuurders wordt door het Congres geregeld» j
In vacature s, welke in het O. V* B. -bes tuur ontetaan,Jcan tijdelijk,, tot
aan het eerstvolgend Congres, door de Alg.Raad worden voorzien.
AMENDEMENT ENSCHEDE. (Aangenomen)
Artikel 13*
In de eerste alinea wordt tussen "aftg«>w«Tt»Mt "Gekozen" en "die"

C gelezen: "uit door de leden van de bedri jfsbonden gestelde candidaten"..
Artikel 14.
Het O. V. B. -bes tuur bestaat uit tenminste 7 leden. De voorzitter,- se-
cretaris, penningmeester en redacteur worden in functie op he-t Congres
gekozen, waarbij het mogelijk is om meer dan één functie aan één be-
stuurslid op te dragen. De overige functies worden in overleg met de
Algemene Raad geregeld»
Artikel 15»
De O .V» B .-voorzit ter leidt de vergaderingen van het O.V.B.-besturav
,van ae Alg.Raad en van het Congres.
Het O.T.B. -bes tuur vertegenwoordigt het O.V.B, naar buitenrtenzij bij
statuten of huishoudelijk reglement een andere wijze van vertegenwoor-
diging voorgeschreven is of de Alg.Raad otf het Congres een andere wijz<
van vertegenwoordiging/ nodig of wenselijk acht,
Het O.V.B. -bes tuur is gerechtigd zich il» alle vergaderingen en congres»
sen van aangesloten bonden of instellingen van het O.V.B, of van hè*
O. V. B* uitgaande te doen vertegenwoordigen en daarin het woord te voere:

Artikel 16.
In de vergaderingen van het Congres brengt elke afgevaardigde één stem



Bladz. 6.
ui U voor elk der door hem vertegenwoordigde leden van ket O.V.B.
Als maatstaf voor het aantal, stemmen geldt ket aantal, leden,waar-
voor In liet kwartaal, vooraf gaande aan de maand waarin deze verga-
deringen worden gekouden„voor het laatst contributie ie betaald.
Indien uit één plaats meerdere afgevaardigden voor net Congres ge-
kozen zijn, vertegenwoordigen deze elk een gelijk deel van net
totale aantal leden in die plaat»*
Be leden van ket O.V.B.-bestuur nebben in ket Congres het recht
aan de discussie e deel te nemen» zij kebben eckter geen stemrecht
en kunnen ook niet door de leden van ket O.V.B, als afgevaardigden
worden gekozen.
Be leden van de Alg.Raad kebben eveneens ket recht van discussie

. in ket Congres,,ook zij kebbenngeen stemrecht;. In de vergadering
van ket O.V.B*-bestuur brengt elk lid van het bestuur één stem
uit. In de vergaderingen van de Alg.Haad,van de Plaatselijke Raden
en van de Plaatselijke Algemene Ledenvergadering brengt elk lid
één stem uit*
Artikel. 17.
Be vergaderingen van de organen van ket O «V. B. kunnen mede bijge-
woond worden door personen,die op grond van kun functie,bij huis-
houdelijk reglement daartoe aangewezen zijn of die door ket be-
stuur daartoe zijn uitgenodigd* Zij kunnen aan de besprekingen
deelnemen indien en voor zover de vergadering daartoe gelegenheid
wenst te geven.
GELBMinDBLBN.
Artikel 16.
Be inkomsten van ket O.V.B, bestaan uitt

a. contribatien der aangesloten Be drijf s bonden;
b. andere baten.

Artikel I§R.
Be contributie door de bij ket O.V.B, aangesloten Bedrij f s bonden
te betalen, wordt door ket Congres vastgesteld.
Be Landelijke Raad is bevoegd te besluiten tot het keffen van
tijdelijke extra-contributies van de bij ket O.V.B.aangesloten
Bedrijfsbonden*
Artikel 20.
Be begroting der inkomsten en uitgaven van ket O.V.B, wordt jaar-
lijks door de Algemene Baad vastgesteld.
Artikele 21§
Het boekjaar van ket O.V.B, loopt van tot*...(niet beslist)
Het O.V.B.-bestuur stelt per laatste dag van elk jaar een balans
vast,alsmede een daarbij bekorende rekening van lasten en baten
van ket op die dag geëindigde boekjaar.
Be in de vorige alinea bedoelde financiële stukken,.evenals de
verslagen betreffende de werkzaamheden van ket O.V.B.,.zijn orga-
nen en instellingen in ket desbetreffende jaar„wordt jaarlijks
ter kennis van de Alg.Raad en van de plaatselijke besturen ge-
bracht „welke voor verdere publicatie aan de leden der aangesloten
bedrijfsbonden zorg dragen.
HÜISHOUDSLIJK REGLEMENT.
Artikel 22.
Alle aangelegenheden betreffende ket O.V.B.,de aangesloten be-
drijf s bonden en instellingen„waarin deze statuten niet ©f niet
ten volle voorzien,kunnen bij huishoudelijk reglement worden ge-
regeld. He t huishoudelijk reglement keef t dezelfde verbindende j
krackt als de statuten.Het mag geen bepalingen bevat ten, welke i
mvt 49 statuten in strijd zijn*



J3j.aaz. i,
Artikel. 23. ~"
Het kiliskomdelijk reglement wordt vastgesteld en eventueel ge-
wijzigd door kot Congres.
Artikel 24*
ledere instelling van iet O.V*B. is bevoegd,voor kaar vergaderingen
een reglement van orde te ontwerpen,hetwelk de goedkeuring van ket
Congres kéeft.
len reglement van orde en alle wijzigingen,,welke daarin mookten
worden voorgesteld,worden door ket bestuur van de desbetreffende
instelling,na vaststelling,onverwijld ter kennis gebraekt van ket
O.V.B.-bestuur,
AiGBMBWS mP&Limm.
Artikel 25.
Deze statuten kunnen alleen door ket Congres,na voorafgaande ken-
nisgeving aan de leden der aangesloten bedrij f s bonden,, worden ge-
wij zigd,bekoudens de nadere Koninklijke goedkeuringrvoor zover de
wet deze vereist. Indien dit laatste ket geval is„treden de wijzi-
gingen in werking,zodra de Koninklijke goedkeuring verkregen is.
Artikel. 26.
fot ontbinding van ket O.V.B, kan worden besloten door ket Congres
in een daartoe bijzonder bijeengeroepen vergadering,waarin tenmin-
ste 3/4 der leden van de aangesloten bedrijfsbondea vertegenwoor-
digd is.
Voor een besluit tot ontbinding wordt een gewonen meerderkeid van
de kelft plus één der uitgebraakte stemmen vereist.
In de vergadering van ket Congres,waarin tot ontbinding wordt be-
sloten „worden tevens: de middelen tot dekking van een mogelijk te-
kort aangewezen,alsmede welke bestemming aan een mogelijk batig
saldo zal worden gegeven.
Deze bestemming mag niet in strijd zijn met ket doel van ket O.V.B.
In geval van ontbinding van ket O.V.B, geschiedt de liquidatie door
ket O.V.B.-bestuur,tenzij ket Congres, daarin op? andere wijze voor-
ziet.
Artikel 27.
In alle gevallen,waarin de statuten of ket in art.23 bedoelde huis-
houdelijk reglement,niet voorziet,beslist de Alg.Raad,onder nadere
goedkeuring_van_keti_CongreB. __

H U I S H O U D B L I J K R B G L S M B l f T

VAIf HBT LIDMAATSCHAP.
ArtikeJL 1.
Be toelating van de in art.4 der statuten genoemde bedrijfsbonden
tot ket lidmaat solaap van ket O.V.B.,wordt verkregen door ket in-
dienen van een schriftelijke aanvrage bij ket O.V.B.-bestuur.
Over al of niet toelating beslist de in art.10 der statuten ge-
noemde Algemene Raad,na de aangesloten organisaties in de gelegen-
heid te kebben gesteld,eventuele bezwaren daartegen in te brengen.
De da turn, waarop ket lidmaatschap ingaat, word t door de Alg.fiaad
vastgesteld. In geval van een afwijzende beslissing kan de organi-
satie welke toelating vraagt,in beroep gaan bij ket in art.11 der
statuten genoemd Congres,hètwel zo mogelijk in zijn eerstvolgende
bijeenkomst beslist.
Artikel 2.
Indien een organisatie,welker organisatiebeleid dezelfde groepen
bestrijdt als (een)reeds bij het O.V.B, aangesloten Bond(en) toe-
lating verzoekt,kan de Alg.Baad,na gepleegd overleg met de reeds

. . . . . . . J



aangesloten bond (en), eventueel, onder bepaalde voorwaarden,.tot toe-
lating oesluiten* Be laatstgenoemde bond (en) kan (kunnen) tegen ket
besluit van de Alg.Haad tot toelating in beroep gaan bij het Con-
gres »ketweOi zo mogelijk in zijn eerstvolgende bijeenkomst beslist.
Artikel 3«
Indien twee bonden,welke dezelfde groepen organiseren,bij net
0.7«B* zijn aangesloten, s tel t ket O.V.B.-bestuur pogingen in ket
werk deze te doen samensmelten,voor zover zulks niet in strijd is M
met de eventueel gestelde voorwaarden,in ar-t.2 van dit regl.bedoeld,
VAN BB OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP BN VAN SYEMSNT.
Artikel 4*
De opzegging van ket lidmaatschap gesckiedt overeenkomstig art. 7
der statuten.
Artikel 5.
Tot royement kan uitsluitend besloten worden door ket Congres.Geen
besluit tot royement, kan worden genome n, tenzij ket daartoe strekken!
voorstel tenminste twee weken vbbr de aanvang van ket Congres aan mi
alle leden van ket O.V.B, is medegedeeld. Bij deze mededeling be-
koort een uitvoerige toelickting te worden gevoegd*
Artikel 6.
De bekandeling van ket royementsvoorstel gesckiedt onmiddellijk; na
de opening van ket Congres,waarbij tenminste 3/4 van de leden van
ket O.V.B, moeten zijn vertegenwoordigd. De Bond,die voor royement
wordt voorgedragen,keeft ket reokt ziok bij de bekandeling te doen
vertegenwoordigen. Maar afgevaardigden voeren ket laatste woord»
VAN HET CONGRES.
Artikel 7.
Tenminste éénmaal in de twee jaren wordt een Congres gekouden.Het
Congres bestaat uit de afgevaardigden der Plaatselijke Algemene
Ledenvergadering,genoemd in art.lOd van de statuten,, de leden van
de Alg.Raad en ket O.V.B.-bestuur.
Het O.V.B.-bestuur leidt de vergaderingen van ket Congres.
AMBNDÏMINT HOTTJBDAM. (Aangenomen)
Artikel 7.
2e regel te lezen als volgts
'.'Het Congres bestaat uit op de Algemene Ledenvergaderingen der
Plaatselijke Bedrijfsorganen gekozen afgevaardigden, enz."
Artikel 8.
Aan de stemmingen op ket Congres nemen uitsluitend de afgevaardig-
den der Plaatselijke Algemene Ledenvergaderingen deel. Elke afge-
vaardigde brengt evenveel stemmen uit- als de Plaatselijke Beweging,
die kij vertegenwoordigt,Ieden telt. Indien één plaats door meer
dan één gedelegeerde wordt vertegenwoordigd„wordt dit aantal, stem-
men gelijkelijk over ken verdeeld.
Artikel 9.
Het O .V* B.-bes tuur brengt aan ket Congres verslag uit omtrent de
toestand en de verrlcktingen van ket O.V.B.,alsmede omtrent de loop
en d» stand der geldmiddelen ia de afgelopen verslagperiode. Voorts
worden bekandeld de voorstellen„ingediend door de plaatselijke
Algemene Ledenvergaderingen en de Algemene Baad*
Artikel 10.
Bventuele voorstellen moeten minstens twee maanden vbbr de datum,
waarop ket Congres plaats keeft, bij ket O.V.B.-bestuur worden la-
ge zonden, waar toe de Plaatselijke Algemene Ledenvergaderingen tijdig
te voren uitgenodigd zullen worden.



ArtU»!
Het O. V. B. -bes tuur ia verplickt de beackrijvingabrief voor ket
Congres, bene ven» de Te r slagen van het O.V.B, minstens vier weleen
voor te Congres wordt gekouden„aan de plaatselijke organen toe te
zenden*
Artikel 12.
Met recht om aan de discussie op ket Congres deelte neme n, i B toege-
kend aan t

a. de afgevaardigden der Plaatselijke Algemene Ledenvergaderingen;
b. de leden van de Algemene Raad;
o. de leden van ket O «V. B. -bes tuur:
d. de in art, 28 van dit regl. bedoelde controle-commissie, voor zover

ket kaar taak betreft;
e* personen, die op verzoek van de Alg.Raad een. bepaald onderwerp) in-

leiden of speciaal zijn uitgenodigd in verband met één der agenda-
punten, voor zover de discussie dit onderwerp betreft,
HST RSFSTRITNDtM.
Artikel 3,3.
Indien tenminste 29 procent der leden van de Alg.Raad of 10 procent c
der plaatselijke organen dit nodig oordeelt „kan over bepaalde zaken,
per referendum een beslissing worden gevraagd. De organisatie van
referendum wordt opgedragen aan een commissie die de Alg.Raad uit
kaar midden benoemt»
DB ALGSMBNB RAAD*
Artikel 14.
Tussen twee congressen treedt de Algemene Raad in de bevoegdkeden
van ket Congres. Hij is bevoegd besluiten te nemen,bekoudens in die
gevallen waarira tenminste 25# der gedelegeerden of 10$ van de Plaat-
selijke Organen, een uitspraak der leden, door middel, van Congres of
referendum, noodzakelijk acht»
Artikel 15.
De Algemene Raad beataat uit:

a. de vertegenwoordigers van de bij het O .V* B* aangesloten bedrijf
b. de leden van ket O.V.l. -bestuur. a'

Het aantal vertegenwoordigers in de Alg.Raad wordt bepaald naar
evenredigkeid van ket ledental, der bedrijfsboaden.Het Congres a telt

( kier voor een regeling vaat*
Artikel 16,
De Alg.Raad vergadert minstens vier maal per jaar en wel op uitnodi-
ging van ket O. V. B. -bes tuur. In deze vergadering wordt o. m* door
ket O. V. B. -bes tuur verslag uitgebraakt van zijn belangrijks te werk-
zaamheden. Alle kostenvaan de vergaderingen van de Alg.Raad ver-
bonden» komen voor rekening van ket O.V.B.
Artikel 317.
Het O* V, B. -bes tuur is» onverminderd ket bepaalde in art,16,ver-
plickt.de Alg.Raad bijeen te r o epen, indien tenminste 10$ van d*, ge-
delegeerden van dit college de wens daartoe schriftelijk en gemoti-
veerd te kennen ge ven. Geef t feet Ö.V.B. -bes tuur aan zodanig verlangen
niet binnen vier weken gevolg^dan zijn de verzoekere bevoegd „zelf
de vergadering uit te schrijve».
Artikel 18.
In de vergadering van de Alg.Raad brengt elke gedelegeerde één stem>
uit* De leden van ket O. V. B. -bestuur kebben uitsluitend een advise-
rende stem. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schrif-
telijk gestemd» Indien bij een stemming over personen slechts één
persoon bekoeft te worden gekozen, ia hij gekozen, die de volstrekte



meerderheid der uitgebrachte stemmen op ziok verenigt. Verkrijgt bij
de eerste stemming niemand de volstrekte meerderkeid,dan zal een her-
stemming plaats vinden tussen de twee personenrdie bij de eerste
stemming de meeste stemmen op ziek kebben verenigd. Indien bij een
stemming meer personen moeten worden gekozen,worden diegenen gekozen
geach*„die bij de eerste stemming de volstrekte meerderkeid op ziek
kebben verenigd* Is ket aantal gekozenen geringer dan ket aantal,
dat gekozen moet worden,of keeft niemand de volstrekte meerderkeid
bekaaid,dan vindt een herstemming plaats tassen de personen,die de
meeste stemmen op ziok verenigden en wel tussen tweemaal zoveel per-
sonen als gekozen moeten worden. Bij deze herstemming zal (zullen)
gekozen worden verklaard degene(n),die de meeste stemmen op ziek
keeft(kebben) verenigd.Bij staking van stemmen over personen beslist
ket lot.
VAK HST BBSTÜÜS.
Artikel 19.
De voorzitter leidt de vergaderingen van alle bestuursinstantiei
van ket O.V.B, en tekent de notulen en belangrijke stakteen„welke van
ket O.V.B, uitgaan.
De algemeen secretaris is belast met de zorg voor de notulen,, de
correspondentie, de statistiekwet archief,hèt toeziokv op1 ket. döou-
mentatie-bureau en de samenstelling van ket verslag nopens de toestal
en de verrichtingen van ket O.V.B, en zijn instellingen,-alsmede van
andere corporaties,waarin ket O.V.B* vertegenwoordigd is*
De penningmeester draagt zorg voor ket bekeer van de geldmiddelen
van ket O»V.B. Hij is verplicht,van alle kas-omtvangsten kwitantie
te ge ven. Hij doet geen betalingen daa tegen bekoorlijk ontvangst-
bewijs*
De vice-voorzltter staat de voorzitter in zijn werkzaamheden bij
en vervaagt kern bij ontstentenis*
De redacteur is belast met de redactie van ket orgaan(organen)
door ket O.V.B, uitgegeven.
Artikel 20.
De O.V.B.-bestuurders worden door het in art. 11 der statuten genoem-
de Congres,voor de tijd van twee jaar gekozen.
De voorzitter,secretaris,penningmeester en redacteur worden in
functie gekozen,me t inachtneming van de mogelijkheden in ar 1.14 der
statuten omschreven.De oandidatea voor ket O.V*B.-bestuur worden
door de Plaatselijke Algemene Ledenvergaderingen gesteld., tot
uiterlijk vijf weken voor ket Congres.
Artikel 21.
In de vergaderingen van het O.V.B.-bestuur wordt hoofdelijk gestemd.
VAK DB PBRIODIEKEK.
Artikel 22*
Met goedkeuring van ket Congres kunnen door de Alg.Raad één of meer
periodieken worden uitgegeven. De administratie der periodieken
berust bij de penningmeester van ket O.V.B.
VAJf DS GBIiDMIDDEIiBlï •
Artikel 23*
De contributie aan ket O.V.B, moet maandelijks worden voldaan en
wel op basis van ket ledental op de eerste der voorgaande maand.
De aangesloten bedrijf stonden zijn verplicht, éénmaal per maand, op
een daartoe door ket O.V.B.-bestuur te verstrekken formulier, een
nauwkeurige opgave van het ledental te doen.
Ha gemotiveerd verzoek kan door de Alg.Raad uitstel, van contributie-
betaling worden verleend*



Artikel 24»
Be afdracht aan het O*V*B. bedraagt 45 procent van liet totale bedrag
der door de bedrijf stonden ontvangen contributie.
ArtikeJl 25*
Ben bedrij f sboad, welke in drie achtereenvolgende maanden,,de verschul-
digde contributie niet betaalt ,kan door de Alg.Raad worden geschorst
Over de opheffing der schorsing of royement,wordt door het Congres
beslist.
Artikel 26.
Het bekeer over de geldmiddelen en andere bezittingen van net O.V.B.,
behoudens de gelden welke in de, in art.29 genoemde Weerstandskas,
worden gestort,berust bij de penningmeester. De wijze van belegging
wordt door de Alg.Raad vastgesteld. Voor net opnemen van gelden zijn
de handtekeningen van de penningmeester en één der andere leden van
het O.V.B, vereist.
Artikel 27.
De penningmeester voert de financiële administratie en stelt de
administatieve inrichting en boekhouding vaat.
Artikel 28.De controle op de kas en de boeken van de penningmeester
wordt doox een commissie van drie personen„door het Congres te
benoemen,alsmede door een accountant,.uitgeoefend. Be controle-com-
missie treedt op elk Congres af,waarbij slechts één der leden direct
herkiesbaar is.
Minstens éém week,voordat de controle-ttnaajbnitt moet plaats hebben,
roept de penningmeester de leden der commissie bijeen.Be controle-
commissie kan ook eigener beweging kas en boeken controleren.lik
jaar brengt zij aan de Alg.Raad verslag uit van haar bevindingen. Bi j
niet-aocoordbevinding van de zaken,vraagt zij een vergadering met-
de Alg.Raad aan. Be Alg.Raad is verplicht aan een zodanig verzoek
onmiddellijk gevolg te geven.
WBBRSTANDSKAS.
Artikel 29.
Van de door de penningmeester van het O.V.B, ontvangen afdrachten
der bedrijfsbonden wordt 25% van de totale contributie,welke door de
bedrijfsbonden werd ontvangen,in een Weerstandskas gestort.
Het beheer over deze gelden wordt opgedragen aan een, door het
Congres te benoemen, commissie van vijf leden.
Bepalingen over werkwijze,bevoegdheden en vernatwoording der oom-
missie,worden in een apart reglement door het Congres vastgesteld.
BESLECHTING IN GHENSGESCHILLSH.
Artikel 30.
Indien zich tussen twee of meer aangesloten bonden geschillen voor-
doen omtrent de grenzen van haar organisatie-terrein,zal. de Alg.
Raad,indien één of meer der bij het gemchil betrokken bonden dit
Verzoekeen),pogingen aanwenden om langs minnelijke weg tot opHos-
iing van het geschil te k omen. De Alg.Raad kan ook eigener beweging
de partijen tot dit doel bijeenroepen.
Indien deze pogingen tot bemiddeling niet slagen,kan de Alg.Raad
het geschil aan het in art. 11 der statuten genoemde Congres voor-
leggen. Het Congres kan o.m. een oplossing in de vorm ener aanbeve-
ling aan de bij het geschil betrokken bonden doen*
Het Congres heeft het recht de bij het gevohil betrokken bonden te
verplichten het geschil aan een uitspraak der betrokken arbeiders
te onderwerpen.
PLAATSELIJKE ORGAHBH.
Artikel 31*
Het O.V.B.-bestuur bevordert de oprichting der Plaatselijke Organen,



bestaande uit de leden der bij net O.V.B, aangesloten bedrijfs-
bonden in een behaalde gemeente of kring van gemeenten.
Artikel 32.
De Plaatselijke Organen hebben kun eigen reglementen, welke de
goedkeuring bekoeven van net Congres*
Artikel 33*
De Plaatselijke Organen zijn verplicht, alle besluiten genomen door
enige bestuursinstantie van ket O.V.B, uit te voeren, voor zover de
uitvoering van deze besluiten tot de taak van de Plaatselijke
Organen bekoort*
Artikel 34.
lik Plaatselijk Orgaan is verplicht, jaarlijks vbor 3i April aan net
O.V.B. -bes tuur een financieel ©verziekt te zenden van ket vooraf-
gaande jaar i benevens een begroting van inkomsten en uitgaven over
ket lopende jaar*
Artikel, 35.
De Plaatselijke Organen fungeren als centraal, incasso-bureau voer de
plaatselijke afdelingen der aangesloten bedrijfsbonden.
Van kaar inkomsten finaciert ket Plaatselijk .Orgaan een Bureau voor
Arbe i dsreokt, waarvan de leden van ket O.V.B, zonder kosten feebruik
kunnen maken,
Artikel 36*
De aangesloten bonden zijn verplicht, ten bekoeve van de statistieken
en publicatie s, welke door ket O.V.B, worden uitgegeven, alle moge-
lijke medewerking te verlefcen.
Artikel 37* (Vervallen)
Artikel 38«
In ge vallen, waarin twijfel, omtrent de betekenis van een of meer be-
palingen van de statuten of ket huishoudelijk reglement, bestaat,
of waarin deze niet voor zien, beslist de Alg. Raad, onder nadere

goedkeuring van ket Congres*
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Hierbij geven wij een suggestie voor de indeling en ket organisatie-
gebied der verschillende bedrijfsbonden. Wij gaan hierbij uit van
de opvatting , dat door een centralisatie van vele nu nog verschil-
lende vakbonden een grote kosten- „tijd- en energiebesparing kan
worden verkregen en dat het totale aantal bedrijfsbonden deswege
niet meer dan 10 heeft te bedragen.
Ook hierover koren wij graag de mening van de afdelingen.

IlfDBLIHG DU BEDBIJPSBOlfDBH.
1. Mijnindustrie. (Kolen-, olie- en turf industrie).
2. Metaalindustrie, (w. o»' ook diamant- en e delmetaalbe drijven̂ ,
3. Kleding- en Textielindustrie.
4* Grafische industrie, (papierfabrieken)
5. Bouwindustrie . (w. o. ook kout- em meubelbedrijven)
6* Fabriekmatige bedrijven(w.o. voeding- en genotmiddélem en ckem.ind)
7. Agrariscke bedrijven.
8. Handel- en geldwezen.
9. Verkeer (w. o, Ho care, zeevaart, visserij „spoor en tram)
10. Overheids- en particuliere Nutsbedrijven en Culturele Instellingen



Op voorstel van de afdeling Rotterdam werden neg de vofgenie*
punten door hot Congres vastgesteld.

CONÏBIBÜTOBBÖII,ING.

Het Congres besluit tot een contributieregeling, die op de bruto
inkomsten van het lid is gebaseerd.De indeling als volgt te regelen*
Contributie jeugdklasse (tot 18 jaar) 25 cent.
Inkomsten tot f.35,= 40 cent.

, r ,„ f.40,= 60 cent.
,, ,, f.45,« 70 cent.
,, ,, f.50,= 80 cent.
,, boven f.50,= 100 cent.

De zegels warden verstrekt door de Alg.Baad aan de Alg. Plaatselijke
Baad, die, als bij de statuten aangegeven, de contributie int en
over de instanties verdeelt.
Minstens kalf jaarlijks worden nieuwe zegel* verstrekt en. de oude
ingenomen.

VSBDELING CONTBIBÜÏIB. •

a. Weerstadskas * 25 $>•
b. Algemene laad 15 $.
c. iand.Bedrijfsorg,̂ Plaatsel.fiaad,Bedr.bestuur samen 35 #•
d. plaatselijke Centrale 25 #.

De Alg.Saad van net Bedrijfssonap financiert uit net percentage(35)
de Plaatselijke Raad en Bedr,org.besturen.
Zolang van een plaats of district geen afdeling van een Laad.Bedr.
org. functioneert,krijgt net pi.apparaat aldaar 60$ van de contr.

NOODFONDS.
2,5$ van ket totale contributie-bedrag wordt gestort in net
Sociale Noodfonds.
Dit bedrag wordt onttrokken aan de Weerstandskas,zodat praetisok
22,5$ in de W.K. wordt gestort en 2,5$ in ket Noodfonds.
Voor ket Noodfonds wordt een afzonderlijk reglement opgesteld.

JBÜÖDLBDBNBEGBLINÖ.

Alle in loondienst werkende meisjes en jongens tot de leeftijd van
23 j aar, vormen plaatselijke jeugdgroepen. Bij de intrede van de
23-jarige leeftijd worden deze jeugdleden aut omatisok overgesckre-
ven naarvde desbetreffende Bedrijfsorganisaties.
De jeugdcontributie wordt bekeerd door de Alg PI.Baad,van welke in-
komsten alleen 25# wordt afgestaan voor de W.K.
Be rest wordt besteed voor organisatie en vorming van de jeugd*

CÜ1TOLA3JIS VAN FÜNCEISS.

Het is niet toegestaan,dat dezelfde functionaris in meer dan één
functie wordt gekozen of benoemd. Alleen geldt voor leden van de
bedrijfsbesturen, dat ze bovendien lid kunnen zijn van een Baad of
bestuur.
Gesalieerde functionarissen is ket niet toegestaan funeties in
andere verenigingen of instellingen, van welke aard ook, waar te
nemen.
—O—O— O—O—O—O—O—O— O— O— O— O— O— O— O—O—O— O—O— O— O— O— O—O—O— O— O^O— O>-O—ö"-0— O—O



van de afdeling Amsterdam»

O N T W E R P . B E G I N S I X V T S B K L A R I N G
VAK HET Verbond van Onafhankelijke Bedrijfsorganisaties.

Artikel 1.
De arbeidersklasse van Nederland,zowel als inde hehele wereld,kwam de

tientallen jaren geleidelijk onder belangrijke gewijzigde maatschappelijke ver-
houdingen te leven en kwam daardoor in haat strijd tegen kapitalistische uit bul
ting ook voor sterk gewijzigde opgaven te staan.
De ontwikkeling van het maatschappelijke leven heeft hoe langer hoe meer op
nomisch terrein tot organisatie gevoerd». Hier zijn het <?e monopolie's, d ie hun
almacht op het terrein van het economisch leven tot gelding brengen:daar zijH
het ae staten zelf die rechtstreeks het economisch leven beheersen:maar in beide-i
gevallen berust de macht op het bezit van,op beheersing over de productiemiddel*
(grond,fabrieken,machines,transportmiddelen enz»)
De uitbuiting van de arbeidersklasse blijft daarbij gebaseerd op het feit,dat
die alle maatschappelijke rijkdomm voortbrengen,over het voortgebrachte nieta
beschikken hebben,omdat de arbeiders als niet-bezitters slechts hun arbeidakrae
kunnen verkopen,aan hen die de productie-middelen bezitten of beheersen,maar _„ ,
bedrijfsarbeiders staan veel minder dan onder de vroegere verhoudingen tegenover
particuliere werkgevers.Hun vijand is thans in stijgende mate de gehele georga-
niseerde kapitaalsmacht.Dit laatste is de belangrijkste wijziging waarop wij hii
boven doelden.
Monopolistische heerschappij en st&atkapitalistische organisatie beheersen het
gehele maatschappelijke leven over grote geografische Iruimte en daardoor over
millioenen werkers»
Kleine ondernemingem,ja ook kle?ne staten,worden onder deze omstandigheden vol*
komen dienstbaar aan de grote machtorganisatie»
Deze machtsorganisaties betwisten elkaar met de felste middelen de overheersing
en uitbuiting der millioenen werkers^Waar elk dier organisaties tegenover de te*
genstander slechts winnen kan door machtsconcentratie op economisch terrein en
vergroting van het haar onderworpen gebied,is deze ontwikkeling van het kapita-
lisme naar een volkomen beheersing van het economisch en sociale leven onvermij*
clelijk,zo niet de arbeiders zelf daartoe front maken.
Het gehele maatschappelijke leven wordt steeds minder gericht op behoeftenbevre-»
diging van de grote massa,steeds meer op econimisohe en militaire machtsvorming*
De levensstandaard van de grote massa is vrijwel overal dalende,Het verzet van
arbeiders tegen deze ontwikkeling wordt jMuoAa. tot de hoogste vorm van klasse-
stri jd,wanneer deze zich bewust ten doel stellen een nieuwe maatschappelijke 03
te vest i gen, waar in dearbeiders z If de macht in het economisch leven ultoefenem,,^
zelf de bedrijven beheersen en op deze wijze de productiemiddelen in handen van
de eigen gemeenschap nemen,
Artikel Z.

ondertussen is de arbeidersklasse als geheel nog niet aan dit inzicht toe.
Mog geldt het doel in de klassestrijd alleen of voornameli-jk de directe arbeid**
voorwaarden.De ervaringen leren ons dat de oude arbeiders-organisaties zelfs in
die strijd aan de zijde van het georganiseerd optredende kapitalisme'zijn gekomen.̂
Voor de vestiging van een nieuwe klasseloze maatschappelijke orde zijn zij even- 7'
zeer totaal onbruikbaar.Hun ideolo'giën en organisatievorm zijn niet gebaseerd op
het zelf doen en zelf beheersen door de arbeiders*Integendeel,Hun hele wezen slu.1
aan op de kapitalistische tendens van versterking eer beheersing over de arbei-
ders.Aan de toppen van deae organisaties die een daarop geheel gerichte struo»
tuur bezitten,zetelen de machthebbers,d ie allle lijnen in handen hebben,alle
machtsposities beheersen. Deze organisaties nemen dus een plaats in in het rader-'
werk van de kapitalistische beheersingsorgtnisatie,waarbij zij zich ten nauwste
met de kapitalistische staat hebben verbonden»



Artikel 5.«.

De practijk van de arbeidersbeweging in Nederland is daarmede geheel in. over
eenstemming.Deze organisaties,in het bijzbnder de Uniebonden^rolgen de directie-
ven van h,et staatsbestuur,werken samen met de werkgevers In organisaties els de
Stichtingen van de Arbeid en de Landbouw,aanvaarden de instructies van hogere
staatsambtenaren en instanties, zoals het College van EiJksbemiddellaars en s t re»
ven er zelfs naar deze beheersing over de arbeiders te vervolmaken door de z.g.
Publiek-RechteliJke Bedrijfsorganisatie/.
Anderzi jds nemen deze organisaties direct plaats naast de heersende klassetwanneei*
de arbeiders door hun ervaringen geöreven fdoor hun nood gestuwd,de Juiste weg
vanzelf en gezamenlijk doen en van eigen machtsvorming betredeh.De strijdende
arbeiders vinden steeds de vakbonden tegenover zich als bedwingers van eigen ar-
beiderswil»
Ale is de E.V.C,met T-aar vakbonden momenteel in deze kapitaalsorganisatie niet
opgenomen,haar instelling en organisatievorm is 'zeker niet minder op dit alles
ingesteld *D.it blijkt duidelijk uit haat streven naar officiële erkenning.Het is
slechts haar oriëntering op Husland,die haar buiten dit alles houdt,
De arbeiders doen dagelijks deze ervaringen op.Zij gean en zullen steeds meer
gaan beseffen,dat de oude vakverenigingen en hun vormen onbruikbaar z i jn gewor»
den voor de strijd om betere arbeidsvoorwaarden en voor een nieuw op het gemeen-
schapsbelang gerichte orfle»

Artikel 4« . '

Reeds zijn duizende arbeiders buiteü de rijen der vakbonden geraakt«Duizen-
den hebben reeds kennis gemaakt met de strijdvormen van eigen actie onder eigen
leiding.Duizenden zoeken naar de meest bruikbare voraen van strijd en organisatie.
En tienduizenden bij vakbonden aangeslotenen dragen reeds de gedachte bij zich,
dat de arbeidersstrijd nieuwe wegen zal moeten gaan»
Uit dit alles slecht Is de oprichting van het 7.O.B.te verklaren^Dit is haar
diepere betekenis*De "leden van het 7.0.B. verklaren nadrukkelijk.dat zij geen
nieuwe vakbond en vakcentrale wensen.»2iJ streven er naar een nieuw soort strijd*
organisatie te vormen en te propageren en deze dus geheel dienstbaar aan de
strijdende klasse zelf«De nieuwe organisatie dient dus geheel te worden beheerst
door de arbeiders zelf,2ij kent niet het systeem van centralisatie van macht en
bestuur over de arbeiders zelf«SttxfcKgA Zij betracht en propageert de bedrijfs-
organisatie els een onafhankelijk arbeiderswapen in de klassestriJd.De federatief
verbonden bedrijfsorganisaties vormen het 7.O.B.,gaan uit van de groeiende arbei-
derseenheid op de grondslag van het bedrijfBleven.Sik belangrijk verbondabesluit
komt slechts aan de leden toe.De srijdeenheid van de bedrijfsarbeiders en de
klasse gast boven alles en daar waar beweging en actie onder de arbeiders ontstatt
gaan de leèen van de aangesloten bedrijfsorganisaties er steeds van uit,dat alle
bedrijfsgenoten hun wil gemeenschappelijk tot uitdrukking moeten brengen.
Het verbond stelt zich ten doel strijd en organisatie van de Nederlandse arbei*-
dersklasse op grondslag van bovenstaande algemene inzichten en organisatfcrische
grondgedachten te bevorderen,opdat de nieuwe wegen die in de klassestriJd nood-
zakelijk zijn zo goed en zo snel mogelijk worden gevonden*
Waar de 'strijd van de klasse een internationale is,voelt zij zich ten nauwste
verboneden met al die organisaties,die in het buitenland in gelijke richting
werkzaam zijn en streeft zij er naar met deze verbindingen aan te gaan en te
onderhouden.



QNOTBRP GRWSIAGEN 7&¥

van "het Verbond van Onafhankelijke Bedrijfsorganisaties.
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Artikel 1.
De aan deze artikelen voorafgaande beginselverklaring is richtsnoer voor

werk en organisaties die zich in het verbond "hebben verenigd.
Artikel 8. '.

Het V.O.B. is een federatief verbond van onafhankelijke en dus autonome be-
drijfsorganisaties van arbeiders.
Artikel 3.

De bedrijfsorganisatie wfcrd t gevormd door arbeiders werkzaam in hetzelfde
bedr i j f ( onderneming) , of, voor het geval bepaalde arbeiders daarvoor geen gelegen-
heid hebben, werkzaam in meerdere bedrijven van dezelfde aard en in dezelfde plaats.
Artikel 4, .

Bedrij f sarbeiders, die op de grondslag van het bepaalde in art. 3, niet instaat
zijn zich te organiseren, kunnen lid. worden van de voor hem meest-nabije bedrijfs-
organisatie uit de zelfde soort van onderneming.
Artikel 5,

Het beslissingsrecht in alle zaken van de Onafhankelijke Bedrijfsorganisa-
t ie (O.B.C. )k^mt toe aan de leden van de organisatle.Dit houdt in, dat principieel
ook de beslissingen in de federatieve organen van het verbond aan de leden ven
de aangesloten Q.B«0.'s toekomen. Dit uitgangspunt wordt in de navolgende artikels
nader omschreven.
Artikel 6«

De Onafhankelijke Bedrijfsorganisaties aangesloten bij het verbond en alle
fedratieve organen.die daarvan deel uitmaken, steunen elk streven, dat het zelf-
standig en eendrachtig optreden van de arbeiders op grondslag van de bedrijven
bevordert>ïïet gehele organisme moet worden gezienj

a»als propaganda- organisatie v.oor deze -gedachten, nader omschreven in de
beginselverklaring; . - .

b»a,ls strijdorganisatie d r bedrijfsarbeiders.

Indien in geval van acties daarbi j ook niet-leden van Tiet verbond betrok-
ken zijn, streven alle aangeslotenen er naar, d at alle in de actie betrok-
kenen, zelf hun vertrouwens l leden daarvoor aanwijzen en treden de organi-
saties aangesloten bij het verbond .zonodig terdg»

Artikel 7.
O verfde toelating als lid beslist de ledenvergadering van de O.B.O., terwijl

ook het recht van afvoeren van de ledenlijst aan die ledenvergadering toekomt.
Artikel 8.

Ee ledenvergadering van de O. B. 0. kiest uit haar midden. een organisatieraad.
De taak van die raad Is;
a. de ledenvergadering van de O.B. 0. in alle voorkomende aangelegenheden van advies

te dienen;
b. uitvoering te geven aan opdrachten, die in het bijzonder op organisatorisc|f en

administratief terrein haar door de ledenvergadering worden gegeven oin de waar-
neming van het secretariaat en de administratie inzake de financiën.

Artikel 9.
Eedën van de organisatie-raad zijn te allen t i jde door de ledenvergadering

af zetbe&r.
Artikel 10.

D"ê~ü7B.Q.'a we r&en federatief saraen.Allen tezamen vormen zij het Verbond
van Onafhankelijke Bedrijfsorganisaties. Deel- organisaties kunnen zijn:



a.plattseltjke federaties van C . B . C . ' s ; ( P F )
b.Bedrijfsgroep-fedraties van 0.B.O". Ts,gevormd door de O.B.O.'s uit dezelfde

bedrijfstak;over het gehele land;(B.G.P,)
c.Productie-groepen en dienst-groepen-organisaties,gevormd door O.B.S.'s uit

bedrijven die eenzelfde grondstof of daarvan afkomstige halffabrikaten verwer-
ken, en (voor de diensten) die soortgelijke diensten verrichten.(P en D.F).

Artikel 11.
De plaatselijke federaties worden gevormd door de leden van de bij haar aan-

gesloten 0.3.C.'s.De ledenvergadering van de P.F.is "het hoogste gezag van de P.F*
Artikel IS.

De ledenvergadering van de P.P, kiest een fe*eratieraad,wler taak op haar
terrein gelijksoortig is aan dat van de organisatieraad, omschreven in art.8.De
ledenvergadering heeft te alle t i jde het recht leöen van de federatieraad af te
zetten.
Artikel 15,

Uit ^et bepaalde in artikel 13 volgt,dat de P.P.zich in het bijzonder bezig
houdt rnet plaatselijke aangelegenheden wat betreft organisatie,propaganda en
actie.Bijzondere zorg besteedt de P.F.aan >>et werk ter bevordering van het klas-
se-inzicht bij de arbeiders vooral bij öe leden der O.B.C. ' s ,opdat het algemeen
inzicht in taak en positie van de zelfstandig optredende klasse wordt bevorderd.
Artikftl 14,

De beslissingen genomen door öe ledenvergadering van de P.P.zijn,voor zover
zij geen aangelegenheid van een bepaald bedri j f zi jn,bindend voor alle leden en
mitsdien ook voor 'de aangesloten G.3.0.Is.
Artikel 15.

ETTëTndere federatieve vormen van het verbond hebben als hoogste gezag de
federatie-vergadering.
De federsitievergadering wordt gevormd door de afgevaardigden vttn de O/B.0.'S.Het
aantal afgevaardigden per C.B.O. wordt vastgesteld door de federatievergadering,
doch bedraagt indien daarover geen afwijkende beslissing wordt genomen ten noog-
ste drie.
Alle leden van de aangesloten bedrijfsorganisaties hebben indien zij daarom tij-
dig verzoeken,recht om de bijeenkomst b i j te wonen.De termijn.hiervoor bedoeld,
wordt door de federatievergadering in het algemeen bepaald.
De afgevaardigden worden voor elke federatievergadering door de ledenvergadering-
van elke O.B.O.aangewezen.
Artikel 16. v
"~ TSlke federatie heeft slechts het recht beslissingen te neman,die haar krach-
tens haar taak toekomen»Haar beslissingen z i jn bindend voor alle bij haar aan-
gesloten O.B.O.'s»
Op overeenkomstige wijzeals voor de organisatieraad In art«8 is bepaald,worfct
door de federatievergadering een federatieraad gekozen.
Elke federatievergadering heeft het recht leflen van de federatie af te zetten.
Artikel 17.

De fecleratieledenvergadering van de P.P. en de andere federatievergaderingen
stellen een reglement samen waarin de taken van de federatie worden omschreven.
In zodanig reglement word t aandacht besteed aan hetbverzamelen van gegevens over;

a.productie ,productieverho' i.dingen,bedrijfsverhoudingen en dergelijke;
b.arbeidsvoorwaarden,sociale toestanden en dergelijken;
c.de organisatie en het inzicht b i j ' d e arbeiders;
d.de invloed en de betekenis van werkgevers-enpubliekrechtelljke organisatie

tegenover de zelfstandige strijd van de arbeiders.
Artikel 18.

VanTde gegevens bedoeld, in art.17 wordt regelmatig mededeling gadaan aan de
O.B.O. 's en aan het V.O.B, en de andere federaties.



Artikel 19.
Hoogste instantie in "het V.O.B, is het congres van afgevaardigden der O.B.C.

Tenzij "bet congres van afgevaardigden der O.B.G. anders bepaalt heeft heeft elke
O.B.O. ' r het recht,maximaal drie afgevaardigden te zenden.
Het derde en vierde lid van art.15 is van toepassing.
Artikel 20.

Het congres kiest een verbondsraad,-waarvan de leden op elk congres afzetbaar
zijn. *
De verbondsraad bestaat uit tenminste v i j f t i en leden,te verkiezen uit voordrach-
ten op te maken door de federetievergaderingen bedoelt in art 1.15 en de O.B.C.'s.
Bi j de samenstelling van de verbondsraad moet er van worden uitgegaan,dat elke
federatie tenminste recht heeft op één plaats in de verbondsraad.De verkiezing
van deze leden gaat derhalve aan de verkiezing ven de overige leden vooraf.
Artikel 21.

In aansluiting op het bepaalde in art.17,stelt het congres een reglement
samen,waarin de taken van het verbond nader worden omschreven.Aan de in dat arti-
kel genoemde punten wordt aandacht besteed.Aan de O.B.O. 'sen de federaties wordt
regelmatig verslag uitgebracht.
Artikel 22.

De Verbondsraai kiest uit haar eigen midden een dagelijkse raad.
De Verbondsrea* en de Dagelijkse Eaafl hebben in het bi jzonder tot taak:

a,vet congres en alle andere instanties(O.B.O.Ts en de federaties)van advies
te dienen;

• b.uitvoering te geven aan speciale opdrachten van >>et congres;o.m. ten aanzien
van de waarneming van het secretariaat,het beheren der verbondsfinacien,d9
propaga-nda,de organisatie van studiewerk enz.

Artikel 23.
Elk jaar wordt eed. congres gehouden.Omtrent beslissingen die genomen mpeten

word en, voordat het komende congres bijeen is,wordt onder uiteenzetting vstn'de:
.aangelegenheid schriftelijk het óórdeel van de O.B.C. 's ingewonnen.Blj deze schrif-
telijke stemming ia de uitspraak van de meerderheid blbdend.De beslissing moet op'
het eerstvolgende congres worden bekrachtigd*
Artikel 84.

Inzake finaclen geldt in het algemeen het navolgende.De contributie is af-
hankelijk van de uitgaven.De G,B.0. 's,de federaties en het V.O.B.maken elk jaar

een begroting van uitgaven van organisatorische aard op en stellen hun ledental
vast,waarna een globale hoofdelijke omslag wordt vastgesteld .Al de genoemde ondes
delen behoeven dus respectievelijk de goedkeuring van O.B.O-vergadering,plaatse-
lijke ledenvergadering,federatievergadering en congres.De hoofdelijke omslag
wordt zo danig geregeld,dat de bijeen gevoegde bedragen van O.B.O. .federaties e'n
Verbond daaruit kunnen worden bestredeh,maar een min of meer vast contributie
betekenen,
Artikel 25.

De 0.3.O.'s houden de beslissing inzake de verdeling der geinde bedragen aan
zich,ook wanneer om redenen van practisohe aard de inning centraal geschied t.Waar
de beslissingen van federatievergaderingen en congres echter bindend z i jn ,z i jn
zij verplicht de verdeling overeenkomstig de in die instanties gevallen besluiten
te verrichten.
Artikel 26.

Bijzondere inningen els voor weerstandskassen enz behoren tot de zorg van de
O.B.O. ' s in wier handen deze middelen blijven.
Artikel 27.

De organisat ie-contributie wordt voor het eerste jaar vastgesteld op;
V.O.B £5 et.per week* . P.en D.P 5 et.per week.
l&ftl P.F. ...10 et .per week. 0.3.C., 40 et .per week.
B.G.F. 10 et.per week.
Voor de gevallen waarin geen P,en D.P.bestaan,vervalt deze contributie dit jaar
aan het V.O.B.



O N T W E R P " P R O G R A M V A N A C T I E . " . .
.Aanvullingen en amendementen, ingediend ei oor de Afdeling ROfTEHDAM*
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I. De 0*V»B.strijdt voor de volkomen onafhankelijkheid van de Staat en van de
pllltleke partijen*

£« De O.V.B.verwerpt daarom de Stichting van de Arbeid en het Ooilege van Hljks*-
bemiddellaars»

3, De O,V,B.verwerpt de door deze Regering omtworpen wet op bedrijfsorganisaties
en ondernemingsraden; omdat beide een aanf luit ing zi jn van werkelèjjke bedrijf s
democratie.
De door hen gestelde publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is de gereglemen*»
teerde uitbuiting van de arbeidersklasse en de eerste stap op de weg naar het
Ne o-fase isme*

4» De O.V.B.stelt tegenover deze organen van werkgevers en Regering de bedrijfs-
clemocratie van de arbeiders zelf.Deze zullen bestaan uit door de arbeiders
zelf gekozen kernen en vertrouwensmannen,welke tot taak hebben;

a de arbeidsvoorwaarden in overleg met de vakbeweging te regelen en controle
daarop uit te oefenen»

b de controle uit te oefenen in dien zin,dat zij bepaalt^de hoeveelheid.prijs,
aard en kwaliteit van de producten.

5* Doorbreking van de loonstop*
6* Als direct minimum looneis stelt de O.V«B. de invoering van een loonvloer,

welke uitgaat van een redelijk bestaansminimum,vast te stellen door het Weten
schappelijk Bureau der Vakbeweging.

7 Bescherming van de vastgestelde loonvloer door T^et invoeren van de glijdende
loonschaal*
(Bij Doorvoering van de glijdende loonschaal hebben de arbeiders geen direct
nadelige gevolgen van allle kapitalistische maneouvres,zoals devaluatie>in-
flatie, verhoging van prijzen,enz«)

8. Bescherming van de arbeiders tegen werkloosheid door invoering van de glijd»
de urenschaal met handhaving ven het loon,hetwelk men zou ontvangen bij een
volle week werken*

9* Een werkweek van 5 dagen tot een totaal van 40 uur en een nog kortere werk-
ti jd voor continu-en gezondheidsschadenjke bedrijven.

10» Eet onverminderde reclit van alle groepen van arbeiders het stakingswapen te
hanteren.

II. Stopzetting van alle onproductieve uitgaven,waaronder verstaan wordt;van le-
ger en vloot»

12. Omschakeling van de oorlogsindustrie in de vredesindustrie.
13. Afschaffing van de loonbelasting tot f«3,000.-;daarboven progressieve heffig
14. Nationalisatie van de bedrijven zonder schadevergoeding aan de huidige be-

zitters.
15. Bijzondere aanflacht aan de herscholing van de rijpere jeugd»
16. Verplicht schoolonderwijs tot 18 jaar.Nadien zonder onderbreking van welke

staatsdienst dan ook,minstens 5 jaar achtereenvolgens in de practijk»
17. ^olang bovenstaande nog niet verwezenlijkt is voor de jongens tot 18 jaar

één maand vacantie met beTioud van loon en 50$ vacantietoeslag.Voor de arbei-
ders beven 18 jaar dr4e weken vacantie met behoud van loon en 50$ toeslag*



ONTWERP ff PROGB&lf VAN
van het landelijk Comité

In haar strijd voor de volledige verwezenlijking van haar doelstellingen :
stelt het verbond een "Program van Actie " op,dat de eisen bevat,welke,ge*
toetst aan de verhoudingen van een bepaalde periode,voor DIHEOIE verwezen*
lijk ing In die pwrlode vatbaar zijn*
Dienovereenkomstig bevat het "Program ven Actie " voor deze t i jd de volgen^ <&
eisen; 'J

1. Planmatige ordening van het bedrijfsleven»
2* Invoering van een doelmatige publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie,waarbij

a*de corporatieve gedachte nadrukkelijk wordt afgewezen;
b.de vrijheid van handelen en het zelfbeslissingsrecht der vakbeweging wor&f•

gewaarborgd; *
o.het stakingsrecht onverkort gehandhaafd bli jf t ;
d.de vrije keuze van organisatie voor de arbeiders.In geen enkel opzicht wofc»|

belemmerd en elke bevoorrechte positie van bepaalde vakbonden of combinatJ
van vakbonden wordt uitgesloten»

e,de vertegenwoordigers fler arbeiders inorganen der P.BtO^door de arbeiders
. zelf,zonder enig dwingend voorschrift in enigerlei richting,worden gestelij

_- en gekozen*
3» Invoering in de bedrijven van ondernemings««of bedrljfsraden en van het

sel van vertrouwensmannnen»onder de zelfde voorschriften en waarborgen
die ten aanzien van de P.B*0»gesteld zijn»

4* Lonen en arbeidsvoorwaarden»
Invoering van een minimumloon,waarbij een menswaardig bestaan verzekerd
en verdeling onder de werkers van door het bedrijfsleven gemaakte winsteB«||
Invoering van uniforme arbeidsvoorwaarden*
Voor gelijkwaardige arbeid,gelijk loon,zowel voor mannen als vrouwen,

5* Werktijden en vacantIe.
a*Wettelijke vaststelling van de arbeidstij* op 45 uur per week voor alle be

drijven,als overgangsmaatregel naar de 40-urige werkweek welke ingevoerd
dient te worden,zodra dit mogelijk is in verband met de wederopbouw van
land»
Bi j invoering van de 40-urige werkweek dient overal waar dit mogelijk is
deze werkweek tot 5 dagen te worden»

b.Een wettelijke vaoantleregellng van minstens 12 werkdagen per jaar met dub*!
bel loon voor volwassenen en voor jeugdigen 18 werkdagen per jaar,eveneens
met dubbel loon*

^6« Premievrije zlekte-,ongevallen-enwerkloosheldsverzekerlng voor alle arbei-
do.rs.Uitbetaling van vol loon bi j ziekte.ongeval of werkloosheid,ongeacht
duur»

7* Maatregelen bij ziekte*
Volledige behandeling door artsen,specialisten,in ziekenhuizen,sanatoria ei
ruathuizen*Verstrekking van genees-verbandmlddelen,hulp In de huishouding
versterkende middelen»

8» Kinderbijslagvoorziening»
Wettelijke regeling van uitkering voor kinderen aan arbeidersgezinnen v*,i
het eerste kind*

9« Invaliditelts-,ouderdoms-,weduwen en wezenpensioen»
Invoering van staatswege van een premie-vrij lnvaliditeitB-,ouderdomB-t1
wen en wezenpensioen,dat ee.n menswaardIfe bestaan moet verzekeren»

10* Volkshuisvesting*
Snelle bouw van goede arbeiderswoningen,met uitschakeling van partlculj
winstbejag.
Snelle en billijke verdeling van alle beschikbare woonruimten,onder
van uit de bevolking samengestelde commissies*



C.V.no.203/'48.
G E H E I M .______________ de Heer

Centrale
Javastraat 68

' s G R A V E N H A G E .

Wordt medegedeeld.naar aanleiding van een door
de O.V.B.(sedert 17 Oct.1948 Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisaties) verspseid manifest,waarvan l exem-
plaar hierbij gaat,dat betreffende de daarop vermelde
informatie-adressen te Dordrecht,aangaande H.LUIJEÏÏDIJK
op 22.10.48 en betreffende C.van der JSLST op 2.11.48
reeds een/informatiekaart werd ingezonden.

Omtrent de overige personen wordt thanereen
informat/.ekaart bijgevoegd.

Dordrecht,2 December 1948.



I.D. ITo: 1576.
g E H E I M .

/><* Volgno.

'2 • DEC. 1948

ACD/ f
l December 1948.

Hierbij wordt toegezonden één strooibil-
3et van het O.7.B., gericht aan de "Kameraden op
de Rijn».

Verzonden aan: C.Y.D.



O < ,
' V Bedrijfsorganisatie „ VERKEER' - van het, OMB,

B ' ' Secretariaat» CLAES BE VRIESELJIAN 146, ROTTERDAM i Telefoon 50240

\ ' '

Makkers, t e n strijde o n s geschaard! • > _ ' ; "
}

* Voor~de inwilliging van:.

"* I. ^'

' ' ' l' » ' '!' •>"" ' *

:. ^ciï..lï

1. Gratis verstrekking van het levensmiddelenpakket '
2* 15 % loonsverhoging met een minimumloon van FL 55*—- per week voor

slechts betaalde 'arbeiders, , •, " '
3. De 12-urige nachtrust ; i * . , . . " . *•

KAMERADEN OP DE RIJN I
Met bovenstaande oproep wenden wij. ons als O.V.B. „VERKEER" tot tL Op Donderdag il November 1948
door een deel van het Rijavaartpersoneel, onder leiding van het O.V.B. „VERKEER" te Rotterdam yergi
Oorzaak was, de positie vooral van het Rijnvaartpersoneel, zoals ' deze thans is, geworden. door het gedef
opheffen van de,subsidie door de Regering, van de hogere kosten der levensmiddelen.

, ,< -, - '
en vooral iedere arbeidersvrouw, thans reeds moet vaststellen, 'dat zij door de prïjsv.erho|giiag

s j * ' ^" ^$
is twee gulden loonsverlaging > ^ >f

verkeren^

opnieuw de belangen van de bij hun georganiseerde arbeiders opgeofferd ten gunste,van de.l'
prijspolitiek van onze Regering» door zonder de mening van de arbeiders' té vragen genoegeni
nemen mét de'

een, gulden toeslag '
per week, die dus na aftrek voor sociale lasten wordt gereduceerd tot gemiddeld slechts

zeventig cents
* terwijl iedere arbeider

* minstens
per week heeft gekregen. Met de mannen van/de. Rijn hebben wij .dus deze positie geheel besproken en- —.

- ons niet laten leid'en door partij-politieke inzichten,, maar door de noodpositie waarin de arbeidersgezineen
hebben wij onze eisen gesteld. Eenstemmig werd besloten het volgende van werkgevers en Regering te verlan

- . • Ie» Gratis verstrekking van de levensmiddelenpakketten op de*Rr
Voor de Rijnvaart klinkt" deze"'eis misschien vreemd- Wij stellen echter- vast? dait'bij^djt ^Koopvaardij eri^
Kustvaart het personeel ™meeï''ve"rdiérit, één kortere arbeidstijd heeft, op zee vrije kost, * en. 4>ü' verblijf aan 'de'J
zelfs kostgeldvergoeding ontvangt. Daar de meesten van' het Rijnvaartpersoneel ,ook- 6 weken buiten -ÏB lands g—
verblijf .houden, is deze eis niet 'anders dan rechtvaardig, te noemen.' > r . '

2e. 15 °/0 Loonsverhoging met/een minimumloon van fl. 55*— per/week vóór de si
betaalde arbeider en handhaving van de .bestaande prijzen*

iWij eisen dit loon in verband met de gestegen kosten van het levensonderhoud' en de extrakosten, die net mei
van het Rijnvaartpersoneel heeft, door bet in gescheiden gezinsverband leven. Handhaving van de beiuande
opdat eindelijk een sociaal 'minimümbestaan aan de arbeiders gegarandeerd zal zijn. Metkde stijging der prijzen
loon evenredig verhoogd moeten worden. Wij -eisen géén loonsverhoging*' zander 'meer, maar op deze/ wijze
zekerheid van de arbeiders. Wij horen de Centrale Bond al, beweren,' dat déze eis ,}krankzinnïg" is. Zij',
andere belangen dan'die der arbeiders. Wij stellen daarom als voorbeeld: ' ' '

„Het gemiddeld loon op^e Rijn voor de sleepboten is fl. 48.— per week bruto. Daarop eejn-
„15°/o is fl. 55,20. Na'aftrek de;r Sociale^ Lasten en het geld, dat de'man, ondaiik's :de'gi ';
„van het levensmiddelenpakket; dan zeker hoog aódig heeft, bij zijn verblijf; in Duitsland^ blijf tv
„fl.-42.50" over' vpor vrouw en kindeten thuis. • * " i --

* j



. „Dit is dus geen krankzinnigheid, maar rechtvaardigheid. Te meer, wanneer wij weten, 'dat het Centraal
„Bureau voor de Statistiek in Juni 1947 al vaststelde, dat een gezin van 4 personen fl. 51.— pet week
„nodig had om het noodzakelijkste aan te kunnen schaffen.

Volgens datzelfde Bureau voor de Statistiek zijn de prijzen der direct noodzakelijke levensmiddelen vanaf l Juni 1947
tot l September 1948

. *

met 10 pCt. en de andere goederen met 4 pCt, gestegen.

Dit tekent eveneens de nood der arbeiders en DWINGT tot maatregelen om deze nood te leningen.

3e» Invoering van de 12-urige nachtrust*
Met deze eis is al. heel wat gesold. Eerst kon het niet, omdat de „Opbouw" daarmede gestagneerd zou worden.
Thans praat men er niet meer over, omdat het werkgeversdom weer zo sterk te paard zit, dat zij meent met de ar-
beiders te kunnen doen wat zij wilt. Op het ogenblik zijn diverse Maatschappijen er op uit, de bestaande Regeling
van lonen en andere arbeidsvoorwaarden op voor hen zélf zo voordelige wijze uit te leggen. Des te meer is het
noodzakelijk dat de strijd door het Rijnvaartpersoneel zelf,,, voor de doorvoering van deze eis, gevoerd wordt.

Zelf en door eigen strijdbaarheid zult gij déze eisen» die door U zelf zeer zeker ook
rechtvaardig genoemd zullen worden, tot inwilliging moeten brengen»

. , *
Waar mogelijk zullen door ons vergaderingen over deze.eisen worden belegd. Bezoekt deze vergaderingen in groot
aantal! Trekt U niets aan van kletspraatjes en laster over de bestuurders van onze Organisatie. Ondanks alles wat
verteld wordt, o.a. als' zou Kam. Sprenger de Rover naafr de E.V.C, zijn overgegaan verklaren wij:
Sprenger de Rover was, is en blijft bestuurder van het O.V.B. „VERKEER" en steunt onze actie ten volle!

Kameraden* het verlossende woord is gesproken* .
de daad is aan U zelf!

Neemt een voorbeeld aan het Stadssleepbotenpersoneel van Rotterdam, dat in zijn' strijd in 1947 door een prachtige
EENHEID de werkgevers EN de UNIE-BESTUURDERS op de knieën dwong,

Door Eenheid zullen wij de overwinning behalen!
Kameraden* strijdt voor Uw belangen en doet dit in de
Bedrijfsorganisatie VERKEER van het O*V*B*

Wij zullen slagen!
ROTTERDAM, November 1948

,^O.V.B. „VERKEER" AFD. ROTTERDAM

Namens de Bestuursraad
; Het Uitvoerend Bestuur

(>•*'£ L. VAN OS, Voorzitter
l 'i*7 J.; BESTMAN,, Secretaris
J . F. y. BODEGRAVEN, Penn.

r

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R (in blokletters invullen)

Ondergetekende naam ' : '. ,

wonende , '. .'. Gemeente

Beroep ,„.' ., .̂ Gehuwd/Ongehuwd

geboortedatum , Aantal kinderen

Werkzaam bjj .*. -:.

wénst zich op te geven als lid van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties.

. Handtekening



IHLIOHTIHÖEHDISNST.

R O T T E R D A M .

I.D. Ho. 1496.

G E H E I M . Rotterdam, l

Hierbij worden een aantal manifesten toegezonden van
net Onafhankelijk Verbond y an JBedri jfsprganiaat ie *_g( O.V.B.) .

Bedoelde manifesten zullen eerstdaags in de diverse
plaatselijke afdelingen van het O.V.B, worden verspreid.

Verzonden aan:

Hoofd Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage



fs«QrsveJihag«» Ij5 December 1948,

Betr.t ÖnaJFhankêlijk Tei*böftd van
Bedrijfsorganisaties.

Volgens een ontvangen mededeling zouden in Helmond
pamfletten gijn verspreid ter aankondiging van een
vergaderingt die op 18 November 1948 in café" H.Oeenen,
Hei straat f te Helmond zou «orden gehouden door het
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (0.7*
B.), welke organisatie is opgericht door vroegere
leden Van de R.V.C., onder leiding van Anton van dan
Bgrc. geb.23-5-1903 te Rotterdan, wonende aldaar*

las informatieadressen werden op bedoeld pamflet
genoemd s F.v̂ n Laarhoven» Korenbloemstraat 34 enren» Koreni

Stiphout. Hindestraat 57 f beiden te
Ik "moge U verzoeken mij «el in kennis te villen

doen stellen met de personalia, politieke oriëntering
ètï Verder van belang zijnde gegevens betreffende de
genoemde personen* Gaarne zal ik daarbij tevens enige
nadere gegevens ontvangen omtrent een eventuele plaat-
ie!13ka ftfdeling van het O.V.B, te ÏÏwent of van een
georganiseerde oppositie te Helmond tegen de E*?.C,

.-L my üonfD TAK DE
7 voor deze i

L.I. van Laere.

Aan de Heer
Cönmissaris van Politie
$e
H e lm e n d«



Notitie EB

Op 31-12-'48 is aan Clipper een brief gezonden, 49570, betreffende het
O.V.B.

KB, 31-12-'48



ïfo.t 49570. • --------- l© JDeeeaifcer 1948.

Antwoord op notitie K»B. no,188t d.d» 12 Hovember 194B.
Ten aanzien ^an ««n algemene beschouwing over hef O.V.B. (Onaf-

naaKeltjk Verbond van Bedrijfsorganisaties), moge worden verwezen
naar liet gestelde in maandoverslcht no.10 van onze dienst (blz.
23 t/m 2?).

Be leden van het 0*7 .B* moeten voornamelijk Borden gezocht onder
1) e^EWVlëdeiï van diverse politieke plulaage («eer zeker nog een

vrij groot aantal commimisten, vooral in Rotterdam) ;
2) leden der Sevölutionnair Cormministiache Partij (R. C .P.) 5
5) lediö vm de eosaaiiniatenbond ««Spartatïii*!
4) lêdïsïrvairds Nederlandse" Bond van Vrije poelalistan (!I.B»T.S.)$
50 andere, Bïöeilijk onder «èa politiek «itóc thuis te brengen» per s«aen

Biet .eeï3L .il», o? „S»*P todliridï̂ listlsche toslag.
..... Of erhëeïèlng "Vëai «sen of mee* der fcoirengetiöerade groepen ïn :l»t O.T.B»
l'd töt'au toe Mét valt gesteld* Vfen ftllis groeperingen vln€t" a«a. b»^.
£H-ae~stfituteïi"f lëti^tértig. Dit leidt «r toe» dat nu nóg möelllp: IB
vaat ~ te «teltèfit^lft nelk politiek Vaarwater het O. V .B. vëfköert ©f
tireeht'aèl'köffièti. "Wél kan~ f essegd' üK»rd®ii dit het pólitlik tiltèrit
lliöc» ia fëörlifiteera* al zal de grote l3QVlöM"VöftVVd.Ferf c*«. «r
wel toö bi.Tdragen, dat scherp revolutionnalre uitingen en handelingen
althans voorlopig niet Eierkbaar zullen worden.

BïiêriKildS ffioit di leiding van het 0,T,B. rekenlsg houden fiiêt de
vergaande en 15 eeï1 verschillende eisen der deelnemende groepe-

ringen, teneinde deze aanhang niet te verlieeen, anderzijds moet
in Eet öög houden, dat déze scherpe eisen op sociaal gebied, niet
mogen leiden' tot grote of langdurige staking secties, gezien het feit,
dat deze door het O.V.B. n±et ^*f* naar behoren jgouden kunnen «orden

die als de meest in het oog lopende leidöide figuur
te beschouwen, hoedt zich er voor scherp geformuleerde eiAefl"t«"8
löïèfi öftthöltdtsieh "bovendien van felle crltlek op andere vakorga-
nisaties, Hi 3 neemt In sommige oplichten zelfs een vrij welwillende
houding tegenover doge laatsten aan*

Behöudetti httt feit. dat dit voornamelijk zijn ooa?»aak vl»dt In «Ijn
persoonlijke, gematigde opvattingen, zit hier bovendien achter de drang
der O .V.B .-leiding om door haar gedisciplineerde houding er toe mede
te werken, dat het O.T.B, een Koninklijke goedkeuring aal ka&nen Ver-
krijgen» Indien het daarin sou slagen, meent men hiermede een belang-
rijk winstpunt t. o.v. de E.V.C, te hebben behaald en verwacht wordt,
dat dttÈPÉoor de toeloop Van leden aal toenemen. '

öegiin tn1 dit licht (nl.van geringe sterkte der weörstandakas en
het streven naar "Koninklijke èöèdketoriïsg) mag verwacht worden* dat
b«t"0*v;&ï welks" aaelït tleh vrl3i*el uitsluitend in dr'Bottwrêwaé' .
havens T5©HCe1l1^ee*t. er niet licht toe §al overgaan een staktagaaetiete otitkit«ïïën" of uit "te lekken, -— — .- ......... — ..................... - - - - -

~^Mt~fi@eïst slet weg dat het O.T»B»ï Indien enige maTüiesletan revola-
tiöönalrê~lsaen"6piëttèlijk een' staking sw&m toéwèrkstélUpa et «sn-

tonden werden feetrölSten, moreel mln~öf siedr irér^liefet
is tttöi-aëtir te stëtmen» wil het gijn aanhang onder de

~ ""
Ten aanaiön van aabotage-actieö, kan -woraèn gezegd, dat ook dëae "
r «èto aiet door te e,T*®,-leiölïig ïsttüöft worden georganióeörd of

aangemoedigd, naaï* dat hierbij, nog sterker dan bij de staking sact les,
het persoonlijke element van aangesloten revolutionnaire leden <bv.
R.C.P.^rs) wel tot dergelijke Incidentele actie zou kunnen leiden,



*» 2 **•

betreft de verhouding tttsaten de E*7»C* én het Q»Y»B*
'iEittetd|~Aa1r deÉWnog beslist vljindig Is," al komt dat over

•b *i«r"ta"ywgWM»tat«ft" op" opinie' ''vergaderingen giomenteel niet
" "tot " tiitingï" 0p - trimt disrvïai i§ het" niet ' f aarsehïlfttijk te

ïeeiainy IfiteriÉrd 11 vooraf 'mlssteir Met «ikttrhffit te" tsgfén' dat
dit'" ifi~ iötsffltf e~tWal'li!»"ft±et^ tal "gebimreïï-f 'to3r"«iiH"*ftt.i#Ni' vak~

c sötsi hl*HïïMrst&et~Xetdöij-t teneinde te» opaiehte va»
geen prö-sttgevöflles te li^toa*'"" ~ ~ ~" ' " * " '

ïTiBï"i«*V" ww» ia den'ltuidfe-ftlfteüt» hi«y •«enttw* een
g ét lügë aanhang heeft (er zl^n o, a, plaatselijke afdelingen In
D oraïëchf, Sliedrecht, Arnhem, Enschede. Wiefingem en Arasterdam,
tsssnefi énige honderden leden), moet het voornamelijk van zl^n
lèdenïcracht in Rotterdam hebben. Ter-wl^l in andere bearijfsgroepen
te' Rotterdam, nauwelijks van e«n meerderheid t.o.v. de E.V.C.
sfröke trt speelt het O.V.B, in het havanverkeer en transport
echter een overheersende rol*

Een stekinggparool van Het 0.7. B. in de havens aal dus ongetwij-
feld tot eimstige verstoring en mogelijk zelfs tot stlllegging van
het vervoer kannen l«lden. ....... • • ..... - '

Om bovencHiiachrcven redenen Is «tilks niet waarschijnlijk en wordt
dèaefzljds een dergelijk* actie ook niet verwacht, doch het O.V.B*
2011 tégen zijn wil in eulk een actie kannen worden betrokken.

Het moet n«aelljk niet uitgesloten worden geacht, dat de E.V.C.,
die tot m toe het O.V.B, slecht B matig heeft bestreden, het «r op
2&1 toeleggen om door middel of M. 3 gelegenheid van een s tak Ing s-
aet ie het O.V.B, uit te putten en te liquideren.

ffanneer dé E.V.C., die onder de havenarbeiders een veel geringere
aanhang heeft dan het O.V.B. , er in slaagt om ondèï aannemelijke
parolen een staking onder deze arbeiders te doen uitbreken en
alles aanwendt ora de*« zo algemeen mogelijk te doen ^Ijn, heeft
zij irelf ' ölechts sen g et ing e geldelijke steun te Verlenen.. Het

onder aandrang van eigen leden, noodgedwongen zich achter de sta
' moeten plafttsftJi, gou daörtnede i@ü' ' boVeïi' si jn Ia-achten

i " f f i ^ «©u het

' Om tenslotte één indruk te krijgen, door welke personen,
v.d.Be^g en zijn otMiddellijke medewerkëfs. het O .V. B. 'momenteel
wordt- geleid, volgen hieronder de personalia en de politieke
tecedentötï Vaft de meest vooraanstaanden. ~ " ' ~ ~ ' ~ " ~

De Algemene Landelijke Raad van het O.V.B, bestaat uit

öodefridufi, geb. 14-7*1900 te Rotterdscn» wonende
èrdöm, ex-plentfielijk E.V.C .*bestuwdör aldaar, was vóór

1940 lid vsn de Revolutionnair Socialistische Arbeiders Partij
(R,S.A.P.). Werd in 19*7 door het coaammistische hoofdbestuur der
E .V. C. als plaatselijk bestuurder dezer organisatie te Sotterdam,

Anton, geb. 23-3-1903 te Rotterdam, wonende te Rot-
i landelijk hoofdbestuur der E.V.C, en ex-voorzitter

plaataelijk E.V.C.-befltiïur j oud bestuurder Nederlands Syndlealls-
tlsch Vakverbond (N^.V.)j oud 114 Bevolutlonnair Socialistische

Partij (R.S.A.P.iln If4é 2Jt Oude Sociaal Demoer at l sche
"tett j~" C0oAH|-J>*A**f *? $ ""»oo*Éitt«Er • «V3«air©ep*""t« wt»

een linkB-idealistisch-soclalistische p-oep, waarvan de
aanhangers voor het merendeel behoren tot de linkervleugel van de
Partij van de Arbeid; betoonde aich een tegenstander Ten de- R.C.P.j



..„. •$*£ «Jf* ütafiin in dr-gittiMMij^ 19*
2-194B als godanig af, daarbij verklarende het niet eens te zijn
tuit Se politieke handelwl^e ««r G.P.H.» de samenwOTklng tassen '
hom' en «Ie partij, daarmede ftèflnitief als 'VwartMtifcMi beeöheniwend|
ia èangeöloten bi3 de Socialistische Werkgemeenschap voor

Soelallatiaehe Staten van Europa. (Beweging van

geb.10-5-1918 te Rotterdam, wmende te fiötterd«ffli»
ifk E.V.C.-be8turard«r aldaar, was, althans In"1947»

op «De Trlbon** » h«t orgaan der R.C.P.} is |Éi der

eb.25-10-1900 te AmsterdaPi, ipaaende te Imstördam,
d der landelijke bedrijfsgroep Hotel- CaTé-

en lamèhroompersoneel der E.V^C.j
Johannes, geb.12-11̂ 1910 te Alblassardam, wonende

Johannes. geb.l6-ll«1914 te Dordrecht, wonende 'te
" ' " E»7.a*-be»tTrarder aldaar, was voor de

v Befkö, geb.11-7-1918 te Sèppeae«T, wonende te Wleringen,
iiHPllltïtilJt'J^Öjftf̂ tsisirfe^ __

l4 «Maar J..

^t orgaan

Pleter, geb,4-é-19O8 te S11edreeht, wonende te Slledrecht,
— -- ^ ==• -• - • - - — - - -- "lp *&»-**»<*««»»* •

-Coiifflmnistische Partij
Jan, geb.25-9-1388- te Sn«6hede, wonende te Ensche-

•̂  ^4. W^u^^ Mt, . ai. .. » l" '^ ,̂ 1 . . .._ C . _ , . . . . ^M -_ -

,, a, . - - ,
iaatöèli jk S .7 .C .-beirttaa?€er» wiui voor f e oorlog aange-
-^n*t P.A.S. (Plaatse!!̂  A3pb4sids Secretariaat), een

Cornells, geb.6-H~1906 te Hotterdam» wonende te
ïX-plaatselijk E.Y.C.-bestTjarder aldaar, lid Vitfi het
" ' der ̂ voltitloa^nalr CoOTïanlstische Partl3ï

v, gab. 17-2̂ 1911 te Rotterdam» wenende te Botterdaa»
^-.̂ ^ E.V.G,-bflfltuarde9? aldaar» waa na de ^Oorlog lid
, werd als lid deaer paortlj In 1946 geroyeerd*

ffran», geb»14-4-19l7 te I>ordrecht, wonende te Dordrecht,
E.V*C,-bestmir-der aldaar» lid R.C.P.4

geb. 19-8-1884- t« OuderHfflattel, w«aiende te Ben •
Haag: es^laatsÊlljk B,V.C.-beatucurder • aldaar, volbloed en actief
lid -van dé eofflaranl*tenbond "Spartacuc*. voorzitter der Haagse

te^Hotterdam, e»-

van h«t ïrbeldï» Secïötariaat (N.A.S.)*
een revoltitlonnair Bocialistlache vakorganisatie.



Set be«tw» vaai het O.Y.B, wordt gevorrafl doen

" Oad«r de ovwigr» ww de Landelijke Baad öatiöiaaatt
peri^tó, die «vwiwei Met^^«m g«kö^, b«v
areëP -voapa»ist«iiidii flgm-ffii ««r Revelutionftalf

*"«*i W^©1® belangrijk* functionaris van d«
' "" ' "'"•*"• ~' -' v- ------ ••-

.ir» J.r&n Plalaa (geï>.6-9^1916 t«
sti • < t t a - « y f e a y ' «j- • BtaiMaHHr <geu.20-^i905 te

e*kOB«i èlfl lid r esp. van- dé



cv/o

G E H E I M.

Volgno.

23 NOV.1948
d_>i>

AD/

Aan de Centrale Veiligheidsdienst
te

- h a e»

Hierbij doe ik U toekomen een mani-
fest van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfs-
organiSatie5(0«V«B.)•

Het manifest werd alhier huia aan
huis verspreid in de derde week van November

Arnhem,
19.11 .191(8.

V.



MANIFEST
Aan de Werkers van Nederland!
Er is beroering onder de werkers in Nederland.
In werkplaatsen en fabrieken, op de machtige scheeps-
werven en op bouwwerken, in de belangrijke havens en
mijnen valt een verbitterde ondertoon in de gesprekken
waar te nemen. .
De vrouwen komen in beweging.- ZIJ voelen, (de meesten
instincmatig) aan, welke kant het op gaat,
ZIJ verdiepen zich niet in de theoriën over

Loon- en Prijspolitiek,.
maar zy WETEN en begrijpen uit allerlei publicaties van
de laatste weken, dat de reeds bestaande moeilijkheden
groter zullen worden.
Met verbittering hoorden zij de berichten over de armzalige
gulden van Minister Joekes, die niet eens een gulden is
en waarvan de nog jeugdige arbeiders — tot 23 jaar —
zelfs verstoken blijven,
DE ONTEVREDENHEID IS ALGEMEEN.
Regering, werkgeversdom en de „vertegenwoordigers" van
het overgrote gedeelte van de

GEORGANISEERDE ARBEIDERS
zijn het met elkander eens over de. getroffen maatregel,
waarbij van de zjjde van DE MODERNE VAKBEWEGING
nog eens speciaal er op is gewezen, dat men

uiterst tevreden
kon zijn, omdat deze uitkomst overeenstemt met hetgeen
het N.V.V.-bestuur heeft voorgedragen.
Maar de werkers denken daar anders over. Opnieuw voelen
zij zich in de steek gelaten en bedrogen. Ook in de rijen
der Unie-Bonden laait de verzetsgeest op en reeds spreekt
een „Manifest" van het N.V.V., onder de druk van deze
ontevredenheid, een enigszins andere taal. Maar wij kunnen
hierin slechts een tactisch woordenspel, een stoom-uitlaten
zien, dat ons niet verder brengt
Heel nuchter raden wij de arbeiders en arbeidersvrouwen
aan goed 4e bedenken, dat

OPTREDEN TEGEN DE TOESTAND ZOALS HU
NU IS,

wil zeggen, OPTREDEN tegen het gehele staats-apparaat,
het georganiseerde werkgeversdom en tegen de door „de
arbeiders zelf gewilde leiding" van vakbeweging en politieke
partijen.

DAT IS TEZAMEN HEEL WAT, EN

wat stelt de arbeidersklasse
daartegenover?

Iedere overdrijving schaadt! '
Wij •vjjjllen ons daarvan dus onthouden.
Maar vast staat, dat na de genomen maatregel, als protest
daartegen, heel wat werkers HUN organisaties de rug
toekeren.

DAARIN KUNNEN WIJ GEEN DIRECTE WINST
ZIEN.

Omdat DIT uittreden niet zodanig bewust geschiedt, dat
men er overal aan vastkoppelt het "zoeken naar andere
vormen van organisatie en strijd.
Omdat wij voor. alles vooropstellen, dat de arbeidersklasse
hare belangen slechts GEMEENSCHAPPELIJK, dat wil
zeggen, door middel

VAN ORGANISATIE
kan behartigen.
Wij kunnen ons de teleurstelling van arbeiders en. hun

vrouwen begrijpen, maar met verbittering en teleurstelling
alléén, komen we er niet.

Er moet een uitweg worden
gevonden I

^ij willen wat zeggen over de oorzaken van de

_GROTE FOUTEN
<M« naar onze mening in de vakbeweging begaan worden
eii die oorzaak zyn van de mislukkingen die wij met elkaar
wioeten vaststellen en beleven.
De grootste fout waarin iedere vakbeweging tot nu toe
verviel, bestaat hierin, dat zij zich vastkoppelde of liet
koppelen aan deze of gene politieke party.
Dit heeft in het verleden steeds er toe geleid, dat de

VAKBEWEGINGS-EENHEID
Piet tot stand kwam, niet tot stand kon komen.
Om in de bestaande verhoudingen te spreken, weet ieder
Oie de dingen eerhjk en objectief kan en wil zien, dat het
N.V.V, met haar organisaties nauw verbonden is aan de
partij van de Arbeid.'
De P. v. d. A. is Regeringspartij.
San, zal een N.V.V.-leiding

daadwerkelijk in het geweer
komen

tegen deze Nederlandse Regering?

WE WETEN ALLEN, DAT DIT NIET GEBEURT!
Met de Katholieke en Christelijke Vakbeweging is het
precies eender gesteld.
De E.V.C.-Eenheidsvakcentrale? Kon dit de uitweg zijn?
Toen de E.V.C., tijdens de bezetting hier en daar voor-
bereid, na de bevrijding gestalte aannam, bracht dit aan
velen nieuwe moed en vertrouwen.
Eindelijk zouden we dan verlost worden van de

BROEDERSTRIJD
en de hieruit voortgevloeide versnippering op het terein
van de Vakbeweging.
Nu zouden we vol trots en geestdrift kunnen gaan werken
aan

eenheid van de arbeidersklasse
in de Vakbeweging!
Met tienduizenden stroomden de werkers toe.
Maar terzelfdertijd knaagde weer het

OUDE VERGIF
dat al zoveel in het verleden wist stuk te maken, ook
aan deze nieuwe beweging.
Nu was het de Communistische Partij Nederland, die haar
volgelingen de opdracht gaf, deze E.V.C, voor haar doel-
einden te veroveren.
En daarmede was de vernietiging van de oorspronkelijke
E.V.C.-gedachte aan de orde.
Van vernieuwing-brengend element op velerlei gebied, werd
de E.V.C. een

VIERDE VAKCENTRALE
zonder meer, die ineenschrompelde en niet in staat bleek
de strijd der arbeiders op de juiste manier te leiden.
De laatste jaren zagen wij duidelijker dan ooit te voren,
dat de arbeiders zich, trots hun samenvatting in de orga-
nisaties, los van hun leiding maakten.



Wij zagen dat de arbeiders, meer dan te voren,

in het bedrijf
elkander zochten.
Met andere woorden, men ging zoekend en tastend naar de
enige juiste vorm van eenheid

NAAR DE ÉÉNHEID
van optreden in het bedrijf en* — het kon niet anders —
tegen de leidingen van de verschillend georganiseerden in.
Deze gang van zaken doet ons goede hoop koesteren voor
de toekomst.
Uit het begrip, dat de kracht van de arbeidersklasse in de
bedrijven ligt, zal langs natuurlijke weg groeien, de weten-
schap, dat

BEDRIJFSORGANISATIE *
de toekomst heeft,

Het O.V.B. - Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisaties is er. •

Het Oprichtings-Congres hiervan, vond plaats te Rotterdam
op

16 en 17 OCTOBER 1948.
Uit meerdere plaatsen van het land waren daarvoor kame-
raden bijeen, die zich na uitvoerige discussie verenigden,
op de

STATUTEN EN REGLEMENTEN
van het Verbond.

Als doel werd gesteld;
'„De behartiging van de stoffelijke en geestelijke
belangen der Nederlandse werkers en hun gezin-
nen";

Als algemeen richtsnoer werd erkend:
„De eerbiediging van de hoogste normen van
waarheid en van de menselijke persoonlijkheid";
Dienovereenkomstig werd afgewezen:
„Elke vorm van stoffelijke en geestelijke dictatuur".
Het streven werd gericht op:
„Omvorming van de bestaande sociaal-economische
verhoudingen, opdat het eigenlijke doel der voort-
brenging, een behoeftenvoorziening gericht op het
algemeen welzijn kan worden verwezenlijkt".

Ziet hier" makkers,

Hoofd- en Mandarbeiders,
het O.V.B., dat met en voor de arbeiders de strijd wil
voeren op de basis van de zelfstandige bedrijfsorganisatie.
Onze doelstelling meer uitvoerig?
Ons program van actie?
Nauwkeuriger de structuur onzer beweging? ,
Wij begrijpen Uw vragen.

Binnenkort zal een Brochure het licht zien, waarin wij dit
alles oVBïÉiehtelijk hopen .te omschrijven.
En nu

de actuele kwestie van vandaag.
Moeten wij naast dé overige elkaar beconcurrerende Vak-
Cefttrales, mee-cöncüfrerëh?

De gulden van het N.V.Y.
De rijksdaalder van de E.Y.C.?

Hoe gemakkelijk en goedkoop zou het zijn om onzerzijds
vijf gulden te eisen!
Maar wij willen geen illusies kweken. Wjj bedriegen U
niet met mooie propaganda^eisen, die slechts nieuwe des-
illusies voortbrengen.
Nu meer dan ooit moet de eis uit ons „Program van
Actie" bij de arbeiders bekend' gemaakt worden.
En zónder ons enerzijds te laten beïnvloeden door regerings-
verantwoordelijkheid van bevriende partij-ministers, of an-
der zij ds door opdrachten van buitenlandse lastgevers om
kunstmatige chaos te kweken, stellen wij aail de orde:

Punt 3 uit ons

,Program van Actie"-
„Invoering van een minimumloon, waarbij een menswaardig
bestaan verzekerd is, waarvan de hoogte wordt vastgesteld
in overleg met de wetenschappelijke Burcaux der Economi-
sche Arbeidersbeweging en waarbij de middelen geput
moeten worden uit de millioenen-winsten die de bedrijven
na de oorlog gemaakt hebben en nog steeds maken".
En hieraan moet verbonden worden dat bij elke prijsstijging
de lonen der arbeiders automatisch meestijgen.
Maar wij zeggen U met nadruk, dat U dit niet zonder strijd
in de schoot geworpen zal worden.
Wij zeggen. U, er is slechts één mogelijkheid om voor Uzelf,
voor Uw vrouw en Uw kinderen een gelukkiger tóekomst
te bereiken.
Dan moet Gij bereid zijn om te

breken met de oude Vormen
en gedachten

ook en vooral met alles wat in de oude organisaties ver-
keerd was.
Dan moeten wij ons niet langer laten verdelen door poli-
tieke en religieuze verschillen.
Dan moeten wij, ieder in ons bedrijf, een schakel van sterke
eenheid smeden en deze schakel van bedrijf tot bedrijf
aaneen klinken, tot een ongedeelde arbeiders-organisatie.
Dan vormen wij de onweerstaanbare arbeiders-éénheid,
waarmee wij zelf ons geluk gaan veroveren.
Dan bouwen wij mee aan het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisaties (O.V.B.), dat los van elke politieke
invloed of opdracht, aan de nieuwe vormen van strijd der
arbeidersklasse, de juiste leiding zal geven.

Met het 01 B, naar Nieuwe Strijd!
A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R (in blokletters invullen)

Ondergetekende naam ??

wonende .' .• Gemeente

Beroep • Gehuwd/Ongehuwd

geboortedatum Aantal kinderen

Werkzaam bij .'

wenst zich op te geven als lid van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties.
Handtekening

Het secretariaat voor ARNHEM is; A. F. J. Jagers, Onder de Linde 113



Notitie KB, 188 1 5 NQV. 1948
' »™»-,-,„.,

(' Bestemd voor B, J ] ALP/ ̂  :
V '

Clipper verzoekt ons zo volledig mogelijke inlichtingen omtrent de
OVB en zijn leidende leden, speciaal wat betreft zijn (en hun) poli-
tieke sympathien. De rapporten over van den Berg zijn met belangstel-
ling bestudeerd. Clipper zou echter graag een meer gedetailleerde ver-
klaring willen hebben over de huidige politieke lijn, die gevolgd wordt
door het OVB en zijn verhouding en reacties ten opzichte van de BVC.
Wat voor invloed kan de OVB uitoefenen op een stakings en sabotage-actie
in Rotterdam?: a) in samenwerking met de EVC* b) apart van de EVC»

Verder zou Clipper graag weten in wat voor categorie van den BERG ge-
plaatst wordt. En of hem door zijn huidige oppositie, ten aanzien van
zekere punten, tegen de EVC een "clean bill of health" gegeven kan wor-
den*

Antwoord gaarne aan KB,

KB, 12-11-'48
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Hieronder volgt een verslag van h

Volgno.
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3NOV.1948

nn' 1 C a™ Octo-
ber 1948 gehouden Sticht inga o ongr e s van de Onafhankelijke
yak Beweging (Q.V.B.) in gebouw "De Heemraad" aan de Mieuwe
Binnenweg k!y6 te Rotterdam.

A G E .N D A

voor het stiohtingscongres der O.V.B, op Zaterdag 16 en
Zondag 17 October 1948 in Gebouw "DE HEEMRAAD", Uw.Binnen-
weg 276 te R o t t e r d a m,

1. Opening door de voorzitter van het Landelijk Comité
der O.V.B., A.v.d.Berg.

2„ inleiding tot het "ontwerp Statuten en Reglementen"
door Albert de Jong.

3. Discussie over het "Ontwerp" en de ingekomen voorstel-
len en amendementen.

4. Beantwoording der discussie en stemming over het
"Ontwerp" en de voorstellen en amendementen.

5.. Bespreking van het "Program van Actie" en het "Mani-
fest aan de Nederlandse arbeiders".

6» verkiezingen voor de Verbondsraad en het Uitvoerend
Bestuur.

7. Bespreking van organisatorische zaken, propaganda enz»

8.. sluiting.

iu>'

a.

1. O P E N I N. G

VAN d.BERG opende met slechts enkele woorden.

Aanwezig waren:

afgevaardigden van Rotterdam, Dordrecht, Den Haag,
Enschede, Wieringen, Amsterdam, Heemstede, Sliedreoht,
Arnhem en Heerlerheide. - "

i ;naar :t>yej'tuiging: <

Spartaoisten; St.POPPE, B..HA
-J.RIJPKSMA, B '
-P.VAH d.HORSf,

J. VASïEJjfHOÜW,A ' danu
Den Haag
Rotterdam.

Anarchisten: PRIEM,
Alb.DE JOFG,

(als gast)

Amsterdam
Heemstede
Den Haag
Amsterdam

Trotzkistejn; OISTERWIJK, DE WINTER, PENDERS, R'dam
KRUITHOF "--'•••

-2-



d. Ex.E.V.C.-ers: ROOZEN, GROOTENBOER? .-^ ...Dordrecht
01TENS en HARTMAN: Wieringen
DE JONGE: Enschede
DE JONG: Sliedrecht

(Uit de mijnstreek was aanwezig iemand uit Heerlerheide:
MINDERJANSEN ?)

e* X Van de Vlamgroep: als gast gritsJJCIEF. ̂ ~*^ O nn
~~ ' ff v^ Totaal ongeveer met gasten mee: ~~ 150

2. INLEIDING VAN Albert JONG
r! ' "r

Besprak achtereenvolgens de volgende punten en onderwerpen:

a. tegen de parlementaire actie moet de directe actie
geplaatst worden.

b. de bedrijven moeten in handen van de werkers komen.

/ c. de mens moet slechts gebonden zijn aan datgene, wat hij
vrijwillig overeenkomt.

d. het federalisme. De zelfstandigheid van de organisaties
aan de basis.

e. bestuurders mogen slechts voor korte tijd benoemd wor4
den*

f. de weerstandskas moet gedecentraliseerd worden en moet
in handen van de plaatselijke bedrijfsgroepen blijven.

g. bestuurder van de Centrale moeten ten alle tijde deel
kunnen nemen aan plaatselijk vergaderingen.

h, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie:
afwijzing van de deelname van de O.V.B.

i

ij ̂  5. DISCUSSIE OVER HET ONTWERP: AI.GEMBNE BESCHOUWINGEN

Totaal 17 discussanten»
14 spraken er Zaterdagavond
3 Zondagochtend.

In de discussie kwamen duidelijk de opvattingen van
de verschillende stromingen naar voren.
(Anarcho- Syndicalisme, Trotzkisme, Spartacisme enz.)

o»a. inz, het standpunt van de dictatuur van het pro-
letariaat (fanatiek verdedigd door de Trotzkisten).

Overigens was het toelichting van de ingediende
amendementen.

4' BEANTWOORDING van de discussie.

Van d. Berg stelde het ontwerp Amsterdam (zie bijlage
1) tegenover het ontwerp land.Comité en meende, dat het
congres een keuze moest doen. Hierop volgde protest van
Stan Poppe; hij vond, dat deze ontwerpen niet tegenover el-
kaar gesteld mogen worden.

i Van d* Berg liet het congres stemmen:
l De maerderheid was voor Ontwerp Land.Comité,
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5. AETIKBLSGEWIJZE BEHANDELING- VAN STATUTEN BN BBGL.

(Zie bijlage 2). In deze bijlage zijn de amendementen
aangebracht en is aangetekend of een daarin vermelde amen-
dement is aangenomen of niet.

6»VEEKIEZING VERBONDSRAAD EN DAG. BESTUUR.

(Zie bijlage 3): candidatenlijst
(Zie bijlage :4): Uitvoerend bestuur (dagelijks bestuur

van verbondsraad).

Ad. bijlage 3i
Totaal uitgebracht 67 stemmen.
Achter elke oandidaat is aangetekend het aantal stem-
men (kolom 1).
in kolom 2 staan de namen vermeld van degenen, die in
de Verbondsraad gekozen aijn.

6. YBHKIBZIHG UITVOEREND BESTÜÏÏR*

Bijlage 4
Bij acclamatie gekozen (zie

7. BESPREKING PROGRAM YAN ACTIE BH MANIFEST.

Zie bijlage 5 en 6

8. SLUITING.

Verzonden op l november 1948
aan: 'Kf Ministerie van Algemene Zaken.



R O T T E R D A M .

I*D. Ho, 1387.

a s H E i M .

26 OCI1948

Rotterdam, 25*

R B C T I J I S A T I B •

Verzoeke de functies van het Dagelijks Bestuur van de
Landelijke Raad der 0,V.B», vermeld in dezerzijds schrijven
I,D. No. 1387, d.d. 22-10-1948, als volgt te wijzigen:

voorzitter t Smid, W..
secretaris s van den Berg, A*

Verzonden aan*

Hoofd Oentrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage.
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22 Ootober 1948

ib
van het besloten stiohtingacongxea van de On-

afhankelijke-Tak-Bewegln%, gehouden, op Zaterdag 16- en Zondag
17 October 1948, in café w De Heemraad" , Nieuwe Binnenweg 276
te Rotterdam.

Aanwezig- circa 80 personen.

van den Berg, Anton, geboren 23-3-1903 te Rotterdam,
wonende te Rotterdam, Huijgenastraat l3b, als voorzitter
fungerend van het voorlopig landelijk Comité» opent op Zater-
dag 16 Oo t ob er , te 16 ..55 uur , de vergadering, waarbij hij
alle aanwezigen,, in het bijzonder de afgevaardigden van bui-
ten Rotterdam, van harte welkom heet. Spr* uit de wens, dat
alle aanwezigen het hunne er toe zullen bijdragen dat dit con
gres van de O.V.B» een gunstig resultaat zal hebben, d.w»a.
dat zodanige besluiten zullen worden genomen, dat een ieder
na afloop naar huia kan gaan met de 'gedachte dat de O.Y.B.,
mogelijk nog niet in alle details, maar toch wel in grote
lijnen werkelijkheid is geworden. Deze grote lijnen kunnen
dan na rustig overleg nader worden uitgewerkt. Met de wens,
dat alle afgevaardigden zich bij de discussie zullen laten
leiden door de gedachte aan deze grote lijnen en zich dus
niet in allerhande kleinz ieligheden zullen verliezen, ver-
klaart apr* het congres voor geopend.

van Oa, Leendert, geboren 17-1-1911 te Rotterdara,wo-
xfnende te Rotterdam, Matheneaaerweg 98b, als voorzitter fun-

gerend van de af d. Rotterdam der O.V-B. , herinnert in een
kort woord aan het feit, dat de afd. Rotterdam als gastvrouwe
optreedt, reden waaróm-namens Rotterdamae kameraden - alle
afgevaardigden van buiten Rotterdam van harte welkom worden
gehetea. Spr- eindigt met allen een paar succesvolle dagen
toe te wensen, daarbij de hoop uitsprekend dat dit congres
aan de verwachtingen zal beantwoorden.

van den Berg, A*, geeft hierna het woord aan de ^
Albert Andries, geboren 29-4-1891 te Amsterdam, wonende te
Heemstede, Aaterkade 30, die een inleiding zal houden over
het onderwerp "Ontwerp Statuten en Reglementen».

de Jong, A.A., herinnert aan het grote eongres van 1868,
aar het besluit was genomen om, in geval van oorlog, in de

betrokken landen een algemene staking uit te roepen voor alle
arbeiders en militairen, aan het feit , dat Domela Meuwenhuis
dit besluit reeda in 1871 verltöehende, waarna in 1914, bij
het uitbreken van de Ie wereldoorlog^, de> grote zondsnval
volg;de van alle aoeialiatiaohe -organisatie' s. Spr*. grijpt
dan terug naar de geachiedenia van het N.A.S., zegt dat door
eommunistiacho infiltratie^ een aoheuring van zodanig formaat
ontstond, dat liet ÏT.VéT* en de confeaaionele vakbonden hun
kana kregen .en benutten en dat de macht van de arbeiders,
welke als*éénheid* a© groot kan zijn, hierdoor verloren ging.

"Spr. achétat dan de geschiedenis van de drie grote
vakbonden
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vakbonden, welke aanvankelijk nog vasthielden aan het prin-
cipe der arbeidersbeweging, n.l« de «klaasestrijd*, doch.
dit later prijsgaven om er de sociale godsvrede voor in de
plaats te stellen, daarmede het bewijs leverend dat er voor
deze bonden in feite geen bestaansrecht meer aanwezig was.

De arbeiders zoeken naar* eenheid1* in hun strijd tegen
het kapitalisme, zo nodig buiten of zonder de vakbonden. Dat
dit mogelijk is bewijzen de twee grote stakingen in de afge-
lopen oorlog, toen allen één waren zonder leiding gevende
vakbond en ondanks Duitse bezetting. De achtergrond van deze
staking berustte wel niet op het prineipe van de klasaestrijd
doch wel werd bewezen, dat een werkelijke eenheid onder de
arbeiders mogelijk ia* Ka de bevrijding werd, als doel om
deze eenheid te bewaren, de S.V.B», later B»V»G», opgericht,
welk streven echter al spoedig door de herrijzenis van de
TJnie-bonden/tymogelijk werd gemaakt. Het heroprichten van deze
bonden was reeds funest, doch v*i het allerergste was wel
het weder opnemen van de sociale godsvrede, waarmede ander-
maal de klas ses tri j d overboord werd gegooid en elke samenwer-
king met de E.V.C» onmogelijk gemaakt.

Was de B.V.C, aanvankelijk een organisatie welke geheel
vr i j was van alle invloeden van buiten af, zulks in tegen-
stelling tot de Uniebonden, waarin politieke partijen en
kerken hun invloeden deden gelden en op deze wijze kans za-
gen de arbeidersmassa bij verkiezingen voor hun karretje te
spannen, spoedig zou helaas blijken dat hieraan ee-n eind
wa& gekomen. Het wad andermaal een politieke organisatie
welke een eind zou maken aan het bestaan van een vakvereni-
ging. Het waa de Communistische Partij Nederland, welke zich
meester maakte van de S.VvC» om de arbeiders voor haar poli-
tieke karretje te spannen. In eerste aanleg slaagde zij hier-
in volkomen, doch spoedig kwam het verzet. Uit dit verzet
is de O nafhankelijke-Vak -Beweging geboren, eerst in plaatse-
lijke organisatie1 s en nu, op dit congres, tevens als lan-
delijke organisatie.

Spr. hoopt, dat de O.V.B* alle aanslagen op haar zelf-
standigheid zal kunnen afweren en in steeds toenemende mate
de strijdorganisatie der arbeiders zal worden, zodat eens
alle arbeiders in de O.T.B, verenigd zullen zijn. Het grote
einddoel moet zi.intj'de bedrijven in

Om tot dit einddoel te komen zal strijd, zeer veel 's tri ji
zelfs, geleverd moeten worden. Als het doel eenmaal bereikt
ia zal de arbeider nog steeds rekening hebben te houden met
andermans belangen. Zo zal men, als b .v . het trambedrijf in
handen der arbeiders is, toch rekening moeten houden en over-
leg plegen met hen, die van de diensten der tram gebruik ma-
ken, want het bedrijf moet ook aan hun belangen worden aan-
gepast. Het zal dan zo worden dat alle arbeiders in dit be-
drijf voelen »dit is ona bedrijf , dat wij gezamenlijk drijven
niat alleen in ons eigen, doch in aller belang*. De arbeider
zal dan met plezier zijn arbeid weer verrichten, d&ar hij
slechts aan twee dingen behoefte heeft, t.w. *werk* en «rust*
en deze beide voorwaarden dan blijvend verzekerd zijn.

Ten opzichte van de organisatievorm der O.V.B. zegt spr.
dat men moet uitgaan van de gedachte van decentralisatie. De
0,V*B. stelt zich daft ook voor de arbeiders
te organiasren. daar dit de enig juiste methode is om de
vakverenigingsburaaueratie, waaraan alle bonden mank gaan,
buiten de deur te houden. Dat de 0*F.B« alle bureaucratie
uit haftr addden weert komt o@k tot uitiög in het feit, dat

JLjo, handen der arbeiders legt en
•7_™*v*^*-ĵ jp^^«0'Nx « .̂̂ ^^^Hiervan S r s e b s t u s k ^

bonden
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bonden geschiedt. Voorts ziet de O.V.3. het congres als een
bijeenkomst van alle leden - zij het dan ook door middel van
afgevaardigden - waarin de leden hun mening kenbaar kunnen
maken, zulks in tegenstelling tot de congressen van de anöere
vakorganisatie's, welke in feite bestuursvergaderingen zijn,
waar de leden mogen komen luisteren.

Bij het voor het voetlicht treden van de O.V.B, zijn de
volgende punten van het grootste belangt
Ie» De economische demycratie.

BC samenwerking ~vah de andere vakbonden met die van de
werkgevers en met de Staat moet verworpen worden, dasc dit
een samenwerken ia met de kapitalisten en bourgeoisie,
dus in strijd met de belangen van de arbeidersklasse. Ook
samenwerking met het Parlement, de politieke partijen dus,
kan in geen enkel opzicht voor de arbeiders voordelen op-
leveren, daar de politieke partijen eveneens de gevange-
nen zijn van het kapitalisme. De O.V.B, stelt zich dan
ook op het staftdpuat van antj.-parlemenjp.i-iama^ Dit neemt
niet weg, dat zij onder de huidige omstandigheden wel

x- rekening zal hebben te houden met het Parlement en de Qe-
^ meenteraden. Dé economische democratie der O.V.B, zal

echter te allen tijde gericht moeten zijn op het belang
der arbeidersklasse, zodat de klas B es t rüd v o or haar het
enig aanvaardbare ia.

2e. Het vakverenJgingawerilL.
Doelen streven van de O.V-B. ia één vakbond, welke alle
Nederlandse arbeiders zal omvatten. De arbeiders moeten
op zodanige wijze in deze beweging worden opgevoed, dat
zij na verloop van tjijd ,in staat zal zijn het gehele
productie apparaat in handen te nemen. Het zullen allen
actief werkende leden moeten zi jn, die de sociale revolu-
tie als zij komt, niet alleen verder kunnen ontwikkelen,
doch ook in handen houden. Het moet dus daarmede niet
gaan zoals thans in Italië1 en Frankrijk of zoals in Tsje-
cho-Slowakije.is geschied» n.l. de leiding in handen van
een politieke partij, de communistische partij, welke in
wezen geen communistische partij is doch een zuiver Sta-
linistische beweging, voortgekomen uit de communistische
Partij in Rusland, maar met een dusdanige macht bekleed,
dat zij het werkelijke communisme naar haar hand heeft
gezet en ondergeschikt gemaakt aan haar doelstellingen.
Zulk een BolsJewistisch-Stalinistische beweging kan in
ons land en ook elders, slechts sterk zijn door de onmacht
en verdeeldheid der arbeidersbeweging. De arbeiders in de
O.V.B. moeten zo worden opgevoed, dat zij zich van hun
gezamenlijke macht bewust worden en dit bewustzijn naar
buiten kunnen uitdragen.

Hierna wordt een half uur gepauzeerd; zij die in discussie
willen treden kunnen zich in de pauze opgeven bij de voorzit-
ter.

, Te 18.30 uur wordt de TeEffcdaaKt.Hff voortgezet en blijkt,
ƒ dat zich ig personen voor discussie hebben opgegeven, t.*,*
frX.|Qardenier, Klaas, geboren 29-8-1886 te Spijkeniase, grondwer-

ker, wonende te Rotterdam, Mathenesserstraat 128b;
< l Smid, Wietse, geboren 9-4-1887 te .de Leek, wonende te Botter-

dam, Snellinakstraat 40b;
x|Poppe, Constant Johan Hendrik, geboren 28-2-1899 te Tilburg,

wonende te Amsterdam;
an der Horet, Pleter Johannes, geboren 10-8-1905 te Rotterdam
wonende te Rotterdam, Mr.Jkv.d.Woudenslaan 18?

OeaterwiJfe
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Cornelis, geboren 6-11-1906 te Rotterdam, wonende
te Rotterdam, ^wYVarke noords e weg 27 Jklein 85

KfRoozen, Wang, geboren 23-5--1897 te Dordrecht, wonende te
Dordrecht 9 J.leruelstraat 74;

x t Priem » Oasper Joseph, geboren 5-8-1885 te Amsterdam, wonende
te Amsterdam;

rfivaia Die J en, Jilles, geboren 6-9-1916 te Rotterdam, wonende te
Ho 1 1 er-dam, Lobeliastraait ISj . . .

^| Gaal , Wilhelmus Johannea , geboren 12-11-1910 te Alblasserdam,
'wonende te Rotterdam, 71 ier denstraat SS;

jMde Winter, Arie, geboren 23-3-1887 te Rookanje, wonendete Rot-
terdam, Orondherendijk 55a; «.*••*

sLiBestman, Jan, geboren 10-5-1918 te Rotterdam, wonende te Rot-
terdam» Busken Hue t straat 7b;

^l 2i£§J2B» H* » nadere personalia niet bekend, wohende Kremersweg
Ö te Hyppolituahoef ;
de Bendt,- A», nadere personalia niet bekend, wonende te f s-G-ra-
venhage, Stationsweg 5j , ,

k j de Jonge , G. J,, nadere personalia hier niet bekend, wonende
te Bnachede, Perikweg 114;

- 'Heine, nadere personalia niet bekend, wonende te Rott^dami
x j Haan, J.» nadere personalia hier nog niet bekend, wonende te

'Rotterdam;
.̂ | Mei , nadere personalia nog onbekend, wonende te Rotterdamj

./ tvan¥oort , nadere personalia nog onbekend, wonende te "Rotterdam

—* van Bi4k, nadere personalia nog onbekend.

Te 2S uur wordt de discussie geschorst, waarna enkele medede-
lingen volgen voor de slaapgelegenheidregeliflg voor de afge-
vaardigden van buiten Rotterdam.
van Os, L. sluit de vergadering en verdaag:t deze tot morgen,
Zondag, 17 October 1848.

van den Berg, A*, heropent op Zondag 17 Ootober 1948, te
9 uur,de vergadering, waarna de discussie wordt voortgezet»

Alle discussianten onderschrijven in grote lijnen het
betoog van Albert de Jong. Wel brengen diverse spr. na»r voren,
dat men in vele gevallen terug grijpt naar de oude principes
van het ÏT.A.S.; bezwaar wordt gemaakt tegen kat anti-p*rlemen-
taristisohe standpunt, anderen brengen weer naar voren, dat
men het verband heeft gemist tussen de inleiding en het eigen-
lijke onderwerp *Sfeatuten en Reglementen". Toorta doen zich
stemmen horen, die zich uitspreken teg_en de Bedrijfsorganisatie
en die een geconcentreerde arbeidersorganisatie voorstaan als
tegenwieht t»o»v. de geconcentreerde kapitaalsorganisaties.
Een punt van zeer felle discussie is het al of niet zitting
nemen van bestuursleden der O.V.B. 4a andere organisatie' s,
waarbij hoofdzakelijk aan politieke en geestelijke organisa-
tie's wordt gedacht. Tooral de Rotterdamse afgevaardigden zijn
zeer positief hieromtrent en zijn de mening toegedaan, dat een
gelijktijdige vervulling van beide functie 's niet mogelijk is.

de Jong,, A*A« weet in zijn antwoord diverse misverstanden
uit de weg te ruimen, waarna van de Berg, A* de discussie voor
gesloten verklaart.

Sir»
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Spr. geeft dan het woord aan Poppe, C»J.H., die op zijn
uitdrukkelijk verzoek eerst thans, dua na het sluiten van de
discussie het. stafldpunt van de Amsterdamse deleg-atie uiteen-
wil zetten*

Spr. v/erklaart namens de Amsterdamse afgevaardigden dat de
afdeling Amsterdam meent^het "Ontwerp Stmtuten en Reglementen*1
van het Landelijk Commité te moeten aanvaarden noc-h te moeten
amenderen, doch met een geheel nieuw Ontwerp voor de dag te
moeten komen. Spr. zegt, dat het "Ontwerp Statuten eriReglemen-
ten" van het Landelijk Commité nog te zeer gebonden is aan de
sfeer van de oude vakverenigingen en in geen enkel opzicht wijst
op de vernieuwing, welke de O.V»B. scksöi zegt voor te staan.

Spr. verzoekt daarom aan van de Berg, A.» om bij stemming
uit te doe.n maken of het " Ontwerp - Amsterdam * (hetwelk
in afschrift als bijlage l is aangehecht) dan wel het "Ontwerp -

v Ja* Landelijk Commité* (hetwelk in afschrift als bijlage 2
is aangehecht) in behandeling zal worden genomen*

van de Bjsrg, A., verklaart zich aaeoord met dit voorstel,
waarna tot stemming wordt overgegaan. Met algemene stemmen,
uitgezonderd die van de Amsterdamse afgevaardigden, wordt be- |
sloten hst "Ontwerp1* van het Landelijk Commité, al dan niet
na aanneming der diverse amendementen, te aanvaarden.

Hierna wordt het "Ontwerp Statuten en Reglementen" van het
Landelijk Oommité artikelsgewijs behandeld. Ben aantal arti-
kelen w0rdt geamendeerd, andere weer, zij het ook soms na»er
heftige discussie's ,ongewijzigd aangenomen.

Ha eindeloze discussie's worden de StatfWn dan vastgesteld,
doch bij de behandeling van het "Huishoudelijk Reglement" le-
vert artikel 33 dusdanige moeilijkheden op, dat besloten wordt
een commissie te benoemen, welke deze kwestie nader zal be-
zien om vervolgens t»z«t . hierover advies uit te brengen aan
de Landelijke Raad. Deze oommiaaie zal» met algemene goedkeu-
ring, bestaan uit de nav ol^endepersoneni
de Jonge, Gr»J. , voornoemd;
Bestman , J.j 3>oJ'
de londt, A.$55>///*^ „,
Priem, C»J.; en» /o j'
Grojji^nb^er, nadere personalia hier niet bekend, wonende te

Daar de overige artikelen van het Huishoudelijk Regle-
ment geen on-overkomenlijke moeilijkheden blijken op te le-
veren, wordt het , met uitzondering van artikel 33, met al-
gemene stemmen aanvaard.

van de Berg, A.» brengt de indeling van de te vormen Be-
dr i jfsbonden onder de aandacht der afgevaardigden en verzoekt
de afdelingen hierover t.z.t. advies uit te brengen (deae in-
deling der Bedr i jfsbonden is in afschrift als bijlage 3 aan-
gehecht).

Spr. brengt vervolgens het voorstel van Rotterdam betref-
fende de contributieregeling, verdeling der contributie, anz.
( alles in afschrift als bijlage 4 aangehecht) in behandeling.

Ha dikwijls zeer heftige discussie's wordt tenslotte de
volgende contributieregeling aanvaardt
jeugdleden ( to t 18, j aar) t

salaris tot fl.20»-
* tt f» 30.-

leden ( 18 jaar en ouder) :
salaris tot f. 30.-

en x
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w f.

* f.
» f.

bovenf .

35,-
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Al deze bedragen gelden per week, waarbij voor de con-
tributieberekening wordt uitgegaan van het netto -looft per
week.

r- Tenslotte wordt met algemene stemmen besloten, dat de le-
\, die gedurende hun lidmaatschap in militaire dienst ver-
/ toeven, ongeacht hun raag, £1. 0*10 contributie per week aul-

len betalen . De overige voorstellen vermeld in bVlage 4,
worden behoudens het laatste betreffende de cumuïatie van
functie1 s, dat een dusdanig felle discussie uitlokt, vooral
van de zijde der Hotterdamse afgevaardigden, dat men niet tot
een vergelijk kan komen, aanvaard. Als compromis wordt dan
voorgesteld dit punt van de agenda af te voeren en het eerst
nog eens in de diverse afdelingen ter sprake te brengen en
daarna hierover of op een volgend Congres, of bij referendum
te besliss/en. Ma enig heen en weer gepraat wordt dit voorstel
aangenomen.

Hierna wordt overgegaan tot het kiezen van de Landelijke

Ingeleverd worden 68 bil jet ten, waarvan één ongeldig .Het
totaal aft n t al uitgebrachte stemmen bedraagt 988 ( 984 geldige
en 4 ongeldige) .

De stemverdeling is als volgt»
Jagerft, A.J.3?» » nadere personalia hier niet bekend, wonen-
de te Arnhem, Onder de Linden 133| 64 s temmen ;
Hoozend/F. i 65 a temmen ;
de Jonge , ö.J", ; 63 stemmen j

Pieter,de
te

Jonff[t
Sliedr

l

geboren 4-6-1908
Dwarsstraat 15}

te Sliedrecht, wonende
echt, Dwarsstraat 15} 63 e temmen, $

B netst ra l P.» nadere personalia hier niet bekend, wonende
*e Amsterdam, Jan van Galenstraat 65 t 62 stemmen \, ÏÏ», nadere personalia hier niet bekend, wonende

*e Vieringen r 62 stemmen j
'f *N7* van den Berg/Anton t 61 stemmen ;

ftijpkema^/J'ac» , nadere personalia hier niet bekend, wonende
te 'a-Gravenhage, Stortenbekers traat 7 s
Greotenboer^ voornoemd t 59

J1*» Jt 61 stemmen
51 stemmenkqi.Steiid,Wietae

•*-il2.0oa£erwijk, 0.,

stemmen
;

51 stemmen
^tl3»v.an

v<il4.
O B , L., t 45 stemmen ;

> iT.6 .var
de

els, Riilippus Godefrldus, geboren 14-7-1900 te Rotterdai
wo'nende te Rotterdam, Jlnsestraat Sla t 29 B temmen j

W.J»/ t 29 stemmen ;
ijzen, Adrianus, geboren 3-3-1905

te Rotterdam, van Harens traat 4 «t »
26 s temmen

(A

i 17. van der Hor s t \), P»J. t
llS.Htiijs» nade're personalia onbekend
119.Hofland , Albert, geboren

te Rotterdam, wonen-
28 stemmen j

<j20

l22

V ^ ^ 23

14-9-1916 te
te Hotterdam, W» Varkenoor ds eweg 33/19
yan cler Vloet, Johannes Maoinus Karel,

wonende

»
25 stemmen ;
Rotterdam, wonende

t 24 stemmen ï

te Rotterdam,
24

geboren 30-10-1911
te Hotterdam, Polslandstraat 26 t

Kruighof , Engel Harm, geboren 20-9-1905 te Groningen, wonen-
de te Rotterdam, Dahliastraat 25b t 19 stemmen ;
Pender_s_, Josephus Johannes Adrianus, geboren 14-12-1913 te
Rotterdam, wonende te Rotterdam, Buitenhof s traat $4e t
18 stemmen ; en t
Gardenier , Klaas» voornoemd i 17 stemmen.

Daar
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Daar 15 leden voor de Landelijke Baad gekozen moeten
worden, doch slechte lê afgevaardigden het vereiste stemmen-
a&ntal hebben verkregen, wordt bij acclamatie besloten om de
Ifo's 14 en 15 als nog voor gekozen te verklaren. »

Vervolgens wordt overgegaan tot de verkiezing van het
Dagelijks Bestuur van de Landelijke Raad-\ 'Daar geen andere
oandidaten zijn gesteld dan» "̂~" '. ' ^

r van den Berg, A* ; «20?/2-
x Smid, W» j en c ,? JU? 5
-Beatman> J», 2>ofi
worden deze met algemene stemmen benoemd tot reap*

en penningmeester *

(

/~de

Vervolgens wordt overgegaan tot het benoemen van een
gommieaie van Beheer voor de Weeira tandakaa.

Ha veel discussie worde'n hiervoor benoemd»
t Bestman , J", ;

Gar dénier , K» J
van Die Jen, J" r i ^ & y y -

der Yloet, J*M.K„ $ en i ^ ****
v' i gaal, Jan, geboren 11-3-1902 te Alblasserdam, wonende te Rotter

dam, Charlo^aeKerksingel 20b.
Tenslotte wordt een Kae-Gontrole- Gommia s ie benoemd, be-

staande uit t
Kruidhof . S^ïï. ;

l van Haas t eren , Hendrikus, geboren 21-6-1910 te Rotterdam, wo-
riende te Rotterdam, Orchidestraat 7 ; en f -

l van Stooij, Sjouke, geboren 4-6-1894 te Amsterdam, wonende te
Rotterdam, Slz endaal 16.

v an JLen Berg , A.» herneemt vervolgens het woord en stelt
voor om punt 5 en 7 van de agenda, het ontwerp "Program van
Actie11, benevens de aanvullingen en amendementen hierop van
de afd. Rotterdam ( alles in afschrift als bijlage 5 bijgevoegd
en de bespreking van organisatorische zaken, propaganda* enz»,
te laten vervallen en te verwijzen naar do eerstvolgende verga-
dering van de Landelijke Raad. Dit voorstel wordt met algeme-
ne stemmen aanvaard.

Hierna vraagt een der Amsterdamse afgevaardigden het woord
en leest, staande de vergadering, namens de afdeling Amsterdam
de volgende v/ er klaring voort

Be afdeling Amsterdam verklaart t
Ie* dat de Statuten en Reglementen berusten op grondslag der

oude,beataande organisatie* s fW«W*i/
Se. niet accoord kan gaan met de houding van het Congres "t. o. v.

de Pttbliek-aechtelijke Bedrijfsorganisatie, zoals dit als
wetsontwerp aan/fafêlflli Kamer is voorgelegd;

3e. bezwaar maakt têgeii bepaalde besluiten op het Congres geno-
men ;

4e. een afwachtende houding zal aannemen t»a.v, de verdere gang
van zaleen $ en t

5e. een en ander in dé Plaatselijke vergadering te Amsterdam
nader zal bespreken.

van den Berg, A* merkt op, dat het onder punt 2 genoemde
bealist onjuist ia, daar uit de doelstellingen des O.T.B, dui-
delijk blijkt, dat men tegen dit wetsontwerp is~.

Spr. sluit hierna onmiddellijk, kenlijk met de bedoeling
elke reactie te vaff^paften, te 17 uur het Congres, daarbij de
wend uitend, dat allen zich eendrachtig zullen inzetten tot
groei en bloei van de O.V»B».
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Ben afschrift van de Agenda van het Congres is aangehecht,

Achter de bestuurstafel waren gezetenj
Van den Berg, A. j -Ie
Ooaterwijk. C* j $0
Bestman, J. ; en t 50

, J.

Verzonden aam

Hoofd Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage.

C
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van de afdeling Amsterdam

• O H T UT B B l? - B S Ö I Ï T S S L V E H K L A H I W S

van'het Verbond van Onafhankelijke Bedrijfsorganisaties

Artikel l
De arbeidersklasse van Nederland, zowel ala in de gehele wereld, kwam de
laatste tientallen jaren geleidelijk onder belangrijke gewijzigde staatschap
pelijke verhoudingen te leven en kwam daardoor in haar strijd tegen kapi-

talistische uitbuiting ook voor sterk gewijzigde opgaven te staan.
De ontwikkeling; van het maatschappelijke leven heeft hoe langer hoe meer
op economisch terrein tot organisatie gevoerd. Hier zijn het de monopo-
lie' s» die hun almacht op het terrein van het economisch leven tot gelding
brengen; daar zijn het de staten zelf die rechtstreeks het economisch le-

r ven beheersen.; maar in beide gevallen berust de macht op het bezit van,
' op beheersing over de productie middelen( grond, fabrieken, machines, trans-

portmiddelen, enz.)
De uitbuiting van de arbeidersklasae b l i j f t daarbij gebaseerd op het feit,
dat zij die alle maatschappelijke rijkdom voortbrengen, over het voortge-
brachte niets te beschikken hebben, omdat de arbeiders als niet-bezitters
slechts hun arbeidskracht kunnen verkopen, aan hen die de productiemidde-
len bezitten of beheersen, maar de bedrijfsarbeiders staan veel minder
dan onder de vroegere verhoudingen tegenover particuliere werkgevers. Hun
vijand is thans in stijgende mate de gehele georganiseerde kapitaal smacht.
Dit laatste is de belangrijkste wijziging waaop wij hier boven doelden.
Monopolistische heerschappij en staatskapitalistische organisatie beheer-
sen het gehele maatschappelijke leven over grote geografische ruimte en
daardoor over millioenen werkers. ' :

Kleine ondernemingen, .ja ,£&k kleine staten, Borden „onder die :«ms tandig-
heden volkomen diens t «b^aar <--aftÈ de gr ©t e^ mach t s organisatie. - ?-
Deze machtsorganisaties betristen s-lkaar met de felste middelen de over-
heersing en uitbuitir^-t^ mi>3^08n^ #--.,>;!,>,.
Waar elk dier org'an-i»at^.«s- freg«jaover¥de *tag-ensta|tóer«B4eC'h*s-winnen kan

V' door machtsconcentratie op «oöaoiniseh terrein ©n vergroting v.an het haar
[ onderwoppen gebied, ia deze -ontwikkelang-V'an het kaPitalisiiieaaar een vol-

komen beheersing v-an het economisch en sociale leven ,'QnvermitJdelijk, zo
niet de arbeiders zelf daartoe front maken.
Het gehele maatschappelijke leven wéa?dt sfc«ede mineer gerichte «p 'behoef ten-
bevrediging van de gs?Gfeta-vmaB:»a,* steeds meef ,©-p ,acaaQmis.gk.sf ejQjailitaire
machtsvorming. De levenaatandaar-d van de g>rot.e^mas.aa.-/i& vy^r.iy](ï«.l overal
dalende. Het verzet v an^dsi «Arbeider s 49gea,d<9s« l-©nfc5»ikk«3fr:ka^-w03pdt tot
de hoogste vorm van J£laaa4sferi|4,r*apa«'er'''d%a* vZi^-beiWAs-t^/iea^doel stel-
len een nieuwe ma*tsehappolijke ordes te- vas,i%Bö> mÉ^i^dbêwarbeiders zelf
de macht in het economische leven u>itoefei?^, ^èlf fde/kePteij'Vyen beheersen
en op deze wijze de productiemiddelen in handen van de eigen gemeenschap
nemen.

Artikel 8
Ondertussen is de arbeidersklasse als geheel nog niet aan dit inzicht toe,
Nog geldt het doel in de klassestEijd alleen of voornamelijk de directe
arbeidsvoorwaarden. De ervaringen leren ons dat de oude arbeidersérgani-
saties zelfs In die strijd aan de zijde van het georganiseerd optredende
kapitalisme zijn gekomen. Voor de vestiging van een nieuwe klasseloze
maatschappelijke orde zijn «ij evenzeer totaal onbruikbaar. Hun ideolo-
gi*ên én organisatievorm zijn niet gebaseerd op het zelf doen en zelf be-
heersen door de arbeiders» Integendeel. Hun hele wezen sluit aan

kapitalii
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kapitalistische tendens van versterking der beheersing over de arbeiders*
Aan de toppen van deze organisaties die een daarop geheel gerichte struc-
tuur bezitten, zetelen de machthebbers, die alle lijnen in handen hebben,
alle machtsposities beheersen. Deze organisaties nemen dus een plaats in
in het raderwerk van de kapitalistische beheersings-organiaatie, waarbij
zij zich ten nauwste met de kapitalistische sta»!; hebben verbonden.

Artikel 3

Be practijk van de arbeidersbeweging in Nederland is daarmede geheel in
overeenstemming. Deze organisaties, in het bijzonder de Uniebonden, vol-
gen de directieven van het staatsbestuur, verken samen met de werkgevers
in organisaties als de Stichtingen van de Arbeid en de Landbouw, aanvaar-
den de instructies van hogere staatsambtenaren en instanties, zoals het
College van Rljksbèmiddelaars en streven er zelfs naar deze beheersing
over de arbeiders te vervolmaken door de z.g. Publiek-Rechtelijke-Bedrijfs
organisatie.
Anderzijds nemen deze organisaties direct plaats naast de heersende klas-
se, wanneer- de arbeiders door hun ervaringen gedreven, door hun nood ge-
stuwd, de juiste weg vansself en gezamenlijk doen en van eigen machtsvor-
ming betreden. De strijdende arbeiders vinden steeds de vakbonden tegen-
over zich als bedwingers van eigen arbeiderswil.
Al is de E .V „C, met haar vakbonden momenteel in deze kapitaalsorganisa-
tie niet opgenomen', haar instelling en organisatievorm is zeker niet min-
der op dit alles ingesteld. Dit blijkt duidelijk uit haar streven naar
officiële erkenning. Het is slechte haar oriëntering»» op Rusland, die
haar buiten dit alles houdt.
De arbeiders doen dagelijks deze ervaringen op. Zij gaan en zullen steeds
meer gaan beseffen, dat dé oude vakverenigingen en hun vormen onbruikbaar
zijn geworden voor de strijd om betere arbeidsvoorwaarden en voor een
nieuw op het gemeenschapsbelang gerichte orde*

Artikel 4

Reeds zijn duizenden arbeiders buiten de rijen der vakbonden geraakt. Dui-
zenden hebben reeds kennis gemaakt met de strijdvormen van eigen actie on-
der eigen leiding. Duizenden zoeken naar de mees.t bruikbare vormen van
strijd en organisatie. Bn tienduizenden bij vakbonden aangeslotenen dragen
reeds de gedachte bij zich, dat de arbeidersstrijd nieuwe wegen zal moeten
«E&a&n.
Uit dit alles slechts is de oprichting van het WO.B* te verklaren. Dit
is haar diepere betekenis. D^ leden van het V.O.B» verklaren nadrukkelijk,
dat zij geen nieuwe vakbond «f vakcentrale wensen. Zij streven ernaar een
nieuw soort strijdorganisatie te vormen en te propageren en deze dus ge-
heel dienstbaar aan de strijdende klasse zelf* De nieuwe .organisatie dient
dus geheel te worden beheerst door ds arbeiders zelf. Zij kent niet het
systeem van centralisatie van macht en bestuur over de arbeiders* Zij be-
tracht en propageert de bedrijfsorganisatie als een onafhankelijk arbei-
derswapaa, inds, klassestrijd. De federatief verbonden bedrijfsorganisaties
vormen.-4iïhet V.O.B, gaan uit van de groeiende arbeiderseenheid op de
grondslag van het bedrijfsleven. Bik belangrijk verbondsbesluit komt
slecht s aan de leden toe* De strijdeenheid van de bedrijfsarbelders en
de klasse gaat boven alles en daar waar beweging en actie onder de ar-
beiders ontstaat, gaan de leden van de aangesloten bedrijfsorganisaties
er steeds van uit, dat alle bedrijfsgenoten hun wil gemeenschappelijk
tot uit£r#lfking moeten brengen» r~~ <£—
Het verbond stelt zich ten doel strijd en organisatie van de Nederlandse
arbeidersklasse op grondslag van bovenstaande algemene inziehtea en orga-
nisatériaohe grondgedachten te bevorderen, opdat de nieuwe wegen die in
de klassestrijd noodzakelijk zijn zo goed en zo snel mogelijk worden ge-
vonden. ,
Waar de strijd van de klasse een internationale is, voelt zij zlsh ten
nauwste verbonden mét al die organisaties, die in het buitenland ia

riahttiag
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riohting werkaaam zijn en streeft zij ernaar met deze verbindingen aan te
gaan en te onderhouden*

O K T W l R P G R O H D S L A Ö Ï Ï Ï T V A » O R G A N I S A T I E
van het Verbond van Onafhankelijke Bedrijfsorganisaties.

"°" <*• *•

Artikel 3.

De aan déze artikelen voorafgaande b eg inajalv er klar ing is richtsnoer voor
werk en organisaties die zich in het v erböüd TTiêb ben verenigd.

Artikel 2

Het*V,O.B. is een federatief verbond van onafhankelijke en dus autonome
bedrijfsorganisaties van arbeiders. ~~' """

Artikel 3

Ie bedrijfsorganisatie wordt gevormd door arbeiders werkzaam in hetzelfde
bedrijf f onderneming ) , of, voor het geval bepaalde arbeiders daarvoor
ge»n gelegenheid hebben, werkzaam in meerdere bedrijven van dezelfde aard
en in dezelfde plaats.

~~ " ja
Artikel 4

Bedrijf sarbelders , die op de grondslag van het bepaalde in artikel 3, niet
in ataat zijn zich te organiseren, kunnen lid worden van de voor hem meesfr
nabije bedrijfsorganisatie uit dezelfde soort van onderneming.

Het beslissingsrecht in alle zaken van de Onafhankelijke Bedrijfsorgani-
satie (O.B.Q.7 komt toe aan de^JLeden^ van de organisatie. Dit houdt in;
dat principieel ook de beaTriïïngQ'nrlln de_federatieve organen van het ver-
bond aaa de lejde.a...ïan de aangesloten 0*B.O' s^ toekomen. Dit uitgangspunt
wordt in de navolgende artikelen nader omschreven*

Artikel 6

De Onafhankelijke Bedrijfsorganisaties aangesloten bij het verbond en alle
federatieve organen, die daarvan deel uitmaken, steunen elk streven, dat
het aalfstanéig en eendrachtig optreden van de arbeiders op grondslag van
de bedrijnen bevordert. Het gehele organisme moet worden gezient

a* .AM propaganda- organisatie voor deze gedachten, nader omschreven in de
beginöêlverk3^Füg:r~~ — ~~~
b. Als strijdorganisatie der bedrijfsarbeiders.

Indien in geval v/an acties daarbij ook niet-leden van het verbond betrok-
leen aljn, streven alle aangeslotenen ernaftr, dat alle in de actie betrok-
kenen, zelf hun v er trouwens lieden daarvoor aanwijzen en treden do organi-
aaties aangesloten bij het verbond aonodig

Artikel 7.

de toelating als lid beslist da ledénv'Brgadering van de 0»B.O. ter-
wijl ®£k het recht van afvoeren van de ledêialijs'ï" aan die ledenvergadering

Artikel j



Artikel 8

Do ledenvergadering van de O.B. O» kiest uit haar midden een organisatie-
ra»d. Da taak van die raad ia t

a* de ledenvergadering van de 0»B.O. in alle voorkomende aangelegenheden
van adviea te dienen;
b. uiWo^ring te geven aan opdrachten» die in het bijzonder op organisa-
tories en administratief terrein haar door de ledenvergadering worden ge-
geven om de waarneming van het secretariaat en de administratie inzake de
financiën.

9

Leden van de organiaatleraad zijn te allen tijde/ door de ledenvergadering
afzetbaar.

Artikel 10

De O „B „O. 's werken federatief samen. Allen tezamen vormen zij het Verbond
C" van Onafhankelijke BèdrTjraorganisatiee, Deel- organisaties kunnen zi jn»

a. pl^atseli.lke f ederatïes v an O.B»0. * 8} (P*ÏV) .
b* bédr t jjfi^Seps' federatie*- »an 0*B »0*4gev ormd door de CJ.B.O.'s uit dezelf*
da badrijfBiakj over het gehel^ landsf B.d»?*).
o* pro duo | ig*gr o epen en dienea|proepe'ln-organi8at ies , gevormd door O, B. O. 's
ui t D^drl'jv'ëlT^ïêee nz elf de grands tof of daarvan afkomstige halffabrikaten
verwerken, en (voor de diens tin) die soortgelijke diensten verrichten. (P.
en D*?»).

Artikel XI

De plaatselijke federaties worden gevormd door de leden van de bij haar
aangesloten O.B. O. * s. De ledenvergadering van de P»ï. is het hoogste ge-
zag van de P.?..

Artikel 12

De ledenvergadering van de F. I1, kiest een federatieraad, *ier taak op haar
( terrein gelijksoortig is aan dat van de organTsaïTê£aacL, omschreven in

artikel 3. De ledenvergadering heeft te allen tijde het recht leden van
de federatieraad af te zet ten*

Artikel 13

Uit het bepaalde in artikel 12 volgt» dat de P»!1» zich in het bijzonder
bezig houdt met pla&tselijke aangelegenheden wat betreft organisatie,
propaganda en actie. Bijzondere zorg besteedt de P. P. e&n het werkster
bevordering van Eet klassetinzicht bij de arbeiders vooral bij de leden
ter O.B. O. 's, opdat het algemeen inzicht in taak en positie van de zelf-
standig optredende klasse wordt bevorderd»

Artikel 14.

De beslissingen genomen door- de ledenvergadering van de P. l1» zijn, voor
zover zij geen aangelegenheid van een bepaald bedrijf zijn, b indand voor
alle leden en mitsdien ook voor de aangesloten O.B.O.'s.

•i'V

Artikel 15

Alle andere federatieve vormen van het verbond hebben als hoogste gezag

De
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De f. e der a t iev e rg ader ing wo rdt gevormd door de afgevaardigden van de 0»B»0.'s,
Hé t aanTaT afg eva&rdfedèn per O .B • O. wordt vastgesteld door de federatie-
vergadering, doch bedraagt indien daarover geen afwijkende beslissing
wordt genomen ten hoogste drle>
Alle leden van aangesloten bedrijfsorganisaties hebben, indien zij daarom
tijdig verzoeken, recht om de bijeenkomst bij te wonen. De termijn, hier-
voor bedoeld, wordt door de fedafta&ievergadering in het algemeen bepaald.
De afgevaardigden worden voor elke federatievergadering door de ledenver-
gadering van elke O,B.O. aangewezen.

Artikel 16.

llke federatie heeft slechts het recht beslissingen te nemen, die haar
krachtens haar taak toekomen. Haar beslissingen zijn bindend voor alle
bij haar aangesloten O.B.O.'s. Op overeenkomstige wijze als voor de orga-
niaatieraad in artikel 8 is bepaald, wordt door de fedeéatievergadering
een federatieraad gekozen.
ülke federatievergadering1 heeft het recht leden van de federatie af te
zetten*

Artikel 17

De federatieledenvergadering van de P.3?. en de andere federatievergaderingert
stellen een reglement santen waarin de taken van de federatie worden om-
schreven* In zodanig reglement wordt aandacht besteed aan het verzamelen
van gegevens over t

a* productie, productieverhoudingen,bedrijfsverhoudingen en dergelijke^
b. arbeidsvoorwaarden, sociale toestanden en dergelijken j
o. de1 organisatie en het inzicht bij de arbeiders;
d. de invloed en de betekenis van werkgevers- en publiekrechtelijke or-

ganisatie tegenover de zelfstandige strijd van de arbeiders.

Artikel 18.
•'Viv'-1 •

Van de gegevens bedoeld in artikel 17 wordt regelmatig mededeling geda&n
aan de O rB*0.'s en aan het V.O*B» en de andere federaties.

Artikel 19

Hoogste instantie in het T.O.B, is het congres van afgevaardigden der O.B»
O.1 s. Tenzij het congres aftder a bepaalt heeft elke O.B.O. het recht maxi-
mum drie afgevaardigden te zenden.
Het derde en vierde lid van artikel 15 is van toepassing.

Artikel 80.

Het congres kiest een v erbondsraad, waarvan de leden op elk congres afzet-
baar zijn*
De verbondsraad bestaat uit tenminste 15 leden, te verkiezen uit voordrach

ten op te maken uit de federatievergaderingen bedoeld in artikel 15 en
de 0.3*0.'s.
Bij de samenstelling van de v er bondsraad, moe t er van worden uitgegaan, dat
elke federatie tenminste recht heeft op èln plaats in de verbondaraad.
De verkiezing van deze leden ga» t derhalve aan de verkiezing van de overi-
ge leden vooraf*

Artikel 31

Zn aansluiting óp het bepaalde in artikel 17, stelt het congres een regle-
ment aamën waarin de taken van het verbond nader worden omschreven.
Aan de in,dat artikel genoemde punten wordt aandacht besteed. Aan de O.B.
O. 'a en ét federaties wordt regelmatig verslag uitgebracht.
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22 . .
•• '•&''-! ' ti B .i-/; Irf: ƒ;;:, g O f) £ i 1; f* J I O V 90 v l - : , ; i ; l9V -£S1.<. O ^ I C s V S Vj.^iiBDi.-/h:i[ !I

De verbondaraad kiest ui t haar e i ^ é ^ M t t ^ S l ^ a R w ï f e v r -
bondsraad en de Dagelijkse Saad hebben in het bijzonder tot taak^T ^

a. het congres, en alle andere, instant jles {0.*B*jO. *s en de federatie Bh) -van
adviea te di%*tènfSXD-l^-TC8^j:<I06ti "3- U -Te- > n*, i: jsn,; i;; .a v o^oaiSY j*r ^rü).^"
b. uitvoering te geven aan specials
aanzien van de . waar neming van het

Artikel 85»

Sik ja*r wordt een congres gehouden. Omtrent beslissingen die genomen
moeten worden, voordat het komende bongres bijeen is, wordt onder uiteen-
zetting van de aangelegenheid schriftelijk het oordeel van de O-B.O.'s
ingewonnen. Bij deze schriftelijke stemming is de uitspraak van de meer-
derheid bindend. De beslissing moet op het eerstvolgend congres worden be
krachtigd.

- Artikel 24.

Inzake finanei§n geldt in het algemeen het navolgende. De contributie is
afhankelijk van de uitgaven* De O.B.O.'s, de federaties en het V>O.B.
maken elk een jaarlijkse begroting van uitga»»n van orgaaiaato^isohe aard
op en stellen hun ledentallen vast, waarna een globale hoofdelijke omslag
wordt vastgesteld. Al de genoemde onderdelen behoeven dus respectievelijk
ds goedkeuring van O *B»0. -v erg ader ing, plaatselijke ledenvergadering, fe«
dö>r at iev ergader ing en congres. De hoofdelijke omslag wordt zodanig gere-
geld, dat de bijeengevoegde bedragen van O. B. O., federaties en Verbond
da&ruit loinnen worden bestreden, maar- een min of meer vaste Qohtributie
betekenen.

Afrtikel 25.

De 0*B.O". 'B houden do beslissing inzake de verdeling der g e inde bedragen
aan zich, ook wanneer om redenen van practische aard de inning centraal
g-eachiedt. Waar de beslissingen van federatievergaderingen en congres

V* echter bindend zijn, zijn zij verplicht de verdeling overeenkomstig de in
^ die instanties gevallen besluiten te verrichten.

Artikel 26

Bijzondere inningen als voor weerstandakasaen enz. beheren tot de zorg
van de O.B. O. 's in wier handen deze middelen blijven.

Artikel 27.

De organisatie- contributie wordt voor het eerste jaar vast gesteld opt

7*0. B." s 25 cent per week
PiJ1» f 10 cent per week
B^G.i1. t 10 cent per week
P» en D»?* t 5 cent per week
O. B. O» l 40 cent per week

de gevallen wa&rin geen P. en D»f* bestaan, vervalt deza contributie
dit ja*r aan het V.0.1,
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Bijlage 2 ̂

O f f T W B R * S T A Ï U T I Ï B W R S & L B M B U T B W
van het Algemeen Verbond van ledrijfsbonden.

HAAM m ZETEL.
Artikel l

Het Algemeen Verbond van Bedrijf sbonden ( bij verkorting aan te duiden met
de letters A»V#B») ia gevestigd te .........

Amendement

ÏÏAAM B¥ ZSTEi.

Artikel l

( 0,¥»B* (Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties). In alle volgende
artikelen d^s lezen t O.V.B, en niet JUV.Bé --(opmerking I.D. Rotterdam,

—*"~ amendement i® zijn geheel aangenomen).

DQSL ÏÏÏT
L

Het A.V«!«t stelt zich ten doel de beharJUging van de stoffelijke en geste-
lijke bei&ngen der Nederlandse werkers en hun gezinnen, in het bijzondür
voor #®ver deze belangen liggen op het terrein van de arbeid. Ale algemeen
rionfeaneer voer zijn arbeid erkent het A.V*B* de hoogstéTi«ïrja.en van waar-
heid en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid en keert het z"Toh
tegen elke jrorm van stoffelijke . J inf faf lBjaMJ^

iJfe ~*rm**, «r«— y .-U'' mli!)j;»l|aiL-»i«wtMya^»gi|aiaiii^i»wifl^

Dien ov/ereerütomstig streeft het A*^-B* naar*

l .Omvorming van de bestaande sdc iaal- eeo nonai a che verhoudingen,

T ^ a . het eigenlijke doel der voortbrenging een behoeftenvoorzieniag, gericht
( op het algemeen welzijn, kan worden verwezenlijkt?

b. aan iedere werker, waar ook zijn plaats is in het productie-proces,
gelijke zeggenschap en gelijk beslissingsrecht en daardoor mede-verant-
woordelijkheid voor de bereiking van dit doel worde gegeven;

e. aan ieder gelijke levenskansen op alle gebieden van het maatschappelijk
leven worden geboden*

Het A.V.B» acht hiertoe een socialistische ordening van het gehele be-
drijfsleven onmisbaar, waarbij de eigendom van en de beschikkingsmacht ever
de productiemiddelen in handen derjgemeenschap moeten worden gelegd. Het
reent op en de plicht tot arbeidydient voor ieder te worden erkend en ge-
steld. Gs*, OU-wA '«WL/fcAZsA-^jM*» «^pk-^xU-tt*. t»A,fA-*OU.J
Aan ieder, die werkt of door omstandigheden buiten zijn wil niet werken
kan, behoort een menswaardig bestaan te worden gewaarborgd.

2* Vorming; der werke,rs-geeatelijkt zedelijk en lichamelijk- tot volwaar-
dige deelgjinjiJign aan het maatschappelijk leven en het wegnemen van alle
bel emmer i ngen~di e daz e vormïng™ln^i*'weg staan.

» Algehele doorvoering der volledige economische d8moQr.|i^e, met de daar-
an verbonden plichten en rechtea, welËe op euc gebied' r|ffS^et maa|aahappe-

3
aan
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lijk leven tot gelding moeten komen.

4» Ben internajbisjaale rechtsorde, waarin, met behoud van de eigen cultuur»
de werkers van alle landenTh vrijheid samen-leven, op de grondslag van een
rechtvaardige verdeling 9er welvaartsbronnen, een juiste internationale
arbeidsverdeling en de gezamenlijk .aanvaarde verantwoordelijkheid voor het;
handhaven van de vrede en de beveiliging der mensheid tegen elke aanval
op hun verworvenheden aan vrijheid en demooratie.
Ter bereiking van dit doel streeft het A.T.B, naar de vorming van een
zelfstandige sociaal-economische organisatie van de arbeid, welke inter-
nationaal de werkende massa's vereaigt op de voren omschreven grondslagen
van doelstelling en beginselen van het A.V.B..

Amendement ROTTERDAM

Doel en beginselen.

Artikel 2.

Als algemeen richtsnoer voor zijn arbeid erkent het O.V.B, de hoogste
y^normen van waarheid en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid en

f ceert zien tegen elke vorm van stoffelijke en geestelijke dictatuur
Hierachter aan toevoegent over de arbeidersklasse (Opm,/ï^33* B 'danu amende-

ment niet aangenomen).

In toelichting- punt l, na C inplaats van»
w waarbij de eigendom van en de beschikkingsmacht over de productiemidde-
len in handen der gemeenschap moeten worden gelegd1*
te leaem
*in handen worden gelegd van door de arbeiders in te stellen organen»

(Opm.I»D« R'damj Amendement aangenomen.).

Punt 4

Hieraan toevoegen*
Voor het bereiken van bovenstaande doeleinden is een zo groot mogelijke
eenheid der arbeidersklasse in de vakbeweging vereist. De O.V.B» plaatst
zich niet tegenover dé bestaande vakcentrales, al heeft zij oritiek op de
besta&ncTé bureaucratische structuur dezer organisaties, doch tegenover de

f loureaugr a t i s she overheersing der vakcentrales, welke de verdeeldheid in de
( iané wêrTTen. De O.V.B, is steeds bereid, uitgaande van de belangen der
"arbeidersklasse de eenheid met de beTtaande massa-vakbeweging toj ...... sfcajidL te
brengen.

(Opm. I.D* H'dajüt Amendement in zijn geheel verworpen),

Artikel 3

Het A*V»1. tracht zijn doel te bereiken langs, wettige weg en wel door*

a. het geven van leiding, stean en voorlichting aan en het coördineren der
werkzaamheden van de"*bij het A»V*J3. aangesloten Bedrij f sponden, "alsmede
van de ̂ plaatselijke afdelingen der lande l Oké Bedrijfsbonden en de daar ai t
te vormen plaatselijke organen der A.T.B..

f r

b. vertegenwoordiging van het A»V.B» en/of de aangesloten Bedrijf sbonden
in publiek-^ a privaatrechtelijke organen, wanneer dit naar het oordeel
van de JTeden van het ATV»E* in het bêTang van de werkere is, alsmede door
het deelnemen én/of samenwerken met andere lichamen in die gevallen waarin.
dit aan het doel van het A.V.B. bevordelijk kan zijn;
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o. het oprichten en in atand houden, al dan niet in samenwerking met ande-
ren, van instel! ing en in net belang- van de werkers en hun gezinnen;

d» het ijveren voor een goede sociale iKndcgffidbcg: wetgeving, zowel landelijk
als internationaal? ™* *~

e. het voeren van propaganda in woord en geschrift voor de doelstelling
en beginselen van het A7T.B*?

f. het verzamelen en verwerken van gegevens omtrent binnen- en buitenland,
welke het AVfr^B • en de aangesloten beorT^f sbonden van dienst kunnen zijnj,

g* het uitgeven van periodieken en geschriften^

h. het bevorderen van internationale aaneensluiting van en aamenwerking
en solidariteit met overeenkomstige organisaties van werkers in andere
landen;

i. alj-e andejre wettig en moreel verantwoorde middelen, welke in overeen-
stemming met de beginselen van het A»V»B» aan heT bereiken van zi jn doel

( oevorderlijk kunnen zijn, mej? uitsluiting van deelneming aan de strijd der
> politieke partijen en ander onmiddelen die de zelfstandigheid van hét A.Ur;B»

in güv'aar kunnen brengen*

Artikel 4

Het A.V«B* bestaat uit Nederlandse b edri j f saohapaaawi jge gevormde bonden
van werkers, die instemmen mêl; het doel en der beginselen van het A.^TS».
Deze bonden moeten bereid zijn, alle in aanmerking komende werkers (sters),
van welke godsdienstige gezwindheid of politieke overtuiging zij ook mogen
zijn, die het doel en de beginselen van heT A.V.B, als voor- hen geldend
aanvaarden, als lid toe te latenjmits de doelstellingen, grondslagen of
politieke richtlijnen, van die organisaties van religieus e op politieke
aard, waarvan deze werkers (sters) krachtens bovengenoemde gezindheid of
overtuiging eveneens lid zijn, niet in principiële tegenstelling staan tot
doel en beginselen van het A.V.B», of aijn zelfstandigheid in gevaar bren-

_ bij het A.WB» aangesloten bedrijfsbonden mogen hun werkingssfeer niet
buiten do, door het congres der A.WB. vast te stellen grenzen, uitbreiden.

(Amendement
Amendement ROTTERDAM

Vanaf artikel 4 overal waar gesproken wordt van BOiJEBET, dit veranderen la
OHCUMSATÏSS,

lat * als lid toe te laten, mits * enz., alles laten vervallen, behalve de
laatste alinea.

Te laten vervallen het gedeelte» * mits de doelstellingen enz.»» tot aan*
* in gevaar brengen».

(Opm. I*D» R'dam. » alle amendementen in zijn geheel overgenomen. ) .

Artikel S.

Het lidmaa.t schap van het A.TF«B« wordt verkregen door het indienen bij het
A*V«B.-bestuur van een schriftelijke aanvrage» waarna door dit bestuur
over de toelating voorlopig wordt beslist, e&n en ander met in acht neming
van de regelen daarvoor bij algemeen huishoudelijk regiement vast te stellen,
De definitieve beslissing -over elk verzoek tot toelating wordt door de
Ver bondsraad genomen.

Artikel .6
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Artikel 6

Het lidmaatschap van het A.T.B* eindigt door t
*MP*

a." opzegging; door een bij het A.V*B. aangesloten Bedrijf abond.
j**r

b.„ ontbinding van een bij het A»V*B. aargesloten Bedrijf sbond.
*»

e* royement.
mf

Tot aan het einde van het lidmaatschap is iedere aangesloten Bedrijfs-
bond gehouden, alle geldelijke en andere verplichtingen uit het lidmaatschap
voortvloeiende, onverkort na te komen.
Bij het eindigen van het lidmaatschap van een aangesloten Bedrijf sbond ver-
liest deze bond, alsmede zijn leden, iedere aanspraak op de bezittingen
van het A.V.B» en zijn instellingen.

Artikel 7.

De' opzegging- bedoeld in artikel 6 onder a, kan niet anders geschieden doft
( ichrif teïijk en met overlegging van b' ewij"sa tukken dat de meerderheid der
^lederfvan de betrokken Bedrijf sbond, door middel van een congres of per

referendum, zich voor die opzegging heeft uitgesproken» Zolang dit niet is *•
geschied, blijven alle geldelijke en andere verplichtingen van de betrokken
Bedrijfsbond, ten opzichte van het A.V»B. van kracht.

Artikel 8

In het geval, bedoeld in artikel 6, onder b, duren alle geldelijke en an-
dere verplichtingen van de desbetreffende Bedrijfsverbond voort tot 6 maan-
den na het tijdstip van ontbinding, terwijl deae Bedrijfsbond en zijn leden
daarentegen generlei aanspraak zullen kunnen maken op de bezittingen van
het A.V*B* en zijn instellingen met ingang- van de dag, waarop de ontbinding
ingetreden is.

Artikel 9

Boyement kan tegen een bij het A*V»B» aangesloten Bedrijfsbond worden uit-
ge afrekent

a» indien ee-ïi Bedrijfsbond haar geldelijke of andere verplichtingen jegens
het A.WB. in drie achtereenvolgendê"Taaatnden niet nakomt; ""

b. indien door een Bedrijfsbond» door een zijner onderdelen of door een
zijner organen gehandeld wordt in strijd met de statuten, de huishoudelijke
reglementen of de overige door liet «ongres van het1.T*B# voor de aangeslo-
ten Bedrijf abonden vastgestelde bindende regelen, alsmede op grond van han-
delingen of nalatigheden, strijdig met de belangen van het A.V.B, of van de
overige bij het A.V„B» aangesloten Brdrijfsbonden.

Artikel 10

Het A.V..B» heeft de volgende organem

a* HBf Congres ;

b* de Verbondsraad ;

c. het A»VrB.-bestuur j

d. de Plaatselijke Algemene Ledenvergadering ;
' ~ ' •" ü.
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e* de Plaatselijke Raden ( vertegenwoordiging der Plaatselijke Bedrijfs-
bonden) ;

t.* de Plaatselijke besturen j

g. andere Organen, welke bij huishoudelijk reglement worden ingesteld.

Amendement ROTTERDAM

Organen

Artikel ie.

Het O.V.B, heeft dé volgende organen»

a» het Congres ;

b* de Algemene Raad me£ Pag el iJ^aSeajbuur ;

o» vervalt

d» wordt QI Ütz de Pla.atBelijke Algemene Ledenvergadering $

e. wordt? d. t de Plaatselijke Raden ( vertegenwoordiging der Plaatselijke
~~ • • Bedrijf sbonden);

f» wordt e t de Plaatselijke besturen j

f» BedrijfBbesturen j

g» andere Organeii, welke bij huishoudelijk reglement wöïden ingesteld.
*t*6pm.I*B* R'damt amendement in zijn geheel aangenomen),

HET COHJRBS.'

Artikel 11.

Tenminste één maal in de twee jaar wordt een congres van het A.V.B»
den. r~ "~ • '" ' ' ~
Het congres bestaat uit op de plaatselijke algemene ledenvergaderingen ge-
'kozen afgevaardigden, alsmede uit de leden van de Ver bondsraad en het

_
Het congres is het hoogste wetgevende orgaan van het A-V -B

Amendement HpTTBRDAM

Het Congres.

A rtikel 11

Ie regel bli jft
ge regel te lezen als volg 1 1
**Het Congres bestaat uit op de Algemene Ledenvergaderingen der Plaatselijke
Bedrijfsojrgiaïiiaaties gekozen af g ev aar dig den , alsmede enz* enz.*.

( Opm;"t *D* R'damf beide amendemenTén aangenomen) .

DB

Artikel 12
/in de drig^ maanden

Tenminste éénmaal vergader* de VéR» van het
De Verb^tJactsïaad bestaat uit t *"-*
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a» de vertegenwoordigers van de besturen der bij het A*V»B. aangesloten
Bedrijfsbonden ;

b» de leden van het A»V«B*bestuur.

Amendement ROTIBRDAM

De Verbondsraad.

Artikel 12

Verbondsraad vervalt, wordt i Algemene Raad.
te lezent UIÏÏÏ uit vertegenwoordigers van de BESTDRMH',maar van de Bedrijfs-
organisaties.

Toe te voegen»
De Algemene Raad bestaat voor minsten*^2/3 van het aantal leden uit niet-
gesalarieerden en vergadert minstens éénmaal in de_maand.
De Algemene Raad zal uit minimum 15 personen moeten bestaan en een Dage-
lijks bestuur hiervan van dfïe perlionen.
.*"".« *. *""Ame ndeme nt

De Ver bondsraad.

Artikel 18

Het onder a te lezen als volgt t
T.en hojogstej^ vertegenwoordigers van elk bij het A#7»B. aangesloten Bedrij!
bonden. " "'" ...... ..... ~" ......... .......... " ..... """" ...... """. ......... - - - • • • .....

Opm. IJD. H' damt alle amendementen zowel van Rotterdam als Enschede
worden aangenomen ).

HBf A»WB> BESTUUR

Artikel 15.

en door hei aongres van het A*V»B» wordt, voor een periode van 2. jaar
een bestuur gekozexy dat tot taak heeft de beslujlten van het congres en
van de Verbondsraad ten uitlroer te brengen en voor ean goede functionering
van het A.V.B» , administraTFef , organisatorisch en propagandistisch zorg
te dragen. "**""* —
Leden van het A.V»B»bestuur, die handelen in stri jd met de opdrachten der
leoten, die hen middels het aongres of de Ver bonus raad worden gegeven, ofl
door handelingen of nalatigheden het A.V.B. belang of de algemene arbeiders.
belangen schaden» kunnen tussentijds onmiddellijk door de Verbondsraad
in hun functies worden gescjjprat, waarna het eongres over afzetting of
herstel in hub fubcties beslist*
Indien dit naar het oordeel van het congres noodzakelijk is, kunnen één
oj£ meerdere A»V^.beétuujrders worden bjt&&ldig d. """
De rechtspositie van deze bestuurders wordt door het congres geregeld.
In vacatures, welke in het A. V-B:, b es t uur ontstaan, kan tijdelijk, tot aan
het eerrstvolgend congres, door de Verbondsraad worden voorzien.

Amendement BlSQHSDB

Het A.V.B» bestuur.

Artikel 13.

Ie alinea te lezent
In en do^ het congres van het A.-V..B., wordt voor de periode van
een b e» tuur gekozen, uit do@r de leden van de Bedrijf sbeaden g

«•""•• ' " ' s»»«_»«um=»»!»-«^» â<'**i~'""̂ ''1''"*"" «• candldateu
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oandidaten , da t/ 1 o t taaie heeft enz. enz.
(Opnu I. D» B'darai amendement aangenomen).

.Artikel 14

Het A. V..B. bestuur bestaat uit tenjaétfate 7 leden. De voorzitter, secretaria,
penningmeester en de redacteuyxfliorden in functie op het eongrea gekozen,
waarbij het mogelijk is om^seer dan één functie aan é" In bestuurslid op te
dragen. De overige functies worden in overleg met de Verbondsraad geregeld.

( Opm. I.D* R1 don» op voorstel van de Landelijke Bedrijf sbond van Hotel
personeel enz» wordt met algemene stemmen besloten artikel 14 te
laten vervallen.).

Artikel 15.

De A»V*B» voorzitter leidt de vergaderingen van het A«Y»B_» b es tuur , van de
Verbojidsraad1 erTVan het^Cojagres.
Het A.V.B. bestuur v er tegenwoordige de A»V,B» naar buiten, tenzij bij statu-
ten of huishoudelijk reglement een andere wijze van vertegenwoordiging voor-
geschreven is of de Verbondsraad of het Congres een andere wijze van verte-
jenwoordiging nodig of wenselijk acht.
Het A*T*Bvbestuur is gerechtigd zich in alle vergaderingen en Congressen
van aangesloten bonden ais^lnstellingen van het A.V.B. ^tJJp het A.V.B»
uitgaande te doen. vertegenwoordigen en daarin het woord <€eVveren.

Artikel 16

In de vergaderingen van het Congres brengt elke afgevaardigde a J n stem uit
voor elk der. door hem v er tegenwoordige leden"van het A'.V.B*. "
Als maatstaf vdèr Het aantal sTEemmen geldt het aantal leden, waarvoor in
het kwartaal, voorafgaande aan de maand waarin deze vergaderingen worden
gehouden,, voor het $.aats£ contributie is betaald. Indien uit één plaats
meerdere afgevaardigden voor het Congres gekozen zijn, vertegenwoordigen
deze elk een-gefijk deel van het totaal aantal leden in die plaats.
De ledjm van het"A.Y»B.bestuur hebben in het Congres het recht aan de dis-
ouasies deel te nemén7*"aij hebben echter geen stemrecht en kunnen ook nj,«t
door de leden van het A.V.B, als afgevaardigden worden gekozen.
-3e leden der Verbondsraad hebben eveneens het recht van discissie in het
Congres, ook zij hebtien geen steaïreoht.
In de vergadering van het"ü*1ï»B»bestuur brengt elk lid van het bestuur één
stem ui t t .Éi de vergaderingen van de Verbondsraad, van de Plaatselijke Ra-
den en van de Plaatselijke Algemene Ledenvergadering brengt elk lid één
stem uit. - . " " * " " * .

m*

Artikel 17

De vergaderingen van de organen van het A.Tf»B. kunnen mede bijgewoond wor-
__ den door personen, die op grond van hun functies bij huishoudelijk reglement
cfi«daartoe aangewezen aijn, of/oToor het bestuur daartoe aijn uitgenodigd.

iZij kunnen aande besprekingen deelnemen indien en voor zover de vergadering
daartoe gelegenheid wenst te geven.

Artikel 18 .

De inkomsten van het A.V,B. bestaan uit»

a» Qontributie'n der aangesloten Bedrijf sbonden ;
(W!*1

b. andere baten. rendement
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Amendement ROTTERDAM

Geldmiddelen

Artikel 18

a* een door het Congres vaat te stellen percentage van de contributie

b» andere baten.
(Opm. I.D. R 'dam: amendement niet aangenomen).

•***-

Artikel 19

De contributie door de AjüE*B« bij het A.V.B, aangesloten Bedrij f sb onden
ta betalen, "wordt door het Congres vastgesteld.
De -Laödelijke Raad is" bevoegd te besluiten tot het hef-fen van tijdelijke
extra aoriTributiêa van de bij het A.V.Ü'. aangesloten "Bedrijf sbonden.

Amendement ROTTERDAM

C Artikel 19.

Vervalt . • . - •.
(Opm. I.D. R1 dam» amendement door de afdeling Rotterdam ingetrokken),

Artikel 20.

De begroting der inkomsten en uitgaven tjfe A.V.B* -wordt jaarlijks dopr
de Ver bondsraad vastgesteld.

Artikel 21 - - - •

Het boekjaar van het A.F.B. loopt van . . . . tot « . . . , .
Het A»Vr..B.bestuur stelt per laatste dag van elk jaar een ba^ns vast, als-
mede een daarbij behorende rekening van lasten en baten van het op die
dag geëindigde boekjaar.
De in de vorige aüne-a bedoelde financiële stukken, evenals de verslagen
betreffende de werkzaamheden van het A»V".B. , zijn organen en instellingen

f in het desbetreffende -jaar, worden ja&rlijk ter kennis van de- Verbondsraad
L en van de Plaatselijke Besturen gebracht , welke voor verdere publicatie

aan de leden der aangesloten bedrijf sbonden zorgdragen.

HUISHOÜBBLIJK

Artikel 82

Alle aangelegenheden betreffende het A.V.B*, de aangesloten Bedrijf sbonden
en instellingen, waarin deze statuten niet of niet ten volle voorzien,
kunnen bij huishoudelijk reglement worden geregeld. Het huishoudelijk regie'
ment heeft dea4̂ fde*verbî dê !ole kracht als de statuten* Het mag; geen be-
palingen bevatten, welke met de statuten in strijd zijn.

Artikel £5.

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en eventueel gewijzigd door
het Congres 7* ""*

Artikel 24.

ledere instelling van het A*V*B„ is bevoegd, voor haar vergaderingen een
-regiêoaent van orde te ontwerpen, hetwelk de goedkeuring van het Congres
heef tT -

Ben
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Sen reglement van orda en alle wijzigingen, welke daarin mochten worden
voorgesteld» worden door het bestuur van de desbetreffende instelling
na de vaststelling onverwijld ter kennis gebracht van het A«V.B.bestuur.

AIOBM1MB BBPALIHESH

Artikel 25

Deze statuten kunnen alleen dopr het Congres,na voorafga» kennisgeving
aan de lêcten der aangesloten B"èdrijfBbonden,worden gewijzigd, behoudens
de nadere Koninklijke goedkeuring, voor zover de wet Sezê vereist. Indien
dit laatste het geval ia, treden de wijzigingen inwerking, zodra de Ko-
ninklijke goedkeuring verkregen is.

Artikel 26.

Tot ontbindingc'ivan het A.V.B* kan worden besloten door het Congres i,n
een da&rtoe* bijzonder bijeengeroepen vergadering waarin tenminste 3/4
der leden van de aangesloten Bedrijfabonden vertegenwoordigd is. """*
Voor een besluit tot ontbinding wordt een gewonen meerderheid van de
helft plus één der uitgebrachte stemmen vereist*
In de vergadering van het Oongrea, waarin tot ontbinding wordt besloten,
worden tevens de middelen tot dekking van een mogelijk tekort aangewezen,
alsmede welke bestemming aan een mogelijk batig aaldo zal worden gegeven.
Deze bestemming mag niet in strijd zijn met het doel van het A»V*B»
In geval van ontbinding van het A*V*B* geschiedt de liquidatie door het
A*V.B.bestuur, tenzij het Congres daarin op andere wijze voorziet.

Artikel 87

In èlle gevallen, waarin de statuten of het in artikel 23 bedoelde huis-
houdelijke reglement, niet voorziet, beslist de landelijke Baad onder
nadere goedkeuring door het Congres,

H U I 3 H O U D B L I J K H.B.

Van Het Lidmaat schap.

artikel l

Be toelating van de in artikel 4 der statuten genoemde Bedrijf sbonden
tot het lidmaatschap van het A.V.B., wordt verkregen door het indienen
van een schriftelijke aanvrage bij het A*V .B. bestuur. Over al of niet
toelating beslist de in artikel l der statuten genpemde Verbondsraad
na de aangesloten organisaties in de gelegenheid te hebben gesteld even»
tuele bezwaren daartegen in te brengen.
Pe datum, waarop het lidmaatschap van het A» V.B. ingaat, wordt door de Ver-
bondsraad vastgesteld.
In geval van efcn afwijzende beslissing kan de organisatie welke toelating
vraagt, in beroep gaan bij het in artikel 11 der statuten genoemd Congres,
hetwelk zo mogelijk in zijn eerstvolgende bijeenkomst beslist.

Artikel 2
K.

Indien een organisatie, welker prganisatiebeleid dezelfde groepen bestrijdt
als (een) reeds bij het A*V.Bé aangesloten Bond (en) toelating verzoekt,
kan de Verbondsraad na gepleeg-d overleg met de reeds ^4n^flloten Bend(en) ,

eventueel
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eventueel onder bepaalde voorwaarden, tot toelating besluiten.
De Laatstgenoemde Bond(en) kan (kunnen) tegen het besluit van de Verbonds-
raad tot toelating in beroep gaan bij het Congres, hetwelk zomogelijk IQ
aijn eerstvolgende bijeenkomst beslist.

Artikel 3

Indien twee Bonden, welke dezelfde groepen organiseren, bij het A*V.B. zijn
aangesloten* stelt het A*V.B.beètuur pogingen in het werk deze te doen sa-
mensmelten, voor zover zulks niet in strijd is met de eventueel gestelde
voorwaarden , in artikel 2 van dit reglement bedoeld»

VAN GB OPZEGGING V AU BBg LIDMAATSCHAP flS TOT

4.

3)e opzegging van het lidmaatschap geschiedt overeenkomstig Artikel 7 de-r
Statuten.

Artikel 5

Tot royement kan uitsluitend besloten worden door het Congres* Geen besluit
tot royement kan worden genomen, tenzij het daartoe strekkende voorstel ten<
minste 2 weken vóó*r de aanvang van het Congres aan alle; leden van het A.V.B.
is medegedeeld. Bij deze mededeling behoort een uitvoerige toelichting te
worden gevoegd.

» f *

Artikel 6

De behandeling van het royementsvoorstel geschiedt onmiddellijk na de ope-
ning van het Congres, waarbij tenminste 3/4 van de leden van het A.B.B»
moeten zijn vertegenwoordigd. De Bond» die voor royement wordt voorgedra-
g-en,heeft het recht zich bij de behandeling te doen vertegenwoordigen*
Haar afgevaardigden voeren het laatste woord.

HBT

Artikel 7.

Tenminste éénmaal in de twee jaren wordt een Congres gehouden. Het Congres
bestaat uit d» afgevaardigden der Plaatselijke Algemene Ledenvergadering,
genoemd in artikel lOd van de Statuten, de leden der TTerbondsraad en het
A* V.B .bestuur.
Het A.V.B. bestuur leidt de vergaderingen van het Congres.

Amendement ROTTERDAM

Van het Congres

Artikel 7.

Ie tegel blijft .
2ö Hagel te lezen als volgt»
•tJïat Congres bestaat uit op de Algemene Ledenvergaderingen der Plaatselijke
Bedrijfsgroepen gekozen afgevaardigden* enz. enz.

(Opm. I. D. R1 damt amendement aangenomen).

Artikel 8

Aan de stemmingen op het Oongres nemen uitsluitend d© afgevaardigden der
Plaatselijke Algemene Ledenvergaderingen deel. Ilke af ge^aa^ig de brengt

ftli
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evenveel stemmen uit^als de Plaatselijke Beweging, die hij vertegenwoordigt,
leden telt. Indien één plaats door meer dan één gedelegeerde wordt verte-
genwoordigd, wordt dit aantal stemmen gelijkelijk over hen verdeeld.

Artikel 9

Het A.V.B.bestuur brengt aan het Congres verslag uit omtrent de toestand
en de verrichtingen van het A.V.B., alsmede omtrent de loop en de stand
der geldmiddelen in de afgelopen verslagperiode. Toorts worden behandeld
da voorstellen, ingediend door de Plaatselijke Algemene Ledenvergaderingen
en de- Verbondsraad*

Artikel 10

Bventuele voorstellen moeten minstens twee maanden voor de datum, waarop
het Congres plaats heef t,bij het A»V*B.bestuur worden ingezoüdazt» waartoe
de Plaatselijke Algemene Ledenvergaderingen tijdig tevoren uitgenodigd
zullen worden.

( Artikel 11

Het A.V.B.b es tuur is verplicht de beschrijvingsbrief voor het Congres, be-
nevens de verslagen van het A.V.B» minstens vier weken voor het Congres
wordt gehouden, aan de Plaatselijke Organen toe te zenden.

Artikel 12

Het reaht om aan de discussie op het Congres deel te nemen, is toegekend
aan j

a. de afgevaardigden der Plaatselijke Algemene Ledenvergaderingen;

b. de leden der Verbondsra&d?

o. de leden van het A.V.Bébestuurj

d» de in artikel 28 van dit reglement bedoelde controle-commissie voor
zover het haar taak betreft;

e. personen, die op verzoek van de Verbondsraad een behaald onderwerp in-
leiden of speciaal zijn uitgenodigd in verband met één der agendapunten,
voor zover de discussie dit onderwerp betreft .

HBT

Artikel 15.

Indien tenminste 25$ der leden van de Verbondsraad of 10# der Plaatselijke
Organen dit nodig oordeelt, kan over bepaalde zaken, per referendum een
beslissing worden gevraagd. De organisatie van het referendum wordt opge-
dragen. aan een commissie die de Verbondsraad uit haar midden benoemt.

Artikel 14.

Tussen twee 'Congressen treedt de Verbondsraad in de bevoegdheden van het
Congres. Hij is bevoegd besluiten te nemen, behoudens in die gevallen
waarin tenminste 2.5^ der gedelegeerden of 10# van de Plaatselijke Organen,
een uitspraak der leden, door middel van Congres of referendum, noodzake-
lijk acht.

Artikel 15
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Artikel 15

pa Ver bondsraad bestaat uit J

a. De vertegenwoordigers van de bij he% A.T.B, aangesloten Bedrijfsbonden;

b. Be leden van het A.V.B. bestuur.

Het aantal vertegenwoordigers in de Ver bondsraad wordt bepaald naar evenre-
digheid van het 'ledental der Bedrijfsbonden. Het Congres stelt hiervoor
een regeling vast.

Artikel 16.
— — — — — — . -
Be Verbondsraad vergadert minstens 4 maal per jaar en wel op uitnodiging
van het A.V*B.bestu.ur. • •
In döze vergaderingen wordt o. m. door het A.V.B. bestuur verslag uitgebracht
van ifca zijn belangrijkste werkzaamheden.
Alle kosten, aan de vergadering van de Verbondsraad verbonden, komen voor

van het A.V.B..

Artikel

Het A. V.B. b es tuur is , onverminderd het bepaalde in Artikel 16, verplicht,
de Verbondsraad bijeen te roepog, indien tenminste 10$ van de gedelegeerden
van dit eollege de wens daartoe schriftelijk en gemotiveerd te kennen geven.
Geeft het A.V.B, b es tuur aan zodanig verlangen niet binnen 4 weken gevolg,
dan zijn de verzoekers bevoegd zelf de vergadering uit te schrijven..

Artikel 18.

In de verg-aderingen van de Verbondsraad brengt elke gedelegeerde één stem
uit.
De leden van het A»WB. bestuur hebben uitsluitend een adviserende stem. Over
zaken wordt mondeling, -over personen wordt schriftelijk gestemd.
Indien bij eep. stemming over personen slechts één persoon behoeft te worden
gekozen, is hij gekozen,, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte
stemmen op zich verenigt. Verkrijgt bij de eerste stemming niemand de vol-
strekte meerderheid, dan zal een herstemming plaatsvinden tussen de twee
pwaesonen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebbben ver-
enigd.
Indien bij een stemming meer personen moeten worden gekozen, worden diegenen
gekozen geacht, die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid op
zich hebben verenigd.
Is het aantal gekozenen geringer dan het aantal, dat gekozen moet worden,
of heeft niemaad de volstrekte meerderheid behaald, dan vindt een herstem-
ming plaats tussen de personen, die de meeste stemmen op zich verenigden
en wel tussen tweemaal zoveel personen als gekozen moeten worden. Bij deze
herstemming zal (zullen) gekozen worden verklaard degenefc-) , die de meeste
stemmen op zich heeft (hebben) verenigd. Bij staking van stemmen over per-
sonen beslist het lot.

Amendement RQTTBHDAM.

Artikel 18.

Ie Regel toevoegen»
Msn elk lid van het O.V.B.bestuur één stem- uit".
2e Regel ver-valt. V

(Optn. I-D. S' damt amendement in zijn geheel aangenomen).

V4JT
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VAfl HBT BESTUUR

Artikel 19

De voorzitter leidt de vergaderingen van, alle bestuursinstanties van het
A.V.B.. en tekent de notulen en de belangrijkste atukken, welke van het
A.V.B» uitgaan*
De Algemeen -secretaris is belast met de zorg voor de notmlen, de correapon
den t ie, de statistiek, het archief» het toezicht op het document at iebur eau
en de samenstelling van het verslag nopens de toestand en de verrichtin-
gen van het A.V.B* en zijn instellingen, alsmede van andere corporaties,
•waarin het A.V.B» vertegenwoordigd is.
De Penningmeester draagt zorg voor het beheer van de geldmiddelen van het
A.V.B,. Hij is verplicht, van alle kas-ontv angsten kwitantie te geven. Hij
doet geen betalingen dan tegen behoorlijk ontvangstbewijs.
De Viee-yoprzitter staat de voorzitter in zijn werkzaamheden bij en vervang
hem bij ontstentenis. ,
De redacteur is belast met de redactie van het orgaan (en) door het A.V.B»
uitgegeven.

f Artikel 20.

De A*V».B.bestuurders worden door het in artikel 11 der Statmten genoemde
Oongre.s,. voor een tijd van twee jaar gekozen.
De voorzitter, secretaris, penningmeester en redacteur worden in functie
gekozen, met in acht neming van de mogelijkheden in artikel 14 der Statuten
omschreven* De candidaten voor het A.V,B.bestuur worden door de Plaatselij-
le Algemene Ledenvergaderingen ge stèld, tot uiterlijk vijf weken voor het
Congres.

Artikel 21.

In de vergaderingen van het A.V. B. bestuur wordt hoofdelijk gestemd.

VAH DU KBRIOPIlKBiir ' '

Artikel 82.

Met goedkeuring van het Congres kunnen door de Verbondsraad één of meer
periodieken worden uitgegeven»
De administratie der periodieken berust bij de penningmeester van het A.V.3

DB

Artikel 25 ,

Do contributie aan het A.V*B. moet maandelijks worden voldaan en wel op
basis van het ledental op de eerste der voorgaande maand.
De aangesloten kB&x±£KHX Bedrijf sbonden zijn verplicht, éénmaal per maand ,
op een daartoe door het A*V.B.bestwar te verstrekken formulier, een nauw-
keurige opgave van het ledental te doen .
la gemotiveerd verzoek kan door de Verbondssaad uitstel van contributie-
betaling worden verleend.

Artikel 24

De afdracht aan het A.VJB» bedraagt 45^ van het totale bedrag der door de
BedrijFSüiBonden ontvangTSn contributie.

jfrtikel 25. ,

Se'n Bedrijf sbond, welke in drie achtereenvolgende maanden, de verschuldigde
contributie
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contributie niet betaalt, kan door de Verbondaraad worden geschorst. Over
de opheffing der schorsing of royement, wordt door het Congres beslist.

Artikel 26.

Het beheer over de geldmiddelen en andere bezittingen van het A.V.B.,
behoudens degelden welke in de, in artikel 2:9 genoemde Weerstandskas»
worden gestort, berust bij de Penningmeester. De wijze van belegging wordt
door de Verbondsraad vastgesteld. Voor het opnemen van gelden zijn de
handtekeningen van de Penningmeester en één der andere leden van het A.V.B.
vereist.

Artikel 27.

De Penningmeester voert de financiële administratie en stelt de administra-
tieve inrichting en boekhouding vast.

Artikel 28

/• De. controle op de kas en de boeken van de Penningmeester wordt door een
^ commissie van drie personen, door het Congres te benoemen, alsmede door

een accountant, uitgeoefend.
De controle-commissie treedt op elk Congres af, waarbij slechts één der
leden direct herkiesbaar is.
Minstens één week voor dat de controle moet plaatshebben, roept de Penning-
meester de leden der commissie bijeen. De controle-commissie kan ook eige-
ner beweging kas en boeken controleren. Élk jaar brengt zij aan de Verbonds-
raad verslag uit van haar bevindingen. Bij niet-accoord bevinding van de
zaken vraagt zij een vergadering met de Verbondsraad aan.
De Verbondsraad is verplicht, aan een zodanig verzoek onmiddellijk gevolg
te geven.

IBBRSTAHPSKAS.

Artikel 29.

Van de door de Penningmeester van het A.V»B. ontvangen afdrachten der Be-
drijfsbonden wordt ^j5a. van de totale contributie, welke door de Bedrijfs-
bonden werd ontvangen, in een We era tandgkaa gestort.
Het beheer over deze gelden wórdt opgedragen aan een der het Congres te
benoemen commissie van vijf leden»
Bepalingen ov êF werkwijze , B"êWègdheden en verantwoording der commissie,
worden in een apart reglement door het congres vastgesteld»

(Opmerking I. D. H'dami een amendement ingediend door de Lande l i p: e Bed*
drijf s bond van Hotelpersoneèl, ena. om de Weerstandskas door de Bedrijfs-
bonden te laten beheren, wordt verworpen.).

BB8IBOHTI13B BH

Artikel 30 ' !

Indien zich tussen twee of meer aangesloten Bonden geschillen voordoen
omtrent de grenzen van haar organisatie- terrein, zal de Verbondsraad,
indien één of meer der bij het geschil betrokken Bonden dit verzoekt(en) ,
pogingen aanwenden om langs minnelijke weg tot een oplossing van het gej*-
schil te komen. De Verbondsraad kan op eigener beweging de partijen tot
dit doel bijeenroepen. '
Indien deze pogingen tot bemiddeling 'niet slagen, kan de Verbondsraad het
geschil aan het in artikel 11 der Statuten genoemde Congres voorleggen.
Het Congres kan o. m. een oplossing in de vorm ener aanbeveling aan de bij
het geschil betrokken Bonden doen.

Het
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Het Congres heeft het recht, de bij het geschil betrokken Bonden te ver-
plichten het geschil aan een arbitrale uitspraak te onderwerpen.

Amendement ROTTERDAM

Artikel 50.

Laatste alinea als volgt te lezen:
"Het Congres heeft het recht de bij het geschil betrokken Bonden te verplich
ten het geschil aan een uitspraak der betrokken arbeiders te onderwerpen.»

(Opm. I.D. R'dam» amendement aangenomen.).

PLAATSELIJK ORGAM

Artikel 51.

»Het A.V.B.bestuur bevordert de oprichting der Plaatselijke Organen, bestaan-
de uit de leden der bij het A.V.B. aangesloten Bedrijfsbonden in een be-
paalde gemeente of kring van gemeenten.

Artikel 52

De Plaatselijke Organen hebben hun eigen reglementen, welke de goedkeuring
behoeven van het Congres.

Artikel 55

De Plaatselijke Organen zijn verplicht, alle besluiten, genomen door aam
enige b es tuur s instant ie van het A.V.B, uit te voeren, voor zover de uitvoe-
ring van deze besluiten tot de taak van de Plaatselijke Organen behoort.

Amendement ROTTERDAM.

Artikel 55 vervalt.
(Opm. I.D. R'dam: amendement niet aangenomen; art.55 verwezen naar een
daartoe ingestelde commissie - zie bijgaand verslag.).

Artikel 54.

Sik Plaatselijk Orgaan is verplicht, jaarlijks vóór l April aan het A.V.B.-
bestuur een financiële overzicht te zenden van het voorafgaande jaar, be-
nevend een begroting van inkomsten en uitgaven over het lopende jaar.

Artikel 55

De Plaatselijke Organen fungeren als centraal-incassobureau voor de Plaat-
selijke Afdelingen der aangesloten Bedrijfsbonden.
Van haar inkomsten financiert het Plaatselijk Orgaan een Bureau voor.. Ar-
beidsrecht , waarvan de leden van het A.V.B, zonder kosten gebruik kunnen
maken.

Artikel 56

De aangesloten Bonden zijn verplicht, ten behoeve van de statistieken en
publicaties, welke door het A.V.B, worden uigegeven, alle mogelijke mede-
werking te verlenen.

Artikel 57
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Artikel. 37

De aangesloten Bonden zi jn verplicht» zich te houden aan alle besluiten van
het A.-'V'-B», voor aover deze geacht kunnen worden te vallen binnen de gren-
zen van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van het A.V.B..

Amendement ROTTBRDAM

Artikel 37 vervalt .
(Opm. I.D. R'dam: amendement aangenomen.

Artikel 38

In gevallen, waarin twijfel omtrent de betekenis van een of meer bepalingen
van de Statuten of het Huishoudelijk reglement bestaafc, of waarin deze
niet voorzien, beslist de Verbondsraad, onder nadere goedkeuting van het
Congres. -
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Bijlage 3

I ¥ D B L I 1 T G D B B TB V O H M B ff

Hierbij geven wij een suggestie voor de indeling en het organisatiegebied
der verschillende Bedrijfsbonden.
Wij gaan hierbij uit van de opvatting dat door een centralisatie van vele
nu nog verschillende vakbonden een grote kosten-, tijd- en energiebesparing
kan worden verkregen en dat het totale aantal bedrijfsbonden deswege niet
meer dan 10 heeft te bedragen.
Ook hierover horen wij graag de mening der afdelingen.

IIPBLIBB PER

1. Mijnindustrie ( kolen, olie en turf industrie)

2. Metaalindustrie (w. o. ook diamant- enedelmetaalbedrijven) .

3. Kleding- en Textielindustrie

4. Grafische Industrie ( Papierfabrieken ).

5. Bouwindustrie ( w. o. ook hout- en meubelbedrijven) .

6. fabriekmatige Bedrijven (w. o. voeding- en genotmiddelen en chemische
industrie) •

7. Agrarische Bedrijven

8. Handel- en Geldwezen

9. Verkeer ( w. o, Hocare, zeevaart en visserij, spoor en tram).

10. Overheids- en particuliere Nutsbedrijven en Culturele Instellingen.

\u I*D» R'damt niet in behandeling genomen, verwezen naar een later ti jd-

stip om t.z.t. hierover advies uit te brengen - zie bijgaand verslag.
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Bijlage 4

Vooratel R O T T B R D A M .

Uitgaande van de mening, dat de bestaande contributieregeling door het
Congres moet worden bekrachtigd, stelt de afd. Rotterdam voor*

Het Congres besluit tot een confcributiere&eling, die op de bruto inkomsten
van het lid is gebaseerd* De indeling als volgt te regeleni

Contrubutie jeugdklasse ( to t 18 jaar)
Inkomsten tot fl* 35.-

« • fl. 40.-
" » fl. 45 —
* « fl. 50.-
" bovenfl. 50.-

25 cent»
40 cent.
60 cent-
70 cent.
80 cent.
100 cent.

De zegels Borden verstrekt door de Algemene Landelijke Raad aan de Alge-
mene Plaatselijke Raad, die, als bij de Statuten aangegeven, de contribu-
tie int en over de instanties verdeelt.
Minstens halfjaarlijks worden nieuwe zegels verstrekt en de oude ingenomen.

(Opm.I.D» R1 damt Voorstel in gewijzigde vorm aangenomenj zie hiervoor
bijgaand verslag.) •

OOI3TRIBÏÏTIS

a» W.K, 25 %
b* Landelijke Raad 15 %
o. Land.Bedr.org. PI. Raad, Bedr. bestuur samen 35 %
d. Plaatselijke Centrale 25 %

De Landelijke Raad van het Bedrijfsschap financiert uit het percentage
(35) de Plaatselijke Raad en de Bedrijf s-organisatie-b es turen.

Zolang van een plaats of district geen afdeling van een Landelijke Be-
drijfsorganisatie functioneert, krijgt het Plaatselijk apparaat aldaar
60 % van de contributie.

(Opm. I.D. R' dam* voorstel aangenomen).

Voorstel ROTTERDAM

ffQODlOHDS

JoU5 % van het totale contributie-bedrag wordt gestort in het Sociale JTood-
fonds.
Dit bedrag wordt onttrokken aan de Weerstandskas zodat practisoh 22*5 %
in de W.K. wordt gestort en 2*5 % in het noodfonds.
Voor .het ïïbodfonds wordt een afzonderlijk reglement opgesteld.

(Opm. I.D. R'dami voorstel aangenomen ).

Vopratel ROTTERDAM

J B U Ö D I i B D B S R B & B L ISO.

Alle in loondienst werkende meisjes en jongens tot de leeftijd van 18 jaar,
vormen plaatselijke jeugdgroepen. Bij de intrede van de 18-jarige leeftijfi
worden deze jeugdleden automatisch overgeschreven naar de desbetreffende
Bedrijfaorganisaties.

De
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De jeugdoontributie wordt beheerd door de Algemene Plaatselijke Raad van
welke inkomsten alleen 25 % wordt afgeataan voor de O.W.K..
De reet wordt besteed voor organisatie en vorming van de jeugd.

(Opm. I.,D. R'dam: Aangenomen wordt een voorstel om na het woord Bedrij f s
organisatie - 2e zi^i, eerste alinea - toe te voegenj* met mogelijk-
heid van lidmaatschap der jeugdgroepen tot 23 jaarï).

VOORSTEL PLAATSELIJK BBSTUÜR ROTTERDAM

O Ü M U L A T I E VAUT F U i B r C T I B S .

Het is niet toegestaan, dat dezelfde functionaris in meer dan één functie
wordt gekozen of benoemd. Alleen geldt voor leden van de Bedrijfsbeaturen,
dat ze bovendien lid kunnen zijn van een Raad of Bestuur.
Gesalarieerde functionarissen ia het niet toegestaan functies in andere
verenigingen of instelling, van welke aard dan ook, waar te nemen.

(Opm* I.D» B'damt na discussie wordt door het PI.Bestuur Rotterdam
de eerste alinea van bovengenoemd voorstel ingetrokken. Tweede alinea
van bovengenoemd voorstel wordt van de agenda afgevoerd tot nadere
bediseussiering in de diverse Plaatselijke afdelingen - zie hiervoor
bijgaand verslag).
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O, H T W B H P « P R O G R A M V A U A G T I Ï Ï

wan het Landelijk Comité!

In haar strijd voor de VOLLEDIGE verwezenlijking van haar doelstellingen
stelt het Verbond een "Program van Actief op, dat de eisen bevat, welke ,
getoetst aan de verhoudingen van een bepaalde periode, voor DIRBÓTB verwezei
lyM^ÊL-iO .̂ÖLls, J?0£ JsOdJt vatbaar zijn. —— — • __
Uï enovefe e nkoms tlgT b e va? ""Ee fprgfjrtfg r ̂  van j^jtie* voor deze tijd de volgende
eijffenj

1. Plarnna. t ig e ordening van het bedrijfsleven. l
2. inv^KTing van een doelmatige p ubTleTcr echtelijke bedrijfsorganisatie,

W jia rÜil l "*"" ' M ....... .-»,-.• lt^m,*mx^^»*ariiim*rei»v~w«* ......

a. de c or pojr atiav e_ g e daph t e nadrukkelijk wordt aggjawezen;
b. de vrij He ïdvan" hande l e n en het zelfhealiasingfsTecnT; der vakbeweging

' "
o . hè t at akingjrechl„.,oiiv erkor t ,sg,ejhandhaaf d,.,.b l i j f t j
d. de vrijëTeuzeTvan organisatie "voor'"de arbeiders, in geen enkel op-

( zicht wordt belemmerd en èlke~15^ëv"oor;pech^e positie van bepaalde vakbon-
den of combinaties van vakbonden wordt uitgesloten.

e. de vertegenwoordigers der arbeiders in organen der P.B.O..» door jie
arbeiders zelf» zonder enig- dwingend voorschrift in enigerlei richting,
worden gesteld en gekozen.
Invoering in de b edri jjMsjn^^^ of bedri.lfaraj.an en van het

s t els e l v ah"" v ar t u s m a n ï ï e n T ' " Fndër " dia eïf de" vo'ors chr if t en
en waarborgen als die ten aanz"ïen"van de P.B. O. gesteld zijn

4. Lojiejn^^ejL^bjsi^^
ffinYoerjtng va15rifan""Bi^MumTö"oh, waarbij een menswaardig bestaan verzekerd
ia en verdeling onde*r~^de werkers van door het bedrijfsleven gemaakte
winsten.
Invoering van uniforme arbeidsvoorwaarden.
Voor gelijkwaardig^' arbeid, gejXjfk loon, zowel voor mannen als vrouwen.

5. Werktijden en vacantie»
a» WetFelijke vastsTëlling van de arbeidstijd op £5^ uur per week voor alle

bedrijven, als overgangsmaatregel naar de 40-urTge werkweek welke inge-
voerd dient te worden, zodra dit mogelijk is in verband met de wederop-
bouw van ons land.
Bij invoering van de 40-urige werkweek dient overal waar dit mogelijk
is de'se werkweek tot §„dagen te worden.

b. Sen wettelijke vacantieregeling van minstens 12_ werkdagen per jaar met
dubbel loon voor volwassenen en voor jeugdigen 18 werkdagen per jaar,
eveneens "me t dubbel loon.

6 . Prémievrije z 'ïe |̂'i-"^„engM „allan* -en .werklQ,o„ah,e Idsxejcasksriiig, vo pi ;.,. all ,t .
arbeiders. Uitbetaling van yol loon bij ziekte , ongeval of werkloosheid
ünfëach"t"de duur. ' " '" ' '""'"'"" - — • - - • • - • .........

7. Maarregelen bij ziekte,
VolI1s3ige behandeling door sjrtsen, specialisten, in ziekenhuizen, aana-
toria en rusthuizen. Verstrekking van genees- en verbaadmiddelen, hulp
in de huishouding en versterkende middelen.

8» K^Q^S^üiAsi^^oyz^ai^'.,
We tt ërïJkewregeTÏ"ngw"van . u i tker ing voor kinderen aan arbeidersgezinnen
vanaf het eerste kind.

9. Invaliditeita-, ouderdoma- weduwen en wezenpensioen.
Invoering van Staatswege van een premie-vrij invalide teits-, öuderdoms-,
weduwen- en wezenpensioen, dat een menswaardig bestaan moet verzekeren.

10 .Volkshui,ai,e8ling .
Snelle bouw van goede arbeiderswoningen, met uitschakeling van particu-
lier winstbejag.
Snelle en billijke verdeling van alle beschikbare woonruimten, onder
controle van uit de bevolking samengestelde commissies.
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Aanvulling en amendementen ingediend door de afdeling ROTTERDAM.
— » — •— »••. — • — . — .— » • • « — • - » — » — » — » — . — • — • — « — • — • • • » • • » — . — « — . — »-••—.••»••»•».— .— t— «~

1. De O.V.B, strijdt voor de volkomen onafhankelijkheid van de Staat en
van de Politieke Partijen. •—«««««»-«««

2. De O.V.B, verwerpt daarom de Stichting van de Arbeid en het College
van Rijkjibemiddelaara. " ""*""

3. De Q.V»B. verwerpt de door deze Regering ontworpen wet op bedrijfaorga-
nisjLtles en onder nemer a-rade n; —~ " r̂""^"""*~™"'w'
omdat beiden een~TJanfïuiting zijn van werkelijke bedrijfs-democratie.

De door hen gestelde publiekrechtelijke bedrijfs-organisatie is de gere-
glementeerde uitbuiting van de arbeidersklasse en de eerste stap op de
weg naar het ïfóo-faso isme.

4. De O.V.B, stelt tegenover deze organen van werkgevers en Regering de
bedrijfa-jdamoayatie. van de_arbei„4ar„a_zgl_f, Deze zullen bestaan uit de
door de arbeiders zelf gekozen kernen "en "v e r t rouwenamanne n, welke tot
taak hebbent """'"'"' *"*""*"•

a. de arbeidayjporjijaarden in overleg met de vakbeweging te regelen en con-
trole daarop uit te oefenen.

b. de con|£§3.e uit te oefenen in dien zin, dat zij bepaalt de hoeveelheid,
prijs, aard en kwaliteit van de producten.

5. Doorbreking van de loonstop.
6. Als direct minimum looneis stelt de O.V.B, de invoering van een loon-

v3.0er, welke uitgaat van een redelijk bestaansminimum, vast te stellen
door het Wetenschappelijk Bureau der Vakbeweging. ^

7» Bescherming van de vastgestelde loonvloer door het' invoeren van de glij-
dende loonschaal. "" - -—-
(BiXUoörvoering van de glijdende loonschaal hebben de arbeiders geen
direct nadelige gevolgen van alle kapitalistische maneouvrea» zoals de-
valuatie, inflatie, verhoging van prijzen, enz.) . k

8. Bescherming van de arbeiders tegen w erjklojagh e i d door invoering van de
glij<$smtle urenschaal met handhav-ing van het loon, hetwelk men zou ont-
vangen bij een volle week werken.

9. Een werkweek van £_dagen tot een totaal van 40 uur en een nog kortere
werktijd voor continu- en gezondheidsschadeliijke bedrijven.

10.Het onverminderde recht van alle groepen van arbeiders het s taking 8 wa-
poapen te hanteren. " —
11.Stopzetting van alle onproductieve uitgaven, waaronder verstaan wordt t

van leger en vloert.
12 .Omschakel ing van de oorlogsindustrie in de v r edej industrie.
13. Afschaf f ing van de loonbelasting tot fl. 3000.-""f daarboven progressie-

« j»""» r ^.jBi'i.-••--•-•— ••—' -.Ttffhirt.Tpïr,,. .. .

ve heffing.
14.Uatlonali^a^-l-a 7an ^e bedrijven zonder schadevergoeding aan de huidige

b eaitVerB "
15.Bijzondere aandacht aan de herscholing van de rijpere jeugd.
16.Verplicht schooj^gnderwijg tot l^jaar» hadden zonder onderbreking van

welke Staatsdienst dan ook, minstens 5 jaar achtereenvolgens in de prak-
t i 1 k *"

17.Zolang bovenstaande nog niet verwezenlijkt ie voor de jongens tot 18
jaar één maand vacant ie met behoud van loon plus 50/£ vacantietoeslag.
Voor de arbeiders boven de 18 jaar 3 weken vaoantie met behoud van loon
en 50^ toeslag.
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Voor het Stiehtingscongres der O.V.B» op Zaterdag 16 en Zondag 17 October

1948 in gebouw *»De Heemraad'*, Nieuwe Binnenweg 276 te Rotterdam.

1. Opening door de voorzitter van het Landelijk Comité der O.V»B«*

A.v.d Berg.

2» Inleiding tot het "Ontwerp Statuten en Reglementen* door
l "\t de Jong .

3. DisousÉie over het "Ontwerp1* en de ingekomen voorstellen en amendastenteE

4* Beantwoording der discussie en stemming over het *0ntwerp" en de

stellen en amendementen.

5. Bespreking van het "Program van Actie*1 en het "Manifest" aan de

landse arbeiders»

6. Verkiezingen voor de Verbondsraad en het Uitvoerend Bestuur.

7* Bespreking van organisatorische zaken» propaganda, enz..

8. Sluiting.

t "*.

*&&*.. -<,^'"ti>K
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'220CT.I948

Notitie.

In "Nieuwe Strijd" van 4-10-48, hè t orgaan

van de Onafhankelijke Vak Beweging(O.V.B.),

was een bericht opgenomen over de oprich-

ting van een plaatselijke afdeling dezer

organisatie te Wieringen.

Op 24-9-48 werd daartoe een vergadering bel

legd,waar door A.v.d.Berg uit Rotterdam het

woord gevoerd werd.De bijeenkomst stond-o.1.

v. P.J.Ottens. " !

Tijdens de vergadering werd een uit zeven

personen bestaand bestuur v.d.afdeling ge-

kozenjhierin hebben zitting:

V / E.Hartman,voorzitter;

*̂ -/ H»Q.ttens_tKremerweg,Hypolitushöef, secretaris

N.Westerbeke,Westerland 53,penningmeester;

E.Bügel,]!.Bos,B.Holtjer en C.Beers- bestuur

leden. "*

22-10-48

B V. ^
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G E H E I M ,

Voor het a.s. congres van de Onafhankelijke Vak-
beweging (0,7*B,) is door laden van de Communis ténbond
Spartacus in hun kwaliteit van lid van de O,V.B, een ont-
werp Statuten voor de O.V.B, ingediend.

Dit ontwerp is ontworpen door dé vooraanstaande le-
den van de Comaunistenbond Spartacus, Stam POPPB,
Amsterdam, Bertus JiMSIM, Amsterdam en P «v. d. HOEST,
Rotterdam.

'-- Het ontwerp geeft inzicht in wat leeft in Spartacus-
kringen ten aanzien van het vakverenigingsvraagstuk.

Een afschrift van genoemd ontwerp gaat hierbij.

Verzonden op 14 September 1948 aan G.V.D.

C



A f s c h r i f t
Ontwerp Beginselverklaring van het Terbond van Onafhankelijke

Bedrijfsorganisaties*

De arbeidersklasse vm Nederland, zowel als in de gehele wereld,
de laatste tientallen garen geleidelijk aan onder belangrijke gewijzigde
maatschappelijke verhoudingen te leven en kwam daardoor in haar strijd
tegen kapitalistische uitbuiting ook voos? sterk gewijzigde opgaven te
staan.

De ontwikkeling van het maatschappelijke leven heeft hoe langer hoe
meer op economisch teri-ein tot organisatie gevoerd. Hier zijn het de
monopolies, die hun almacht op het terrein van het economische leven
tot gelding brengen, daar; zijn het de staten zelf, die rechtstreeks het
economisch leven beheersen, snar in beide gevalien berust de macht op
het bezit van, op de beheersing over de productiemiddelen (grond, fa-
brieken , machiae s, transpor tmidde len enz, ),

r De uitbuiting van de arbeidersklasse, blijft daarbij gebaseerd
op het feit, dat si j, die alle maatschappelijke rijkdom voortbrengen
o~ver het voortgebrachte niets te beschikken hebben, oiodat de arbeiders
als niet bezit-feers slechts hun arbeidskracht kunnen verkopen aan hem
die de productiemiddelen bezitten of beheersen, maar de bedrijfsarbei-
ders staan veel minder dan onder de vroegere verhoudingen, tegenover
particuliere werkgevers. Hun vijand is thans in stijgende mate de gehele
•*• *** ,M ui TT— n nrtft •'•'••"•• 1 1 ""——"—" .'.--™«*i..ia™iia«g«ii«!tWft̂ n^^ ..„ { _ T_j>^:|JutJtUMtlJ,--_tr

georganis^^^^^S^^L^^S^• V±b laatste is d© belangrijke wijziging
waarop wij hierboven doelden.

Monopolistische heerschappij en staatskapitalistische organisatie
beheersen het gehele maatschappelijke leven over grote geografische
ruimte en daardoor over aillioenen werkers*

Kleine ondernemingen, ja ook kleine staten, worden onder die omstan-
v_' digheden volkomen dienstbaar aan de grote machtsorganisaties.

Deze grote machteorganisaties betwisten elkaar met de felste midde-
len de overheersing en uitbuiting der millioenaawerkers. Waar elk dier
organisaties tegenowr de tegenstander slechts vorderen kan door machts-
concentratie op economisch terrein en vergroting van het aan haar onder-
worpen gebied, is deze ontwikkeling van het kapitalisme naar een volkomen
beheersing van het economische en sociale leven onvermijdelijk, zo niet
de_arbeld0rs zelf daartejgen_J^pnt _maken_.

Het gehele maatschappelijke leven wordt steeds minder gericht op be-
hoeften en bevrediging van de grote massa, doch op e conomis cte en •• militair e
machtsvorming:, De levensstandaard van de grote massa is vrijwel overal
dalende. Het verzet van de arbeiders tegen dea® ontwikkeling wordt tot de
hoogste vorm van klassestrijd, wanneer deze zich bewust ten doel gaaa
stellen, een nieuwe maat schappelijke orde te vestigen, waaria de arbeiders
zelf de ma.cht in het economische leven uitoefenen, zelf de bedrijven

beheersen en op deze wijze de productiemiddelen in handen van de eigen
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gemeenschap nemen.
Ondertussen is de arbeidersklasse als geheel nog niet aan dit

inzicht toe* Nog geldt de klassestrijd alleen of voornamelijk de
dïrëctê~aFb0idsvoor waar den. De ervaringen leren ons dat de oude arbei-
ders-organisaties zelfs in die strijd aan de „zijde van het georgani-
seerd optredende kapitalisme zijn gekomen. Voor de vestiging van een
nieuwe klasselose maatschappelijke orde zijn sij evenzeer totaal on-
bruikbaar. Hun idologiea en organisatie-vormen sijn niet gebaseerd
op het gelfdoen en het zelf beheersen door de arbeiders, integendeel,
hun hele wezen sluit aam op de kapitalistische tendens -van versterking
der beheersing over de arbeiders. Aan de toppen van deze organisaties,
die een daarop geheel gerichte structuur bezitten, zetelen de macht-
hebbers, die alle lijnen in handen hebben, alle machts-posities beheer-

(~ sen. Deze organisaties nonen dus een plaats in in het raderwerk van
de kapitalistische beheersings-organisatie, waarbij zij zich ten
nauwste met de kapitalistische staat hebben verbonden.

De practijk van de arbeidersbeweging in Nederland is daar mede
geheel in overeenstemming. Deze organisaties, in het bijzonder de UglÏÏ-
bonden, volgen de directieven van het staatsbestuur, werken saman met
de werkgevers in organisaties als Stichtingen^ van de Arbeid en de
^andbouw, aanvaarden de instructies van hogere staats-ambtenaren en
instanties, zoals het College van Eijksbemiddelaars en streven er zelfs
naar deze beheersing over de arbeiders te vervolmaken door de z.g.
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie«

Anderzijds nemen deze organisaties direct plaats naast de heer-
r. sende klasse wanneer de arbeiders door hun ervaringen gedreven, door
^- hun nood gestuwd, de juiste weg vanzelf en gezamelijk doen en van eigen

machtsvorming betreden,
De strijdende arbeiders vinden steeds de vakbonden tegenover zich

als bonden van eigen arbeiderswil.
Al is de E.JT.C, met haar vakbonden momenteel in deze kapitaals-

organisatie niet opgenomen, haar instelling en organisatievorm is zeker
niet minder op dit alles ingesteld. Dit blijkt overduidelijk uit haar
streven naar officiële erkenning. Het is slechts haar oriëntering op
Eusland, die haar buiten dit alles houdt,

Se arbeiders doen dagelijks deze ervaringen op. Zij gaan en zullen
steeds me at? gaan beseffen, dat de oude vakverenigingen en hun vormen
onbruikbaar zijn geworden voor de strijd om betere arbeidsvoorwaarden
en voor een nietiw op &et gemeeBscaapsbelang gerichte orde.
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"1 Eeeds zijn duizenden arbeiders buiten de rijen der vakbonden
geraakt. Duizenden hebben reeds kennis gemaakt met de strijd vormen
van e igjmjacjb ie onder eigen leidiug. Duizenden zoeken naar de meest
bruikbare vormen van strijd en organisatie. En tienduizenden nog
bij vakbonden aangeslotenen dragen reeds de gedachten bij zich,
dat de ar beider s strijd nieuwe wegen zal moeten gaaa.

Uit dit alles slechts is de oprichting van het Y.O.B, te ver-
klarea. Dit is'haar diepere betekenis»- Be loden van het ?.G,B, ver-
klaren nadrukkelijk, dat zij geen nieuwe vakbond en vakcentrale
wensen. Zij streven er- naar een nieuw soort strijdorganisatie te
vormen en te propageren van en dus geheel dienstbaar aan, de strij-
dende klasse zelf", De nieuwe organisatie dient dus geheel te worden
beheerst door de arfeeiders zelf, Zij kent niet het systeem van cen-

.- tralisatie van macht en bestuur over de arbeiders. Zij betracht en
propageert de bedr^ljfsOTganisatie, als een onafhankelijk arbeiders-
wap/en in de klassenstrijd. De federatief verbonden bedrijfsorgani-
saties , vormemde het V,O,B», gaan uit van de groeiende arbeiders-
éénheid op de grondslag van het bedrijfsleven. Elk belangrijk vea?-
bondsbesluit komt slechts aan de leden toe. De strijjtemheid1 van de
bedrijf s-ar beid er s en de klasse gaat boven alles en daar waar bewe-
ging; en actie onder de arbeiders ontstaan, gaan de leden van de aan-
gesloten bedrijfsorganisaties er steeds van uit, dat alle bedrijfs-
genoten hun wil gemeenschappelijk, tot uitdrukking moeten brengen.

De korte voorbereidingstijd vooc het oprichtingscongres maakte
een diepgaande behandeling van de meest wenselijke organisatie-

^ vormen voor het nieuwe verbond niet mogelijk. Het oprie&tingscongres
verklaart nadrukkelijk, dat alle tot nu toe gevolgde practijkem van
het verboad in oprichting en alle gestelde regelen, van voorlopige
aard zijn. In een gedegen behandeling in alle instanties zullen de
nieuwe vormen van strijd en organisatie onder het oog worden gezien,
opdat daarover nader t» houden congressen daarover t,z,t. kunnen be-
sluiten .

Het congres stelt vast, dat in grote ondernem inge n eigen be-
drijfsorganisaties worden gevormd, die zich kunnen aaneensluiten
tot fedeKsties van bedrijfsorganisaties uit een zelfde tedrijfstak.
De arbeiders van kleinere ondernemingen kunnen sich in plaatselijke
bedrijfsorgjcaisaties verenigen. De bedrijfsorganisaties zijn auto-
noom.

Alle congressen worden samengesteld uit door de bedrijfsorgani-
saties aan te wijzen afgevaardigden.



Het verbond stelt zich ten doel strijd en organisatie van de
Nederlandse arbeidersklasse op de grondslag van boronstaande alge-
mene inzichten en organisatorische grondgedachten te bevorderen,
opdat de nieuwe wegen die in de klassestrijd noodzakelijk zijn zo
goed en zo snel mogelijk worden gevonden.

Waar de strijd van de klasse een internationale is, voelt zij
zich ten nauwste verbonden met al die organisaties, die in het
buitenland in gelijke richting werkzaam zijn en streeft zij ernaar
met deze verbladingen aan te gaan en te onderhouders.

C
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Een der leden van de Nederlandse Boncl van Vrije
Socialisten (H.B.V.S.) C.J. PRIEM te Amsterdam, heeft
in zijn kwaliteit als lid van de Onafhankelijke Vakbe-
weging (O.V.B.) een ontwerp Statuten en Huishoudelijk
Seglement voor de O.V.B, ontworpen en samengesteld,
met het doel, deze op het a.s. congres van de O.Y.B.
te doen aannemen.

Een afschrift van "beide ontwerpen gaat hierbij.

Verzonden op 14 September 1948 aan G.V.D.



A F S C H R I F T

STATUEM EI HUISHOUDELIJK REGLEMENT TlïT

HET j&GMEEK VBBBOHD TAF BIDRLJFSFEDERATH'S

NAJJ EN ZETEL.

ARTIKEL 1.

Het Algemeen Ver boa»! van Bedrijfsf ederatie « s (bij verkorting aan te duiden
met de letters A.T.B.) is gevestigd t© . . . . ....... het wordt verder in
desse statuten alsmede in het huishoudelijk reglement genoemd het A* V, B.

DOSL IN
ARTIKEL 2

Het A.T.B. stelt zich als doel de "belangen van alle arbeiders binnenjtiet
ram van d .̂..„tee.eiimö^Msö,..Ye„rfa.QjKL.ingen. te behartigen en de werkers ©ja te
roepeia tot strijd, om te komen t© t ge lx .1 ks teil ing van alle arbeiders zowel
voor de Productie als voor de Distributie van alles wat voor het leven van
de werls&rs nïïïtig en aangenaam .kan™zT3n«
Daarvoor is nodig dat iedere arbeider vrij is van spreken, schrijven en
vergaderen, hij neemt dus stelling tegen ieder e "Dictatuur in welke vorm
zij zich ook vertoont.
Voor dit doel moeten de werkers de strijd aanbinden voor en over de gehele
wereld*

MIDDELEK

AKTIKEL ~$

Eet A.T.B, tracht zijn doel te bereiken langs alle more«l verantwoordelijke
wegen.
a. Door het uitgeven van een weekblad en zo mogelijk, andere lectuur en

de ontwikkeling der arbeiders zo hoag mogelijk op te voeren, waardoor
het de werkers steeds duidelijker wordt dat zijn macht ligjt i^ de bedrij-
ven en dat de techniek van het zelfdoen de gro otste~kracht is waaroveF""
hij beschikt.

b. Het bevorderen van Internationale aaneensluiting en samenwerking iaat
die organisatie 's die zelf doen der arbeiders voorstaan,

c. Ter der elk middel wat dienst baaor kan zijn in de klassens trijd , echter
met uitsluiting van elke Parlementaire Politiek.

SAM1NSTEIMNG
ABTIK1L 4»

Het A.Y,B, bestaat uit zelfstandige Bedrijf sf ederatie ' s , welke voorgaand
doel en beginsel aanvaarden en deze Bedrijf sïederat ie * s organiseren op
haar beurt alle arbeiders in de bedrijven onverschillig welke plaats deze
werkers in he-T bedrijf 'bezetten, mits zij doel en beginsel van het A.T.B.
aanvaarden.

Artikel 5,

Elke Bedrijf sfecjer at ie die aich bij de A.V.B. wil aansluiten, legt schrif-
telijk vast, dat zij doe_l en beginsel van het A.T#B. aanvaardt en wordt daa
voorlopig aangenomen, waarna het eerstvolgend congres over definitieve aan-
sluiting beslist.

ARTIKEL 6,

Het lidmaatschap van het A.T.B, eindigt door:
a* öpseg^ging door een bij het A.T.BT aangesloten Bedrijf sf ederatie.
b. UntbCTing van een bij het A.T.B, aangesloten Bedrijf sf ederatie.
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Tot aan. bet eiMe van het lidmaatschap is iedere aangesloten Bedrijf s-

federatie geboaden alle geldelijke en andere ver p lichtingen uit het lidmaat-
schap voortvloeiende, ©nverkort na te komen.
Bij het eindigen van het lidmaatschap van een aangesloten Bedrij f stfederatie
verliest deze Bedrijf sf e derat ie, alsmede de bij haar aangesloten leden,
iedere aanspraak op de bezittingen van het A. 7. B.

ARTIJKBL 7*

De opzegging in artikel 6 genoemd, kan niet anders dan schr.lfteli.1k gebeuren
en wel ouidelijk met reden omschreven, zolang dit niet gebeurt , blijven de
verplichtingen tegenover het A«Y*B. vankracht»

ARTIKEL 8.

In het geval, genoemd in artikel 6 onder b. vervallen alle rechten en
plichten ten aanaien van het A.V.B.

ARTIKEL 9.

Royement van e an Bedrijf sfederatie tean om verschillende redenen uitgespro-
ken worden door het congres.
Tussen twee congressen Kan de Landeli.lke Baad tot scfagrsing overgaan, rech-
ten en plichten staan gedurende deae schorsing ten aanzien van het A.Y.B.
stil.
Wanneer het congres geen royement uitspreekt, moet de betreffende Bedrijf s-
federatie ovar de schorsingstijd alsnog haar verplichtingen aan het A* Y.B.
voldoen,

ARTIKEL 10*

Het A. V. B. heeft de volgende organen:
a. De aangesloten Bedrijfsfederatie ? s ;
b. Het congres;
c* De IiandelijkeJejEjbagdsraad. (verder genoemd L.B*)
d. Het A/^H^^besfeiur J

COHGR1S

ARTIKEL 11.'

Ten minste eenmaal in d© twe_e_Jaar wordt een congres van het A*V»B« gehouden*
Het Congres bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten Bedrijf sfederatie' t
HQt Ayy,Jirbestuur en de L^tR* is óp het congres volledig aanwezig erf Tegt
rekening en verantwoording af.
Door de afgevaardigden wordt een congres -voorzitter aangewezen,
Van* de besprekingen op het congres wordt ein stenografisch verslag gemaakt,
welke aan alle leden wordt vers-tgrakt.
Besluiten op*het congres genomen, zijn voor alle leden bindjend.
Het A~« T, B. -best uur moet ten minste „drie maanden voor het congres de be-
s chr i jv3nggbrlejt aan de Bedrijfsfederatie-fs toezenden, binnen een maand
zenden dé be dr'i j f sf eder atie » s de beschrijvingsbrief met amendementen retour,
waarna het A. V. B, -best uur een maand voor het congres, de beschrijvingsbrief
met alle amendementen weder aan de Bedrijfsfederatie^s toezendt.

DE ÜMFDEDIJEB VERBOETDSHAIB

AB1IKEL 12»

De LJ.B. bestaat uit 2 afgev^aardigdem uit elke Bedrijf sfederatie , zij verga-
dert zo dikwijls als dit nodTg is, doch mdjasïëii " eëSFTir^W"ilri e maanden,
zij kan wanneer zij dat nodig oordeelt het A* V*B,-bestuar üXtnödïgën 'op kaai?
vergadering aanweaig te zijn, ook kan hè* A. V. B. -bestuur het verzoek doen
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om een vergadering van de L.H. bij te wonen.
Kosten gemaakt door de L.H. komen voor refeaning van het A. 7. B.
De werkzaamheden van de L,R* liggen hoofdzakelijk op het terrein van de
propaganda en de uitbouw van het A. V* B. alsmede de centrale op alles wat
in hétl.V.B, gebeurt.

HET A.V.B.— BESTUUR

ARTIKEL 13*

In en door het congres van het A.Y.B, wordt, voor een periode van twee
jaar e0n~besjkuur gejgpzen, dat tot taak heeft de besluiten van het congres
en de L* H* ten uitvoer te brengen en voor een goede functionnerimg van het
A.V.B,, admin is tratlef , organisatorisch en propagandistisch zorg te dragen.
Beden van het A. T. B. -bestuur, die handelen in strijd met de opdrachten die
hen middels het congres of de L.R. worden gegeven, of door handelingen of
nalatigheid het A.Y.B, belaag of in het algemeen de arbeiders belangen
schaden, kunnen tussentijds onmiddellijk door de L.R. of de Bedrijf sfedera-
tie waar hij lid. van is, in hun functie worden geschorst, waarna het con-
gres over afzetting of herstel in &un functie beslist,
Het A, Y.B. kent gejan gesalarieerde 'bestuurders f wel kan het nodig zijn dat
een ambtenaar in dienst is van de A.V.B. ; deze mag echter nooit een bestuurs-
functie bekleden.
In vacatures welke in het A.V.B.-bestuvir ontstaan, kan tijdelijk door de
L.R. worden voorzien,

ARTIKEL 14- .

Het A. V. B. -best uur bestaat uit minstens ^ leden: de eerste voorzitter,
eerste secretaris, eerste penningmeester en de verantwoordelijk redacteur
worden in functie op het congres gekozen, de overige functie' s worden in
overleg met de L.R. geregeld,

VIEGADERINGEN

ARTIKEL 15.

In de vergaderingen van het congres, brengt elke afgevaardigde één stem
uit voor elk der door hem vertegenwoordigde leden,
Als maatstaf voor het aantal stemmen geldt het aantal leden, waarvoor in
het kwartaal, voorafgaand aan de maand waarin het congres gehouden wordt
het laatst contributie is betaald.
Meerdere afgevaardigden uit een Bedrijfsfederatie, brengen niet meer stemmen
uit dan hun federatie leden telt.
^d§5LJliLkaJLA«^^ de discussie op het
congres deelSemen,maar hebbaan geenstemrjcht en kunnen rook : niet '

' ' "~~ ........vaardigjie^deelnemea.
In de v^galsringen van het A. V. B, -bestuur en de L.R. brengt elk lid
stem uit,

ARTIKEL 16.

De aL.fi. en het A* V. B. -bestuur kunnen leden van de aangesloten Bedrijfs-
fedëratie's, uitnodigen om besprekingen op hun vergadering mee te maken,
Kosten hiervoor zijn voor rekening van het A.V.B, v

GïïLUI IDDELHEï

ARTIKEL 17.
Be inkomsten van het A.V.B, bestaan uit:
a. Contributie ' s der aangesloten Bedrijfsfederatie 's
b. Andere baten.



. ARTIKEL 1$,

De contributie door de bij het A.Y.B* aangesloten Bedrijfsfederatie's wordt
door het congres vastgesteld.

ARTIKEL 19.

De begroting der inkomsten en uitgaven van het A.T.B, wordt iedere twee
jaar-door de L.R, vastgesteld en wordt aan de congres stukken toegevoegd,
waarna het congres aijn oordeel hierover uitspreekt,

ARTIKEL 20.

Het boekjaar loopt van het A.V.B* van Januari tot en met December.
Het A*V.B»^-bestuur stelt per laatste dag van elk jaar een balans vast, als
mede een daarbij behorende rekening van lasten en baten van net op die dag
geëindigde boekjaar. ft
De in de vorige alimea bedoelde financiële stukken, evenals de verslagen
betreffende de werkzaamheden van het A.?.B,-bestuur en de L«l* in het des-
betreffende jaar, worden ter kennis gebracht van de Bedrijfsfederatie's,
welke voor verdere publicatie aan de leden der Bedrijf sfederatie's zorg-
draagt.

( , ARTIKEL 21*

Alle aangelegenheden betreffende het A.V.B.,de L.R. en de Bedrijf sfedera-
tie's waarin, deze statuten niet of niet voldoende voorzien, kunnen bij
HuishqMeli jk Reglement worden geregeld»
Het MlshoïïdèTr3k'""Heglèment heeft dezelfde Mnjienj^_|^a.cht__als de statuten,
met mag geen bepalingen bevatten welke""met"dë""statüten ïn strijd zijn ;.

ARTIKEL 22.

De statuten en het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld en eventueel
gewijzigd door het congres.

ALGSMESB BEPALINGEN

ARTIKEL 23*

Tot ontbinding van het A.V.B* kan worden besloten in een daartoe in het
bijzonder bineen geroepen congres, waarin ten minste g/4 der leden van de

,—- aangesloten Bedrijf sfederatie's vertegenwoordigd zijn.
0 Voor een besluit tot ontbinding wordt een gewone meerderheid van de helft

plus één der uitgebrachte stemmen vereist.-
In het congres, waar tot ontbinding wordt besloten, worden tevens de midde-
len tot dekking van een mogelijk tekort aangewezen, alsmede welke bestemming
aan een mogelijk batig saLd© zal worden gegeven.
Deze bestemming mag niet in strijd zijn met het .doel van het A.V.B.
In geval van ontbinding wordt de uitvoering der liquidatie door het A.V.B.-
bestuur volbrachtf tenzij het congres daarin op andere wijze voorziet,

ARTIKEL 24.

In alle gevallen waarin de statuten of het Huishoudelijk Reglement niet
voorziet, beslist de L.R. tot nadere behandeling op het congres.

HUISHOUDELIJK 11GLEMEHT VIN HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 1.

Op schriftelijke aanvraag wordt een Bedrijf sfederatie als lid toegelaten tot
het A*.V.B., §0 LjS beslist hierover tot hè t "™ê erstvoïgend congres.



De datum waarop het lidmaatschap ingaat, wordt "bepaald door de L*R.
Elke aanvraag voor lidmaatschap wordt door de L,!, op het congres gebracht
voor behandeling,

ARTIKEL 2,,

Indien twee Bedrijfsfederatie's welke de zelf de gr^egen organiseren, bij het
A.T.B, zijn aangesloten, stelt het A.V.B.'-B'esÏOTS" pogingen in het werk
deze te doen samensmelten-, lukt dit niet, dan brengt het A «V. B, -bes tuur
deze kwestie op net eerstvolgend congres.

VAN-HEE COïïGSES

ARTIKEL 3 r

Aan de stemmingen op iet congres nemen uitsluitend de Bedrijf sfederatie 's
deel.

ARTIKEL 4,

De L. R. kan voor een bepaald onderwerp welke in het belang van het A.V.B.
is, een bevoegd persoon op het congres uitnodigen om hetjwo^ord te voeren.

HET REMSENDUM .

O ARTIKSL %

Bij meerderheid van stemmen wordt op het congres uitgemaakt of een refere»-
du^tgehouden zal worden.

LANDELIJKE RAAB

ARTIKEL 6.

Tussen 1wee congressen treedt de L.R, in de bevoegdheden van het congres.
ARTIKEL 7.

stemming in de vergaderingen van de L.R. of A. V. B. -bestuur, heeft elk
lid één stem, over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd,
voor personen moet de meerderheid beslissen, voor zaken de helft plus o'én.

HET BSSTUUK

ARTIKEL 8,

Het A, V. B. -be staar, de Voorzitter leidt de vergaderingen en tekent da notulen
/--.de tweede Voorzitter vervangt zo nodig de eerste, de Secretaris verzorgt
v_xl@ correspondentie, de tweede Secretaris houdt de notulen bij, de Penning-

meester beheerst de financiën en wordt hierin bijgestaan door de tweede
Penningmeester, de redactie van de krant wordt verzorgd jlpor drie Rtdacteu-
rga, waarvan een Redacteur verantwoordelijk is, het werk wordt onderling"
verdeeld.

ARTIKEL 9.

Gandidaten voor het bestuur van het A.V.B, moeten minstens twee maanden voor
het congc.es door de Bedrijlsfederajie^ opgegeven worcSn, leden "voor'^dè
L.R, worden van elke Bedrijf sf e der at ie Spieden aangewezen.

ARTIKEL 10.

Met goedkeuring van het congres kunnen geschriften in het belang van het
A.V.B* of ontwikkelings lectuur voor de leden, door de L.R. worden uitge-
geven, de administratie hiervoor en voor de krant, wordt door een lid van
het A. V, B. -bes t uur in samenwerking met de . Penningmeester uitgevoerd.

VAN DE GELDIIDKELBf

ARTIKEL 11,

De contrjLbutie aan het A.V.B, moet maandejijks worden voldaan en wel op
de basis van het ledental op de eerste der voorgaande maand.



De Bedrigfsfederatie's verplichten zich éénmaal per maand op een daartoe
verstrekt formulier, een nauwkeurige opgave van het ""ledental te doen,

T ^^ "*•»•*. « f ^„„„«jwoB î̂ ^^rt̂ -^J»™'1»'̂ ™"**-»!^ • -l • -« •*

ïïa gemotiveerd verzoek, kan doöËc de L.H, uitstel van betaling verleend
worden» .

ARTIKEL 12.

De afdrackt aan het A.y.B. bedraagt 1̂  eent pa? lideen per week, of
hoger naar gelang de financiële standop elk congres" aangeTft,""net con-
gres voorkomt gro-tog.Jcajvorming van het A.7,B,

ARÏKBL 13.
Een Bedrigfsfederatie, welke in drie achtereenvolgende maanden de ver-
schuldigde contributie niet betaalt, kan door de L.R, worden geschorst.
Over opheffing der schorsing of royement, wordt door het congres beslist.

AETIE1L 14.
De centrale op de kas en boeken wordt door een eommis_sie van drie perso-
nen, welke op het congres benoem$ worden, uitgeoefend.
De centrale commissie treedt op het volgend congres af, slechts een lid
kan herkozen worden*
Minstens een week voordat de controle moet plaats vinden, roept de
Pen-ningsmjéester de leden der commissie bijeen.-
De controle commissie kan ook eigener beweging kas en boeken controleren,
regelmatig houdt de eentrfile commissie de L.fi. op de hoogte van de stand
der zaken.

BESLECHTING M GESUSSESGHILISN

ARTIKIL 15,

Voor geschillen (van welke aard ook) die zich voor kunnen doen bij de •
verachillöSaT Bedrijfsfederatie's, treedt de L.H. op, om te proberen eem
oplossing te vinden, lukt dit niet, dan wordt op het eerstvolgend congres
deze zaak in behandeling genomen.


