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Ondernomen acties :

Ter voldoening aan het gestelde in het schrijven,
d. d. 12 Juli 1949, no. 64457 van het Mintste-rie van Algemene Zaken, Geheim,
betreffende: "Propaganda-actie O.V.B., heb ik de eer UWeledelgestrenge het
navolgende te rapporteren:

De propaganda-actie van het O.V.B, heeft zich te
Wieringen door het volgende bekend gemaakt. Op 15 Augustus 1949 heeft genoemd
verbond met een auto met geluidsinstallatie door de gemeente Wieringen gere-
den en muziek ten gehore gebracht. Ongeveer twintig mans- en jonge vrouwsper-
sonen volgden de auto en verspreidden de "Nieuw Strijd" orgaan van het O.V.B.

Enkele dagen voor 15 October 1949 zijn huis aan
huis propaganda-folders verspreid, waarin werden aangekondigd een "G-rot e pro-
paftanda-f eestavond" en een "Openbare vergadering* van het O.V.B, in café
"Oonoordia" te iiïppolytushoer op respectievelijk Zaterdag 15 Ootober 1949 en
op Donderdag 20 Ootober 1949.

De propaganda-feeatavond OP 15_0ctober 1949 was
''oor ongeveer 150 personen bezocht . De bezoekers waren van zeer uiteenlopen-
de politieke overtuiging. De voorgjrfher v*yn Tv**-

*. Ottens. geboren te Emmen, 17 Hovember 1906, wonende te Wieringen, "Pöelweg 5
Opende de vergadering. Behalve een cabaretgezelschap trad die avond ook een
spreker op, namelijk Leende rt van Oaf voorzitter van de landelijke bedrijfsor-
ganisatie "Verkeer" . In een korte rede wekte spreker op tot het zich melden
als lid voor het O.V.B, om strijd te kunnen voeren tegen het kapitalisme. Ook
keerde hij zich t*fc,het militarisme. Eveneens veroordeelde hij het politieke
stelsel in Rusland, . Wat het aantal bezoekers betrof kan wel met zekerheid
worden aangenomen, dat het cabaret gezelschaprdoch niet de spreker ze bijeen
had gebracht.

De openbare vergadering op 20 October 1949 was
door ongeveer dertig personen bezocht. Voor zover bekend waren het hoofdza-
kelijk politiek links georiënteerde personen, met uitzondering van communis-
tisch gezinden. Aan de bestuurstafel waren gezeten, behalve de reeds eerder

c1 genoemde voorzitter P. Ottens, de aeoretaria der Af d. Wieringen, Hendrik Ot-
tens, geboren te Emmen, 22-4-1912, wonende te Wieringen, Kremersweg 8 en
het bestuurslid Oornelis Beers, geboren te Winkel, 22-1-1905, wonende te
Wieringen, -öeitstraat 48. umstreê s 20.00 uur opende de voorzitter de verga-
dering en gaf het woord aan de sprlcer voor die avond, A. van den Berg uit
Rotterdam. Spreker keerde zich tegen het militarisme en rekende voor wat dit
ons land kostte. Volgens hem maakten de landen zich nu reeds weer klaar voor
een derde wereldoorlog. De kapitalistische maatschappij was hieraan schuldig
en alleen het socialisme kon het driegende gevaar keren. Hiervoor moest de

arbeide r aklas se



arbeidersklasse zich aaneensluiten. De grote vakbonden waren volgens hem
politieke instrumenten in henden van de regering. De belangen van de arbei-
ders zouden niet door deze bonden worden behartigd, indien dit niet strookte
met de inzichten van de politieke leiders in de regering. Ook de E.V.Q. stonc
de belangen van de arbeiders niet voor, maar liep aan de leiband van Moskou*
Na de bevrijding deed de regering sohone beloften aan de arbeiders, die ech-
ter niet zijn ingelost. Het productieapparaat moet eerst op toeren komen zegt
men. Dit zal echter niets helpen. Het militarisme verslindt alles. Stakingen
worden door de politieke vakbonden niet erkend. In het havenbedrijf werden
de arbeiders uitgebuit. Toen zij hiertegen in staking gingen stuurde de rege-
ring het leger met gevechtswagens om de macht van de arbeiders te breken.
Door de arbeiders werd de vergelijking gemaakt met de bezettingstijd, toen de
3,3. werd gezonden als de arbeiders protesteerden.
De voorzitter van de partij van de Arbeid kreeg een vliegtuigongeluk toen

hij op reis was naar Hoorwegen om te trachten de Noprse regering te winnen
voor de 4e Nederlandse militaire actie in Indonesië.
Spreker beschouwde de devaluatie als een aanval op het levenspeil van de

arbeiders* De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties die zullen worden inge-
steld noemde hij neofasoistische of corporatieve organisaties.
De onenigheid is volgens hem nog nooit zo groot onder de arbeiders geweest.

Om dit te illustreren vertelde hij, dat hij op een vergadering van de E.V.O.
te Rotterdam dit jaar gedurende drie minuten het woord had gekregen. Hierna
werd hem het woord ontnomen en hem toegevoegd, dat hij tegen de muur zou wor-
den geplaatst indien hier de zelfde toestand heerste als in Tsjecho-Slowatöje.
Bij het verlaten van de vergadering kreeg hij van een jonge communist een klap
in zijn gezicht.
Het oordeel van spreker was dan dat de bestaande vakbonden waren verworden

en een nieuwe bond moest worden geboren* Deze nieuwe bond, het O.V.B, zou
uitsluitend de arbeidersbelangen op het oog hebben.

Omstreeks 22.30 uur sloot de voorzitter de
vergadering.

De propaganda-aotie heeft wel uitgewezen, dat
het O.V.B, in Wieringen slechts weinig aanhang heeft. Vermoedelijk een dertig
tal ledent die links socialistisch georiënteerd zijn. Behalve het voornoemde
fS""Hïer van propaganda weinig gebleken.

"einde"
Wieringen, 25 Ootober 1949.
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MINISTERIE VAN *s«Gravenhage, 12 Juli J.949
AIGEMEBE ZAKEN

No,: B.64457 ' *
Bijl.: Gene • ILJLJi&JJI &/1

V. RD.3 <** f
Betr«J Propaganda* act i e O.V.B.

Op het 12 Juni j«l„ te Rotterdam gehpuden buiten-
gewoon congres van het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisaties, werden besprekingen gevoerd
betreffende een grote propaganda-actie.

Men beoogt met deze actie, door het geven van een
grotere bekendheid aan het bestaan van hèt'O,V,BV,
een uitbreiding van het ledental. Zij zal voorlopig
gedurende een half jaar worden gevoerd, te beginnen
Vanaf"Juli© De actie wordt allereerst ingezet in de
plaatsen waar'-nu reeds een afdeling van het O , V . B , , be-
staat en daarna ook in andere plaatsen*

~ ~ Deze propaganda" zal gevoerd worden met uitgebreid
schriftelijk materiaal ^aanplakbiljetten, pröpaganda-

, 'foldersj streek- en bedrij fsmanifesten en het/ofgaan
tfNiëuwè"Strijdn)v"Indlen"Tnogeli5k 'wil'"^^ tëvëfls" ge-
bruik maken van een propaganda~autö~ mét geluidsinstal-
latie e Sr zullen-huisbezoeken worden gebracht en wijk-
vergaderingen: belegd woeden. ' . : ' . " .

—-- Teveng""zal tegelijkertijd bêdrijfspropaganda."worden
gemaaktl in de schaftlokalen zullen de arbeiders Waar
mögeli"Jk: worden toegesproken, Deze 'actie zal'worden
voorbereid door des morgens voor de aanvang van het
werk kleine manifesten te Verspreiden, waarin de ar-
beiders op de bijeenkomst des middags gewezen worden.

Vöb3? deze propaganda-aötie zullen, behalve de plaat-
selijke O.V.B.-'«bestuurder s en -leden, door het lande-
lijk bestuur worden ingezet de volgende functionarissen:

• ' Anton VAN ;DEN BBRG^ gebe23-3-1903 te Rotterdam,
wonende alda^' 'ïïuygensstraat IJb; voorzitter van het
landelijk Uitvoerend Bestuur van het 0*V.B,,

I-eendert VAN OS. geb.17-1-1911 te Rotterdam, wonen-
de aldaar j Mathenesservieg 98b; voorzitter van de lan-
delijke bedrijfsorganisatie f!Verkeer";

'" 'ffF|^Aff'olis. VAN, IPPM'MWt} g eb a 19-4-190 6 te Rotter-
dam'j' wonende aldaar j BredeTïilleweg 227c? tweede
s"écretariS"*penningmeester van de landelijke bedrijfs-
organisatie ""Verkeer",

Aan do Heer Pistrlctsconaawidant
der Rijkspolitie in hot dl a t r. Alkmaar

te
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j g eb „ 6-11-1906 te Rotterdam.
WesTTarkenoordseTfleg 27/8 j voorzitter

van de landelijke bedrijfsorganisatie "Bouwak", "•
ROpZEN? g eb* 23 -5-1897 te Dordrecht, wonende

aldaar > JözeYsr aël str aat 74; voorzitter van de plaat-
selijke afdeling van het O «V. B. te Dordrecht en tevens
landelijk propagandist dier organisatie,

" i g eb .11'-? -190 2 te Alblassèraanï, wonende '~ te
Char löise'kerk sing el 20T>j bode -'pr opag andis t van

de plaatselijke centrale - O.V.B. -Rotterdam.

incidentele gev allen "küflnen worden ingeschakelde
gëb,9-4«i887~te 'De LeëkV" <rönëndë"të~ Rot-

'nellinckstijaat 40 1 eer st e . secr ëtarls^penning -'
meester van hef landelijk Uitvoer end Bestuur"- O.V.B, en
Van de pliaatselijke dentrale - Rot ter d aia }" en ..... " "

ëb,10»5«i9l8 'te Rottèrdaffl;V"'*Dnëndê al-
' " "

_
BdèKen . wuët str aat 7b? tftèe'de secretaris-penning-" "

mee igtêr ~Vaii het landelijk Uitvoerend Be sttiür" -' O üV tB • en
eerste sècretaris^penningmeëster van de landelijke be-
drijfsorganisatie "Verkeer"» '

Élke plaats zal tv/eemaal door bovengenoemde propaganda
pipeg gorden bewerkt» Aan het einde Van $o tweede periode
wörft d9ïi plaatselijk eön^openbarö vergadering belegd.
Vöiien's" é^n. daartoe opfeMaakt rooster zal de propaganda*
axïtie te Ĵ î îa l»p«Mi f evo«rd op £2. 23, a* «n 25 Jto-

«n op l?, 18, 19 «n 20 Oetob», t«?wijl de
plaats vindt op .tQ

Ik- moge U verzoeken dej2é propaganda-aotie van het O.V.B
té willen doen volgen en ':'xs±$-i t»z*t* met het verloop en
eventuele resultaten daarvan, in kennis te willen stellen»

HET HOOÏD' VAN DE DIENST,
^Namens deze,

L»L.van Laere.
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14 Oetober 1949.

Yerslag van de ledenvergadering van de Revolotion-
naire Communistische Partij, afdeling Rotterdam, gehou-
den op zondag 9 October i^49« te 1£ aar* t«a huize
Hofland,AJ.«jert, g»bt14-9--T& t» Sottardaai (bekend).

Hofland rA»»voornoeffidf opent de vergadering en
zegt, dat örie leden berioht van verhindering gezonden
hebben, doofa tevreden te ffi^n met de opkomst.

Spr. meent dat er voldoende bestuurders on leden
aanwezig §i;JJ3 om besluiten te nesen en wel die* welke
op ie zitting van tiet Centraal Comité , gehouden op
1 en 2 Oetober j.l. te Amsterdam, ten/é aanzien van rer-
Benillende ponten reeds zijn genomen, x

Deae ponten omvatten de volgende onderwerpen t
Ie politiek en vakbeweging j
2e liet vormen van cellen van drie man in de bedrijven

en organisaties?
3e het besluit tot net vormen en houden van een poli-*

tieke kadersoholingï en
4e net onderecheid maken tassen actieve en gewone leden,

Spr. neemt net 5e pant van beepreking een vooretel
van hemzelf, namelijk zijn ontslagaanvrage a la neoretarie
van 4e afdeling Rotterdam. ;

Voor wat betreft de kaderecholing ia te Amsterdam
voorgesteld en aangenomen deze te headen e» IQ aohter-
€5n-^ volgende Zoa4ag«a op nog aader te bepalen data. Be
aotiave leden wil men te Amsterdam een partij-boekje
uitreiken «n de niet actieve aanduiden mét de naaa
"Vrienden van Be TribaneM.

leze a. g. "Trienden van Be ïribune" mogen geen
af d elinga vergaderingen bijwonen.

Spr. «egt reeds bij het verschijnen van het arti-
kel "Weten waarheen* van Eruidhof. Engel Harm, g eb s
ao-9--05 te Sroaing^a (bekend; in "Hieowe StriM* van
19 September 1949, dat als antwoord was bedoeld op het
artikel van Smid,Wietae (bekend) onder dezelfde kop in
dat blad van i August «B 1949, gewezen te hebban op de
verstrekkende gevolgen van dit afbrekende a t uk Je. Het ie
ten enenmale onjuist en in strijd met de belangen van
de H. C. P. een dergelijk artikel, a onder medeweten en
toestemming van Se medebestuurders, in het blad van het
Qv"B te laten oenenen*

Spr. die «egt, dat Kjg&«Mg.i«g« in zijn artikel
niet de opvatting van de RCP, do«h die van hemzelf ver-
tolkt, keurt het voorstel» «at Kruidhof in aijn artikel
s os s ere er t, ten sterkste af.

Ooeterwi jk.Cornelis . Cbekend ) * betöigt «iia «pij t»
dat hij niet aanweaig heeft kunnen aijn op 4e ïaatfite
«sit t ing van het Centraal comité, «ede ook in verband
met de belangrijke besluiten, welke zijn genomen. Reeds
lang i» bekend, dat de afdeling Rotterdam li^nreoht «taal
tegenover het Amsterdamse atandpunt inaafce politiek
in ie vakbeweging. Spr. noemt het artikel van Kruid h of
onzia en voort gesproten uit een aiefce geest en zegt de
mening van de vergadering te vertolken door het stand-
punt van Amsterdam inaake deze kwestie af te wijzen,

Spr. 2 egt, dat met een zodanig artikel, het ver-*
trouwen van eynpatöiBerende S<3f-*er« werit gasohokt en j



noemt het dwaasheid te aenen dat mes door aansluit ing
bij het N.Y.7. de R CP- op va t t ing en op zou kannen a rin-
gen aan bel N.V.V.aelf en aijn laden. Spr. meent dat
alleen la een in d a oen omgezette politiek winst voor
de R, C. P. kan betekenen. B© ervaring heeft geleerd
dat een ^uiet gevoerde politiek ia de bedrijven het
vertrfcawen van de arbeiders kan winnen. Het zoet «eer
nuttig sijn als de leden van het Gentraal Comité vat
minder theoretiseerden en wat meer practische onder**
vinding probeerden op te doen in de bedrijven,

Spr* zegt üieh persoonlijk nooit te sullen oeer-
Xeggesk 'bij de besluiten in deze door het Centraal
Comité genomen, daar zij In strijd zijn met de leer
van Trotsky. Spr. «telt d er faal*» voor hst besluit te
verwerpen en het centraal. Comité en öe leden van het i
Politiek Bureau tiit te nodigen tot een bredere bespre-
king van deze aaak. \a volgt een felle diseussie tassen Ooeter-

wi.lK.0, en gruidhof, waarin laatstgenoemde bet besluit
van het Centraal "Comité verdedigt*

Sa een half aur over en weer gepraat, wordt fee*
sloten het besluit te verwerpen.

Oogterwi.1k>C. brenet poot 2 ter tafel en zegt,
dat «Heen over de «ellenbouw gedacht kan worden

als men in een afdeling als Rotterdam op s* n minst ov«
1000 leien beschikt, Spr. acht dit pant niet de moeite
van bespreken waard en ziet meer heil in de uitbouw
van de partij door colportage en een intens huiabeBoek.

De fcadersohollng onder de loupe nemend, segt
spr., deze nodig en nuttig te vinden. Daarvoor de
Zondagen te bestemmen, vindt spr«y echter een eieohte
kaan»

Be vergadering verwerpt dan ook de Zondag a la
o ar s as da g. Hiervoor wordt de Vrijdagavond vastgesteld.

Hei besluit van het Centraal Comité, ten aanaien
van aetiere en niet aot leve leden, wordt met grote
verontwaardiging van de hand geweaen. Men noemt fit
besluit "een volslagen aiopen van de partij".

Hofland, A., a i jn besluit om zijn f u notie neer te
leggen motiverende» zegt ssloh niet meer te willen lemen voor

het uitvoeren van bes luiten» welke niet julut en niet
in overeenstemming met de leerstellingen van de partij

Op meerdere zittingen van net Centraal Comité
is gebleken, dat men aelf besluiten forceert omdat men
geen vertrouwen beeft in de leiding van de af teling
R otter dam.

Ooj3terwlJk,C. verzoekt Hof land ,A. ai jn functie
vervwöal« seeretariB te bli^en vervwöWtot f e grote

gadering. Spr. verzacht, dat slecht a het feit dat
onae pertij internationaal ia stevig op haar benen
staat» hem van bedanken voor het lidmaatschap afhoudt.
Bat is plicht tegenover de partij en Trotefcy te Olijven
Hoewel, onee leiders theoretisch goed zijn,rijet toch
de vraag hoe een violist (bedoeld wordt Perares) iet
de geest van do eenvoudige pro Ie t ar 18 r kan handelen,
als hij diene noden in de bedrijven niet kent*

* <ïie toegeeft aan het verzoek om a la
seerettaris aan te blijven, zegt, dat oen verslag van
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AFSCHRIFT

HSVOLÜfïOHAIB OOMMÜFISTISCHB PARTIJ"

Af d* Rotterdam Seer* Weel Varkenoordseweg 33-19

In verband met enige zeer eaaatige besluiten van ds
laatae 0*0* zitting is het noodzakelijk, dat onze af d* bij
elkaar komt. Wij nodigen je dan ook uit voor déze vergadering
welke gehouden zal worden op Zondag 9 Oet* des a morgens 10
uur bij A. Hofland.

Verzuim deze vergadering niet» 2orgt dat je «r bij kent*

Bstrtij groet

Ab. Hofland.
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Op Woensdag, 12 October 1949, te 20 uur werd alhier in de bovenzaal
van het café "DE POSTBRUG" een openbare propaganda-bijeenkomst gehou—~*
den door het "Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties ".

De bijeenkomst werd geopend door een onbekende spreker, afkomstig;
Rotterdam.Hij gaf terstond het woord aan de spreker A.van den BBEG-,

voorzitter van het O.V.B .Deze besprak het onderwerp"De noodzaak van
een nieuwe arbeidsbeweging" en "Met het O.V.B, naar de eenheid van
actie".

Spreker gaf een uitvoerig overzicht van de vooroorlogse vakorga-
nisaties en schetste de situatie op vakverenigingsgebied,zoaj.s deze ,
zich na de bevrijding wan Nederland voordeed.Hierbij critiseerde hij
verschillende organisaties op dit gebied.Spreker was van oordeel,dat
de verschillende bonden door de politiek werden beïnvloed,waardoor d4- !
arbeidersbelangen naar het tweede plan werden ge drongen .Het O.Y.ji^zoiu;
evenwel buiten alle politieke partijen_sjfcaan_en. het zuivere doel^de
strijdbare eenheid van de werkers in. de bedrijven voor het werkelijke
arbeidersbelang"nastreven .De spreker wekte aan het slot van zijn toe-
spraak de toehoorders op zich als lid van het O.V.B .op te geven.

Van de gelegenheid om met de spreker van gedachte te wisselen
werd door een persoon gebruik gemaakt.

/bijeenkomst ïe 22,15 uur werd de/aootga A K ff ing gesloten en werden de aanwezigen»,
die zich als lid van het O.V.B.wilde opgeven.verzocht nog even na te
blijven .Voor zover vastgesteld kon worden, bleef niemand na om zich als
lid op te geven .De bijeenkomst had een zeer rustig verloop .Op de bij-
eenkomst waren 19 personen aanwezig,waaronder twee vrouwen.Zaal capa-
citeit ongeveer 80 personen.

Een tweetal pamfletten, een paar dagen eerder in deze gemeente
worden hierbij gevoegd.

"einde"



IK! OM
Aan de Werkers van Den Helder

Enige weken geleden
heeft het O.V.B., het
Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisaties,
door een massale ver-
spreiding van zijn propaganda-orgaan „Nieuwe
Strijd" en tienduizenden manifesten, U in kennis
gesteld met zijn bestaan en doel.
Dat doel is, kort samengevat:

Die strijdbare eenheid van alle
we r kers(ster s) in de be d r i j ven,
voor het werkelijke arbeiders-

Door nieuwe organisatie
tot nieuwe strijd

belang.

|3en eenheid die dringend nodig is, nu dé nood
in de arbeidersgezinnen toeneemt.
Nu het ondernemersdom en de staat steeds
sterker hun wil demonstreren, om door ratio-
nalisatie en int^nsivisering van de arbeid, ge-
paard aan een steeds verder gaande

kneveling der vrije arbeiders-
organisaties,

de arbeidersklasse tot een weerloos object van
groter uitbuiting te maken.
Nu stijging van het loonpeil door het dwang-
apparaat van de regering,

het beruchte „COLLEGE VAN
RIJKSBEMIDDELAARS",

wordt belet en door het z.g.n. „afknippen van
de franje" verschillende groepen arbeiders reeds
een

• belangrijke inkomstenverïaging

moesten accepteren.

l

Nu door de funeste loon-
en prijspolitiek, door de
opeenvolgend^ regerin-
gen sinds I945f gevoerd,

het prijspeil stijgt en een grote
huurverhoging

waardoor de massa reeds totaal verarmd zal zijn
wanneer zij aan de gevolgen van de naderende
economische wereldcrisis het hoofd zal moeten
bieden.
Wie deze dingen ziet, komt tot de overtuiging
dat hier^sprake is van een

welbewust- georganiseerde
economische roo'fbouwpolitiek

van staat en heersende klasse, ten koste van de
grote werkende massa,
Het is een eenvoudige waarheid,

wie het economisch leven be-
heerst, heeft de macht

alles en allen naar zijn hand te zetten.
Daarom kameraden, willen wij voor onze gezin-
nen betere levensvoorwaarden bereiken, willen
wij betere loon- en arbeidsvoorwaarden, dan zal
er eenheid van optreden moeten komen van alle
werkers.

EENHEID van Actie!
EENHEID van Optreden!
MACHTSVORMING door de
arbeiders zelf in de bedrijven!

Dat is hetgeen wij nodig hebben. Dat is hetgeen
het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorga-
nisaties (het O.V.B.) wil,



Met is ons duidelijk dat dit internationaal moet
plaats vinden, maar in die zin wil het O.V.B, in
Nederland een begin maken.

Alle arbeiders in alle landen
zullen tot de erkenning moeten komen, dat de
ontzaggelijke offers, die zij in twee wereld-
oorlogen moesten brengen, vergeefse offers
waren, omdat zij niet -het arbeidersbelang dien-
den, maar de belangen van de heersende machten.
En nu wij wederom, dag aan dag constateren
dat deze machten werken aan een nieuwe front-
vorming en dat opnieuw getracht wordt de
arbeiders daarin te doen plaats nemen, past
daarop voor de internationale arbeidersklasse
slechts één vastberaden antwoord:

Wij wiilen geen derde

wereldoorlog !
Want wij weten dat deze slechts nieuwe massa-
ellende, nieuwe massamoord, nieuwe zorgen en
nieuwe pogingen om de lasten op ons af te
wentelen, 'brengen kan.

Wij willen in vrede leven
en in ruil voor onze arbeid levensgeluk en
levenszekerheid voor onze vrouwen en kinderen
en voor onszelf verwerven.
Daarvoor willen wij als arbeiders gezamenlijk
de strijd voeren.
De oude organisaties die wij ons daarvoor
bouwden werden aan het bezit en de leiding der
arbeiders zelf, onttrokken en faalden in hun
opgave. Degenen die zich er van meester maak-

ten hebben de arbeiders verdeeld en machteloos
gemaakt.

De bestaande vakcentralen gijn allen

onderworpen aan politieke partijen

die zich verbonden hebben aan één der beide
machtsblokken in de wereldpolitiek.
Alle vakcentralen deden hun keus in die nieuwe
fronten. .

Zij kozen Rusland of Amerika

en zijn daardoor niet in staat het waarachtige
arbeider-sBelang te dienen.
Het O.V.B, wil een derde macht met een derde
front zien groeien.

De macht van de arbeiders zelf!

Het/front van de verworpenen der aarde!

Alleen zó kan onze klasse strijden voor eigen
geluk, voor eigen doel, voor wereldvrede en
socialisme.

Zo is hei O.V.B, een signaal

tot nieuwe organisatie en tof

nieuwe strijd.
En daarom betekent versterking van het O.V.B.,
versterking van de macht der arbeiders, en ver-
groting van de propagandamogelijkheden voor
de nieuwe internationale arbeidersbeweging,"

Daarom roepen wij U op tot het bezoeken van
onze

Opbare Propagaflda-BijeeDiiomsl
op WOENSDAG 12 OCTOBER 1949, des avonds
8 uur in de zaal van de Heer Sanders, Koningsplein 1

Spreker: A. van den BER6
VOORZITTER VAN HET O.V.B.

over „DE NOODZAAK van een NIEUWE Arbeidersbeweging1

en „Met het O.V.B, naar de EENHEID VAN ACTIE"

Hi«r kunt U nader kennis nemen van wat het nieuwe verbond wil en is.

ENTREE VRIJ I
ZAAL OPEN 7.30 UUR

Algemeen adres van het O.V.B, voor Den Helder

G. J. v. WEES, Ooievaarstraat 25



uai het O.D.B.
Aan de Werkers van Wieringen

Enige weken geleden
heeft het O.V.B., het
Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisaties,
door een mtissale ver-
spreiding van zijn propaganda-orgaan „Nieuwe
Strijd" en tienduizenden manifesten, U in kennis
gesteld met zijn bestaan en doel.
Dat doel is, kort samengevat:

De strijdbare eenheid van alle
werkers(sters) in de bedrijven,
voor het werkelijke arbeiders-
belang.

Een eenheid die dringend nodig is, nu de nood
in de arbeidersgezinnen toeneemt.
Nu het onderhemersdom en de staat steeds
sterkefc hun wil demonstreren, om door ratio-
nalisatie en intensivisering van de arbeid, ge-
paard aan een steeds verder gaande

kneveling der vrije arbeiders-
organisaties,

de arbeidersklasse tot een weerloos object van
groter uitbuiting te maken.
Nu stijging van het loonpeil door het dwang-
apparaat van de regering,

het beruchte „COLLEGE VAN
RIJKSBEMIDDELAARS",

wordt belet en door het z.g.n. „afknippen van
de franje" verschillende groepen arbeiders reeds
een

belangrijke inkomstenverïaging

moesten accepteren.

Door nieuwe organisatie
tot nieuwe strijd

l
Nu door de funeste loon-
en prijspolitiek, door de
opeenvolgende regerin-
gen sinds 1945 gevoerd,

het prijspeil stijgt en een grote
huurverhoging dreigt,

waardoor de massa reeds totaal verarmd zal zijn
wanneer zij aan de gevolgen van de naderende
economische wereldcrisis het hoofd zal moeten
bieden^
Wie deze dingen 'ziet, komt tot de overtuiging.
dat hier sprake is van een

welbewust- georganiseerde
economische roofbouwpolitiek

van staat en heersende klasse, ten koste van de
grote werkende massa.
Het is een eenvoudige waarheid,

wie het economisch leven be-
heerst, heeft de macht

alles en allen naar zijn hand te zetten.
Daarom kameraden, willen wij voor onze gezin~
nen, betere levensvoorwaarden bereiken, willen-
wij betere loon- en arbeidsvoorwaarden, dan zal
er eenheid van optreden moeten komen van alle;
werkers.

EENHEID van Actie!
EENHEID van Optreden!
MACHTSVORMING door de
arbeiders zelf in de bedrijven!

Dat is 'hetgeen wij nodig hebben. Dat is hefgeen
het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorga- -
nisaties (het O.V.B.) wil.



Het is ons duideljjk dat dit internationaal moet
plaats vinden, maar in die zin wH het 0.V,8. in
Nederland een begin maken,

Alle arbeiders in alle landen
zullen tot de erkenning moeten komen, dat de
ontzaggelijke offers, die zij in twee wereld-
oorlogen moesten bfeïwfen, vergeefse öfffeRs
waren, omdat zij niet het arbeideisbelang dien-
den, maar de belangen van de heersende machten.
En nu wij wederom, dag aan dag constateren
dat deze machten werken aan een nieuwe front-
vorming en dat opnieuw getracht wordt de
arbeiders daarin ' te doen plaats nemen, past
daarop voor de internationale arbeidersklasse
^slechts één vastberaden antwoord:

Wij willen geen derde
wereldoorlog!

Want wij weten dat deze slechts nieuwe massa-
ellende, nieuwe massamoord-, nieuwe zorgen en
nieuwe pogingen om de lasten op ons af te -
wentelen, brengen kan.

Wij willen in vrede leven
en in ruil voor onze arbeid levensgeluk en
levenszekerheid voor onze vroawen en kinderen
en voor onszelf verwerven.
Daarvoor willen wij als arbeiders gezamenlijk
de strijd voeren.
De oude organisatües dde wij ons daarvoor
bouwden werden aan het bezit en de leiding der
arbeiders zelf, onttrokken en faalden in hun
opgave. Degenen die zich er van meester maak-

Grote PROPAGANDA-FEESTAVONO
ter gelegenheid van het één-jarig bestaan

ZATERDAG 15 OCT. 1949
in „Concordia" te H. Hoef
MEDEWERKING: ...

Cabaretgezelschap „Tempo", welke
o. m. brengen: het optreden van de
rythmische Dwaien, Solozang, ACCOP-
deonsolo'4 door een 15-jarige knaap,
Hawaii (zang), de Cowboys, Schetsen,

Clownerie enz, enz.

EEN LACH l EEN TRAAN!

NA AFLOOP BAL
ENTREE F 1.OO
Belasting inbegrepen

ZAAL OPEN 7.00 uur
AANVANG 7.30 uur

KAARTEN IN VOORVERKOOP:
te Westerland: bij P. Ottens, Pbelw«g 5 en M. Wes-
terbeke, Westerland 53.

.In H.-Hoef bij C. Beers, Beltstraat 48, H. Ottens, Kre-
mersweg 8, L. Bos, v. Pommerenstraat 8 en B. Holtjer Rz.
Slingerweg 37 H.

ten hebeen de arbeiders verdeeld e&
gemaakt.

Pil zijg die*

«go

die zich verbonden hebben aan één der beide
'jssK^tebtafefces iaa de wereldpolitiek,
AHe vakcêntraleö deden hun keus in die nieuwe
fronten.

Zij kozen Rusland of Amerika

en zijn daardoor" niet in staat het waarachtige
arbeidersbelang te dienen,
Het O.V.B, wil een derde macht met een derde
front zien groeien.

De macht van de arbeiders zelf l

Het front van de verworpenen der aarde l

Alleen zó kan onze klasse strijden voor eigen
geluk, voor eigen doel, voor wereldvrede en
socialisme.

Zo is kei O.V.B, een signaal
lot nieuwe organisatie en
nieuwe strijd.

En daarom betekent versterking van het O.V.B.,
versterking van de macht der arbeiders en ver-
groting van de propagandamogelijkheden voor
de nieuwe internationale arbeidersbeweging.

Daarom roepen wij U op tot het bezoeken van
onze

Openbare Vergadering
op DONDERDAG 20 OCTOBER a.s.

in „CONCORDIA" te H. Hoef
Spreker: A. v. d. BERG, Voorz. O.V.B., R'dam
Onderwerp: Hoe leven de mensen in Nederland en wat
kunnen wij doen om daar verandering in te brengen?

B. BLOKZIJL voorzitter van de E.V.C, van
A'dam is voor gedachtenwisseling uitgenodigd

Aanvang 8 uur - Zaal open 7.30 uur VRIJ ENTREE!
BESTUUR O.V3., W1ERINQEN

Het volgende schrijven werd aan Blokzijl verzonden 25 Sépt. 1949:
W. M. Zoals U zich ongetwijfeld nog zult kunnen herinneren, is U
op 28 Mei van dit jaar in Wietingen, waar U toen een spreekbeurt
vervulde voor de plaatselijke afd. van de E.V.C., door qnze afd. van
het O.V.B, uitgenodigd, om in één door onze afd. te beleggen open-
bare vergadering met onze Land. Voorz. kam. A, v. d. Berg van ge-
dachten te wisselen. Zoals U zich ook nog zult kunnen herinneren,
heeft U toen deze uitnodiging aanvaard en als onderwerp zou .be-
handeld worden: „Hóe leven de mensen in Nederland en wat Runnen
wij. doen om daar verandering in te breng«ïi?" — ,Qp 20 Octobet ajg.
zal kam. v. d. Berg genoemd onderwerp jn Wieringen behandelen,
zodat ik U hierbij namens onze afdeling uitnodig om op genoemde
datum naar Wieringen te komen, om dan met kam. A. v. d. Berg van
gedachten te wisselen. U kunt pp onze vergadering drie. Kwartier
spreektijd krijgen voor beantwoording, zodat Kam. A. v. d. Berg eerst
spreekt, dan U drie Kwartier voor een weflerwoónJ, terwijl daarna
het laatste woord aan kam. v. d. Berg is. Zoals al opgemerkt vindt
onze vergadering plaats op 20 October a.s. in „Concordia" te H. Hoef
Spoedig Uw antwoord op deze uitnodiging tegemoet ziende, verblijven

Namens de afd. Wieringen van het O.V.B.,wij, met kam. groeten,
w.g. H. OTTENS, Secretaris



Verbinding: 31
No.714.
Antw.schr.d.d.l2/Juli 1949

no.644
OnderwerpJ Inlichtingen betreffende

propaganda-actie O.V.B.

GEHEIM.

ctober 1949
OP KAART

P .R:

Met betrekking tot Uw terzijde vernielde brief heb
ik de eer U te berichten, dat omstreeks eind Augustus of begin
September 1949 door een 7 tal personen van elders vanwege het
O.V.B, in e en bepaalde arbeidersbuurt alhier, propaganda
is gemaakt met gebruikmaking van een auto waarop propaganda-
biljetten waren aangebracht en door verspreiding van een
propagandauitgafce van Nieuwe Strijd.

Bedoelde personen, van wie geen nadere gegevens bekend
fo zijn geworden, vervoegden zich aan de woning van HAEM ter
T 7 w K * M» i IF* ftt i. * • « . * • » rfv (**\ -«̂  -̂  _ nl// HAAR, geboren 2 Februari 1908 te ÜDalen, van beroep' "metselaar,
Y wonende IJzerweg 31"b alhier, uit welk punt de actie

werd ingezet met medewerking van genoemde H.ter HAAR.
Van enige actie in of bij de alhier gevestigde bedrijven

is niets gebleken*
Betreffende,de antecedenten van H.ter HAAR moge ik

verwijzen naar dezerzijds d.d.11 Juli 1949» no.644 (ant.
schr.d.d.20 Mei 1949»no.62175) aan U verstrekte inlichtingen,
onder vermelding dat H.ter HAAR, door gesprekken met anders
denkenden, tot een overtuigd aanhanger van de links-extremia-
tlaehe grn e pa-p inga n moet worden gerekend. "

Een door het O.V*B.belegde openbare vergadering is tot
op heden in deze gemeente niet gehouden» Indien een dergelijke
vergadering alsnog plaats mocht vinden, dan zal daarover ver-
slag worden uitgebracht.

Een exemplaar van d e in deze gemeente verspreide extra
propaganda-uitgave "Nieuwe Strijd" wordt hierbij overgelegd,
«einde»*

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken
te

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



NIEUWE STRIJD
ORGAAN VAN HET ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES (O.V.B.)

EXTRA PROPAGANDA - UITGAVE

Strijdt mee met het O.V.B. - Eenheid van Actie!

Het O.V.B.? Wat wil het O.VJ3.?
Zijn er nog geen vakcentrales vol-
doende? — Om die vragen te beant-
woorden, stellen we eerst een
wedervraag:

Wat wil de Nederlandse
arbeidersklasse?

Eigenlijk laat die klasse de laatste
jaren weinig van haar wil zien.
Maar dat is lang niet altijd zo ge-
weest. Al is Nederland niet een zo
bijzonder sterk geïndustrialiseerd
kind, ook hier hebben de arbeiders
verscheidene malen tegen het on-
dernemerSclom grote acties en sta-
kingen gevoerd;; Denken wij,- zónder
andere groepen te kort te doen, aan
de spoorjongens, aan de textielar-
beiders, de metaalbewerkers. En
Tergeten we vooral ook niet de
zeelieden en de havenarbeiders. De
strijd van de laatstgenoemde groe-
pen vond natuurlijk vooral in en
om Amsterdam en Rotterdam
plaats. Trouwens deze steden
nemen in dit land een zo belang-
rijke plaats in, dat zij als vanzelf
ook in de arbeidsstrijd steeds van
grote betekenis waren.
Bij velen, die een stuk geschie-
J-nis van de Nederlandse arbei-

.'sbeweging hebben meegemaakt,
gaat nog altijd het hart sneller klop-
pen en beginnen de ogen te glan-
zen, wanneer zij terugdenken aan
de strijddagen van weleer.
Het is nu zoveel anders geworden. De wereld
is veranderd. Het economische leven is ver-
anderd. We kennen niet meer zo de strijd
van de arbeiders tegen de vrije ondernemers.
Alles is nu in het economsiche leven veel
meer georganiseerd. Grote combinaties be-
heersen het bedrijfsleven en ook de staat
vervult daarin een belangrijke rol. Denken
we alleen maar aan de loonstop en de Rijks-
bemiddelaars, die als het ware loondictators
zijn geworden. De Unie-bonden, geheel be-
heerst door een staf van gesalarieerden, zijn
geen strijdorganisaties meer van de arbei-
ders. Zij hebben zich tot taak gesteld met de
staat en de georganiseerde werkgevers samen
te werken en de arbeidsvrede te bevorderen.
Och, we behoeven daarover niet eens veel
te schrijven. Elke groep arbeiders, die de
laatste jaren, door de nood gedreven, de
strijd in ging, vond naast de staat en de

OPROEP TOT ACTIE I

ondernemers, ook de vakbonden tegen-
over zich. De laatsten houden stijf en strak
de kassen gesloten en eisen van de arbeiders,
dat zij zich willoos buigen.
Reeds vóór de laatste oorlog was deze ten-
dens merkbaar. En toen dan ook de arbei-
ders ongeveer vijf jaren fascistische bezetting
hadden moeten doormaken, was bij hen niet
alleen het verlangen aanwezig, dat die ter-
reur zou eindigen, maar ook de wil, om niet
terug te glijden in de oude vóór-oorlogse
verhoudingen. '
Het verlangen naar vrijheid ging gepaard met
de wil, zelf wat te zeggen te hebben, zelf
met eigen, uit eenheid geboren kracht, zich
te doen gelden.
Dit, gepaard aan het besef, dat de nieu-
we tijden nieuwe organisatievormen nodig
maakten, kwam overal tot uiting in de

activiteit van de bedrijfsarbeiders.
Zij schiepen spontaan hun een-
heidsbeweging 'op de grondslag
van de bedrijven.
Zo kwam de Eenheidsvakbewe-
ging, die, «igenlijk eenheidsbe-
drijfsbeweging wilde zqn, tot
stand.
Helaas, opnieuw is deze arbeiders-
beweging ten offer gevallen aan
een politieke beweging. Na het
einde van de tweede imperialis-
tische oorlog, die afliep met de
nederlaag van Duitsland en Japan,
groeiden tussen de overwiünende
bondgenoten _ weer andere, imper!"
alisösche tegensïëflïngëh. ï)e nieüï-
we tegenstanders bedreigen dfe
wereld met een nieuwe • catastrofe
en zjj pogen de arbeiders daarin te
betrekken. De gehoorzame Unie-
bonden namen plaats in het Ame^
rikaanse blok.
De officiële communistische partij
heeft, helaas met succes, zo gema-
noeuvreerd, dat zjj de Eeiiheids-
vakcentrale volkomen van haar
afhankelijk heeft gemaakt.
Daardoor is deze organisatie inge-
deeld bij het Russische blok. Daar-
voor was eerst nodig, dat de een-
heidsbeweging van de arbeiders tot
een Eenheids Vak-Centrale werd
gemaakt, waarin de leden niets
meer te zeggen hebben.
Zo is de toestand.

Al deze organisaties zijn niet meer institu-
ten van en dus dienende de arbeidersklasse.
Zij zijn onderdelen geworden van de grote
elkaar bekampende wereldmachten.
De zelfstandige strijd van de arbeiders is
moeilijker geworden en daarbij komt, dat
de oude organisaties daarvoor niet meer ge-
schikt zijn. Wij allen weten dat. Het oefent
een drukkende invloed uit op de gehele
strijd van onze klasse.
Eén nieuw begin is nodig. Daarvoor wil bet
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorgani-
saties, het O.V.B., propagandist en middel
zijn.
Scheurmafcers? Het mocht wat!< De scheur-
makers moeten worden gezocht daar waar
de verdeeldheid der arbeiders wordt nage-
streefd door politieke slimmelingen, die de
arbeiders bovendien rijp maken voor de
volgende oorlog.'



Het O.V.B. bjgqn z«n bestaan een jaar ge-
led^ te Rotterdam.
Wig waren het, wie zijn het, die het p. V.B.
jfpüjaèn?
j Iet p.V.B. js, gevormd doop dezelfde Rot-
;erdamge ^fjaejders, die direct na het einde
ijran de fascistische terreur r

en massaal,

Hun Bedrijfsorganisatie ..... en de onze

de fjjjjff faajpjden me{ 4p gta^t en de on-
dernemers, die hun als van ouds weer op
een schoen en een slof, als willoze arbeids-
slaven in de haven wilden uitbuiten. Bedrei-
ging met 'militair optreden voer?}e deze ar-
beiders alleen tot hechter geslotenheid. Dat
waren de arbeiders, die toen in Rotterdam
qe Eenheidsvakbeweging vormden. Dat ajn
de arbeiders, die na de pndejwerpïng van
de E.V.C, aan de Moskou-politiek, weer
opnieuw begonnen en het P.V.B. vormden.
Het waren de afgevaardigden van deze ar-
beiders, die in 'de stakingsdagen van 1945
het Militair Gezag terzijde konden schuiven
en die toen één dier heren hen zei: ,Jk heb
jullie niets gevraagd. De verwacht dus geep
antwoord. Ik gelast jullie onmiddellijk aan
het werk te gaan" repliceerden:

„Wij komen hier niet om iets te vragen
of te antwpprden, Wij komen hier iets
zeggen! De Heren waarmee U confereert
(de Uniebestuurders) vertegenwoordigen
alleen zichzelf. Wat de beslissingen be-
treft, de tijd van het beslissen aan cpn-
ferentietafels OVER de arbeiders is
voorbij. Beslissingen worden genomen in
en door de vergadering van het gehele
personeel en nergens anders."

waren degenen die streden voor de
.yan actie van de bedrijf Barbeiders.

F \yas de taal van de arbeiders zelf. pat
£ :t$aj, die in de toekomst steeds meer

i f worden gesproken. Dat is, de taal, die
Kg| P-V-Ê- voor staat.
He| P.V.B- zal altfld weer de éénheid van
actie der bedrijfsarbeiders op de voorgrond

. Het zal altijd weer, het eigen be-
srgcht der arbeiders propageren en

hten. Immers, juist daarom is het
hpt nieuwe begin van een echte

beweging de,r arbeiders,
Het concurreert niet met de Uniebonden en
d£ "Ë.V.C. Want het is geen ordinaire vak-
centrale, gebonden aan politieke en imperia-
listische belangen,

Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsor-
aties heeft in zijn nog maar korte be-

daarom in vele delen van het land
medestrijders gevonden. Thans voert het een
propaganda-campagne om haar ledental te
vjjjrgrpten en vooral onv de (eenheid van
ajjijr bejirijfsarbeiders te bevorderen.

-Deze eenheid is nodig, willen de arbeiders
hun plaats in het economische leven tot
gelding brengen.

Eenheid van Actie!

Zij kan alleen groeien uit de klasse zelf.
Ieder die dit inziet, , ieder die weet, dat
deze gedachte moet worden uitgedragen,
behoort mede te doen. '

' VERSTERK! HET INZICHT!
VERSTERKT HET O. V A.!

Strjjdt mee, in 'het O.V.B., vom; de eenheid
van actie! , . ,.. , • „ .

Als twee hetzelfde zeggen, dan bedoelen zjj
nog lang nipt altijd hetzelfde.
Neen, sterker nog. Het is één van de meest
gebruikelijke methoden geweest van mis-
leiders van allerlei slag, om bepaalde leuzen
of begrippen, die in de oren van mUUoenen
eerlijke mensen een goede en vertrouwde
klank hadden gekregen, over te nemen. Had-
den zg dan ook de bedoeling om deze leuzen
tot werkelijkheid té maken?
Integendeel, zij deden dit juist met de be-
doeling om deze begrippen des te zekerder
om hals te brengen. Zij gingen uit van het
bekende woord: „Kom aan mijn hart, opdat
ik je dood kan drukken."
Vele voorbeelden zijn daarover in de ge-
schiedenis te vinden. Meestal werd dan aan
het woord- dat het goede oorspronkelijke
begrip uitdrukte, het één of andere woord
toegevoegd, waardoor de indruk gewekt
moest worden dat men het oude begrip ver-
beterd en aangepast had aan de maatschap-
pelijke ontwikkeling. Zo is er geknoeid met
het begrip: „DEMOCRATIE".
Ejat woord werd' dppr Qrdjnair-kapitah'sti-
sche partjjen als vlag gebruikt om hun
stinkende lading te bedekken.
Jïet wordt op het ogenblik van Andere zijde
als „Yplks-Dempcratie'' opgediend, om de
arbeidersklasse des te zekerder in' de boeien
van de partijlei4er£-diptfituur te kinken,
IJet grpte ideaal „Socialisme", werd ejppr de
ï^azi-bandieten vervormd tpt „N^Üonaair
Sppialisme" om de arbeidersklasse te be-
driegen en |n volledige slavernij te yperen.
JRe naam; „StichtiRg\yJi:n de Arp>id", dje na
de'oorlog pnwilleketirig $j % arbeiders-
klasse bepaalde tflusies kp,n wecken, bleek
niets anders djaïl 4e dekm^ntel voor een
Efollandse uitgave van het Italiaanse Mussp-
iini-jasci^rae.
Pp het Pgenblik wordt'er van alle kanten
druk gesproken over ,,Bedrjjfs,organ4§atie"
en heeft de Nfederland.se regering een Vftpr-
ontwerp van wet op
Bedrijfs-Prganisatie aan
prijs gegeven.
Öe Nederlandse
letten, WEffit hier
herhalgp wat Wtj h.'P
begrippen ^ch^tsien.
Want p,ok dit begrip „Bedrijfsorganisatie",
dat het eerst door de arbeidersklasse werd
gehanteerd als aanduiding vopr haar natuur-
lijke klasse-organen, werd aan die arbei-
dersklasse ontfutseld en moet thans dienen
om haar in een zekerder knechtschap te
dwingen.
Wij zouden wensen dat elke arbeider de
kosten maakte om zich dit wetsontwerp op
de P.B.P. aan te schaffen en de moeite nam
om het critisch'te lezen.
Dan zouden zij, als wjj, tot de ontdekking
komen dat doorvoering van deze P.B.P. prak-
tisch het einde betekent van elke zelfstan-
digheid en eigen strijd der arbeiders-
organisaties.
Dan zouden zij tot de conclusie komen, dat
het bedrog met de „Stichting van de Arbeid"
konsekwent wordt doorgevoerd en geper-
fectioneerd in deze P.B.P.
Dat is HUN Bedrijfsorganisatie onder het
mpttp: „Kpm aan mjjn hart, enz "
Dat de z.gji, confessionele organisaties deze
P.B.O. aanvaarden is begrijpelijk. Zij wer-

den nu éénmaal bewust gesticht door de
vertegenwoordigers^yani de bezittende klasse
als een dam tegen de voor hun rechten op-
dringende arbeidersklasse. Dat het N.V.V.
echter niet 4? Pï9§4 kan Q.pb.ren$sn om
vierkant stelling te nemen tegen deze drei-
gende aanslag op de l$a]gte resten van de
vrijheid en zelfstandigheid der arbeiders-
beweging, beklemtopnt nog eeris nadrukke-
lijk dat pok deze beweging als actieve fac-
tor voor de strijd der arbeiders heeft af-
gedaan.
Dat zij, uit politieke overwegingen en banden
met haar bevriende partij-mjnisters, b^reïd
is gebleken, de grote idealen der piqniprs van
de arbeidersbeweging zonder verzet te offe-
ren. ZTJ hebben gefaald en de geschiedenis
zal 9ver hen richten. Want tegen h u n Be-
drjjfsQrganisatie stellen wij de onze en naar-
mate de' arbeidersklasse zich zal oprichten
uit de toestand van apathie, van moedeloos-
heid en wantrouwen waarin zij thans door
hft falen van haar oude organisaties verkeert
zal zij onze gedachten als de enig juiste leren
aanvaarden. Onze Bedrijfsorganisaties, dat
zijn de natuurlijke strijdprganen die jn d'
bedreven de arbeiders onder eigen leidiil̂
samen zullen smeden. Die hen in deze periode
als wapen zullen dienen tegen de aansjagep
op haar levenspeil en haar vrgheid.
Wil hebben duideljjk uitgesprpken dat wf
ppn socialistische arbeidersbeweguig zijn.
flat wil zeggen, dat in pnze b,ecWjfsprganigfli-
tjes de werkers in hun strijd de npdige sch^-
l?ng en ervaring zullen opdoen en dat
stF$JdQrganen van 4H ogeiblik,
worden tot de bestuursorganen yan
kemgli, die de mensheid naar d.e g
wereld van het spcialisme zullen vpere,H-
Tegen de knecfetschap in HUN Ë " ""
nisatfe, stellen wti #e zelfstandig
werkers, voor de Vrilbeid, ii| d

V- d. B.

WERKER3 vao

APtLDÖ O RH en omgeving
OPGELET •

•
Binnenkort zullen wij U in een

OPENBARE
VERGADERING

bijeenroepen. Sprekers van het O.V.B.
zullen U dan nader DOEL EN
STREVEN van onze^ beweging
uiteenzetten. '

Let op de e.v. aankondiging.
Allen naar deze bijeenkomst

Gelegenheid tot het «tellen van vragefi.
VRIJ DEBAT!



Waar wij heen graan, tenzij....
Vliegtuigen-' grommen in massa door de
onacht -*-'K3Ê8Hogsylie?gtHigen, dreiging van, «nip-
•fipljiftH iiKOttlt?Qds OOZttOS. • ; .

•Oprlpg wi>edt irnpg steeds in Indonesië en
•de higtorieschriJYer zal zwarte bjadzijden vul-
len fclj de Behandeling van het Nederlandse
kolonialisme, me,d.e pp rekening van het Ne-
•jjlerlandse yplfc.
Een pokkenepidemie heerst — mede als ge-
volg van dit kolonialisme — waardoor reeds
duizenden zijn aangetast, waaraan ook
reeds Nederlandse jongens in uniform ten
offer zijn gevallen en welke pok Nederland
bedreigt. ''
Hfer in Nederland hebben wij gekregen een
"wetsontwerp op de Publiek Rechtelijke Be-
drijfsorganisatie, welke een bedreiging in-
'hoüdt van ieder recht dat de Nederlandse
arbeider tot nu toe bezat.
Een wet op het pensioenfonds, waaraan de
arbeiders hun premie betalen moeten.
Ben wet op de Wachtgeld- en Werkloosheids-
verzekering is nu weer aangenomen. De pre-
tnie welke van de arbeiders hiervoor van hun
''•ion zal worden afgehouden stijgt evenredig

et de werkloosheid zelf en kan i <fc yan het
m zelfs ^e bpyen. gaan.
i de werkloosheid neemt toe.

aiuatie yan 4e gulden is op kpmgt, het-
geen natuurlijk in. Ie e?ï«te pfeat?' een ver-
*fcbtejfjng vm de Ieyejisstejia«9r4 der wer-.
kers betekent.

krjjgt 4an minder waarde, m«ti ,kan er
minder veïff kopen en daarnaast stijgen nog
Voortdurend dg prijzen van allerlei noodzake-
Uü» tevenghehoelten.
Denkt ook aan de komende huurverhoging.
(Op andere plaatsen in dit klad wordt hier-
over uitvoeriger geschreven).
Waar gaan wij met deze wijze van uitplun-
dering der arbeiders heen?
Naar de ondergang door ee'n nieuwe oorlog
of naar het pauperisme door de réaotionnaire
koers van regering en machthebbers op eco-
nomisch gebied.
Tenzij.... de arbeiders eindelijk gaan begrij-
pen, dat in hun EENHÉIÜ hun kracht ligt pn^
zich tegen al deze verslechteringen en be-.
dreigingen te verzetten.
In de politieke partijen, in, 4e godsdiensten eo

/~"Tken zijn de mensen verdeeld, maar in de
Vj r iek , HI de werkplaats, de. mjjn,. op het

land, kortom overal waar de werkers hun
arbeid verrichten, op het ECONOMISCH
terrein der maatschappij dus, daar behoeft
dé éénheid niet te ontbreken, daar liggen de
mogelijkheden tot eenheid in onze gelijke be-
langen. Daar werker» wij voor ons bestaan en
de voorwaarden daartoe zijn vqqr allen de-
zelfde. Wij allen moeten met de onzen eten
hebben en kleding en onderdak en de nodige
ontspanning. Daar hebben wij allen gelijke
belangen hij, daarin bestaat bij ons geen ver-
schil. En om dit te bereiken moeten wij op de
grondslag van ons bedrijf onze eenheid sme-
den door daar te vormen onze werkelijke
economische eenheidsorganisatie. '
IN het bedrijf hebben wij noch met partij-
politiek, noch met godsdienstige opvattingen
te maken. Wij werken daar voor ons be-
staan — en dit zo goed mogelijk — en wij
moeten DAARVOOR en TEGEN alles wat
het verkrijgen van dit bestaan in de weg staat
strijden me* °W«& gehete macht als pitodu-

, *te voortbrengers van de gehele maat-
schappelijke rijkdom. Daarvoor hebben wij
nodig onze EIGEN bedrijfsorganisatie, door
ons zeil opgebouwd 'en door.' ons zelf geleid en
gehanteerd.
Dit wil het Ö.VJ3., het Onafhankelijk Ver-
bond van Bedrijfsorganisaties.
En de toekomst is aan de onafhankelijke en
zelfstandige bedrijfsorganisatie, omdat er voor
de werkers, willen ze niet ten ondergaan
door oorlog of armoede geen ander en beter
wapen ter verdediging van hun belangen
mogelijk is. ,

H. J. S.

Het Onbegrijpelijke
Het is toch eigenlijk zo, dat wij, arbeiders,
de vijanden van ons zelf zijn. Heel het maat-
schappelijk leven' kan slechts draaien door
ONZE kracht, door ONZE wil, door ONZE
bereidheid te arbeiden aan de behoeften
van de gemeenschap. Heel het maatschap-
pelijk leven stort ineen, door onze weigering
die arbeid te verrichten.
Reeds deze eenvoudige waarheid zou een
machtig zelfbewustzijn in ons doen ontwa-
ken, als wjj er slechts van doordrongen
waren. En wij zouden e? .van doordrongen
zijn, als wij ons niét door de leugenaars van
allerlei slag,' zouden laten afleiden van de
nuchtere werkelijkheid.
Qni aüe leugens, welke ons, arbeiders., ifl de
fcan feouden, te bes<£w$ven, zo« een fepek-
deej vergen. Wij teven jn een warnet van
fijn geraffineerd gesponnen leugens. Zo fijn
gesponnen, dat het bijna niet yan waarheid
te onderscheiden is. Ja, zelfs is het zo, dat
de waarheid een leugen Hjfct te zgn, dwr de
schijnbare waarheid yan de leugen.
Leugen fe het wcprd van de heersers.
£fiug/sn is. 4e W» van hun wet-
En fe*t onbegiröelgke? DIT IS HET: Dat
wij, arbeiders, Janssen goedbloed blijven,
dat wij de leugen niet trotseren, dat wij niet
meer in staat zijn tot felle verontwaardiging
tegen dat alles.
Dat wij, die toch door onze wil en arbeids-
kracht in staat zijn, te kunnen beslissen over
Vrede en Welvaart, dat wij ons bewegen
onder de wil yan enkelen, die slechts het
kwade willen, dat is het oribegrijpeBjkè.
Da,t nog duizenden onzer geloven in hen, d^
ons het socialisme beloven, maar die het
fascisme, bevorderen en bezig zijn te bren-
gen. En d&\e duizenden onzer niet dur-
ven of willen breken met de „vakbond-lei-
ders". Pat gü, door uw lidmaatschap vaR
deze vakbonden, uzelf aan dit alles mede-
schuldig maakt, dat is het alleronbegrqpe-
Ujkste.
Makkers, maakt V los van deze. „leiders",
maakt tT los van de leugen, maakt U los van
Uw geridderde goden. Weest Uzelf!
Beseft Uw eigenwaarde. Herneemt Uw zelf-
beslissingsrecht, hetwelk gewaarborgd wordt
in het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfs-
organisaties (O.V.B.). Dat wil .zijn de nieuwe
en vernieuwende arbeidersbeweging. In, met
en door het O.V.B, zullen wij komen tot een
werkelijke arbeiders-éénheid, een Eenheid,
die kan en zal leiden naaj die enig juist»

Over Vrede
Wie al praat niet over Vrede, .-.*>
over hoe 't gebeuren moet,
boe de veiligheid te scheppen,
die ons veilig wezen doet.

Wie al praat niet over vrede?
.en zegt: ik wil wel, maar hij......!
Doet er om het veilig wezen
nog een extra schepje hij.

Wie al praat niet over vrede?
roepend, sluit je bij ons aan!
Wie de vrede niet wil, zullen
wij wel even gauw verslaan.

Wie al praat °iet pver vrede?
achter horren of gordijn,
ruzie-zoekend met de buren,
die geen ja-broers willen zijn?

Wie al praat niet over vrede?
Allen menen ze 't oprecht.
Maar ik zeg Ui wie de vree wil,
trekt zijn jas uit en die vecht!
Juli 1949. SPOTVOGEL

gemeenschapsvorm, die wij durven noemen
het Socialisme.
Kameraden, als gü het met deze regelen
eens zjjt (en dat zjjn er zeer Velen van U),
dan zult gij ongetwqfeld tot de erkenning
komen, dat Uw plaats moet zijn in

hetO.VJB. , S. H.

En dus, met het
O.V.B. vooruit!

De „Waarheid", het orgaan van de CPJT,
tevens een van de uitingsorganen van da
E.V.C, veroorlooft zich bij iedere voorko-
mende gelegenheid, te verkondigen dat:

„het O.V.B. op haar laatste henen loopt,
er grote ruzie binnenshuis is tussen de
bestuurders; alsmede, dat het geld, d«
contributiecentjes van de arbeiders, vef-
deeld zouden worden en de liquidatie óp
stapel staat."

Ziedaar, bijna waren wij weg en nu,
ne.er gjj dit blaadje leest, davert het vaa p»
grote propaganda-earapagne die bet Q.Vfl.
heeft ingezet.
In tientallen plaatsen van het land wordt
door deze campagne getracht nog meer aan*
dacht voor het O.V.B. te krijgen. _
Uitgangspunt daarbij is, DAT WIJ WETKH
dat het vertrouwen van de. werkers ia de
oude arbeidersbeweging hoe langer hoe meet
verdwijnt. .
Daarbij, dat de 10 en lÜO.OOtjfen er toch van
blijven uitgaan, DAT ZIJ A15 WERKERS
ALLEEN DOOR MIDDEL VAN HE*F ZICH
VERENIGEN, hun positie kunnen verbeteren
en zich te weer kunnen stellen tegen de aan-
vallan van de reactie.
Natuurlijk gaan met een propaganda-cam-
pagne als deze, veel geldelijke kosten g»-
paard. Die gelden ziju aanwezig, omdat «r
door het Q.Y.B. een verstandige sa. beleid-



Kameraden, breekt de boeien van
het verleden

volle financiële politiek vanaf het begin is
gevoerd.
MAAR DIT IS NIET HET BELANGRIJK-
STE, NOG BELANGRIJKER IS, DAT
NAAST EN RONDOM'DE LEIDING VAN
HET Q.V.B. #CH GESCHAARD HEBBEN
EEN GROOT1 AANTAL WERKERS UÏT DE
BEDRIJVEN, DIE MEDE HUN SCHOU-
DERS ONDER DEZE ALGEMENE PROPA-
GANDA-CAMPAGNE ZETTEN.
Niet door bureaucraten, los van de werkers,
maar; mede door deze werkers zelf, is deze
propaganda-campagne georganiseerd. En
JUIST DAAROM KUNNEN WIJ DE VER-
WACHTING -KOESTEREN* DAT DEZE
CAMPAGNE ZAL DOORDRINGEN TOT
VELE WKUKERS JSN^JTUN- ZAL «BEJM-," '- ."jrTiw.^r*SjtWj^iT^.yg7T^ ~ •&",-ff^tiv larTY'̂ v'"

^VJUOEMN*. UM;* MED* BE- Tiïf&uwtf WEG,
DIE HET Q.VjBrGAAT, te BEWANDELEN.
W« wéte» "'dat' -wif met de' ons opge.le.gde
taken op<de góéde we% 'zijn.
Laat "ieder% arbeider (ster)," cJie thans met
ons kennis maakt, (tot een onderzoek komen
van jvdt het O.V.B.' pigenljjk is en wil.
Wö zrjn er van overtuigd dat daardoor de
Sympathie voor onze nieuwe beweging zal
toenemen en dat de werkers gezamenlijk in
het Ü.V.B. verenigd, zullen slagen.

UIT TWENTE
Wanneer wij de textielindustrie,, eyen als
de 'andere -bedrijven in onze algemene pro-
paganda óp nemen, tot de textielarbeiders
(sters) zeggen: Ook voor U is het O.VJB. de
enige organisatie, die wat structuur en strjjjd-
wjjze betreft Uw mogelijkheden geeft, zeg-
gen wij geen woord te' véél.
Weet gij nog textielarbeiders, hoe direct na
de oorlog een goede geest onder U leefde en
de eenheids-organisatie geboren werd?
In enkele maanden tijd schreef de E.V.C, in
Enschede alleen énige duizenden leden in.
Binnen een half jaar organiseerde deze bond
in Enschede bijna 3000 textielarbeider». In
andere plaatsen in Twente was de toestand
verhoudingsgewijs even zo. Alleen in de
E.V.C, waren midden 1946 nog meer textiel-
arbeiders georganiseerd dan in de drie Unie-
bonden samen.
Het totaal der georganiseerde textielarbei-
ders ia thans nauwelijks zo groot. Hoe 'komt
dat? Teleurstelling!
Och ja, wjj weten het. Eerst kwamen de
Unie-organisaties terug. De leiders moesten

- én • zouclen hun organisaties terug hebben.

Velen van hen hadden daar de gehele oorlog
op lopen wachten. Dit erkennen valt niet
gemakkelijk. Zij -gaven elkaar de .schuld
geen eenheid te willen. Hoe ook, vast staat, ;
dat er reeds weer gesalarieerde bestuurdersK'
waren, voor dat ze nog één lid hadden inge- •
schreven. Toen begon hun propaganda.
Vooral hun fondsen, de verzekeringen, tegen
ziekte, voor ouderdomsverzekèring en het
TJ3.C.-fonds traden weer in werking met
volle rechten voor de vroegere leden. En
dan, roddelen maar.. Er blijft altijd wat
hangen. Aandacht vóór eigen misdaad, de
verbreking der door de meeste arbeiders
gewenste eenheid, afleiden. De E.V.C, was
een communistische organisatie. En zij, in het
politieke'gekonkel gróót -gebracht, konden
narekenen, dat1 door hun handelen de C.P.N.
de leidende kracht zou worden in de E.V.C.
Dan kregen zij en hun mee-eters toch gelijk.
Alles was'vóór de afloop van de oorlog al
uitgekiend.' Ook de'samenwerking die ZQ
met-de werkgevers-organisaties zouden' tot
stand brengen in De Stichting van de
Arbeid. Ook het negeren van de E.V.G. bfl
het afsluiten, van de collectieve arbeidsover-
eenkomsten. En zo "kon men zien, dat de
Unieorganisaties, samen niet zo sterk als de
E.V.C., overeenkomsten voor al de textiel-
arbeiders afsloten, welke mede' door de re-
geringsinstanties werden bekrachtigd, zonder
dat het grootste deeL van de arbeiders er in
werden erkend.
Groter verraad vai$ eenmaal ingenomen
standpunt als hier doodde N.V.V.-organisaties
werd gedaan, is in dfe geschiedenis .van de
Nederlandsche arbeidersbeweging nog - niet
voorgekomen. ,* *
Dat,zo. v^ detv^rwajaitogen, $e- de ̂ M*
dërs in" en' na de oorlog Hadden voor verbe-
tering Van hun werkerslot niet veel terecht
kwam is begrijpelijk; Ook dat nadien velen
zich erg teleurgesteld uit de organisaties
terug trokken. ';
Maar hier schuilen voor de arbeiders jukt
de grote gevaren. >De geschiedenis na de
voorlaatste oorlog heeft het ons geleerd.
Toen was 4 jaar na afloop van de oorlog ook
de strijdbaarheid van de arbeiders'door. dé,
leiders gebroken. Nu zijn wij weer 4 jaar na
de oorlog en weer het zelfde spel. Toen
begon ook de afbraak van de bestaaaspositie
def arbeiders. Ook nu zien wij alweer het
pogen dat zelfde te doen. De aanval op de
lonen der bouwvakarbeiders, in het bijzonder
op die der stucadoors, zijn er het voorbeeld
van. . - ' ' - ' l -

In heel het land, in zo goed als alle bedrijven ,
wordt/tegenwoordig boven de contractlonen,
betaald. Eendeels jffloK.' l̂enigen 'erkend
wordt dat de cog^a'M^ién^teTilaag zijn.
Anderzijds omdas™^'offiff öoncürifehtfe der
werkgevers om inalir^pBrsoneel te *krijgen
vanzelf tot loonopdrijving leidt Hief in de
textiel- en dé confectiebedrijven liggen de
lonen nog al heel wat boven de contract-
lonen. Enige processen hierover zyn nog
lopende, of beter gezegd worden slepend
gehouden omdat bij uitspraak van vonnis
en toepassing van contractlonen, stakingen
niet zullen uitblijven. Dan zullen de arbei-
ders in de bedrijven .elkander ivinden
zonder, als het moet zelfs tegen hun orga-
saties in. Dan wordt aan hun bestaan
gekomen, dat door de stijging van de
levenskosten toch al zoveel slechter gewor-
den is het laatste jaar.
Dan zal door nood gedrongen de onderlinge
solidariteit groeien en zich uiten, gehjk bjf
v. Heek & Co. tijdens de strijd om het meer
getouwenstelsel.
Maar het beroerde van alles is, dat vorige
jaar tijdens de contractbesprekingen tussen
de Unië-organisatiebesturen en werkge-
versorganisaties, de vervolgingen tegen de
patroons voor de te hoog betaalde l°n{
bekend waren. Maar geen enkele ernstig,
poging is gedaan de contractlonen op te-
voeren en tot de hoogte te brengen van de
nu verdiende lonen. Noch zjjn pogingen
gedaan in deze besprekingen met de ar-
beiders 'te voeren. Straks zullen wéér de
contractbesprekingen beginnen .
Arbeiders zal het nu weer zonder jullie
gaan? Zullen weer enkele, mensen, die
zonder^ ;oy*rjf(g..smet jullie,. zich vertegen-
woordigers van de textielarbeiders, noemen,
gaan onderhandelen met de werkgevers?
Het, O.VJB. . zegt: De eerste besprekingen
moeten door de arbeiders in elk bedrjjf
geschieden.^Zij : kunnen beter de belangen
van hun eigen bedrijf overzien dan bui-
tenstaanders. Dan volgt een bespreking van
en met de arbeiders der gezamenlijke be-
drijven in de industrie.
Als dan de arbeiders zich bereid verklaard
hebben een contract af te sluiten, dan pas
is er sprake van een collectieve overeen-
komst.
Wij willen voor alles de eenheid van de
arbeiders in de bedrijven.
Omdat alleen daar hun kracht ligt
Wij stellen, die eenheid boven de eenhtf
der organisaties. G. DE «„

HET O.V.B. — ONAFHANKELIJK VEE-
BOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES -
IS DE SAMENVATTING VAN DE i BE*
DRIJFSGEWIJS GEORGANISEERDE AR-
BEIDERS. LANGS DEZE WEG IS BET

ALLEEN MOGELIJK DE ZO ZEER GE-
WILDE EN NOODZAKELIJKE

E E N H E I D
TE BEREIKEN!

Ondergetekende (Naam)

Adres „

Beroep .- Werkzaam 'bjj

*) Geeft zich op als lid van het O.VJ3 „.
*) Verzoekt nadere inlichtingen of huisbezoek.

Handtekening... „

Adrea voor Apeldoorn: H. TER HAAR, Ijzerweg 31 b, Apeldoorn



UITTREKSEL

Uit : OD 262 Naam: RBVOIiüïIOBHAIR COMMUNISTISCH$ PARTIJ

Voor: OD 128? Naam- OM^SSSÜ£llKrflH§5SÖëfÜ BEDRIJffSORGANISAi
TIES.

Ag.nr: 71430 , Afz. : jp Amsterdam datum: 10-10-49.

Aard van het stuk: VERSLAG zitting Centraal-Comité RCP op 1 en 2 October 1949

Zondag* a 2 October begint Herman DRENTE over de rol die hij neef t
gespeeld bij de voorbereiding van get EVC- congres. Had had, zeg t hij
al geruime tijd contact met netbestuur van de AHBZ. De verklaring,
van dit bestuur op het EVC- congres, was door Haagse partijgenoten oj
gesteld. Ook het *In-de~BVC-blijven* was geadvisaerd. Dirk KLEIU1MA
met wie de AHBZ geregeld besprekingen voert» etend op het RCP stand-
punt* Omdat hij kan rekenen op vele oud-HAS-leden i$ zijn organisa-
tie, schrikt de ÖPH-leiding terug voor hét nemen van maatregelen je-
gens hem in openlijke strijd. K&BIHSMA heeft zieh al ui t gelat en, da t
hij die ÖPN-leiding in de EVO nog wel eena te grazen naemt. Hij
heeft de RCP alle medewerking toegezegd, waartoe van de zijde* der
RCP een contactman werd benoemd.
Ban spreekt DRENTE over het geval STEEK in Rotterdam waarover De
Waarheid meldde dat deze man w«m spion was,*Ik kende die STERK niet
•n het kwam voor mij als een bom op het Elf C- congres, al mijn werken
van maanden zag ik verloren gaan. Nog groter werd mijn woede toen il
hoorde dat die man lid was van onze partij* 'ij moeten dit nooit
naar buiten laten blijken. Ik heb hem dit ook nog persoonlijk op he-i
hart gedrukt. Wij moeten hem ogenblikkelijk schorsen*»
HOFLAHD «egt dan dat Sterk lid was van de OVB in Rotterdam. «Tijdens
de verkiezingen heeft hij voor de RCP goed werk gedaan en op tal vai
vergaderingen heeft hij de stalinisten er van langs gegeven* In de
stucadoorsstaking ging hij ais lid van de OSB op vergader ingstourRei
'ia Ben Haag on pleitte daar voor uitbreiding der staking» Ha de ver-
kiezingen maakte Helis :OOSTERWIJK ham lid van de RCPt waarvan hij
slechts 2 vergaderingen bijwoonde en dus van de partijpolitiek sleoJ
op de hoogte was. Het OVB-bestuur had 10 uitnodigingen voor een ver-
gadering van de B7C- zeelieden, waarvan STERK er één kreeg* Hij weer-
de op deze vergadering het woord en werd, schrik niet, al s gedelegee:
de naar het EVC-congres gekozen* Z*n enige fout was m. i., dat hij
zijn echte naam verloochende en voorgaf DE BOER te heten. Ha die !
publicatie ia DE WAARHEID kwam hij * s-avonds erg zenuwachtig bij mi
hij wilde het voor het gerecht gooien* Ik ben helemaal, niet over-
tuigd van de opzet van deze man» ik vind een schorsing dan ook niet
gerechtvaardigd*
Hawry GOMBRISK scegt dan met nadruk, dat alles wat hierover is ge-
sproken in het 00 moet blijven. Ook partijgenoten gaat deze zaak
ai et s aan*

Zie blz.2.

Uitgetr. door: I*Y* Op aanwijzing van:

Datum: 13—6—50*
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UITTREKSEL

Uit : OD 262 Naarn: REVOLÏÏTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ

Voor : Naam:
'*.

Ag. nr: 71430 Afz- : ID Amsterdam Datum: 10-10-49-

Aard van het stuk: yörslag aittingnCentraal-Gomité RGP op 1 ea 2 October 1949*
blz.2.

DRBNÏH vindt een en ander een ongelukkige samenloop van omstan-
digheden. Die "'•STERK had misschiea «en goed partijgenoot kunnen
worden als k&| voldoende politiek geschoold was geweest. Om het

§e zicht van de RCP te redden is het evenwel noodzakelijk datTERK voor onbepülde tijd moet verdwijnen. Hooit mag iemand we-
ten, dat hij lid wah de RCP was*
Met 1 stem "blanco en 1 stem tegen wordt STER: dan als lid voor~

geschorst*

Uitgetr. door: » «• Op aanwijzing van:

Datum: 13-6-50.

40060 - '49
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fs-Qravenhagef 4 Hovember 1949

Betr.t Dr s. Schagen
V. R^'3

Hiermede moge ik U verzoeten mi;J in kennis te willen doen
stellen set Se personalia, politieke antecedenten en
van belang zijnde gegevens betreffende Doctorandus SCHAfiEMt
«onende te 's-Gravenhage.

Betrokkene Is lid van het O.V.B, en schreef in het orgaan
«üewe Strijd* vm 26-9*19*9 een artikel ©ver *3tovaXn*tie11*
Hi^ «al «orden tiitgehödigd om ©ver dit onderwerp in eur«a*-
v erg ader ing en van het O.Y.B, te kranen spreken.

Vr<^, ^.e-t,,.--^in-.^^<.|:, f? f - ( , ^ ̂  . HBÏ HOOSD VAN DE DIENST,
- ./ , r . i '^c'g sf Samens deze,

;. ,K>1 -\.. f p'"ï i^-i:-^ :.

f '
Aan de Heer

van Politie
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Voigno.

Onderwerp: Bes 1. bij eenkomst Ontwikkelingswerk O.V,B>\([}|
Datum ontvangst bericht: 4-10-1949*
Betrouwbaarheid berichtgever8 Betrouwbaar
Waardering bericht: Betrouwbaar*
Tevens bericht gezonden aan: ....
Medewerkende instanties: G-ene. :

Ondernomen actie: Gene.

5 October 1949*

Kort verslag van een besloten bijeenkoteet, ge-
houden in het kader van het Qntw.fgiraijiagg|g«|T*ir van
"Onafhankelijk Verbond van BèÏÏr'ijrsorganisatie's"
(O.T.B.;, op Maandag 3October 1949, te 2© uur, in
de saai van de Jong1s cafetaria, aan de Strijense-

( straat te Rotterdam.

Aanwezig 22 personen.
De vergadering was aangekondigd in "Hieuwe-

Strija*.

Oost ex-wijk, Gornelis, geb. 6-11-1906 te Rotter-
dam, (lêEënoTJoP611* de vergadering, zegt, dat de be-
doeling van de te houden cursussen is een fiegpfaooifl
kader ta vormen, waardoor dit kader In ataat la de
arbeiders-massa op een hftger plan te brengen en de
verwording in de organisatie's een halt toe te roe-
pen. Altijd zal dit op de discussie- en cursusavon-
den gevormde kader klaar moeten staan om de moeilijk-
heden, waarmee de arbeiders te kampen hebben, tot
een bevredigende oplossing te brengen.

Spr* zegt de avond tevdllen gebruiken om vast
te stellen,velke onderwerpen en in welke volgorde
deze behandeld zullen worden.

Spr* zegt nog even te willen aantippen, welke
onderwerpen urgent zijn o.â Je,.

"We weten allen, dat zelfs in onze eigen gelede-
ren de opvattingen hieromtrent zeer uiteenlopen"•

Spr. vraagt zich af, hoe het dan wel buiten het
O.Y.B, zal zijn en acht het broodnodig dat in het
belang van het 0*7.B. en de arbeiders-massa door het
effieiBnt voeren van een bedrijfsorganisatie het
hoofd kan wo£flgn,.g»b.oden aan AJJLe_jjreigende- en ko-
pende verslecht er lagen*

Spr» zegt, dat de Werklozen yergekeringswet door
de regering in het leven geroepen is i.v.m. de fcomen-
de kapitalistische crisis; zeer veel arbeiders zul-
len dan ook in de toekomst met deze wet in aanraking
komen. "Wij zullen moeten toezien op de toepassing
daarvan en hierin ons eigen standpunt bepalen1*.

De Publiekrechtelijke Bedrijfs-orgaaisatle onder
de loupe1 nemena, zegt spr*, niet te weten, hoe deze
er als-nog uit zal zien; een afwachtende houding zal
hieromtrent moeten worden aangenomen. Tast staat, dat
de vakorganisatie«s "om hals" worden gebracht.

Spr. geeft hierna de vergadering gelegenheid
zich uit te spreken om tot een vast omlijnd program

-, - te -



- 2 -

te komen en uit te maken, welke inleiders zullen wor-
den gekozen* v \ Spr* zelf stelt voor Boozen̂  Frans, geb. 23-5-

**1897 te Dordrecht, wonende' te .Dordrecht, ait te no-
digen het onderwerp •Bedrijfs-or̂ anisatie* voor zijn
rekening te nemen*

xl Saai, Jan, geb. 11-3-1902 te Alblasserdam.(be-
1kend), wil een inleider uitnodigen ter behandeling
van een vrij onderwerp met debat en voor het behan-

gt) delen van het onderwerp "Devaluatie" Sam de Wolff.

Qosterwijk, O*,voornoemd, zegt, dat zolang het
O.V.B. beschikt over eigen deskundigen, deze de voor-
ikear moeten genieten en stelt voor Doctorandus Sofaa-

Xlgen ait *s-Sravenhage (schrijver van het artikel'"
Devaluatie» in «ïïieowe strijd" van 26-9-1949) en
lid van het O.7.B, , uit te nodigen dit onderwerp
te behandelen.

Over enkele onderwerpen wordt nog even gedis-
cussieerd, maar tenslotte wordt besloten tot bespre-
king van de volgende onderwerpen:

>e ALégemeae toestand; -

.B*0.;
Verzekeringswet \e pania i oan .wft-fe * en:

Devaluatie. ,

Smid, wietee, geb. 9-4-1887 te De Leek,(bekend)j
zal a.s. Maandag,!® Ootfiber 1949, het onderwerpt <
^Al^gemene teestand*1 behandelen.

Oostenrijk, ö., verzoekt zo veel mogelijk de
disoassie-vergaderingen te bezoeken en sluit te 22.30
uur de vergadering. EINDE.

Onder de aanwezigen werden opgemerkt:
l van Diejen.Jillis. geb. 6-9-1916 te Eotterdam

(bekend);
van gil,Gornelia, geb. 11-2-1921 te Papendreoht,
huistimmerman, wonende Lepelaarsingel 96a te
lotterdam;
Hollen,Johann ïheodor, geb. 21-4-1901 te lotter-j

dam (bekend); i
K* geurtz, Willem, geb. 22-5-1905 te lotterdam, i

(bekend); i
X| Hoek, Pieter, geb. 14-1-1908 te Hotterdam(bekenü!
< i HÖTIand. Albert, geb. 14-9-1916 te Rotterdam,

(bekend).

Aan: B.7.D.

ƒ,»/
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A CD/7
No.

Onderwerp:bes1.verg.Plaats.Raad "Bouwvak?.O.V.B.
Datum ontvangst bericht: 1 October 1949*
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht: betrouwbaar.
Tevens bericht verzonden* aan:
Medewerkende instanties: gene.
Ondernomen actie: gene.

4 Oetober 1949.

Kort verslag van de besloten vergadering van de
Plaatselijke Raad "B&awvak* van het O.V.B.,gehouden
op Donderdag 29 september 19T97 Tïê"~2« uur, in het
eigen gebouw aan de Claes de Trieselaan 146 te Rot-
terdam.

Aanwezig 11 personen.

VanJDiejen, Jilles, gebt6-9-16 te R«dam,(bekend),
opent te 2ö.i5aar de vergadering en zegt, dat twee
leden door omstandigheden niet aanwezig kannen zijn.

Spr. kondigt hierna de agenda aan en geeft het
ƒj woord aan Oosterwijk.Oornelis, geb:6-11-06 te R'dam,
* (bekend).

Oosterwi3fc,G. herinnert de aanwezigen aan het
y^voorstel van Appels, Philippias (Sodefridas. geb:14-7-00
' te E'dam,(bekend;, i.v.m. het voorlezen van alle inge-

komen stakken. Spr. zegt voor één keer de proef te
willen nemen en doet voorlezing van alle binnengekomen
stukken.

Overduidelijk blijkt, dat bijna alle atÜ3cen van j
organisatorische inslag- zijn, -waarom dan ook stemmen j
opgaan, de t i jd voor een belangrijker bespreking te ge-
bruiken.

•
van Diejen, J., voornoemd, zegt, over te gaan tot

bespreking van punt 3 van de agenda* Spr. licht de be-
groting toe en zegt» dat alles zeer bescheiden gehouden

/~"en is/Tn het komende jaar zeker niet zal tegenvallen, voor-
al ook daar i„v.m. het grote ledental van de afdeling
"Bouwvakken* de inkomsten zeer laag gehouden zijn.

Momenteel zijn er 1J40 betalende bouwvakarbeiders^
da^entegen zijn 1100 betalende leden berekend.

Spr. zegt een vooruitgang te kunnen vaststellen.
Mede doj>r de grote propagandaaotie, worden steeds nieuwe
leden genoteerd.

De reis- en verblijfkosten, zoals op de begroting
aangegeven, zijn in hoofdzaak voor Oost er-w ijk, G. be-
stemd en evenals de onkosten voor loon, sociale lasten,
en propaganda zeer laag gehouden.

Spr. vraagt de vergadering de begroting goed te
keuren en zo nodig te ondersteunen op de gezamenlijke
vergadering met het plaatselijk bestuur.
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_ Johann Theodor, geboren 21-4-1901 te Rotterdam
(bekend) vraagt een toelichting over de lening groot P. 3000.-.

Sterk, Arie, geboren 18-10-1906 te Vlissingen (bekend) ,
wil een meer gespecificeerd overzicht over de post loon, aocia-
le laaten en propaganda en de post kantoorbediende.

van Diejen, J,, voornoemd, zegt, dat de lening van f3000.-
kan worden gebruikt voor de nieuwe bedrijfskrant en voor de
propaganda voor de afdeliag."Böuwvakff'.

De twede vraag beantwoordend, zegt Spr., dat deze posten
moeten worden gezien zoala zij op de begroting voorkomen, een
geapecificeerd overzicht zal dan ook x±±s. niet worden verstrekt

Op sterwij k, G. zegt, dat van Diejen weer als bezoldigd be-
stuurder zal werken en 4 dagen zal worden betaald door de af d.
"Bouwvak** en 2 dagen uit de kas van het O.V.B..

De kantoorbediende zal 3 dagen geheel in dienst z i jn van
de afdeling "Bouwvak*1 en ook door deze afdeling worden betaald.

De onkosten voor het O.V.B. als zodanig zullen hierdoor
ndet f. 1040»- worden verminderd. *

Spr. zeg-1, dat de ^Bouwvak-bedrijfakrant* speciaal een
technisch karakter zal feageh.' ' "

~' Punt 4 van de agenaa worat zonder discussie goedgekeurd
met dien verstande, dat tenminste één maal per maand "De Nieuwe
Strijd" aan de afdeling "Bouwvak" gewijd wordt.

Spr. zegt, dat in principe reeds ia vastgesteld, dat half
October a.s. een ledenvergadering zal worden gehouden. Spr.
meent, dat een uitnodiging tot bijwoning van de vergadering één
dag daarvoor meer succsa zal hebben, dan wanneer zij een week
vooraf wordt verzonden.

Spr. stelt in verband met punt 6 van de agenda voor een
JUL— - J n n ̂ K" "̂  J ° ui t te geven, waarin opgenomen een kalender ,
verschillende sociale w e t t e n , o.a. Werkeloosheidaverzekering,
Publieke Bedrijfs Organisatie, enz., en deze aan de leden
gratis te verstrekken. Voor buitenstaanders zullen de kosten
15 cent bedragen.

van Diejen , J. herinnert aan de vergadering van Zondag
j^ October a. s. in café Oleijburg aan de Stieltjesstraat alhier
en sluit te 22.30 uur de vergadering. Sinde.

H". B»
Aangehecht zijn afschriften van de agenda van de aanvankelijk
op 2S-9-1949 vastgestelde en thans op 29-9-1949 gehouden
vergadering, de convocatie voor deze vergadering en de begro-
ting, waarvan in dit verslag sprake is.

* — -=j>
f /.l

Aanwezig waren ook nogt &<*****» T**^_
.l Geur tz. Willem, geboren 22-5-1905 te Rottercïam (bekend)'; '
>V e rs3-QQ_t» Harmen, geboren ;:12-101883 te Schiedam (bekend); en:

«t l x* Hofland'gerard» geboren 29-8-1882 te 's-Gravenhage (bekend) .
*•** V,

€r ' Aan B,V,D.



AFSCHRIFT

ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES.

ALGEMEEN SEC8ETARIAAT - CLAES DE VRIESELAAN 146

Telefoon: B O U W V A K Spreekuren:
Secretariaat:37426 Bur.v.Rechtsbijstand
Leden-administratie)
Bur.v.Reohtsbijstand )37426
Sociaal Advies Bureau)

CO/EN Rotterdam, 27 September 1949.
Claes de Vrieselaan 146.

Aan de Raadsleden "Bouwvak"

R O T T E R D A M

W.M.,

Wij nodigen U uit voor bijwoning van onze Plaatselijke
Raadsvergadering - "Bouwvak", welke plaats vindt

a.s. Donderdag 29 September des avonds 8 uur op
ons kantoor Gl.de Vrieselaan 146.

De agenda veor deze vergadering is U bekend,
uw aller aanwezigheid verwachtende, verblijven wij

Kam.groetend,
C.0osterwijk,secr.



ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES-

AFDELING ROTTERDAM - OMES DE VEIESEIAAN 146
S BS SSE SE S

Telefoon:
Seoeetariaaï 50230
letter EN No. Rotterdam, 19 September 1949.

Aan de leden van de

Plaatselijke Raad "Bouwvak".

W.M.,
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de vergadering

op
Vrijdag 23 September a.B. des avonds om 8 uur
in ons kantoor 01.de Vrieselaan 146.

AGENDA:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Begroting Landelijke leiding bouwvak.
4. Voorstel tot het eens per maand uitgeven van

/*Nieuwe Strijd" voor de Bedrijfsorganisaties.
5f Ledenvergadering "Bouwvak".
6. Fropaganda-mogelijkheden. ''
7. Rondvraag en sluiting.

Men ziet dat de agenda belangrijk genoeg is , dus wij
verwachten jullie allen.

Ingesloten vinden jullie de begroting van het Lande-
lijk apparaat.

. Kam,Groetend,

C.0osterwljk,secr.



AFSOHRIFf

BEGRffiTING LANDELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE 9BOUWVAK"

Inkomsten per jaar uitgaven per jaar

15* afdracht contributief.5000.-Loon-Soc.lasten Prop. f. 3975,
lening Land.Leiding OVB 3000.- Reis en Verblijfkosten f. 1040,
Kasmiddelen 200.- Kantoor-porto enz. f. 780,

Kantoorbediende f. 1040,
Bedrijfskrant-prop. f. 600,
Vergad.L.R.-Bouwvak f. 210,
aflossing lening 1e jr.f. 520,
Diversen f. 35,

T O T * A I F. 8200.- f. 8200.-

fjt^*^&u*^£e~ ja&st sC-*C Sl O, So c**j(-si*.
f
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B.V.no.220/'49.
Bijlagen:3» G E H E I M .

VoPcr-

: 50CT.1949

Aan de Heer Hoofd van. de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat 68

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

f ~
/ In verband met Uw rondschrijven d.d.12.7.49,

No.64457 wordt het volgende "bericht omtrent de propaganda-
actie,gevoerd door het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfs-
organisaties in deze gemeente:

In de eerste week van'Augustus werden in de om-
geving van twee fabrieken en het Zeehavenbedrijf propagan&a-
folders verspreid met het opschrift:"Wij gaan het opnieuw
proberen" en wel voor de aanvang van de werktijd.

Voor zover is kunnen blijken is in de bedrijven
door de arbeiders op deze verspreiding niet gereageerd.

In de schaftlokalen zijn geen toespraken gehouden.

Op 2.8.49 en 26.9.49 zijn in enige stadsgedeelten
pamfletten verspreid met het opschrift: "Aan de Werkers van
Dordrecht",alsmede het orgaan "Nieuwe Strijd".

Bij deze verspreidingen is gebruik gemaakt van e«n
propaganda-au-to met gelmidsversterker,welke laatste echter
niet in werking is gesteld.Deze auto was voorzien van de
leuze:"Werkers van Nederland breekt met de oude vormen en
gedachten en bouwt met ons mee,O.V.B."

Als slu£$é.ttj:k van de actie werd op 27.9.49 in deae
gemeente een openbare vergadering gehouden met cabaret-
voorstelling en gratis entree,waar A.van den BERG een rede
hield.

Zoals IJ uit het ingezonden verslag is gebleken,
waren er ongeveer 150 personen aanwezig,onder wie nog jonge-
lieden, die te oordelen aan hun houding tijdens ;de rede van
Van den BERG,blijkbaar waren gekomen voor het cabaret en
niet uit belangstelling voor de politieke beginselen,welke '
door de spreker werden gepropageerd.

De tamelijk omvangrijke propaganda,welke is ge-
voerd en de daaraan verbonden kosten in aanmerking genomen,
kan het resultaat daarvan m. i. slecht s zeer mager worden ge-
noemd.

Van elk der bovenvermelde drukwerken wordt een
exemplaar bijgevoegd.

Dordrecht,4 pe^fober 1949.
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•WIJ GAM HET OPNIEUW PROBEREN'.

Onafhankelijk van onze godsdienstige
of politieke opvattingen gaan wij ons
verenigen in het O.V.B.

WERKERS VAN NEDERLAND.
De oude vakbeweging heeft haar zelfstandigheid verloren. Zij

is de gevangene geworden van deze of gene politieke partij»
Deze toestand leidt er toe, dat een stap voor stap opslokken

van deze .vakbeweging door de burgerlijk-kapitalistische staat, zich
voltrekt. . -
VOORBEELDEN?' - : •

De "Stichting van de Arbeid" - op welks Stichting geen enkele
arbeider invloed heeft gehad - dirigeert van boven af hoe de zaken
moeten draaien.

Zij wordt hierbij trouw terzijde gestaan door het"College, van
Rijksbemiddelaars". Deze "bemiddelaars" bemiddelen'niet, doch: de-
creteren.hoe de werkers in dit land voor hun arbeid "beloond" moe-
ten worden.
EEN DREIGEgD GEVAAR^

is de op komst zijnde (P.B.O.) - Publiekrechtelijke Bedrijfs-
organisatie. Met als werkelijke inhoud, meer ruimte voor het
groeien naar een neo-fascistische staatsvorm, dan naar een demo-
cratische medezeggingsschap van de arbeiders.

De officieel erkende vakbewegingsbesturen nebben de laatste
jaren vooral goed geleerd in het gareel van de "nieuwe tijd" te
lopen.
STAKINGEN WORDEN NIET MEER ERKEND.

Gaan de werkers de strijd in voor lotsverbetering of voor af-
weer tegen verslechteringen, dan houden de Heren de gespaarde dub-
beltjes vast.

Deze oude beweging heeft als wapen ten dienste van de werken-
de klasse afgedaan. Het is hard en bitter om dit te constateren,
maar feiten zijn feiten.
HET O.V»B. IS BE-ZÏG DE NIEUWE ARBEIDERSBEWEGING OP TE BOUWEN.

als
HAAR

I'ji/tientallen..plaatsen:, zijn.'reeds af delingen,
-* - --v~ * *" • '

:•

S SOCIALISTISCH I

met Rotterdam

_ _ _

Zij streeït '"lï*naar de werkers, er van bewust te maken, dat
zij hun organisaties moeten opbouwen

• "OP DE GRONDSLAG VA& DE BEDRIJVEN.

Zoals men in. en per. bedrijf werkt, moe/fc -men zich ook: organiseren. In
de fabriek en/of werkplaats: één. -Ook één zijn buiten de fabriekT

z.o. z.



i Hoe lang is het ook
weer geleden, dat wij

tientj.e begonnen'.

"*"""(
al!
elk'

.Het 0.V.S.-"Metaal" heeft' U iets
te zeggeitó, kameraden, werkzaam in
'de Metaalindustrie.

^" *v t '
Wij hebben "geen behoefte om U fa-
beltjes op de mouw te spelden.

Het wordt hoog tijd, dat wij met
elkaar begrip krijgen voor de
werkelijkheid.

Deze werkelijkheid is, dat in
strijd met gekoesterde verwach-
tingen, de werker weer in dezelf-
de positie gedrongen is, als die
we voor de grote wereldbrand ken-
den. Waar blijft de "Sociale ze-
kerheid - van de wieg tot aan het
graf?

Waar werkt gij voor?

Waar is reële
aan de ̂ orde?

mede-zeggenschap c
Peutert men'van Uw te-geringe loon af --•: vq;or pensioen-verzeke-
ring? Werkloosheidsverzekering?.»..i.. "Sijmen Betaal!" is het
parool! ~ < •

En toch, er is een "machtig"(l) orgaan in de Metaal^industrie.
Nog ''machtiger" door de z.g. Unie,het övërköepelingsorgaan van
de drie grote "machtige vakcentralen.

Het is macht (1) wat de klok slaat.
En toch. Metaalbewerkers het woord is aan Uzelf. Gij
moet U'opwerken tot ZEEF-DENKEN, tot ZELF-H1NDELBN. :.

De gróte -MEN- laten denken en handelen is HET1 grote gevaar.

En daarom......, naar het O.
ONAFHANKELIJK VERBOND 'VAN BEÉRÏJlSORC^ÏS&TIES

Secretariaat- voor ^Rotterdam: v. Nimwegen, 2e Kiefhoekstraat 28

Secretariaat voor Dordrecht: - dagijiihof- $6 •-••Dordrecdit.

C



De groot -metaal - industrie1
floreert thans nog en maakt'
grote en grove winsten. Wat/,

i is de positie van de wer-i
kers en wat schemert reeds' i
'weer op de achtergrond.....?
<t**f^ft***iriS\ftf*f*i>f*f>*\f*S*f*fif*f*+^*&

Een groep Metaalbewerkers
in verschillende plaatsen heeft
zich los gemaakt uit de Metaal-
bewerkersbonden. Ongeorganiseer-
den zijn er bij gekomen en de
Bedrijfsorganisatie Metaal, aan-
gesloten bij het OVB heeft zich
geformeerd. Dat zal de organisa-
toe van de toekomst worden. Al-
leen op de grondslag van de OVB-
opv-attingen, kan de eenheid van
Bedrijf tot Bedrijfworden tot
stand gebracht.

Hieronder enige eisen uit ons
voorlopig samengesteld Urgentie-
program, waarop wij menen, dat
de Metaalbewerkers zich kunnen
verenigen.

Kameraden, het wordt tijd, hoog
tijd.

1. Doorvoering van de Bedrijfedemocratie,waarbij de sociale en
economische mede-zeggingschap van de arbeiders gezien moet
worden als overgangseis naar de volledige zeggingschap.

2. Het vaststellen van een minimumloonvloer voor deze tijd van
ƒ 1.25 per uur, d.i. f 60.— (zestig gulden) per week.

3- Afschaffing van elk tariefstelsel in de Metaalindustrie.

4. Wachtgeldregeling bij werkloosheid van 100 % van het bruto
loon (premievrij;.

5. Betaling, van ƒ 2.50 gereedschapgeld per week voor alle vak-
lieden én voor degenen, die een bijzondere slijtage van
kleding hebben.

6. Volledige herziening van de arbeidsvoorwaarden in het Me-
taalbedrijf.



UW .RECHTEN ALS LID VAN JHET O.V.B, t

Gratis ĝ &jruik maken van het gociaal Mie^ Bw&au. ̂
stancjnbi| processen, die verband Eóud&nl3iî t':Èint;s>;Hg, en kwesties
van ö-Qcialè aard. ,.'. . . . '. "•" • •,, '-. . ';
Uitkering bij staking als bij' Eéglemeat- b"ièp,§.ald. "'--'•
Financiële en mocele hulp in 'uitzonderlijke .moeilijke gevallen
van een lid of dirëns gezinsleden "Noodfonds11 . .

PLICHTEN! , ' , - ' - . ..•',' ''. - • • / -u,
Op tijd behalen van de vastgestelde contributie. 'in alle Opzich-
ten goed lid te zijn van het O.-V.B. ' •" ; '

COiNTTRIBUTIEBEGËLllTG; _" ' ' ''•-.'..'' :.'•/' . , „ . , .

Contributie jetigoklasse (tof 18 jaar) '
; en/of een verdienste tot f. 20.— . ... ..... v... ƒ 0.25 per week
Inkomsten tot / 30.— ....... , _____ ...... ' ...... ƒ 0.4-0 " "

" ƒ35-— ................ ........ . /0.50 " "
" . ' . . - " • ƒ 40,.-;'- ..- -.; ....................... ƒ 0 .60 " "

" -ƒ45..— . ----- .............. : - . . . - . . . ƒ 0.70 " "
" ƒ50.— .. .......... , ....... ------ ƒ0.80 " "

11 boyen ƒ 50.— ...... ...... ..... ---- . . . ƒ 1 . 0 0 " "
Ouden van dagen en invaliden, niet meer in het
bedrijf werkzaam ...... . ...................... ƒ 0 . 10 " "
Militairen ............ .i .................. ---- ƒ0.10 " "

Invullen voor aanmelding van het lidmaatschap^ . f

EN NU ____ . . .......... IK WENS' LID TE WOEDEN VAN HET OIV..B.

Naam: .:. ........ .................... . ______ : ..................................... . .................... ....... .'. ........ ________ Voorletters: ................................... „ ................ ;.„„

Wo onp l aat s : . ............... : ...................... .... ....................... . ....... .............................. ...

Adres: ............................................ _ ...... : .................... ................. _ ................................ __

Geboren: ................ : .......................................... , ................ .............. ̂te ...................... „; ................. ; ................................ „ ................ ........ __ ............... ..........

Mul. - Vrl. - Gehuwd - Ongehuwd

Beroep : ............................................... ...: ......................... , ............ .__..,... ..... „' ....... ;.... ......... Loon per week ƒ ........... .„.:. ....... ...... „.„..

'Werkzaam bij: .................................. ...... .................... . ............................... . .............. __ ........................ . ...... „„ ............. _________ ............. '....„ ..... _____ '. ________ '_'

Aard van het bedrijf: ...... „. ............. ;. ...... : .......... . .......... ..-l ....... .. ..... „.:... ............ : ...... „..„..̂ .„„„„i; ..... :, ........... ........ ...... _ ______ :

Datum aanmelding: ..................... .............. _ ........ _____ .................. .......... __________ ....................... _________ ........... ___ ..... _______ _ ...... _____ ..................
Handtekening :



hel DM
Aan de Werkers van Dordrecht

Enige weken geleden
.heeft het O.V.B., bét
Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisaties,
door een massale ver-
spreiding van zijn propaganda-orgaan „Nieuwe
Strijd" en tienduizenden manifesten, U in kennis
gesteld met zijn bestaan en doel.
Dat doel is, kort samengevat:

t
De strijdbare eenheid van alle
werkers(sters) in de bedrijven,
voor het werkelijke arbeiders-
belang.

Een eenheid die dringend nodig is, nu de nood
in de arbeidersgezinnen toeneemt.
Nu het ondernemersdom en de staat steeds
sterker hun wil demonstreren, om door ratio-
nalisatie en intensivisering van de arbeid, ge-
paard aan een steeds verder gaande

kneveling der vrije arbeiders-
organisaties,

de arbeidersklasse tot een weerloos object van
groter uitbuiting te maken,
Nu stijging van het loonpeil door het dwang-
apparaat van de regering,

het beruchte „COLLEGE VAN
RIJKSBEMIDDELAARS",

wordt belet en door het z.g.n. „afknippen van
de franje" verschillende groepen arbeiders reeds

belangrijke inkomstenverlaging

moesten accepteren.

Door nieuwe organisatie
tot nieuwe strijd

l

Nu door de funeste k»on~
en prijspolitiek, door de
opeenvolgende regerin-
gen sinds 1945 gevoerd.

het prijspeil stijgt en een grote
huurverhoging dreigt,

waardoor de massa reeds totaal verarmd zal zijn
wanneer zij aan de gevolgen van de naderende
economische wereldcrisis het hoofd zal moeten
bieden.
Wie deze dingen ziet, komt tot de overtuiging
dat hier sprake is van een

welbewust- georganiseerde
economische roofbouwpolitiek

van staat en heersende klasse, ten koste van de
grote werkende massa.
Het is een eenvoudige waarheid,
t

wie het economisch leven be-
heerst, heeft de macht

alles en allen naar zijn hand te zetten.
Daarom kameraden, willen wij voor onze gezin-
nen betere levensvoorwaarden 'bereiken, willen
wij betere loon- en arbeidsvoorwaarden, dan zal
er eenheid van optreden moeten komen van alle
werkers.

EENHEID van Actie!
EENHEID van Optreden!
MACHTSVORMING door de
arbeiders zelf in de bedrijven l

Dat is hetgeen wij nodig hebben. Dat is hetgeen
het Onafhankelijk Verbood, van Bedrijf sorgar-
nisaties (het O.V.B.) wil: ,



Hét is ons duidelijk dat dit internationaal moet
plaats vjnden^maar in die zin wil net O.V.B, in
Necterlaad een begin maken.

Alle arbeiders in alle landen
sullen tot de erkenning móéten, komen, dat de
ontzaggélijke offers, die zij in twee wereld-
oorlogen moesten brengen, vergeefse offers
waren, omdat zij • niet het arbeidersbelang dien-
den, maar de belangen van de heersende machten.
En nu wij wederom,, dag aan dag constateren
dat deze machten werken aan een nieuwe front-.
vorming en dat opnieuw getracht wordt de
arbeiders daarin te 'doen plaats nemen, pasX
daarop voor de internationale arbeidersklasse
slechts één vastberaden antwoord:

Wij willen geen derde
Wereldoorlog l

'Want wij weten dat deze slechts nieuwe massa-
ellende, nieuwe massamoord, nieuwe zorgen en
nieuwe pogingen om de lasten op ons af te
wentelen, 'brengen kan.

Wij willen in vrede leven
en in ruil voor onze arbeid levensgeluk en,
levenszekerhejd voor onze vrouwen en kinderen
ejï voor onszelf verwerven. .
Daarvoor willen wij als arbeiders gezamenlijk
de strijd voeren.
P^ oude organisaties die wij ons daarvoor
bouwden werden aan het bezit en de leiding der
arbeiders zelf, onttrokken en faalden in hun
opgave. Degenen die zich er van meester maak-

ten hebben de arbeiders verdeeld en machf«loQ0
gemaakt, ' ' , ' . - ' ' ' . ' •

De beslaande vakcentralen gijn allon

onderworpen aan politieke partijen

die zich verbonden hebben aan één der beide
machtsblokken in de wereldpolitiek.
Alle vakcentralen deden hun keus in die nieuwe
fronten.

Zij kozen Rusland of Amerika

en zijn daardoor niet in staat het waarachtige
arbeidersbelang te dienen.
Het O.V.B. wil een derde macht met een derde
front zien groeien,

De macht van de arbeiders zelf l

Het front van de verworpenen der aarde l

Alleen zó kan onze klasse strijden voor eigen
geluk, voor eigen doel, *Voor wereldvrede en
socialisme.

Zo is hef O.V.B, een signaal

tot nieuwe organisatie en tot

nieuwe strijd.

En daarom betekent versterking van het O.V.B.,
verwerking ven de macht der 'arbeiders en ver-
groting van de propagandamogelijkheden voor
de nieuwe internationale arbeidersbeweging.

Daarom roepen wij U op tot het 'bezoeken van
onze

op DINSDAG 27 SEPTEMBER 1949, des avonds
8 uur in dé grote zaal van gebouw „Americain", Groenmarkt

Spreker: A. van den BERG
over „Wat betekent de Devaluatie van de Gulden voor de werkende bevolking"

en „DE NOODZAAK van een NIEUWE Arbeidersbeweging"

Hier kunt U nader kennis nemen van wat het nieuwe verbond wil eji is.
De bijeenkoinst wordt opgeluisterd door het -optreden van een Cabaret-geielschap,
W.Ó. „THE MELLY'S" — de bekende Dordrechtse Zangeresjes

ENTREE VRIJ l
ZAAL OPEN 7.30 UUR

Kaarten verkrijgbaar bij:
O.V.B., Bagijnhof 36 — Telefoon 3330



NIEUWE STRIJD
ORGAAN VAN HET ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES (O.V.B.)

EXTRA PROPAGANDA - UITGAVE

Strijdt mee met het O.V.B. - Eenheid van Actie!

Het O.VB.?. Wat wil het O.VB.?
Zijn er nog geen vakcentrales vol-
doende? — Om die vragen te beant-
woorden, stellen we eerst een
wedervraag:

Wat wil de Nederlandse
arbeidersklasse?

Eigenlijk laat die klasse de laatste
jaren weinig van haar wil zien.
Maar dat is lang niet altijd zo ge-
weest. Al is Nederland niet een zo
bijzonder Sterk geïndustrialiseerd
land, ook hier hebben de arbeiders,
verscheidene ;-malen tegen het
dernemerEdoiA grote acties en sta
kingen gevoerd. Denken wij, zonder
andere groepen tekort te doen, aan
de spoorjongens, aan de textielar-
beiders, de metaalbewerkers. En
vergeten we vooral ook niet de
zeelieden en de havenarbeiders. De
strijd van de laatstgenoemde groe-
pen vond natuurlijk vooral in en
om Amsterdam en Rotterdam
plaats. Trouwens deze steden
nemen in dit land een 70 belang-
rgke plaats in, dat zjj als vanzelf
ook in de arbeidsstrijd steeds van
grote betekenis waren.
Bij velen, die een stuk geschie-

l -as van de Nederlandse arbei-
v__;rsbeweging hebben meegemaakt,
gaat nog altijd het hart sneller klop-
pen en beginnen de ogen te glan-
zen, wanneer zij terugdenken aan
de strjjddagen van weleer.
Het is nu zoveel anders geworden. De wereld
is veranderd. Het economische leven is ver-
anderd. We kennen niet meer zo, de strijd
van de arbeiders tegen de vrije ondernemers.
Alles is nu in het economische leven veel
meer georganiseerd. Grote combinaties be-
heersen het bedrijfsleven en ook de staat
vervult daarin een belangrijke rol. Denken
we alleen maar aan de loonstop en de rijks-
bemiddelaars, die als het ware loondictators
zijn geworden, De Unie-bonden, geheel be-
heerst door een'staf van gesalarieerden, zijn
geen strijdorganisaties meer van de arbei-
ders. Zij hebben zich tot taak gesteld met de
staat en de georganiseerde werkgevers samen
te werken en de arbeidsvrede te bevorderen.
Och, we behoeven daarover niet eens veel
te schrijven. Elke groep arbeiders, die de
laatste jaren, door de nood gedreven, de
strijd in ging, vond naast de staat en de

OPROEP TOT ACTIE l

ondernemers, ook.... de vakbonden tegen-
over zich. De laatsten houden stijf en strak
de kassen gesloten en eisen van de arbeiders,
dat zij zich willoos buigen.
Reeds vóór de laatste oorlog was deze ten-
dens merkbaar. En toen dan ook de arbei-
ders ongeveer vijf jaren fascistische bezetting
hadden moeten doormaken, was bij hen niet
alleen het verlangen aanwezig, dat die ter-
reur zou ëfhdigen, maar ook de wil, om niet
terug te glijden in de oude vóór-oorlogse
verhoudingen.
Het verlangen naar vrjjheid ging gepaard met
de wil, zelf wat te Zeggen te hebbon, zelf
met eigen, uit eenheid geboren kracht, zich
te doen gelden.
Dit, gepaard aan het besef, dat de nieu-
we tijden nieuwe organisatievormen nodig
maakten, kwam everal tot uiting in de

activiteit van de bedrijisarbeiders.
Zij schiepen spontaan hun een-
heidsbeweging op de grondslag
van de bedrijven.
Zo kwam de Eenheidsvakbewe-
ging,' die eigenlijk eenheidsbe-
drijfsbeweging wilde zqn, tot
stand.
Helaas, opnieuw is deze arbeiders-
beweging ten offer gevallen aan
een politieke beweging. Na htet
einde van de tweede imperialis-
tische oorlog, die afliep met de
nederlaag van Duitsland en Japan,
groeiden tussen de overwinnende
bondgenoten wjeer.- andere imperia,
alistische tegenstellingen. De nieu-
we tegenstanders bedreigen de
wereld met een nieuwe catastrofe
en zij pogen de arbeiders daarin te
betrekken. De gehoorzame Unie-
bonden namen plaats in het Ame-
rikaanse blok.
De officiële communistische partij
heeft, helaas met succes, zo gema-
noeuvreerd, dat zq de Eenheids-
vakcentrale volkomen van haar
afhankelijk hééft gemaakt
Daardoor is deze organisatie inge-
deeld bij het Russische blok. Daar-
voor was eerst nodig, dat de een-
heidsbeweging van de arbeiders tot
een Eenheids Vak-Centrale werd
gemaakt, waarin de leden niett
meer te zeggen hebben.
Zo is de toestand.

Al deze organisaties zijn niet meer institu-
ten van en dus dienende de arbeidersklasse.
Zij zqn onderdelen geworden van de grote
elkaar bekampende wereldmachten.
De zelfstandige strijd van de arbeiders is
moeilijker geworden en daarbij komt, dat
de oude organisaties daarvoor niet meer ge-
schikt zijn. Wü allen weten dat. Het oefent
een drukkende invloed uit op de gehele strijd
van onze klasse.
Een nieuw begin is nodig. Daarvoor wil het
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorgani-
saties, het O.V.B., propagandist en middel
zijn.
Scheurmakers? Het mocht wat! De scheur-
makers moeten worden gezocht daar waar
de verdeeldheid der arbeiders wordt nage-
streefd door politieke slimmelingen, die de
arbeiders bovendien rijp maken voor de
volgende oorlog.



Het O.V.B, begon zijn bestaan een jaar ge-
leden te Rotterdam.
Wie waren het, wie zijn het, die het O.VJB.
vormen?
Het O.VJ3. is gevormd door dezelfde Rot-
terdamse arbeiders, die direct na het einde
van de fascistische terreur,

Eensgezind en massaal,
de strijd aanbonden met de staat en de on-
dernemers, die hun als van ouds weer op
een schoen en een slof, als willoze arbeids-
slaven in de haven wilden uitbuiten. Bedrei-
ging met militair optreden voerde deze ar-
beiders alleen tot hechter geslotenheid. Dat
waren de arbeiders, die toen in Rotterdam
de Eenheidsvakbeweging vormden. Dat zijn
de arbeiders, die na de onderwerping van
de E.V.C, aan de Moskou-politiek, weerom
opnieuw begonnen en het O.VJ3. vormden.
Het waren de afgevaardigden van deze ar-
beiders, die in de stakingsdagen van 1945
het Militair Gezag terzijde konden schuiven
en die toen één dier heren hen zei: „Ik heb
jullie niets gevraagd. Ik verwacht dus geen
antwoord. Ik gelast jullie onmiddellijk aan
het werk te gaan" repliceerde:

„Wij komen hier niet om iets te vragen
of te antwoorden. Wij komen hier iets
zeggen! De Heren waarmee U confereert
(de Uniebestuurders) vertegenwoordigen
alleen zichzelf. Wat de beslissingen be-

' treft, de tijd van het beslissen aan con-
ferentietafels OVER de arbeiders is
voorbij. Beslsslngen worden genomen in
en door de vergadering van het gehele
personeel en nergens anders."

Zie, dat waren degenen die streden vóór1 dé
eenheid van actie .van de bedrijfsarbeiders,
Dat was de taal van de arbeiders zelf. Dat
is de taal, die in de toekomst steeds meer
moet worden gesproken. Dat is de taal, die
het O.V.B. voor staat.
Het O.V.B, zal altijd weer de eenheid van
actie der bedrijfsarbeiders op de voorgrond
plaatsen. Het zal altijd weer, het eigen be-
slissingsrecht der arbeiders propageren en be-
trachten. Immers, juist daarom is het O.VJ3,
het nieuwe begin van een echte beweging der
arbeiders.
Het concurreert niet met de Uniebonden en
de E.V.C. Want het is geen ordinaire vak-
centrale, gebonden aan politieke en imperia-
listische belangen.
Het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsor-
ganisaties heeft in zijn nog maar korte be-
staan daarom in vele delen van het land
medestrijders gevonden. Thans voert het een
propaganda-campagne om haar ledental . te
vergroten en vooral om de eenheid van
alle bedrijfsarbeiders te bevorderen.
Deze eenheid is nodig, willen de arbeiders
hun plaats in het economische leven tot gel-
ding brengen.

Eenheid van Actie!
Zij kan alleen groeien uit de klasse zelf.
Ieder die dit inziet, ieder die weet, dat deze
gedachte moet worden uitgedragen, behoort
mede te doen.

VERSTERKT HET INZICHT!
VERSTERKT HET O.V.B.!

Strijdt mee, in het O.V.B., voor de eenheid
van actie!

En toch moeten wij vooruit
Als. je met de mensen praat dan treft men
velen aan, die reeds moedeloos zijn. Is dat
vreemd?
Het is te begrijpen, dat na al de ellende, die
de oorlog en de naoorlogse toestand ons deel-
achtig deed worden, het geloof aan betere
Verhoudingen in de maatschappij een grote
klap kreeg.
Maar hoe verklaarbaar dit ook is, toch moe-
ten we vooruit.
Niets doen betekent nog meer narigheid.
Niet stil zitten, maar aanpakken.
Met jammeren is nog nooit iets tot stand ge-
bracht. Daarmede dient men zich zelf en de
vooruitgang niet. Men vindt er ook geen be-
vrediging in.
Is er nu wel reden om treurig neer te zit-
ten, is alles dan zo hopeloos, dat er toch
niets goeds van gemaakt kan worden?
Wij menen, dat het zover toch gelukkig niet
is. Zeker, er is veel gebeurd, dat niet ver-
wacht werd maar dat ligt niet aan het ge-
beurde zelf, maar aan hen die het juiste in-
zicht niet hadden in het, wereldgebeuren.
Voor hen, die op de dingen, die men ziet
voltrekken bij voorbaat rekenen, kan de te-
leurstelling niet groot zijn.
Hoe intens zielig de aanblik op het ogen-
blik ook is, er is geen reden tot wanhoop
voor ons!
We moeten echter niet blind zijn voor de

dingen, die de oorlog en de korte periode
daarna, ons leerde.
Temidden van de verwarring, vooral op
geestelijk gebied, die de oorlog als erfenis
naliet, is het nodig om te beginnen met
rustig rond te kijken. We zuilen dan gauw
merken, dat er toch wel iets veranderd is.
Wanneer dit laatste goed tot ons is doorge-
drongen, kunnen we ons opmaken voor 't
nieuwe gebouw, dat ook op onze medewer-
king rekent.
Op practisch economisch terrein is het eerst
nodig, dat we met kracht het tot stand
komen van bedrijfsorgansatie helpen bevor-
deren. Het O.VJB. heeft dat vanaf zijn op-
richting aan de orde gesteld.
Zij weet, dat zij het funeste systeem van de
oude vakbeweging daarmede moet doorbre-
ken.
De snelheid, waarmede dit groeiproces zich
voltrekken gaat is mede afhankelijk van ons
meedoen, van onze invloed in de bedrijven.
Daarom wendt het O.V.B. zich tot de wer-
kers in de bedrijven om mee te werken aan
het tot stand komen van een bedrijfsorgani-!^
satie in handen van de werkers zelf. (
Laat ons niet bij de pakken neerzitten, laat
ons aanpakken. Laten wq ons gezamenlijk
aan het nieuwe grootse werk zetten, dat door
de komende bedrijfsorganisatie verricht zal
worden. F. B.

Waar wij heen gaan, tenzij
Vliegtuigen grommen in massa door de
nacht — oorlogsvliegtuigen, dreiging van mis-
schien komende oorlog.
Oorlog woedt er nog steeds in Indonesië en
de historieschrijver zal zwarte bladzijden vul-
len bq de behandeling van het Nederlandse
kolonialisme, mede op rekening van het Ne-
derlandse volk.
Een pokkenepidemie heerst — mede als ge-
volg van dit kolonialisme — waardoor reeds
duizenden zijn aangetast, waaraan ook
reeds Nederlandse jongens in uniform ten
offer zijn gevallen en welke ook Nederland
bedreigt.
Hier in Nederland hebben wjj gekregen een
wetsontwerp op de Publiek Rechtelijke Be-
drijfsorganisatie, welke een bedreiging in-
houdt van ieder recht dat de Nederlandse
arbeider tot nu toe bezat.
Een wet op het pensioenfonds, waaraan de
arbeiders hun premie betalen moeten.
Een wet op de Wachtgeld- en Werkloosheids-
verzekering is nu weer aangenomen. De pre-
mie welke van de arbeiders hiervoor van hun
loon zal worden afgehouden stijgt evenredig
met de werkloosheid zelf en kan 4 % van het
loon zelfs te boven gaan.
En de werkloosheid neemt toe.
Devaluatie van de gulden is op komst, het-'
geen natuurlijk in de eerste plaats een ver-
slechtering van de levensstandaard der wer-
kers betekent.
Geld krijgt dan minder waarde, men kan er
minder voor kopen en daarnaast stijgen nog
voortdurend de prijzen van allerlei noodzake-
lijke levensbehoeften.
Denkt ook aan de komende huurverhoging.

(Op andere plaatsen in dit blad wordt hier-
over uitvoeriger geschreven).
Waar gaan wij met deze wijze van uitplun-
dering der arbeiders heen?
Naar de ondergang door een nieuwe oorlog
of naar het pauperisme door de réactionnaire
koers van regering en machthebbers op eco-
nomisch gebied.
Tenzij de arbeiders eindelijk gaan begrjj-
pen, dat in hun EENHEID hun kracht ligt om
zich tegen al deze verslechteringen en be-
dreigingen te verzetten.
In de politieke partijen, in de godsdiensten én
kerken zijn de mensen verdeeld, maar in,'3-
fabriek, in de werkplaats, de mijn, op (
land, kortom overal waar de werkers hun
arbeid verrichten, op het ECONOMISCH
terrein der maatschappij dus, daar behoeft
de éénheid niet te ontbreken, daar liggen de
mogelijkheden tot eenheid in onze gelijke be-
langen. Daar werken wij voor ons bestaan en
de voorwaarden daartoe zijn voor allen de-
zelfde. Wij allen moeten met de onzen eten
hebben en kleding en onderdak en de nodige
ontspanning. Daar hebben wij allen gelijke
belangen bij, daarin bestaat bij ons geen ver-
schil. En om dit te bereiken moeten wij op de
grondslag van ons bedrijf onze eenheid sme-
den door daar te vormen onze werkelijke
economische eenheidsorganisatie.
IN het bedrijf hebben wij noch met partij-
politiek, noch met godsdienstige opvattingen '
te maken. Wij werken daar voor ons be-
staan — en dit zo goed mogelijk — en wij
moeten DAARVOOR en TEGEN alles wat
het verkrijgen van dit bestaan in de weg staat
strijden met onze gehele macht als produ-
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centen, als voortbrengers van,de gehele maat-
schappelijke rijkdom. Daarvoor hebben wij
nodig onze EIGEN bedrijfsorganisatie, door
ons zelf opgebouwd en door ons zelf geleid en
gehanteerd.
Dit wil het O.V.B., het Onafhankelijk Ver-
bond van Bedrijfsorganisaties.
En de toekomst is aan de onafhankelijke en
zelfstandige bedrijfsorganisatie, omdat er voor
de werkers, willen ze niet ten ondergaan
door oorlog of armoede geen ander en beter
wapen ter verdediging van hun belangen
mogelijk is,

H. J. S.

Bouwarbeiders
spreken...!

De positie onder de bouwvakarbeiders, is
verre van rooskleurig. Hun officiële lonen
liggen ver beneden die van andere bedrij-
ven. In het voorjaar en des zomers dan is
er wel een zekere bereidheid om wat meer
te betalen dan het vastgestelde loon. Maar

- wanneer het tegen de winter gaat, dan is
aen direct bereid de franjes er af te knip-

Het is over de bouwvakarbeiders, dat het
sterkst gesproken wordt over de betaling
van „zwart loon", maar men hoort nooit
van „zwarte winsten" in het bouwbedrijf en
DIE ZIJN ER.
Is er werkelijk sprake van zwart loon, wan-
neer een arbeider uitbetaald krijgt datgene
wat hij verdiend heeft? Er is geen patroon
die meer .betaalt dan het werk wat voor
hem gemaakt wordt' • ^ ' ;

Bovendien is het zo, dat een arbeider 90 tot
100 gulden zou "moeten verdienen, wil hij
gelijk staan met zijn loon van voor de oor-
log. Eri welke arbeider verdient dat? Wij
zeggen zelfs, al zou ihen één loon hebben
van -100 gulden, dan is dat nog geen „zwart
loon".
Dié bouwvakarbeiders zouden, wanneer jizij
beseft hadden de sterke positie die zij in-
nemen, zeker tot een "basisloon van 60 gul-
den hebben kunnen komen,
Het zijn zowel de Unie-organisaties als de
E.V.C., welke de arbeiders belemmerd heb-
ben om eensgezind de strijd aan te buiden.

Cyls '45 hebben zij met de regering in alle
^naarden de productie-verhoging aan de

orde gesteld. Nu de productie in alle op-
zichten is opgevoerd, dus de nationale rijk-
dom is toegenomen, nu de bezitters, dank
zij die productieverhoging, rijk zijn gewor-
den en de arbeiders, die dit mogelijk hebben

* gemaakt, door de loonstop en de daarna
plaats gevonden prijsstijging armer zijn ge-
worden, „is er geen enkele organisatie be-
halve het O.V.B., die de werkelijke belangen
der arbeiders dient
Dat het O.V.B. daartoe in staat is, dat heeft
zij in korte tijd van haar bestaan bewezen.
Zq was niet bang, zoals de Unie-organisa-
ties, de loonstop van deze regering te door-
kruisen. Zij was niet bang, waar de E.V.C.
in opdracht van haar Russische meesters, wat
rumoer veroorzaakte en een strijd zonder
perspectieven wilde, te zeggen „terug". Zij
was niet bang toen er nog perspectieven
waren voor de stucadoors in het bijzonder
«n voor de bouwvakarbeiders in het alge-
meen, om op te roepen voor een algemene

staking van stucadoors. Zij bleek de enige
bonafide organisatie te zijn, die niet alleen
haar kas openstelde, maar aan haar stakende
leden de reglementaire uitkering verstrekte.
Zij is de enige organisatie die op een be-
hoorlijk program strijd wil en weet aan te
binden voor verbeteringen der arbeidsvoor-
waarden der bouwvakarbeiders.

Natuurlijk!
8OK HET O.V.B. ZOEKT NAAR EEN
WEG INZAKE DE GROTE PROBLE-
MEN.

HET WIL ZICH NIET LATEN EXPLOI-
TEREN DOOR HET WESTERS-AMERI-
KAANS-ENGELS-GROOT-KAPITAAL.

HOE MOOI DE PLANNEN DAARVAN
OOK DOOR EEN GEDEELTE VAN DE
ARBEIDERSBEWEGING WORDEN VER-
SIERD; EVENMIN WIL HET ZICH VAN
BUITENAF OF VAN BINNENUIT LATEN
ONDERWERPEN AAN, DE MOSKOXJSE
DICTATUUR.

HET KIEST CONSEQUENT DE WEG VAN
DE STRIJD TEGEN, HET KAPITALISME,
TER VERBETERING VAN DE POSITIE
DER "WERKERS.

HET IS BEREID MET ALLEN SAMEN TE
WERKEN DIE DEZE GRONDSLAG AAN-
VAARDEN.

1934 - 1949
In de tijd van voor de oorlog
werd in 't algemeen gemeld,
dat we sober moesten leven
onder 't motto: „D'r is geen geld".
Eerst een flinke loonsverlaging,
hergroepering enzovoort, -
daarna weer devaluatie, :
zo ging de reactie voort.
Met tweederde van 't salaris,
zonder beterschap in 't zicht,
werd er onderwijl door nazi's
weer een wereldbrand gesticht.
Toen de oorlog dan een feit werd, ;
hebben wij perplex gestaan.
Toen werd er met geld gesmeten,
hoe kan zo iets nu bestaan, /
Na vele jaren van ellende,
honger, loonstop en te kort,
zullen we er voor moeten zorgen,
dat het nu 'geen loonstrop wordt.
Loonsverhoging moet er komen,
ook een redelijk pensioen.
Met een habbekras de laan uit,
dat is geen manier van doen. ;
Slaat de handen in elkaar nu,
Sluit U aan, bij 't O.V.B.
Als we elkaar maar goed begrijpen,
wordt de zaak vanzelf Oké!

A. L.

ttiS

TRANSPORTARBEIDERS ROEPEN OP I
Wanneer het O.VB. zich bij U aandient, is
het goed te weten met wat voor een organi-
satie Gij te doen hebt De doelstelling en de
structuur is U reeds uiteengezet. Eén van
de aangesloten organisaties van het O.V.B.
is de
Bedrijfsorganisatie „Verkeer".
Alle werknemers, werkzaam in de bedrijven,
die met het Verkeer en tourisme te maken
hebben, worden — voor een deel zijn zij dit
reeds — in onze organisatie opgenomen.
Slechts in de nieuwe vorm, de bedrijfs-
organisatie, is de eenheid van alle werkers
mogelijk.
Wanneer in de statuten van de organisatie
staat geschreven, dat zij het beschikkings-
recht aan de arbeiders laat bij elke kwestie
die zich voordoet, dan is voor een ieder
begrijpelijk dat dit in de practijk tot uit-
drukking moet komen.
Wij kunnen dit aantonen met de feiten uit
het verleden.
Steeds weer hebben de arbeiders bij ons
georganiseerd, het recht gehad en ook ge-
nomen, de bestuurders van hun organisatie
te kiezen. Reeds in 1945 kozen de haven-
arbeiders van Rotterdam hun eigen nieuwe
organisatie. Vanaf dat ogenblik hebben zdj
zelf de zeggenschap behouden, zelfs tegen
de wil van de topleiding Van de E.V.C.b die
de door de Transportarbeiders van Rotter-
dam zelf gekozen bestuurders, pp zij wilde
zetten.
Dat onze kameraden in Rotterdam het nooit
hebben aanvaard zich de democratische
rechten te laten; ontnemen is een vinger-
wijzing voor de anders dan in het O.V.B.-

„Verkeer" georganiseerde arbeiders om zich
af te vragen of het in hun organisatie ook
zo is.
Steeds is het zo, bij ons:
DAT DE ARBEIDERS BESLUITEN!

De. grondslag van de onverzettelijke trouw
aan eigen bestuurders en het ongeschokte
vertrouwen in hen, ligt m de geschiedenis
die zij maakten.
Reeds in 1945 toen de gedachte van een grote
organisatie in Nederland sterk leefde Onder
de arbeiders, sloten de Rotterdamse trans-
portarbeiders onder voorzitterschap van
kam, L. van Os, zich aan bij de E.V.C.,
waarna, deze organisatie in 1948 buiten,het
gelid van de E.V.C, werd geplaatst, omdat
de inmenging van de CP.N., De Waarheid,
te Roterdam niet _ werd geduld.
Mede onder leiding van de kameraden. A.
van den Berg die in 1945 het voorzitterschap
van de havenarbeidersorganisatie HM! aan-
vaard, de secretaris-penningmeester T. Best-
man en Frans van Bodegraven te Rotter-
dam, werden gedurende de eerste jaren na
de oorlog grote stukken strijd geleverd ter
gen het Haven-Kapitaal, waarvan wij slechts
noemen de havenarbeiders- en zeelieden-
staking, acties op 3e Rijn- en Binnenvaart,
het stadssleepbotenpersoneel en de brand-
stoffenwerkers.
Steeds weer werd het vertrouwen gelegd in
handen van deze bestuurders. . ...
En als wij thans een terugblik werpen op de
jaren die achter ons liggen en de positie
waarin wij thans verkeren, weten wjj dal
ONS werk goed is geweest. Geen valse



poUtieke-partjj-opdtachten WERDEN UIT-
GEVOERD. Slechts de belangen van de
arbeiders in het bedrijf werden behartigd op
een wijze, die zqn vergelijking niet vindt.
Daarnaast werd de arbeiders bijgebracht dat
de kracht slechte kan liggen in het zelf doen.
Steeds weer zeli doen, zelf besluiten, zelf
beslissen, in alles wat de arbeiders aangaat,
waarmee in practyk werd gebracht:
De organisatie in handen van de werkers!
Duizenden gaven vorm en gestalte aan de
nieuwe vorm van organisatie. De strijd om
het bestaansrecht zal verder gaan. Ook Gij
zult moeten bedenken dat slechts onze vorm
van Bedrijfsorganisatie, dé organisatie van
de nieuwe tijd zal zijn. Uw lidmaatschap is
onontbeerlijk. Wanneer Gij georganiseerd
zgt in de oude organisaties, is dit verkeerd.
Nog meer geldt dit voor hen die niet geor-
ganiseerd zijn. Slechts de Bedrijfsorganisa-
tie, waarin alle werknemers zijn onderge-
bracht zal van waarde blijken te zijn.

Het Onbegrijpelijke
Het is toch eigenlijk zo, dat wij, arbeiders,
de vijanden van ons zelf zijn. Heel het maat-
schappelijk leven kan slechts draaien door
ONZE kracht, door ONZE wil, door ONZE
bereidheid te arbeiden aan de behoeften
van de gemeenschap. Heel het maatschap-
pelijk leven stort ineen, door onze weigering
die arbeid te verrichten.
Reeds deze eenvoudige waarheid zou een
machtig zelfbewustzijn in óns doen ontwa-
ken, als wij er slechts van. doordrongen
waren, En wij zouden er van doordrongen
Üjn, als vrij ons niet door de leugenaars van
allerlei slag,' zouden/, laten- afleiden van 4e
nuchtere werkelijkheid. /

Om alle leugens, welke ons, arbeiders, in de
ban houden, te beschrijven, zou een boek-
deel vergen. Wij leven in een warnet van
fjjn geraffineerd gesponnen leugens. Zo fijn
gesponnen, dat het bijna niet van waarheid
te onderscheiden is. Ja, zelfs is het zo, dat
de waarheid'een leugen lijkt te zijn, door de
schijnbare waarheid van de leugen.
Leugen is het woord van dé heersers.
Leugen is de zin van hun wet.
En het onbegrijpelijke? DIT IS HET: Dat
wij, arbeiders, jorissen goedbloed blijven,
dat wü de leugen niet trotseren, dat vrij met
metr m staat zijn tot felle verontwaardiging
tegen dat alles.
Dat wij, die toch door onze wil en arbeids-
kracht in staat zijn, te kunnen beslissen over
Vrede en Welvaart, dat wij ons bewegen
onder de wil van enkelen, die slechts hei
kwade'awiüen, dat is het onbegrijpelijke.
Dat nog duizenden onzer geloven in hen, die
ons het socialisme beloven, maar die het
fascisme bevorderen en bezig zijn te bren-
gen. En dat die duizenden onzer niet dur-
ven of willen breken met de „vakbond-lei-
ders". Dat gij, do'or uw lidmaatschap van
deze vakbonden, uzelf aan dit alles mede-
schuldig maakt, dat is het alleronbegrijpe-
Iflkste.
Makkers, maakt U los van deze „leiders",
maakt U los van de leugen, maakt U los van
Uw geridderde goden. Weest Uzelf.'
Beseft Uw eigenwaarde. Herneemt Uw zelf-
beslissingsrecht, hetwelk gewaarborgd wordt
in het Onafhankelijk Verbond van .Bedrijfs-

•, organisaties (O.V.B.). Dat wil zijn de nieuwe

en Vernieuwende arbeidsbeweging. In, met
en door het O.V.B. zullen wq komen tot een
werkelijke arbeiders-éénheid, een Eenheid,
die kan en zal leiden naar die enig juiste
gemeenschapsvorm, die wij durven noemen
het Socialisme.
Kameraden, als gij het met deze regelen
eens zjjt (en dat zijn er zeer velen van U),
dan zult gij ongetwijfeld tot de erkenning
komen, dat Uw plaats moet zijn in

het O.V.B. S. H

ONS BUREAU VOOR ARBEIDSRECHT.
EEN STEUN IN DE STRIJD.

Zij die in Dordrecht gebruik willen maken
van het Bureau van Arbeidsrecht kunnen
iedere derde Woensdag van de maand terecht
op ons kantoor Bagijnhof 36.
Van: 7 uur n.m. tot 9 uur n.ïn.

Wij betogen bij het propageren van het
O.V.B, öjn., dat we er naar streven, een zo
goed mogelijk functionerend-Advies en
Bureau van Arbeidsrecht te bevorderen.
Kam. Hoofdman heeft 'dé leiding van dit
Bureau.
Dat er heel wat klachten eh grieven komen
en ook veel leiden tot het voeren van pro-
cessen, mag blijken uit een greep van de
direct bij de hand zijnde gegevens die wij
hieronder vermelden.

R/v. Bekkum
R/v. Bekkum
M/v. Bekkum
R/v. d, tTrnn
V/Gèmert
Gr./v. Eijk
S./Quick Disp.
MySwartouw
H./Dekker
M./Hagenbeek
H./v. Eesterèn
SJBosman
P./Kusters
M./v. d. Voor*

34,29
29,41
29,41

850,—
58,-

90-
51,78

131,95
60,-
80,-
88,-

S./van Vliet ƒ
B./Hensen „
D./v. Riet
WJKruidenier „
KVJaspers „
M./QuickDisp. „
RjLuhrmau „
H./v. d. Burg „
P./v. Deelen „
V./Montaan „
V./Aarts
M./Banis „
B>. d. Berg „
B./v. d; Willi-

gen „

73,-
28,-
48,-
f'~120,-
33,44
33,-
37,70
30,75
80,-
43,15
30,24
30,—

45,-

De letter voor het streepje is de naam van
het lid waarvoor is geprocedeerd en de naam

Kameraden, breekt de boelen van
het verleden

achter het streepje de naam van de werk-
gever/werkgeefster. De bedragen achter d*
namen zijn de aan de betrokken arbeiden
toegewezen gelden. •
_^^__^^_^^^____^~~~>^_^^«^

HET O.V.B. BESTAAT UIT DE ONDER-
STAANDE BEDRIJFSORGANISATIES.

1. Mijn-industrie (Kolen-Olie-Turf).
2. Metaal (w.o. ook diamant en edelmetaal-

bedrijven).
3. Kleding en Textielindustrie.

4. Grafische Industrie (Papierfabr.).
5. Bouw-industrie (w.o. hout- en meubel-

bedrijven).
6. Fabriekmatige industrie (w.o. voeding- en

genotmiddelen'en chem, industrie).
7. Agrarische Bedrijven.

8. Handel en Geldwezen,
9. Verkeer (w.o. Hocare, zeevaart en visse-

rij, havenbedrijven),
10. Overheids en Part Nutsbedrijven ea Cul-

turele instellingen.

HET O.V.B. — ONAFHANKELIJK VER-
BOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES -
IS DE SAMENVATTING VAN DE BE-
DRIJFSGEWIJS GEORGANISEERDE AR-
BEIDERS. LANGS DEZE WEG IS HET

ALLEEN MOGELIJK DE ZO ZEER GE-
WILDE EN NOODZAKELIJKE

E E N H E I D
TE BEREIKEN!

Ondergetekende (Naam)

Adres

Beroep Werkzaam bjj

*) Geeft zich op als lid van het O.V.B.
*) Verzoekt nadere inlichtingen of huisbezoek.

Handtekening..

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt.

Opzenden naar Secr. van het O.V.B. te Dordrecht:
Bagijnhof 36.



MINISTERIE V M
AIGEMEBE ZAKEN .

Ho. : B. 64457
Bijl.: Gene

V. BD.3
Betr.i Bropaganda«aotie O.V.B*
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Op het 12 Juni j «l» te Rotterdam gehouden buiten-
gewoon congres van het Onafhankelijk. Verbond van
Bedrijfsorganisatie s s werden besprekingen gevoerd
betreffende een grote propaganda-actie»

Men beoogt met deze actie, door het geven van een
grotere bekendheid aan het bestaan van het ' O „V, B. s
een uitbreiding van het ledental. Zij zal voorlopig
gedurende een half jaar v/orden gevoerd, te beginnen .
Vanaf "Julie De actie wordt allereerst ingezet in de '
plaatsen waar nu reeds een afdeling van het 0»V.B. be-
staat en daarna ook in andere plaatsen»

'•"" Deze Propaganda" zal gevoerd worden set uitgebreid
schriftelijk materiaal Uanplakbiljetten, propaganda»
folders* streek» en bedrijf sinanifesten en het orgaan
KMëWe-Strijdw>V~ Indien -mogelijk Uil' men' téVêfis gë^
bruik maken van een propaganda-autö" mét 'geluid'sinstal-
Istlè'o Er ..gullen, huisbezo^en ."Wordèh gebracht en wijk-
vergaderingen belegd worden» • '

v"~ Tevens" zal tegelijkertijd bèdrijfspröpaganda"iworden
gemaakt i' in de schaftlokalen zullen de arbeiders waar
mogelijk worden toegesproken. Deze actie zal 'worden
voorbereid door des morgens voor de aanvang Van het
werk kleine manifesten te verspreiden, waarin de ar-
beiders pp de -b, i j eenkomst des middags gewezen worden.

TooT deze propaganda-a<5tie zullen^ behalve de plaat-
selijke 0„V «B. -«bestuurders en «ledenj door hat lande-
lijk bestuur worden ingezet de volgende functionarissen:

VAN DEN BERG g eb» 23 ~3 -1903 te Bot t er dam,
wonende "'aidaaFj*' lïuyg'ensstraat 13bj voorzitter van het
landelijk ïïi'fcvoerend Bestuur van net 0,V*B.,

Lee^dgrt VAN OS, geb,17-l«1911 te Rotterdam* wonen-
de "aldaar 7 Mathene ss er weg 9öb; voorzitter van de lan-
delijke bedrijfsorganisatie tfVerkeer(lj

• l^a^i^cujVjIg^OüEGR^VEN, g eb ,19-4-190 6 te Rotter-
damy wonen*dT aldaar ̂ ""BTedeiïillewe 227c tweede227c;
s©cretaris*penningmeester van de landelijke bedrijfs-
organisatie "Verkeer" 5

C&0osterwi.1k
* t ó * ~ " ~ "

Aan de Heer
Politie
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. ? geb*6~ll-1906 te Rotterdam.
'aarTwe'sT v arkenoor d seweg . 27/8j voorzitter

Van de landelijke, bedrijfsorganisatie "Bouwvak", • '"
" fo'ffis RÖpZEH, geb'e25-5~l897 te Dordrecht, wonende-
aldaar, Jozef ïsraëlstraat 74 5 voorzitter van de plaat-
selijke afdeling van het O «V. B. te Dordrecht en tevens -
landelijk propagandist dier organisatie, . ....... '

Jgfi ftAALj. geb*ll»3«1902 te Alblasserdam", -wonende "te"
Rotterdam» Charlbisekerksingel 20b 5 bode -propagandist van
de plaatselijke Centrale - O.V.B, - Rotterdam.

incidentele gevallen Idtfïnen worden' ihg"eschakeldi
'Wie-b se' SMID; ' gèb,9-4*1887 "te "De Eeêky tfonëndë te' Rot-

të"ï>'3aiiij ; SnelTinckstr aat 40t eerste secretaris-penning-
Aeestër van he,| landelijk uitvoerend Bestuur"- O.V.B, en
Van de plaatselijke centrale — Rotterdamj en " "

* gêb*10«?«19l8 te Rotterdaöj'-wohënde al-
uët straat 7b; tweede secretaris-penning-"

mee ster ~Tan het landelijk Uitvoerend Bësttiür' «"O, V. B," en
eerste "secret ar is'-penningmee ster van de landelijke be-
drijfsorganisatie Mferkeer11*

Elke plaats zal tweemaal door bovengenoemde propaganda
ploeg iiïorden bewerktt Aan het einde Van 3e tweede periode
wordt dan. plaatselijk een openbare vergadering belegd*
'Volgens" ëenudaar;tQe opgemaakt roogtar zal de propaganda-

Ik moge U verzoeken deze pr qpag anda-aotie van hot O «V .„B »
te willen doen volgen en mij t.z.t, met het verloop en
eventuele resultaten daarvan, in kennis te willen stellen,

HET HOOED'VAN DE DIENST,
Hamens deze.

l»L,van Laere»



Verbinding? k0...-*
HOf H^0a

Ond erv/erp j bes l* verg .Plaats .Raad * Bouw va k^, O. V. B*
Jtötom oötvaaget bericht; 1 Ge t ober 194-9.
^Betrouwbaarheid berichtgeven betrouwbaar.

f «f9198 bericht v era ondank aan:
Meaewerkende Instant les s gene,
Ondernomen actie: geoe,

4 Oetofeer 1949

Kort rere lag van de beeloten vergadering van da
Plaatselijke Raad * B^tagrf^k^ gjta %9$ 0,y,B. « Jt9ho«a9n
op Donderdag 29 sèptitflNtf 1$P9? W"2» ööï1̂  in h«t
eigen gebouw aan <Se Claee de Vrieselaan 146 te Rot-
terdam.

Aanwezig 11

Tam Jgi9|̂ ab Jilles, geb; 6-9-16 te E 'dam, (bekend),
*9 gOt^föar de vergadering eja M§t« 4Ék ' tw»e . -"

leden door omstandighedeB niet aanweaig kannen ai^n,
Spr. kondigt nierna «f agenda aan «n geeft faet

woord aan Oost erwijk , C orne lig , geb 1 6-11-06 te H*<3aaa»- ^-w

herinnert de aanweaigen aan het
vooratel van AppBlg> Pbiüfpafi Godefrióac» gebi 14-7-00

~
> » --

te R*damt(befcBn377~i.v»a. het voorleisen van a Ha inge-
komen a takken. Spr, zegt voor één keer 49 proef te
willen nemen en doet voorlezing van a 119 binnengekomen
stukken,

Overduidelijk blijkt» dal fel j na AU* éttfcen ?an
organisatorische iaalag zijn, waarom d»n ook stKraien
opgaan, de tijd voor een balaogrijker eoeprekiog Ie ge-
bruiken »

yaa Melea. JV* ?oornoeMd, zeg l, o» er t a gaan
bespreking f an jaint $ van de aganda* Spr» lioht de be-
groiing toe en zegt, dat allee aeer beacheiden gehouden

/ e n la/in het komand» jaar zeker niet zal t eg e a» a Hen» voor-
al ook daar l«y«B«. bat grote ledental van de afdeling
''BOUWT akken" de inkomst en aeer laas gehouden zijn,

Momenteel «4 ju er 1240 ^#t«|éiî f bouwvakarbeider*,
egan zijn 1100 betalende leden berekend.
Spr* «egt .99a »ooruitgar« t« kunnen vattatellea*

Mede door 49 grote propagandaafttia, worden at ee da nieawe
leden genoteerd.

De rel*- en verblijfkoa ton, zoalfl op de begroting
aangegeven, «tja in noofdaask roor OoaterwUk^ C, »««
atömd en «*9n*lt 4^ oidÈeallBa toer loon, 9991.119 laatsn,
en propaganda xeer laag gehouden.

Spr, ? raag t de vergadering 49, begroting §««4 te
keuren en «9 nodig te onderateunsn op de geianenlijke



ft ~

BBlleiu Johana Theodor, geboren SI- 4- 1901 te Rotterdam
(bekene ) vraag t «on toeliohtiag over d« lening groot f* 3OOO,-,

Sterk» Aria, geboren 18-10-1906 te VI ia s ing en (bekend) ,
vil een maar geapeeifieeerd overzicht over d* post loon» ao o ia-
Ie laat en en propaganda «B da pest kantoorbediende.

van BieJen, J*f vroor noesad, «egt, dat de lening van
kan worden gebruikt »oor de nieuwe bedrijf skrant en voor d«
propaganda voor de afdeling "Bouwvak»*.

Be twede vraag beantwoordend» zag t spr*» dat dsae posten
moeten worden gezien zoals zij op de begroting voorkomen, ««ft
geape*ificeerd overzicht «al dan ook xfeto* niet «orden verstrekt

OootarwiJk, G» zegt» dat van jPieJea weer als bezoldigd fee»!
a tuur der zal werken «n 4 dagen zal worden betaald door de af d*
"Bouwvak* en 2 dagen uit de kae van het 0*V*I*«

Be kantoorbediende aal 3 dag«n geheel in dienst zijn van
de afdeling "Bouwvak" «n ook door deze afdeling worden betaald*

Be onkoeten voor het O*V*B* als zodanig zuilen nier door
niet f» 1Q4Ö»« worden verminderd»

3pr* zegt» dat de "Bouwvak-bedrijf «krant* speciaal «e a
teohniaoh karakter *al dragen.

Punt 4 van de agenda we? dl Kouder diseuaaie goedgakaurd
met dien verstande, dat tenminste 4ên «aal per aaaad *De ¥leuwe
Strijd* aan de afdeling "Bouwvak" gewijd wordt»

3pr. aegt, dat la prineipe reeds is vaetg*ateld» dat half
October a.e» «en ledenvergadering Kal worden gelïötidea» Spr.
meent, dat een uitnodiging tot bijisoning van d« vergadering één
dag daarvoor meer ausess «al nebben, dan waaneer «ij een w««k
vooraf wordt verxoaden.

Spr. stelt in verband met punt 6 van d* agenda voor een
z*g. jaarboekje uit te geven» waarin opgenomen een kalender ,
verschillende sociale wetten, o .a* Werkeloosheldsverzekering,
Publieke Bedrijf a Organisatie* ena.» en 4e*e aan da leden
gratis te verstrekken* Toor buitenstaander* zullen de kosten
15 eest bedragen*

vaa Siejen , J* herinnert aan de vergaderisg v as Zondag
2 Oatober a.a. ia eafe Oleijburg aan de S t iel t j e sa t raat alhier
en sluit te 23*30 uur de vergadering, Ü&&9*

H.B,
Aangehecht zijn afaehrif ten van de agenda van de aanvankelijk
op 21-9-1949 vaatgeetelda en thans e p 39*t»l949 gehouden
vergadering, de eonvoeatie «oor deae vergadering en de begro-
ting, waarvan ia dit verslag sprake is»

Aanwezig waren ook aog»
Wil lam, geboren 22-5-1905 te Rotterdam (bekend)}

Har me n, geboren 15-1O1383 te Schiedam ( bekend)?
.' Serard , geboren 29-8-1882 te «a-Gravenhage (bek*aa}»

Aan B.V.D.



AggGHRIPT

Y1RB01Ö) VAH BEDRIJFSORGANISATIES.

AISEMEEH SECeBfARIAAf - CULES DE VRÏESELAAH 146

Telefoon: B O ü W 7 A K Spreekuren:
S ecre tariaat j 37426 Bur. v. Rechtsbijstand
Leden-admlfllstratie)
Bur.v.Recfetsbljetafld ) 37426
Sociaal Adrle. B«reau$

CO/BS Rotterdam, 27 Septeaber 1949»
Claea de Trleselaao 146.

Aan de Raadsleden "Bouwvak"
R O T T E R D A M

W >M« t

Wij nodigen U alt voor bijwoning van onze Plaatselijke
Raadsvergadering - "Botawrak", welke plaats vindt

a*a. Dobderdag 29 September des avonds 8 nar op
ons kantoor Cl.de Vrieselaan 146»

De agenda vaor deze vergadering la ü bekend.
Uw aller aanwezigheid verwachtende» verblijven wij

Kam.groetend»
C.Oosterwijk,secr.



OHASHA5KILIJI: 7ERBOHS TAF BEBRI^FSOHG-ANISAf IB8-

APDELUfff SOTTERDAM - OMES DE VRIESELAAN 146*

Telefooa:
Secretariaat 50230
letter BH 80» Rotterdam, 19 September 1949 <

Aan de leden van de

Plaatselijke Baad "Bouwvak".

W.K.,
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de vergadering

©P
Vrijdag 23 September a.a. dea avonds oa 8 uur
in ons kantoor Cl.de Vrleselaan 146.

AGEKHA:

1. Openiog
2. Ingekomen stukken en mededelingen,
3. Begroting Landelijke leiding bouwvak.
4. Tooratel tot tot eens per maand uitgeven van

/ïïleuwe Strijd** voor de Bedrij faorggnieaties.
5» Ledenvergadering "Bouwvak".
6. Propaganda-EBOgelijfcheden.
7. Rondvraag en sluiting.

Men ziet dat de agenda belangrijk genoeg ia , dus wij
verwachten jullie allen.

Ingesloten vinden Jullie de begroting vao het Lande-
lijk apparaat.

Kam.Sroetend,

C.OoaterwlJkjOecr.



AISCHIIFT

BBGHffiflKS LAHDEIIJKE BBDRIJFSOSGAHISATÏE TBOUWVAE"

Inkomsten per jaar uitgaven per aar

afdracht contributie*. 5000. -Loon-Soc. lasten Prop. f. 3975.-
lening Lané.Leiding OtB 3000.- Re i a eo Terblijfkoat«n f. 1040.-
Kasmiddelen 200.- Kantoor-porto enz. f. 780, ~

Kantoorbediende f. 1040.-
Bedrijfekrant-prop. f. 600.-
Vergad.I. E. -Bouwvak f. 210.-
af lossing lening 1e jr.f, 520.-

\n f. 35»-

ÏOTXAL........ F. 8200.- f.8200.-



P.I.D. ïïo. 201/49 (B)

j Vohno.

50CT. 1949

ACDj
Uit communistische bron vwmamen wij heden, dat twee van

de vier bezoekers , die op de openbare "bijeenkomst van de O.V.B, op

Vrijdag 30 September j.l. aanwezig waren, lid, waren van de EVC en daar

heen waren gezonden, om laterjvej?sJLag.jamJLeJ^
Judoën. Zij waren genaamd: MrkJKfTQLt geb. Rotterdam 3-2-97, wonende Aleida-

75 "b te Schiedam en Anthony Martinus de WITj geb, Philadelphia «
21-6-1$, wonende Jozeph Israelstraat 1̂> te Schiedam.

Schiedam, 4 October 1949"»

De inf.kaarten zijn in uw bezit.



INLICHTINGENDIENST fD '20 SEP. 1949
D O R D R E C H T . S
——-—-————— KORT VERSLAG van de openbare Ju

avond der O.V.B.te Dordrecht gehoudei

N0.12/U9. 2Y

Aanwezig:ongeveer 150 personen
Zaalcapaciteit:36O zitplaatsen.
Stemming:matig enthousiast.
oorzitter:GROOTENBOER.Johannes «geboren te

Dordrecht,lè.J..L. J.914, wonende te Dordrecht,
Willem Marisstraat 12.
Spreker:BERG,Anton van den,geboren te
Rotterdam,23.3.1903,wonende aldaar.

Nadat de bijeenkomst,welke gratis toegankelijk was,
door GROOTEHBOER was geopend,werden door een apcordeinist
enige nummers ten gehore gebracht.

Daarop nam Van den BERG het woord,die begon met op
[ te merken,dat de geringe opkomst vermoedelijk te wijten was

aan het feit,dat deze avond de eerste "bonte trein" voor de
radio reed in dit seizoen.Maar,zo ging hij yerder,we hebben
in de afgelopen week nog een andere bonte trein gezien.

Het Engelse Pond is,ondanks alle ontkenning van
Sir Stafford Cripps voordien,gedevalueerd en andere landen
volgden dit voorbeeld.We hoorden de Troonrede van Hare Maja&-
teit de Koningin,welke niet veel nieuws bracht,de Millioenen-
nota van Minister lieftinek en daarvoor de rede van Koos
VORRHTK in de Apollohal te Amsterdam.

De Nederlandse Regering is na vier jaar geldver-
spilling en broedermoord in $ndonesi§ nog niet verder ge-
komen, dan dat men de Indische vo-Liceren tenslotte toch hun
zin moet geven.

Ha de 2e politionele actie in Indonesië heeift men
het congres van de Partij van de Arbeid,dat in verband &iè:p-
mede werd gehouêen, gerustge steld met beloften van Minister
VOS.

Tijdens zijn laatste rede verklaarde Zols VORRINK,
\e door de aanwezigen luide werd toegejuicht,dat de Indo-

nesische kwestie goede voortgang maakte.Volgens spreker heb-
ben we ook wel andere meningen horen verkondigen.Maar de
aanwezigen hadden blijkbaar al vergeten,dat VORRIHK na het
voeren van de tweede politionele actie naar Hoorwegen wilde
vliegen,om te trachten de Regering van dat land voor de
Nederlandse handelwijze té winnen.

We hoorden de afgelopen week ook van de processen
in

Verzonden aan de Heren:
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat 68 's Gravenhage
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof
Raamweg 14 's Gravenhage,
Commissaris der Koningin in de provincie
Zuid-Holland 's Gravenhage en
Burgemeester van Dordrecht.



in Hongarije«Pit soort processen kennen we sinds jaren in
staden als de Sovjet-Unie.Daarbij beschuldigen de verdachten
zichzelf van allerlei tekortkomingen in een urenlange rede.
In ons land gaat het anders,daar tracht een verdachte alle
schuld te ontkennen en zich zo voordelig mogelijk voor te
doen.

In de' Zemer is men thans bezig met de behandeling
van de Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties.
Het is van groot belang voor de arbeiders om deze behande-
ling nauwkeurig te volgen .Spreker was bevreesd, dat de be-
langen der arbeiders om eigen organisaties te stichten in
het gedrang zouden komen.

PresideiaA TRDMAÏÏ deelde mede,dat ook Rusland het
atoomwapen beait.Tijdens het weekeind hoorden we massa's
vliegtuigen over ons land k omen, welk e deel uitmaakten van
een militaire oefening boven Ingeland.Men vergadert en con-
fereert en spreekt alom van de vredeswil,maar de bewapening
wordt allerwegen opgevoerd en men bereidt zich voor op een
nieuwe oorlog,waarmede spreker niet wilde zeggen,dat deze
spoedig zal uitbreken.

De Millioenennota,waarover het "Vrije Volk" zo
goedkeurend schrijft ornaat de begroting niet alleen slui-
tend is,doch er aelfs een overschot is van 20 millioen,
geeft ons te zien,dat de grootste post namelijk van 961
millioen gulden is uitgetrokken voor leger en luchtmacht.
Voor de sociale voorzieningen,waarbij oSk de Hoodwet van
Drees gerekend is,wordt slechts de helft van dat bedrag ge-
noemd. Voor herstel van oorlogsschade is 480 millioen uitge-
trokken, terwijl voor de woningbouw,een der grootste proble-
men van ons volk,men denke slechts aan de ellende verbonden
aan de inwoning,slechts een bedrag van 39 millioen is be-
rekend.

In de Troonrede hebben we gehoord,dat we hadder
moeten werken,meer presteren en soberder leven.Het ait de
Regering dwars dat de arbeidsprestatie thans nog gemiddeld
10 a 15 $ lager is dan in 1938.Daarom moeten we harder wer-
ken,maar vooral niet meer loon ontvangen.Dus moeten de ar-
beiders worden uitgezogen.Dan schermt men ook nog met "Loon
naar prestatie"voor de arbeider.Bij voorbeeld zoals Beel met
zijn pensioen,wat hij laat staan tot hij het nodig heeft.

Ten aanzien van de devaluatie zegt de Regering,dat
we veel meer kunnen exporteren omdat Amerika nu graag bij
ons wil kopen.Maar omdat de waarde van de gulden met ongeveer
30 i»- is verminder d, zuil en we eerst dit percentage meer moeten
exporteren om even ver te zijn als voor de devaluatie.

Het Handelsblad schreef o.a.dat de lonen onder geen
beding mogen worden verhoogd,want dan schieten we er niets
mee op.Door de devaluatie is de samenwerking in West-Europa
er ook niet beter op geworden,omdat de Belgen en Fransen
slechts noodgedwongen hebben gedevalueerd,maar veel minder
dan wij.

Om de zaak voor de exporteurs wa* aantrekkelijk
te maken,krijgen deze van de Regering 10 % van de waarde

in



in vrije dollars uitgekeerd,De handel behoort nu eenmaal
een flinke winst Ate kunnen maken,maar de arbeiders moeten
meer presteren voor hetzelfde loon.

Volgens uitspraken van de Katholieke Fabrieks-
arbeidersbond aal deze geen verslechtering van de arbeids-
lonen dulden en heeft men gewezen op de weerstandskas,welke
goed gevuld is.

Het N.V.V.zegt,dat het welvaartspeil niet mag
worden aangetast,maar van laatstgenoemde organisatie hebben
we wel meer iets gehoord,waar niets van is terecht gekomen.
De 3© loonronde,welke men daar heeft voorspeld,is ook nooit
gekomen.Op het cri/tieke moment krabbelt men telkens terug,
omdat men bang is,dat de regeringscoalitie als een kaarten-
huis in elkaar zal vallen.

In feite vinden we de wereld verdeeld in,twee
blokken.Niet in een Oosters ehfeen Westers blok,want de
scheidingslijn loopt volgens spreker tussen kapitaal en
arbeid.

Met een opwekking aan alle arbeiders om zich
hecht aaneen te sluiten besloot spreker zijn vlot uitge-
sproken rede. '

Ha de pauze werden enige muziek-en cabaret -
nummers ten gehore gebracht,welke laatste geen politieke
inslag hadden,waarna de bijeenkomst te 22.45 uur door
GROOÜDEÏÏBOER werd gesloten.

Opgemerkt zij,dat zich in de zaal een aantal
personen bevond,dat blijkbaar geen belangstelling had .
voor de rede van Van den BERG,doch was gekomen voor de
gratis cabaret-voorstelling*

Dordrecht,28̂ s4̂ tember 1949.
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G E H E I M .

Volgno.

* 8 SEP. 1949"

Verbinding: Ho. 12 26 September lk$Ci)/#o,ro
L_ Il-L. -DOSS.7A/14

Onderwerp: Propaganda-bi j eenkomst 0. v. B» . (Onafhankelijk Verbond van Be-
drijfsorganisaties)

Datum ontvangst bericht! ---
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan: —
Medewerkende instanties: ---
Ondernomen actie: — -

Op Donderdag, 22 September 1949» werd in de aaal
r "ïntre Nous" aan het Achterom te 's-Gravenhage een openbare
^ propaganda-bijeenkomat gehouden door het O.V.B. (Onafhanke-

lijk VerboncT van Bedrijfsorganisaties).
Deze bijeenkomst was tevoren aangekondigd o.a. door

verspreiding van pamfletten.
De zaalcapaciteit bedroeg ongeveer 250 plaatsen.
De bijeenkomst werd echter slechts "door ongeveer J50

personen bijgewoond. "
Omstreeks 20.20 uur werd de bijeenkomst geopend en

werd het woord verleend aan de enige spreker, genaamd:
tfj Anton VAN DEN BERG, geboren te Rotterdam 23 Maart 1903,
'wonende Huygensstraat 13b te Rotterdam.

Spreker ving zijn rede aan met het uitspreken van zijn
teleurstelling over de agrin&s belangstelling voor deze bij-
eenkomst. Hieruit blijkt, aldus spreker, dat de arbeiders
niet het belang beseffen vaneen strijdbare arbeidersbewe-
ging . Het O.V.B, wil strijden voor eenheid van actie en
machtsvorming door de arbeiders in ae^ Dedi'î 'Ven".'"' He L lardui-
dëlijk, dat dit internationaal moet plaatsvinden, maar wij

/ willen in Nederland een begin malen. V7ij ai Hen moeten er-
v : kennen, dat de offers, di© de arbeiders in twee wereldoor-

logen hebben gebracht, vergeefse offers waren, daar zij
niet de belangen van de arbeiders, doch die van de heersen-
de machten hebben gediend. De vakbewaging heeft niet de
kracht gehad om deze oorlogen te voorkomen en nu wij op-
nieuw zien, dat deze heersende machten w erken aan een nieuwe
frontvorming, waarin men de arbeiders wil d oen plaatsnemen,
is het de plicht van de internationale arbeidersklasse om
alle midaslen aan te wenden om een derde wereldoorlog te
voorkomen.

De oude vakorganisaties hebben gefaald . Deze werden
aan het bezit en de leiding der arbeiders onttrokken en zij
die zieh van dit bezit en van deze leiding meester maakten,
hebben de arbeiders verdeeld en hen tot machteloosheid ge-r
doemd. ^

De vakorganisaties onderwerpen zich aan politieke par-
tijen, waardoor zij een keus maakten tussen Rusland of Ames-
rika. Hierdoor is men niet in staat de werkelijke belangen
van de arbeiders te behartigen. De vakcentrales staan vijan-
dig tegenover elkaar. Koos VOKRIHK: sprak in de Apollo-hal
te Amsterdam en men hoorde een scheldpartij op de communis-
ten, terwijl de volgende dag in HDe Waarheid" het antwoord

-werd-



-2-

werd gegeven door met harde woorden KOOS VORRIHK en de
zijnen a± te kammen.

Deze frontvorming kan alleen de arbeidersbelangen
schaden.

Het_Q.7>B. wil een derde macht en ^̂ n. derde front op-
bouwen en wel de macht van de arbeiders. Alleen hierdoor
ân de 'arbeidersklasse strijden voor eigen geluk, voor we-
reldvrede en socialisme, Eersterking van het O.V.B, bete-
kent versterking van de macht der arbeiders. Wij zijn nog
niet aterk en wij worden door de communisten uitgemaakt
voor alles wat mooi en lelijk is, doch wij laten ons hier-
door niet al'schrikken, omdat wij weten, dat wij strijden
voor de waarachtige belangen van de arbeiders.

Na de rede van VM DEN BERG- werd een pauze gehouden,
waarna het verdere gedeelte van de avond werd gevuld met
jhet optreden van een cabaret-gezelschap, w.o. "ïhe Melly's",
twee Dordrechtse zangeresjes.

Het geheel droeg een beschaafd karakter.
De stemming onder de bezoekers was kalm.

.(̂ Ojnstreeks 23.00 uur werd de bijeenkomst gesloten. (eind€

f
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Aan de Werkers van Den Haag

Enige weken geleden
heeft het O.V.B., het
Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisaties,
door een massale ver-
spreiding van zijn propaganda-orgaan „Nieuwe
Strijd" en tienduizenden manifesten, U in kennis
gesteld met zijn bestaan en doel.
Dat doel is, kort samengevat:

De strijdbare eenheid van alle
werkers(sters) in de bedrijven,
voor het werkelijke arbeiders-
belang.

Een eenheid die dringend nodig is, nu de nood
in de arbeidersgezinnen toeneemt.
Nu het ondernemersdom en de. staat steeds
sterker hun wil demonstreren, om door ratio-
nalisatie en intensivisering van de arbeid, ge-
paard aan een steeds verder gaande

kneveling der vrije arbeiders-
organisaties, •

de arbeidersklasse tot een weerloos object van
groter uitbuiting te maken.
Nu stijging van het loonpeil door het dwang-
apparaat van de regering,

het beruchte „COLLEGE VAN
RIJKSBEMIDDELAARS",

' • ' " • = . *

wordt belet en door het z.g.n. „afknippen van
de franje" verschillende groepen arbeiders reeds
een

belangrijke inkomstenverlaging

moesten accepteren.

Door nieuwe organisatie
tot nieuwe strijd

l

Nu door de funeste loon*
en prijspolitiek! door de
opeenvolgende regerin-
gen sinds 1945 gevoerd,

het prijspeil stijgt en een grote
huurverhoging dreigt,

waardoor de massa reeds totaal verarmd zal zijn
wanneer zij aan de gevolgen van de naderende
economische wereldcrisis he,t hoofd zal moeten
bieden. ;
Wie deze dingen ziet, komt tot de overtuiging
dat hier sprake is van een

welbewust-georganiseerde •
economische roofbouwpolitiek

van staat en heersende klasse, ten koste van de
grote werkende massa. • f . ••
Het is een eenvoudige waarheid,

wie het economisch leven be-
heerst, heeft de macht

alles en allen naar zijn hand te zetten.
Daarom kameraden, willen wij voor onze gezin-
nen betere levensvoorwaarden bereiken, willen
wij betere loon- 'en arbeidsvoorwaarden, dan zal
er eenheid van optreden moeten komen van alle
werkers.

EENHEID van Actie!
EENHEID van Optreden!
MACHTSVORMING door de
arbeiders zelf in de bedrijven l

Dat is hetgeen wij nodig hebben. Dat is hetgeen
het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorga-
nisaties (het O.V.B,) wil.



Het is ons duidelijk dat dit internationaal,ymoet
plaats vinden, maar in die zin wi! het Q.y.B. in
Nederland een begin maken.

Alle arbeiders in alle landen

zullen tot de erkenning moeten komen,,.'dat de
ontzaggelijke offers, die zij in, twéé wereld-
oorlogen moesten brengen, vergeefse offers
vrérèh, 'ömdaf zij' niét het arbeidersbelang dieV-
den, maar de Belangen van de heersende machten.
En nu wij wederom, dag aan dag constateren
dat deze machten werken aan een nieuwe front-

' vorming «31 „.dat opnieuw, getracht wordt de
3:rt>ffdef|, léS'arin; -te doen plaats nemen,, past •
daarop vóór de internationale arbeidersklasse
slechts één vastberaden antwoord:

Wij willen geen derde
wereldoorlog!

Want wij weten dat deze slechts nieuWe massa-
ellende, nieuwe massamoord, nieuwe zorgen en
nieuwe pogingen om de lasten op ons af te
wentelen, 'brengen kan.

Wij willen in vrede leven
en in ruil voor onze arbeid levensgeluk en
levenszekerheid voor onze vrouwen en kinderen
eri voor onszelf verwerven. -
Daarvoor willen wij als arbeiders gezamenlijk
de strijd voeren.
De -oude organisaties die wij ons daarvoor
bouwden werden aan het bezit en de leiding der
arbeiders zelf, onttrokken en faalden in hun
opgave. Degenen die zich er van meester maak-

ten hebben de arbeiders verdeeld en
gemaakt, ï ' , • f ' .-

Pé bestaande vakcenfralen gijn allen

onderworpen aan politiek» partijqfi

die zich verbonden (hebben aan één der beide
machtsblokken in dé wereldpolitiek.
Alle' vakeentralen deden iun keus in die nieuwe
fronten.

Zij kozen Rusland of Amerika

en zijn daardoor niet in staat het waarachtige
arbeidérgbelaiig; 16 dienen; •/*
Het O.V.B. wil een derde macht met een derde
front zien groeien.

De macht van de, arbeiders zelf l

Heifront van de verworpenen der aardel

Alleen zó kan onze klasse strijden voor eigen
geluk, voor eigen doel, voor wereldvrede en
socialisme. ,

Zo is het O.V.B, een signaal

tot nieuwe organisatie en tot

nieuwe strijd.

Sn,daarom betekent versterking van het O.V.B.,
versterking van de macht der arbeiders en ver-
groting van de propagandamogelijkheden voor
de nieuwe internationale arbeidersbeweging.

Daarom roepen wij U op tot het bezoeken van
onze

Openbare Propaganda-Biieenkoiiisl
op DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1949, '«avonds
8 uur in de zaal „ENTRE-NOUS", Achterom 44-42a

Spreker: A. van den BERG
over „DE NOODZAAK van een NIEUWE Arbeidersbeweging'

en „Met het O.V.B, naar de EENHEID VAN ACTIE"

Hier kunt U nader kennis nemen van wat het nieuwe verbond wil en is.

De bijeenkomst wordt opgeluisterd door het optreden van een Cabaret-gezelschap, w.o. de
bekende „THE MELLY'S" — de bekende Dordrechtse Zangeresjes

WDI l l Kaarten'verkrijgbaar bij:
VRIJ! , Het Bestuur van de Afd. Den Haag van het O. V. B.

Secr. Hoeneveld, Zusterstraat 3, Déh Haag



Xan

Van

15 September 1949

Volgno.

28SEPJ949

bijlage: een strooibiljet

kf'
Bijgaand wordt toegezonden een exemplaar van een dezer dagen in de
Amsterdamse arbeiderswijken en kringen verspreide oproep van het
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfaorganisaties. - Einde



Aan de Werkers van Amsterdann

Enige weken geleden
heeft het O.V.B., het
Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisaties,
door i een massale ver-
spreiding van zijn propaganda-orgaan „Nieuwe
Strijd" i Êto tienduizenden manifesten, U in kennis
gesteld met zijn bestaan en doel.
Dat doel is, kort samengevat:

De strijdbare eenheid van alle
werkers(sters) in de bedrijven,
voor het werkelijke arbeiders-
belang.

Een eenheid die dringend n9<iig is, nu de nood
in de arbeidersgezinnen toeneemt.
Nu het onderriemersdom en de staat steeds
«Sterker kunwir ^l^onstteren, ote door ratio-
nalisatie en intensiVisering van de arbeid, ge-
paard aan een steeds Verder gaande

kneveling der vrije arbeiders-
organisaties, v

de arbeidersklasse tot een weerloos object van
groter uitbuiting te maken.
Nu stijging van het loonpeil door het dwang-
apparaat van de regering, * ,

het beruchte „COLLEGE VAN
RIJKSBEMIDDELAARS",

wordt belet en door het z.g.n. „afknippen van
de franje" verschillende groepen arbeiders reeds
een

belangrijke inkomstenverlaging

moesten accepteren.

Door niéuwe organisatie
' to l nieuwe strijd

l

Nu door de funeste loon"
en prijspolitiek, door de*
opeenvolgende regerin-
gen sinds 1945 gevoerd,

het prijspeil stijgt en een grote
huurverhoging dreigt,

'' v "
waardoor de massa reeds totaal verarmd zal zijn-
wanneer zij aan de gevolgen van de naderende
economische wereldcrisis het hoofd zal moeten

. . .
Wie deze dingen ziet, komt tot de overtuiging'
dat hier sprake is van een -

welbewust- georganiseerde
economische roofbouwpolitiek

van staat en heersende klasse, ten koste van de
grote werkende massa.
Het is een eenvoudige waarheid,

wie het economisch leven be-
heerst, heeft de macht

. \s en allen naar zijn hand te zetten.

Daarom kameraden, willen wij voor onze gezin-
nen betere levensvoorwaarden bereiken, willen'
wij betere loon- en arbeidsvoorwaarden, dan zat
er eenheid van optreden moeten komen van alle*
werkers.. '

EENHEID van Actie !
EENHEID van Optreden l
MACHTSVORMING door de
arbeiders zelf in de bedrijven!

Dat is hetgeen wij nodig hebben. Dat is hetgeen»
het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorga--
nisaties (het O.V.B.) wil.



Het is ons duidelijk dat dit internationaal moet
plaats vinden, maar in die zin wil hel O.V.B, in
Nederland eeni begin maken.

Alle arbeiders in alle landen

zullen tot de erkenning moeten komen, dat de
ontzaggélijkë offers, die zij in twee wèïeld-
•oorlogen moesten brengen, vergeefse offers
waren, omdat zij niet het arbeidersbelang dian-
•dÈfl, maar de foelan^jeü van de heersende machten.
En nu wij wederom, dag aan dag constateren
•dat deze machten werken aan een nieuwe front-
vorming en dat opnieuw getraciht wordt de
arbeiders daarin te doen plaats nemen, past
daarop voor de dntemaMonale arbeidersklasse
.slechts één vastberaden antwoord:

Wij willen geen derde
Wereldoorlog l

Want wij weten dat deze skchts nieuwe massa-
ellende, nieuwe massamoord, nieuwe zorgen en
nieuwe pogingen om de lasten op ons af te
•wentelen, 'brengen kan.

Wij willen in vrede leven
en in ruiL voor onze arbeid levensgeluk en
levenszekerheid voor onze vrouweii en kinderen
en voor onszelf verwerven. (

Daarvoor willen wij als arbeiders gezamenlijk
•de strijd voeren. •
De oude organisaties die wij ons daarvoor
bouwden werden aan het bezit.en de leiding der
arbeiders zelf, onttrokken en faalden in hun
opgave. Degenen die zich er van meester maak-

ten hebben de arbeiders verdeeld en
geflaaakt. ' . * • * • •

• ' • J i !"•!»_,-

De. bestaande vakcentrqleti zün a||en

Onderworpen«fff» ^q|(tiej<e partijen

die zich verbonden hebben aan één der bejdê
machtsblokken in de wereldpolitiek.
Alle vakcentrales deden hun kews in die aje.u,we
fronten.

Zij kozen Rusland of Amerika

en zijn daardoor niet in staat het waarachtige
arbeidersfaelang te dienen.
Het O.V.B, wil een derde macht met een derde
front zien groeien.

• De macht van de arbeiders ze Hl

Het front van ae verworpenen der aarde!

Alleen zó kan .onze klasse strijden voor eigen
geluk, voor eigen doel, voor wereldvrede en
socialisme.

Zo is het O.V.B, een signaal

tot nieuwe organisatie en tof

nieuwe strijd.

En daarom betekent versterking van het O.V.B.,
versterking van de macht der arbeiders en ver-
groting va^i de propagandamogelijkheden voor
de nieuwe internationale arbeidersbeweging.

Daarom roepen wij U op tot het bezoeken van
onze

op DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1949, 's avonds
8 uur in Gebouw „BELLEVUE" ingang Marnixsiraat

Sprekers: A. v. d. BERG en B. SCHUURHAN

over „DE NOODZAAK van een NIEUWE Arbeidersbeweging"

en „Met hel O*V. B. naar de EENHEID VAN ACTIE"

Hier kunt U nader kennis nemen van wat het nieuwe verbond wil en is,
De bijeenkomst wordt opgeluisterd door hes optreden van een

Cabaret-gezelschap, w.o. de bekende „THE MELLY'S"

Kaarten verkrijgbaar bij:
Het Bestuur van de Afd. Amsterdam van het Q.V.B.
Secr. J. Vastenhouw, y. Hogendorpstr. 11711 A'dam-West

ENTREE VRIJ!
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26bSeptemb<

27 SEP. 1949

1949

Verslag van de openbare propagandabijeenkomst , belegd
door het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties, af d.
Botterdam, gehouden op Zondag 25 September 1949, te 10.30 uur
in de grote zaal van *0deon" aan de öouvernestraat te Rotter-
dam.

Aanwezig circa 400 personen, van wie 1/3 vrouwen. Teven
werd opgemerkt één, in uniform geklede, korporaal der Mari-
niers, die blijkens een lid van de Marine-inlichtingendiena t

i te Rotterdam, zou zi jn genaamd» Jonker« wonende te Utrecht.
' (Zaalcapaciteit 950 zitplaatsen).

Medewerking werd verleend door het O.V*B.-muziekcorps
en een eabaret-gezelsohap''uit Dordrecht.

i van d .Ma t, C., wonende te Dordrecht, nadere personalia
l hier niet bekend, bode O.V.Bj, . zong enige liedjes.

De bijeenkomst had een ordelijk verloop; de stemming
was lauw.

xl
de Bruin, Coenraad, geboren 14-9-1896 te Ro11erdam(be-

kend), als voorzit terfcfungerend, opent met een kort welkomst-
woord de bijeenkomst en zegt, dat deze is bedoeld als sluit-
stuk van de tweede rende van de propaganda-actie. Spr. be-
treurt het uit de Troonrede te moeten vaststellen, dat de vak
bonden worden geprezen voor hun werk, tot behoud van de ar-
beidsvrede; immers dat is zeker niet de taak van de vakbon-
den. Wij zullen derhalve de arbeiders moeten wijzen op de
strijdende taak van het O.V.B* en hen opwekken tot medewer-
king aan hetgeen het O.V.B, zich tot taak heeft gestel*.

vl v_an den Berg f Anton (bekend), zegt, d^t de gebeurtenis
** sen van de afgelopen week, o.a. de Troonrede, het aanbieden

van de millioenen-nota, het meningsverschil inzake de kwestie
Indonesië, de millioenen-explosie in Engeland en de atoom-
explosie in Sowjet-Rusland, alleszins aan* f j Bi ng tot een
bijeenkomst zijn.

Spr. belicht het proces in Budapest en wijst op het meal
waardige feit , dat de beklaagden alle moeite hebben gedaan
de rechter ervan te overtuigen, dat hun schooiers politiek
wel heel groot is geweest, terwijl daarentegen in zodanig
geval in het Westen, de beklaagden alle moeite zouden doen
er onderuit te komen. S

Spr. meent, dat de millioenen-nota door de devaluatie
op losse schroeven staat, zegt de cijfers daartoe niet te put
ten uit eigen bronnen, doch uit het beursorgaan der ïleuwe
Botterdamse Courant.

Spr. zegt dat een bedrag va» 860 millioen door de re-
gering wordt besteed aan het militaire apparaat, een bedrag
dat Smaal zo groot is als dé som, welke wordt uitgetrokken
voor sociale zaken. Daarsaboven vergete men niet de l£ mil-
lioen per dag voor hét Indonesische leger, welk bedrag, 20
zegt spr., gehaald wordt uit de volkskracht en dat de vrede
behoort te dienen.

Spr. zegt, dat de woorden van Minister Lieftinck," be-
loning naar prestatie», zeker niet bedoeld zullen zijn voor

f beursspeculanten -
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b eur s speculant e n en s jacheraars, doch wel voor de arbeiders,
wier arbeidsproductiviteit men met de hongerzweep tot grotere
arbeidsprestatie zou willen drijven.

Spr. meent, dat de .Orgcanisat le__vo o r Bconomis che Samen-
werking in Buropa. ondanks de devaluatie niet in staat is
de problemen op te lossen en noemt de Nederlandse devalua-
tie een vechtkoers tegen de Belgische- en Franse economie*
De \Q% vrije dollars ter bevordering van de export zijn,
zo zegt spr., een douceurtje van de regering en worden ge-
bruikt om zwart te verhandelen en te zwendelen»

In het z.g. socialistische Engeland werd door de
beursmuskieten 3 milliard aan de devaluatie verdiend; ook
daar is dus de volkskracht door het kapitalisme verhandeld.

Spr. zegt, dat de derde loonronde, door het ÏUV.V. in
1946 en 1947 aang eko hd igd". nö pit is uT|g ev o erd ; het ST.Y.V.
heeft de moed niet haar woorden in daden om te zetten.Klan-
ken van Verzet hieromtrent worden reeds gehoord. Biet de
leiders van het ïJ.WVé of K.A.B, zullen de omgang van het ve:
zet bepalen, doch dat verzet zal uit de arbeirs zelf geboren
worden en opgevoerd tot een gemeenschappelijke strijd. De
eenheid in het W.T.T, was slechts schijn; men heeft het aan

T)eide kanten nooit eerlijk gemeend.
Spr. zegt, dat de gehouden vredescongressen maar ca-

mouf lage zijn om het oorlogsdoè van Oost en West voor el-
kaar te verbergen.

Het O.V.B, heeft zich tot taak gesteld, met de arbeiden»
de vrede te dienen en deze krankzinnige wereld te veranderen
in een socialistische wereld. Onze beweging groeit in de
strijd, doch is nog zoekende naar de beste vormen. Wij zifln
overtuigd gag? de eerlijke bedoelingen van alle arbeiders
en staan open voor oprecht gemeende samenwerking, doch wij
verwerpen de dogma's .

• Spr. meent, dat de arbeiders uit het Oosten het ware
socialisme voorstaan, maar veroordeelt de middelen, welke
daartoe worden gebruikt.

De Bederl&ndse arbeider zal moeten bouwen op de strijd-
bare kracht van de arbeidersbeweging."

Met de wöördeni" de •waarheid marcheert» de beweging
marcheert, het aö-C ial isme maf cheert en ~ de arbel4ars zullen
zegene i«ren% besluit spr. zijn rede.

de Bruin, G., voornoemd, kondigt een lezing aan over
het Baperanto ", te houden in de zaal van Kleijburg, aan het
Stieltjesplein te Rotterdam op Zondag 3 October a. s. en
sluit te 13.30 uur de bijeenkomst. Binde..

Aan B.V.D.,

"f



net O.V.B.
Aan de Werkers van Rotterdam

Enige weken geleden
heeft het O.V.B., het
Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisaties,
door een massale ver-
spreiding van zijn propaganda-orgaan „Nieuwe
Strijd" en tienduizenden manifesten, U in kennis
gesteld met zijn bestaan en doel.
Dat doel is, kort samengevat:

De strijdbare eenheid van alle
werkers(sters) in de bedrijven,
voor het werkelijke arbeiders-
belang.

Een eenheid die dringend nodig is, nu de nood
in de arbeidersgezinnen toeneemt.
Nu het ondernemersdom en de staat steeds
sterker hun' wil demonstreren, om door ratio-
nalisatie en intensivisering van de arbeid, ge-
paard aan een steeds verder gaande

kneveling der vrije arbeiders-
organisaties,

de arbeidersklasse tot een weerloos object van
groter uitbuiting teTffaken:
Nu stijging* van het loonpeil door het dwang-
apparaat van dé regering,

het beruchte „COLLEGE VAN
RIJKSBEMIDDELAARS",

wordt belet en door het z.g.n. „afknippen van
de franje" verschillende groepen arbeiders reeds
een

belangrijke inkomstenverlaging

moesten accepteren.

Door nieuwe organisatie
tot nieuwe strijd

l
Nu door de funeste loon-
en prijspolitiek, door de
opeenvolgende regerin-
gen sinds 1945 gevoerd,

het prijspeil stijgt en een grote
huurverhoging dreigt,

waardoor de massa reeds totaal verarmd zal zijn
wanneer zij aan de gevolgen van de naderende
economische wereldcrisis het ihoofd zal moeten
bieden.
Wie deze dingen ziet, komt tot de overtuiging
dat hier sprake is van een

welbewust- georganiseerde
economische roofbouwpoiitiek

van staat en heersende klasse, ten koste van de
grote werkende massa.
Het is een eenvoudige waarheid,

wie het economisch leven be-
heerst, heeft de macht

alles en allen naar zijn hand te zetten.
Daarom kameraden, willen wij voor onze gezin-
nen betere levensvoorwaarden bereiken, willen
wij betere loon- en arbeidsvoorwaarden, dan zal
er eenheid van optreden moeten komen van alle
werkers.

EENHEID van Actie!
EENHEID van Optreden!
MACHTSVORMING door de
arbeiders zelf in de bedrijven I

Dat is hetgeen wij nodig hebben. Dat is hetgeen
het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorga-
nisaties (het O.V.B.) wil.



Het is ons duidelijk dat dit internationaal moet
plaats vinden, maar in die zin wil het O.V.B. in
Nederland een begin maken.

Alle arbeiders in alle landen
zullen tot de' erkenning moeten komen, dat de
ontzaggelijke offers, die zij in twee wereld-
oorlogen moesten brengen, vergeefse offers
waren, omdat zij'niet hét arbeidersbelang dien-
den, maar de belangen van de heersende machten.

1 En nu wij wederom, dag aan dag constateren
dat deze machten werken aan een nieuwe front-
vorming en dat opnieuw getracht wordt de
arbeiders daarin te doen plaats nemen, past
daarop voor de internationale arbeidersklasse
slechts één vastberaden antwoord:

Wij willen geen derde
Wereldoorlog l

Want wij weten dat deze slechts nieuwe massa-
ellende, nieuwe massamoord, nieuwe zorgen en
nieuwe pogingen om de lasten op ons af te
wentelen, 'brengen kan,

Wij willen in vrede leven
en in ruil voor onze arbeid levensgeluk en
levenszekerheid voor onze vrouwen en kinderen
en voor onszelf verwerven.
Oa,ary.ooE_wjllen jyij al§ .arbeiders, gezamenlijk,
de strijd voeren.

-pé* oude öjpgranisaties die -wij ons daaryööj
bouwden werden aan het bezit en de leiding der
arbeiders zelf, onttrokken en faalden in hun
opgave. Degenen die zich er van meester maak*

ten hebben de arbeiders verdeeld en machteloos
gemaakt.

De bestaande va keent ra len zijn allen

onderworpen . aan politieke partijen

die zich verbonden hebben aan één der beide
machtsblokken in de wereldpolitiek.
Alle vakcentralen deden hun keus in "die nieuwe
fronten.

Zij kozen Rusland of Amerika

en zijn daardoor niet in staat het waarachtige
arbeidersbelang te dienen.
Het O.V.B, wileen derde macht met een derde
front zien groeien.

De macht van de arbeiders zelf!

Het front van de verworpenen der aarde l

Alleen zó kan onze klasse strijden voor eigen
geluk, voor eigen doel, voor wereldvrede en
socialisme.

Zo is hef O.V.B, een signaal

tot nieuwe organisatie en tot

nieuwe strijd.

En daarom betekent versterking van het O.V.B.,
versterking ^van de macht de» ^arbeiders en ver-

. groting van de propagandamogelijkheden voor
4e' nieuwe internationale arbeidersbeweging.

Daarom roepen wij U op tot het bezoeken van
onze

Propaganda-Biieenlioinsl
op ZONDAG 25 SEPTEMBER 1949, des morgens
10.30 uur in de grote raal van „ODEON", Gouvernestraat

Spreker: A. van den BERG
over „DE NOODZAAK van een NIEUWE Arbeidersbeweging'

en „Het het Q.V.B, naar de EENHEID VAN ACTIE"

Hier kunt U nader kennis nemen van wat het nieuwe verbond wil en is.
Pe bijeenkomst wordt opgeluisterd door het optreden van een Cabaret-gezelschap, w.o. de
bekende „THE MËLLY'S" — de bekende Dordrechtse Zangeresjes ,en het O.V.B. Muziekcorps

Kaarten verkrijgbaar, bij;
de boden en aan hel kantoor van het O.V.B.ENTREE VRIJ!

ZAAL OPEN 10 UUR Claes de Vrieselaan 146 — Telefoon 50230
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s a a i i M • «

do w hot EEE£KHiMJ3i3ti B
Rot terdam« gehouden op Zondag 25 September 1949, t a 10*30 maar»
in de grote zaal van *0d«on" aan de aeuverneetraat te Rotter-
dam,

Aanwezig «ir*a 400 personea, *an wie 1/3 trouwen» Tev*n«
ward op^emsrkt één, in uniform geklede, korporaal der Haft-*
nisr», die blijkene e»n lid van 4* Marine-iöliohtingendienat
te Rotterdam, zou aijn genasatói JTonker« wonende te Utrecht.
(2aal»apa»ltelt 9W altpiaaöiaaï*

M«d«werklng ward verlsend doar bet
en «en a«baret-gea«l8ohap alt Dordrecht.

van d^Blat. 0«» wonende te Dordrecht, nader» personalia
hier niet bakand, bod* 0«Y«B*t >»9f enige liedje».

De bijeenkomst had een ordelijk verloop? de stemming
la» vu

>rttte> Coenraad, geboren 14-9-1896 te
•

woord «e bijeentoaat «n a^St, dat 4*s» U M«to«ld al*
attfk van de tweede r*ada fan de prop««ancta*a«tie,
treurt het uit de Troonrede t» moaten vaststellen, dat d* vak
bonden worden gepresen »oor hun wert» tot betoud van d« ar*
beidavredaj iasawr* dat l» aak»? niet 4e taak ?an t» v«ü*on-
den, WtJ zullen derhalve de arbeiders moeten wijzen op 4e
etrljdaada taak van bat 0*V*B* «a han opwekken tot medewer-
king aan hetgean bat O«f«S* ai oh tot taak heeft gestel*.

_f.aa ^ao .Ifg^ • Anton (bekend) t zegt , dAt de gebeurteaia
»« f *& « afSaïafaa «««k.» o .a» da TatgNttiu bat aa^taéaa
»»n de willioenaa-aota, het «eningaverschil iasake de k»*atl«
Indonaai*» de aiillioene»*«)cploaie ia Sngeland en 4» a toe*»
exploaie in 3«wj«t»Rualand, alleaeine aanifj&ing tot «en
fcijoenkoaat zijn.

3pr, belioht hal proeaa in Bwd*pe«t en «t|*t «p het aa
«aardige fait* dat de bek&aagden alle moeite Iwbbaa ««tfipa
d« reohter ervan te OT er tuigen, dat tos schooiers politiek
wal heel groot la gweeat» terwijl daarentegen in zodanig
ga»al in het Waetan, de iMiklamgöan all* Moeite «ouden doen
«r «ndearuit te konen* S

Spr» meent, dat da millioenen-nota door de detaluatU
op lo«»« aohroeven staat, zog t de aijfers daartoe niafe te put
t«« uit eigen bronnen, doeh uit het beurswgaaa der Itteviwa
Retterda«a« Ooaraöt.

8pr * aagt dat ««ai bedrag raa f «o millioen door de re-
ga r lag wordt besteed aan het militaire appaj»at, «on bedrag
dat «naai «o groot l» als te ««a* welke wordt uitgetrokken

«««iat* *ak«a* Daar«a*o*en T erg» te aan ftM It-'lKaiifc*
«r d«g voor bet In^onaaiaoha t«t«4 «<^k bedrag, z»
r*» ;|̂ »aXd wordt n4t d* *olk*kracht en dat de

b«boort te dienen,
; »ï«^ *e»t , dat te woorden *an lïinistar Mef*lN

loning naar pH*»tatl»% «ëtear atet bedoeld aullea |ti|a* .....



beurs speculant e n en s .lacheraars, doch wei foor de arbeider*»
wier arbeidsproductiviteit isen a* t de feongerzweep tot grotere
arbeid» prestatie mou «il Ie n drijven.

Spar. meent, dat de Organisatie voor SeonoiaisQhe Samen-
werking in Europa,» ondanks de devaluatie niet ie staat i» i
de prebl -men op te lessen «n noest de Nsderlandea devalua-
tie «en veditfcoers tegan de Belgische- &n ?rana« eooaoai*»
De 10$ vrije dollars ter bevordering VELU de expert s ij n,
xo zegt spr#t een douaeurtja van de regering en worden ga*
bruilct om zwart te verhandelen en te zwendelen*

In het z.g» soeisMatiaehe Sagöland werd door de
beuramuskieten 3 milliard aan de devaluatie verdiend; ook
daar is dus d» volkskracht door het kapitalisme verhandeld*

Spr. xsgt, dat 4e derde toonronde, door het H»V*V» in
1946 en 194? aangekondigd, nooit is u i tg o v oer d i het N»T4V»
heeft de moed niet haar woerden in daden om te ae 11 en .Klan-
ken van verzet hieromtrent worden reeds gehoord* Hiel de
leiders van het H*Y*Y* of K,A»B« sullen de omvang van het v e
«et bepalen» doch dat verzet mal uit de axbeira zelf geboren
worden en opgevoerd tot een geseenechappalijlce etriJ4« BÉ
aenheid in het W*V*V* wan sleebtB schijn» mn heeft hot aan
beide kanten nooit eerlijk gemeend.

«egt* dat de gehouden vredescongressen Baar *gp*
aijn om het oorloge do 4 van Oost en West toer el*»

kaar t» verbergen.
Het 0*7*3. heeft zioh tot laak gesteld» »et de arbaide

de vrede te dienen en daze krankjtinnise wereld te veranderen
in aen socialiatisohe wereld, On»« beweging groeit in de
strijd, do «h l» neg zoekende ïiaar de oeot« vorm«n. Wij s

v overtuigd «taü^ de eerlijke bedoelingen van all» arbeiders
en staan open voor oprecht gemeende samenwerking» do oh wij
verwerpen de dogjaa's *

Sfo?» meent» dat de arbeider» uit het Oosten het ware
aooialiama voor a taan > naar veroordeelt de middelen» welke
daartoe warden gebruikt.

De Uederit,ndjHi arbeider «al moeten ïjouisen «p de
bare kracht van de arbeiderssewaging.

/ liet ét voorde®** de wsarheid iaarohe«rt» de beweging
V aarcheert, het aoeialiame n»reheert en de arbeiders

aeganvieren", besluit spr* aijn rede.

de Bruin* C., voornoemd» kondigt een lesing aan over
het Esperanto» -te houden in de smal van Kleijburg» aan het
Stieltjes plein te Rotterdam op Zondag S Ootober a.a* en
•luit te 13.30 uur d» bijeenkomst. Sinds».

Aan B*V.D».

.» •
f -
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Onderwerp: Propaganda-a,etie O.V.B.

Antwoord op: Ho. 64457 dd 12 Juli 1949.

OP KAARL

DAT:
PAR:

30CT.I949

ACD/

or

KOET VERSLAC VAUT DB PSOPAGANDAACTIE VAN DE O.V.B, alsmede van de

OPMBAEE VERGADERING VAN DE O .V .B., GEHOUDM IN DE BOVMZAAL VM

GEBOUW MtJSIS SACHJM TE SCHIEDAM OP VRIJDAG 30 OCJfieSER 1949»

DOEL: Het stichten van een onderafdeling Schiedam van het Onafhankelijk
Verbond van Bedrijfsorganisaties. (O.V.B.)

DE PSOFAGAHDA-ACTIE.

Reeds in Mei 1949 werd alhier bekend, dat door het O .V.B. een grootscheep-
se landelijke propaganda-campagne in het leven geroepen zou worden, met als
doel, het stichten van onderafdelingen in verschillende plaatsen in Federland.

In het Doofstommeninstituut te Rotterdam werd op 12 Juni d.a.v. een
buitengewoon congres gehouden, waar door de secretaris van het uitvoerend
comité, A. v.d. Berg, een uiteenzetting werd gegeven over het beoogde werk-
programma.

Uit het in ons bezit gekomen schema van het propagandaplan bleek, dat de
actie zou bestaan uit twee ronden. De tweede ronde zou worden g evolgd door
een openbare vergadering. De eerste actie zou te Schiedam plaats vinden op
l en 2 Augustus, terwijl de tweede actie was uitgestippeld op 26 en 27 Sep-
tember, gevolgd door een vergadering op 28 September 1949»

In de belangrijke fabrieken en bedrijven aouden verschillende propagandis-
ten in de schafturen en na werktijd proberen de arbeiders de doelstelling
van het O.V.B, kenbaar te maken en dan tevens propagandamateriaal verspreiden.

Vroegtijdig waren door ons in de fabrieken en werven maatregelen getroffen,
om op de hoogte te komen van dez:e actie. Op l en 2 Augustus 1949 is er in
Schiedam in het geheel geen stetie gevoerd door î ef O.V.B, Op 26 en 27 September
1949 is er slechts heel weinig activiteit aan d© dag gelegd, niet door de
aangekondigde propagandisten, maar/enkele van de 1£ te Schiedam wonende leden,*
In Üft avonduren van 27 September j.l. werd er huis aan huis een oproep vanTët
O.V.B, verspreid, waarin op 30 September 1949 een openbare propaganda-bi j een-
komst in gebouw Musis Sacrum werd aangekondigd. (Een exemplaar van dit biljet
gaat hierbij.)

DE OPEBBJSBE VEBSADESIïrff.

Zaal ruimte 200 personen.
Aanwezig» 4 bezoekers en 5 leden van het O.V.B.
Aanvang 20.00 uur, einde 20.30 uur.

Aangekondigde sprekerst
Anton van den BEK?, geb. te Rotterdam 23-3-1903, wonende Euygensstraat I3b
te Eotterdam( voorzitter van het O.V.B>)
Jan BESIMAEr, geboren te Hotterdam 10-5-1918, wonende Busken Huetstraat Tb,

te Eotterdam ( secretaris O.V.B.-Verkeer)

Te omstreeks 20.30 uur nam A. v.d. Berg het woord. Hij sprak zijn spijt
uit over het feit, datver slechts 4 bezoekers waren gekomen. Hij deelde mede,
dat de aangekondigde actie niet was uitgevoerd, aoala deae was uitgestippeld.
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^ IB de fabrieken en bedrijven was door drukke werkzaamheden van de propa-
gandisten in het geheel geen actie gevoerd. Slechts enige honderden pamflet-
ten waren vóór de aangekondigde vergadering verspreid en deae hadden niet
het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom, 20 aeida spreker, kan daz.e ver-
gadering niet door gaan, maar we komen t.a.t terug en dan zal de propaganda

worden uitgevoerd.

De navolgende leden van het 0.7.B, waren nog aanwezig.

Larnbertus DUBOIS. geboden te Schiedam 29-12-1917, mataallasser bij de werf
Gueto te Schiedam, wonende ÏÏagastraat 4 ta Schiedam.
In 1945 was hij 2e penningmeester van de Eenheidsvakbeweging, doch trad
spoedig a£, omdat hij het niet eens was met de communistische activiteit
in. deae beweging. In 1948 w»rd hij lid van het Q.Y.B. Hij werd ff^^.a^ -in
de bedrJLjfsorganisatie af d. Metaal v«Ji h,et O.Y.^. te Rotterdam. Eijais
rareoluiionnair communist en is geabonneerd op de Tribune. In 1949 werd M j
door de E.C.F, eandidaat gesteld tijdens de verkiezingen voor de Gemeente
Raad. Toor het lidmaatschap van de Q.T.B^kan men zich bij hem vervoegen»

Johan van ROSMALS?» geboren te Tiel 14-2-189?» opperman straatmaker,
wonende van Suyaaaellaan 7b te. Schiedam.
Reeds op 18 jarige leeftijd stelde hij veel belang in de politiek. Als lid
van d« S.1.A.P» trad hij op als leidar van de A.J.C. Omstreeks 1932 gooide
hij hst, roer om en trad toe tot de O.S.P., waar hij afdelingsvoorzitter
werd. In 193| was hij voor de R.S.A.P. candidaat vooar-de Provinciale Staten
van JBuid-Eolland. In 1945 trad hij toe tot de E.T.B. en maakte veel propa-
ganda voor het overheidspersoneel. Toen de eenheidsvakbeweging was omgedoopt
in eenhei dsvakoentral e bemerkt hij dat de macht van de communisten steeds
groter werd* Haar hij zelf verklaard heeft, bedankte hij aich toen, omdat
de communisten meer en meer de sleutelposities gingen innemejp*. Dit was onge-
veer utti 1949.. Hij werd toen lid van het O.T.B. en maakt nfr j.n
propaganda voor deae organisatie» Hij is ook geabonneerd op da Tribune.
Zijn, politieke beïajigstelllhi~gsat hoofdzakelijk uit naar de R. C. P.

ft4C Jkp Tkeodorus Herman van RIJSWIJK, geboren te Arnhem 30-9-1895» van beroep
— '**' kalefater "bij Wilton-Fijenoord, wonende Gordonstraat I3b te Schiedam.

In 1946 was hij 2e penningmeester van het ÜTed. Tèrbond van Gerepatri eerden.
'Ihans heeft hij geen bestuursfunctie meer. Hij is kort geleden lid^ewor-
den van het S. V. E.

Fraais van RIJSWIJK, geboren te Schiedam 4-9-1921, fabrieksarbeider,
\ wonende Gordonstraat 13b te Schiedam ( een zoon van bovengenoemde)
^ Tan hem is op politiek gebied niets bekenyl. Hij isnu lid van het »_7.B.

"en is te Schiedam belast^ met het wervenJTLsden. Hij deelde mede, dat "er in
Schiedam op het ogenblik 14 leden zijn van het O.T.B.

Schiedam l October 1949.



IK! OJI.B.
Aan de Werkers van Schiedam

Enige weken geleden
heeft het O.V.B., het
Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisaties,
door een massale ver-
spreiding van zijp propaganda-orgaan „Nieuwe
Strijd" en tienduizenden manifesten, U in kennis
gesteld met zijn bestaan en doel.
Dat doel is, kort samengevat:

De strijdbare eenheid van alle
werkers(sters) in de bedrij ven,
voor het werkelijke arbeiders-
belang.

Een eenheid die dringend nodig is, nu de nood
in de arbeidersgezinnen toeneemt.
Nu het ondernemersdom en de staat steeds
sterker hun wil demonstreren, om door ratio-
nalisatie en intensivisering van de arbeid, ge-
paard aan een steeds verder gaande

kneveling der vrije arbeiders-

Door nieuwe organisatie
tot nieuwe strijd

organisaties,

object vande arbeidersklasse tot een weerloos
groter uitbuiting te maken.
Nu stijging van het loonpeil door het dwang-
apparaat van de regering,

het beruchte „COLLEGE VAN
RUKSBEMIDDELAARS",

wordt belet en door het z.g.n. „afknippen van
de franje" verschillende groepen arbeiders reeds
een

belangrijke inkomstenverlaging

moesten accepteren.

l

Nu door de funeste loon-
en prijspolitiek, door de
opeenvolgende regerin-
gen sinds 1945 gevoerd,

het prijspeil stijgt en een grote
huurverhoging dreigt,

waardoor de massa reeds totaal verarmd zal zijn
wanneer zij aan de gevolgen van de naderendr
economische wereldcrisis het hoofd zal moeten
bieden.
Wie deze dingen ziet, komt tot de overtuiging
dat hier sprake is van een

welbewust-georganiseerde
economische roofbouwpolitiek

> van staat en heersende klasse, ten koste van de
grote werkende massa.
Het is een eenvoudige waarheid,

wie het economisch leven be-
heerst, heeft de macht

alles en allen naar zijn hand te zetten.
Daarom kameraden, willen wij voor onze gezin-
nen betere levensvoorwaarden bereiken, willen
wij betere loon- en arbeidsvoorwaarden, dan zal
er eenheid van optreden moeten komen van alle
werkers.

EENHEID van Actie!
EENHEID van Optreden!
MACHTSVORMING door de
arbeiders zelf in de bedrijven l

Dat is hetgeen wij nodig hebben. Dat is hetgeen
het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorga-
nisaties (het O.V.B.) wil. • • • - . ' : ; ;



Het Is ons duideBjk dat dijt internationaal moet
plaats vinden, maar in die zin wit net O.V.B. in
Nederland een begin maken.

Alle arbeiders in alle landen
zullen tot de erkenning moeten komen, dat de
ontzaggelijke offers, die zij in twee wereld-
oorlogen moesten brengen, vergeefse qffers,
waren, qiödat zij niet het arheidersbelang, dien* '
den, maar de belangen van de heersende machten.
En nu wij wederom, dag aan dag constateren
dat deze machten werken aan een nieuwe front-
vorming en dat opnieuw, getracht wordt de
arbeiders daarin te doen plaats nemen, past
daarop voor de internationale arbeidersklasse
slechts één vastberaden antwoord:

Wij willen geen derde
wereldoorlog!

Want wij weten dat deze slechts nieuwe massa-?

ellende, nieuwe massamoord, nieuwe zorgen en
nieuwe pogingen om de lasten op ons af te
wentelen, 'brengen kan.

Wij Wiilen in vrede leven
en in ruil vóór onze arbeid levensgeluk en
levenszekerheid voor onze vrouwen en kiaderen
en voor onszelf verwerven. ,^
Daarvóór wJllfei wij "als arbeiders" gèiaméMifk 7
de strijd voeren. '
De oude organisaties die wij ons daarvoor .'-
bouwden werden aan het bezit en de leiding der
arbeiders zelf, onttrokken en faalden in hun
opgave. Degenen die zich er van meester maak-

ten hebben de aifeetders verdeeld Ctt mafihtebo*
gemaakt.

D» bestaand» vabcenfralen zljw «Hen

onderworpen aan politiek» partijen
"̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

die zich verbonden hebben aan één der beide
machtsblokken in de wereldpolitiek.
Alle vakcentralen deden hun keus in die nieuwe
fronten.

Zij kozen Rusland ol Amerika

en zijn daardoor niet in staat het waarachtige
arbeidersbelang te dienen.
Het O.V.B, wil een derde macht met een derde
front zien groeien.

. D» mach* van de arbeiders zelf l

Het front van de verworpenen der aarde l

Alleen zó kan onze klasse strijden voor eigen
geluk, voor eigen doel, voor wereldvrede en
socialisme.

Zo is het O.V.B, een signaal

tot nieuwe organisatie en tot

nieuwe sir i j d.
lïn daarom .betekent .„versterkingvan het O.V.B.,
versterking van de macht der arbeiders en ver-
groting van de propagandamogelijfcheden voor
de"nieuwe internationale arbeidersbeweging.

Daarom roepen wij U op tot het bezoeken van
rtn T.*>onze

l
op VRIJDAG 30 SEPTEMBER 1949, des avonds
8 uur in de zaal van „Musis Sacrum", Lange Haven 111-115

Sprekers: A, v, d, BERG, uoorzjiten J. BESTIKUN, secr. QIB. "vemeer
over „Wat betekent de Devaluatie van de Gulden voor de werkende bevolking"

en „DE NOODZAAK van een NIEUWE Arbeidersbeweging"

Hier kunt U nader kennis nemen van wat het. nieuwe verbond wil en is.

Adressen van het O.V.B, in SCHIEDAM waar men zich kan vervoegen om inlichtingen en op
kan geven voor het lidmaatschap:

E. F. RIJSWIJK — Gordonstraat 13 b
L DUB01S — Hagastraat 4ENTREE VRIJ!

ZAAL OPEN 7.30 UUR J. v. ROSMALEN — v. Ruijsdaallaan 7 b
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MINISTERIE VAN 's~Gravenhage, 12 Juli J949
AIGEKBBE ZAKEN

No« : B. 64457 ' si J H ^ n
Bijl.: Gene & E H E JE M (M A ƒ /D,

V. ED.3 ' ' ^
Betr,s Propaganda-actie O.V.B.

Op het 12 Juni j»l, *e Rotterdam gehouden buiten-
gewoon congres van het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisaties j werden besprekingen gevoerd
betreffende een grote propaganda"-actie«

Men beoogt met deze actie } door het geven van een
grotere bekendheid aan het bestaan van het 'O.V.B.,
een uitbreiding van het ledental* Zij zal voorlopig
gedurende een half jaar worden gevoerd, te beginnen
Vanaf 'Julie De actie wordt allereerst ingezet in de
plaatsen waar nu reeds een afdeling van het 0-.V.B. be-
staat en daarna ook in andere plaatsen.

"" Déze propaganda zal gevoerd" worden ffiet uitgebreid
schriftelijk materiaal '\, pröpaganda-
foldersj streek- en bedrij f smanifesten ë;n het "of gaan
«Nieuwe 'Strijd") V" Indien "mogelijk wil~men' tevens ge-
brüïk maken van een propaganda-aUter mét geluldglnstal-
Istie, Ef zullen huisbezoeken gorden gebracht en wijk-
vergaderingen belegd word-en»

""" Tevens' zal tegelijkertijd bedrij f spropaganda 'worden
gemaakt j" in de schaf tlokalen zullen de arbeiders Waar
mogelijk worden toegesproken. Deze actie zal worden
voorbereid door des morgens voor de aanvang van het
werk kleine manifesten te verspreiden^ waarin de ar-
beiders op de bijeenkomst des middags gewezen worden.

Vööï deze propaganda-aötie zullen} behalve de plaat-
selijke O «.V .B. «bestuur der s en -leden, door het lande-
lijk" bestuur worden ingezet de volgende functionarissen?

' VM DEN BBRG? g eb. 23 «*3 -1903 te Rotterdam,
wonende aldaar j lïuygensstr aat 13b$ voorzitter van het
landelijk Uitvoerend Bestuur van het 0»V.B»,

Leendgrt VAN OS. geb, 17-1-1911 te Rotterdam, wonen-
de aldaar» Mathenesserweg 98b$ voorzitter van de lan-
delijke bedrijfsorganisatie "Verkeer".

" Pfrcanoiscus VAN BQDEfflATOj geb«19-4-1906-të Rotter-
dam, wonenïïe aïd'a'ar' ,: Brede Hilleweg 227c; tweede
secretaris-pennlngmeester van de landelijke bedrijfs-
organisatie "Verkeer",

C .pos ter wi ik

Aan do Heer
OöBmigssrls Van Politie
te a



C.orneHs, Op&EpRïiflJK. geb» 6-11-1906 te Rotterdam.
honende aldaar , V/e^ v arkenoordseweg 27/8; Voorzitter
Van de landelijke bedrijfsorganisatie "Bouwvak", -

ROpZENf g eb* 23*5*189 7 te Dordrecht, wonende
ald a a , Jozef sr aël s tr aat 74j voorzitter van- de plaat-
selijke afdeling van het O.V.B, te Dordrecht en tevens
landelijk propagandist dier organisatie*

" J a n GAAJL£ g eb «11-3 «190 2 te Alblasserdam", wonende 'te
Rotter da% Charloisekerksingel 20b$ bode -propagandist van
de plaatselijke centrale - O.V.B. - Rotterdam.

..... " - - - - - • - • ' T " ' - • - " "• ' ..... " •""" "V'""
Bij' incidentele gevallen "kunnen worden' Inge sehaKeldv

" ~ 'ffil'et se' Slim ' g eb, 9-4-1887 te 'De Eëêky ' honende" 'te" Rot-
tëraafif| snellinckstraat 40$ eerste secretaftsi~penning-~
mëësteï' van he^ landelijk uitvoerend" Be'stuur"- 0»V,B. en
van de plaatselijke centrale'- Rotterdam," en " """
..... - "$£$. BESTI/LAHf gëb'*10«5**19l8 te Rotterdaflij " ISbnëhde al*
daaï «^ Buèlïien Huët str aat ?b; tweede secretaris-penning-""
fflëëstër"^an het landelijk Uitvoerend Bestuur' »" O „Y.B. en
eerste "sèöïetaris^penningmeester van de landelijke be-
drijfsorganisatie "Verkeer",

Elke plaats zal tweemaal door bovengenoemde propaganda-
ploeg Worden bewerkt » Aan het einde Van éo tweede periode
wordt dan plaatselijk een openbare vergadering belegd,
Völg"ëns~ een daartoe opgemaakt rooster zal de propaganda*
actie te Sehi«d«ari»ord»n fwo«rd op l en 2 Atigtistuïs en op
26 en 27 September, terwijl de openbare vergadering plaats
vindt op a8 September 1949.

Ik moge ü verzoeken deze propaganda-«actie van het O.V.B.
té willen doen volgen en mij t.z.t* met het verloop en
eventuele resultaten daarvan, in kennis te willen stellen.

HET HOOHTVAN DE DIENST,
>• , Namens deze.

f t -'t *

L^L.van Laere»
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MINISTERIE VAN is-Gravenhage,1 12 Juli 4949
AIGEMENE ZAKEN

No.rB.64457
Bijl.: Gene &-fi^B. ̂ r-XI

V. RD.J
Betr«i Propaganda^actie 0«V»B.

Op het 12 Juni j*l, te Rotterdam gehouden buiten-
gewoon congres van het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisaties, werden besprekingen gevoerd
betreffende een grote propaganda-actie»

Men beoogt met deze actie, door het geven van een
grotere bekendheid aan het bestaan van hef O.V.B.,
een uitbreiding van het ledental. Zij zal voorlopig
gedurende een half daar gorden gevoerd, te beginnen
Vanaf 'Julia De actie wordt allereerst Ingezet in de
plaatsen -waar nu reeds een afdeling van het O, V, B, be-
staat en daarna ook in andere plaatsen,

~ " Déze propaganda zal gevöërg -worden met uitgebreid
schriftelijk materiaal ^aanplakbiljetten', pröpaganda-
folders* streek- en bedrij f smanifesten en het orgaan
«NiëWe-Strijd'Orlndlen-Tnogelijk wil-men tëVefig ge-
br'üïk maken van een propaganda-auto" mét geluidsinstal-
latie, Br zullen huisbezoeken -worden gebracht en wijk-
vergaderingen „belegd worden*

"""" Tevens" zal tegelijkertijd bedrij f spröpaganda "worden
gemaakt; in de schaftlokalen zullen de arbeiders Waar
mogelijk worden toegesproken. Deze actie zal 'worden
voorbereid door des morgens voor de aanvang van het
werk kleine manifesten te verspreiden, waarin de ar-
beiders op de bijeenkomst des middags gewezen worden»

deze prppaganda'-aötie zullen, behalve de plaat-*
gelijke O.V.B. «bestuur der s en «leden, door het lande-
lijk bestuur worden ingezet de volgende functionarissen:

DEN .BERG, geb»23-3*190? te Rotterdam,
"wonende aldaar", Huyg ensstr aat 13b$ voorzitter Van het

landelijk Uitvoerend Bestuur Van het O.V.B,,
leendert VAN OS»? geb,17-l**1911 te Rotterdam» -wonen-

de aldaar j Mathene ss erweg 98bj voorzitter van de lan-
delijke bedrijfsorganisatie "Verkeer";

" .^ngisQUs VM BODEGRAVEN, g eb* 19-4-1906 te Rotter-
damy "wcaienSê aldaar, Brede'Hilleweg 22705 tweede
secretaris«penningmeester van de landelijke bedrijfs-
organisatie lfVerkeerM,

G>0osterwilk

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te t
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CornelisT QOfiffEMIJKy geb„6«ll-1906 te Rotterdam.
wonende" effiattïpftQsfö varkenoordseweg 27/8j Voorzitter
Van de landelijke bedrijfsorganisatie "Bouwvak"-, ' ' -

ROOZEH, geb«23-5-1897 te Dordrecht, wonende
"aldaar j Jozef ïsr aël str aat 74$ voorzitter van de plaat-

gelijke afdeling van het O* V. B. te Dordrecht en tevens
landelijk propagandist dier organisatie,

" ' J all GAAL» g eb 4 11-3 -190 2 te Alblasserdaïiï, wonende " te :
Rotterdam', Charlöisekerk singel 20bj bode -propagandist van
de plaatselijke centrale - O.V.B. « Rotterdam.

i
BI 3' Incidentele gev&llen'ktinnen -worden' ingeschakeld':

~ """ 'Wietse' STO.'t " g eb , 9 -4-1887 "te "De Eëèky ' -Wonende" te" Rot -
terdainV Snellinck^traat 40 1 eerste secretaris-penning-'
feeester van het landelijk uitvoerend' Bestuur""- O, V. B, en
van de plaatselijke centrale - Rotterdam'/ en " '
•""• tTgnJBSS.Tt^Nf gëb',lO«5«19l8 te Rottèrdant, " «ohëhdê al-
'daaié T Busken feietstr aat ?b; tv/eede secretaris-penning-"
fiëë sier "van het landelijk Uitvoerend Bestuur" -"O ,V,B, en
eerste sèCTetar i s-penningmee ster van de landelijke be«-
drijfsorganisatie "Verkeer"*

Elke plaats zal tweemaal door bovengenoemde propaganda-
ploeg liïörden bewerkt» Aan het einde Van <3o tweede periode
wordt dan plaatselijk een openbare vergadering belegd*
Volgens" een daartoe opgemaakt rooster zs.1 de propaganda-
actie te-tg ]̂Pa1r!Ba|l|ge v&f&iG. gevoerd op 18* 19* 20 «n 21
Juli «n op 12, l? f 14 en l? »«pt«nb«r. ttmijl d« openbare
vergadering plaats vindt op 15 September 1949.

Ik moge U Verzoeken deze propaganda-actie van het 0*V»B*
té willen doen volgen en mij t*z*t, met het verloop en
eventuele resultaten daarvan, in kennis te willen stellen.

HET HOOHT VAN DE DIENST,
Namens deze,
' *•

L»L»van Laere»



G E H E I M .
Verbinding: Ho.12

Doss.7A/13
Onderwerp: Propaganda-actie O.V.B.
Datum ontvangst bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

OP KAART

P -R:

21 Septemb

B.O.S. van 12 Juli 1949
No.644ï>7 M.v.B. 'l.

Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt het
volgende medegedeeld:

De propaganda van het Ona±hankelijk Verbond van Be-
drijfsorganisaties (O.V.B.) te 's-Gravenhage, gevoerd in
de week van 18 t/m 23 Juli 1949, had niet veel te betekenen.
In slechts enkele wijken werden exemplaren van het öïgaan
"Nieuwe Strijd" huis aan huis verspreid, terwijl een luxe

/Jbestelauto, gekentekend HX-3̂ 90̂ . voorzien van borden met
een opwekking om toe te freden"ais lid tot de O.V.B, door
de gemeente reed.

Deze propaganda werd korte tijd na de bekende gebeurte-
nissen in de Haagse aideling van de E.V.G.-Bouwvak (A.B.W.B.]

•gevoerd en hoewel aanvankelijk werd verondersteld, dat de
fl uitgetreden en gerojpeerd-e leden van de E.V.G. zouden toetre-
w den tot de O.V.B., is echter gebleken, dat zulks niet het
f geval is geweest.

Het grote bezwaar van deze mensen tegen de O.V.B, is,
dat de leiding van de aïd. Bouwvak van de O.V.B, berust bij:

Gornelis OOSfERWIJK, geboren te Rotterdam 6 November
1906, wonende te Rotterdam, die, zoals bekend, een vooraan-
slaaid lid is van de Revolutionnair Communistische Partij
(R.C.P.) en deel uitmaakt van het Centrale Comité (G.G.)
van die partij.

Na de ervaring met de partijpolitiek in de E.V.C, is
men in bedoelde kringen wars van iedere vorm van politiek
in de vakbeweging.

Van de propaganda van de O.V.B, in de 2e week van Sep-
tember 1949 is in de gemeente 's-Gravenhage niets bemerkt,
terwijl voor zover bekend door de O.V.B, geen openbare ver-
gadering is gehouden op 15 September 1949.

Voor zover is gebleken is ook van uit bedrijfstakken
te 's-Gravenhage de belangstelling voor de O.V.B, onbeteke-

luinend. (einde)
l/



Ho. 3360n-48. 16 September

Onderwerp: Vergadering 0.7. B,

G E H E I M.

Vo?wne.

Bijlagen: 1 pamflet.

19 SEP.

VERSLAG van een openbare Propaganda-bij eenkomst, belegd
door ï̂ ejt Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties en
gehouden op Donderdag 15 September 1949 in Gebouw "Belle-
vue", Marnixstraat te Amsterdam.

Door middel van verspreide pamfletten waren de werkers van
Amsterdam opgewekt, deze bijeenkomst bij te wonen.

De zaal, waarin geen versieringen of leuzen waren aange-
bracht, had een capaciteit van 250 zitplaatsen.

Aanwezig waren + 60 personen, waaronder 10 vrouwen. Jeug-
dige of in militaire uniform geklede personen waren niet
aanwezig.
In de zaal werd gecolporteerd met het weekblad "De Vlam".

Te ongeveer 20.30 uur opende een onbekend gebleven man de
vergadering. In zijn openingswoord heette hij de aanwezigen
welkom en sprak hij zijn spijt er over uit, dat slechts een
klein aantal belangstellenden naar deze vergadering was
gekomen. Wij hebben hiervoor geen excuus -zei spreker-,
misschien komt het door de vele regen, die vanavond valt,
misschien komt het door de twijfel aan de vakorganisatie
in het algemeen, die in d'eze verwarde tijd is waar te nemen
bij de arbeiders. Dit laatste bewijst de noodzaak om de
arbeiders objectief voor te lichten op het gebied van de
vakbeweging.
Kameraad VAN DEK BERG (Anton, geboren Rotterdam, 23-3-1903)
zal dit in deze vergadering doen. De tweede spreker voor

l deze avond, f̂ffflfVïiF̂ rc (nadere personalia onbekend), ie
door omstandigheden verhinderd te komen. De avond zal
v/orden opgeluisterd door muziek en het optreden van een
cabaret-gezelschap.

Op verzoek van de voorzitter bracht hierna een accordeo-
nist enkele muzieknummers ten gehore.

Vervolgens verkreeg VAN DEK BERG het woord om te spreken
over het onderwerpJ "De noodzaak van een NIEUWE Arbeiders-
beweging" .
Spreker zeide, dat de arbeiders bij de behandeling van dit
onderwerp een open oog moeten hebben voor alles wat op
het terrein van de vakbeweging heeft plaats gevonden en
nog plaats- heeft. Men moet gemaakte fouten willen zien en
niet halsstarrig vasthouden aan hetgeen door verkeerde
leiders wordt voorgekouwd als het enige ware evangelie.
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V<5<5r cl e oorlog hadden we enkele vakbonden in Nederland,
die in de loop van de tijd geen vakbonden meer waren ge-
bleven, dooh organisaties waren geworden voor het admini-
streren van werklozen. Ieder vocht voor zijn eigen standje,
uiteindelijk natuurlijk tot nadeel van de arbeider. De be-
stuurders van deze bonden waren allen mensen, die op een
of andere wijze verbonden waren aan de Regeringsorganen
en dus in hun eigenlijke taak tekort schoten.
Tijdens de bezetting, door de nood van de tijd, kwam bij de
arbeiders de drang naar eenheid. Alleen door eenheid, zei
men, kon er iets goeds worden bereikt. De eenheidsvak-
centrale werd geboren, die alle arbeiders, onverschillig
van welke politieke of godsdienstige opvatting, in zich
zou verenigen. Dit sou het sterke blok v/orden, waarmee in
het maatschappelijk leven terdege rekening zou moeten wor-
den gehouden.
Na de bevrijding zien we echter de oude bonden terugkeren
en daarnaast de Eenheidsvakcentrale. Het spreekt vanzelf,
dat de oude bonden weer het oude "beproefde" pad gingen
bewandelden en na korte tijd niet meer vochten voor ver-
hoging van de lage lonen, doch hoogstens wat deden ter
voorkoming van verslechtering der bestaande arbeidsvoor-
waarden. Bij alles was en is men gebonden aan een bepaalde
politieke richting, hetgeen nodig schijnt te zijn om de
belangen van de arbeiders te kunnen dienen.
De mooi opgezette eenheidsvakbeweging deed het niet anders.
Ook daarin was spoedig de politiek het, evangelie waarnaar
gehandeld werd. ïïiet de arbeiders, doch de politiek be-
paalde wat er gedaan moest worden. Evenzo is het Wereld-
vakverbond niets anders dan een politieke organisatie,
die bestemd is om een der grote ?/ereldmachten te steunen.
Men keek naar de ogen van Rusland of Amerika en bleef
daardoor niet onafhankelijk. De zuivere klassenstrijd werd
naar de tweede plaats geschoven en de arbeiders werden
daardoor nog meer afhankelijk gemaakt van'de politieke
groot-machten.
Uit deze toestand is ontstaan de Onafhankelijke vakbeweging
Deze staat inderdaad buiten alle politieke partijen en
heeft een zuiver doel: De strijdbare eenheid van de wer-
kers in de bedrijven voor het werkelijke arbeidersbelang.
Het O.V.B, wil als een eenheid strijden voor verbetering
van de loon- en arbeidsvoorwaarden en versterking van de
macht der arbeiders. De organisatie is nog klein en de
arbeiders, die zich in het O.V.B, willen organiseren moe-
ten niet verwachten, dat nu plotseling al hun moeilijk-
heden opgelost en hun verlangens vervuld zullen wordsn.
Wij komen niet op een mooi schaaltje allerlei heerlijkheden
opdienen. Kleine, dagelijks voorkomende dingen, worden
natuurlijk zo spoedig mogelijk opgelost, doch vereier zal
er gestreden moeten worden, misschien lang en zwaar.
De wetenschap echter, dat niet het politiek belang,, doch
het maatschappelijk belang van de arbeiders, en dat alleen,
bij ons werk voor ogen staat, moet voor de arbeiders aan-
leiding zijn, zich bij ons aan te sluiten. V/i e belangstel-
lend de geschiedenis van de vakbeweging heeft gevolgd,
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zal moeten'toegeven, dat de oude bonden de arbeiders in
de steek hebben gelaten en in hun taak hopeloos tekort
geschoten zijn.
Het middel voor de arbeiders om werkelijk te vechten voor
hun belangen is daarom zich. aan te sluiten bij het O.V.B.
In de komende winter zullen verschillende vergaderingen
v/orden gehouden, waar men zich volledig zal kunnen voor-
lichten omtrent deze nieuwe organisatie.
Spreker heeft slechts in grote trekken een en ander kun-
nen zeggen over de organisatie en de strijd van de arbei-
ders; hij meent voor een ieder duidelijk te zijn geweest en
acht het in een propaganda-vergadering als deze niet de
gewenste gelegenheid om over verschillende onderdelen met
elkaar te gaan discussiëren.

Dé voorzitter dankte de spreker voor het door hem gehouden
betoog en geeft een kwartier pauze.

Na de pauze trad een cabaret-gezelschap op, dat met lied-
jes, praatjes en muziek, waarbij geen politiek te pas kwam,
de aanwezigen trachtte te vermaken.

De voorzitter sprak daarna een kort slotwoord, waarin hij
de medewerkers dankte voor hun werk en de arbeiders op-
riep, zich aan te sluiten bij het O.V.B.
Hij sloot daarna te 22.15 uur de bijeenkomst.
De vergadering had een rustig verloop. De stemming was
lauw.

L.

Tevens verzonden aan: B.M., Asd.

H.G., Asd.



het OM
Aan de Werkers van Amsterdam

Enige weken geleden
heeft het O.V.B., het
Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisaties,
door een massale ver-
spreiding van zijn propaganda-örgaan „Nieuwe
Strijd" en'tienduizenden manifesten, U in kennis
gesteld met zijn bestaan en doel.
Dat doel is, kort samengevat:

De strijdbare eenheid van alle
werkers(sters) m de bedrijven,
voor het werkelijke arbeiders-
belang. %

Een eenheid die dringend nodig is, nu de nood
in de arbeidersgezinnen toeneemt.
Nu het óndernemersdom en de staat steeds
sterker hun wil demonstreren, om door ratio-
nalisatie en iatensivisering van de arbeid, ge-

f paard aan een steeds verder gaande

kneveling der vrije arbeiders-
organisaties,

de arbeidersklasse tot een weerloos object van
groter uitbuiting te maken.
Nu stijging van het loonpeil door het dwang-
apparaat van de regering,

het beruchte „COLLEGE VAN
Rl JKSBEMIDDELAARS",

wordt belet 'en door het z.g.n. „afknippen van
de franje" verschillende groepen arbeiders reeds
een

belangrijke inkomstenverlaging

moesten accepteren.

Door nieuwe organisatie
tot nieuwe strijd ' . ; - '

l

Nu door de funeste loon-
en prijspolitiek, door de
opeenvolgende regerin-
gen sinds 1945 gevoerd,,

het prijspeil stijgt en een grote
huurverhoging dreigt,.

waardoor de massa reeds totaal verarmd zal zij»
wanneer zij aan de gevolgen van de naderende
economische wereldcrisis het hoofd zal moeten
bieden.
Wie deze dingen ziet, komt tot de overtuiging?'
dat hier sprake is van een

welbewust- georganiseerde
economische roofbouwpolitiek

van staat en heersende klasse, ten koste van de
grote werkende massa.
Het is een eenvoudige waarheid,

wie het economisch leven be-
heerst, heeft de macht

alles en allen naar zijn hand te zetten.
Daarom kameraden, willen wij voor onze gezin-
nen betere' levensvoorwaarden bereiken, willen'
wij betere loon- en arbeidsvoorwaarden, dan zal'
er eenheid van optreden moeten komen van alle
werkers.

EENHEID van Actie!
EENHEID van Optreden l
MACHTSVORMING door de
arbeiders zelf in de bedrijven l

Dat is hetgeen wij nodig hebben. Dat is hetgeen--
het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorga-
nisaties (het O.V.B.) wil.



Het is ojis duidelijk dat dit internationaal moet
plaats vinden, maar in die zin wil het O.V.B, in
Nederland een begin maken.

Alle arbeiders in aMe landen
sullen tot de erkenning moeten komen, dat de
ontzaggelijke offers, die zij in twee wereld-
oorlogen «swesten brengen,, vergeefse offers
waren, omdat zij niet het arfeeidersbelang dien-
den, maar de belangen van de heersende machten.
En nu wij wederom, dag aan dag constateren
dat deze machten werken aan een nieuwe front-
vorming . ea^.datï opnieuw .getracht wordt de
arbeiders daarin, te doen plaats nemen, past
daarop voor ide linternafSonale arbeidersklasse
slechts één vastberaden antwoord:

Wij willen geen derde
Wereldoorlog l

Want wij weten dat deze slechts nieuwe massa-
ellende, niéuwe massamoord, nieuwe zorgen en
nieuwe pogingen om de lasten op ons af te
"wentelen, brengen kan.

Wij willen in vrede leven
en in ruil voor onze arbeid levensgeluk en
levenszekerheid voor onze vrouwen en kinderen
en voor onszelf verwerven.
Daarvoor willen wij als arbeiders gezamenlijk
de strijd voeren.
De oude 'organisaties die wij ons daarvoor
bouwden werden aan het bezit en de leiding der
arbeiders zelf, onttrokken en faalden in hun
opgave. Degenen die zich er van meester maak-

ten ihebben de arbeiders verdeeld en machteloos
gemaakt.

De bestaande vakcenfyalen zijn affen

onderworpen aan politieke partijen

die zich verbonden hebben aan één der beide
ma..chtsblokk,etJ jn .de. 4y.erfJdppJ.^jf:k.
Alle vakcentralen deden Inun keus in die nieuwe
fronten.

Zij kozen Rusland of Amerika

en zjjn d^afdbor, ni$ in staat het waarachtige
arbeidersbelang te dienen.
Het O.V.B, wil een derde macht met een derde
front zien groeien.

Oe macht van de arbeiders ^elll

Het Iront van de verworpenen der aarde l
^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ ' • '̂ ^^^^^^^^^^^^K^

Alken zó kan onze klasse strijden voor eigeji
geluk, voor eigen doel, voor wereldvrede en
socialisme,

Zo is kef O.V. B. een signaal
^^^^^^^^T^^^^^^^^^^^^^T^^r^^TTT^T^^ îMT^

• tot nieuwe organisatie en tot

nieuwe st rij d.
En daaroni betekent versterking van het O.V.B.,
versterking v.au,de„macht d^x arbeiders en ver-
groting van de propagandamogelijkheden voor
de nieuwe internationale arbeidersbeweging./
Daarom roepen wij U op tot het bezoeken van
onze

op DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1949, 's avonds
8 uur in Gebouw „BELLEVUE" ingang Marnixstraat

Sprekers: A. v. d, BERG en B. SCHUURMAN

over „DE NOODZAAK van een NIEUWE Arbeidersbeweging"
,Met hel O.V.B, naar de EENHEID VAN ACTIE"en

Hier kunt-U nader kennis nemen van wat het nieuwe verbond wil en is,
De bijeenkomst wordt opgeluisterd door het optreden van een

Cabaret-gezèlschap, w.p. .de bekende „THE MELLY'S"

. Kaarten verkrijgbaar bij:
ENTREE VRIJ l Hét Bestuur van de Aïd. Amsterdam van het O.V.B.

Secr. J. Vastenhouw, v. Hogendorpstr. 117" A'dam-West



u i l i n c i\ c L
Ik

^* e* ***

•• 09*190 49 t»l9U*«t*U«Q4« uitalaJT
in het voorga** g96«tt4ftt V9rki«fiag9i»f «l
legenheid BWMrtan aangrijpen wa hierin %£$ **
gan ia i$5f Verbjrti9#iag te bfraagfju • -

. Bat VowrataA fiMft «9 vös*ailjt9* Vaü .hff; J
pere aan nat O «7,$* W« »9t P«^ en sak ,*H*- H koman
naar h9t g*?»?** aagt apr. in het belaag van 4a »»f «f»

, . , , ^. ( . . . . , .
3pr. aagt »l«h t» kannen- 7oorat»Ué«4 dat

•Wiataa 90 ?mn dan Bavg. Antoa (Wiéan bakinfl)
' "

ala R.O.P.-erg «alla» da arbal4ara laoaHaa
tuigaa irtó ctt balang v«u Ü91MI fnaia. • ; , - . • • '$:•&••.

Spr* mean*. aat Oe»tafyi,4k, ^OornaUa t Vakaa4) > all
beatoardar van hat O.T.2» hiar?öor fla aangfirtfafl para o a
ia. Z o go«4 alB la Joag«H5Xati« fle mogeHJkhaid baats^t
49 maasa ar van t« oTaitalgan, 4at hat a^9i49r»b9lang
boven hat ocn^afliatiaeii part i-} ba lans gaet, 009% hft pna
mogslijk si^n aearb9l«ara ar van ta ov9rtoig9a» 4«t fa
Mng O.PéH. balang la 4a I*?.G* 4a bovantooa Toart.

Ij?r* aagt. dat 4a af4« Ametei-dam l»a«l
wanneer hat n,o4.1g blijkt * bij balangrijkt
bealiaaiagan - hat a t and pont la 4aa« «a» 4é
par manif«et, 4oah Tolgana oq4 g«bruik 4»or kalkan ba*
kwid t a makan* Bit baaluit ia vooral ook «anoaan^
i e<J eraan het «ai kunnaa l «aan «n ö« koat«n
minder aijn. ,

pa klacht van af d . Rot t ordam* dat h»t Oantïmai,
•ité besluiten hoeft eenoman, waarmede sjij bet nidt
eans ie* vrijat spr* af * . '-' ' : '>•-••*•„?>• ,^-r . - • ; • ' • - ,

Dtaahuld ligt gaheal bij Rcttefdaa, daer »9fl 49
van hat 0.0« té waiAig baaoakt» - _

OorfaaUir;(b9k«ci4). aagt, dat wij, na-
dat Eott93MaiBt ««fatorsan ovaratroomd was **&'• f
paaf lettan van de andere $irt i|4a^ wij o» hot
nippertjt met aaa beperkt aantal •trooibil39tt9»
niet eens genoeg om alla bouwwerken t* vowraian.

Hat antho«al«ame der verspreid ara wa* door 4 *B e
stagnatie tot h«t nuljfiunt ««laald.

Bpr, trekt heftig ra* laar tagaa hat Voorstal om
het o.Y.B. met hat N.7.T. ta flo»n f oaeran, ea aagty 4at
dit volgens 4e leer van Trotaigr nooit Jian wordan

' "
Hit belang vaa 4a &«$*?* *ou ten a&erate wordan g'

aohaa4f Sp*, «telt voor 4it ctendpant te haraien en 49
handleiding vaa ffrotiky nog eens grondig t9 beat*

Ten uanaien van de aorBuaaan, aagto apr. eijn
steun ett medcwerhing toe, dooh versoakt deak«nd"ige
dars te bönoeman. ' '

Yoor wat batyaft 49 ourwuaaen van ht| 0«T*B«»
spr., dat 49 ta bospraiian onderwerpen jfloor d9 leden
de R,C.P. aoreel mogelijk sa Hen worden veetgeateUU

Het ,kalken en Bohild9ran «al, wanaeer dat i
blijkt, aak door da laden v«a 49 afd. Eottardam
pagand«jsii<5d9l Borden cebrttikt.

Ilierna oatetaat een heftige diooaflöie tnea9fl
Santen. S. en Oogtervijk, O*, over 4a kwestie O.V-

magt t a twijfelaa aan da vei
standolijke vermoeena van Saatan
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Kadat de woordenstrijd wat ia geluwd, eegt poatay*

vfjk, 0. door veel uitatedigheid<i.v,Bu a l j n warteaam^
lieden In da vakorganisatie verschillende P.B.- en 0*0.
vergaderingen te hentien geniet. Hij aal morgen, dat
ateeda 2 laden aanweaig aallen «ijri.

gikttana, Bernardus Talentinaa Ohriatianaa, gab.
13-6-1W '*e Winterwwijk, wonende te Sohiedam, aagt ten
«paioht* van de aan de orde gestelde faale O.T.B. - J
geheel ia aeening van Ooaterwijk, C. ta dalen.

Kraidhof. Engel Harm, geb. 20-9-1905 t« Öroningen
nd)• en Qoaterwijk. 0. bespreken nog aena JBumkam
aitvoerig het artikel In "Nieowa Strijd" "7/etan

» van 1-8-1949, waardaor Ooatarw
. B.H. In het gelijk wordt geste

faarneen" van 1-8-1949, waardaor Ooatarwijk. 0. loor
»ia.

Hofland t A. vraagt opgave tot deelname roor het
haisbaiBoeït bij de leden en zegt» dat in Ootobar a.s. een
begin aal worden gemaakt met de ooraaaBen.

S»r. «lalt hierna te 24- aur de vergadering. Einde.

Aanwezig warent
Kraidhpr» E.H., voornoemd|

fanten« 3», voornoemd t
ersloott Karmen, geb. 12-10-1883 te sèhiedam (ïie-

kaMTT
arêadarveld.Frana, geb. 29-6-1906 te Tlaardinger-
Ambüehl (bekend)f
Sofafcamer. Hendrlkua, geb. 7-5-1923 te Rotterdam (be

hImmer. Adonis Marinua, geb. 22*2-1922 té Eotter-
TFêSenfl)i
ana, B.V.C., voornoemd t

Pd̂ leaa'n.Antpine Handrikus, geb. 22-8-1920 te ....
;.«*«twonande te •a-<Jravanhage|

, Hofland t A. i voornoemd!
Bat 0***rdf geb. 29-8-1882 »a •a-öravenhage
Sï>| ent

Ooaterwljkt C.

San afaoATlft van de «onvooatle la aangehecht.

Taraooirt wordt in deaaraijffa aohrijven $GI 864»
«,4» 5r7-1949» de naam "Antolne1* aaji' t» vallaji ala
volgtt
Polleman« AntoineJiendrikus, geb. 22-8-1920 te «..

,wonende te 'a-Gravenhage, Herderinae*
Btraat 9.
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Aan de Werkers van Den Haag

Enige weken geleden
heeft het O.V.B., het
Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisaties,
door een massale ver-
spreiding van zijn propaganda-orgaan „Nieuwe
Strijd" en tienduizenden manifesten, U in kennis
gesteld. met zijn bestaan en doel.
Dat doel is, kort samengevat:

De strijdbare eenheid van alle
werkers(sters) in de bedrijven,
voor het werkelijke arbeiders-

Door nieuwe organisatie
tot nieuwe strijd

l

Een eenheid die dringend nodig is, nu de nood
in de arbeidersgezinnen toeneemt,
Nu het ondernemersdom en de staat steeds
sterker hun wil demonstreren, om door ratio-
nalisatie en intensivisering van de' arbeid, ge-
paard aan een steeds verder gaande :

kneveling der vrije arbeiders-
organisaties,

de arbeidersklasse tot een weerloos object van
groter uitbuiting te maken.
Nu stijging van het loonpeil door het dwang-
apparaat van de regering,

het beruchte „COLLEGE VAN
RIJKSBEMIDDELAARS",

wordt belet en door het z.g.n. „afknippen van
de franje" verschillende groepen arbeiders reeds
een

belangrijke inkomstenverlaging

moesten accepteren.

Nu door de funeste loon-
en prijspolitiek, door de
opeenvolgende regerin-
gen sinds 1945 gevoerdr

het prijspeil stijgt en een grote
huurverhoging dreigt,

waardoor de massa reeds totaal verarmd zal
wanneer zij aan de gevolgen van de naderende
economische wereldcrisis het hoofd zal moéten-
bieden.
Wie deze dingen ziet, komt tot de overtuiging
dat hier sprake is van een

welbewust - georganiseerde
economische roofbouwpolitiek

van staat en heersende klasse, ten koste van de
, grote werkende massa,

Het is een eenvoudige waarheid,

wie het economisch leven be-
heerst, heeft de macht

«l ' " ' • ' • ' ; '

alles en allen naar zijn. hand te zetten.
Daarom kameraden, willen wij voor onze gezin-
nen betere levensvoorwaarden bereiken, willen
wij betere loon- en-arbeidsvoorwaarden, dan zal'
er eenheid van optreden moeten komen van alle
werkers.

EENHEID van Actie!
EENHEID van Optreden!
MACHTSVORMING door de
arbeiders zelf in de bedrijven t

Dat is hetgeen wij nodig hebben. Dat is hetgeen
het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorga- •
nisaties (het O.V.B.) wil.
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Jjfïet is ons duidelijk dat dit internationaal moet
plaats vinden, maar in die zin wil het O.V B. in
Nederland een begin maken.

Alle arbeiders in alle landen
zullen tot de erkenning moeten komen, dat de
ontzaggelijke offers, die zij in twee wereld-
oorlogen moesten brengen, vergeefse offers
waren, omdat zij niet het arbeidersbelang dien-
den, maar de belangen van de heersende machten.
En nu wij wederom, dag aan dag ^constateren
dat deze machten werken aan een nieuwe front-
vorming en dat opnieuw getracht wordt de
arbeiders daarin te doen plaats nemen, past
daarop voor de internationale arbeidersklasse
slechts één vastberaden antwoord:

Wij willen geen derde
Wereldoorlog l

Want wij weten dat deze slechts nieuwe massa-
ellende, nieuwe massamoord, nieuwe zorgen en
nieuwe pogingen om de lasten op ons af te
wentelen, 'brengen kan.

Wij willen in vrede leven
en in ruil voor onze arbeid levensgeluk en
levenszekerheid voor onze vrouwen en kinderen
en voor onszelf verwerven.
Daarvoor willen wij als arbeiders gezamenlijk
de strijd voeren.
De oude organisaties die wij ons daarvoor
bouwden werden aan het bezit en de leiding der
arbeiders zelf, onttrokken en faalden in hun
opgave. Degenen die zich er van meester maak-

ten hebben de arbeiders verdeeld en machteloos
gemaakt.

De bestaande va keent ra len zijn allen

onderworpen aan politieke partijen

die zich verbonden hebben aan één der beide
machtsblokken in de wereldpolitiek.
Alle vakcentralen deden hun keus in die nieuwe
fronten.

Zij kozen Rusland of Amerika.

en zijn daardoor niet in staat het waarachtige
arbeidersbelang te dienen.
Het O.V.B, wil een derde macht met een derde
front zien groeien.

De macht van de arbeiders zelf l

Het front van de verworpenen der aarde l

Alleen zó kan onze klasse strijden voor eigen
geluk, voor eigen doel, voor wereldvrede en
socialisme.

Zo is hef O.V.B, een signaal

tof nieuwe organisatie en tot

nieuwe strijd.

En daarom betekent versterking van het O.V.B..
versterking van de macht der arbeiders en ver-
groting van de propagandamogelijkheden voor
de nieuwe internationale arbeidersbeweging.

Daarom roepen wij U op tot het bezoeken van
onze ,

i
op DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1949, 's avonds
8 uur in de zaal „ENTRE-NOUS", Achterom 44-42a

Spreker: A. van den BERG
over „DE NOODZAAK van een NIEUWE Arbeidersbeweging'

en „Met het O.V.B, naar de EENHEID VAN ACTIE"

Hier kunt U nader kennis nemen van wat het nieuwe verbond wil en is.

JDe bijeenkomst wordt opgeluisterd door het optreden van een Cabaret-gezelschap, w.o. de
bekende „THE MELLY'S" — de bekende Dordrechtse Zangeresjes

Kaarten verkrijgbaar bij:
ENTREE VRIJ l Het Bestuur van de Afd. Den Haag van het O.V.B.

Secr. Hoeneveld, Zusterstraat 3, Den Haag



G E H E I M . -
Verbinding No.28

No. VD 1.375/49
ONDERWERP:

"Toezending orgaan van
O.V.D.".-

16 SEP. 1949

15 September 1949

Ik heb de eer U te uwer informatie hierbij te doen
toekomen een alhier in een arbeidersbuurt huis aan huis
verspreid orgaan, gstiteld "Nieuwe Strijd", van het
Onafnhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (O.V.B.)

Van de in dit orgaan afgedrukte aankondiging van
een openbare vergadering, waarvan de datum nog moet worden
vastgesteld, is dezerzijds nota genomen.-

Omtrent het aan de achterzijde van dit orgaan ver-
melde adres: Uitenboschstraat No.107 te Alkmaar zij ver-
meld, dat aldaar woonachtig is de bij Uw dienst bekende:

MWILLEM VAN DER WAL, geboren te Beverw:gk, l December 1884,
• f
zonder beroep.- E i n d e . - f

AAN

de Heer HOOFD VAN DE
BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

Javastraat No.68
te
1 s- G r a v e n h ag e .-
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NIEUWE STRIJD
ORGAAN VAN HET ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES (O.V.B.)

EXTRA PRQPAÖANDA - UITGAVE

Strijdt mee met het O.VvB. - Eenheid van Actie!

Het O.V.B.? Wat wil het O.V.B.V
Zjjn er nog geen vakcentrales vol-
énende? — Om die vragen te beant-
woorden, stellen we eerst een
wedervraag:

Wat wil de Nederlandse
arbeidersklasse?

Eigenlijk laat die klasse de 'laatste
jaren weinig van haar wil zien.
Maar dat is lang niet altijd zo ge-
weest Al is Nederland niet een zo
bijzonder sterk geïndustrialiseerd
tend, ook hier hebben de arbeiders
Verscheidene malen tegen het on-
dernemersdom grote acties en sta-

••ktegën -gevloerd. Denken, wij, zonder
andere groepen te kort te doen, aan
de spoorjóngens, aan de textielar-
beiders, de metaalbewerkers. Én
vergeten we vooral ook niet de
zeelieden en de havenarbeiders. De
strijd van de laatstgenoemde groe-
pen vond natuurlijk vooral in en
om Amsterdam en Rotterdam
plaats. Trouwens deze steden
nemen in dit land een zo belang-
rijke plaats in, dat zij als vanzelf
ook in de arbeidsstrijd steeds van
grote betekenis waren.

velen, die een stuk geschie-
van de Nederlandse arbei-

sbeweging hebben meegemaakt,
gaat nog altijd het hart sneller klop-
pen en beginnen de ogen te glan-
zen, wanneer zij terugdenken aan
de strijddagen van weleer.
Het is nu zoveel anders geworden. De wereld
is veranderd. Het economische leven ie ver-
anderd. We kennen niet meer zo de strijd
van de arbeiders tegen de vrije ondernemers.
Alles is nu in het ecoaomsiche leven veel
meer georganiseerd. Grote combinaties be-
heersen het bedrijfsleven en ook de staat
vervult daarin een belangrijke rol. Denken
we alleen maar aan de loonstop en de Rijks-
bemiddelaars, die als het ware loondictators
>Ön geworden. De Unie-bonden, geheel be-
heerst door een staf van gesalarieerden, zijn
geen strijdorganisaties meer van de arbei-
Aers. Zij hebben zich tot taak gesteld met de
staat en de georganiseerde werkgevers samen
te werken en de arbeidsvrede te bevorderen.
Och, we .behoeven daarover niet eens veel
te schrijven. Elke groep arbeiders, die de
laatste jaren, door de nood gedreven, de
strijd in ging. vond «aast de staat en de

OPROEP TOT ACTIE l

ondernemers, ook de vakbonden tegen-
over zich. De laateten houden stijf en strak
de kassen gesloten en eisen van de arbeiders,
dat zy zich willoos buigen.
Reeds vóór de laatste oorlog was deze ten-
dens merkbaar. Én toen dan ook de arbei-
ders ongeveer vjjf jaren fascistische bezetting
hadden moeten doormaken, was bij hen niet
alleen het verlangen aanwezig, dat die ter-
reur zou eindigen, maar ook de wil, om niet
terug te glijden in de oude vóor-oorlogse
verhoudingen.
Het verlangen naar vrijheid ging gepaard met
de wil, zelf wat te zeggen te hebben, zelf
met eigen, uit eenheid geboren kracht, zich
te doen gelden.
Dit, gepaard aan het besef, dat de nieu-
we tijden nieuwe organisatievormen nodig
•laakten, kwam overal tot uiting in de

activiteit van de bedrijfsarbeiders.
Zij schiepen spontaan hun een-
heidsbeweging op dé grondslag
van de bedrijven.
Zo kwam de Eenheidsvakbewe-
ging, die eigenlijk eenheidsbe-
drijfsbeweging wilde zqn, tot
stand. i
Helaas, opnieuw is deze arbeiders-
beweging ten offer gevallen aan
een politieke beweging. Na het
einde van de tweede imperialis-
tische oorlog, die afliep met de
nederlaag van Duitsland en Japan,
groeiden tussen de overwinnende
bondgenoten weer andere imperi-
alistische teeeïistèlUngenT'De nleu^
we tegenstanders, bedreigen d*
wereld met een nieuwe catastrofe
en zij pogen de arbeiders daarin te
betrekken. De gehoorzame Unie-
bonden namen plaats in het Ame-
rikaanse blok.
De officiële communistische party
heeft, helaas met succes, zo gema-
noeuvreerd, dat zjj de Eenheids-
vakcentrale volkomen van haar
afhankelijk heeft gemaakt.
Daardoor -is deze organisatie inge-
deeld bij het Russische blok. Daar-
voor was eerst nodig, dat de een-
heidsbeweging van de arbeiders tot
een Eenheids Vak-Centrale werd
gemaakt, waarin de leden niets
meer te zeggen hebben.
Zo is de toestand.

Al deze organisaties zqn niet meer institu-
ten van en dus dienende de arbeidersklasse,
Zij zijn onderdelen geworden van de grote
elkaar bekampende wereldmachten.
De zelfstandige strijd van de arbeiders ie
moeilijker geworden en daarbij komt, dal
de oude organisaties daarvoor niet meer ge-
schikt z^jn. Wjj allen weten dat. Het oefent
een drukkende invloed uit op de gehele
strijd van onze klasse.
Een nieuw begin is nodig. Daarvoor wil het
Onafhankeüjk Verbond van Bedrijfsorgani-
saties, het O.V.B., propagandist en middel
zijn.
Scheurmakers? Het mocht wat! De scheurr
makers moeten worden gezocht daar waai
de verdeeldheid der arbeiders wordt nage-
streefd door politieke slimmelingen, die de
arbeiders bovendien rijp maken voor de
volgende oorlog.



Het P.V.B. hfgQB rijn hftstajtn een fopr ge-
led^ te Rotterdam.
Wif waren l»t, »de zijn het, dje hg$ O.V.B.
vox|pen?
Het' O.V.B. i$ gevormd door dezelfde Rot-
terdamse arbjidqps, dje direct na hqjt einde-
van de faMÜuiisché tenwu*,

en

Hun Bedrijfsorganisatie • f • r en de onze

n de pn-
, als van auds" WMHT op

een 'schoen en een slof, als willoze arbeids-
slaven in de haven wilden uitbuiten. Bedrei-
ging met militair optreden voer4e deze ar-
beiders alleen tot hechter geslotenheid. Dat
waren de arbeiders, die toen in Rotterdam
4e Eenheidsvakbeweging vormden. Dat zijn
4e arbeide,fs, die na de opdenjrerpjng van
4e Jt-V.e. aan de Mgpkpu-BQUtiek, weer
opnieuw begonnen en het O.V.B. vormden.
Het waren de afgevaardigden van deze ar-
beiders, die in de stakingsdagen van WMö
het Militair Gezag terzijde konden schuiven
ep dje toen één dier beren hen zei: ,Jk heb
jullie niets gevraagd, ft verwacht dus geen
antwoord, Jk gelast jullie onmiddellijk aan
het werk te gaan' repliceerden:

„WÜ komen kier piet om iets te vragen
gf te antwoorden. Wü komen hier iets
zegge»! De Heren waarmee U confereert
(de Uniebestuurders) vertegenwoordigen
alleen zichzelf. Wat de beslissingen be-
treft, de. tijd van het beslissen aap con-
ferentietafels OVER de arbeiders is
voorbg. Beslissingen worden genomen i»
en door de vergadering van het gehele
personeel en nergens anders."

Zie, dat waren degenen die streden voor de
eenheid van actie van de bedrijfsarlieiders.
'Dat was de taal van de arbeiders zelf. Dat
is de taal, die in de toekomst steeds meer
moet worden gesproken. Dat is de taal, 4*e
het O.V.B. voor staat.
Het O.V.B, zal altijd weer de eenheid van
actie der bedrijfsarbeiders op de voorgrond

'plaatsen. Het zal altijd Weer, het eigen be-
slissingsrecht der arbeiders propageren ep
betrachten. .Immers, juist daarom is .bet
O.V.B, het pieuwe begin van een echte
beweging der arbeiders.
Het concurreert niet met de Uniebondgp ep
d* E.V.C- Wapt het is geep ordinaire vak-
centrale, gebpndep aan politieke en imperia-
lifitische belangen.
Het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfgpr-
ganisaties heeft in zijn nog maar korte be-
staan daarom in vele delen van het land
medestrijders gevonden. Thans voert het een
propaganda-campagne 'om haar ledental te
vergroten en vooral om de eenheid van
alle bedrijfsarbeiders te bevorderen.
Deze eenheid is nodig, willen de arbeiders
hun plaats in het economische leven tot
gelding brengen,

Eenheid van Actie!

£0 kan alleen 'groeien uit de klasse zelf.
Ieder die dit inziet, ieder dip weet, dat
deze gedaphte moet worden uitgedragen,
behoort niede te doen.

VERSTERKT HET INZICHT!
VERSTERKT HET O.V.B.!

Strijdt mee, in het O.V.B., voor de eenheid
van actie!

Als twee hetzelfde zeggen, dan bqdqftlen zij
nog Jaag niöjt altijd hetzelfde..
Neen, sterker nog. Het is éép van de meesj
gebruikelijke methoden geweest van mis-
leiders van allerlei slag, om bepaalde leuzen
«£ begrippn, djg p d8 prtn van mJHit»R««
SPrJÜk» mensen «en gpede en v^rtrww4e
UgnJF hadden ««kjregen, aver te nemen. Had-
den zij dan OOK de bedoeling om deze leuzen
tot werkelijkheid te maken?
Integendeel, zjj deden dit juist jnet de be-
daeïlng OH) djze begrijpen (fes te Sekerder
om hals te brengen. Zij gingen uit van het
bekende woord: „Kom aap 'mijn hart, opdat
ik je dood kan drukken."
Vele voorbeelden zijn daarover in de ge-
schiedenis te vinden. Meestal werd dan aan
het woord dat het goede oorspronkelijke
begrip uitdrukte, het één of andere woord
toegevoegd, waardoor de indruk gewekt
moest worden dat men het oude begrip ver-
beterd en aangepast had aan de maatschap-
pelijke ontwikkeling. Zo is er geknoeid met
het begrip: „DEMOCRATIE".
Dat woord werd dopf ordinair-kapitajisti-
scjie partijen als vlag gebruikt om hun
s tip kende lading te bedekken.
Het wor4t op het Ogenblik van andere zijde
als „Volks-Democïatie" ppgediend, om de
arbeidersklasse des t6 zekerder in de boeien
van de partijleiders-dictatuur te klipken.
Het grote ideaal „S.ocialisme", werd door 4e

ten vwvprmd tot „Nstipnaa}-
om 4e arbeidersklasse te he-

en in volledige slavernij te v.oeren.
naam „Stichting van dg Arbpid", die ne

4e oflFJpg onwUl^^tó bjj de arhe}4e,r§-
1fl»sse-: bepaalde ftlusüSi kop we.kkep, bleek
niets ander-g dap dé dekmantel VQOT scp

witgave van het Italiaanse
lini-fa$^jfime. .
Op het pgepblik WQf4t er ysn alle kflntep
dpwk gesprokep over .^edrijfeorganitie"
ep heeft 4e Ifsd^rlapdge regering een
pptwerp van v?et op de „PH

'7 aan de

ïJe
wwt W?F

wsrt wij hferbovep met 4e

Want ook 4it
4&t het eerst 4 ,
gehanteerd als aanduiding voor haar natuur-
lijke klasse-organen, werd aan die arbei-
dersklasse ontfutseld en moet thans dienen
om haar in een zekerder knechtschap te
dwingen.
Wy 'zouden wensen dat elke arbeider de
kosten maakte om zich dit wetsontwerp op
de' P.B.O. aan te schaffen "en de moeite nam
om het critisch te lezen.
Dan zouden zij, als wij, tot de ontdekking
komen dat doorvoering van deze P.B.O. prak-
tisch het einde betekent van elke zelfstan-
digheid en eigen strijd der arbeiders-
organisaties.
Dan zouden zij tot de conclusie komen, dat
het bedrog met de „Stichting van de Arbeid"
konsekwent wordt doorgevoerd en geper-
fectioneerd in deze P.B.O.
Dat is HUN Bedrijfsorganisatie onder het
motto: „Kom aan mijn hart, enz ..... "
Dat de z.gJi- confessionele organisaties deze
P.B.O. aanvaarden is begrijpelijk. Zij wer-

dfn nu éénmaal bewust ge^ichj doqr de
vertegenwoordigers v&n df bezittende passé
al| een 4*m tegen da voor hyjj rechten op-
dringende apbeideraklassa. Dat het M.V.V.
echter niet de moed kan opbrengen om

tn ngrnsn tespn 4wM drei-
, • - de

lijk dat ook deze beweging als actieve fac-
tor voor de strijd der arbeiders heeft af-
gedaan.
Dat zij, uit politieke overwegingen en bande».
niet haar bevriende partij -ministers, bereid
is gebleken, de grote idealen der pioniers van
4e afhpui^rshewegini zopdey v«rzet te offe-
ren. Zij hebben gefaald en de geschiedenis
zal over hen richten. Want tegen h u n Be-
drijfsorganisatie stellen wij de onze en naar»
mate de arbeidersklasse zich zal oprichten
uit de toestand van apathie, van moedeloos-
heid en wantrouwen waarin zij thans door
het falen van haar oude organisaties verkeert
zal zij onze gedachten als de enig juiste leren
Aanvaarden. Onze Bedrijfsorganisaties, dat
zjjn 4e natuurlijke strijdorganen die in de
bedrijven de arbeiders onder eigen leidT
gamen zullen smeden. Die hen in dez,e perib_j
als wapen zullen dienen tegen de aanslagen
op haar levenspeil en Jiaar vrijheid.
Wij hebbe_n duideüjk uitgesproken dat WJB
eep socialistische arbeidersbeweging zijn-
Dat Wil zeggen, dat in ppze bedrijfsorganisa-
ties de werkers in hun strijd 4e nodige scho-
ling en ervaring zujlen pp,4pfp en dat hup
strjj4prganen van dit ogenblik, pnigevorjijd
worden tpt de begtvursprganeii yap de tOS-
komgt, die 4e mensheid naar de gelukkige
wereld van he.t socialisme zu^ep vperen.

de knechtschap fa HVN 8e4jijfe«ww-
ŝ eUen ̂  (fe zeUatand^e ströd Jcr

voor de Vrijhejtf, i«Te ON^R
v. 4- S-

WERKERS van
Wieringen on omgeving

Hoorn - Den Helder
en Alkmaar ("
OPGELET

l
Bipnenkqrt zujlen wij U ip een

VER3ADERING
bijeenroepen. Sprekers van het O.V.B.
zullen U dan nader DOEL EN
STREVEN van onze beweging
uiteenzetten.

Let op de e.v. aankondiging.
Allen naar deze bijeenkoinst

Gelegenheid tot het • tellen van vragen.
VRIJ DEBAT!



Waar wij heen gaan» tenzij

heen* — medi ala
volg van dit k»l6niali«n( -n- waardoor vetdc
duiiendaa «jn aangetast, waaraan OQJC

Haderlandse jongen* in unifwm ten
«fier ajja gevall*» en welk* solt Nederland

Nedariasd hebban wij gekregen «w
wetsontwerp op de BuWi*k Rechtelijk» B»-
drijfaosganUati», welke eaa bedreiging in-
h«udi ven lade* recht dat de NedarlandM
a*b«ide* tot' nu toe bezat.
Een wet op het pensioenfonds, waaraan de
arbeiders hun premie betalen moeten.
Een wet op de Wachtgeld- en Werkloosheids-
verzekering is nu weer aangenomen. De pre-
mie welke vap d,e »rbeid«fs ÜWVW v»a biw
loon zal worden afgehouden stijgt evenredig

Qt de werkloosheid zelf en kan i % van h«t
h zelfs te boven gaan.
de werklpo«hei4 ne«mt toe.

Devaluatie. VW de gttJden is pp kpmst, het-
geen natuurlijk ifl de eerste pJjH»te een ver-
slechtering van d@ leyejisplandaard der JKFBT-
kers betekent,
Geld krijgt dan minder waarde, men ka]» «r
minder voor kopen en daarnaast stijgen nog
voortdurend de prijzen van allerlei noodzake-
lijke kv^jbehpeften.
Denkt <jpk aan fle komende .
(Op andere plaatsen in dit blad wordt
oyer uitvoeriger geschreven).
Waar gaan wij met dez« wijze van uitphw-
dering der arbeiders heen?
Naar de ondergang door een nieuwe oorlog
of naar het paupeMsme doof de ïèacüonnaire
Taant, van regering en machthebber op eco-
nomisch gebied.
Tenrij ---- de arbeiders eindelijk gaan begrij-
pen, dat in hun EENHEID hun kracht ligt om
zich tegen al deze verslechteringen en be-
dreigingen te verzetten.
In de politieke partyen, in de godsdiensten en

5JJS ïte menden yerdeèli WS«r |n de
, in de werkplaats, 4e Bjijn, op het

kortom overal waar de werkers hun
arbeid verrichten, op het ECONOMISCH
terrein der maatschappij dus, daar behoeft
d» éénheid nwt te ontbreken, daar liggen de
mogelijkheden tot eflph«id ÏD onze gelüke be-
langen. Daar werken wij voor ons bestaan en
de voorwaarden daartoe z$n voor allen de-
zelfde. WÜ allen moeten met da pj»ea eten
hebben en kleding en onderdak en de nodige
ontspanning. Daar hebben wij allen gelijke
belangen bij, daarin bestaat bij ons geen ver-
schil. Kn om dit te bereiken moeten wij op de
grondslag van ons bedrijf onze eenheid sme-
den door daar te vormen onze werkelijke
economische eenheidsorganisatie.
IN het bedrijf hebben vrij noch met partij r
politiek, noch met godsdienstige opvattingen
te maken. Wij werken daar voor ons be-
staan — en dit zo 'goed mogelijk — en wij
moeten DAARVOOR en TEGEN alles wat
het verkrijgen van dit bestaan in de weg staat
strijden met onze gehele macht als produ-

da wtrkws, wJUêa >e ni»t te»
daor «aHag af wmaede gaan «p4«v
wapes to* v»pd«dj<in|i v«p

H.

Het
Het is toch eigenlijk zo, dat wij, arbeiders,

schappelijk leven kan slechts draaien door
PNZE kraqht, 49Qf ONg^ wij, door ONZE
bereidheid te arbeiden aan de behoeften
yan cle gemeenschap. Heel het maatschap-
peUjk leven stort ineen, door onze weigering
die arbeid te verrichten.
Reeds deze eenvoudige waarheid zog een
machtig zelfbewustzijn in ons doen ontwa-
ken, als wij er slechtq van .doordrongen
waren. En wij zouden er van doordrongen
rijn, als wij ons niet door de leugenaars van
allerlei slag, zouden laten afleiden van de
nuchtere werkelijkheid.
On» «Be leugens, we}ke «ps, ajbeiders, jn de
fean houden, te bescjjrijve», z«?t} een boek-
deel vergen. Wij leven j» een warnet yaji
fijn geraffineerd gesponnen leugens. Zo fijn
gesponnen, dat hét bijna niet van waarheid
fe onderscheiden i$. Ja, zelfs is het zo, dat
4e waarheid een leijgea l^jkt te zijn, door de
qchijnbare waarheid van de leugen.
teugen is, het wpQrd van de heersers.
leugen is de ^n van hun wet.
fti het onbegiüpJüke? PIT ̂  I^T: Dat
vnj, arbeJ4ej«, jpripsep goedbloed bljiv^n,
dat wü de leijpn njet Jrolperen, d^t wfi niet
neer in staat zjp tot fejle verpntwsardiging
tegen dat
Dat Wfl, die toch door ai^ee wil en
kracht in «taat ZQR, te kienen beslissen
Vrede en Welvnart, dat wij ons bewegen
onder de wil van enkelen, die slechts het
kwade willen, dat ia het eab*g*qpeUjk«.
Dat nog duizenden onzer geloven in hen, die
ons het Bedalisme beloven, maai die bit

feevgrdereB. en bejig zgp te b«a||-
. SP dat die 4iji?pdap, o^zej niet dur-

v^n of wUlep brweo met 4* .(V^bons-fei-
ders". Dat gij, door uw lidmaatschap Van
deze vakbonden, uzelf aan dit allen mede-
schuldig maakt, dat is het alleronbegrijpe-
Ujkste.
Makkers, maakt P los van deze „leiders",
maakt U los van de leugen, maakt U los van
Uw geridderde goden. Weest Uzelf!
Beseft Uw eigenwaarde. Herneemt Uw zelf-
besl̂ sjqgsrecht, feetwelfe gewaarborgd wordt
p het Onajfhank^m^ VerbpnS yan
organisaties (O.V.B.), Dat wil zijn de nieuwe
en vernieuwende -arbeidersbeweging. In, met
en door het O.V.B. zullen wij komen tot een
werkelijke arbeiders-éénheid, een Benheid,
die kap en zal leiden naar die enig juiste

Over Vrede
Wie al praat piet over Vrede,
ov«p luw ^ gebeum» moet,
hpe 4« v«0igheid te «heppep,
die ons veüig wezen doel

Wie al pra^t niet over vrede?
en zegt: ik wil wel, maar hfl
Do«t er oip het veilig wezen
nog een ejcfra schepje h$.

Wie al praaf niet g?pr
roepend, sluit j* bij on% aaaJ
Wie de vrede niet wil, zullen
wij wel even gauw verslaan.

Wia al praat niet over vvadt?
achter horren of gordöp,
ruzie-zoekend met de miren,
die geen ja-broers willen

Wie al praat niet over vrede?
Allen menen ze 't oprecht
IfeST ik «*g U, wi« df vfc wil,
tirekt zon jw wjt fsp. <W

1949.

Kameraden, aji
eens zjjt (en dat

i, du m duwen oavmap

Mt wt d»?6 „
er zeer velen van '

t»t 4* S....
^» »«. „

3- »•

dus, met hot
O.V.B, vooruit!

De „Wa»heid", bet orgaan van ,
tevens een van de uitingsorganen van de
E.V.C, vemarlgfflft zifh hij itdefe
mende gelegenheid, t» verijBedigön

O.VJ .̂ pp haar laatste benen loopt,
er grote rjizte binnenghui^ is tussen fle
bestuiirciers; alsmede, dat hét gjejd, dp
cpntxibutiecentje^ van de arbelderp, ver-
d(8?ld zouden worden en de liquidatie «v
Stapel staat." - .

Ziedaar, bijna waren wij weg en nu,
fleer gij dit blaadje leest, davert het van df
grote propaganda-campagne die het O.V-3,
heeft ingezet,
In tientallen plaateen van. het land wordf
door deze can^pagpe >get?tasht nog meer aan-r
dacht voor het O.V.B, te krijgen.
Uitgangspunt daarbij is, DAT WIJ WETEït
dat het vertrouwen van de werkers wi df
pude arbeidersbeweging hoe langer hoe meef
verdwijnt.
Paarbij, dat de 10 en lOO.OOÖen er toch val)
blijven uitgaan, DAT ZIJ ALS WERKERf
ALLEEN DOOR MIDDEL YAN IpfT ^Cfl|
VERENIGEN, hun positie kunnen verbetêre^
en zich te weer kunnen stellen tegen'de aan-r
vallen van de reactie.
JTatuurlijk gaan met _^en propaganda-camt
pagne als deze, veel geldelijk^ kosten ge-j
paard. Die gelden zijn aanwezig, omdat ef
(ioor het O.V.B. een verstandige en beleid-t



Aan de werkers van Wieringen en omgeving

Kameraden, breekt de boeien van
het verleden

volle financiële politiek vanaf het begin ia
gevoerd.

MAAR DIT IS NIET HET BELANGRIJK-
STE. NOG BELANGRIJKER IS, DAT
NAAST EN RONDOM DE LEIDING VAK
HET O.V.B. ZICH GESCHAARD HEBBEN
EEN GROOT AANTAL WERKERS UIT DE
BEDRIJVEN, DIE MEDE HUN SCHOU-
DERS ONDER DEZE ALGEMENE PROPA-
GANDA-CAMPAGNE ZETTEN.

Niet door bureaucraten, los van de werkers,
maar mede door deze werkers zelf, is deze
propaganda-campagne georganiseerd. En

JUIST DAAROM KUNNEN WIJ DE VER-
WACHTING KOESTEREN, DAT DEZE
CAMPAGNE ZAL DOORDRINGEN TOT
VELE WERKERS EN HUN ZAL BE-IN-
VLOEDEN, OM MEDE DE NIKU WK WEG,
DIE HET O.V.B. GAAT, te BEWANDELEN.

Wij weten dat wij met de ons opgelegde
taken op de goede weg zijn.
Laat iedere arbeider (ster), die thans met
ons kennis maakt, tot een onderzoek komen
van wat het O.VJB. eigenlijk is en wil.
Wij zijn er van overtuigd dat daardoor de
sympathie voor onze nieuwe beweging zal
toenemen en dat de werkers gezamenlijk in
het O.VJB. verenigd, zullen slagen.

Adresten waar men zich kan aan-
•elden voor het lidmaatschap of
gewenste inlichtingen kan krijgen

WIERINGEN en omgeving:
H. OTTENS,
Kremersweg 8, H-Hoéf

DEN HELDER:
G. J. WEES, Ooievaarstraat 25

ALKMAAR:
Uitenbo«chstra»t 107

Dé afd. Wieringen van het O.V.B, groeit.
Wij hebben de laatste tijd weer enkele leden
kunnen inschrijven. Wie op de hoogte Is met
de verhoudingen op het platteland en weet
hoe de arbeiders gebonden zijn door hun werk
en hun tuin, zal de groei van onze afd. met
enige verbazing gade slaan. Ons actief afde-

, Hngsbestuur en de leden dié het vertrouwen
genieten bij de arbeiders, zijn ons een bewijs
dat deze groei zich zal doorzetten. Wij vragen
dan ook de aandacht van de arbeiden voor
onze beginselen en de propaflanda-acöe vaa
het O.VJS. in WIERINGEN, op 15, 16 en 17
Augustus. Neemt hiervan kennis. Allen die het
ernstig menen met het geluk en de welvaart
van hun klasse, met het materiële geluk van
hun gezin, horen in bet O.V.B. Wij vragen
tevens nu al Uw. aandacht voor de propa-
ganda-feestavond welke binnenkort door onze
afd. belegd zal worden, ter gelegenheid'van het

éénjarig bestaan van de afd. Wleringtn van
hc£ O.V.B. Hiervoor is uitgenodigd het caba-
retgezelschap „Tempo". Bi) de meesten Uwer
wel bekend. Let echter op nadere aankondiging
hiervan. Voorts zal binnenkort onze Lande'
Iqke Voorz, kam. A. v. d. Berg in een open»
bare vergadering van het O.V.B., in Wierin-
gen het onderwerp behandelen: „Hoe teven de
mensen in Nederland en wat kunnen wij doe*
om daar verandering in te brengen?"
B. Blokzijl van de E.V.C. is voor deze open'
bare vergadering van het O.V.B, uitgenodigd»
om over genoemd onderwerp met kam. v. d.
Berg, van gedachten te wisselen. Let echter
ook op nadere aankondiging hiervan. Neemt
kennis van ons doel en streven. Met het
O.V.B. voorwaarts, omdat' de bedrijfsorgani-
satie de toekomst heeft en de bevrijding van
.de arbeidersklasse, het werk der arbeiders
zelve zal moeten zijn.

Ons Bureau voor Arbeidsrecht
Een steun in de strijd

Wij betogen bij het propageren van het
O.V.JB. ojn., dat we er naar streven, een zo
goed mogelijk functionerend-Advies en
Bureau van Arbeidsrecht te bevorderen.
Kam. Hoofdman heeft de leiding van dit
Bureau.
Dat er heel wat klachten en grieven komen
en ook veel leiden tot het voeren van pro-
cessen, mag blijken uit een greep van de
direct bij de hand zijnde gegevens die wij
hieronder vermelden.

C
De letter voor het streepje is de naam van
het lid waarvoor is geprocedeerd en de naam
achter het streepje de naam van de werk-
gever/werkgeefster. De bedragen achter d*
namen zqn de aan de betrokken arbeiden
toegewezen gelden.

R/v. Bekkum ƒ
R/v. Bekkum „
M/V. Bekkum „
R/v. d. Ham „
V/Gemert „
Gr ./v. Ejjk „
S./Quick Disp. „
M./Swartouw „
H./Dekker „
M./Hagenbeek „
H./v. Eesteren „
S./Bosman „
P./Kusters „
M./v. d. Voort „

34£9
29,41
29,41
24,71

850,—
58,—
29,23
90,—
51,78

833,21
131,95
60,—
80,—
88,—

S./van Vliet ƒ
B./Hensen „
D./v. Riet „
W./Kruidenier „
K^Jaspers „
M./Quick Disp. „
R./Luhrman „
H./v. d. Burg „
P./v. Deelen „
V./Montaan „
V./Aarts „
M./Banis „
B./v. d. Berg „
B./v. d. Willi-

HET O.V.B. BESTAAT UIT DE ONDER-
STAANDE BEDRIJFSORGANISATIES.

73,— 1. Mijn-industrie (Kolen-Olie-Turf).
28,— 2. Metaal (w.o. ook diamant en edelmetaal-
48,— bedrijven).
20,— 3. Kleding en Textielindustrie.

126,— 4. Grafische Industrie (Papierfabr.).
33,44 5. Bouw-industrie (w.o. hout- en meubel-
33,— bedrijven).
37,70 6. Fabriekmatige industrie (w.o. voeding- en
30,75 genotmiddelen en chem. industrie).
80,— 7. Agrarische Bedrijven.
43,15 8. Handel en Geldwezen.
30,24 9. Verkeer (w.o. Hocare, zeevaart en visse-
30,— rq, havenbedrijven).

10. Overheids en Part. Nutsbedrijven en/ ~V
45,— turele instellingen. t V_>

HET O.V.B. — ONAFHANKELIJK VER-
BOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES -
IS DE SAMENVATTING VAN DE BE-
DRUFSGEWUS GEORGANISEERDE AR-
BEIDERS. LANGS DEZE WEG IS HET

ALLEEN MOGELIJK DE ZO 3
WILDE EN NOODZAKELIJKE

E E N H E I D
TE BEREKEN!

GE-

Ondergetekende (Naam)

Adres „ ..........

Beroep Werkzaam big

*) Geeft zich op als lid van het O.V A
*) Verzoekt nadere inlichtingen of huisbezoek.

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt
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Ter voldoening aan het verzoek, vervat in ŵ terzijde ver-
meld schrijven, heb ik de eer Uedelgestrenge het volgende te
berichten omtrent de bekend geworden bijzonderheden aangaande
de propaganda-actie van het O.V.B, in deze gemeente:

Een aantal exemplaren van de "Nieuwe Strijd" en enige pam-
fletten, gericht aan de "werkers in de textielindustrie" werden
gedeeltelijk huis aan huis - en bij sommige uitgangen van tex-
tielfabrieken verspreid. (Van genoemd orgaan, alsmede van bedoel
de pamfletten wordt hierbij een exemplaar gevoegd.)

Door Anton v-an den BERG, geb. 23-3-03, en Wietse SMID, geb.
9-̂ -87» in hun verzoek respectievelijk aangeduid als voorzitter
en secretaris van het Landelijk Secretariaat van het O.V.B.,
werd bij het college van B.& W. alhier verzocht om toestemming
tot het laten rijden van een propaganda-auto met een geluidsin-
stallatie op 22, 23 en 2̂ . Augustus 19̂ 9. Door middel van deze
geluidsinstallatie zou alleen muziek ten gehore worden gebracht,
teneinde zodoende de aandacht van het publiek te vestigen op de
auto, waarop enige leuzen zouden worden aangebracht.

Aangezien hier geen sprake was van een algemeen belang of
van een gebeurtenis van meer dan algemene betekenis, werd deze
toestemming niet verleend.

~0p 23-8-H-9 werd echter wel een dergelijke auto van het
O.V.B, in deze gemeente gesignaleerd, terwijl enige personen,
die hiermede rondreden, meergenoemd propaganda-materiaal ver-
spreidden. Nadat van politiezijde enigepreventief toezicht werd
gehouden, is niet meer geconstateerd, dat door middel van deze
auto propaganda werd gemaakt.

Behalve de alhier op Zaterdag 3-9-̂ 9 gehouden openbare
vergadering, waarvan U reeds het verslag No. R 1^+7 werd toege-
zonden, werden door het O.V.B, in deze gemeente geen openbare
vergaderingen belegd. Evenmin werd melding gemaakt van propagan-
da in de bedrijven, door middel van toespraken in sdhaftlokalen
enz.

Dezerzijds wordt aangenomen, dat deze propaganda-actie van
het O.V.B, tot op heden geen -, althans geringe resultaten heeft
gehad. """••••"•"—'—————---

\.
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VERSLAG VAN HET WERK VAN DB KEflN HAVENHERSTEI

OVER DE JAREN 1947 ^ 1948

Wanneer wij als kern van Havenherstel een verslag geven
van het werk van onze kern, dan is dit niet uitsluitend
voor de arbeiders van Havenherstel doch dan hopen we, dat
ook andere arbeiders hiermede hun voordeel kunnen doen en
lering er uit putten, vooral ook omdat we er ons niet voor
zullen schamen naast het goede ook ons falen en onze fou-
ten onder het oog te zien. Er is eens ergens.,gezegd, dat
fouten niet zijn gemaakt om er bij te blijven treuren,doch
om er lering uit te kunnen trekken. De lezer zal dit mis-
schien nakaarten noemen, doch laat hij dan niet vergeten,
dat onze tegenstanders altijd weer "na-kaarten" en dat de
talloze conferenties,welke momenteel "de aarde teisteren",
eigenlijk geen ander doel hebben dan om in staat te zijn
bij een volgend spel te juister tijd de troeven uit te kun-
nen spelen. Wij als arbeiders moeten zulks ook leren en
niet alleen zeer spoedig, dit is ook noodzakelijk*

Wij als kern Havenherstel leggen dus rustig onze kaarten
op tafel en spelen nu dit spel nog eens met z'n allen. La-
ten we het een praatje noemen, misschien speelde ïï reeds
mee doch dan is het altijd weer goed nog eens achter je te
kijken en uit de gemaakte fouten proberen lering te trek-
ken, Be eerste fout, welke velen van ons maakten was dat
men meende dat de gekozen leiding van vertrouwensmannen de
kern vormde, ïïn dit was zij nu juist niet. De gezamenlijke
arbeiders van Havenherstel vormden de kern, al werd dit
vaak niet en ook nu nog niet begrepen. ledere arbeider -van
Havenherstel, dus van het bedrijf, heeft het recht de ver-
gaderingen te bezoeken, al was het slechts om de vertrou-
wenslieden te kunnen controleren. Dit controleren betekent
geen wantrouwen, het is zelfs noodzakelijk omdat een kern
nu eenmaal geen vakbewegingsallures mag gaan aannemen.Doet
de kern dit wel,dan zou het doel uit het oog verloren zijn.
Verder weiden wij er hier niet over uit, dit zou ons zeker
te ver voeren.



Jaarverslagen behoren meestal tot de droge kost. Al dat
gecijfer, enz,., daar willen we liefst maar zo spoedig mo-
gelijk van af.. Wij zullen er ook niet helemaal aan kunnen
ontkomen, niettemin willen we trachten het in onze eigen
taal te zeggen hopende, dat er niet gezegd zal worden "Die
lui: worden ook al zo verdomd wetenschappelijk"e Liever is
het ons, dat gezegd aal worden "Dat is duidelijke taa'l, dat
"begrijpen we". Lukt ons dit, dan hebberi we óns doel te-
reikt eri ons zal het dan een zorg zijn of een letterkundi-
ge of een Dr in de letteren over ons gewrocht zijn schou- ̂
ders op zal halen» We weten, dat er verschillende dingen V
zijn welke ons gezamenlijk binden. Daar is ten eerste .onze
gemeenschappelijke ellende eri ten tweede onze taal, onze
woorderikeus. We spreken de taal van onze klasse, de arbei-
dersklasse, en al moge deze misschien anderen niet aange-
naam in de oren klinken,. laten deze dan bedenken, dat wij
ons slechts bedienen van de methode welke ons ligjb»

Door de gemeenschappelijke ellende werden we bij elkander
gebracht in het voorjaar van 1947- De^winter van 1946 -
'47 ŵ s een harde winter. Alle bouwvakarbeiders waren uit-

fevroren en liepen in "DE OVERBRUGGING" .Zij waren dus WERK-OOS. En zoals het nog ieder jaar is geweest 'eri voorlopig
ook nog wel zal blijven, er kwamen de KflESTDAGEÏT (?),
NIEUWJAAR EN KERSTMIS.En toen' deed zich dat jaar egn vreemd
geval voor. In weerwil van onze werkloosheid moesten we
onze vacantiebonnen inleveren. DIT OP BEVEL VAN HOGERHAND»
En of je nu met je week vacantiebonnen genoeg had om je
vacantie op te vangen,wat trokken zich daar de economische
dotor'andi eri professoren wat van aan?
Resultaat? Weliswaar een hoop gekanker, maar tenslotte (
toch alleen maar de slachtbank, in dit geval je vacantie-
bonnen inleveren. 2jj, die deze order hadden gegeven von-
den het natuurlijk wel beroerd dat dit moest gebeuren. Met
een traan in het 'oog zeiden ze "We vinden het wel beroerd
voor die arme donders, maar ja, we zijn ook maar onderge-
schikten en wanneer wij het niet doen, doen anderen het
toch en daarom doen wij het maar en is hiermede aan de

CHRISTELIJKEEID EN DE DEMOCRATIE VOLDAAN.
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Maar wij waren onze bonnen kwijt, of het nou christelijk
of democratisch was»

Het voorjaar kwam, alles ging aan het werk met het voor-
uitzicht op een prettige vacahtie, omdat er in die periode
niet gewerkt werd en natuurlijk ook niet gegeten. Want we
hadden maar 6 of 10 bonnen en die week zou ook voor moeder
de vrouw heel prettig en gemakkelijk zijn, want ze had dan
maar f 6.- of f 10.- dubbeltjes om te keren. Terwijl ze er
anders in een week wel 420 moest omkeren. Dus moeder had
ook vacantie, want ze behoefde dan maar een keer per dag
een brood aan te snijden. De kinderen behoefden niet naar
school, konden dus langer blijven slapen en .....slaap
voedt ook, zei onze grootmoeder reeds.

MAAK, HEEL SPOEDIG KREGEN DE ARBEIDERS DE U.E.P.-POLITIEK
_ IS DE GATEN!

Als gij vakbondsbestuurder, patroon of regeringsvertegen-
, woordiger dit leest, is het dan' zo verwonderlijk, dat de
schaftketen daverden van de diverse verwijten aan Uw adres
gericht? Maar, gij hoorde dit niet achter Uw bureaustoel.
Gij vakbondsbestuurder gaf -niet thuis wanneer Uw leden om
raad kwamen vragen. Want gij was, gelijk nu, Indonesië's
doof.

iin uit deze wantoestand werd onze kern geboren. Nietig en
arm. Maar spoedig kwam de kracht er van tot uiting, een
kracht welke bij zekere lieden de verzuchting op de lippen
bracht

GOD BEWARE ONS VOOR DE KRACHT VAN DE EBENEN!

De weg,welke we waren ingeslagen werd ons opgedrongen door
de omstandigheden, en laten we het gerust erkennen; .deze
weg was moeilijk, moeilijk de onderlinge besprekingen,
moeilijk ook de andere besprekingen. Kameraden met veel
temperament kwamen in botsing met de meer bezadigden. -̂ n
toch bracht dit geen verwijdering te weeg. Ondanks de soms
felle discussies, kwamen we steeds dichter bij elkander te
staan. De denkbeeldige grenzen van de zgn. verdeeldheid
vielen weg.

_.



WIJ STONDEN NAAST ELKANDER ALS EEK MAN!

Er -werden eisen gesteld;

1. Uitbetaling van de 2%, welke was toegestaan door de
Hi jksbemiddelaars over het jaar 1947-

2. Uitbetaling van een vol weekloon.
3. In de vacantieweek een volle week extra loon.

Hierover werd door de kern een conferentie aangevraagd met
de directie, welke hieraan geen gehoor gaf. Een botte af- /~
wijzing was het gevolg, hier dachten de patroons niet aan. v
Ze vergaten er nog maar bij te zeggen, dat we net goed ge-
noeg waren om de haven te herstellen en dat we verder wel
op konden donderen. Blijf met je vacantie maar in je krot^
Vermoei je niet met reizen en trekken, rust uit. Want als
je straks weer aan het werk moet, dan moeten we direct weer ,
het volle pond van jullie hebben. Zo klonk ons de afwijzing
in de oren.

Bij bekendmaking van deze botte afwijzing kwamen allen in
verzet. Met een grote meerderheid van stemmen werd beslo-
ten op Zaterdagmorgen tot een proteststaking over te gaan.
Helaas kwam van dez-e eerste zet niets terecht, omdat één
kernlid zich het recht aanmatigde

m STAKING AF TE GELASTEN !

Dit was de eerste grote fout, welke door een kernlid werd
gemaakt. Wat hier de oorzaak was, kunnen we wel vermoeden.
Maar vermoedens zijn nog steeds geen bewijzen en het eer-
ste gevolg wat hier uit voortsproot was wantrouwen onder-
ling. Zowel in de kern als in het bedrijf. Dit kwam ook op
de kernvergadering, welke onmiddellijk gehouden werd, tot
uiting. Harde noten werden" daar gekraakt. Opnieuw stemming
in de keten was onmogelijk. Nodig was een openbare verga-
dering voor alle arbeiders van Havenherstel en de overige
bouwvakarbeiders van Rotterdam. Maar daar was geen geld
voor en hoe kwamen we daar aan? Een kernlid was bereid om
daarvoor te zorgen. Deze had nog wel wat geld. Laten we
het nu achteraf rustig bekennen: Dit kernlid was net zo
arm als de rest. Maar deze makker voelde de wilskracht,



welke op dat moment van deze arbeiders uitstraalde» Be em-
mer was overgelopen* Binnen een dag was het geld voor de
openbare vergadering "bijeen getracht en deze vergadering
slaagde volkomen» Besloten werd daar de strijd voor de ge-
stelde eisen met 'de scherpste middelen voort te zetten»
JSn de eerste stap op deze weg was

ÜiEff PROTESTSTAKING TAK BRIE ÜÜÉ.

Toor hen$ die pp dat moment werkten aan de wér'khaven moe-
ten we even opmerken,' dat zij geschitterd hebben aan de
sterrenhemel van de getrouwe dienstknechten, want zij ble-
ven werken omdat zij, , 'zoals zij beweerden, nergens vanaf
wisten» Óók moet ons van het hart, dat er arbeiders waren
welke niet meebetaalden voor deze openbare vergadering on-
der het motief "Mijn organisatie moei zorgen^ dat ik mijn;
2% krijg"» Én niet alleen, dat zij e/r niets aan gaven, dat
was op zichzelf nóg zo erg niet, maar zij meésmuilden pok
nog toen wij als ar'beiders nergens gehoor vonden voor on-
ze eisen» •

'De drie-urige proteststaking gaf geen resultaat»- En ook de
pers gaf in overeenstemming met haar kleun? en positie wel—
ke zij in het maatschappelijk leven inneëmi> verslag van
deze staking. T_och was bereikt, dat de aandacht was gewekt
van de 'Nederlandse opbouwer vöQr zijn vacantie* Be vacan-
tieweék 1947 was geen löllet je .vó'ör de opbouwers van ver-
nield Nederland»

; Be staking liet de directie van HaNfenJaer'stél koud* .̂ at gaf
l . het al gingen er 30ÓÓ man-uren verloren, die Sufferds fcon-

C den het toch niet lang volhouden:* Want er stond immers géén
enkele organisatie achter? Bat wisten we als arbeiders ook

l heel goed, maar daarom waren we nog niet verslagen. Eén
^ zeer machtig^ troef hadden we nóg in handen, of liever ge-
';' zegdj we hadden nog een bittere fi$l vodr onze ipatroon* Op
~« het juiste moment werd deze pil té slikken gegeven, het was
f de SLOW-QN- actie, -

: Be'ze pil lag zwaar", en toen' wist inë.n de vertrouwensmannen
we, l te vinden, Toen was het, dat de regering de directeuren

: __ ._ . ; . ' - : r : ' 5



tot loopjongens verlaagde, omdat het de regering"was welke,
onrust in het tedrijf had gezaaide Niét wij,jniet.de kerft,
niet de arbeiders zijn het welke de chaos "';•-. veroorzaken.
Fe'en̂ .en nogmaals neen. -̂ at zijn zij,. welke xwaken voer de
"belangen, van de Nederlandse en internationale brandkast.
Onze tegenstanders waren óver deze actie zê er verbolgen en
natuurlijk moesten zij kwaad zijn en wel om'.het volgende.
Dé leiding was wat het arbeidStempo "betreft .uitgeschakeld.
-Dè'ze actie leerde ons niet alléén dat onze machtige arm
het werk stop kan zetten, maar ook, dat wij zelf het tempo
kunnen bepalen! Juist isr dat iedere leiding welke de be-
langen va$i de werkgever behartigt,alle middelen welke haar
.ten ..dienste staan moet en zal gebruiken oin aan dergelijke
acties het hoofd te bieden of - en dit gebeurde bij Haven-
herstel ~ zich direct met de arbeiders verstaan,-^Tijdens
de slow-on-actie kwam de directie in het geweer. -

Allen weten we natuurlijk nog de afspraken tusseji dé direc-
tie en kern^met als gevolg een spoedig getroffen regeling,
welke weliswaar niet bevredigend was j doch welke niettemin
het schrikbeeld .van een honger-vacantie verjoeg. Zelfs
hielden we nóg wat te goed en wel de rest van de 2%, welke
met Kerstmis 1947 zou uitbetaald worden.

Onderling werd besloten voor de vacaiïtie geen acties meer
te 'voeren, maMr na de vacantie middelen te beramen om onze
levensstandaard te verhogen. Hiervan Is echter niets te-
recht gekomen, Welke duistere machten er in die periode
werkzaam zijn geweest j weten we niet, maar de strijdgeest
welke vele bouwvakarbeiders tot lering was geweest.,was zoeki
Maar toch zou deze strljdgeest weer wakker worden tegen
het einde van 1947.»©n wel op grond van het,feit dat de be-
lofte, ten opzichte van de rest van de 2% niet werd inge-
lost. Bat was de knuppel in het hoenderhok en het was nog
wel winter» De slechtste periode van het jaar om daadwer-
kelijk, strijd te Voeren. En wijl men tijdens dé staking in
de zomer bot had gevangen bij de diverse organisaties,wil-
de nu bijna geen enkele arbeider iets weten van deze hulp-
jes in. noodi Het selfdóen, het zelf uitknobbelen, ging
steeds meer aller denken beheersen»De kern besloot met al-
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gemene stemmen er eerst een rechtszaak van te maken. Want,
in Nederland was er zeker toch nog wel recht te verkrijgen?
Zo meende men. Boor de kern was vastgesteld, dat de direc-
tie woord- en contractbreuk had gepleegd" en wel op grond
van haar zwart op wit gegeven "belofte en haa-r "belofte, wel-
ke zij gedaan had tijdens de conferentie waar mededeling
was gedaan, dat aan de .arbeiderseisen tegemoet werd geko-
men, Maar, een rechtszaak kost nu eenmaal geld» De kern
kwam tot de slotsom deze kwestie aan de arbeiders voor te
leggen en hen. voor te stellen dat ieder 10 öent "betaalde ten-
einde de voorlopige kosten te dekken als de kern gemach^
tigd werd er een rechtszaak van te maken", en een bedrag
van 50 eent te. heffen, wanneer de resterende 2% (twintig
gulden) zou worden uitbetaald. Dit voorstel vond warme in-
stemming bij alle arbeiders van Havenherstel . Goedkoper
kón het niet. Zo'n gokje kon je altijd wagen, dit was geen
loterij met grote pr'ijzen voor enkelen en het meeste nie-
ten, neen, dit was voor allen dezelfde prijs of voor allen
een niet. Spoedig was een advocaat gevonden, welk? de zaak
op zich nam en voor drie leden van het personeel rechtsin-
gang verzocht. Omdat Kerstmis voor de deur stond, moest
een en ander vlug gebeuren en de advocaat zette er. dan ook
een flinke spurt in. Wij willen dan ook op deze plaats nog
een hartelijk woord van dank laten klinken voor deze rechts-
kundige.

We weten allen ook, dat de directie net deed of haar neus
bloedde en voordat wij voor de rechtbank waren verschenen
kwam reeds de toezegging, dat de resterende 2% alsnog zou
worden uitbetaald. Met deze actie sloten we dus het jaar
1947 af. .;

1 948
.De winter van 1948 w&s niet zo streng als die van 1947 «
Énkele dagen waren verschillende van ons uitgevroren én
dezen hebben tegelijkertijd kennis kunnen maken met het ri-

sicofonds. Zij weten nu wat het betekent om 96$ uitbetaald
te krijgen van het basis-uurloon. Want de 25$ prestatie-
toeslag komt bij de "berekening van .deze -90$ -niét, "in aan-



merking en is het dus noodzakelijk, dat wy van die presta-
tie-toeslag afstappen en ons loon op een dergelijk peil
weten te "brengen, dat ©ns een menswaardig bestaan wordt
gewaarborgd* Wij willen om dit te bereiken met al diegenen
samenwerken* welke de strijd dei1 arbeiders niet'•willen ge-
bruiken voor'eigen standje»

Met de vacantiebonnen was het dus in orde en de bouwpa-
troons konden tevreden zijn* Het was rustig in het bedryf,
maar alle arbeiders waren niet rustig»Want velen rekenden,
dat het met de 25% toeslag j welke geëist werd inplaats van —^
de 1Q/& mét over-uren^ tot strijd zou leiden» - (_

Over de eisen was al meermaleii geconfereerd, maar steeds
was het, dat gaat niet, daar wordt niet over gedacht of er
moet meer geproduceerd worden,Dat betekende harder wecken,
hogere winst ei daai* zouden we dan een kruimel van kunnen
krijgeii. Bij ons allen leefde de overtuiging» dat het sy-
steem van 1Q5& Qn eeö, paar willekeurige overuren (of f 2*50
voor de technische dierist-lassers^branders, enz, ) een gr'p-
te mate van verdeeldheid veroorzaakte eii van deze verdeeüd-
heid wilden vfij af» Wij allen begrepen, dat er vele zwakke,
broeders waren die zelfs verzwegeii hoeveel overuren zij
kregen, -Of was het misschien zo* dat zij zich schaamden
omdat zij niet wisten of hun makker evenveel in het loön-
zakje had? Hierdoor ontstond grote willekeur en dit is op
vele bouwwerken nog het geval. Wij bij Havenherstel voel-
dert. dit als eert schande en begrepen^ dat dit het middel
was om onze solidariteit te ondergraven zo niet geheel te
verwoesten, A n̂ dit drijveü van directie en uitvo'erder's
moest een einde worden gemaakt, praten hielp niet méér.. ^
But M. (Waalhaven) stelde Op een zekere middag de daad, zy V.
staakte een middag uit protest tegen het uitblijveh van de
255& en zet'te na haai*.proteststaking de slow-on actie in»
Op deze put is öök. nog.een ziekenpot, bedoeld om de drie
dagenï welke wij niet uitbetaald krijgen, op te vangen.

ît is een blijk van medeleven met de zieke mede-kameraad
hoewel het tegelijkertijd een aanklacht is tegen hen, wel-
ke deze eerste drie dagen niet uitbetalen. Ook zorgt men
uit deze .ziekenpot voor fruit enz» voor hen, die het nodig
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hebben. Hiervoor zeer zeker onze hulde, houdt Uw saamho-
righeid warm en dan zijt gij tot grote daden in staat.

De slow-on actie bracht de directie in het geweer al ont-
kende de directie deze actie. Het gevolg was niettemin een
informele bespreking met de directie en vertegenwoordigers
van de , 'ryksbemiddelaars. Op deze conferentie vernamen we
voor het /eerst, dat we hier in Rotterdam zulke harde wer-
kers waren» Hier was nooit veel actie geweest en zou men
dus proberen ons 25% toeslag te geven maar dan moest er
harder gewerkt worden en minder piraatjes gerookt. De kern
werd medegedeeld, dat er haast achter deze zaak gezet zou
worden en dat men spoedig weer opgeroepen zou worden voor
een nieuwe conferentie.

Dit is inderdaad gebeurd. De bespreking ging hier weer
niet van een leien dakje„De vragen door de vertrouwensman-
nen gesteld waren vaak van die aard, dat het' een benauwd
uurtje werd voor de heren welke de belangen van hun pa-
troon moesten verdedigen.. Vooral toen een vertrouwensman
namens zijn put mededeelde: "De arbeiders voelen niet'veel
voor de pennelikkers, die uit moeten maken of er al dan
niet hard gewerkt wordt"o Dat deze heren ten zeerste gepi-
keerd waren is begrijpelijk, maar het volgende moet ook
begrepen worden. Een vertrouwensman moet zeggen wat op zijn
put leeft. De eigen mening komt op de achtergrond. Niette-
min mochten we het genoegen smaken om de eis van 2$% toe-
slag, en geen geknoei van overuren meer, er door te krij-
gen. Op deze conferentie werden ook inlichtingen gevraagd
omtrent de stand van de 2%. Het antwoord was, dat dit nog
te vroeg was om er over te praten. Er was zoiets gaande
van een afspraak met de Unie-Organisaties over een rege-
ling in 1949- Het was zoiets als een koehandel, en kwam
hier op neer..
In 1948 zou de 2% niet uitbetaald worden, daar zou ook
geen actie voor gevoerd worden door de genoemde organisa-
ties en dan zou de vacantiebon op f3«05 - 5*25 gehandhaafd
blijven in het contractjaar 1948-1949 op grond van het
feit, da-t er in dat jaar niet veel feestdagen kwamen. Deze

_



zet had tot gevolg, dat velen geen actie wilden yo-eren om
toch nog uitbetaling van de 2% te verkrijgen. Toch waren
er ook velen, en hierbij waren ook zeer veel leden van de
Unie-organisaties, welke met deze afspraak geen genoegen
namen. &r ontstond op vele bouwwerken oppositie tegen deze
maatregel, wat een aantal verschillend georganiseerde ka-
meraden tot het besluit bracht om een comité te vormen om
zodoende tot actie te komen van alle gezamenlijke bouwvak-
arbeiders van Rotterdam. Naast de eis van 2% werd ook de
eis gesteld: doorbetaling van de carenzdagen (De eerste
drie dagen dat men ziek is). -Door dit comité werd contact
met de bouwwerken gezocht en verkregen. De kern Havenher-
stel was bereid een openbare vergadering te beleggen om
tot kernvorming op alle bouwwerken te komen. De kern zou
de onkosten voor haar rekening nemen. Na deze vergadering
zou dan de kern zich in het gelid scharen van de gemeen-
schappelijke kernen, welke dan de opdrachten van de ".bouw-
vakarbeiders zou uitvoeren.
Dit heeft niet zo mogen zijn. &r werd afgesproken, dat het
comité dan "De gemeenschappelijke kernen" genoemd zou wor-
den en deze gemeenschappelijke kern leende het geld van de
kern Havenherstel voor de openbare vergadering met gelijk-
tijdige afspraak, dat de kern Havenherstel het geld terug
zou krijgen minus het deel dat de kern Havenherstel bij
moest dragen in deze actie.
Hoe dit comité aan geld kwam voor haar manifesten etc. le-
zen we te zijner tijd nog wel, wanneer dit comité haar fi-
nancieel verslag tijdens haar korte levensduur bekend zal
maken. Dit is geen aanval op het comité, maar wij als kern
Havenherstel leggen rustig rekening . en verantwoordingaf
voor alle bouwvakarbeiders en zeer zeker voor de arbeiders
van Havenherstel.
De eerste vergadering van het comité v/as slecht bezocht,
dit was echter niet de schuld van het comité.Spoedig volg-
de een tweede vergadering en ook deze was meer dan slecht
bezocht. Oorzaak hiervan zal wel zijn geweest een voetbal-
wedstrijd "Zweden-Nederland", welke die avond via de radio
zou worden uitgezonden, Jün nietwaar, men moest de volgende
dag toch mee kunnen praten over het verloop van de match.

ÏÖ
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Waren we dan_ ook al even achterlijk geweest, onze strijd
•voor de 2% actie stond 1-0 voor de A»N.P.B. Ondanks het
slechte "bezoek van de vergadering werd er besloten tot
reeds genoemde openbare vergadering. In een zeer kort be-
stek werd een manifest gedrukt. Hiervoor moesten in de be-,
treffende drukkerij enkele arbeiders later werken waarvoor
ook extra moest worden betaald. Wat na te vragen is bij de
toenmalige secretaris van de kern Havenherstel» De ver-
spreiders van dit manifest mochten het genoegen smaken
door de uitvoerders eri met behulp van de politie van de
bouwwerken verjaagd te worden. De stille getuigen hiervan
waren de arbeiders op de bouwwerken en omdat ze dit toe-
lieten in feite mede hulptroepen van uitvoerders en politie,

NIETTEMIN GING ALLES ZEflfl DEMOGKATISGH.
Laten we even aanstippen, dat er een proteststaking gepro-
clameerd was en ook deze staking was in zijn geheel geno-
men, dus over alle bouwwerken, een mislukking* 2-0 Voor de
A.N.P.Bi Wij moesten het terrein overlaten aan onze tegen-
standers, de A..W.P.B* We hadden verloren doch waren niet
verslagen» Dit bleek uit de solidariteit van de achter-
hoede, welke als een man het verlet, ontstaan uit de sta-
king van timmerlieden, lassers, bankwerkers en machinis-
ten, bijeen brachten, zodat we in staat waren diezelfde
week datgene uit te betalen wat genoemde arbeiders aan
stakersuren minder ontvingen., Dit was solidariteit welke
gegroeid was bij de arbeiders van Havenherstel*
Kameraden, laten we deze solidariteit bewaren* Velen van
ons werken nu'weer bij andere patroons, maar laten we het
onderlinge contact behouden opdat we gezamenlijk verder
kunnen bouwen aan datgene waar we' onze bescheiden krachten
aan gaven en nog moeten blijven geven. Wij, als arbeiders,
moeten ons bevrijden van de gesel, SET KAPITALISME. wat
voor ons betekent werkloosheid, oorlog en ellende.o
Wanneer de kern van Eavenherstel iets heeft kunnen" bij-
dragen om het bewustzijn van de arbeidersklasse te ver-
breden, dan kunnen we vaststellen dat dit werk niet tever-
geefs is geweest., Doch we moeten verder bouwen en daarom:

WEEKT ALEBN.MEBB AM HEiT VQBMBN.7A1T BEDRIJFSEBjRMiN! !

" : : ÏT



FINANCIEEL VERSLAG VAN DE KERN HAVENHERSTEL

INKOMSTEN;

A-ctie voor tien cent

" " vijftig "

Collecte timmerlieden

Actie voor 2%

f 126.79 -

" 579.75

" 410.93 . f 1.616.15

C

UITGAVEN;

Manifesten

Onkosten voor advocaat

Zaalhuur Odeon

Uitbetaling timmerlieden

Zaalhuur kernvergadering

.Schrijfbehoeften

Telegrammen

f 79.70

" 75.—
" 631.50
" 641,70

" 137.51

Saldo

" 1.565.41

f 50-74

Rotterdam, Maart 1949

Correspondentie-adres: B. v*d, T-oorn
Saftlevenstraat 38 (winkel).
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In ant^ïoord op Uw schrijven Ho. 61287, d.d. 19 Mei
1949, wordt het volgende bericht f

De brochure getiteld "Verslag Tan het Werk v/an de
Kern Havenherstel over de jaren 1947 - 1948* onder het
motto *De bevrijding der arbeidersklasse moet het werk
dier klasse zelf zijn», waarvan een exemplaar is aangehecht
en waarin als correspondent wordt genoemd»
van Toorn, Bernardus Leendert, geboren 23-1-1900 te Rotter-
dam, wonende te Rotterdam, Saftlevenstraat 38b, is -blijkens

," eigen uitlating- geschreven door: van Dodewaard» Antoon,
geboren 29-7-1896 te Mjmegen, van b èro ep Bav enarb e i der,
wonende te Rotterdam, Gro&dherendijk 43b.(bij ü» dienst be-
kend ).

Opgemerkt wordt dat door inkrimping van het bedrijf
"Havenherstel" de kern in Maart van dit jaar is opgeheven.

van Ppdewaard.» voornoemd, die thans overbrugging-suit-
kering geniet, zou - eveneens volgens eigen uitlating -
willen trachten de contacten te herstellen.

Het drukken der brochure zou f. 80.- hebben gekost,
waarvan tot heden nog slechts ongeveer de helft met de ver-
koop van de geschriften zou zijn terug ontvangen . Hij
bleek dan nog een groot aantal exemplaren in zijn bezit te
hebben.

van Toorn , voornoemd, een timmerman, drijft een win-
kel waarin houtwaren worden verkocht. Hij heeft nimmer in
de haven gewerkt.

Opgemerkt wordt, dat het correspondentie-adres van van dar
Toorn, B.L., voornoemd, ook iB vermeld in de brochure "Or
ganisatievorm is maatstaf dus Klasseorganisatie".
Aan B.V.D.



Terbindingj u-

ïfo. 1077

Onderwerp: Besloten vergadering
Plaatselijkeraad 0.¥.B»

Datum ontvangst bericht t 5-9-1949

Betrouwbaarheid berichtgever» Betrouwbaar

Waardering bericht» Betrouwbaar.

Tevens bericht gezonden aam ——

Medewerkende instanties» gene

Ondernomen actie» gene.

Voïgno.

t O SEP. 1949

7 September 1949

Tferslag van de bealoten vergadering van de pla&
raad van het Onafhankelijk Verbond van

den op Tri j dag 2 September 1949, te 20 uur, in het eigen
gebouw aan de Claes de Vrieselaan te Rptterdam.

elijke

]Aanwezig alle leden van de plaatselijke raad.
Ben afschrift van de oproeping tot bijwoning van de

vergadering is aangehecht*

wan Biejen, Jilles, geboren 6-9-1916 te Rotterdam, T»O-
Inende te Rotterdam, opent de vergadering met het voorlezen
van de agenda en zegt» dat het blijven liggen van vele zaken

v i zijn oorzaak vindt ia/ het feit, dat Oosterwijk, Cornelis,
A geboren 6-11-1906 te Rotterdam, vanwege de grote propaganda-

actie steeds de stad uit is. Spr. stelt derhalve voor een
vierde man toe te voegen aan het dagelijks bestuur, om even-
tuele dringende zaken, bij afwezigheid van Oosterwijk, C»,
te kunnen behandelen.

De aan de orde gestelde bespreking tot het instellen
van een landvel ij ke_j?aad_vo_o r de bouwvakken zegt spr. gaarne
b e sp o e d igd Te~ zien7~~"~*~="^ " "

Oosterwijk, C., voornoemd, geeft een kort overzicht over
de lopende zaken, welke in deze van geen belang zijn. Spr. XK
zegt met nadruk dat in Rotterdam zeer weel propaganda terrein
braak blijft liggen, welke nalatigheid voor de afdeling
bouwvakken funeste gevolgen heeft. Spr. meent dat de oorzaak
hiervan schuilt in het feit, dat alle bestuurders gedurende
2 maanden op propagandatooht zijn buiten Hotterdam. Sr zi jn
vele werkers in Rotterdam «aar het contact bijna, ja zelfs
geheel, verbroken is. Deze fout moet zo spoedig mogelijk
hersteld worden. Het zwaarte—punt van ons werk aal moeten
liggen in de bedrijven en in het voordtrend eontact met de
arbeiders zelf. Het van dag tot dag met de arbeiders in ver-
binding staan, werpt de beate resultaten af. Spr. stelt der-
hal v/e voor het blad voor de afdeling *hQuwy*Lk;H zo spoedig
mogelijk te doen verschijnen; het is immers reeds lang door
de landelijke leiding toegezegd en goedgekeurd. Middels deze
krant zal onze stem elke week moeten worden gehoord op alle

- Spr*-
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Spr. vraagt de aandacht van de raad voor het wjnter-
en zegt reeds op de vergadering van gisteren zijn

mening hierover niet onder stoelen of banken te hebben gesto-
ken. Wij moeten er op toe zien dat de commissie1s, die dit
program moeten voorbereiden en uitroeren, niet steeds uit
dezelfde jersonen bestaan, daar dit fnuikend is voor het wel-
slagen van dit program.

i Spr. zegt, dat Smid, Wieese, geboren 9-4-1887 te
"de teek, tot over zijn oren "in het werk zit, zo erg zelfs,
dat hij in zijn vacantie dit program in elkaar heeft gedraaid
len degelijke bestudering en een bespreking met alle raden
is hieraan niet vooraf gegaan. Dit ia een gevolg van de cu-
mulatie van de functie's.

Spr. meent aangaande het voorstel om zo spoedig mo-
gelijk te komen tot het instellen van een landelijke raad
voor de bouwvakken, dat eerst het ledenaantal in elke plaat-
selijke afdeling moet worden bezien, om tenslotte te kunnen
vaststellen hoeveel leden uit iedere plaats hierin zitting
zullen kunnen nemen. Deze stap zal niet eerder kunnen worden
ondernomen dan na de 2e ronde van onze propagandajaetie . Op
sommige plaatsen is, zo aegt spr., tengevolge van de eerste
propagan da-act ie, een goede vooruitgang te constateren.

De a.s. cursussen onder de loupe nemend, zegt spr.,
dat dit een opleiding moet zijn in onze zienswijze voor wat
betreft de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en de
werkloosheidsverzekering. Tevens moet de opleiding zodanig

,. zijn, dat onze cursisten aan elke aanval op het O.BVB. en
zijn politiek het hoofd kunnen bieden.

X| Appels. Bailippus <3«d<8fridua, geboren 14-7-1900 te
Botterdam, dringt ook aan op het zo spoedig mogelijk instel-
len van een landelijke raad, afdeling '•bouwvak*.

Spr. verklaart aich tegen de kosten, welke gemaakt
worden voor de instandhouding van de muziekvereniging; wil
zij blijven bestaan dan zal zij als elke andere fc er enig ing
zelf de onkostenfcaoeten dragen.

Spr. vraagt tenslottejof het niet mogelijk is de zaak
A.S".B»Z. - Sterk, A (bekend) aan de leden voor te leggen
zoals zij werkelijk is.

van Die.len , J"., antwoordt hierop, dat door het be-
is, d< _ _

'Jaoob, geboren §8-1-1905 te Rotterdam, die in alle opzich-

^JÏJL^^üfc*ï™«i<B^» * ' W"~ w " ** ^f *•* v* » A* *•*•««*- ^ jtr j v**bb » M1^* v * *»S> V M W

gstuur besloten is, deze zaak in handen te leggen van Ho o f «fa* a»
* '.TftöOh . CrfthQT*«n SA— 1—l OOR fco Pn f to-nHatn _ Al a <n «l 1 « nWiv-Isiln—

ten de belangen van het O.T.B, als zodanig en van sterk, A*
persoonlijk zal weten te dienen. Bovendien zijn verschillende
functionarissen op de vergadering van gisteren inwilligen t ia

Ja hiermede in kennÉa gesteld.
iCJ) Bij afwezigheid van Oosterwijk, C. gedurende de 2e

ylpropaganda-actie, zullen van £11. 0., nadere personalia hier
nog niet bekend,; AP Pels, .Bh. en van Bat Biejen, J. éénmaal
per week »s-av/onds de- correspondentie van Oofrterwi.lk, C.

.behandelen. •

van BieJen. J. stelt voor zo spoedig mogelijk een le-
denvergadering te beleggen, zodat een candidatenlijst samen-
gesteld kan worden voor de jaarvergadering.

Te circa 23 uur sluit spr. de vergadering. 3inde-—•—
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Secretariaat 50230

Letter BH" Ho. Rotterdam, 30 Augustus 1949.

Aan de Leden van de Plaatselijke
Raad - «Bouwvak* »

s . H o t t e r d a m

W.M*,

Wij nodigen U uit tot het bijwonen van onze Plaatse-
lijke Raadsvergadering "Bouwvak".

In verband met de vacanties en de propaganda-actie
nas het niet mogelijk de-ze eerder te houden.

Wij verwachten al onze Raadsleden op deze vergade-
ring. Sr moeten voor de komende tijd heel wat belangrijke
dingen besproken worden.

De vergadering vindt plaats Trijdag 2 September .a.s. aan-
vang 8 uur precies - Cl. de TT ies el aan 146.

A G S U 13 A t

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Be positie van de afdeling Rotterdam.

4. Ledenvergadering.

5. Winterwerk Bouwvak.

6. Rondvraag en Sluiting.

Hamens het bestuur

G.Oosterwijk, se^cr.



MIKISTSH1E VAK *s-Gravenhag©j >c September 1949
BIKEEELAEDSE ZAKEN

Ho.i B.69409
VERTROUWELIJK

Betr.i 2.T.C.
V. BD.3

</

Hiermede moge ik ü berichten, dat, volgens een uit-
lating van een functionaris te Rotterdam van het Onaf-
hankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties, de voor-
zitter van de afdeling Den Helder van de E.V.C, een
tegenstander zou zijn van de in die organisatie ge-
voerde politiek.

Ha het - kortgeleden gehouden - E.V.C. -congres zou
hij met vele anderen uit de E.V.C, treden.

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten
inhoeverre bovenstaande uitlating als juist kan «orden
beschouwd» Indien inderdaad een of meerdere bestuurs-
leden van de afdeling Den Helder van de E.V.C, uit deze
organisatie zijn getreden, zal ik het op prijs stellen
te vernemen naar «elke organisatie zij zijn overgegaan.

HET HDOfD VAK DE Dl , HST,
deze,

3 .G .Crabbendam

Aan de Heer
Commissaris van Politie
te DEN HEIDES.



Verbinding: . P^>'
Ho..1076,
Onderwerp: 3esl. verg. O.Y.B.

Datum ontvangst bericht: 5-9-1949.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar,
Waardering bericht: betrouwbaar.

Tevsne bericht gezonden aan:
Medewerkende instantie's: gene.
Ondernomen actie: gene.

Volgna.

7 ÏO SEP. 1949

ACD/A
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7 September 1949.

Verslag van de besloten vergadering van functionarissen
en actieve leden van hejfc Onafhankelijk Verbond van Bedrijfs- j
organisatie's, af d. Rotterdajii., gehouden op Donderdag, l S ep-
tember 1949, te 20 uur, in de zaal Dilligentia, CooIsestraat
64 te Rotterdam.

De vei*gadering was per convocatie aangekondigd, waar-
van een afschrift is aangehecht.

Aanwezig circa 70 personen.
Zaalcapaciteit 123 zitplaatsen. ;

de Bruin, Coenraad, geboren 14-9-1896 te Rotterdam, (be
.end), voorzitter van de af d. Rotterdam, opent met een woord
•an welkom de vergadering en zegt, dat behandeld zullen v/or-
en de resultaten van de reeds gevoerde t>rot)aganda-aoti6 en j
e. nog te maken propaganda. OOk het reeds in een vorige ver- ;
;adering aangekondigde win^terwerk, n.l. de ontwikkelings- _ j

'en ojitsnanninfiscursussen, zal v/orden besproken.
van den Berg. AJTlion, (bekend) geeft een kort overzicht

van de in het gehele land gevoerde propaganda-campagne en
zegt, dat we - gezien de tegenwerking in verschillende ste-
den - toch tevreden kunnen zijn.

Niemand neeft gedacht, dat het direct na deze eerste j
ronde nieuwe leden zou regenen. We hebben alvast bereikt, '.
dat een groot aantal arbeiders, door de E.V.C, en "De Waar-
heid" opgezweept met de beschuldiging dat het-G.V'.Bj, 0sn itroep scfieurmaKërs is, onze vergauerïngen neeft Gezoem? en
onze eerlijke propaganda heeft aangehoord.

Spr. zegt, dat we met en tot honderden hebben gespro-
ken en gediscussieerd over de problemen van de dag, hoe het
O.VoB. werkt en v/erken zal om de arbeidersmassa te verheffen
om met haar op te trekken naar een betere toekomst.

De zekerstelling van de arbeiders in de bedrijven
zal hoofdzakelijk in de bedrijfsorganisatie^ ten uitvoer
moeten worden gelegd-

Tijdens onze propaganda-bijeenfaomsten zijn «Wij als
sprekers" dikwijls uitgescholden en verdacht gemaakt, doch
nadat wij onze doelstelling hadden uiteen gezet, zijn wij
toch dichter tot de toehoorders gekomen.

Spr, zegt, dat wij de G-ideonsbende moeten zijn, die
de arbeiders zal brengen tot het ware socialisme.

- De -



- 2 -

De tegenwerking, welke wij op onze propagandatocht
ondervonden, begon in Amstelvejsn. waar onze auto niet
door het dorp mocht rijden om. dat het een 0.7.B.-auto was.!

Behalve in Den Helder en een paar andere kleine ;
plaatsen mochten we' onze geluids-installatie gebruiken;
alle andere openbare acties'werden in dit zich democra-
tisch noemende Nederland verboden.

Op de openbare weg voor de Kunstzijdefabriek te lil-
A^burg werden onze propagandisten o.a. Oosterwijk, Cornelis
ĝèTT. 6-11-1906 t.e Rotterdam; fan Os, Leendert, geb, 17-
v,)l-1911 te Rotterdam; en: Roozen, Irans, geb. 23-5-1897
* te Dordrecht, wonende te Dordrecht, op verzoek van de
hoofdportier door de Politie verwijderd. De samenges t roem-
de arbeiders echter kozen onze .zijde, waarna Oosterwijk,
C.,voornoemd, werd overgebracht naar het Politiebureau.
Bij het verlaten van het bureau heeft Oosterwijk, C.,
bedankt voor de ongewilde propaganda, welke de Politie
voor het O.7.B* had gemaakt. Dit zijn de resultaten.

Over 2 weken zullen wij opnieuw in Rotterdam begin-
nen en zorgen, dat iedsre arbeider zegt: "daar is het
0.7.B. alweer". Wij zullen alles in het werk moeten stel-
len, dat de H0deon"-zaal voor onze propaganda-bi j eenkomst
te klein zal blijken te zijn.

/ Indien wij op d'eze ingeslagen weg voortgaan, dan
zal het 0.7.B. de gehele arbeidèrsmassa tot zich trekken.

.Smid, Wietse, geb, 9-4-1887 te De leek, (bekend),
een b'êscïïouwing over het komende wint er pr ogramma gevende,
zegt, dat de afdeling - voor wat betreft de te houden
cursussen - zal worden verdeeld in 4 districten»

7olgens .een voorlopig plan zuiJjsn cursussen worden
gegeven in Esperanto - Ned.-taal. enz.

Spr, vraagt nog even de aandacht voor de komende
propaganda-avonden en zegt, dat deze zeker zullen slagen
als iedereen zich ten volle geeft. Het eigen muziekkorps
zal op deze avonden optreden.

Oosterwijk, G., voornoemd, zegt het niet juist te
vinden, dat tijdens een leden-werfactie een metaalbewer-
ker-propagandist bij een bouwvakarbeider op bezoek gaat.

Deze man is niet in staat «tfl bouwvak-problemen steek-
houdend uit een te zetten.

Spr. juicht het toe, dat er cursussen worden gegeven
in Esperanto en Ned* taal, doch vindt het belangrijker
de arbeidersmassa de sociale problemen bij te brengen,
zoals sociale wetten en arbeidsrecht. Hoe zal een arbei-
der, die goed en foutloos zijn taal schrijft en vloeiend
Esperanto spreekt, de strijd kunnen voeren tegen de .so-
ciale wantoestanden als hij het arbeidsrecht niet kent.

Spr. stelt voor deze sociale cursussen in te lassen
en de leden zelf te laten beslissen, waar over op zo 'n
cursus-avond zal worden gesproken.

Spr. zegt weliswaar tevreden te zijn over de gevoer-
de propaganda, doch men zal zich moeten realiseren, dat
er een grote strijd of een groots verzet zal en moet ko-
men vooral in de grote steden en grote bedrijven.

Aangaande de voorgenomen huur$verhoging tekent zich
reeds een individueel verzet af.

Wil men echter met de arbeidersmassa verzet plegen,
dan zal men het zwaartepunt moeten ws-Jteggen in de grote
bedrijven, wat betekent intensieve bewerking van onze
kernen in -'die bedrijven.

- Onze'-



Onze organisatie is toch niet een vakorganisatie al- j
leen, dooh voor alles^ een bedrijfsorganisatie ?

Spr, zegt, dat de afd.voorzitter van de E.T.C, in Den.j
Helder een tegenstander is van de in die organisatie ge-
voerde politiek. Ha,het huidige E.Y.C.-congres zal hij met
nog vele anderen uittreden.

Dit is een bewijs, dat niet alleen met papieren-pro-
paganda moet worden gewerkt, dooh hoofdzakelijk met per-
soonlijke propaganda in de bedrijven.

de Bruin,C*, voornoemd, maakt bekend, dat van alle
functTÖHSarïssen een overzicht van het winter-program zal
worden toegezonden en sluit te 22.30 uur de vergadering.
Einde.



A g S O H E I F T .

0.
V. ONAFHANKELIJK VEKBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES

B, Afdeling - Rotterdam

Secr. Cl. de Vrieselaan 146 Telefoon 50230 - 50240

Rotterdam, 25 Augustus 1949

Aan de Functionnarissen én actieve
leden van het O.Y.B.

W.M.
Wij roepen ü hierbij op tot bijwoning van een bijeenkofist
op Donderdag - l September a.s. - 's-avonds 8 uur
in de zaal "2£Dilegentie" - Coolsestraat 64.

A G E N B A ;

1. Inleiding door v.d.Berg over de 2e Ronde
van onze propaganda-campagne.
(Hierop volgend discussie en beantwoording).

2. Inleiding door Smid over ons Ontwilkelings-
en ontspanningswerk voor de a.s. Winter-
periode (discussie).

Waarde makkers,
De eerste ronde van onze Propaganda-campagne kan
als geslaagd worden beschouwd.
Het O.Y.B, heeft in een aantal plaatsen des land s
de aandacht op zich gevestigd.
De 2e ronde wordt ingezetïp die gepaard zal gaan met
het houden van Openbare vergaderingen.-
Yoor Rotterdam is het zeer zeker ook van belang,dat
we een goed geslaagde propaganda-bi j eenkomst krijgen,
De grote zaal van "Odeon" is hiervoor gehuurd.
Alle actieve Rötterdamse O.Y.B.-ers moeten mee in '
het geweer, om de voorbereidingen voor deze bijeen&oi
komst te bespreken en te treffen.

In de tweede plaats komt ons ontwerp Winter-program-
ma inzake propaganda-ontwikkeling- en ontspanning
aan de orde. Ook belangrijk.

Yooruit kameraden, deze avond allen present en wekt
allen op die zich voor de zaak kunnen interesseren.
Ook vrouwen zijn welkom.

Voor het Uitvoerend Bestuur.

W. Smid, secr.
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No. R

Verslag van *9e op* Zaterdag
ppenbare feestver&aderlnft belej
aemcing van het 5Q-Jarig _besti '

i - vc£ 1949 }
i"**——»

, Aft/•H-9 i 'r r """|jn ^M»^«"'
iet J. A. S p ter her-

de^se "raeilng.

Aanwezig* ± 200 persoden (z^lcap. 300)'

Sprekers: d^e JONGE, Gerrit- Jan, geboren 25-9-88, voorzitter
£> I..1 '
N.A.S.- Bi tUTMr,

'enJK-3-03- voorzitter

"Ge;$|k d
cabaretge zei schap

Van Dijk en Elze Smit.

.Enschede,
'jheid" Enschede;

,de uit: Willy Rex,

Entree : f .0.75 p.p.

Stemming: matij

De muziekvereniging speelde ter inleiding twee cou-
pletten van de "Internationale", waarbij ongeveer de helft
der aanwezigen staande meezong.

G.J. de Jonge heette daarna de aanwezigen welkom en
sprak zijn teleurstelling uit over de geringe opkomst. Hij
wekte op tot propaganda voor het P.A.S. zodat over enkele ja-
ren de zaal te klein zou zijn wegens de grote toeloop.

Hij deelde mede, dat hij onmiddellijk na de bevrijding
de eigendommen van het P.A.S. had opge'ft'lsd, o.a. een kantoor
en enige woningen. Door het Militair Gezag was hij als beheerée
der daarover aangesteld.

Aanvankelijk had hij, handelende in de geest van het
voormalige P.A.S., zich bij de Eenheidsvakbeweging aangeslo-
ten, doch^oen deze beweging geheel onder invloed raakte van
een politieke partij, had hij zich hiervan teruggetrokken.
De strijd van de arbeiders, gevoerd In eensgezindheid, moet
op de voorgrond staan en niet het zich lenen voor de oogmer-
ken van een politieke partij

Nadat de muziekvereniging "Exelsior" en de zangvereni-
ging "Geluk door Vrijheid" enkele nummers hadden laten horen
was h§t woord aan C. Kits.

Deze 76 jarige begon zijn koite rede door enkele her-
inneringen op te halen over de strijd die de arbeiders onge-
veer 60 jaar geleden moesten voeren. Hij wilde hiermee aan-
tonen dat het karakter van de strijd die de arbeiders heden
ten dage voeren in niets veranderd was in vergelijking met
vroeger. Het was nog steeds een strijd tegen het uitbuitings-
systeem der kapitalisten. Alleen het eensgezind optreden der
arbeiders kon succes hebben. Dit was bij de kapitalisten be-
kend, getuige het succes van de geproclameerde spoorwegstaking
tijdens de Duitse bezetting.

Spreker voorzag een derde wereldoorlog. Alleen door een
eensgezind optreden der arbeiders zou deze kunnen worden voor-
komen. Rusland had zijn troepen niet naar de Joego-Slavische
grens gederigeerd om de Joego-slaven bang te maken zoals werd
voorgesteld. Een slager ging immers niet naar het slachthuis
om de beesten bang te maken, maar om te slachten.

Spreker wekte op de CLV.B. te steunen. De overige vak-



verenigingen stonden alle onder de invloed van politieke par-
tijen of van de kerk.

Na deze rede speelde "Exelsior" enkele marsen en zong
• "Geluk door Vrijheid" enkele liederen,

Vervolgens sprak A.van den Berg.
In een korte rede zei hij o.a. dat nu het dieptepunt

in de arbeidersbeweging was bereikt. Er zou door %efcO.V.B. geen
demagogische propaganda moeten worden gevoerd. Men zou moeten
openstaan voor de meningen van anderen en die niet reeds van
te voren als foutief aanmerken. Het al maar ptaten over vredes-
krachten had maar weinig zin. De geest van het verzet zou weer
moeten worden aangekweekt, verzet tegen het uitbuitingssysteem.

In dit v§rband noemde hij de artikelenreeks van Freek
van Leeuwen over"8e geest van Marianne", die enkele jaren ge-
leden in een socialistisch blad hadéen gestaan. Hoewel de schri
ver overal had gezocht naar de geest van verzet en soms meende
een schim hiervan te zien in de C.P.N., bleek dit steeds weer
een desillusie te zijn.

Spreker had op deze vergadering weer iets van de Geest
van Marianna, de geest van de opstand, teruggevonden.

( Voorts zal er gestreden moeten worden tegen de geeste-
lijke vervlakking.

Nadat "Exelsior" nog enkele marsen had laten horen werd
de pauze aangekondigd.

lljdens deze nauze werden zegeltjes verkocht voor het
~" a ' " ~PropafflBHa fjtvi iqf onds_ van de O.V.B^ S. 10 cent. Door a.J. de

Jonge was bekend gemaakt, dat, wat meer dan 10 cent werd be-
taald, bestemd was voor steun aan dienstweigeraars. Als collec-

A o^^• - ̂ ü tanten mervoor traden op: VttlTem jjgjggL̂ JJg, geb. 8-1-92 en
J, CvL Jacomina Johanna Adriana DAS,

Ook wekte De Jonge*up zich aan te sluiten bij "Exelsior"
of "Geluk door Vrijheid".

Na de pauze trad het cabaret-gezelschap. Het gebodene
had geen politieke inslag.

Hierna was nog gelegenheid een dans te maken onder lei-
ding van een daartoe geëngageerd gezelschap.

w
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Bijl.* Q«ne \. TZ.3. X X

Betr.: J*v«Gelder

• Bij de te Arnhem gehouden grote propaganda-aetie door het
O.Y.B., werd aan de arbeiders van verschillende bedrijven een
klein© brochure uitgereikt onder de titel: «wij gaan het opnieuw
proberen".

Hierin werd o»m» vermeld dat::J,y.GKLDER. wonende te Rot-
terdam, Mieuwë Binnenweg 472, de funetIe vervult van secretaris
der bedrijfsorganisatie "Fabriekmatige bedrijven" van het O,Y.B*

Ik moge U verzoeken mij in kennis te willen doen stellen
met de personalia, politieke oriëntering en verder van belang
zijnd.e gegevens van genoemde van Gelder.

HES? HOOFD YAH DE DISN8T
Namens deze,

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie»
te
R O T T E R D A M . .



'"OP KAART

I.D. Ho. 1064

DIEHSïGEHEIM
DAT:£-?-S7

2 September 1.

x*'

6 SEP. 1949

Als antwoord op Uw schrijven'Ho.68271, d.d. 29-8-
1949, wordt bericht dat van Gelder, Jacobus, geboren 23-
9-1908 te Bodegraven, mdnVeur' cen-cr.verw., wonende te
Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 472a, in October 1947 secr.
was van de Bed r. groep Voedings-* en Genotmiddelen der E.V.C,
te Rotterdam.

Op 12-4-1948 kwam zijn naam voor als adres voor het
verkrijgen van inlichtingen en aanmelding als lid van het
O.V.B, en was hij lid van de Prop. Comm. voor de Rechter
Haasoever van laatstgenoemde organisatie.

Aan B.V.D

t



Verbinding Ho. 2§. , ;;
No. 356 / 49.
Onderwerpt Maandverslag

•J""t 4i

Ö ~O TT "•* T MJS il S l jtt_aunaai js«i MSttcxaSm

1 September 1949.

Ter voldoening aan het bepaalde in de alotallnoa
van Uw s«brijven,d.d.9 Januari 1947«lïo^ab.l)etr<i£fen4ii
de toezending vm een maandverslag, heb ik de eer UEdel-
gestreage het volgende te berichten:

' Geöurende de maand Augustus 1949 hebben ziqfa in
deze geaeente geen bi j zondere , vermeldingswaardige blj-
zcaiderheden op politiek gebied voorgedaan «Be algenene
politieke toestand geeft mij ook geen, aanlaidin^; tot. ,
het maken van opmerkingen , terwijl de stemming onder de
bevolking rustig ia. j

Stakingen of dergelijke hebben niet plaats gehad,'
terwijl ook »geen enkele gebeurtenis de arbeidsvrede ge-
dreigd heeft te verstoren, '

Yergaderiiigen of samenkomsten t\Y3lke door hun aard
bij voorkomende geleg«nhed« gevaarlijk zouden kunnen
worden voor de rust, orde of veiligheid van de Staat,
hebben, voor zover kon worden nagegaan^ niet plaats ge-
vonden.

Op 17 Augustus 1949 werd door het "Onafhankelijk
Verbond van Bedrijfsorganisaties" in deze gemeente een

verspreid, waarvan sein exemplaar hierbij
wordt gevoegd, benevens een volledige infornatiekaart'

"einde"



OP KAART

OV/G 999-1$
DAT: 1- -5?

Vohrn o.

1 22AU8.1949

G E H E I

Aan de Centrale Veiligheidsdienst
te

m antwoord pp Uw schrijven dd. 12 Juli 1914.9 no» 614)4.57 be-
richt ik u, dat op 8.9.10 en 11 Augustus 1914.9 door de O.V«B» een
propaganda-act ie is gevoerd in Arnhem.

De extra propaganda-uitgave van de "Nieuwe StaLJd11 is door
geheel Arnhem vrijwel huis aan huis bezorgd. Deze bezorging stond
onder leiding van JAGERS, Albertus Johannea Prederious, geboren
te Arnhem, 8.1 .189 ̂ , se or e t ar l s o. V. B*-af deling Arnhem»
Bij diverse bedrijven is aan de komende en gaande arbeiders een
brochure uitgereikt "WIJ gaan het opnieuw proberen". De uitreiking
geschiedde door Frans ROOZEN, geb. 23.5.1897, Cornelis OOSTERWIJK,
gebt 6.11.1906 en Prqnciscus van BODEGRAVEN, 19»lj..f906.

Bij de uitreiking aan de arbeiders van de A»K.U. te Arnhem
stonden laatstgenoemden op eigen grond van de A*K.U* Nadat zij
aangemaand waren zich daar te verwijderen en zulks weigerden zijn
zij pvergebracht n^ar een politiepost alwaar tagen hen proces-
verbaal is opgemaakt terzake overtreding van art» ij.61 W.v.Str.

Een aanvraag van het Bestuur der o.V*B. voor een propaganda-
actie met een auto met geluidsinstallatie is door B. en W. te
Arnhem geweigerd.

Van bijeenkomsten is tot op heden niets geblekëïi^

E I N D E .

Arnhem,
15.8.19^9.

Bijlagen: "Nieuwe Strijd" extra propaganda-ultgave.
Brochure "Wij gaan opnieuw beginnen."



v - "̂  ^̂  WIJ GAAN HET OPNIEUW PROBEREN'.

On^ihankelijk van onze godsdienstige
of politieke opvattingen gaan wij ons
verenigen in het O.V.B.

c

WEEKERS,VAN NEDEELAND.

De oude vakbeweging heeft haar zelfstandigheid verloren. Zij
is de gevangene geworden- van deze of gene politieke partij. •

Deze toestand leidt er toe, dat een ,'stap voor stap opslokken
varf deze vakbeweging door de burgerlijk-kapitalistische staat,zich
voltrekt. . '

VOORBEELDEN?

De "Stichting van de Arbeid" - op welks Stichting geen enkele
arbeider invloed heeft gehad - dirigeert vap. boven af,hoe de zaken
moeten draaien.

Zij wordt hierbij trouw terzijde gestaan door ï^èfCollege, van
Eijksbemiddelaars". Deze "bemiddelaars" bemiddelen'niet, doch: de-
creteren,hoe de werkers'in dit land voor hun arbeid "beloond" ace-
ten worden.

BEN DREIGEND GËVAAE.'

is de op komst zijnde (P.B.O.) - Publiekrechtelijke Bedrijfs-
organisatie . Met als werkelijke inhoud, meer ruimte voor het
groeien naar een neo-fascistische staatsvorm, dan naar een demo-
cratische medezeggingsschap van de arbeiders. ,

De officieel erkende vakbewegingsbesturen nebbén de laatste
jaren vooral goed geleerd in het gareel van de "nieuwe tijd" te
lopen. - " . . . . " • . ' •

STAKINGEN .WOEDEN NIET MEER EEfcEND.

Gaan de werkers de strijd in voor lotsverbetering of voor af-
weer tegen verslechteringen, dan houden de Heren de gespaarde dub-
beltjes vast.

Deze oude beweging heeft als wapen ten dienste van de werken-
de klasse afgedaan. Het is hard en bitter om dit te constateren,
maar feiten zijn feiten.

HET O.V.B. IS BEZIG DE ;NIEUWE ARBEIDERSBEWEGING OP TE BOUWEN.

In tientallen plaatsen zijn reeds afdelingen, met Rotterdam
als centrum! , ,

HAAE DOELSTELLING IS SOCIALISTISCHt

Zij streeft er naar de werkers er van bewust te maken, dat
^ zij hun organisaties moeten o'pbouwen

OP DE GRONDSLAG VAN DE BEDRIJVEN.

Zoals men in en per .bedrijf werkt,moet men zich ook organiseren. In
de fabriek en/of werkplaats: éénj_ -Ook één zijn buiten de fabriekT

z.o.z.



FABRIEKMATIGE 'B

Hoe lang is het ook
al weer geleden, dat ,
wij elk met een.....
tientje "begonnen!

In het O.V.B., Fabriekmatige'Be-
drijven, zijn werkers en werk-
sters ondergebracht uit allerlei
bedrijven, w.o. Chemische Indus-
trie - Voeding en Genotsmiddelen
enz. enz.

Het moet gezegd worden, dat de
Fabrieksarbeiders in het alge-
meen voor een groot gedeelte
naast 'elke organisatie staan.

Velen, c ai'1 at ze teleurgesteld de
organisatie hebben verlaten, ook
veel, die er nooit aan toe geko-
men zijn om zich te organiseren.

Niettemin zijn voor een groot
aantal bedrijven Collectieve Ar-
beider sovereenkomsten tot stand
gekomen, niet zelden geheel bui-
ten debetrokken arbeiders(sters)
om. C

Waarvoor dan uiteraard ook weinig belangstelling bestaat
en bovendien-, in vele gevallen, meer ontevredenheid dan
tevredenheid merkbaar i's.

Een groot gedeelte Van de werkers in de Fabriekmatige Be-
drijven werken voor lage lonen en onder slechte arbeids-
voorwaarden. In vele gevallen wordt bovendien op allerlei
manieren geknoeid buiten bestaande overeenkomsten om.

Aan de ene kant om mensen voor een bepaalde fabriek vast
te houden, aan de andere kant, doordat de betrokken mensen
de ruggesteun van - georganiseerd zijn - missen en mede
daardoor met zich moeten laten sollen.

Dat is de toestand
ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDEIJPSOfiGANISATIES

FABRIEKMATIGE . EEDEIJVEN

Se.cr.: J. v. Gelder - Nw. Binnenweg
Alg. Adres': -Claes de Vrieselaan 146

Telefoon: 502JO



ËDRUVEN
DIT KAN VERANDEREN, wanneer de Fa-
brieksarbeiders van hun. eigen macht
bewust worden en deze macht op doel-
matige wijze weten aan te wenden.

Daarvoor is nodig: "ORGANISATIE".

Het blijft een niet te' ontkennen
waarheid, dat de arbeider als een-
ling machteloos staat.

Als het vertrouwen in de oude vakbe-
weging met haar leiders er niet is
en als deze vakbeweging niet beant-
woordt aan datgene waarvoo'r zij oor-
spronkelijk in het leven is geroe-
pen; als bovendien de structuur de-
zer bewegingen niet meer beantwoordt
- beantwoorden kan - aan de zich
steeds verder ontwikkelende concen-
tratie van het kapitaal, DAN MOETEE
" ARBEIDERS HIERMEDE WETEN TE BRE-

EN HUN VERNIEUWDE BEWEGING OP-
0UWEN.

DAT MOET
DRIJVEN.

OP DE GRONDSLAG VAN DE BE-

De grote Fabriekmatige
Industrieën floreren en S
maken grote en grove win-S
sten. Wat is de positie
van de Werkers en wat
iSchemert reeds weer op
ide achtergrond.

IN DE BEDRIJFS-ORGANISATIE1

Ook Gij, Fabrieksarbeiders, moet beginnen mét U zelf de vraag te
stellen, wat wil deze nieuwe beweging, wat wil het Onafhankelijk
Verbond van Bedrijfsorganisaties?

Zoekt nader contact met de kameraden, die reeds de weg naar deze
beweging vonden.

Door Uw eigen activiteit is het slechts mogelijk, georganiseerd
verbetering in Uw positie te brengen en aanvallen op Uw toch
reeds te laag levenspeil, af te weren.

Tegenover de reactie moet Gij - machtige schare van Fabrieksar-
beiders, de macht van Uw enorm aantal weten te stellen.

O



UW RECHTEN ALS LID .VAN HET _Q.JT.BJ. ..i

Gratis gebruik maken van het Sociaal Advies Bureau en Rechtsbij-
stand bij processen, die verband houden met ontslag en kwesties
van sociale aard. . • . . : . . - •
Uitkering bij staking als bij Reglement bepaald.
Financiële en -morele' 'hulp in uitzonderlijke moeilijke, gevallen .
van een lid of "diens gezinsleden "Noodfonds".

PLICHTEN i , •• . . • - . . ' • '" : : '••' '
Op tijd betalen van de vastgestelde contributie.
ten goed lid te zijn van het O.V.B.

CONTRIBUTIEKEGELING:
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Invullen voor aanmelding van het lidmaatschap

EN Hu VÏK WENS LID TE WORDEN. VAN HET O.V.B.

Naam: :.. ,.'..... :. ,.:,,: '. : - Voorletters:

Woonplaats: .;.;„...! _•___ : :.. .'. :.:, -V-

Adres: , :..... •
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Beroep; , '. Loon per week ƒ :
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Aard 'van het bedrijf: ,.„ .• : .;. :...:

Datum aanmelding: _ :. : _.
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NIEUWE STRIJD
ORGAAN VAN HET ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES (O.V.B.)

EXTRA PROPAGANDA - UITGAVE

Strijdt mee met het O.V.B. - Eenheid van Actie!

Het O.V.B.? Wat wil het O.V.B.?
Zijn er nog geen vakcentrales vol-
doende? — Om die vragen te beant-
woorden, stellen we eerst een
yedervraag:

Wat wil de Nederlandse
arbeidersklasse?

Eigenlijk laat die klasse de laatste
jaren weinig van haar wil zien.
Maar dat is lang niet altijd zo ge-
weest. Al is Nederland niet een zo
bijzonder sterk geïndustrialiseerd
land, ook hier hebben de arbeiders
verscheidene malen tegen het on-
dernemergdom grote acties en sta- ._
kingen gevoerd. Denken wij, zonder
andere groepen te kort te doen, aan
de spoorjongens, aan de textielar-
beiders, de metaalbewerkers. En
vergeten we vooral ook niet de
zeelieden en de havenarbeiders. De
strijd van de laatstgenoemde groe-
pen vond natuurlijk vooral in en
om Amsterdam en Rotterdam
plaats. Trouwens deze steden
nemen in dit land een zo belang-
rijke plaats in, dat zij als vanzelf
ook in de arbeidsstrijd steeds van
grote betekenis waren,
"^jj velen, die een stuk geschie-
jenis van de Nederlandse arbei-
dersbeweging hebben meegemaakt,
gaat nog altijd het hart sneller klop-
pen en beginnen de ogen te glan-
zen, wanneer zij terugdenken aan
de strijddagen van weleer.
Het is nu zoveel anders geworden. De wereld
is veranderd. Het economische leven is verT
anderd. We kennen niet meer zo de strij'3
van de arbeiders tegen de vrije ondernemers.
Alles is nu in het economsiche leven veel
meer georganiseerd. Grote combinaties be-
heersen bet bedrijfsleven en ook de staat
vervult daarin een belangrijke rol. Denken
we alleen maar aan de loonstop en de rijks-
bemiddelaars, die als het ware loondictators
zijn geworden. De Unie-bonden, geheel be-
heerst door een stal van gesalarieerden, zijn
geen strijdorganisaties meer van de arbei-
ders. Zij hebben zich tot taak gesteld met de
staat en de georganiseerde werkgevers samen
te werken en de arbeidsvrede te bevorderen.
Och, we behoeven daarover niet eens veel
te schrijven. Elke groep arbeiders, die de
laatste jaren, door de nood gedreven, de
strjjd in ging, vond naast de staat en de

OPROEP TOT ACTIE l

ondernemers, ook de vakbonden tegen-
over zich. De laatsten houden stof en strak
de kassen gesloten en eisen van de arbeiders,
dat zij zich willoos buigen.
Reeds vóór de laatste oorlog was deze ten-
dens merkbaar. En toen dan ook de arbei-
ders ongeveer vijf jaren fascistische bezetting
hadden moeten doormaken, was bij hen niet
alleen het verlangen aanwezig, dat die ter-
reur zou eindigen, maar ook de wil, om niet
terug te glijden in de oude vóór-oorlogse
verhoudingen.
Het verlangen naar vrijheid ging gepaard met
de wil, zelf wat te zeggen te hebben, zelf
met eigen, uit eenheid geboren kracht, zich
te doen gelden.
Dit, gepaard aan het besef, dat de nieu-
we tijden nieuwe organisatievormen nodig
maakten, kwam overal tot uiting in de

activiteit van de bedrijfsarbeiders.
Zij schiepen spontaan hun een-
heidsbeweging op de grondslag
van de bedrijven.
Zo kwam de Eenheidsvahbewe-
ging, die eigenlgk eenheidsbe-
drqfsbeweging wilde zijn, tot
stand.
Helaas, opnieuw is deze arbeiders-
beweging ten offer gevallen aan
een politieke beweging. Na het
einde van de tweede imperialis-
tische oorlog, die afliep met de
nederlaag van Duitsland en Japan,
groeiden tussen de overwinnende
bondgenoten weer andere impsri-.
alistische tegenstellingen. De nieu-
we tegenstanders bedreigen de
wereld met een nieuwe catastrofe
en zij pogen de arbeiders daarin te
betrekken. De gehoorzame Unie-
bonden namen plaats in het Ame-
rikaanse blok.
Be officiële communistische partij
heeft, helaas met succes, zo gema-
noeuvreerd, dat zij de Eenheids-
vakcentrale volkomen van haar
afhankelijk heeft gemaakt.
Daardoor is deze organisatie inge-
deeld bij het Russische blok. Daar-
voor was eerst nodig, dat de een-
heidsbeweging van de arbeiders tot
een Eenheids Vak-Centrale werd
gemaakt, waarin de leden niets
meer te zeggen hebben.
Zo is de toestand.

Al deze organisaties zijn niet meer institu-
ten van en dus dienende de arbeidersklasse.
Zij zijn onderdelen geworden van de grote
elkaar bekampende wereldmachten.
De zelfstandige strijd van de arbeiders is
moeilijker geworden en daarbij komt, dat
de oude organisaties daarvoor niet meer ge-
schikt zijn. Wij allen weten dat. Het oefent
een drukkende invloed uit op de gehele
strijd van onze klasse.
Een nieuw begin is nodig. Daarvoor wil het
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorgani-
saties, het O.V.B., propagandist en middel
zon.
Scheurmakers? Het mocht wat! De scheur-
makers moeten worden gezocht daar waar
de verdeeldheid der arbeiders wordt nage-
streefd door politieke slimmelingen, die de
arbeiders bovendien rrjp maken voor de
volgende oorlog.



Het O.VB. begon zijn bestaan een jaar ge-
leden te Rotterdam.

'Wie waren het, wie zijn het, die het O.V.B,
vormen?
Het O.V.B, is gevormd door dezelfde Rot-
terdamse arbeiders, die1 direct na het einde
van de fascistische terreur,

Eensgezind en massaal,

de strijd aanbonden met de staat en de on-
dernemers, die hun als van ouds weer op
een schoen en een slof, als willoze arbeids-
slaven in de haven wilden uitbuiten., Bedrei-
ging met militair optreden voerde deze ar-
beiders alleen tot hechter geslotenheid. Dat
waren de arbeiders, die toen in Rotterdam
de Eenheidsvakbeweging vormden. Dat zijn
de arbeiders, die na de onderwerping van
de E.V.C, aan de Moskou-politiek, weer
opnieuw begonnen en het O.V.B. vormden.
Het waren de afgevaardigden van deze ar-
beiders, die in de stakingsdagen van 1945
het Militair Gezag terzijde konden schuiven
en die toen één dier heren hen zei: „Ik heb
jullie niets gevraagd. Ik verwacht dus geen
.Antwoord. Ik gelast jullie, onmiddellijk aan
het werk te gaan" repliceerde:

„Wij komen hier niet om iets te vragen
; of te antwoorden. WH komen hier iets

zeggen! De Heren waarmee Ü confereert
(de Uniebestuurders) vertegenwoordigen
alleen zichzelf. Wat de beslissingen be-
treft, de tijd van het beslissen aan con-
ferentietafels OVER de arbeiders is
voorbij. Beslissingen worden genomen in

. en door de vergadering van het gehele
personeel en nergens anders." .

Zie, dat waren degenen die streden voor de
•ëénlieid-van~ actie van de- bédrjjfsarbeiders.
Dat was de taal van de arbeiders zelf. Dat
is de taal, die in de toekomst steeds meer
moet worden gesproken. Dat is de taal, die
het O.V.B. voor staat.
Het O.V.B, zal altjjd weer de eenheid van
actie der bedrijfsarbeiders op de voorgrond
plaatsen. Het zal altijd weer, het eigen be-
slissingsrecht der arbeiders propageren en
betrachten. Immers, juist daarom is het
O.V.B, het nieuwe begin van een echte
beweging der arbeiders.
Het concurreert niet met de Uniebonden en
'de E.V.C. Want het is geen ordinaire vak-
centrale, gebonden aan politieke en imperia-
listische belangen.
Het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsor-
ganisaties heeft in zijn nog maar korte be-
staan daarom in vele delen van het land
medestrijders gevonden. Thans voert het een
propaganda-campagne om haar ledental te
vergroten en vooral om de eenheid van
alle bedrijfsarbeiders te bevorderen.
Deze eenheid is nodig, willen de arbeiders
hun plaats in het economische leven tot
gelding brengen.

Eenheid van Actie!

Zjj kan alleen groeien uit de klasse zelf.
Ieder die dit inziet, ieder die weet, dat
deze gedachte moet worden uitgedragen,
behoort mede te doen.

VERSTERKT HET INZICHT!
VERSTERKT HET O.V.B.!

Strijdt mee, in het O.V.B., voor de eenheid
van actie!'

Hun Bedrijfsorganisatie en de onze
Als twee hetzelfde zeggen, dan bedoelen zij
nog lang niet altijd hetzelfde. '
Neen, sterker nog. Het is één van de meest
gebruikelijke methoden geweest van mis-
leiders van allerlei slag, om bepaalde leuzen
óf begrippen, die in de oren van millioenen
eerlijke mensen een goede en vertrouwde
klank hadden gekregen, over te nemen. Had-
den zij dan ook -je bedoeling om deze leuzen
tot werkelijkheid te maken?
Integendeel, zij deden dit juist met de be-
doeling om deze begrippen des te zekerder
om hals te brengen. Zij gingen uit van het
bekende woord: „Kom aan mijn hart, opdat
ik je dood kan drukken."
Vele voorbeelden zijn daarover in de ge-
schiedenis te vinden. Meestal werd dan aan
het woord dat het goede oorspronkelijke
begrip uitdrukte, liet één of andere woord
toegevoegd, waardoor de indruk gewekt
moest worden dat men het oude begrip ver-
beterd en aangepast had aan de maatschap-
pelijke ontwikkeling. Zo is er geknoeid met
het begrip: „DEMOCRATIE".
Dat woord werd door ordinair-kapitalisti-
sche partijen als vlag gebruikt om hun
stinkende lading te bedekken.
Het wordt op het ogenblik van andere zijde
als „Volks-Democratie" opgediend, om de
arbeidersklasse des te zekerder in de boeien
van de partijleiders-dictatuur te klinken.
Het grote ideaal „Socialisme", werd door de
Nazi-bandieten vervormd tot „Nationaal-
Socialisme" om de arbeidersklasse te be-
driegen en in volledige slavernij te voeren.
De naam „Stichting van de Arbeid", 'die na,
de oorlog onwillekeurig bij de arbeiders-
klasse bepaalde illusies kon wekken, bleek
niets anders dan de dekmantel voor een
Hollandse uitgave vari het Italiaanse Musso-
lini-fascisme.
Op het ogenblik wordt er van alle kanten
druk gesproken over „Bedrijfsorganisatie"
en heeft de Nederlandse regering een Voor-
ontwerp van wet op de „Publiekrechtelijke
Bedrijfs-Organisatie" aan de openbaarheid
prijs gegeven.
De Nederlandse werkers moeten goed op-

. letten, want hier gaat zich hetzelfde spel
herhalen wat wij hierboven met de andere
begrippen schetsten.
Want ook dit begrip „Bedrijfsorganisatie",
dat het eerst door de arbeidersklasse werd
gehanteerd als aanduiding voor haar natuur-
lijke klasse-organen, werd aan die arbei-
dersklasse ontfutseld _en moet thans dienen
om haar in een zekerder knechtschap te
dwingen.
Wij zouden wensen dat elke arbeider de
kosten maakte om zich dit wetsontwerp op
de P.B.Ö. aan te schaffen en de moeite nam
om het critisch te lezen.
Dan zouden z^j, als wij, tot de ontdekking
komen dat doorvoering van deze P.B .O. prak-
tisch het einde betekent van elke zelfstan-
digheid en eigen strijd der arbeiders-
organisaties. ,
Dan zouden zij tot de conclusie komen, dat
het bedrog met de „Stichting van de Arbeid"
konsekwent wordt doorgevoerd en geper-
fectioneerd in deze P.B.O.
Dat is HUN Bedrijfsorganisatie onder het
motto: „Kom aan mijn hart, enz "
Dat de z.g.n. confessionele organisaties deze
P.B.O. aanvaarden is begrijpelijk. Zij wer-

den nu éénmaal bewust gesticht door de
vertegenwoordigers van de bezittende klasse
als een dam tegen de voor hun rechten op-
dringende arbeidersklasse. Dat het N.V.V.
echter niet de moed kan opbrengen om
vierkant stelling te nemen tegen deze drei-
gende aanslag op de laatste resten van de
vryheid en zelfstandigheid der arbeiders-
beweging, beklemtoont nog eens nadrukke-
lijk dat ook deze beweging als actieve fac-
tor voor de strijd der arbeiders heeft af-
gedaan.
Dat zjj) uit politieke overwegingen en banden
met haar bevriende, partij-ministers, bereid
is gebleken, de grote idealen der pioniers van
de arbeidersbeweging zonder verzet tey offe-
ren. Zij hebben gefaald en de' geschiedenis
zal over hen richten. Want tegen h u n Be-
drgfsorganisatie stellen wij de onze en naar-
mate de arbeidersklasse zich zal oprichten
uit de toestand van apathie, van moedeloos-
heid en wantrouwen waarin zij thans door
het falen van haar oude organisaties verkeert
zal zij onze gedachten als de enig juiste leren
aanvaarden. Onze Bedrijfsorganisaties, dat
zijn de natuurlijke strijdorganen die in f
bedrjjven de arbeiders onder eigen leidin^
samen zullen smeden. Die hen in deze periode
als wapen zullen dienen tegen de aanslagen
op haar levenspeil en haar vrijheid.
Wjj hebben duidelijk uitgesproken dat wjj
een socialistische arbeidersbeweging zijn.
Dat wil zeggen, dat in onze bedrijfsorganisa-
ties de werkers in hun strijd de nodige scho-
ling en ervaring zullen opdoen en dat hun
strijdorganen van dit ogenblik, omgevormd
worden tot de bestuursorganen van de toe-
komst, die> de mensheid naar de gelukkige
wereld van het socialisme zullen voeren.
Tégen de knechtschap in HUN Bedrijfsorga-
nisatie, stellen wij de zelfstandige strijd der
werkers, voor de Vrijheid, in de ONZE.

v. d. B.

WERKERS van

Arnhem en Deventer
OPGELET

l
In de loop van de volgende maand
zullen wij U in een

OPENBARE
VERGADERING

bijeenroepen. Sprekers van het O.V.B,
zullen U dan nader DOEL EN
STREVEN van onze beweging
uiteenzetten.

Let op de e.v. aankondiging.
Allen naar deze bijeenkomst

Gelegenheid tot het «tellen van vragen.
VRIJ DEBAT!



Waar wij heen gaan, tenzij....
"Vliegtuigen grommen in massa door de
nacht — oorlogsvliegtuigen, dreiging van mis-
schien komende oorlog.
Oorlog woedt er nog steeds in Indonesië en
de historieschrijver zal.zwarte bladzijden vul-
len bij de behandeling van het Nederlandse
kolonialisme, mede op rekening van het Ne-
derlandse volk. .
Een pokkenepidemie heerst — mede als ge-
volg van dit kolonialisme — waardoor reeds
duizenden zijn aangetast, waaraan ook
reeds Nederlandse jongens in uniform ten
.•offer zon gevallen'en welke ook Nederland
.bedreigt.
Hier in Nederland hebben wij gekregen een
wetsontwerp op de Publiek Rechtelijke Be-
drijfsorganisatie, welke een bedreiging in-
ihpudt van, ieder recht dat de Nederlandse
arbeider tot nu toe bezat.
Een wet op het pensioenfonds, waaraan de
arbeiders hun, premie .betalen moeten? ' «
Een wet op de Wachtgeld- en Werkloosheids-
verzekering is nu weer aangenomen. De-pre-
mie welke van de arbeiders hiervoor van hun

on zal worden afgehouden stijgt evenredig
; de werkloosheid zelf en kan 4 % van het

zelfs te boven gaan.
En de werkloosheid neemt toe.
Devaluatie van de gulden is op komst, het-
geen natuurlek in de eerste plaajs een ver-
slechtering van de levensstandaard der wer-
kers betekent.
Geld krijgt dan minder waarde, men kan er
minder voor kopen en daarnaast stijgen nog
voortdurend de prijzen van allerlei noodzake-
lijke levensbehoeften.
•Denkt- rook- aan- de komende huurverhoging.
(Op andere plaatsen in dit blad wordt hier-
over uitvoeriger geschreven).
Waar gaan wij met deze wijze van uitplun-
dering der arbeiders heen?
Naar de ondergang door een nieuwe oorlog
of naar het pauperisme door de réactionnaire
koers van regering en machthebbers op eco-
nomisch gebied.
Tenzij de arbeiders eindelijk gaan begrij-
pen, dat in hun EENHEID hun kracht ligt om
zich tégen al deze verslechteringen en be-
dreigingen te verzetten.
In de.politieke partijen, in de,godsdiensten en

Sterken zjjn de mensen verdeeld, maar in de
tiSabriek, in de werkplaats, de mijn, op het

land, kortom overal waar de werkers hun
arbeid; verrichten, op het ECONOMISCH
terrein der maatschappij dus, daar behoeft
de éénheid niet te ontbreken, daar liggen de
mogelijkheden tot eenheid in onze gelijke be-
langen. Daar werken wij voor ons bestaan en
de voorwaarden daartoe zijn voor allen de-
zelfde. Wij allen moeten met de onzen eten
hebben en*kléding en onderdak en de nodige
ontspanning. Daar hebben wij allen gelijke
belangen bij, daarin bestaat bij ons geen ver-
schil. En om dit te bereiken moeten wy op de
grondslag van ons bedrijf ónze eenheid sme-
den door daar te vormen onze werkelijke
economische eenheidsorganisatie.
IN het bedrijf hebben wij noch met partij-
politiek, noch met godsdienstige opvattingen
te maken. Wij werken daar voor ons be-
staan — en dit zo goed mogelijk — en wij
moeten DAARVOOR en TEGEN alles wat
het verkrijgen van dit bestaan in de weg staat
strijden mét onze gehele macht als produ-

centen, als voortbrengers van de gehele maat-
schappelijke rijkdom. Daarvoor hebben wij
nodig onze EIGEN bedrijfsorganisatie, door
ons zelf opgebouwd en door ons zelf geleid en
gehanteerd.
Dit wü het O.V.B., het Onafhankelijk Ver-
bond van Bedrijfsorganisaties.
En de toekomst is aan de onafhankelijke en
zelfstandige bedrijfsorganisatie, omdat er voor
de werkers, willen ze niet ten ondergaan
door oorlog of armoede geen ander en beter
wapen te;r verdediging, van hun belangen
mogelijk is. ,

. H. J. S.

Het Onbegrijpelijke
Het is toch eigenhjk zo, dat wij, arbeiders,
de vijanden van ons zelf zijn. Heel het maat-
schappelijk leven kan slechte draaien door
ONZE,kracht,-door ONZE wü, door ONZE
bereidheid te arbeiden aan de behoeften
van de gemeenschap. Heel het maatschap-
pelijk leven stort ineen, door onze weigering
die arbeid te verrichten.
Reeds deze eenvoudige waarheid zou een
machtig zelfbewustzijn in 'ons doen ontwa-
ken, als wij er slechts van doordrongen
waren. En wij zouden er van doordrongen
zfln, als wij ons niet door de leugenaars van
allerlei slag, zouden laten, afleiden van de
nuchtere werkelijkheid.
Om alle leugens, welke ons, arbeiders, in de
ban houden, te beschrijven, _zou een boek-
deel vergen. Wij' leven Tn een" warnet vaï»
fq'n geraffineerd gesponnen leugens. Zo fijn
gesponnen, dat het bijna niet van waarheid
te onderscheiden is. Ja, zelfs is het zo; dat
de waarheid een leugen Ujkt te zijn, door de
schijnbare waarheid van de leugen.
Leugen is het jvoord van de heersers.
Leugen is de zin'van hun wet.
En het onbegrijpelijke? DIT IS HET: Dat
wij, arbeiders, jorissen goedbloed blijven,
dat wij de leugen niet trotseren, dat wij niet
meer in staat zijn tot, felle verontwaardiging
tegen dat alles.
Dat wq, die toch door onze wü en arbeids-
kracht, in staat zijn, te kunnen beslissen over
Vrede en Welvaart,, dat wij ons bewegen
onder de wü van enkelen, dié slechts het
kwade willen, dat is het onbegrijpelijke.
Dat nog duizenden onzer, geloven in hen, die
ons het socialisme beloven, maar die het
fascisme bevorderen en bezig zijn te .bren-
gen. En dat die duizenden onzer niet dur-
ven of willen breken met de „vakbond-lei-
ders". Dat gij, door uw lidmaatschap van
deze vakbonden, uzelf aan dit alles mede-
schuldig maakt, "dat is het alleronbegtjjpe-
lÜkste.
Makkers, maakt U los van deze „leiders",
maakt U los'van de leugen, maakt U los van
Uw geridderde goden. Weest Uzelf!
Beseft Uw. eigenwaarde. Herneemt Uw zelf-
beslissingsrecht, hetwelk gewaarborgd wordt
in het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfs-
organisaties (O.V.B.). Dat wil zijn de nieuwe'
en vernieuwende arbeidersbeweging. In, met
en door het O.VJB, zullen wü komen tot een
werkelijke arbeiders-éénheid, één Eenheid,
die kan en zal leiden naar die enig juista

Over Vrede
Wie al praat niet over Vrede,
over hoe 't gebeuren moet,
hoe dié veiligheid te scheppen,
die ons veilig wezen doet.

Wie al praat niet over vrede?
en zegt: ik wil wel, maar hjj !
Doet er om het veilig wezen
nog een extra schepje bij.

Wie al-praat'niet over vrede?
roepend, sluit je bij ons aan!
Wie de vrede niet wil, zullen
wij wel even gauw verslaan.

Wie al' praat niet -over vrede?
achter horren of gordijn,
ruzie-zoekend met de buren,
die geen ja-broers^ willen zijn?

Wie al praat niet over vrede?
Allen menen ze 't oprecht
Maar ik zeg U, wie de vree wil,
trekt zijn jas uit en die vecht!
Juli 1949. SPOTVOGEL

gemeenschapsvorm, die wij durven noemen
het Socialisme.
Kameraden, als gij het met déze regelen
eens zjjt (en dat zijn er zeer velen van TT),
dan zult gij ongetwijfeld tot de erkenning
komen, dat Uw plaats moet zjjn in

het O.V.B. S. H.

En dus, met het
O.V.B, vooruit l

De „Waarheid", het orgaan van de C.P.N,
tevens een van de uitingsorganen van de
E.V.C, veroorloofd zich bij iedere voorko-
mende gelegenheid, te verkondigen dat:

'„het O.V.B, op haar laatste benen loopt,
er grote ruzie binnenshuis is tussen de
bestuurders; alsmede, dat het geld, de
contributiecentjes van de arbeiders, ver-
deeld zouden worden en de liquidatie op
stapel staat."

Ziedaar, bijna waren wij weg en nu, wan-
neer gij dit blaadje leest, davert het van de
grote propaganda-campagne die het O.VS.
heeft ingezet.
In tientallen plaatsen van het land wordt
door deze campagne getracht nog meer aan-
dacht voor het O.V.B, te krijgen.
Uitgangspunt daarbij is, DAT WIJ WETEN
dat hét vertrouwen van de werkers in de
oude arbeidersbeweging hoe langer hoe meer
verdwijnt. -
Daarbij, dat de 10 en lOO.OOOen er toch van
blijven uitgaan, DAT ZIJ ALS WERKERS
ALLEEN DOOR MIDDEL VAN HET. ZI&S
VERENIGEN, hun positie kunnen verbeteren
en zich te weer kunnen stellen tegen, dé aan-
vallen van de reactie. . " , . , ' , . ' . / ' " .
Natuurlek gaan met eeji propaganda-caiu-
pagne als deze, veel geldelijke kosten ge-
paard. Die gelden zijn aanwezig, omdat er
door het O.VJ3. een verstandige en beleid-



Kameraden, breekt de boeien va»
het verleden

volle financiële politiek vanaf het begin is
gevoerd.
MAAR DIT IS NIET HET BELANGRIJK-
STE. NOG BELANGRIJKER IS, DAT
NAAST EN RONDOM DE LEIDING VAN
HET O.V.B. ZICH GESCHAARD HEBBEN

AANTAL WERKERS UIT DE
DIE MEDE HUN SCHOU-

JER DEZE ALGEMENE PRÓPA-
($A>IijA-CAMPAGNE ZETTEN.
Niét door bureaucraten, los van, de werkers,
maar mede door deze werkers zelf, is deze
propaganda-campagne georganiseerd. En
JUIST DAAROM KUNNEN WIJ DE VER-
WACHTING KOESTEREN, DAT DEZE
CAMPAGNE ZAL DOORDRINGEN TOT
VELE WERKERS EN HUN ZAL BE-IN-
VLOEDEN, OM MEDE DE NIEUWE WEG,
DIE HET O.V.B. GAAT, te BEWANDELEN.
Wij weten dat wij met de ons opgelegde
taken op de goede weg zijn.
Laat iedere arbeider (ster), die thans met
ons kennis maakt, tot een" onderzoek komen
van wat het O.V.B. eigenlijk is en wil.
Wij zijn er van overtuigd dat daardoor de
sympathie voor onze nieuwe beweging zal
toenemen en dat de werkers gezamenlijk in
het O.V.B, verenigd, zullen slagen.

Het blijft rommelen
in de E.V.C.

Wij hebben al enkele malen melding ge-
maakt van de innerlijke herrie in de ver-
schillende E.V.C,-organisaties. Wij wensen
niet te veel plaatsruimte in onze krant af te
staan om hierover breedvoerig uit te wijden.
Niettemin ligt het op onze weg om de meest
opvallende zaken te- registreren.
In de Haagse beweging van de E.V.C, staat
de boel helemaal op de kop. Mede naar aan-
leiding van de ontwikkeling die het stuca-
doors-conflict heeft genomen, zijn van bo-
venaf meerdere bestuurders uit hun func-
ties gezet, geschorst als leden en ook meer-
dere leden die niet meer op de „goede weg",
waren, zijn èf uit gebonjourd.
Bij de zeelieden is het ook al herrie bij alles
wét de klok slaat. Wij hebben verhalen ge-
hoord van kameraden zeelieden, die de
laatste vergadering van de Rotterdamse
afdeling hebben bijgewoond. Men heeft op
déze laatste bijeenkomst niet minder dan
één Vertegenwoordiger van het Hoofdbe-
stuur der E.V.C, het bijwonen van de ver-

gadering belet. Daarnaast moesten een paar
Hoofdbestuurders van de A.N.BZ. voor de
drang van de leden bukken en werden twee
bestuurders, die min of meer door wanhoop
gedreven hun functies ter beschikking had-
den gesteld, weer achter de bestuurstafel
geplaatst.
Heel wat kameraden zeelieden kunnen de
zaken gewoonweg niet meer volgen en het
is verklaarbaar, dat vooral in Rotterdam,
velen de E.V.C. de rug toekeren.
OOK m BRABANT ROMMELT HET!
Een bekende propagandist van de E.V.C.-
beweging in deze provincie met als stand-
plaats Tilburg, heeft er de brui ook al aan-
gegeven. Hij heeft zjjn gesalarieerde functie
ter beschikking gesteld omdat ook voor hem
— die geen CP.-er was — het practisch

werken onmogelijk was geworden.
En dit rommelen bepaalt zich niet bij Til-
burg, maar ook in verschillende andere
plaatsen in het zuiden liggen de zaken ho-
peloos dooreen. De liquidatie vooral in het
Zuiden van de E.V.C., is in volle gang.
Wij weten dat velen van de teleurgestelden
in de Ë.V.C, in de situatie van dit ogenblik,
hun blikken gaan richten op het O.V.B. ,
Men begint in het land hoe langer hoe meer
te. begrijpen, hoe de Rotterdamse afdeling
van de E.V.C, het vorig jaar in Maart tot
haar zelfstandig optreden is gekomen niet
alleen, maat men begint thans in te zien dat
er geen andere weg mogelijk was. Wij hopen
dat al dit gerommel in de E.V.C, zal bevor-
deren, dat niet alleen deze kameraden
E.V.C.ers maar ook met hen vele anderen,
de weg naar het O.V.B. zullen vinden.

Ons Bureau voor Arbeidsrecht
Eén steun in de strijd

Wij betogen bij, het propageren van het
O.V.B, oon., dat we 'er naar streven, een zo
goed mogelijk functionerend-Advies en
Bureau van Arbeidsrecht te bevorderen.
Kam. Hoofdman heeft de leiding van dit
Bureau.
Dat er heel wat klachten en grieven komen
en ook veel leiden tot het voeren van pro-
cessen, mag blaken uit een greep van de
direct bij de hand zijnde gegevens die wjj
hieronder vermelden.

De letter voor het streepje is de naam v(
bet lid waarvoor is geprocedeerd en de naaïu
achter het streepje de naam van de werk-
gever/werkgeefster. De bedragen achter d«
namen zijn de aan de betrokken arbeider*
toegewezen gelden.

HET O.V.B. BESTAAT VIT DE ONDER*
STAANDE BEDRIJFSORGANISATIES.

R/v. Bekkum
R/v. Bekkum
M/v. Bekkum
R/v. d. Ham
V/Gemert
Gr./v. Eijk
S./Quick Disp.
M./Swartouw
H,/Dekker
M./Hagenbeek
H./v. Eesteren
S./Bosman
P./Kusters
M./v. d. Voort

ƒ
f»

j»

ïJ

n
9t

n
n
n
n
D
M

M

n

34,29
29,41
29,41
24,71

850,—
58,—
29,23
90,-
51,78

833,21
131,95
60,—
80,-
88,-

S./van Vliet
B.yHensen
D./v. Riet
W./Kruidenier
K./JasperS
M./QuickDisp.
R./Luhrman
H./v. d. Burg
P./v. Deelen
V./Montaan
V./Aarts
M./Banis
B./v. d. Berg
B./v. d. Willi-

gen

ƒ
)*

11

»
»)
*I
tl
I»
n

n
tt
n
tt

PI

73,—
28,-
48,-
20,-

126,—
33,44
33,—
37,70
30,75
80,-
4345
30,24
30,—

45,-

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Mijn-industrie (Kolen-Olie-Turf).
Metaal (w.o. ook diamant en edelmetaal-
bedrijven).
Kleding en Textielindustrie.
Grafische Industrie (Papierfabr.).
Bouw-industrie (w.o. hout- en meubel,
bedrijven).
Fabriekmatige industrie (w.o. voeding- en
genotmiddelen en chem. industrie).
Agrarische Bedrijven.
Handel en Geldwezen.
Verkeer (w.o. Hocare, zeevaart en visse-
rij, havenbedrijven).
Overheids en Part. Nutsbedrijven en Cul-
turele instellingen.

HET O.V.B. — ONAFHANKELIJK VER-
BOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES -
IS DE SAMENVATTING VAN DE BE-
DRUFSGEWIJS GEORGANISEERDE AR-
BEIDERS. LANGS DEZE WEG IS HET

ALLEEN MOGELIJK DE ZO ZEER GE-
WILDE EN NOODZAKELIJKE

E E N H E I D
TE BEREIKEN!

Ondergetekende (Naam)

Adres ,

Beroep Werkzaam

*) Geeft zich op als lid van het O.V.B.
*) Verzoekt nadere inlichtingen of huisbezoek.

Handtekening ,

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt.

Algemeen adres voor Arnhem: A. F. JAGERS, Onder de Linden 113.
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Antw.achr.d.d.12 Juli 1949,no.6445'
Onderwerp:Propaganda-aotie O.v.B.

11 Augustus 1949

G E H E I M .

DAU-2J1
PAR-

Met batremng tot vermelde "briet
j

Met betrekking TJOT uw t@x-aj.ju« VOJLUTOJ.^ „^^—r - - T - , .____
de eer U te "berichten, dat op 3 en 4 Augustus 1949 van enige pro-
paganda-actie vanwege het O»V.B.in deze gemeente niet is gebleken.

Indien deze actie alhier eventueel op 29 en 30 September
a.s.taocht plaats vinden, zal daaromtrent t.z.t.worden gerappor-
teerd,
«einde»,

Aan het Ministerie van Algemene Zaken
te

' s - G R A V E N H A G E .
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[albevan d_ej bespreking/van het bestuur van
het O.V.B., gewijd aan de op 18-7-49 gehouden bijzon-
dere ledenvergadering van de A.N.B.Z., gehouden op

.Zaterdag 23 Juli 1949J te 15,30 uur, in het eigen
kantoor aan dé Uiaes de YrieselaacTt® Rotterdam.

Aanwezig: Smid, Wietse\bekend);
Hoofdman, Jaoo0*N(bekend) en

'' CornèTIJp (bekend).
_ Smid,Wietse geeft een overzicht van het conflict
ïn de~gêTederen van de A.N.B.Z. en zegt dat aloud i,
We. l lom Johanneo (boteend) zijn bestuursfunctie zal
blijven vervullen op voorwaarde dat de af d .Rotterdam
van de ANBZ definitief breekt met de ETC.

Men zal echter ernstig rekening moeten houden
met het feit dat de CPN, BlokzijljBEgsMifS" opdracht
zal geven de Rotterdamse FëatuurcTers van de AJDTBZ er
van te overtuigen dat van een zich losmaken van de
ETC geen sprake kan zijn, daar een afscheiding van de
ETC zal moeten worden besproken op het congres der
AÏÏBZ, hetwelk eerst in 1950 wordt gehouden^

Spr. vraagt zioh af hoe de houding dan zal zijn
van de hoofdbestuurders ïHSZwart, Klaas, Koning, Jaoob
en Hqiting, Andries Geer-fc (allen bekend).

"" ¥ï;j , het OTB, zullen daarom G-laudijW-r/T advise-
ren de scheuring met de ETC niet uit te stellen tot
het AEBZ -congres, doch haar reeds op het ETC-congres

. en dan landelijk voor te stellen.
l Wordt dit voorstel landelijk niet aangenomen
ydan geldt het in ieder geval voor de afd.Rotterdaau?
5pl'. tHëlt voor G-loudi/f.J. van het standpunt van het
OTB op de hoogte st stelj.en

roosterwijk,C., lae'ê'n't, dat nu reeds de tijd rijp
is om1 een bespreking dienaangaande met Koning,J. en
3>e Zwart, K. te houden. Hoewel spr. de Eouding van de
Koning,J. en ^e" Zwart,K« afkeccrt, bleek toch op de
j.1. gehouden vergadering van de AITBZ, afd.R'dam,dat
zij erkennen dat er grote geschillen tussen de AFBZ
en de ETC bestaan, zo erg zelfs dat zij van te ver-
wachten explosie's spraken.

Dit toch moet als een bewijs van wantrouwen, in
de oren, van de ETC-leiding en in die van Blokzj^TTBN.

leli vraag blijft .TeiiiqgmB ugpr.open, n. 1. meenden
Amsterdamse bestuurders wat zij zeiden of pasten

zij zich aan bij het standpunt van de vergadering om
nog te redden wat er te redden is ? laten wij ons
niet vergissen in deze hoofdbestuurders. Hoe zal hun
houding zijn op vergaderingen te Amsterdam en IJmui-
den b.v. indien daar niet zo eensgezind op breken
wordt aangestuurd.

Spr, meent, dat de bestuurders zich geheel bij
de mening van de eventuele vergadering zullen aanpas-
sen. Alleen dan is een koersverandering mogelijk, als
deze bestuurders meenden wat zij op de hier j.l. ge-

Jioud en vergad er ing van de AlfBZ hebben gezegdl^
Spr„meent meer houvast te hebben aan de felle

-houding-
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houding dezer bestuurders in de vooravond van dse
vergadering.

Worden de Amsterdamse bestuurders niet door de
ETC op het matje geroepen, dan kan men rustig aan-
nemen, dat zij zich tegen beter weten in hebben aan-
gepast; gebeurt het wel - iets wat wij spoedig ge-
noeg zullen horen - dan kunnen wij met G-loudi^.J.
deze zaak grondig aanpakken.

Wij weten dat de Rotterdamse afdeling van de
AHBZ het grootst is, immers zij telt momenteel 100£
leden. De landelijke kosten worden grotendeels door
de Eotterdamse afdeling gefinancierd. Daarom zal
het OYB in ieder geval deze afdeling moeten trachten
te winnend
••—•
/x-* lip of d man, J* (adviseur OTB) voor spelt, dat door de
ETC aXles in het werk gesteld zal worden om^dewexplO'
sies" uit te stellen, tot het AHBZ congres. Organi-
satorisch gezien, heeft de ETC een grote kans van
slagen^ Laten wij niet te grote verwachtingen hebben

e financiële onafhankelijkheid van deze E'damse
afdeling. Wij weten dat cijfers en geldzaken steeds
doojr de goochelaars van de ETC worden opgelost.
lloud i laaft, zal met alle middelen moeten worden be-
werkt. In ieder geval zal de E'damse afdeling van de
IITBZ met de 1YC moeten breken J?

~~" ÜTÖT; na het ETC-eongres zal de verdere ontwikke-
ling:moeten worden afgewerkt.

Spr.stelt zich hierna telefonisch in verbinding
met G-louditW.J. en maakt met hem een afspraak voor
•hedenavönl.
"""""̂  ïe 17.30 uur wordt de bespreking beëindigd.

EINDE

C

ft»: M.

AamC.Y.D.
I.D. Amsterdam
I.D. Den Haag.



Ontwerp resfcluti» met betrekking, tot de pem. randsvsrk.1949 van het
Centr.Comitr d?*r R .C.? .

U t T I R E K S E L
lit

\}3vf •?•'>,'! e v.\n. ov^r^inrer , ; d" onv^y-soi-nl i jke k3 Hpsens t r jUd , de
noodzaak van de r ev j iu l ionnö i ro p ui-r, i j »
Het is d3&ror : , dat, de ul tsla^-n -hoe !>ej ;<--hei ' i tn ook- e «s n beves-
tiging vorm o i': var: het proces v>ü"« heroriënter ing, dat aich in dfi

T^ arte ider skla <r s<? vol t rekt«,

/- /••..•

/» ./*•

De vooruitgang ' r ; ^.t^rfK- rr.et. 900 ste^yt.p" (plm. 70/>) tegenover
de teruggang van de C . F U : \, al moeten wij ons voor overdrij-
ving hoeden, i.Jet *o r r] P n on:: *-.v schut. In 19^-S konden wij terecht
r'.egper,, dat de uitsl^er. voer onse par t i j -b 1.1 de tendens na^r
rechts, het zich afkeren vu P ac C.F S " B - d'^arvan bet steiapel/dra^
gen. Terwi j l dezelTJe t^nd^i;?; zich ook thans heef t gemanifesteerd
ai.lr. « i j in bÈwec-ic.fndft .Q..tf' vooruit gec'^n. Toch ia het nood-
^akal i jk , v.-, s t te rt.ellen, cat dej;e vooruitgang voornamelijk
viel -xi/anr te nemen J i» die a'rt^idei^v.'ijken, y.-aar ook. de C f t P 0 N .
enlj;'*? vooruitging ü O f V . t ^ c Hoh j . jnb^^r in t^enstelüriP net de
conclusie, cl.'-.fc -AU'.!' v.,;c;-uitf;;'.n; en oï i^anks de teruggong van de
C ,Fa" „ Is z i j da.nr^.r:^..:-"- l^ve;; c i .£ ln^ 0 Terwij l de C.? 0 X„. slechts
door steun van oe aieec •" rrtrlj-rïbare delen van het fimsterdaiuse
proletariaat eerr nie\"^^ doV.'ypl^ o*--, t?, i e p was het dezelfde r-
:•«?; on^.e p s r t i j v;elke tot vooruitgang le idde 0 .

In Rvt t^rd
par t i j een

O '"i T. l O i ,. ...

kond f; n vrij voo.'
tOjer?.'.,^, no0 1 ''t*
F ir_ f. bf-Vy r.d hu i d

."i u
hr»t er o t in de geschiedenis van de

, vvfil^e door zijn w,'orkKt»amheder.
e.a vertrouwen geniet bi.j esn vrij

groot deel der arbeiders, ['.et -,',<is daarom, dat de partij vrij r̂
te vwr^ac'^tin,--*"-" heeft p.er-t^ld is: de Hot r.ardamse uitslagen,

i;*;ftSpj.-ok'en, dat de^jj vooruitgang cnetDuidelijk dient, te
in f;eon ^

i'i. Rotterdï-::.
dat hét aantal arhei
Cos terwijl rroter i4;

der C0P.T"0

kel oplicht bar; deze verdacht in t; en
i lü een toleurstelling geworden^ te.aeer o.fr1
o^i , dat vertrouwen ptelt in partijgenoot
dan on;" tot.ile GtÊmrfienci jf<sr . *erwijl de
ï.io'-i ook in :!ez,e stad, de belan^ri jksto

arbeidersstad v '-n o. it l.>.r.d, cprii«uw manifec. teerde hoeft de par-
t, i j er niet
Ofschoon vie

r ? i ï i \ *

niet
profiteren.

in ce bedoeling lipt, in een herhaling der
s}.** te treden, moeten de oorzaken vun onae

atie ongetwi;;.f'c.id voor e^n Tr^ l f ingr j jk deel in de heersende
udiiif.en op v^kbe/.eginypgetied werden r;ez,ocht. De uitslag

onze part i j is, hoe wij ook over de waarde van het 00"v'.3,
van ;nening mogen ve?3«hj.llofi, evn votum van wantrouwen in deae
orponisat ie dei- '-otterdatj-.se arbeiders. Gok de leden 'van het
O e V e B » , aelfs cie vr.n bcuv/vak, bobben in meerderheid C 0 F o K * of
P s v . d 0 r t , gestemd of zich in de moeste gevallen van sterraiing
ontho\;deii. In het laats te geval betreft het veeleer een votum var
wfe.ntrcu\vfrn jsgens on?e pa r t i j , veroorzaakt-, door sterke a-poli-
tieke en syndicü.!? j.ötische tendensen. Al Is er g^en enkele reden
de .aot^.erd^iMSe uitslagen als debacle te kenn^erkè*!!, y,ij houden
toch ten ernstige v.'aarr.cluivïins in. Bli jven wij in Rotterdam
onze vakbewefUn??;c.ct:'.viteri Beperken tot het O.V.B, en de op-
l>oxiv; van de;Jt; pr^u^ira t io , dan .i.soloren w i j ons onverbiddelijk
van de masra v^:; het RotLerdanjr .e proletariaat, Het is n^eer dan
ooit noods/ikeli j k , dat ofu;e par t i j^enotan üieh baserend op de
besluiten van vai:L-tnvogir.gscon{'Grentie.s en o on gr essen tegenover
de syndlcaiist&sehe en messiüriistir3che tendensen der O u V ö i 5 0 de
noodzaak van vakijewegirgseenhüid stellen er» hij elke ui ch voor-

"logeli.jkheid, het initiatiei' ncrmeri tut het doen van con
crete eeriheidsvoorsteileru- In £evul zul de pa r t i j dloor de
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meerderheid der Rotterrlaras.e arbeiders niet tne&r als QeY.B»-
organisatie-wordën beschouwd, terwijl de in het 00V<,3, bestaan-
de partij-vijandige elementen in de strijd om de toekomst der

v^awAg-trig onherroepelijk tot de nederlaag zullen zijn gedoemd.
>e uitslagen ook in Rotterdam bevestigen, dat si j niet los te

\n zijn van het proces van heroriëntering der arbeidersklasse
alt landelijk iso3ement en stagnatie der C. P, N, samen met ie-
elfde verschijnselen in de E.V.C., in Kotterd^a weerspiegelt
e uitslag voor onze partij >et isolement van de 0,V0B. Er is
gesn enkele reden tot pessimisme r*ls wij onae taken begrijpen,,
onze Hotterdamse partijgenoten genieten een groter vertrouwen
onder de arbeiders dan uit de verkledingen Is gebleken. De toe-
liomst zal dat bevestigen, als \vij niet doof blijken te zijn voor
de waarschuwing, welke de Rotter.damse arbeiders de O.V0E, -lei-
ding hebben gegeven.

HST BLOK IN D E N H A A G.'
Een verkiezingsblok is in (3e regel onvoordfcllg voor de revolu-
tionnaire partij. Onder de arbeiders ontstaat gemakkelijk de in-
druk, zowel i»vera, de noodzaak, delen van het program te laten
aa* vallet, sis door do rawenwerking met olemen^teri, die geen at* r-
spraak kunnen raaken op het vertrouwen der arbeiders, dat het er
"niet zo seer op aankomt". En in doorsnee zijn het de centris-
tische elementen, die het inderdaad niet zo na ir* plegen te ne-
men met program on taken, welkt! het voordeel trekken van deze
samenwerking.. Het is om deze reden > dat het P„B. niet o.or-d̂ r-

--.^PTZéiirig besloot tot deelneming aan het blok t f; adviseren»
Hé"t"gln"g' "h'ïërbij uit "v i r» '"Je gedaohte} "aat "aïch voor Hen Haag
een gelegenheid bood, het bestaande i s oleraor.it 'te doorbreken, ook
in de derde stad van het land "Trotskistische" eandidaten te
stellen en, CÜF yavolg v&n de paraeiv.verking, nieuwe mogelijkheden
tot opbouw van de afdaling te scheppen. Talrijke bezwaren kwamen
te vervullen ocid:it: a. overeenjt.efaraing was te bereiken op de
basis van een program .-lat geheel door ons zou kunnen worden on-
derschreven; b. de iuet onc samenwerkende or^anisfttie? geen ty-
pische centrlstische organisaties warer met ervaren onverbeter-
lijke centristen in de leiding, doch veeleer te beschouwen zijn
als groepen,' die naar leiding zoeken; c„ de positie van de par-
tij zo uitzonderlijk is, dat elke samenwerking rast ons de breuk
met stalinisme en reformisme slechts kan verdiepen; d. de aan-
wezigheid van beproefde in elk opzicht betrouwbare partijgenoten
in Den Haag het gevaar van verkiezlngsopportunisme tot een mini-
mum beperkte,] Wij moeten helnas vaststellen, dat «Is gevolg van

, een ail«verstand in het program het punt "ontwapening" werd op-
genomen, waarvoor de partij als geheel de verantwoordelijkheid
niet heeft kunnen aanvaarden. Bovendien werd in de schriftelijke
propaganda als gevolg vnn onvoldoende gelegenheid tot controle
niet altijd het gemeenschappelijk propram In acht genomen en tot
uitspraken overgegaan, welke IN STRIJD bleken'met de beginselen
der partij o j
Het betrof hier eer. eerste ervaring, waarbij in alle gevallen '
van opzet bij de met ons samenwerkende organisaties ge^n sprake
bleek te zijn. Toch zal voortaan als eerste noodzaak'voor.een
dergelijke samenwerking de volkomen gemeenschappelijke ovéreen-

. stemming t„a0v0 de propaganda dienen worden gestelde Doch afge-
zien van deze ernstige tekortkondngen: de door de partij met de
samenwerking beoogde doelsn bleken juist te zijn gewaardeerd:
de belangstelling voor ons program bij onze bondgenoten Is toe-
genomen, hun kloof met stalinisme en reformisme verdiept. Boven-
dien word., het blok vrij algemeen als 'L'Er.DligWLstlaEh'1 beschouwd, /
voor onze Haagse S f deling opende deze ver kift zi.r> p «actie "bovëh-
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In/aansluiting op dezerzijds schrijven Ho.
I.D.706,d.d.1-6-49, wordt hierbij toegezonden een
afschrift van de rede van Bestaan,J., gehouden in
de besloten jaar-ledenvergadering van de Bedrijfs-
organisatie "Verkeer" O.Y.B, op 29-5-49.

Aan 0.7.D.
/•'s "



Verbinding: ;» f, :',-
No.868. '
Onderwerp: verg.bedrijfsraad O.V.B.
Datum ontvangst beriehT; 1 Juli 1949.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht: betrouwbaar,
levens bericht verzonden aan:
Medewerkende instanties: gene.
Ondernomen acties: gene.

Volgno.

7 JUU1949.

ACDj

6 Juli 1949.

vVerslag van de vergadering van de Bedri^fsraad
van het 0,7. B.., gehouden op 30 Juni 1949, t e 20 uur,
in het eigen Kantoor aan de Claes de Trieselaan 146
te Rotterdam.

i

Aanwezig 11; van de 15 leden.
Van Diejen, Jilles, geb:6-9-16 te Rotterdam,

(bekend) opent te 20.15 uur. bij afwezigheid van
Ooaterwijk,Cornelis (bekend) de vergadering, doet
voorlezing van de uitg»ga&e stukken en bespreekt het
geschilpunt betreffende een eigen krant voor de afd.
"Bouwvakken11 van de af d .Rotterdam, hetwelk met enkele
woorden op het oogres van 12 Juni j.l. door Smid,
Wietse is aangeroerd» Spr. zegt, dat het, zoals be-
kend mag worden verondersteld, in de bedoeling lag
een eigen krantje te doen verschijnen, waarvan de
kosten zouden bedragen: f.100.- bij 2 maal en f.70.-
bij 1 maal per maand verschijnen. Dit is óp het eon-
graa wel vastgelegd, doch dit is gebeurd naar aan-
leiding van een toezegging van SmjLd,Wietse, die nu
echter zegt, dat het een persoonlijke opvatting was,
dus niet bindfnd. Deze week hebben Smid,Wietse en
Van den Berg, Anton, dit onderwerp nog eens bespro-
fcen; in principe is de uitgave van een blad voor de
bouwvakken goedgevonden.

Wij hebben naar aanleiding hiervan de landelij-
ke Raad verzocht nu definitief gelden ter beschikking
te stellen.

Appele, Philippus G-odefridus, geb:14-7-1900 te
Rotterdam, zegt, dat de zaak ingewikkelder wordt ge-
maakt dan zij is. Het Rotterdamse propagandaplan
voor de a f d. Bouw vakken, zoals dit op de vorige ver-
gadering van de Bedrijfsraad is besproken, acht spr.
broodnodig en nuttig en een bespreking hierover met
het Uitvoerend Bestuur gewenst.

Behalve toezending van deze krant aan de leden,
zal zij ook op alle bouwwerken moeten worden bezorgd,
Vooral nu de E.V.C, en de C.P.N, zulke gevoelige
klappen krijgen, moeten wij actief worden. Een blij-
vend contact met de arbeiders acht spr. van zeer
groot belang.

Brouwers (personalia alsnog onbekend) bespreekt
de door Vermeulen, A., op het internationale Arbei-
ders congrü~ïë~̂ ênève opgeworpen kwestie, keurt dien
optreden goed en zegt, dat Jaok het O.V.B, de Katho-
lieke arbeiders duidelijk moet maken dat de

-niet-
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anders is dan een instrament van de kerk, hetwelk het
kapitaal en de kapitalisten beschermt. Men zie daartoe
slechts de door Mgr.Poela in Limburg ten voordele van
de mijneigenaars bereikte resultaten.

ireHen, Johann Thedor, geb: 21-4-01 te Rot-
terdam, maakt melding van een geval van weigering van
gevraagd ontslag xxa door de firma Dura. Be betrokken
arbeider zou zich tegen de personeelschef van die
firma hebben verweerd, met te zeggen, dat blijkens een
O.Y.B. -bestuurder geen wet verbiedt na opzegging ont-
slag te nemen. Hierop zou die personeelschef hebben
gezegd: "Jij bij het O.V.B,? Je kunt direct gaan en
je kameraden ook als je die hebt". Spr. meent dat hier
een gepeperde brief van het O.T.B, aan die firma op
zijn plaats is. Immers een 0.7. B. -er staat daar slech-
ter bekend dan de eerste de beste 1.7. C. -communis t .

7an Die j en, Jilles zegt toe dit geval aan
hetJtJbestuurTe zullen voorleggen.

Versloot, Harmen, geb: 12-10-83 te Schiedam,
e niet meer werkt, zegt zioh uit dien hoofde uit de

bedrijf Braad te willen terfrg trekken.
Van Die jen, Jilles verzoekt Ver s loot , Harmen

zijn bestu ur swér kzaamhed en te willen blijven waarnemen
i tot in een komende ledenvergadering een nieuw of gewij
zigd bestuur is gekozen. Spr. zegt, dat OQBterwijk, C.
in verband met de moeilijkheden bij de Haagse stüea-
'doors naar daar is geroepen. Dit is dan ook de reden
waarom hij hier niet aanwezig is. Spr. sluit, na aan-
gekondigd te hebben, dat na de eerste ronde van de

vergadering grote propaganda-aetie,j*zal worden belegd voor alle
Egtterdamse bedrijfsraden en plaatselijke raden van
alïë~lïr deling en, te 22 uur de vergadering. — IIEEDE-- ---

A*
* *
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Verslag vanydè propaganaa-iees

ai 1949.

vergadering met
bal na van het 0.7.B., gehouden op Zaterdag 2 Juli 1949,
te 20 uur, in de Schouwburgzaal van "Odeon" aan de
Gouvernestraat te Rotterdam.

Aanwezig 175 mannen en 125 vrouwen, o,w.2 perso-
nen in militaire uAiform.

Medewerking werd verleend door de artisten Willy
Rex en Kol van Dijk - S hè ïwo Christofs en de Marvelli's,

Van Os.Leendert, geb;17-1-11 te Rotterdam, opent
te circa 20.15 uur met een welkomstwoord deze bijeenkomst
en zegt, dat deze vergadering niet moet worden gezien alt
een avond van uitsluitend vrolijkheid, doch als een met
een propagandistische inslag. Spr.uit vervolgens de wens,
dat na deze avond de eenheidsgedachte tot daden zal mo-
gen uitgroeien, waardoor de arbeidersmassa ervan over*
tuigd zal worden, dat alleen het O.V.B, haar kan leiden
naar betere sociale en economische verhoudingen. Spr.
kondigt hierna de Two Christo's aan.

Smid,Wietse zegt het bijna moeilijk te vinden op
een feestavond algtöéze ££n rede te houden, doch een goed
gevulde zaal maakt het bemoedigend. Met feesten en spre-
kan alleen echter komen wij er niet. Spr. vergelijkt dan
de opkomst van de vakbeweging met de groei van een baby
tot een stoere man die veel moeilijkheden kan verduren
voor hij wankelt en vraagt zich af waar op het ofcgenblik
deze stoere man dan wel staat. De bestuurders van alle
organisatie's hebben hun doel gemist; zonder meer hebben
zij de macht genomen en alle medezeggenschap in die or-
ganisaties tot een aanfluiting gemaakt. Zij zijn de werk-
tuigen geworden van de regering en de kapitalisten. Op
ons rust de taak de arbeidersmassa de ogen te openen.
G-een regering, vakbond bes t uurder, dominé of pastoor zal
uitmaken wat gedaan moet worden in het belang van de
arbeidersklasse, doch de arbeiders zelf zullen hun stand-
punt bepalen. Aan ons de taak deze varkensstal uit te
mesten. 2wee oorlogen hebben &EX in de loop van deze
eeuw gewoed en alles wijst er op dat op een derde wordt
aangestuurd, getuigende gesloten pacten. Het is de
plicht van iedere man en vrouw van het O.Y.B, de massa
op de hoogte te stellen van het feit dat 120.000 jonge
mannen in dienst zijn van het oorlogsapparaat.

Eens zal men ons erkennen als de organisatie,
die het vertrouwen van de arbeidersklasse waard is. Spr.
doet vervolgens een beroep op aller medewerking bij de
komende propaga^fnda-actie en geeft de artisten gelegen-
heid het feestprogramma af te werken.

Tan Os» L. dankt allen die tot het welslagen van
de avond Hebben medegewerkt en spoort aan tot een uiter-
ste krachtsinsp'anning.We weten dat het bestaande kapita-
listische stelsel gefaald heeft en daarom zullen wij moe-
ten ingrijpen,willen de mistoestanden niet verergeren,
Spr .roept allen op mede te werken aan de verspreiding vai
het propaganda materiaal en daartoe op de navolgende
data telkens te 7.30 uur te verschijnen:
Maandag |.. Juli 1949»Tan Mimwegen,geb:3-8-90 te Rotterdam:

'" "Se Kiefhoekstraat 28, ~
-A - o c- fc -Dinsdag/



-2-
o

e

o

I , 5 Juli 1949, Hamer, Herman van den, geb:10-2-
©9 "6e IJsselmonde, Ebenhae'zerstr.
120b, ,&«*-«* o, "/>,

iWoensdag 6 Juli 1949, Hoekf^Adrianus Hendrik, geb:11-12<
l 97 te Rotterdam, Dirk Smitsstraat

45a, en
Donderdag 7 Juli 1949, Claes de Vrieselaan 146.

Hierna wordt gedanst tot 1.30 aur 's-naohts
•onder leiding van 7an Beek, Cornelis Johannes, geb:
|4_8-09 te Rotterdam,wonende Eendraohtsstraat 5b te Rot-
terdam.

Dansmaaiek werd verzorgd door 7an der Graaf,
«Oornelis Adrianus, geb; 15-3-13 *e Rotterdam, wonende
Cornelis Trompstraat 5b te Rotterdam.- 1IHDE

C Aan C.Y.D.

C



MINISTERIE VAIT « s-öravenhage, 8 December 1949
BIMEKLANDSE 2JKEN

Betr*i Rappel
V. RD.3

moge ik ü nd3n 'schrijven dd. 15 Juli 1949
no* 65285 in herinnering brengen, waarin ik U verzocht
mij te willen doen inlichten omtrent het O.V.B.

Met spoedige beantwoording zult B mij zeer ver-
plichten,

HET HOOHï VAT DS
dege,

/

Aan de Heer J.G.Crabböndani»
Commissaris van Politie
te



MBïïOTBIB TAH «s^Jrevenhage, 15 Juli 1949
ALGEIIEÏIE 2JKEH

MJ1.I Gene S B ITE I M /iJi^/ /
T. ED.3 _,̂ tr^^ri T ^ &flT&'b/Mi

W/ƒ

Hiermede moge Ik ü berichten «at volgens een
ontvangen mededeling bij bat hoofdbestuur van het
Onafhankelijk Verbond Van Bedrijfsorganisaties
(O.T.B.) te Rotterdam een verzoek «as Ingekomen
om te TilYrarg een openbare vergadering te beleggen.

Hierbij werd verklaard dat de E.T.C., die te
Tilburg 800 leden sou tellent bijna "leegloopt"
velen zich nu opgeven als lil Ten nét O.T.B.

teruggang van de E.T.C, zou een gevolg sijn
v«& de achteruitgang van de C .P. K. M j de Jongste
verkiezing en>

Ik KOge U verzoeken mij te villen doen berichten
tot welke opmerkingen het vorenstaande ¥ aanleiding
geeft, waarbij ik gaarne uitvoerige inlichtingen
ontrent dese kwestie ««l ontvangen. '

BOCH) VAN BE DIENST,
Namens deze,

L. L. van Laere.

Aan de Heer
Cosaaissaria van Politie
te TIISÜBQ.



Verbinding: xA''
Ho.835.
Onderwerp: Verg.bestuur en function.v/h O.V.B.
Datum ontvangst bericht: 29 Jani 1949.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht: betrouwbaar.
Tevens bericht verzondan aan:
Medewerkende instanties: gene.
Ondernomen actie; gene. 30 Juni 1949.

C

Verslag van de vergadering van het bestuur en func-
tionarissen van het O.V.B.,afd.Rotterdam, gehouden op
Maandag 28 Juni 1949» te 20 uur in het gebouw «Diligentiat
Coolsestraat 64 te Rotterdam.

Aanwezig 57 personen, onder wie 2 vrouwen, zaalca-
paciteit 128 zitplaatsen.

Van den Berg, Anton, bekend, opent bij afwezigheid
van de voorzitter7 Be Brain,0oenraad (bekend), op ver-
zoek van het bestuur de vergadering en zegt het zeer op
prijs te stellen deze vergadering te mogen leiden, juist
nu wij op het punt staan te starten met ons grote propa-
gandaplan. Wij wftien,aldus spreker, dat het plan ge-
steund wordt door alle leden van het O.V.B, en door allen
zal worden uitgewerkt, zoals het besproken is op de ver-
gadering van de plaatselijke raad, uitgestippeld in ons
manifest en vastgelegd op en door ons buitengewoon con-
gres van 12 Juni j.l. (Zie hiervoor dezerzijds schrijven
d.d.12-6-49 Ï.D.784» Opmerking I.D.R«dam).

Derhalve weet ik, aldus spreker, dat de gedachten
neergelegd in ons propagandaplan, n.l. de massa bekend te
maken met wat het O.V.B, is en wil en de arbeiders te
overtuigen dat alleen het O.V.B, hen kan en zal brengen
naar meer levensinhoud en levensgeluk, tot werkelijkheid
zullen worden. Duizenden lopen rond, zoals ook wij eens
rondlifpen, bezwaard en zonder uitzicht op betere ver-
houdingen. Wij echter zijn bewust geworden en weten dat
het O.V.B, ons werkend volk zal brengen da*a"r waar het
reoht heeft te zijn.

Spreker zegt, dat we om de huidige waarde van de
vakbeweging te kunnen vaststellen, moeten teruggrijpen
naar de tijd waarin de vakbonden werden opgericht en de
toenmalige functionarissen na een dagtaak van 12 tot
15 uur, nog de gelegenheid vonden te strijden voor ver-
betering van het lot van hun medearbeiders.

In deze. nieuwe vakbeweging, het O.V.B., zullen niet
alleen de besturen en functionarissen, doch alle leden
werken met een bezieling en overgave zoals alleen onze
leden dat kunnen. Wij zullen door onze propaganda bewij-
zen, dat de bewering van de E.V.C.,als zou het O.V.B,
dood en bankroet zijn, laster is.

let de mededeling dat hedenmorgen door het _Q..V.IL.-»
hoofdbestuur voor de j££oj>ajïajjdj|̂ aĵ ^
k©e££, WS'lkê T̂̂ flaats biedt aan 2.4 p̂ raonê̂ Ten voorzien
[s van e en 'ge luils insta llatie, besluit spr.zijn betoog.

-Smid-
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Smid,Wietse, zegt dat Eotterdam in 4 secties is ver-
deeld. Elke sectie zal worden bewerkt door 50 a* 60 -perso-
nen met propaganda materiaal. Spr.rekent op aller mede-
werking, daar in het geheel 80.000 exemplaren propaganda-
geschriften zijn gedrukt, waarvan iedere avond 20.000
zullen moeten worden "uitgezet". De auto met geluidsindtc
stallatie zal dan aanwezig zijn voor het verzorgen van de
muziek en op versehillende plaatsen zullen korte toespra-
ken worden gehouden door v «d. Berg »A. en spr.zelf. Be
sectie is in wijken verdeeld. In elke wijk zullen door
2 personen 2000 exemplaren worden verspreid, terwijl de
auto de gehele sectie zal doorkruisen. /"

lBRft3Stë»dag 4 Juli 1949 zal worden gestart te 19,30aur
bij van ffimwegen,J. ( bekend).

Bestman, J. stelt voor in de havens van Eotterdam
per boot ""een propaganda tocht te maken en zegt wel iemand
te weten, die zijn schuit voor dit doel tegen een zaoht
prijsje wil afstaan. Spr.stelt'tevens voor een reelame-
plaat van het O.T.B, te laten opnemen in het journaal
van alle Eotterdamse bioscopen. "**
l De afd.bouwvakken wil zelf het propaganda-materiaal
pp de^ werken verspreiden. Het ophangen van raambiljjettea
lacht zij van belang.

Smid, W. zegt, dat wij geen grote voorraad propagan-
da-materiaal op onze zolders zullen laten liggen,zoals
dit bij de S.7.G. gebeurd, om dan in Moskou te kunnen
rapporteren dat er weer een half millioen manifesten on-
der de bevolktog is verspreid. Wij moeten ons propaganda-
materiaal nuttig uitzetten. Op het kantoorpersoneel en
de bode's kan worden gerekend. Het bestuur rekent op alle
leden. Spr.zegt, dat uit filbarg een dringend verzoek is
binnengekomen omjfaar een openbare vergadering te beleg-
gen, daar dè̂ lTT.C., diö daar ̂ r~llHâ 3e"~800 leden zou
tellen, bijyna ö!j!êglo.opt11 en velen zieh opgeven voor het
O.T.B.. Be oorzaak van de teruggang van de E.T.C, ligt
volgens spreker in _het achteruitgaan van de__C.P.H'.bij
d e gehouden gemeent eraadsverkiezingent T5e""vo"oril;ellen
aangaande het propagandaplan, die zijn gedaan zallen
door het hoofdbestuur worden overwogen.

T.d.Berg, A. zegt overtuigd te zijn dat het O.T.B,
springlevend is. Wij, de werkers van het O.T.B, zijn de
pioniers,die tot taak hebben de massa te verheffen.

Alle pessimisme kunnen en mogen we verwerpen. Be
alleenstaanden, de zoekenden en de teleurgestelden roe-
pen ons. Het O.T.B, is het vertrouwen van de werkende
massa waard. Op de puinhopen van een communistische
structuur moeten wij werken en bouwen om te komen tot
een grote onafhankelijke vakbeweging.

Nadat Smid.W. heeft toegezegd dat op verzoek van
«Terkeer*, de resterende plaatsbewijzen voor de a.s.
feestavond in "Odeon" aan sympathiserenden van het O.T.B,
ter kennismaking gratis ter beschikking zullen worden
gesteld, sluit v.d.Berg, A. te 22.30 uur de vergadering.
W» f*mr^*l*l^ •— «•^Hm«WM«lllV.lU*.>«.^^«.M«Mt _*>^«.„B«»^*ri0-OT««^.l« «• MH.MM* -̂  <•>«• «V—H».»* •«••«**<•«•<•••««••••••« TB "T" Iĵ T̂ TP
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Voor : OA

geschakeld tij het werk.

'. In het havengebied y^ ADisterdfem en JEaio,der duidelijk ook
[eTdera in oen lande gaat aefc gerliclut, dat ds leidingen van
FA .K _•.£.<-»• an A «B,T. (/J.g©nene Bedri j f sbond Transport;; zouöen
j overwegen de ^banden met de ü.V.C. te verbresken en hetzi.j vol-
rkomen zelfstandig, te tz i j in samenwerking laet; bet 0,V.B*, de
iactiviteiten voort tezetten. 2»oals reeds g^aegd betreft het hiel
ino£ niet neer dan een gerucht en dient een en ender Biet de
grootst mogelijke reserve te worden bezien. - ju

•!*'



Verbinding; jjo. 102,
Ho. J?8/49.

Geheim.
Vieringen, 22 Juni 1949.

Onderwerp; Inlichtingen Gortes . v

Datum van ontvangst:

Betrouwbaarheid berichtgever:

Waardering "bericht:

Tevens "bericht verzonden aan:

Medewerkende instanties);

Zeer betrouwbaar.

Procureur-Generaal,F£d. Directeur van,Poli-
tie te Amsterdam,
b.

Ter voldoening aan het gestelde in uw
schrijven d.d. 24 Mei 1949,no.59̂ 74,zeer geheim, "Onderwerp:" Inlichtingen be-
treffende Gortes,wonende te Wieringen,heb ik de eer U Weledelgestrenge het na-
volgende te berichten; •

Gortes,voornoemd is hier niet befeead. Bij
informatie op het gemeentehuis alhier bleek,dat de naam Gortes in het bevolkings-
register niet voorkomt. In de gemeente Wieringen is wel een familie Gorter woon-
achtig, doch deze behoren niet tot die groep personen. Deze familie beweegt zich
meer op kerkelijk terrein. Bij verder onderzoek gelukte het niet de verbiijfplaa-l
van Gortes op te sporen. Uit uw schrijven maakte ik op,dat over E.Hartman geen
ifcichtingen. worden gevraagd.

"einde"

' Wieringen, 22 Juni 1949.
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MINISTERIE VAN *s~Gravenhage. 12 Juli J.949
ALGEMENE ZAKEN

No, i B. 64457
Bijl. t Gene S, B H B I

V. RD.3 ,
Betr.J Propaganda*»actie 0,V.B*

Op het 12 Juni j* l, te Rotterdam gehouden buiten-
gewoon congres van het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisatiesj werden besprekingen gevoerd
betreffende een grote propaganda-actie*

Men beoogt met deze actie, door het geven van een
grotere bekendheid aan het bestaan van hef O.V.B". ,

^ een uitbreiding van het ledental. Zij zal voorlopig
gedurende een half jaar worden gevoerd* te beginnen
Vanaf"Juliö De actie wordt allereerst Ingezet in de
plaatsen waar nu reeds een afdeling van het O,V.B. be-
staat en daarna ook in andere plaatsen.

""" Déze propaganda" gal gevoerd wprden met uitgebreid
schriftelijk materiaal '(aanplakbiljetten', pröpaëaïida-
folders, streek- en bëdrijfsmanifesten ëh het orgaan
«Niëuwë-Strijd'O'rlndlen-Tnogelijk wil~mefr tevens gë-
br'üïk maken van een propaganda-autö" met gëluidslnstal-
Istlèe Ef zullen huisbezoeken worden gebracht en wijk-
vergaderingen belegd worden»

"'"* Tevens' zal tegelijkertijd bedrijfspropaganda,"worden
gemaakt5 in de schaftlokalen zullen de arbeiders Waar
mogelijk worden toegesprokèni Deze actie zal'worden
voorbereid door des morgens voor de aanvang van het

. werk kleine manifesten te verspreiden, waarin de ar-
v beiders op de bijeenkomst des middags gewezen worden.

" "Vöbï deze propaganda-aotie zullen, behalve de plaat-
selijke O.V.B.-bestuur der s en «leden, door het lande-
lijk bestuur worden ingezet de volgende functionarissen:

' fetofi VAN DEN BERG? geb»23-3~1903 te Rotterdam,
wonende aZa aar, Huyg én s s tr aat 13bj voorzitter Van het»
landelijk Uitvoerend Bestuur van het O.V.B.,

Leendert VAN 0&? geb,17-1*1911 te Rotterdam» wonen-
de aldaar9 llathenesserweg 98bj voorzitter van de lan-
delijke bedrijfsorganisatie '^Verkeer"; "
• - Pr^oiscus VAN BODEGRAVEN, g eb ,19-4-1906 te Rotter-
d'am, wonenHe aldaar, Brede Hilleweg 227c; tweede
seö.r etar i s'»pennlngmëe ster van de landelijke bedrijfs-
organisatie lfVerkeerM,

C.posterwi.1k

Aan do Heer '
Cösanisaaris van Politie
te



ge^isjjlM^EE^SJK?' geb»6*-ll"1906 te Rotterdam.
honende EOdaöry West varkenoordseweg 27/8$ •Voorzitter
van 4e landelijke bedrijfsorganisatie "Bouwvak",

, g eb 2 23 -5-1897 te Dordrecht, wonende
Jö,zef fsraëlstraat 74 j voorzitter van de plaat-

selijke afdeling van het O.V.B, te Dordrecht en tevens
landelijk propagandist dier organisatie, " .....

' J iap. GAAiL« g eb « 11-3 -190 2 te Alblasserdam, wonende 'te'
Rötterdaï&j Charlöisekerksingel 20bj bode*própagandist van
de plaatselijke centrale - O.V.B. - Rotterdam.

Bij' incidentele gevallen kunnen worden' ingeschakeld?
" ""Wiet se' SMX ' gèb,9-4«l887~te ~Dë Eeêky' wonende" tC Rot-
t ëra'amV Sneïïinoks tr aat 40« eerste secretêfls^penning-"
meester van het landelijk uitvoerend' Bestuur"- O » V. B, en
van de plaatselijke centrale « Rotterdam?" e'ö ..... " """"
" "' Jffl BESTBiANy g eb «10^ 5** 1918 te Rotterdaöïj ' «onënd© al-
d aar V" Bnè'feen Huët str aat 7b| tweede secretaris-penning-^^
mëëistër""Van het landelijk Uitvoerend Besttïür" *-'0,V,B. en
eerste "sèc"retaris*--penningmeester van de landelijke be«
drijfsorganisatie '^Verkeer",

Elke plaats zal tweemaal door bovengenoemde propaganda-
ploeg worden bewerkt s Aan het einde van &o tweede periode
wordt dan plaatselijk een openbare vergadering belegd»
Volgens" een daartoe opgemaakt rooster zal de propaganda»
aotie "fce

Ensohod© urorden gevoerd op 15, 16, 17 sas 18 Aa-
gustus en op 10, 11, 12 en 13 October, terwijl de openbare
vergadering plaats vindt op 13 Octobar

Ik moge ü verzoeken deze propaganda-aotie van het O.V.B,
té willen doen volgen en mij t»z*t« met het verloop en
eventuele resultaten daarvan, in kennis te willen stellen»

EET HOÖED--VAN DE DIENST, (
<L. Namens deze,v •

L»L»van Laere»



MINISTERIE VAN *s-Gravenhage* 12 Juli .̂949
AIGEtëENE ZAKEN . • '

No.lB. 64457 AS
Bijl.: Gene . d E H B I M (M

V. RD.3 * .
Betr,s Propaganda^-actie 0»V.B«

Op het 12 Juni j»l t te Rotterdam gehouden buiten-
gewoon congres van het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisatie s j vierden besprekingen gevoerd
betreffende een grote propaganda-actie»

Men beoogt met deze actie, door het geven van een
grotere bekendheid aan het bestaan van het 'O.V.B..
een uitbreiding van het ledental. Zij zal voorlopig
gedurende een half jaar worden gevoerd. te beginnen
Vanaf Juli o De actie wordt allereerst ingezet in de
plaatsen waar nu 'reeds een afdeling Van het O.V.B,, be-
staat en daarna ook in andere plaatsen*

"" Déze propaganda" zal gevoerd worden mot uitgebreid
schriftelijk materiaal \, pï öpaganüa-
folder&j streek*- en bèdrijfsiftaMfesten en het oïgaan
MNiëuwë'Strijd'Ov~lndien-Tnogelijk' wil~men tévëftë ge*
bruik maken van een propagahda-aütö" met geluidsinstal-
Istie, Ef zullen huisbezoeken -worden gebracht en wijk-
vergaderingen belegd worden* ,

"-" ^evëns"zal tegelijkertijd bedrijf spro^ag^anda "worden
"gèmajafety iö.' de schaftlökalen zullen de iar beid er s Waar
mögeli'jK worden toegesproken; Dez.e actie zal 'worden
voorbereid door des morgens voor de, aaövang Van het
werk kleine manifesten te verspreideïi| waarin de ar-
beider s op de bijeenkomst des middags gewezen worden.

deze r^opaganda'-aötie zullen^ behalve de ^plaat-
selijke O, V. B. «bestuur der s en -led$n, door hdt'laftto'-
li j k: bestuur worden ingezet de volgende functionarissen'.
' fltóofl V4W DEN BERG y geb«23^3*-1903 te Rotterdam,

wonende aldaar ? Huygensstraat 13b; voorzitter van het
landelijk Uitvoerend Bestuur van het p*V»B.,

Leefldert VM OaT geb.l7*-l*fl^ll te Rotterdam, wonen-
de aldaar ? lathenessérweg 98bf voorzittê-j» van de lan-
deli'jke bedrijfsorganisatie "Verkeer"» "• "

•- ;PrtanoieQus TO: JODgGRjlYEJI. geb*19-4*-1906 te Rotter-
dafti| wonende aldaar , Br èdeu Hill«weg 227c ; tweede
secretaris''»pënningmeestèr van de landelijke bedrijfs-
organisatie "Verkeer",

C«0osterwi.1k

Hoofdcommissaris van Politie" '



Cornells QOSTBRWIJK, g e-fr» 6-11-190 6 te Rotterdam.
wonende öldaarV West varkenoordsenveg 27/8} voorzitter
van de landelijke bedrijfsorganisatie "Bouwvak",
" Eyans^ROOgEN, g eb «23 -5-189 7 te Dordrecht, wonende'
aldaar, j Jog e r Israël straat 74j voorzitter van de plaat-
selijke afdeling van het 0«V.B« te Dordrecht en' tevens'
landelijk propagandist dier organisatie.

" ' J aft GAAL. g eb «11-3 -190 2 te Alblasserdam", wonende "te
Rütt èrdamy Char löi sekerk sing el 20b| bode -propagandist van
de plaatselijke Centrale - O.V.B, - Rotterdam.

Bi~j Incidentele gevallen kunnen worden' ifigë schakelde
gèb, 9-4-1887 te 'De Eëëky " •sïonëndë"të" Hot-

40 eerste secrètarls«penning-~
meester Van he| landelijk uitvoerend Bê'stuur""- O «V.B « en
van de plaatselijke centr.ale - Rotterdam ~?" en ~ "" (
" êb«10-5«19l8 te RotterdaJöj"wohehdë al-

""
^

a j Bus'feen Ëuët g tr aat 7b; tweede secretaris-penning-"
meest er "Ten het landelijk Uitvoerend Bestuur' «"0,7 «B, en
eerste sëcïetar i s^penningmee ster van de landelijke be-
drijfsorganisatie irVerkeerf>«

Elke plaats zal' tweemaal door; .bovengenoemde propaganda-
plöeg worden bewerkt» Aan het/eïnde van io tweede periode
wordt dan plaatselijk een openbare Vergadering belëgdr
tölgëns" een daartoe opgemaakt rooster zal de propaganda-
actie te

Arnliem «orden gevoerd op 8, 9, 10 en 11 Augustus
on op 3y 4. 5 en 6 Ootober. tervsijl de openbare vergadering
P^l^l^ê flrfoillfi^zï^ffftpaganda-actie van het O.V.B.
té willen doen volgen en mij t»z« t« met het verloop en
eventuele resultaten daarvan, in kennis te willen stellen,

''' HET HOOPD-VAN DE DIKTTST, C
Namens deze,

"\
L.L.van'Laere»



\ MINISTERIE VAN *s«*Gravenhage, 12 Juli 1949

AIGEÏ'IENE ZAKEN

No.: B* 644-57
Bijl.: Gene t'MH £ Mv. RD.3 ' .
Betr.t Propaganda-aetiö O.V.B.

Op het 12 Juni j «l, te Rotterdam gehouden buiten-
gewoon congres van het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisaties» werden besprekingen gevoerd
betreffende een grote propaganda-actie»

Men beoogt met deze actie, door het geven van een
grotere bekendheid aan het bestaan van het 'O.V.B..

-(' een uitbreiding van het ledental* Zij zal voorlopig
gedurende een half jaar worden gevoerd, te beginnen
Vanaf Juli a De actie wordt allereerst Ingezet in de
plaatsen waar nu reeds een afdeling " van het 0 , V « B « be-
staat en daarna ook in andere plaatsen*

~" Deze propaganda' zal gevoerd worden ffië t uitgebreid
schriftelijk materiaal taanplakbiljetten'j pröpagaïida-

. folder'S, streek- en bedrijf smanifesteh en het orgaan
, • ffïïiëuwè'Strijd't)v.~ïndien-Tnogeli^k wil^men; têveflê" ge-

bruik maken van een propaganda*-autö" met gëluidsinstal-
la'tiè, Eï5 zullen huisbezoeken worden gebracht en Tiyijk-
vergaderingen belegd worden»

"""" Tevens' zal tegelijkertijd bedrij f spröpaganda" worden
gemaakt! in de schaf tlokalen zullen de ̂ arbeider s waar
mög eli jk worden toeg e spr okèni Dez e actie z al ' worden
voorbereid door des morgens voor de aanvang van het
werk kleine manifesten te verspreiden^ waarin de ar*-

*x beider s op de bijeenkomst des middags gewezen worden»

deze prfcpaganda~a<Stie zullen, behalve de 1? laat -
sëlijke O.V.B. -bestuurder s en -ledenf door het lande-
lijk" bestuur worden ingezet de volgende functionarissen:

geb»23-3-1903 te Rotterdam,.wonende aldaaFj Huygënsstr aat 13b| voorzitter Van het
landelijk Uitvoerend Bestuur van het O.V.B,,

Leefidert V.AN ,OSa geb»17-lf-1911 te Rotterdam, wonen-
de aldaar 3 Mat'henesserweg 98bj voorzitter van de lan-
delijke bedrijfsorganisatie "Verkeer"i

- •^ap.gl^cus VJffl, BODESRAVEgj geb,19-4*-190é"të Rotter-
damy wonende aldaar j Brede Hilleweg 227<ï; tweede
secretarls'-penningmeester van de landelijke bedrijfs-
organisatie "Verkeer ̂ j

C, Oo^ter wijk

De Heer CoEimissaris
T«a Politie
t« APËIDOORH.
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CQj7jniêMg._O^BMI JK < geb„6~ll~1906 te Rotterdam*
wonende aïdaar ? West v arkenoor dseweg 27/8 j voorzitter
van de landelijke bedrijfsorganisatie "Bouwvak",

s, RCffZEN.. gefcï'33 -5-1897 te Dordrecht j wonende
j JozefTsraëlstraat 74.; voorzitter van de plaat-

selijke afdeling van het O.V.B, te Dordrecht en tevens
landelijk propagandist dier organisatie,

" " Jan GAAL, g eb «11-3 -190 2 te Alblasserüam", wonende " te
Rotterdam» Chat löisekerk singel 20b$ bode -propagandist van
de plaatselijke centrale - O.V.B. «Rotterdam.

: incidentele gev allen 'ktffinen worden- ingëschaKeldi .
Wiet .se' SMIDo ' gêb^9-4'"l887 te 'De Eëêky' 'Wonende" te" Rot-

tëjfd'atif, Sneliinokgtr aat 40j eerste secretaris-penning-
möê Ster Van he& landelijk uitvoerend' Bestuur"- O „V .B. en
van de plaatselijke centrale - Rotterdam," en - , - (

gëb<r10»5«19l8 te Rotterdamy -töhèhde al-_
d aiJ? * Buèken Huët str aat 7b$ tweede secretaris^penning-
mëëister'^an het landelijk Uitvoerend Bestwur «"OoV.B." en
eerste secret ar i s^penningme e ster van de landelijke be-
drijfsorganisatie "Verkeer"*

Blke plaats zal tweemaal door bovengenoemde prbpaganda-
plp'eg worden bewerkt* Aan het einde Van èa tweede periode
wórdt dan "plaatselijk een openbare vergadering belegd.'
!^^%Ja^^me^saafWf^^aH^ « OP
2*réSi 3v Septamber. terwijl dé opeab&re vergadering plaats
vindt op 50 September 1949*

Ik moge U Verzoeken deze propaganda-actie van het 0«V»B»
té. willen doen volgen en mij t,z«t. met het verloop en
eventuele resultaten daarvan^ in kennis te willen stellen,

HET HOOHTVAFBE DIENST,
Namens deze,

•'4 *

L»L»van Laere»



MINISTERIE VAN
AIGEMEÏÏE ZAKEN

No,: B.64457
Bijl»: Gene

V. RD.3
Betr«: Propaganda*actie O.V.B*

's-Gravenhage, 12 Juli JL949

S E H E I

Op het 12 Juni j*le te Rotterdam gehouden buiten-
gewoon qongres van het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisatie s 3 werden besprekingen gevoerd
betreffende een grote propaganda^actie»

Men beoogt met deze actie, door het geven van een
grotere bekendheid aan het bestaan van het 'O.V.B.,
een uitbreiding van het ledental* 2ij zal voorlopig
gedurende een half jaar worden gevoerd» te beginnen
vanaf "Juli o De actie wordt allereerst Ingezet in de
plaatsen waar nu reeds een afdeling van het O.V.B, be-
staat en daarna ook in andere plaatsen.

"" Deze propaganda" zal gevoerd worden met uitgebreid
schriftelijk materiaal t aanplakbiljetten, pröpaganda-
folders? streek- en bedrij f sinanifesten ë'n het orgaan
MNiëuWe'Strijd")TIndlen-inogeli3k wil'men tevensi ge-
bruik maken van een propaganda-autö" mét geluidginstal-
latï&e Er zullen huisbezoeken worden gebracht en wijk-
vergaderingen belegd worden*

"~ levens" zal tegelijkertijd bedrij f spropaganda" worden
gemaakt|' in de schaftlokalen zullen de arbeiders Waar
mogelijk worden toegesproken» Deze actie zal'worden
voorbereid door- des morgens voor de aanvang van het
werk kleine manifesten te verspreiden^ waarin de ar-
beiders op de bijeenkomst des middags gewezen worden.

Voor deze propaganda*-aOtie zullenj behalve de plaat-
selijke O„V*B„-bestuurders en «leden, door het lande-
lijk" bestuur worden ingezet de volgende functionarissen:
" ^ton' VAN DEN BERG, g eb ,23 «3 -1903 te Rotterdam,

Wonende ald*aar7~lïuygensstraat 13bj voorzitter van het
landelijk uitvoerend Bestuur van het 0*V*B.,

Leendert VAN OS. g eb. 17-̂ 1-1911 te Rotterdam, wonen-'
de "aldaar j Mathenesserweg 98b; voorzitter van de lan-
delijke bedrijfsorganisatie "Verkeer"*
- .̂ •.anc^gcus VAJT BODEGRAVEN, g eb ̂  19-4-190 6 te Rotter-

damj wonende aldaarj Brede'Hilleweg 227c; tweede
secretaris'<-penningmeester van de landelijke bedrijfs-
organisatie lfVerkeerlf,

C»0osterwi.1k

Aan de Heer Corpschef
der Gemeente Politie
te
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OpSTBRWIJK. geb96«ll-1906 te Rotterdam.
honende aldaar. Pfestvarkenoordseweg 27/8j voorzitter
van de landelijke bedrijfsorganisatie "Bouwvak", ' "•

ROOZENj g eb i 23 «5-1897 te Dordrecht, wonende
j 3 Q& et I sr aël s tr aat 74$ voorzitter van de- plaat-

selijke afdeling van het O «V.B. te Dordrecht -en tevens
landelijk propagandist dier organisatie,

"Jan GAAL» g eb. 11-3 -190 2 te Alblass er dam", wonende "te
Rotterdam» Char löi sekerk sing el 20b§ bode -propagandist van
de plaatselijke centrale - O.V.B, - Rotterdam.

' incidentele gevallen küHnen worden' ifig'esehakeld'ï
" ~~ 'gtetae' SMID.'tt ' g eb , 9 -4-188.7 "te 'De Leéky ' wï)nëndë" te" Rot -
t ëFSarnY Snellinökgtr aat 4Ö«. éérste secret af l s -penning ~~'
meester van he| landelijk uitvoerend Be'stuur'"- O.V.B, en (
van de plaatselijke centrale - Rot t er dam j" ê'n " "'"
...... 7ffl BESTMAMf g.eb', 10-J-1918 te Rotterdafflj"töiiëndë al-
daa3? 5 Blieken Hüët straat 7b| tweede secretaris-penning-"
m@e gtir "Vaft het landelijk Uitvoerend Bestuur' -"O, V. B. en
eerste "sëcretaris^penningmeès'cer van de landelijke be-
drijfsorganisatie "Verkeer11*

• Elke plaats zal tweemaal door bovengenoemde propaganda-
ploeg worden bewerkt» Aan het einde Van $o tweede periode
wórdt dan plaatselijk een operibare vergadering belegd»
Volgens' een 'daar toe opgemaakt rooster zal de propaganda-
actie te HOOTÏI word«x geiroera 05 22» a?» 24 ©n 25 Augustti*
en op 17, 18f 19 «n 20 October, terwijl de vpmbsee* verga»
dering plaats vto&t op 19 October 1949»

Ik moge U verzoeken deze propaganda-aotie van het 0«V»Bé
té willen doen volgen en mi^ t.2«t, met het verloop en
eventuele resultaten daarvan, in kennis te willen stellen.

HET KOOKT VAN DE DIENST,
£ ^Namens deze,

LaL.van laere.



MINISTERIE VAN
AIGEtëEME ZAKEN .

No.iB, 64457
Bijl.J Gene

V. RD.3
Betr.i Propaganda-actie. O.V»B.

s«*Gravenhage, 12 Juli 1949

E H B I M

Op het 12 Juni j*l« te Rotterdam gehouden buiten-
gewoon congres van het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisaties, werden besprekingen gevoerd
betreffende een grote propaganda-actie»

Men beoogt met deze actie, door het geven van een
grotere bekendheid aan het bestaan van het'O.V.B,,
een uitbreiding van het ledental. Zij zal voorlopig
gedurende een half jaar worden gevoerd, te beginnen
Vanaf'Julie De actie wordt allereerst ingezet in de
plaatsen waar nu reeds een afdeling van het 0,V,B. be-
staat en daarna ook in andere plaatsen.

"" Deze propaganda'zal gevoerd worden met -uitgebreid
schriftelijk materiaal '(.aanplakbiljetten", pröpaganda-
folders, streek- en' bedrijfsmanifesten ëh het orgaan
«Nieuwe'Strijd")," Indien 'mogelijk wil~men tèvëng ge-
bruik maken van een propaganda-aüter met geluidginstal-
la'tie. "Er zullen huisbezoeken -worden gebracht en wijk-

-̂  vergaderingen belegd worden. ? c ;

""" FeVëns' zal tegelijkertijd bedrij f spröpagandsT worden
gemaakt j in' de schaft lokalen zullen de ar beider s Waar
mogelijk"Worden toegesproken, Deze actie zal:worden
voorbereid door des morgens voor de aanvang van het
werk kleine manifesten te verspreiden, waarin de ar-
beiders op de bijeenkomst des middags gewezen worden.

"Voor deze propaganda-aütie zullen, behalve de plaat-
selijke 0.V «B.-bestuurder s en -leden, door het lande-

V lijk" bestuur worden ingezet de volgende functionarissen!
' ' Afitofi' VM DEN 'BERG, geb,23«3-1903 te Rotterdam,

wonende aldaar", Huygensstraat' 13b5 voorzitter van het
landelijk Uitvoerend Bestuur Van het O.V.B.,

Le end er t VAN OS» geb,17-l*-1911 te Rotterdam, wonen-
de "aldaar?' Mathenesserweg 9Öbj voorzitter van de lan-
delijke bedrijfsorganisatie "Verkeer"*

• ^ang^cus VAN EODEGRAVEN» geb, 19-4-1906 te Rotter-
dam, vsonende aldaar., Br ede "Hilleweg 227c; tweede
secre'taris»penningmeester van de landelijke bedrijfs-
organisatie "Verkeer",

0*0 o ster wijk

Aen de Heer

t© P3BH IISJJDER*
Politie



- 2 ~

C ornelia QCpTERWI JK « geb»6~ll-1906 te Rotterdam.
honende ald Jaar ' « w e s t v arkenoord sew eg 27/8} voorzitter
Van de landelijke bedrijfsorganisatie "Bouwvak",

ffrpn.g ROOgEN j gebö23-5'«l897 te Dordrecht, wonende
aldaar1} Jozef Israël straat 74j voorzitter van de j>laat-.
gelijke afdeling van het O, V.B. te Dordrecht en tevens
landelijk propagandist dier organisatie,
' JalyGM^i geb«ll-3~1902 te Alblasserdam, wonende 'te'

Rotterdam» ;Charloisekerk singel 20bj bode -propagandist van
de plaatselijke centrale - O.V.B, - Rotterdam.

Btj incidentele gevallen "kunnen worden' ihfëschakeld'ï
'Wie t se SMID ̂  gèbf 9-4-l887"te 'De Eëèky honende" te" Rot-
' nèlllnokstT aat 40jj eerste secrëtafls-penning-"

meester vsn he| landelijk uitvoerend Bestuur "- O.V.B, en
van de plaatselijke centrale - Rotterdam^" è'n

' te ' "
èfeen Huët str aat 7b| tweede secrëtarls^penning-""

ster "Van het landelijk Uitvoerend Bëstttür"«~00V,Bv en
eerste sè.CTetaris^penningmeester van de landelijke be-
drijfsorganisatie "Verkeer". - .

Elke plaats zal tweemaal door bovengenoemde propaganda-
ploeg worden bewerkt» Aan het einde van go tweede periode
wordt dan plaatselijk een openbare vergadering belegd»
Volgens" een daartoe- opgemaakt rooster zal de propaganda-
actie te j»«m Helêlet wordan gavperd op 32 1 25, 24 en 2?
Aogïifltus en op 17f 18. 19 en 80 Oatobaj?, terwijl de open-
bare vergadering plaats vindt op 17 Oetober 1949.

" 33c moge ïï verzoeken deze propaganda*actie van het 0«V»B«
té willen doen volgen en mi£j t«z»t« met het verloop en
eventuele resultaten daarvanj in kennis te willen stellen,

HET HOOHT VAN DE DIENST,
Namens deze,
'

laere»



MINISTERIE VAN *s"GraVenhage, 12 Juli 4949
AIGEMEHE ZAKEN

No„:B. 64457
Bijl.: Gene CL E .H B I p

V. RD.3
Betr.ï Propaganda«actie 0«V.B*

Op het 12 Juni j«l, te Rotterdam gehouden buiten-
gewoon congres van het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisatiesj werden besprekingen gevoerd
betreffende een grote propaganda-actie*

Men beoogt met deze actie, door het geven van een
grotere bekendheid aan het bestaan van hef O.V.B.,
een uitbreiding vkn het ledental. Zij zal voorlopig
gedurende een half jaar worden gevoerd» te beginnen
Vanaf'Juliö De actie wordt allereerst ingezet in de
plaatsen waar nu reeds een afdeling Van het O.V.B, be-
staat en „daarna ook in andere plaatsen,

"" Déze propaganda" zal gevoerd" worden ffiët uitgebreid
schriftelijk materiaal taanplakbiljetteH', pröpaganda-
" ""* " streek- en bedrijfsmanifesteri èh het orgaan

~""~ wil^men tévëftS ge-
brui£ maken van een, p.ropaganda*-aut,ö\mêt gèluidsinstal-
laf l^i V. Er" fewllen hiiigbè'zo^ken' wpr^én^ gebracht en, wi jk-

n ' b l ' d ' orlèïl ' r f • '' vergader ingen.' bé.l'eg'

""" ïe"vëhs""zal tegelijkertijd bedrij f spropaganda "worden
gefiiaaktl in"dé schaftlokalen zullen "de arbeider s Waar
möfréii"jk worden toegesproken. Deze aötié zal 'worden
voorbereid1 door des morgens voor de aanvang Van het
werk kleine manifesten te verspreiden^ waarin dé ar-
beiders op de bijeenkomst des middags gewezen worden»

— Voor deze propaganda*-aötie zullen^ behalve de "plaat-
selijke O.V.B, «-bestuur der s en XLeden, door het lande-
lijk" bestuur worden ingezet de volgende functionarissen*

' ftnton VM DEN BERG y geb*23-^-1903 te Rotterdam,
wonende aldaar , Huygensstr aat 13bj voorzitter van het
landelijk Uitvoerend Bestuur Van het O.V.B,,

Igen^ert VAN OSf geb,17-l*-1911 te Rotterdam, wonen-
de aldaar j Mathenesserweg 96bj voorzitter van de lan-
delijke bedrijfsorganisatie "Verkeer".
' ' 'EfraficisGUs VAN BODEGRAVEN, g eb. 19-4-1906 te Rotter-
aifli|" wonende aldaar , Brede Hilleweg 22?c; tweede
secretaris-penningmeester van de landelijke bedrijfs-
organisatie lfVerkeertt,

CfOosterwj..1k

Aan dé Heer
Hoofdcommissaris van Politie
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Por nelis, :QOSTERWI JK « geb p 6-11-1906 te Rotteï-dam.
Wonende aÜ4a5 $ WesTTarkenoordseweg 27/8j voorzitter
van de landelijke bedrijfsorganisatie "Bouwvak",

Fr jan? ROpZEN, gebi 25 -5-1897 te Dordrecht, wonende"
aldaar ) Jozef Israël straat 74$ voorzitter van de plaat-
selijke afdeling van het O.V.B,, te Dordrecht en tevens
landelijk propagandist dier organisatie, " " .....
' ' Jffi G^AL. geb,ll-3-1902 te Alblasser'dam, wonende "te

Rotterdam", Charlöisekerksingel 20b$ bode -propagandist van
de plaatselijke centrale - O.V.B, « Rotterdam.

incidentele' gevallen'küfineü vïörden' ingësshakeldi
'Wiet se' SMÏD'o gëb,9-4-18.87 te "De Eëêky' ronëndë" te" Rotr( < ' '-. . • '

tërdairf| Snellinóks'traat 40i eerste secrêtaris^penning-" '• ƒ "•'.
meester van hel landelijk uitvoerend' Bestuur"- 0*V,B« *&r^_ ?* f ' r
van de plaatselijke centrale - Rotterdam," en ' """ "" J' (-

ëb"«10-5-19l8 te Rotterdam," tonishdë al- ^i •
.....

_i
Buêk'en' Huët straat ?b| tweede secrötarls-penning-

het landelijk Uitvoerend Bestuur" ~~Q07,B. en^j
ëër'stë "sëcretaris-'penningmee ster van de landelijke be*» *
drijfsorganisatie "Verkeer"».

Elke .plaats zal tweemaal door bovengenoemde propaganda-
ploeg i/tfdrden bewerkt* Aan het einde van es tweede periode
wordt dan plaatselijk een openbare vergadering belegd»
Volgens" een daartoe opgemaakt rooster zal de propaganda-
actie te Amsterdam worden gevoerd op 11. 12, 13 en 14
Juli en op 5» 6, 7 en 8 September, terwijl de openbare
vergadering plaats vindt op 8 September 1949,

Ik moge ü verzoeken deze .propaganda-actie van het O.V.B»
té willen doen volgen en mij t»z»t« met het verloop en
eventuele resultaten daarvan, in kennis te willen stellen»

HET HOOHrVAW DE DIENST,
* Namens deze..'i • *

LoL.van Laere»



HIKISïïiHIE VAK 's-Gravenhage, 12 Juli 1949
ALGEIESE ZAfcJBN

Eo,i B.64457 l)ji
Bijl. s Gene *——-
V. RD.3

Betr.: O.V.B.

G E H E I M

Onder dankzegging voor de waardevolle gegevens 5 T?elke
U'Eij met Uw schrijven no.784 d. d. 16 Juni 194V deed toe-
komen, heb ik de eer onderstaande gegevens betreffende
enige in gemeld schrijven genoemde ü onbekende 'personen
te th?er kennis te brengen:

tr

Albertus Jqhannes Breder ieus JAGEBS, geb. 8-1- 1895 te
Arnhem, wonende aldaar. Onder de Linden 11>, secretaris
van de plaatselijke afdeling van het O.V.B, te Arnhems

Berko HAMMAN, geb» 11-7-19 1$ te Sappemeer, tonende
¥ieringent ÏTieuwstraat 12, wooraitter van de plaatselijke

aldaér?
Hendrik OTTEIIS. geb. 20-4-1912 te Ssmen, tïonondö te

'71orlngen. Kremersweg 8, secretaris van de plaatselijke
O.lf.B.-afaellng aldaar 5

Jaepbtts RIJPKEMA. geb. 19-8-1884 te Ouder Ar:ï3telf iso-
nende te 's-Gravenhage, Stortehbekerstraat ?9 voorzitter
va» de plaatselijke 0. v .B. -af deling aldaar;

Johannes HOEKEVEIH. geb. 25-5-1891 te Hotterdam,
wonende te 's-^ravenhage, iSuster straat 3» secretaris van
de plaatselijke O.V.B. -af deling aldaar |

Flater KOOYMAHS . geb,29-9-l892 te Rotterdam, renende te
, St.Antonielaan 10J, voorzitter van d© plaatselijke

O.V.B. -afdeling aldaar $
: Anne Ellza SMITS t geb. 9-5-1880 te •s-Orayenhago, tonende

aldaar, Heriaan Co ster straat 220, voorzitter van de plaatse-
lijke afdeling der bedrijfsorganisatie "Bouwvak" - O.V.B.
te 's-Gravenhage; en

Serrit Jan DE JOHGE, geb. 25-9-1888 te Enschede, wonend©
aldaar, Perikweg 114, secretaris van de plaatselijke O.V..B.
afdeling te Enschede*

Indien tl t.z.t» over gegevens aangaande eventuele resul-
taten van de voorgenomen propaganda-actie va» het O.V.B.
üiocht beschikken» zal ik hiermede gaarne in kennis warden
gesteld.

HET HOOH
f -$, llaisens'

f :
Aan de Heer L.L.vaJft Laere
HoofdeoïQïaissaris van Politie
te BOTTERDAM.
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lb.784.

Onderwerp* Buitengewoon Congres O.V.B.

OP KAART Volgno.

2 O JUNI 1949

Datum ontvangst bericht* 13-6-1949.
Betrouwbaarheid-berichtgever* Betrouwbaar.
Waardering bericht* Betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan* I.D. Ardam; I.D. 's.Hage.
Medewerkende instant ie's* Gtene.

16 Juni 1949.

Kort verslag van het besloten ^Buitengewoon" Oon-
greé van het Q nafha, nkelij k Ver b o nd van Bedrijfsorganisaties ,
gehouden op Zondag 1§ Juni 1949, te 10 uur, in het Doofstom-
meninatituut, Aramanstraat 22 te Hotterdam.

Aanwezig circa 6£ personen. (Zaalcapaciteit 200
zitplaatsen).

Het Congres was uitaluitead toegankelijk voor
afgevaiardi&dea der diverse Bedrijfsorganisaties, waarbij als
maatstaf gold dat elke plaatselijke afdeling gerechtigd was
5 gedelegeerden te zenden. Daarenboven mocht voor elke 100
leden l gedelegeerde extra worden afgevaardigd.

Smid, Wietse, (bekend) voorzitter va.n het Lande-
lijk O.V.B., opent te 10.30 uur de vergadering met een woord
van welkom en zet het doel van dit Buitengewoon Congres uiteen,
n.l. het vaststellen van een landelijk propaganda-ac tieplan.
De noodaaak voor déze grote landelijke actie, zegt spr., vindt
haar oorzaak in het feit dat, na aanvankelijke consolidatie
van het ledental, thans geen groei meer merkbaar is. integen-
deel, de laatste maanden is SeT" ledental a elf a een
ruggelop.e.n. Hoewel deze teruggang niet onrustbarindrTs7~v"er-
dient hè t v ers chij na el als zodanig de volle aandacht en moet
getracht worden de geringe teruggang om te zetten in een
aterke toeloop van nieuwe leden. Om tot dit doel te komen is
een groots opgezet propagandaplan ontworpen, dat evenwel g$ote
offers van ons zal vergen. Het is voor een betrekkelijke klei-
ne organisatie als het O.V.B, ondoenlijk de benodigde gelden
voor z o f n plan zonder meer ter tafel te deponeren, doch wel
is na overleg bea3fó$jfe&ppm voor dit speciale doel de benodigde
gelden uit de "Weerstandakas^ te nemen, daar de algemenë~~me-
ning weerklank heeft gevonden.dat het onverantwoord is een
flink bedrag autteloost op de Amsterdamse Bank te laten staan,
|indien hiermede gewerkt kan worden. Doorslaggav end voor deze
[beslissing was het feit, dat bij ieen conflict van enige omving
ide kosten uit de "WeeratandskaAMjoeb niet
m

kunnen worden be-
'atreden, zodat men dan met stetinlilsten zal moeten werkenr
Uit hoofde hiervan acht het bestuur het dan ook verantwoord/
di tV 'Oors te l ter tafel te brengenen te verdedigen. Wordt het
voorstel aangenomen dan is de Weeratandskas ^feerstandakaa"
in de ware zin des woords. Met alleen wordt dan een strijd-
actie ondersteund, doch ook wordt weerstand geboden aan de
geest van lauwheid, welke momenteel onder de arbeiders heerst.

Spr. eindigt tenslotte met de wens dat de congres-
srten het 'standpunt van het bestuurnzullen delen en dat het
v/o or s t el zal worden aangenomen.

van den Berg. A.
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?an den Berg, Anton, (bekend), secretaria van het Landelijk
O.V.B., zet dan, op de hem eigen en bekende wijze, de oorzaak
van het ontstaan van het pr opaganda-ac t ieplan uiteen, zonder
evenwel op het plan nader in te gaan. (Sen afschrift van dit
pro pag anda plan is als bijlage I aang-eheaeht). Spr^gehele
betoog is een oproep aa,n .allen om t,e werken en te strijden
voor de groei en bloei van het O.V.B. Het gaat, zegt spr., om
de verheffing- van de arbeidersmassa en om hiertoe te geraken
ia het O.V.B, gesticht. Het O.V.B, mag geen doel doch slechts
middel zijn om te geraken tot het uiteindelijk doel van het
werkelijke en ware socialisme, n.l. de overname door de ar-
beiders van de productiemiddelen. Om hen tot deze taak voor te
bereiden werd het O.V.B, gesticht, waarbij het noodzakelijk
is gebleken aan het O.V.B, een zo groot mogelijke bekendheid
te geven. Om doel en streven van het O.V.B, bekend te maken
is deze grootscheepse propaganda-actie ontworpen waarover dit
congres, naar spr. hoopt, zijn goedkeuring zal uitspreken.

Het plan is, naar gebleken,, met grote instemming
ontvangen, alhoewel, zoals te verwachten was, niet iedereen
volmaakt tevreden is. Dit is ook niet nodig, doch indien een
ieder zich in grote trekken met het plan solidair toont, kan o-
ver de kleine geschilpunten gediscussieerd worden, waarna het
bestuur verwacht dat het plan, al dan niet geamendeerd, zal
worden aangenomen. Spr. deelt tenslotte mede da,t door de afde-
lingen Rotterdam en Amsterdam een aantal amendementen zi jn
ingediend en eindigt zijn betoog met de voorlezing dezer amen-
demente,]!. (Beide amendementen zijn in afschrift aangehecht;
respectievelijk gemerkt als bijlag;e II en bijlage IIJ.)

Smid, Wietse, geeft dan hét woord aan Poppe, Stan,
die een nadere toelichting zal geven op het Amsterdamse amen-
dement .

Poppe., Constant Johan Hendrik, (bekend) zegt dat
in Amsterdam grote bezwaren zi jn gerezen tegen de in het plan
voorgestelde centralisatie. Voorts had men de instelling ver-
wacht van een propagandafonds en propagandacommisaie, het In-
schakelen van alle bedrijfs- en plaatselijke organisaties,
zoals in punt 2 van het amendement omschreven. Het aanvullend
amendeaent, zoals in punt 3 omschreven, is om te voorkomen dat
de grote massa der arbeiders zich van het O.V.B, zal afwenden,
daar zij de mening kan gaan gaan vormen dat, wanneer propagan-
disten het woord voeren die voor een politieke partij in ge-
meenteraad of parlement zitting hebben of candidaat zijn gesteld
dit zou wijzen op afhankelijkheid van het O.V.B, aan een be-
paalde politieke partij. Punt 4 behoeft volgens apr. geen na-
dere toelichting daar dit punt voor zichzelf spreekt. Wat be-
treft punt 5, het gebruiken van gelden uit de Weerstandskas,
hiertegen is volgens apr» in Amsterdam nogal felle crttiek
geleverd, daar gevreesd wo.rrdt dat dit het begin is van het te-
rugkeren naar de toestand&IB in de B. V. O,, waar de- We er stands-
kaa voor alle mogeli.ike doeleinden werd gebruikt, behalve voor
het steunen van stakingen. Het is ons allen genoegzaam bekend
zegt. s-pr. dat de uitkeringen bij een staking steeds zeer ge-
ring -waren en bovendien gefinancierd moeiten worden d.m.v.
sol-lijsten. Om dit te voorJsomen en tevens aantijgingen uit
het andere kamp te ontwijken, zou de afd. Amsterdam willen
zien dat het geld niet uit de Weerstandskas wordt gebruikt.

Indien
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Indien men op geen andere wijze de benodigde financiën kan
bekomen, kan spr. er zich mee verenigen dat het geld-uit de
Weerstandskas wordt genomen, mi% dit als een lening wordt
beschouwd en de gelden dus later zullen worden terug gestort.

Spr. eindigt tenslotte met de benhandeling van
punt 6 en zegt dat de Afd. «Amsterdam bezwaren heeft tegen het
verwisselen van de tfatuursfu&ct^ea van voorzitter en secreta-
ris, daar uit geen enkel feit is gebleken dat Wietae Smid
tijdens de propaganda-actie minder geschikt zou zijn voor
voorzitter. Ook Toon van de Berg, zegt spr. is niet ongeschikt
te achten als secretaris-penningmeester, dua waarom zouden we
in de bestaande toestanden «elke, goed voldaan hebben, veran-
deringen aanbrengen.

van Os, Leendert, (bekend) verdedigt het amende-
ment ingediend door de af d. Rotterdam, en zeg:t dat het ala
een enTratig bezwaar wordt gevoeld dat de door de Bedrij faa£-

elia&en en Plaatselijke afdelingen benoemde en betaalde
r vrijgestelde bestuurders, zonder meer door de Landelijke Raad

uit hun werk worden gehaald en aan deze Landelijke Raad onder-
geschikt gemaakt. Spr.stelt dan ook voor dit te wijzigen zo-
als in het amendement aangegeven.

£g-iem, Gaspar Soaeph, (bekend) zet dan nogmaals
de bezwaren van de afd. Amsterdam uiteen tegen de voorgenomen
centralisatie en zegt ^dat hierin een aantasting wordt gezien
van de vrijheden der autonome Bedrijfsorganisaties:.

.Smid, W., deelt dan mede dat door de af d. 'a- Gra-
venhage een moJSie van orde is ingediend waarin wordt voorge-
steld, om nodeloze discussie te voorkomen, het bestuursvoor-
stel ongewijzigd aan te nemen, met dien verstande, dat tij-
dens de uitvoering van het plan met de alhier gemaakte op- en
aanmerkingen rekening zal worden gehouden.

Met grote meerderheid van stemmen wordt deze mo-
tie verworpen.

Hierna wordt gepauzeerd en wordt gelegenheid ge-
geven zich op te geven voor discussie, waarvoor de navolgen-
de personen zich opgeven»

Gaal, Wilhelmus Johannes, (bekend) R'dam; / I T . - M . «o^
Ooaterwijk, C., (bekend) R'dam; ( É>. u.o«»\, Jaeob Hendrik (bekend) R'dam; (fcV-o'^aJ

Strenger de Hqv_er, Bastiaan, (bekend) R' dam;/ \.&. <
Gaal, Jan, (bekend) R' dam; (\. '̂  .
da .B.ruin, Goenraad, (bekend) R'dam; / i M . « < - « a
ma. Die j en» Jules, (bekend) R'dam ( & • $ . , ,
Beatman, Jan, (bekend) RVdam; ' ( U O - - T - '

\t A.J.P., nadere personalia hier niet be-
kend, wonende te Arnhem, Onder de Linden 133;

E., nadere personalia hier niet bekend,
wonende te Wieringen, ïïieuw,straat 12;
Ottens, H., nadere personalia hier niet bekend,
wonende te Hyppolitushoef, Kremeraweg 8;
Rijpkema» Jac., nadere personalia hier niet bekend,
wonende te 's- Gravenhage, Stortenbekerstraat 7;
Hoanaveld. 3.. nadere personalia hier niet bekend,
wonende te 'a- Grasrenhage, Zusterstraat 3;
Ko o i.1 ma n, nadere personalia onbekend, wonende te
Arnhem;

Smits. J.,
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Smits, J., nadere personalia hier niet bekend, wo-
nende te 's- Gravenhage Herman Oosters traat 220;
de^ Jonge, G.J., nadere personalia hier niet bekend,
wonende te Enschede., Perikweg 114;
de Jonff, Pieter, (bekend) Sliedreeht;
Hoözen, ffrana, (bekend) Dordrecht;
Hanéink, Petrus Engbert Jacobus, (bekend) A'dam.

Smid, W. , deelt dan mede dat het niet in de bedoe-
liiag' ligt van het Landelijk bestuur om de gesalarieerde be-
stuurders van de autonome Bedrij fsorganisatiea volledig onder
haar toezicht te krijgen en dat het zich óp dit punt volledig:
kan verenigen met het Hotterd'amse amendement dat hieromtrent
is ingediend. Daar uit de vergadering geen bezwaren worden
geopperd wordt di t"voorstel zonder meer aangenomen,

Spr. geeft dan gelegenheid tot discussie. Het over-
grote deel der discussianten keert zich aterk tegen de Amster-
damse amendementen en speciaal punt 3 wordt fel bestreden.
Ook wordt critiek geleverd op hè t^ fe i t dat de amendementen
door Amsterdam slechts 2 dagen vóór het congres zi#n inge-
diend.

De navolgende sprekers»
Sparreb oom, J.H.;
Hoeneveld, JU;
Jagers, A.J.Ï»;
Smitg, J.j
Hartman, E.;
dei JoQg, P.;
de Jpngft G.J*;
Rijpkema, Jac.;
Rooaen, ï.;
de Bruin, G. ;
Spreager de Rover, B.; en
B_estman, J., allen voornoemd

stellen zich behoudens enkele op- en aanmerkingen achter het
voorstel van het Landelijk Bestuur.

Sprenger de Rover, B., vraagt in het bijzonder
/ gespecificeerde opgave van de begroting van inkomsten en
'V uitgaven gedurende de propaganda-act ie, terwijl Ho ogen, ï.

er nogmaals met nadruk op wijst dat er niet te veel woorden
doch daden worden verlangd.

van D ie.1 en, J., voornoemd, maakt bezwaren tegen
de financiering,van het plan en zegt dat hij een tegenstander
is van het zonder meer gebruiken van de benodigde gelden uit
de We^tandskas» Spr. z-regt wel zijn goedkeuring te kunnen
hechten aan hefc plaa indien de gelden sleahta geleend worden
uit de .Weerstandskas „en deze worden terugbetaald door b .v .
de contributie's van de nieuw te werven leden volledig in de
Weerstandskas te storten»

Tenslotte vraagt Poppe. C. J.H, nogmaals het woord
en zegt dat de afd. Amsterdam besloten heeft het amendement
in zijn geheel in te trekken.

van den Berg, A.» beantwoordt dan de diverse dis-
cussianten én geeft o.a. de gevraagde gespecificeerde be-
groting-, luidende als volgt»

Ontvanga ten



-5-

Ontvangsten*

Afd, Rotterdam
Verminderd met 25̂  voor de Weerstandskas

Overige afdelingen

Verminderd met 25$ voor de Weerstandskas
en onkosten der plaatselijke afdelingen

Voorts een bedrag- uit de Weerstandskas
Totale inkomsten

3P1. 2000,—
.»: 5oo,--
» 1500,—
jg; 200.--
T» 1700,--

» 150.—
1850,.
500.'

Jl. 2050.—

C
Uitgaven»

Lonen en salarissen (vrijgestelden,
kantoorpersoneel, boden)
Admin.kosten, huren enz.
Reis- en verblijfkosten
Auto
Uitbreiding- orgaan ("wekelijks)
Propaganda materiaal "
Onvo orz iene uitgav en

ïl. 950,—
» 200,—
* 144,—
• 120,—
» 100,—
M 500,—
» 56.--

2050,—

Alle genoemde bedragen zijn gebaseerd op wekelijkse uitgaven.

Daar geen der aanwezigen nog enige op- of aan-
merkingen maken, sluit spr. de beantwoording der discussie.

Sraid. W., brengt <jan het voorstel van van Die j en.
J"., in stemming betreffende 4e terug betaling der geleende
geldenjaan de Wft<-?T?fc»nrtaVfcHT ifelk voorstel met grote meerder-
heid van stemmen wordt aangenomen..

Hierna brengt apr. het" gehele plan, Daarin opge-
nomen het Botterdama amendement' Plus .het aangenomen voorstel
van van Die.len. in stemming., Met algehele goedkeuring wordt

_

Smid. W., brengt dan in een kort slotwoord dank
aan allen voor de medewerking: tot het welslagen van dit
congres en spreekt de wens uit dat de propaganda-aotie tot
een volledig suc-cea aal leiden.

Spr. sluit dan te 16.15 uur de vergadering. Einde.
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-ïö1. 286 Hotterdam, 13 Mei 1949.

Aan de Plaatselijke Afdelingen
van het O.V.B.

\,

In de vergadering van de Algemene Raad van het O.V.B., welke op zater-
dag 7 Mei plaats vond, werd een voorstel van het Uitvoerend Bestuur behan-
deld inzake een grootscheepse landelijke- propaganda-campagne voor het OVB.

ïfe uitvoerige besprekingen werd slechts met enkele stemmen tegen, door
de Algemene Raad besloten het voorstel met een instemmend advies aan de le-
den van het O.V.B, voor te leggen, teneinde hun defini,téève uitspraak daar-
over tegeven.

Wij geven hieronder het voorstel weer en verzoeken u dit in uw leden-
vergaderingen te bespreken.

Voorts delen wij U mede, dat de Algemene Raad besloot tot het houden
van een Buitengewoon Congres

op Zondaff 18 Juni in de zaal van het
Do of stommeninatiituui aan.do Stations-
weg te Rotterdam van 'a-morgens 10 tot
4__utar n.m.

De afvaardiging1 naar dit Congres is als volgt geregeld»
Stlke afdeling heeft het recht om minstens viff afgevaardigden te
zenden. Behalve deze vijf kan dan. nog voor elke 100 leden die de
afdeling telt of een gedeelte daarvan, eefe afgevaardigde meer ge-
stuurd worden.
De reiskosten komen voor rekening van de afdelingskas. De kosten voor
de leden van de Algemene Raad worden door de Landelijke Penningmeester
betaald.
De afgevaardigden moeten zelf hun brood mee brengen daar er aan de

" zaal geen restaurant verbonden is.
Buiten de afgevflaadigden kunnen nog- een aantal belangstellenden hoe-
gang verkrijgen. Kosten voor eigen rekening.
Samenvattend verzoeken wi j dus aan de afdel/ingsbes turen»
A. zo spoedig- mogelijk ledenvergadering te beleggen teneinde ons

propaganda-plan te bespreken;
B. zo veel afgevr)aadigden te kiezen als waarop men recht heeft

en daarvan zo spoedig mogelijk opgave te doen aan het Lande-
lijk Secretatiaat;

C. Tegenvoorstellen aanvulllende voorstellen of amende/öaenten
zo vlug mogelijk inzenden aan het Landelijk SecretaJfri&at,
opdat deze nog- voor het Congres aan de afdelingen kunnen
worden toegezonden;

D. Eventuele aanvragen voor belangstellenden onmiddellijk opzenden.
Kameraden,

Wij hebben niet veel tijd meer te verliezen. Gaat nu onmiddellijke
aan het werk. Bespreekt ons plaa van alle kanten en tracht het zo veel
mogelijk te verbeteren. Maakt het nu reeds tot het gemeenschappelijk bezit
van alle leden en bespreekt met elkaar hoe in Uw plaats de propaganda het
best gevoerd kan worden.

Gemeten aan de cijfers van de oude massabewegingen zi jn wij klein,
maar als wij al onze krachten, al ons willen en al onze geestdrift voor de
zaak van de arbeidersklasse g-eramenlijk inzetten zi jn wij tot grote dingen
in staat. VOORWAARTS MET HET O.V.B. Hamen s het Uitv . Bestuur,

A.v.d. Berg, secr.-



AAK DE LBDEF VAN HBT O.Y.B,

De omstandigheden, waaronder wij genoodzaakt waren een nieuwe en ver-
nieuwende arbeidersbeweging op te bouwen, waren van zeer moeilijke aard.

Enerzijds aangevallen door alle bestaande organisaties, vaak met de
meest unfaire middelen en methoden, anderzijds geremd door de apathie en
het defaitisme van de arbeidersklasse zelf.

Deze omstandigheden in aanmerking genomen, kunnen wij toch met enige
tevredenheid , zpnder daarbij tot zelfgenoegzaamheid te vervallen, vaststel-
len, dat het O.V E. zichzelf een beat aa nsmog el i j khe i d heeft verworven.

Met de vaste overtuiging van ons bes taansrecht en van de dwingende nood-
zakelijkheid van onze pogingen tot de opbouw van de nieuwe arbeidersbewe-
ging, kunnen wij vanuit de thans bereikte basis een grote actie inzetten
voor een verbreding- van het O.V.B, en voor meerdere bekendheid onder de
grote massa met onze doelstellingen.

Toen 13 maanden geleden onze O.V.B, gesticht werd, kwamen, zowel van het
ÏT.V.V. als van de E.V.C., onmiddellijke verklaringen los, dat het zaakje wel
spoedig ineen zou storten.

Thans, ruim een jaar later, blijkt diezfelfde O.V.B.nog zoveel betekenis,
te hebben, dat van de zijde van het ÏT.V.V. pogingen werden gedaan om ons to t
samensmelting met dat N.V.V. te bewegen, terwijl anderzijds "De Waarheid"
zich nog steeds te buiten gaat aan woedende, lasterlijke aanvallen op ons.

Dezs feiten leveren ons het bewijs , dat men ook daar steeds meer gaat
- inzien, dat het O.V.B, in de toekomst een facto* van betekenis kan worden
in de ÏTederlandse Arbeidersbeweging.

In "De Waarheid" van 27 April wordt in een artikel met snorkende koppen
over 3 kolommen "onthuld" dat het O.V.B, bankroet is en in zinkende toestand
verkeert•

Welnu, ons antwoord zal hen duidelijk maken dat deze wensdroom van "De
Waarheid" wederom bezijden de werkelijkheid is. Waarin dat antwoord bestaat?
Stelt U gerust. Wij zullen niet proberen om onze energie te verspillen in een
poging om hen met dezelfde middelen te beantwoorden. Ons antwoord zal op

de enig juiste manietgegeven worden.
Dat antwoord is een breed opgezette propaganda-campagne, waarvoor wij

een half jaar de tijd zullen nemen en waarmede wij het O.V.B., in de belang-
ri jkste streken van het land en in het bijzonder daar waar wij reeds afdelin
gen of contacten hebben, in het middelpunt van de belangstelling gaan plaat-
sen.

De Algemene Raad legt daarom aan de leden het onderstaande voorstel voor

l Y _ O O B £ i T E L :

-*. Vasthoudende aan de gedachte van de zelfwerkzaamheid en de autonomie dar
Bedrijfsorganisaties, dient thans, juist om de groeimogelijkheid der reeds

bestaande en nog te vormen Bedrijfsorganisaties te stimuleren, alle propa-
gandistische en organisatorische krachten waarover wij beschikken, aamen-
gebundeld en gecoördineerd te worden.
Ook in deze geldt de juiste theorie dat de gezamenlijken daadkracht deer
massa ver uitst i jgt boven de som van datgene, wat elk der individuen persoon
lijk weet te brengen.

2. Uitgaande van bovenstaande gedachte moeten wij elke versnippering van
krachten en elke tot nu toe niet doelmatige werkmethode uitschakelen.

Alle werkzaamheden, die daarvoor in aanmerking komen, dienen gecentrali-
seerd te worden. In meer concrete bijzonderheden is hiervoor naar de mening .
van de Algemene Raad het volgende vereist:

a. De financiële en organisatorische, _adminiatratie moet gedurende de over-
fgangaperiode tussen dit ogenblik erTjiet t i jdstip waarop__dank alj_ oiure
algemene "propaganda, de Bedrijfsorganisaties~ë~ërf""bredere bestaansgrond
hebben gekregen, geheel gecentraliseerd worden, ïïbg eens uitdrukkelijk
vermelden wij dus7~3at wij dit zien als overgangsperiode, waarbij alle
rechten van eigen beheer en autonomie voor de toekomst van de Bedrijfs-
organisaties gewaarborgd bl i jven.

Als uitvloeis&l van het in a. genoemde, moeten alle gesalarieerde
krachten in dienst van de verschillende delen van h»t O.V.B., gedurej
de die overgangsperiode centraal in diepst van het Aandel ijk

,Van het O.-V.]^ gesteldvfardeni j ^Jt^ . v-.,-—--•- :



Ter toelichting zij vermeld, dat het hier gaat om de volgende
aonen: ^/U- o .

In dienst van:
Het uitvoerend bestuur van het O.B .V. (Landelijk)

Ro t tejrdaarfSA.v.d. Berg - Secretaris. L a$- 3-°'V
l .•, HKmej . E„W. van lim^egen - kantoor./

Wni1 .^Roezen - Propagandis t » ^ i ̂  > V

.-<

Plaatselijke Centrale Rotterdam»
W.\/Smid - secr.penn. &76ï i <*-

Hoofdman - bureau voor Arbeidsrecht'^
_ . H. van_Bsaen en A. Kojrteland - Kantoor,

voorta^f boden, waarvan J.^GaaLde helft van de week als plaatselijk
propagandist werkzaam is. /föffff- \\- ̂  . o a.
Bedrijfsorg. MVerk,eern - Rotterdam: 50^

Os - JVBeatman -.J.»Bodegraven als gesalarieerde bestuu^-
ders, ' " "Xi*7.i.n ioTT \.x>.<s.7V

y Me j. Hoogewerf - kantoor.—
Bedrijfsorg. "Bouwvak" - Rotterdam:

)(f t|/o"L'aG. Ooslierwijk - gesalarieerd bestuurder. L k - 1 < - 1 ?

Wanneer al deze krachten, waarvan de Bedrijfsorganisatie-bestuurders
tun functie ongesalarieerd bli jven waarnemen, voorlopig vjuM-lopig centraal

lin dienst der Landelijke Beweging worden gesteld, zouden wij tot de vol-
fgende t aakindeling- kunnen komen:
A.v.d. Berg - Landelijk Voorzitter, Propagandaleider en red_acjeur «Nieuwe
Strijd"
w". Smid secr.penn., belast met de gehele landelijke en plaatselijke admin.
J. Béjiman - aec. "Verkeer". Wordt geheel ingezet voor de zaken van deze
Bedrijfsorganisatie. Gedeeltelijk kantoor - gedeeltelijk buitenwerk.
C. Opsterwijk - seer. "Bouwvak"• Is gedurende 2 dagen per week disponibel
voor Rotterdamse Bouwvakzaken. De overige dagen ter beschikking voor de
Landelijke Algemene en Bouwvak-propaganda.
J. Hoofdman - bureau voor arbeidsrecht. Taak: Dagelijks kantoordienst te
Rotterdam. Voorts elke week een avond naar belangrijke plaats of centra
voor b.v. een uur zitting en ï«* opleiding- van een kracht die hem in de
tussenliggende weken kan vervangen. (Cursusontwerpen voor het a.s. seizoen
voor degenen, die zich in dit weefc willen bekwamen).
Tenslotte de kameraden»
L. van Oa - ff, Eodegraven - l*. Roozen en J. Gaal:
"Deze zullen geheel voor de algemene propaganda moeten worden ingezet. Voor
J!. Roozen moet daarbij bekeken worden of hij voor zijn werkzaamheden in
Dordt voorlopig met een dag per week kan volstaan. Voor J. Gaal moet gepro-
beerd worden hem geheel vri j te maken voor de propaganda, daar zijn contri-
butiewijk over de andere bode's te verdelen.
Bij de uitveoring- van bovenomschreven gedachtengaag moet worden begonnen
met vas t te stellen:
A. dat alle financiën van de gehele Rotterdamse Beweging centraal samen-

vloeien, waarbij dan nog komen de 4Q/^ van de plaatsen in het land. Dit
zou naar onze mening nu 45$ moeten zijn.

T

dat alleen de normen van de centrale weerstandskas en het hulpfonds wor-B

H B

normen v
den aangehouden. ' "
dat voor de rest de uitgaaf boekingen plaats vinden onder:
1. propagaganda: Lonen - Reiskosten - Manifesten- Kranten - Vergadering.
2. administratief en inningsapparaat.
3. bureau voor arbeidsrecht.
dat naast de alg. penningmeester een commissie van beheer en controle
wordt benoem/d, die uiterlijk l week na de laatsèe Zaterdag van iedere
maand een volledig overzicht krijgt van de algemeen penningmeester en
dit overzicht van ma,and tot maand beoordeeld en controleerd»
T P H O P A S A g D A P l A B 1

Wij gaven hierboven de verschillende organisatorische noodzakelijkheden
aan, die de mogelijkheden voor ons propagandaplan kunnen opleveren.
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Het propagandaplan zelf kan natuurlijk slechts in ruwe schets gete-\d worden. \n de hand van de voorgaande berekeningen hebben wij aan mensenma-

teriaal, dus voor de propaganda beschikbaar t
A. v. d. Berg L. van Os

. IV, van Bode%aven J. Gaal
C. Oosterwijk i1. Roozen

en voor incidentele gevallen»
J. Bes traan W. Smid

Naar onze mening- moet de leiding van het propaganda- apparaat in
den van A. v. d. Berg worden gelegd.

Daardoor wordt het hem dus practisch onmogelijk het Landelijk
te bl i jven waarnemen en moet aan het te houden Buitengewoon Congres ver-
zocht worden, het uitvoerend bestuur al$ volgt te wijzigen*

Voorzitster-Redacteur - A. VtjsL-
Se_cr.- Penningmeester - W. Smid
Se Se er. Pen_n. meester - J. Bea t

Met her bovengenoemde corps propagandisten w o r t een systematische
propaganda- c aJnpagne door het gehele land ingezet, die voorlopig een half
j aar zal duren.. Aan het eind van die periode worden de resultaten beke-
ken en aan de hand daarvan de verdere gedragslijn bepaald.

In de allereerste plaats wordt de geconcentreerde activiteit gericht
op die plaatsen, waar wij reeds min of meer vaste voet hebben verkregen.

In onderling overleg met de betrokken afdelingsbesturen wordt deze
actie geregeld. In samenhang met de grote, de aard en de kansen die er
in de verschillende plaatsen of streken zijn, zal het dus mogelijk zijn,
om gedurende een of meer weken ons gehele propaganda-apparaat op een
plaats of streek in te zetten» Daarbij wordt er op gereken/^d, dat dit
ook de activiteit van de leden in die plaatsen zelf zal opvoeren.»

De prop_aganda wordt gevoerd met massaal schriftelijk materiaal, dat
in hoofdzaak volgens bepaalde standaardmodellen wordt gemaakt, maar
waarbij toch dé mogelijkheid wordt open gelaten om er een speciaal plaat
selijk of streek cachet aan te geven.

Speciaaé aanplakbiljetten en een aantrekkelijke pro pag anda- f older »
s t raak en bedrljfsmanifesteh^zullen door onze propagandisten aan de
bedrijven en in de arbeiderswijken worden verspreid, dit laatste vooral
met behulp van de actieve leden ter plaatse.

Wij^zullen moeten overwegen om ons orgaan "Nieuwe Strijd" dat thans
om de 14 dagen veFsehijnt, *tot een weekblad te maken, ( zonodig in klei-

'ner formaat) en dit eveneens voor de massale propaganda te benutten of
voor specifieke bedrij f s- of plaatselijke- of streek aangelegenheden.

Deze plaatselijke propaganda-campagneajmoetën worden benut om tevens
de plaatselijke of bedrijfsvergaderingen voor te bereiden, die overal
gehouden moeten worden.

Hoewel wij weten dat men om gegronde redenen in sommige plaatsen
huiverig tegenover het belagen van openbare vergaderingen staat, menen
wij toch dat overal waar enige kans van slagen bestaat, wij deze kans
moeten benmtten. Wij moeten meer de moed hebben om wat te riskeren en
daardoor mede het O.V.B, bekendheid geven, Indien nodig zullen wij daar-
voor^speeiale gelegenheden waar dit te doen zou zijn, extra versterking
uit Rotterdam laten komen.. — - —

Wij ondtfzoeken d'e mogelijkheid om gedurende dit halfjaar een apecia-
le propaganda-auto te charteren. Hiermede kunnen vwi j enerzijds zorgen
voor het v-ervoer ran onze propagandisten en anderzijds door deze auto
zelf reeds de nodige aandacht trekken.

Voor bizohdere gelegenheden zouden wij daarbij gebruik kunnen maken
van een luidsprekers ins tallat ie .

Zal de propaganda in de arbeidersbuurten door middel van verspreiding
huisbezoek, wijkvergaderingen e. d. hoofdzakelijk in de avo ndure n geBèu -
ren, in de bedrij f spropaganda zal aan en als het kan in de bedrijven op
de d&g plaats kunnen vindenT Overal"/, "waar mogelijk, zaT getracht moeten
worden in schafttijden enz, in schaf tlokalen of buiten de bedrijven met
korte toespraken da arbeiders met het O.Y.B, in kennis te brengen.
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Voorbereid, met een klein manifest des 'smorgens voor de aanvang van
het werk, waarin de arbeiders op de bijeenkomst des middags gewezen
worden.

Ziet £ier kameraden, in ruwe trekken net plan van actie, dat wij
met alle hulp ten uitvoer moeten brengen.

(Dnze gedachte leeft» vaak onbewust, in de hoofden en harèen van
honderdduizenden arbeiders*

Wij moeten door onze activiteit deze kameraden tot onze beweging
brengen, op alle manieren welke moreel en socialistisch verantwoord
zijn. Dit zal ons waardig antwoord, z i jn op alle leuggn en laster waar-
mede men ons denkt te vernietigen.

*De Waarheid" KDEK± meent over inwendige verdeeldheid bij ons te kun-
nen juichen. We zullen onze gesloten eenheid én socialistisch willen
naar buiten demonstreren.

HDe Waarheid" juicht over ons vermeend bankroet. Welnu, kameraden
wij zullen, alweer door dit groots opgezette JIBX&A propaganda-plan,
onze gezonde financiële toestand naar buiten laten blijken.

Wij hebben het als kleine jonge bweging- klaar gespeeld om door alle
moeilijkheden heen een sjbarke f inannie l f l rage-rva te vormen, die als het
nodig is voor de strijd der arbeiders kan worden ingezet. Welnu, hier
ia een van die momenten, waarop het verantwoord is deze financiële re-
serve aan te s preken om er winst mee te maken. Winst voor het O.V.B,
en dus voor de arbeidersklasse. '

Deze propaganda-actie kost'geld.
Wij menen dat daarvoor gedurende een half jaar lang-, wekelijks een

bedrag van rond 1400 gulden nodig zal zijn.
Een nadere specificatie van dit bedrag zal U op het Buitengewone

Congres gegeven worden. *
Van deze 1400 gulden per week kan 900 gulden uit de gewpney middep

len worden opgebracht. Sn dus is ons voorstel dat de ontbrekende 500
gulden per weekmverstrekt zullen worden, ui t de- Centrale kas van heli O VB
Wij geven dit voorstel ter discussie aan de leden van het O.V.B., en
hopen dat deze eenstetonig hiermede hun instemming kunnen betuigen.

Dit zal de positieve inhoud van ons buitengewoon Congres worden.
Sn na de bespreking door de leden en van hun volmacht naar wij hopen
voorzien, zal het de inzet vormen van de opmars van het O.F,B. in Neder-
land

de Algemene Haad,

A.v.d.Berg. secr.
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uitgaande van de stelling:

a. dat gepoogd moet worden om de grote propaganda-aetie zo productief
mogelijk te maken, zullen die plaatsen worden bewerkt, waar reeds
afdelingen zijn.

b. dat - en dit geldt in het bijzonder voor Rotterdam en ten dele voor
Dordt door het onttrekken voor een groot gedeelte van de vrijgestel-
de van het dagelijkse werk, wat toch ook zo goed mogelijk moet worden
bijgehouden - de ngemeenschappelijke propaganda" zoveel mogelijk de
eerste 4 dagen van elke week wordt gevoerd, waardoor Trijdags en Za-
terdags, de bestuurders betrokken bij de algemene propaganda, dispo-
nibel zijn voor hun gewonen werk, plaatselijk.

c. de maanden Juli-Augustus-September en October speciaal worden benat
voor de grote propaganda naar baiten.

d. dat elke plaats-streek, hierna te noemen, tweemaal bewerkt wordt.

e. aan het slot van de 2e bewerking een openbare vergadering te organi-
seren. (Aankondiging in het uit te geven propaganda-materiaal).

£ £ £ ^ £ § 1 1 EN D A T A j

Ie Ronde :

R'dam 4 - 5 - 6 - 7 Juli (Maandag t/m Donderdag).
A f dam 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 Juli (Maandag t/m Donderdag)
Den Haag 18 - 19 - 20 -21 Jali (Maandag t/m Donderdag)
Dordrecht 25 - 26 Juli (Maandag en Dinsdag).
Sliedrecht 27-28 Juli (Woensdag en Dènderdag)
Schiedam 1 - 2 Augustus (Maandag en Dinsdag)
Apeldoorn 3 en 4 Augustus (Woenédag en Donderdag)
Arnhem 8 - 9 - 1 0 - 1 1 Augustus (Maandag t/m Donderdag)
Enschede 15 - 16 - 17 - 18 Augustus (Maandag t/mDonderdag)
Wieringen 22 - 23 - 24 - 25 Augustus (Maandag t/m Donderdag)

2» Ronde :

R'éam 29 - 3® - 31 Aug. - 1 Septemb.(Maandag t/m Dofederdag)
Donderdag 1 September openbare vergadering te R'dam.

A'dam 5 - 6 - 7 - 8 September (Maandag t/m Donderdag)
Donderdag 8 September openbare vergadering te Amsterdam.

Ben Haag - 12- 13- 14- 15 September ( Maandag t/m Donderdag)
Donderdag 15 Sept-, openbare vergadering Den Haag.

Dordrecht 19 en 20 September ( Maandag en Dinsdag)4
Woensdag 21 September openbare vergadering Dordrecht.

Sliedrecht 23 en 24 September (Vrijdag en Zaterdag)
Zaterdagmiddag 24 September openbare vergadering Sliedrecht
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Schiedam 26 en 27 September ( Maandag en Dinsdag)
Woensdag 28 September openbare vergadering Schiedam,

Apeldoorn 29 en 30 September (Donderdag en Vrijdag).
Vrijdag 30 September openbare vergadering Apeldoorn,

Arnhem 3 - 4 - 5 en 6 October (Maandag t/m Donderdag)
Donderdag 6 October opaabare vergadering Arnhem

Enschede 10- 11- 12- &n 13 October (Maandag t/m Donderdag)
Donderdag 13 October openbare vergadering Enschede

Wieringen 17 -18-19 en 20 Ootober (Maandag t/m Donderdag).
Maandag 17 October openbare vergadering Den Helder.
Woensdag 19 Oetober M * Hoorn
Donderdag 20 October «• « Wieringen

Hierna wordt eind October in een landelijke bijeenkomst
nagegaan op welke wijze verder aan de propaganda en uitbouw moet
worden doorgewerkt. Plaatselijk of bedrijfsorganiaatiegewijs.

BÜRBAÜ VQOB BICHES BIJSTAD

Uaasi de werkzaamheden van het bureau voor Rechtsbijstand
in Rotterdam, verzorgd door Hoofdman als in het rapportplan omschre-
ven, de volgende plaatsen ingaande Jtali (in het propaganda-materiaal
wordt hierop attent gemaakt). Plaats en aar nader te regelen met
betrokken afdelingsbestaar.

1e Woensdag maand Amsterdam
2e H s Ben Haag
3e H w Dordrecht
4e " w Arnhem
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9 Juni 1949

Aan de Algemene
Raad van het O.V.B.

C

Waarde makkers,

Uw voorstel ^oor het Buitengewoon Congres werd in
onze Bea tuur sraada vergader ing van Woensdag 8 Juni j.l. nog een S
besproken, aan de hand waarvan wi j van mening zijn U het vol-
gende amendement voor te stellen.

Amendement
" —* Te lezen op bladzijde 2 in plaats van: wanneer al

deze krachten, waarvan de Bedrij f sorganisatie-befciiurders hun
functie ongesalarieerd bl j jven waarnemen, voorlopig- centraal
in dienst der Landelijke beweging- worden gesteld, zouden wij
tot de volgende taakindeling- komen,*

"de vrijgestelde Bedrijfsorganisatie-bestuurders
bli jven in dienst van hun Bedrijfsorganisatie.

"Gedurende de propaganda-ac tie worden zij echter
betaald door de aandelijke Beweging en staan deze gedurende die
t i jd ter beschikking-, waarmede wij dan tot de volgende taak-

indeling kunnen komen»"

Uamens de Beatuursraa-d
0.7. B.-«Verkeer^

De Secretaris/Penn.m,

(J. BBSTMAH)

JB/JH
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C.

Amendementen en aanvullende amendementen
op de voorstellen welke behandeld zullen worden
op het Buitengewoon Congres van 12 Juni a»&.
te Rotterdam, van de Afdeling - Amsterdam,

Betreffende £unt_l_en 2.

Het centralisme afwijzende besluit het Congres»

ten eerste, een propaganda-f onda . een propaganda-c om-
mi s a ie in te stellen, hetgeen dient te geschieden in
overleg met de bedrijfs- en plaatselijke organisaties.

ten tweede; alle bedrijfs- en plaatselijke organisaties
in de uitvoering van het plan te betrekken, waarbij
ook andere leden dan de gesalarieerde funotionnarissen
worden benut.

tenderde, (aanvullend amendement) dat er geen. candida_t_en
van parlementair politieke partijen als spreker in aan-
merk ing komen, omdat daarmede de onafhankelijkheid ge~
schaad w o r d t . ~ : '

ten vierde; de propaganda te richten op de zelfstandige
eenheid van actie van de bedrij fsarbeiders, waardoor
het O.V.B, zich een eigen taak in de organisaties geeft.

ten vi jfde; de afdeling Amsterdam is tegen het uittrekken
van gelden uit de Weerstandskas voor de propaganda.

ten aeade; in elk geval is afdeling Amsterdam er joegen, dat
de bes tuur af unc_ties ala voorzitter en secretaris worden
verwissel

De toelichting op deze punten zal zo mogelijk
op het Congres geschieden.
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t-° /Ten vervolge op dezerzijds schrijven I.D.No: 706,
d.d. 1 Juni 1949, kan thans de volledige samenstelling
worden gemeld van de bestuursraad vanr de Bedrijfsorgani-
satie " Verkeer w (Q.VTB.).- °~£*- • K'Q/.CX>̂ V̂

Gemakshalve zal hieronder opnieuw alle personalia
worden opgegeven, daar bij nader onderzoek is gebleken
dat enkele namen abusievelijk zijn opgegeven. De samen-
stelling, genoemd in bovengenoemd schrijven, moet dan
als vervallen worden beschouwd.

])Ptl££?<»van Os, Leendert, geb: 17-1-1911 te Rotterdam.
' Jan, geb: 10-5-1918 te Rotterdam.

JX «van B"ocfêgraven tFrancisous, geb: '19-4-1906 te R'dam
< JBafcfcer, Slmon, geb; 13-7-1887 te Kraliragen, expeditie-

baas, wonende Putselaan 228e te Rotterdam.
WBakx, Petrus, geb: 12-10-1902 te Rotterdam, wonende
Wijdesteeg 5a te Rotterdam,

/lBarendrecht, Pieter, geb: 16-5-1908 te Rotterdam,
havenarbe ider, wonende Fabrie^dwarsstraat 11b te R'dam.

M Bos, Cornelis, geb: 2-3-1899 te Capelle a/d IJssel,
havenarbeid er, wonende Hellevoetstraat 10b te R'dam.

A 11Damsteeg, Pieter, geb: 10-11-1897 te Rotterdam, fcraan-
machinist, wonende Bospolderplein 23a te R'dam.
Gardenier, Klaas, geb: 29-8-1886 te Spijkenisse.
Geurtz, Willem, gebj 22-5-1905 te Rotterdam, havenar-
beider, wonende Leeuwensteinstraat 7

Mtf

vi
te R'dam.

l de Groot, Jan, geb: 15-8-1903 te Rotterdam, havenar-
i r beider, wonende Schalk Burgerstraat 22a te R'dam.
f iMvan Heumen, Theodorus Johannes, geb: 6-11-1903 te
™ /Rotterdam, machinist b innen-vaart, wonende Rosestraat

£60a te Rotterdam.
erik, Jacob Jan, gebt 30-3-00 te ïerneuzen, stoker

feTEnënvaart, wonende Pr.Alexanderstraat 21a te R'dam.
Xt Kruid h of Inge l Harm, geb: 20-9-1905 te Groningen.
^tyan Mastrigt, Franciscus,geb: 22-3-1906 te Leiden,

kofc, wonende Anna Paulownastraat 45d te R'dam.
/JPols, Arie, geb: 19-9-1893 te Usselmonde, exped.kn.
wonende Hellevoetstraat 6b te Rotterdam.

|t Sparreboom, Jaoob Hendrik, geb: 24-10-1899 te R'dam,
ha venarbe ider, wonende Kamperfoeliestraat 40e te R'dam,
prenger de Rover, Bastiaan, geb: 1-9-1889 te Spaarn-
__________

9nga.iy.ivan der Walt Marten, gebj 1-10-1901 te 's-Gravenhage,
— -̂  na venarbeider, wonende Spaanseboeht 36b te Rotterdam.

fafiffitte, Arnoldus, geb: 13-7-1885 te Hellevoetslais,
stoker binnenvaart, wonende ̂ ijverheidstraat 28a te
lotterdam.

Zomeren, Gornelis, geb: 9-2-1905 te Riotterdam, -
havenarbeider, wonende Dearnestraat 35 te\R'dam.

Het
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Het uitvoerend bestuur, (gesalarieerd), wordt gevormd
door:

van Os, Leendert voorzitter.

Bestmap_, Jan Ie s ecretaris-penningmeest er

van Bodegraven, Franciseas 2e secr.-penningm.

einde._



O - Bedrijfsorganisatie „VERKEER"
^ Claes de Vrieselaan H6. ROTTERDAM — Telefoon 50230

• B. . ' • . ' ' '==^

Waarde Makkers,

UITNODIGING tevens Bewijs van Toegang
ZONDAG 29 MEI a.s: wórdt onze

JAAR-LEDENVERGADERING
gehouden in het „Harmonie -Theater", Gaesbeekstraat.
Aanvang precies 9»30«-'uttr v. ra., zaal open 9 uur.

De agenda is als volgt samengesteld :
1. -Opening - Voorzitter'

' V' " ' r ' '< ~, * ••-" •'';*•£ ' • - . • • • , ' • • • - • '*- - - - < , - .

2. Jaarverslag sécrétiani-rlènningmèestef • 'i « •
Bëstuüfsfaadyerk|eziTl|:
Ihlëicïirig over pföpa~pin8a-pïan

5. ¥0*1 -slot vëftöriirig v|i de fflm ;

„Het Vertiairt ¥&ri d€ Soldaat

Wij maken onze leden op het volgende attent:
Een ieder zal begrijpen, 'dat wij precies 0m*9.30 uur,beginnen, ptadat wij onze
leden niet de aangekondigde film wegens tijdnood' willen onthouden.
Er zal zeer waarschijnlijk grote belangstelling bestaan voor deze bijeenkomst,
zodat op tijd komen geboden is. •
Tevens heeft de Bestuursraad het verantwoordelijk geacht, deze Jaar-lèdfenverga-
dering dit jaar. aan de linker (Üéasèever' -ïè--houden, omdat geregeld aan de
rechter Maasoever werd vergaderd.

1 • ' • ' ' ' . • ' ftsV-1-- ' •>.-.' ' • - " - , , • . . - • .

Aangezien' wij een Jaar-ledenvergadering ? belegd1;'hebben, is het onmogelijk dat
anderen, dan leden, worden toegelaten. Wipmoeten de kameraden dus mededelen,
dat vrouwen peen toegang hebben, of zij zouden lid moeten zijn.

Brengt Uw Lidmaatschapskaart mede!
.Groetend,

Rotterdam, 23 Mei 1949 Namens de Bestuursraad,
• • v «. De Secretaris

. . . . , , " , ' - ; J.,BESTMAN
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Verslag van de<algemene ledenvergadering der 0.V.B.
afd.Rotterdam, gehouden op Dinsdag 31 Mei 1949 te 20
uur, in"Ons Huis" aan de Gouvernestraat te Rotterdam.

Aanwezig 70 personen.
De Bruin, coenraad, geb:14~9-96 te Rotterdam,

wonende te Rotterdam, Balkenstraat 16b, als voorzitter
fungerend opent te circa^8.15 wui* 3e verggclerlng met
een woord van welkom, en spreekt zijn teleurstelling
uit over èe slechte opkomst. Daarna geeft hij een over-
zicht ovefc het afgelopen jaar en over het verrichte
werk van het O.V.B.. Spreker noemt het eerste jaar een
tijd van grote moeilijkheden en hoopt dat het komende
jaar, een jaar van grote bloei voor de O.V.B, zal wor-
den. Vervolgens geeft spreker het woord.aan de secreta-
ris voor het voorlezen van zijn jaarverslag.

Smid, Wietse, bekend, zegt, dit verslag niet te
zullen voorlezen, maar hier uit enkele punten te zullen
bespreken, daar dit verslag in zijn opzet bedoeld is
om latere generaties een inzicht te geven innhet ont-
staan en de gang van zaken gedurende het eerste jaar van
het bestuur van het O.V.B..

Het eerste deel van het verslag, het ontstaan van
het O.V.B, en de oorzaken, welke daartoe hebben geleid,
acht spreker genoegzaam bekend.

Spreker behandelt vervolgens de werkzaamheden van
het bestuur, later de plaatselijke raad, in het o_'_
brengen der nieuwe organisatie, het consolideren d'er
ontstane situaties en het voeren van propaganda.

De l.V.C. had volgens destijds gedane opgave voor
de scheuring 23®60 leden in Rotterdam, waarvan volgens
spreker nooit meer dan 15000 in Rotterdam bekend waren;
de overige leden bestonden alleen in de fantasie der
Amsterdamse heren.

Ka de scheuring, waardoor bijna allen uit de E.V.C
gingen, doch niet allen tot het O.V.B, toetraden, was eï
een grote strijd tussen de verschillende partijen de
leden tot aich te trekken. Het peil van 4000. leden in
het O.V.Bo kon tot op heden worden gehandhaafd.

Met het doorvoeren van een reorganisatie is een
zo zuinig mogelijk beheer der financiën verkregen,
waardoor het mogelijk was een deel van het kantoorper-
soneel te ontslaan. Ook hetaaantal boden is teruggebrad
tot 5 stuks , waarvan- één gedurende enkele dagen per
week als propagandist optreedt. Deze boden incasseerden
een totaal aan contributie van ruim f.119.000.-. Deze
ontvangsten blijken niet voldoende om alle uitgaven te
bestrijden, mede in verband met het verhogen van de
uitkering welke diverse organisaties o.a„"Vergeer" en
"Bouwvakken" van de contributies krijgen. Dit tekort
bedraagt momenteel f.600.-, welk bedrag geleend is van
enige organisaties, welke beter bij kas zaten. Het
kastekort zal in de komende maanden worden weggewerkt.

Spreker leest vervolgens een verklaring voor van
de kascontrole-commissie waaruit blij^kt dat alle be-
scheiden in orde zijn bevonden.

-De-
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De voorzitter stelt hierna de verkiezing van een
nieuwe ka s commissie en een uitvoerend bestuur aan de
orde.

De kascommissie wordt ongewijzigd herkozen,even-
als het uî ôerend bes tuur, bestaande uit de heren
De rBruin3», voornoemd , smid,?/., voornoemd en Hoofdman,
<JaGob, geb:28-1 -05 te Rotterdam, wonende te Rotterdam,
Zwaanshals 205b, respectievelijk voorzitter, secretaris'
penningmeester en lid. f • . •'—" ~

"Tin den Berg"̂ " Anto&n, bekend, sprekende over de
propaganda-actie zegt:„De leste propaganda is nog steede
het aanwerven van nieuwe leden door de leden van het
O.7.B. zelf; echter is gebleken, dat onder de arbeidere
het bestaan van het O.V.B, niet voldoende bekendheid
heeft.

Van de Landelijke raad van het hoofdbestuur v/h
O.V.B, is het plan uitgegaan een grootscheepse actie te
voeren, door het hele land, te beginnen met de plaatsaa
waar reeds een afdeling bestaat, en vervolgens met de
plaatsen, waar dit niet het geval is.

De gesalarieerde bestuurders, zegt spreker, zul-
len voor een periode van 6 maanden, zoveel mogelijk hun
plaatselijke werkzaamheden moeten staken en als propa-
gandisten onder leiding van het hoofdbestuur moeten
werken. Om dit mogelijk te maken zal de administratieve
en financiële zijde van de propaganda aotie^oveel moge-
lijk centraal vanuit Rotterdam moeten worden beheerd»
Het gehele land doortrekkende zullen deze propagandister
door middel van reclame, vlugschriften, geluidswagens
enz. trachten nieuwe afdelingen te vormen.

Deze afdelingen zegt spreker zullen dan finan-
cieel moeten v/orden geholpen. De benodigfe gelden voor
deze actie zullen uit de centrale weerstandskas moeten
worden genomen. Dit weerjitandsf onds. bmntwpord .dan in
de ruimste zin des woords aan zijn bejtemgiiiag - *

jj ie£ airëèlï~SnTTëfliTëün'ïng" van"s t r i j dac t ies in
stakingen, doch ook weerstand bieden aan de Uniebonden
en de Communistische E»V.C. moet plaats vinden.

Dit propagandaplan is voorgelegd aan diverse orga
nisaties van het Ö.V.B, ©n zal besproken worden op
Zondag 12 Juni_4n. .een buitengewoon, congres. Van de be-
slissing welke aldaar zal worden genomen zal het afhan-
gen of dit plan onge?fijzigd doorgang zal vinden.

Van verschillende zijden o.a.door Oosterwijk,
Gornelis, (bekend)worden enige aspecten van het paUn
fel becritiseerd. Men becritiseert niet het plan als
zodanig doch het centraal.,beheer „der, administratieiai
en der financiën." Bij een'centralisatie z'öü""Tïet""vönmoge-
lij]$<zijnaë"gang van zaken in eigen afdeling te con-
troleren, terwijl bij decentralisatie de/Leden uit eigen
afdeling actief werkzaam zouden kunnen zijn.

De Bruin, voornoemd, is van mening dat de beant-
woord ing~Toör~van den Berjg,A. in verband met het-tevoren
gesprokene wel achterwege kan blijven, daar de gerezen
bezwaren op het congres zullen worden besproken. Hij
sluit te circa 23-15uur de vergadering. —EIHDE-—'

C.V.D.



O.V.B. afd. Rotterdam
Claes de Vrieselaan 146 — Tel 50230

ROTTERDAM, 26 MEI 1949

Wij maken U er op attent, dat deze vergadering gehouden wordt
voor alle leden van de Rottefdamse afdeling, dus:
Leden Verkeer - Bouwvak - Overheid - Metaal enz.

W.K. AAN DE LEDEN.

Wij roepen U hierbij op tot bijwoning van een

Algemene Ledenvergadering
die. gehouden wordt op

DINSDAG 31 MEI a.s.
. - •*

•des g.vonds 8 uur (precies) in de grote zaal van
„ONS HUIS", Gcruvernestraat.

Nu per 31 Maart j.1. een jaar is verstreken sedert de oprichting
van het O.V.B, moeten wij een JAARVERGADERING houden
waarop over het afgelopen jaar /verslag wordt uitgebracht.

De agenda voor deze bijeenkomst luidt:

4

1. Opening voorzitter.
2. Verslag secr. penrn.
3. Verslag controle-commissie

(Eventueel verkiezing nieuwe controle-commissie)
4. Verkiezing Uitv. Bestuur uit de door de Bedrijfsorg.

benoemde leden van de PI. Raad.
5. Inleiding over Landelijke actie en Propaganda Plan.
6. Sluiting

Een uitgebreide agenda welke echter naar de mening van
onze PI. Raad, toch tussen 8 en 10.30 lïur kan worden afge-
werkt, l uur 15 minuten voor -de verslagen en verkiezing
en 1.15 uur voor de behandeling van het Propaganda-plan.

Kameraden, leden van de Afd. Rotterdam van het O.V.B, deze
vergadering is zeer belangrijk, en wij verwachten, dat een
groot aantal onzer leden present zullen zijn.

Voor de PI. Raad O.V.B. Rotterdam
W, Smid, Secretaris
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DOOR J.BJBSHIASr, SBGR./RSM'J'.M. VAU Dïï BEDRIJFS-
13RGAHTSATIE HVBBESBRW YAff HST Q.V..B.- TUDSHS DOS] JAARLBDSïrVERGADE-
RI1SB, TOLKS 8$ MEI 1949 wERD GBHOTJBBIT,,'}

SP—
Kameraden Transportarbeiders,

Ofschoon de wenselijkheid aanwezig is, om al datgene wat zich
in het afgelopen jaar heeft voltrokken,zeer nauwkeurig te analy-
seren, moet ik, gezien de omstandigheden waarin wij op deze verga-
dering verkeren, mede door een besluit van onze Bestuursraad, mij
beperken tot het naar voren brengen van de grote dingen in onze
organisatie, die zich afspeelden, welke zijn vastgelegd in een rap-
port, dat de goedkeuring heeft van onze Bestuursraad.

Voorop zij gesteld, dat het een aangenamer taak is de dingen
met eigen woorden te zeggen, dan als rapporteur hier op te treden.
Het neemt niet weg, dat ik de mij opgedragen taak naar behoren zal
trachten te volbrengen»

Wanneer wij het vorige jaar ons jaarverslag besloten met de
wéns uit te spreken dat de arbeiders van Rotterdam er aan mee zou-
den werken zich te bevrijden van de bezittende klasse van dit land,
was het voor ons allen duidelijk, dat dit niet een probleem was,
dat opgelost zou worden - wel zou kunnen - in een jaar tij ds, maar
dat wij rekening hielden met de algemene problemen die zich inter-
nationaal aandienden en welke tot gevolg hadden, dat zij ook niet
zonder invloed bleven op Bederland.

De positie van de arbeidsklaase aanvang 1948 was van dien
aard, dat rekening gehouden moest worden met het feit, dat de op-
lossing niet gebonden kon worden in de hulpmiddelen welke van
regeringszijde worden toegepast en in het economische leven met
betrekking tot het Transportwezen al&emeen inhielden, looncorrec-
ties e.d., welke te samen naar onze mening geen socialistische op-
lossing kunnen betekenen omdat daardooJr de bestaande klassen ge-
handhaafd bleven en zodoende een gedurige dreiging vormden riiet
alleen voor wereldvrede, maar eveneens voor het algemene levens-
peil van de arbeidersklasse en van de transportarbeiders in hè j;
bijzonder.

Als Rotterdamse Transportarbeiders stonden wij voor het feit
geplaatst, dat in het jaar 1948 een van de belangrijkste beslis-
singen door ons genomen zou moeten worden, toen de arbeiders voor
de keus geplaatst werden verder mee te gaan met de E.V.C., welke
inmiddels geheel in Stalinistische handen was geraakt, zonder de
door hem zelf gekozen bestuurders die Verwijderd werden uit het
gelid, of gezamenlijk te trachten de organisatie te Rotterdam wel-
ke wij als bedrij fsarbeiders in 1945 hadden gekozen en opgebouwd,
gezond te houden en gezamenlijk uit te bouwen tot een apparaat,
waarmee de arbeiders zelf zouden besluiten op welke wijze hun
strijd gevoerd zou moeten worden, zonder daarbij als speelbal van
een politieke partij gebruikt te worden, waaX^me® gehandeld werd
naar willekeur.

Als Rotterdammers namen wij het besluit, dat de organisatie
in handen van de arbeiders zou blijven en werden^èloor hen getoaen
bestuurders

j
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len jaar is verstreken waarvan wij wiaten dat het moeilijk
zija ona te handhaven£?omdat wij ons terdege er van bewust

waren, dat aan de ene kant dé '"B .V.C. met een politieke partij zou
staan, welke oös zou belasteren op een wijze, die ver beneden het
moraal van elke tot" nu ±snc gekende arbeidersbeweging zou staan, aan
de andere kant de erkende arganisaties, wSlke de oplossing van die
problemen en de verwezenlijking van een socialistische maatschappij
mogelijk acht binnen de huidige kapitalistische verhoudingen.

——-^Aan de ene kant de B.V.C., wat een willoos werktuig was gewor-
den van de ComroÉnistische Partij lederland en daardoor slechts ge-
bruikt om mede de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie in
Nederland tot uiting te brengen.

Aan de andere kant de erkende organisaties, miloze werktuigen
in handen van onze huidige regering, bereid om onze regerings-
politiek te ondersteunen door d-ik en dun, welke regering: zich
g-eheel onder invloed bevindt van het Westerse groot kapitaal en
waardoor ook de economische organisaties zich in hebben laten delen
in de beide blokken welke eenrtr i jd voeren om de wereldmacht en
daardoor afstand hebben gedaan in het geloof en vertrouwen van de
macht en kracht van de arbeidersklasse zelf.

Daartussen voor wat betreft Rotterdam staat in het Verkeers-
wezen onze organisatie, het Q.V.B.-*Verkeer", dat aanvaard heeft
het principe een ao ciatlis tia ohe-organisatie te wil len zijn en alLs

i zodanig zich op het stamapunt plaatat dat slechts socialistische
v ordening de bev r ij diog der arbeid ers kla.a s e _ .kan. b e t ekeneJOi "~

Sociall3^"is'clië^LWSeunlng™:i'3al;^wil zeggen^^Ie^pro'ïïuc'ifeie en pro-
ductie-middelen in handen van de arbeidersklasse en niet in handen
van een kleine groep kapitaalbezitters. Socialistische ordening dat
wil ook zegg'en, dat niet meer geproduceerd zal worden ter wille
van" de millioenenwinsrten van huidige bezitters, maar dat gefabri-
ceerd zal "worden datgene waaraan de gemeenschap in zijn geheel be-
hoefte Hééft én er geen gebrek zou zijn aan levensmiddelen, kleding
of datgene wat deze aarde ons kan geven.

konden
Dit' was het platform waarop wij ons verenigen in het O.V .B»,

• - ongeacht de politieke of religiu}eze overtuiging die wij daarbuiten
( i o o k waren toegedaam.

Met deze gedachte voor ogen zijn wij meer dan een jaar geleden
gestart. Ben Jaar waarin wij ontzaggelijke moeilijkheden moesten
overwinnen» Een jaar dat ons ook heeft g-eleerd dat onze,positie als
organisatie verantwoord is. Bén Jaar waarin nog eens is bewezen,
dat hulpmiddelen a.ls looncorrectie etc. niet de juiste oplossing
brengen. Maar boven/al een jaar, dat heeft getoond en geleerd, dat
dé zelfwerkzaamheid van de arbeiders noodzakelijk is, hetgeen onze
organisatie heeft willeden zal blijven propageren en waar moge-
lijk in de practijk brengen.

MToefren wij in dat jaarverslag trachten, evenals vele malen
in hét verleden werd gedaan, een scheiDatisch overzicht te geven van
de behandelde "conflicten, van allerlei kleine zaken van arbeiders
of indlvidufcle kwesties, of U wijs gaan staan maken dat in het af-
gelopen" jaar geweldige successen werden bereikt» hetzij direct of
indirect door tientallen én nog eens tientallen conflicten, 'tot
a tand gekomen door allerlei omstandigheden ?
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Misschien is het beter te zeggen dat de arbeiders vele malen
een kleine verbetering konden b ereieken in feite van ondergeschikt
belang voor het leven van alle dag. Wij zouden ü trouwens niet dur-
ven.*aeggen, dat Uw positie- er zo gunstig voor/sta&t, omdat, -wanneer-
een ogenschijnlijke verbetering- is bereikt, net nog steeds niet
•wegneemt, dat Sij U slachts met de grootste moeite kunt kleden, Uw
vrouwen elke week -weer de zorg hebben hoe zij de week doorkomen en
daarnaast, dat ondanks alle theorièSn die morden verkocht er nog:
geen arbeiders tot ons aijn gekomen-en mededeelden dat zij, wat hun
economische positie betreft er beter op geworden zijn» Zeker niet
in het afgelopen jaar.

Wanneer wij dus daartoe niet overgaan, moet dit dan betekenen
dat wij pessimistisch zijn ? .

In tegendeel juist»

Onze organisatie staat met beide benen op de grond» Heel goed
weten wi j dat bij de afscheiding welke tot stand kw«m, vele van de
georganiseerde arbeiders, teleurgesteld, in plaats van hun schouders
onder ons werk te zetten, gedéaillussionneerd lang-s de kant gingen

• zitten en wij daardoor vele leden verloren»
(?rote moeilijkheden moesten worden worden overwonnen om hen te

bewegen weer deel te nemen aan de s trij d van de arbeiders, maar
eveneens weten wij dat het afgelopen jaar een kl&ar en helder in-
zicht bracht bij vele kameraden over het georganiseerd zijn, hetgee»
tot gevolg had, dat honderden zich'bij ons aansloten, biewuaj; dat
slechts onae gedachten de oplossing zouden kunnen brengen.

Financieel en organisatorisch is onze organisatie ondanks alle
hetze en lastercampagne in het afgelopen jaar opgebouwd.

" Willen wij das daarmede zegg-en dat wij tevreden zijn? (ïeensaine
want aÉn het slot van deze vergadering zal U blijken, dat belangrij-
ke taken volbracht moeten worden.

Maar, wel willen wij als Bestuursraad verklaren éen van mening
te zijn in de gedachte die ons allen bezield, namelijk de wil om de
organisatie in handen van de arbeiders te leggen» S$ö reeds daaruit
blijkt, dat onze bemeging groed is» Dat zij het perspectief heeft in
de toekomst, dat zij het vertrouwen,.dat de arbeiders in haar schen-
ken, zal blijken waard te zijn.

• Wanneer wij thans in dit jaarverslag een vluchtige blik werpen
op datgene wat is gepasseerd in het afgelopen jaar, dan wijzen wij
slechts op het volgende* '

Op de'laatste Algemene Le één vergadering: welke vorig- jaar werd
/ge&ouden in gebouw "Qdeon" op 7 afeartl werd een Bedrij f sgroepraad
samengesteld van 14, leden en een plaatselijk Bestuur Van,'g leden.

[|beetaandê uifc de kameraden A.yan gen Berar - Voorzitter. jTlestman
gft"^rifnyfny^<*tirt1'nfTT"aoa*;a?*S fcjyfr^SSTtrodn Toorzitter, y.van Bo-

dégraven - 2de Séeretaris/ï'ehniBgïaeester en Q.Kooij. B.Sprengrer de
H6ver, ^.Herkemej, B.H .Kruithof en A» van GTIj^n als algemene be-
st uur s lecTinTT '. "
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Kort daarop deed zich het grote conflict voor in de 3S.T.C.,
toen men trachtte de plaatselijke bestuurders van de afdeling E*dam
buiten de organisatie te plaatsen, hetgeen door de leien in een
grote bijeenkomst op 25 Maart werd afgewezen, wat tot gevolg had
dat ook de Sotterdamse Iransportbestuurders werden geschorst door
de E.tféGf topleiding^

fot op heden werd deze schorsing nog niet in een ledenverga-
dering behandeld en noodzaakten dus de organisatie toentertijd haar
werkzaamheden voort te zetten onder de naam van O.T.B., omdat men
bij de E.T.C, een ander ïransport-bestuur had gekozen.

Het bestuur,gekozen op 7 Maart 1948 bleef voltallig zijn
werkzaamheden voortzetten tot op 14 lovember, toen wijziging ge~
bracht moest worden in de Bestuurssamenstelling.

Het Stichtingscongres van het O.T.B, had namelijk besloten
dat zij niet meer met de oude vorm van besturen in onze organisatie
te doen zouden hebben, maar gezien haar principiële doelstelling,
vastgelegd in de statuten en reglementen, er in elk collejze van onz
organisatie een 2/3; meerderheid zou zijn van Bedrijf sarbeid er s te-
genover een maximgm van j/Jj aan vrijgestelde Bestuurder».

Deze colleges zouden bestuursraden genoemd worden, waarvoor
de vertegenwoordiging per bedrngifsiaf, zoals haven, binnenscheep-
vaart, transport te land enz, zouden moeten worden aangewezen. ,

Hiervoor werd een vergadering belegd op zondag 14 Iovember,y<p
waar dit college werd benoemd.) ,
De samenstelling werd/als 70LÊHS:

Toor de haven: I1 .van Bedegraven, J.Bestman, H.JLiezebos. E.H.
Kruithof, 0»van zomeren en gaardenier» ~~

Stadssj-eepboTjeni A.van Aspéren, H.Herkemey en J.Höltrop
Rijnvaart: u,van Os en B.Sprenger de ~
Hotel-Gafe-lestaurant:?,van Mastrigt
Binnenbeurtvaartj B.de Zwart;
Opzièhthouders Haven: 8.Bakker.M
Hiervan behoorden tot het Uitvoerend Bestuurs l.van Os,J.Best

man en F. van Bodegraven.
Bij de samenstelling van dit college moesten wij onder meer

enkele oudere bekende bestuurders missen, o.a. A.van den Berg,
welke voorzitter was, maar op het Stichtingseongres van het O.T.B.
tot Landelijk secretaris werd gekozen; C.Kooij van de opzichthouder
in verband met huiselijke omstandigheden en A «Grijzen, die op dat
ogenblik Metaalbewerker was geworden, Kameraad J.Eringaard stelde
zich ook niet meer candidaat, aangezien hij in December 1948 de
haven zou verlaten.

In de samenstelling van dit Bestuurscollege is nog slechts
1 wijziging gekomen toen wij bericht ontvingen van onze bestuurder
ïh.ïïerkemey, dat hij naar Afrika zou gaan.
—-~" ITe gehele gang van zaken is van 14 November 1948 tot ©p de
dag van vandaag geheel onder verantwoording gegaan van dit college
waarin slechts drie vrijgestelde bestuurders zitting hadden tegen-
over 12 bedrijfsarbeiders* )
' a e n van ae principes van onze organisaties om de democratie/
naar binnen te bevorderen, en. mede tot uiting komt, en welke wij
bestendigd willen zien in het feit dat de bedrijfsarbeiders zelf
hun bestuur&jBo&leges zullen samenstellen - hetgeen ook na deze ver-
gadering in de praktijk zal zijn gebracht. Dit, wat de bestuurs-
samenstelling betrefté
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Wat ons werk in de bedrijven betreft, moeten wij opmerken dat
het ondoenlijk is alle aangelegenheden te gaan bespreken welke wij
in het afgelopen jaar hebben gehad, evenmin als de werkkring van al
onze bestuurders* Wij willen echter volstaan met het volgende:

April 194-8 werd een schrijven verzonden aan de S.Y.Z., waarin
wij ©p de oprichting van de O.T.B, wezen en dat wij ons met de S.T.Z.
wilden verstaan over de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Wij ontvingen hierop bericht, dat, alvorens hiertoe over te
gaan, men de dingen eens even aan wilde zien. Wij sehreven deze brief
omdat leen nieuwe C.A.O. was ie verwaéH'ten,' waarin wij geJtenêl wilden
zijn.

Vlak hierop kwam de grote verandering in de tacnra Rotterdamse
haven toen het nieuwe contract tot stand kwam, dat op 2 Mei vaM
kracht zou worden en waarin het p|||||{rafonds was opgenomen.

Boor onze organisatie werd een actie ingezet om te trachten
door middel van een referendam-gtemiaing hej_|>e:nsi€>enfond̂  tg

"
_

ju door meêr"dan 280Q arbeiders werd deegenomen, liermede
weri het pensioenfonds niet' ongedaan gemaakt en bleef van kracht.

Bat deze actie niet volkomen geljsaagd is, is Voor een deel ook
te wijten aan de houding van de andere organisaties, onder andere de
"unie-Verkeer", welke het nodig achten tegen onze referendums temming
een manifest uu te geven, waarin werd geadviseerd niet te tekenen,
hetgeen door S.V.C «-bestuurders mondeling werd gezegd.

De eis voor onze medezeggingséhap bij de 310 zou nog wel enige
tijd aangehouden worden, waar wij nog nader op terug komen.

Onze positie in de haven was van dien aard, dat wij een oppo-
sitionele rol zouden spelen. Vooral het afgelopen jaar heeft' bewezen,
dat onze organisatie veel vertrouwen heeft omdat bij bijna alle'
conflicten onze bestuurders werden geroepen en vele malen advies over
een bepaalde kwestie werd gevraagd en werd gegeven, waarbij rekening
werd gehouden met de 'omstandigheden zoals deze lagen. Zo, was het ook
het geval bij de Rijn-, Binnen én Beur t vaar t, alsmede de andere
takken van het Verkeerswezen, zoals het stadssleepbotenbedrijf , gee-
vaart en de Hotel-Gaf e- en Kestaurantbedrijven en het Transport te

* Met actie van allerlei aard kregen wij te doen* Wij noemen hier
van slechts: -

het varen van de havenarbeiders, te^ slecht bemand werken, afwer-
ken van boten, het werken op Zaterdagmiddag en Zondag, de aanname bij
de H.A.E, zowel als het langer werken dan" 2 taken, de loon- en ar-
beAisvoorwaarden bij alle andere takken van de Verkeersbedrijven,
ontslagkwesties, loonvorderingen, betaling van verhoogd taakloon» Het
afvaren van de Eijnsleepboten, het naleven van de arbeidsvoorwaarden.
De levensmiddelenvoorziening van onze mensen in Daifcsland welke een
groot deel van onze werkzaamheden in beslag nam» De strijd voor de
12-arige nachtrust, verhoging van lonen en andere arbeidsvoorwaarden,
welkejsteeds weer door onze or-ganisatie aan de orde zijn gesteld-»

Het zou te ver voeren om elke gevoerde actie in zijn onderdelen
te gaan bespreken, omdat deze steeds weer afhankelijk was van de om-
standigheden waaronder zij plaats vond»
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Ben van die omstandigheden was wel onze invloed in het bedrijf
zij plaats vond. Toeri wij uit de B.Y.C, gezet werden en daa.rdooi

ele arbeiders teleurgesteld werden, was het aanvankelijk zo, dat
kat eens uit de boom gekeken werd door vele van ovnze leden,

n zeer moeilijke tijd hebben wij als bestuurders en leden mee
gemaakt om onze organisatie weer op te bouwen. Met een ledental van
ongeveer 3000 i" i*ftfcfcft-rfiftm JgT-fcftg^ ^llre?nt nemen wij zeer zeker geen
aleohte positie in en kunnen wij ons in de havsn altijd nog de groot-
ste»** organisatie noemen. Uit het bovenstaande blijkt dat wij, ge-
zien ons hoogste ledental in de B.WC. in 19 46 js en achteruitgang heb»1
ben geboekt van Bchtër gerekend van riTTSprïl 1948'Tof"TT.
Mei 1949 konden wij meer dan 500_nieuwe leden inschrijven. Ben aftn-
^tal, dat tot tevredenheid zou Kunnen stemmen^}

Is dit een reden om tevreden te zijn? Wij^ kunnen niet zeggen vaï
wel, omdat niet uit het oog mag worden verloren dat momenteel duizene
den en nog eens duizenden transportarbeiders verkeerd of niet georga
niseerd zijn. Vooral deze groepen van arbeiders zijn het veelal, die
de belemmering vormen wanneer de arbeiders in verzet gaan.

Berstens omdat de verkeerd georganiseerden van hun orga-
nisaties geen gelden uitgekeerd krijgen en omdat de ongeorganiseer-
den bij een actie afhankelijk zijn Van datgene wat hun uit de kassen
van die organisaties die sodt bij actie wel betalen, w,ordt gegeven.

Gezien het groot aantal ongeorganiseerden wordt deze positie
van de arbeidersorganisatie, die vooruitstrevend, is en de "arbeiders
wil ondörsteimen, onhoudbaar en is het onze taak de arbeiders, gezien
de omstandigheden waarin wij thans verkeren, hierop te wijzen.

Waaneer wij als Bestuursraad ons er van bewust zijn dat *ij ons
organisatie-werk naar beste kunnen en mogelijkheden in het afgelopen
jaar hebben verricht, betekent dit niet, dat wij daardoor tevreden
zijn. Integendeel, wijt zijn ons evengoed bewuat, da£ veel verbeterd
zou kunnen worden, waarbij de mogelijkheid, gezien de" financien»aiet
uit het oog verloren mag worden. Want, vooral de financiën spelen in
onze organisatie de hoofdrol. Cijfers willen wij hieromtrant geven,
omdat ook bij eventuele voorstellen hiermede steeds rekening zal
worden gehoud'em.

In elke organisatie is het zo, dat slechts een deel van de fi-
nanciën aan een afdeling van een organisatie wordt afgestaan.

Onze to/tale ontvangsten bedroegen tot 30 April 1949
F. 18.162, 52*
n Be uitgaven bedroegen ]?. 17.211,27 voor lonen, sociale lasten,
propaganda, drukwerk, kantoor- en kantoormateriaal, zaalhuren, ver-
gaderingen, porti-telegraaf-telefoon, documentatie, reis- en ver-
blijfkosten, speciale propaganda voor êe zeevaart, ziekengeld en on-
gevallenverzekering etc», alsmede eea bedrag van y. 100*-- voor Ju-
fa ilea, zieken en begrafenissen van onze leden.

Hierdoor behielden wij een voordelig aaldo van I1. 951,35 per
l Mei van dit jaar, waaruifcé lijkt, dart onze afdeling de gelden, die
zij volledig mag gebruiken, diit ook heeft gedaan met een kleine re-
serve voor de beginnende maand*

Dat wel degelijk slechts een dgel van de door ons geinde contri-
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butie, ingevolge de bepalingen van statuut en regiement aan ons
wordt afgedragen blijkt het beste uit het feit» dat van de '
transportarbeiders in.het afgelopen |aar. een bedrag van f.68f4©6,15
aan contributie werd ontvangen.

Op het sti@htingscongres van het O.Y„B« in 0®t©ber 1948 werd
als algemene richtlijn aanvaart, dat de 25$ welke in Rotterdam
steeds van de eontribatie was gereserveerd voor de C.W.K. gehand-
haafd zou blijven. Het was daarnaast mogelijk van de van ü gecon-
tribueerde gelden naast een behoorlijke reserve te kweken, welke
door ons niet gebruikt kon worden, aan onze verplichtingen ten
opzichte van de Landelijke Baad en de afdeling Rotterdam te voldoen,
zodat in zijn geheel onze positie als gezond te noemen is en waar-
mede wij eerlijk voor de dag kannen komen.

Hiermede is gelijk weerlegd het feit, dat onz.e organisatie
(het O.Y.B.) voor een bankroet z.ou staan. Wanneer het onze organi-
satie mogelijk zal zijn de komende 6 maanden een grote propaganda--
act ie op touw te zetten die niet alleen merkbaar zal zijn in Rot-
terdam maar ook ver daarbuiten, is daarmede wel het beste bewijs ge-
leverd, dat onze organisatie niet voor een bankroet staat maarvia
tegendeel, de weg heeft weten te vinden om de strijd aan te binden,

/- niet om laster en eerroof te gaan bestrijden zoals omschreven in
v de Waarheid, maarvwel om de activiteit van de bedrijfsarbeiders op

te voeren, waarin, wanneer zij daartoe bereid blijken te zijn ^ de
middelen gevonden kunnen worden om datgene te nemen waartoe wij tot
op heden niet in staat waren.

Dit zijn dezelfde woorden, die door ons geuit werden tegen de
werkgevers, verenigd in de Scheepvaart Tereniging Zuid, tijdens
een conferentie op 24 Februari, toen het er om ging of onze organi-
satie wel of niet bij de besprekingen betrokken zou zijn, over, de
inhoud van de G.A.Q. in de Rotterdams© haven. De besprekingen die
met ons tot op heden nog niet hebben plaats gevonden.

Een besluit op onze ledenvergadering van 19 December, gaf aan
het organisatiebestuur de opdracht, de voorstellen, samengevat in
het Urgentie-programma, bij de werkgevers in te dienen en de bespre-
kingen aan te vragen. Zoals reeds gezegd vond een bespreking hier-
over op 24 Februari plaats, waarbij de werkgevers verklaarden, het-
geen ook in onae krant werd gepubliceerd, dat zij geen bezwaar had
om met onze organisatiente onderhandelen, maar dat zij gebonden zat
aan afspraken met de "Unie-verkeer" en de gang van zaken in de
Stichting van de Arbeid en dat zij deze niet wensten te verbreken.
Het wel of niet mee-onderhandelen van het O.Y.B.«Verkeer* was naar
de mening van JOB* de S.Y.Z. afhankelijk van de werknemersorganisaties,
omdat zij sleefats met 1 groep tegelijkertijd wenste te onderhandelen.

/.

De Centrale Bond deelde ons in een gesprek mede, dat zij bereid
was de andere in de *Unie-Yerkeer«* samenwerkende organisaties gunstig
te adviseren, indien wij als bestuurders bereid waren onze organisa-
tie nadien op te heffen en samen tl fielten met de Sentrale Bond»

Een ieder zal begrijpen dat deze eis, aanjé ons gesteld, tot de
meest onlogisch© behoorde, Eerstens omdat wij als bestuurders niet
het recht hadden zulks te beloven, tweed^ens stellen wij ons op het
standpsnt een klassenorganisatie te zijn en als zodanig principieel
tegen de Stichting van de Arbeid, het Sollege Rijksbemiddelaars
en niet te vergeten dat wij <3e loonpolitiek verwerpen van onze
Regering. . •
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Deze beia.njptj.ke factoren worden door de .andere arganisaties
wel aanvaard» omdat zij zich niet meer aftellen op het atandspunt
van «ie klassenstrijd maar van klassenverzoening ennoaze organisatie
is van mening1, dat de oplossingen van de problemen niet kunnen ko-
men zolang: ar een arbeidersklasse e» een bezittende klasse is»

Het was dan ook op die gronden dat wij dit aanbod van de Cen-
trale Bond van de fcand moesten wijzen, daar wij dus anders buiten
de opdrachten waren gegaan van onze ledenvergadering- van 19 Decem-
ber en in strijd zouden hebben gehandeld met onze statuten en re-
glementen.

Hiervan werden de werkgevers op de hoogte gesteld, die ons het
standpunt tegenover onze organisatie nog mee zouden delen.

Wij staan dus momenteel aan de vooravond van de bekrachtiging:
van een nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst, waarin onze organi-*
satie niet ia gekend. Ben C.A»0.» welke belangrijke wijzigingen met
zich zal brengen ten opzichte van de lonen, waar vooral het eer-ste
van groot belang is voor de losse arbeiders. Wat de vafctea betreft
moet gezegd worden, dat zij er het slechts afkomen, aangezien geen
enkele verbetering van practische belang tot stand is gekomen» Wan-
neer wij hiertegenover te zijner tijd een standpunt moeten bepalen,
zal rekening gehouden moeten worden met het volgende.

Bat de regeling te Sotterdam een verbetering is voor alle ar-
beiders die ni«t gehuwd of kostwinner zijn. Ons oordeel
echter niet afhangen van enkele groepen» De richtlijn voor oas
stand'punt is te allen tijde ons Urgentieprogramma wa&ratan absoluut
onvoldoende is tegemoet gekomen. Juister ge*egd, helemaal niet.

3Je uitspraak die de havenarbeiders dan ook zullen moeten doen
zal tot uiting moeten brengen dat de gewijzigde Golle«tiev9 Arbeids
Overeenkomst, gezien het huidige prijs$«abtpeil, als oavoldoiaade
moet wordeü beacHóuwd. Wij zullen tot taak hebben alle feiten onder
de aandacht van de' arbeiders te breng-en om tot grotere activiteit
te komen dan in het afgelopen jaar.

Battrvoor is ook vertrouwen in onze bestuurders nodig die zit-
ting hebben in onze Bestuursraad.

Bit college» dat sinds zijn samenstelling van de organisatie
regelmatig met tussenpozen vergadert, waarbij alle organisatiezaken
besproken wórden en waarin de bedrijfsarbeidera steeds met meerder-
heid over de vrijgestelde bestuurders hun besluit hebben kunnen ne-
men* fan deze leden van de Bestuursraad zoals deze hier aanwezig
zijn,, zal niet een kunnen zeggen dat gebleken is uit handelingen
van dé vrijgestelde bestuurders, dat zij hun wil hebben willen
doordrijven»

Steeds a ij a de besluiten ia volle vrijheid genomen, nadat over
de problemen door een ieder naar behoefte was gediscussieerd» Wij
hopen ook, dat dit in het komende jaar- het geval zal mogen zijn.
Wanneer neg enkele opmerkingen gemaakt worden over speciale be-
drijf aangelegenheden, moet gezegd wordéa dat het afgelopen Ja*r de
juistheid van onze woerden, welke wij reeds zeiden in 1945 - 1946
een ook nadien, dat de rijken - rijker en de armen - armer zijn ge-
worden* Het afg-elopen jaar heeft ons een beeld laten zien van een
economische ontwikkeling, zoals wij die niet graag wilden.



Tégenover de verhoging der winsten van de ondernemingen, vooral
in de jaren '46 en '47 en ook ia 1§48, zien wij steeds meer de ver-
sobering v*n de arbeidersklasse, die, ondanks alle theorïën welke
werden verkondigd, nog steeds, niet in staat ia zich naar behoren te
voeden en te kleden.

Bat hierdoor de -werkgevers gesterkt zijn om hun aanvallen te
openen op het levenspeil van de arbeiders blijkt wel het beste uit
de verslechteringen,die in de practijk worden gebracht,zowel metaal-
bewerkers, bouwvakarbeiders, de havenarbeiders (vorig jaar) werden
aan de orde gesteld en wij zien momenteel dat hetzelfde het geval is
bij onz© kameraden betrokken bij de Binnenscheepvaart»

Voor" alle taBBsn van de Scheepvaart zijn door de werkgevers
tegenvoorstellen gedaan, die zeer grote verslechteringen met zich
zullen brengen. Be organisatie heeft steeds weer de eisen welke
verbeteringen inhouden aan de orde gesteld en zal nu de strijd, tegen
de verslechteringen van werkgeverszijde naar voren gebracht, moeten
gaan bestrijden. Onze propaganda: in deze belangrijke tak van het
transportbedrijf was naar onze' mening in het afgelopen jaar te wei-
aig:,waarbijj ik nogmaals in herinneriag breng- het belang van de finan

( eiën. Di* neemt niet weg dat naar beste kunnen en vermogen ia ge-
werkt en wij dit in het komende Jaar zullen trachten te verbeteren»

Wat de BinnêWurtvaart betreft, is het aantal georganiseerden
zeer klein en het is dan ook niet te verwonderen, dat de arbeiders
hier te werk gesteld, ondanks hun laatste 10p£eorree'tïe van T* 3v--
nog steeds tot de slechtst betaalde transportarbeiders van leder-
laïfld behoren. Het binnenbeurtvaartbedri j f verkeert in een zeer
netelige positie, welke zijn weerklank vind't in de positie die de
arbeiders daar innemen.

w"ij zijn er van overtuigd, dat de propaganda ook hier in het
komende jaar beter zal moeten zijn. Bvenzo geldt dit voor de Besirt-
vaartdiensten op België, waar de arbeiders ondanks dat, zij klein in
aantal zijn een machtspositie in kunnen nemen, welke tot uiting: zoia
komen bij grotere activiteit van deze bedrijfsa'rbeiders.

Wanneer wij over de slechtst betaalde transportarbeiders pre-
ken denken wij eveneens aan de werknemers bij de'brandstoffenhandel
werkzaam. Deze kameraden, die een jaar geleden een staking aangin-'

C gen, waarvan de leiding- werd opgedragen aan onze bestuurders, moes-
ten deze na vier weken wederom opheffen, omdat zij niet die gewenste
uitbreiding bracht welke was vereist om tot resultaten te komen.
j)e staking- bracht geen slachtoffers met zich en allen konden weer
in het bedrijf geplaatst worden.

Toor de arbeiders, betrokken bij het transport te land, hoofd-
zakelijk de chauffeurs en voerlieden, moet gezegd worden dat eerst
in Mei van dit jaar ook weel slechts wijziging tot stand kwam met
als gevöigr een looneorrectie van 3T. 2»— per week» waar tegenover
staat een verlenging: van de werktijd van êrie uur. Ook in dit deel
va,n het vervoerswezen blijkt, dat men niet in staat is aan de wezen-
lijke behoeften van de arbeiders te voldoen. Deze correctie Uwam
tot stand na maandenlange aonderhandelingen tussen de Unie-bonden
en de werkgeversorganisatie wn werd met terugwerkende kracht-met
ingang van l Januari van kraeht.
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Een ander deel van de transportarbeiders, de huurauto- en

taxi-chauffeurs deelt nog steeds hetzelfde lot met de arbeiders
bij de Bewakingsdiensten namelijk, dat voor hen ook een rechtsposi-
tie geldt om, als in vaste dienst zijnde, een garantiegeld betaald
te krijgen van slechts f.30«- tot f.33.- per week.

Bijkomstige bepalingen maakten de positie van velen hunner noj
slechter, zodat ook door onze organisatie ±BBxïBfir«gB̂ xxaa voorlich-
ting hierover werd gegeven, met als gevolg dat loonvorderingen ten 1
bedrage van duizenden guldens moesten worden gesteld. Ten opzichte J
van de/ werknemers in het Hotel- Gafe- en Restaurantbedrijf, zij hen
volafiiadejjezegd s

let stichtingseongres van het O.V.B, stelde de structuur vast

van onze organisatie op grondslag van de bedrijven. Dit betekende
dat een groot aantal bedrijven, welke tot een zelfde tak van in-
dustrie of nijverheid behoorden, tesamen zouden komen in een over-
koepelende organisatie. Voor transport betekende dit een naamsver-
andering in "Verkeer* en als zodanig zouden alle bedrijven die das
tot het Verkeerswezen behoorden, samengebundeld worden.

Bij het Verkeer hoort ook hetbtourisme en alle werknemess die
in dit soort bedrijven werkzaam zijn, behoren, voor zover georgani-
seerd bij ons, tot de bedrijfsorganisatie "Verkeer" met ingang van*
1 Janoari 1949, evenals de werknemers van de particuliere stoom-

\enbearttramwegmaatsohappijenpiseer weinig werd in deze bedrijven
gefaan aan propaganda, sodat ook dit een ernstig punt van bespre-4-
kinguit zal kannen maken in de komende vergaderingen van onze be-
stuursraad, waardoor één verbetering voor de organisatie ook daar
tot stand zal komen*
/*—' .'. ' "$at onze verbinding betreft met Antwerpen kan gezegd worden
dat.wij in het afgelopen jaar konden bewerkstelligen dat een goed
contact werd gelegl met een aantal Antwerpse havenarbeiders, dat
niet alleen door briefwisseling maar ook door persoonlijk contact
werd versterkt en waarvan wij in de toekomst een goed gebruik zul-
len weten te

Met regeriags- en andere overheids-instanties werd in het af-
gelopen jaar regelmatig overleg gepleegd, wanneer het ging oa
kwesties die zowel niet als wel met de loon- en arbeidsvoorwaarden
te maken hadden. Speciale vermelding verdient in dit geval de

s- levensmiddelenvoorziening van onze Rijnvaartmensen in Duitsland,
v waardoor veel moeilijkheden zowel in Baitsland als hier in lTedei>-

land tot een oplossing konden worden gebracht. Be samenwerking dUe
gedurende het gehele jaar aanwezig was tassen onze bestuurder^ Spren
ger de Rover, welke regelmatig in Duitsland vergaderde en ons kan-
toor in Rotterdam, heeft zeer zeker zichtbare resultaten afgeworpen.
Evenals de besprekingen in Duitsland met de ïïederl.Missie Autoritei-
ten op het Minesterie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van
Economische Zaken.

f©t slot zou ik F dit nog willen zeggen namens onze Bestuurs-
raad, ̂ eenszias was het ©nze bedoeling ïï traehten wijs te maken dat
zulk een geweldige resultaten voor de arbeiders zijn geboekt in het
afgelopen jaar. Ondanks veel kleine verbeteringen die hier misschien
naar voren gebracht hadden hunnen worden, zoa voor een iedar vast
staan één feit, dat ook bij de bestuursraad aanwezig is, namelijk
«Be positie van de arbeiders is er niet beter ©p geworden»en zij,
die nota hebben genomen van de ontwikkeling in het economische leven
van deae tijd, w eten dat wij een moeilijke tijd voor de boeg hebben1̂
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Deze wordt des te moeilijker als het aantal georganiseerde arbeidere
blijft op het peil waar het na op staat.

Dit is een van de dingen waar wij ons in het ko«inde jaar meer
bezig zallen hoaden. Wij weten dat bij velen het vertroowen gesehotb
is en dat zij geen geloof meer hechten aan eigen kracht en eigen
kannen.

Wij weten ook dat de reactie in dit land evenzeer op de hoogte
is van de stemming onder de arbeiders en dat zij reeds ver gevordert
is met haar plannen om het zelfbeschikkingsrecht van de arbeiders
te gaan leggen in de handen van eenaantal organisatie-bestuurders,
welke van mening zijn, dat zij slechts het zijn die zallen bepalen
tot op welke hoogte het loon van de arbeiders zal zijn gesteli,
evenals zij zallen bepalen tot hoever de economische democratie
zal worden doorgevoerd.

Plannen die tot/S uitdrukking komen in het wetsontwerp op de
ondernemingsraden, de verplichte werkloosheidsverzekering en vooral
niet te vergeten het wetsontwerp op de Pabliekrechtelijke bedrijfs-
organisatie.
, fanneer wij deze grote lijn niet ait het oog verliezen, evenmin

als datgene was dagelijks in de bedrijven plaats vindtt aan 2ai faet
een ieder duidelijk zijn, dat het onze taak is, met alle ons ten
dienste staande middelen, onze propaganda te voeren, de arbeiders
bewast te maken van de maeht van eigen kracht, onze organisatie te
vergroten in ledental, om onze plannen ten aitvoer te brengen en
vooral de positie van de arbeiders te verbeteren, opdat zij zallen
leven in een wereld waarin vrede en sociale rechtvaardigheid zal
heersen.
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l Juni 1949.

t Kort verslag van de/ besloten jaar - ledenverga-
'jcïerlng van de ^edr^fjprganisatieH'Verkeer>l O.V.B,, gehouden
op Zondag- S9 Mei 1949, te 9.30 uur, in het "Harmonie Theater",
Gaesbeekstraat 99 te Rotterdam.
«^v

/Aanwezig circa 200 personen^
L

v»n Os, Leendert, (bekend) als voorzitter? funge-
rend, opent"te 9.30 uur de vergadering- met een woord van wel-
kom, zegt dat de opkomst beneden de verwachtingen is gebleven
en spreekt voorts de wens uit, dat men na aflo_op terug; kan
zien op een goed geslaagde vergadering. Spr.^eeft d*» een
Teert overzicht over de nieuwe G.A.O., zegt dat het O.V.B,
hier geen verantwoording voor draagt en dat over het geheel
genomen deze C.A.O. een verslechtering betekent door het op-
nemen van de bepaling omtrent de garantie uitkering, waardoor
de werkgever een grotere macht heeft gekregen en op deze wij-
ze dus zijn onwillige elementen uit de haven kan weren.
Vooral de vaste arbeiders worden de dupe van de nieuwe G.A.O.
is '-sprekers oordeel.

Beatman, Jan,(bekend) schetst de situatie zoals
. die ia d nt s taan na het uittreden uit de B.V.Cj)Kort voor de
' röhëüring- was er een nieuw bestuur gekozen voor de af d. Trans-
port, welk bestuur in zijn geheel uittrad. Dit bleef evenwel
zijn functie uitoefenen, zij het dan in O.V.B, verband. Deze
toestand werd gehandhaafd tot het Stichtingscongres in Octo-
ber 1948, waarna een nieuw bestuur werd benoemd. Dit bestuur
is thans in zijn geheel afgKtredend en moet opni'euw gekozen
of vervangen worden.

AIJLö laster ten spijt is het O.V.B, groeiende
en bezield met een .onverzettelijke strijdwil. In het afgelo-
pen jaar werden ruim 500 nieuwe leden gewonnen, zodat het
, total e ledental thans ruim 5 .̂000 bedraagjD Alhoewel over de *
werkzaamheden van het afgeloipen jaar veel te zeggen zou zijn,
heeft het weinig zin hier lang bij stil te staan, daar wij
niet moeten terug zien, doch onze blik vooruit moeten werpen.
Wij moeten het oog- op de toekomst richten, waarbij wij aller-
eerst zien, dat nog- 65# van de arbeiders ongeorganiseerd is.
Deze mensen te bereiken moet ons doel zijn* Wij moeten als
O.V.B, vertrouwen kunnen schenken aan de arbeidersmassa en
voor een groot deel hebben wij dit vertrouwen reeds gewonnen,

l 17 getuige het groot aanjial succesvolle actie'» die door het
Q.WRT gevoerd zijn.. /Toa-n er sprake was van een nieuwe G.A.O.
voor het havenbedrijf hebben wij onmiddellijk contact opge-
nomen net de S.V.2., welke ons evenwel verwees naar de Unie-
Verkeer, met de mededeling dat er slechts met één lichaam

*""— onderhandeld
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onderhandeld zou worden, zodat, wanneer het O.Y.B. medezeggen-
schap wilde hebben, dit gezamenlijk en in overleg met de
Unie-Verkeer moest geschieden. Dit contact met de ünie4Terkeflr
ï§"~opniets uitgelopen, daar "da voorzitter, tevens voorzitter
van~5ë~t ff.Y.Y>. de eis stelde dat het 0.7«B» zou opgaan in het
ff .V. V» een__eia, die door ons met grote beslistheid van de hand
i a gewezen^ ~ '

De financiële positie van het O.V .B .-Ver keer is,
zulke in tegenspraak tot de lasterlijke campagne in "De Waar-

in ha t afgelopen jaar brachten de leden
van "verkeer" ruim F1.68..000, -- aan contributie bijeen. Ha,
storting; van 25# in de Weefafcandskas, verplichte afdracht aan
plaatselijke en landelijke raad, betaling van salarissen, kan-
toorhuur, porti, telefoon, drukwerkkoaten etc., resteert
thans nog een bedrag netto F1.950,--»

Ba' nog gewezen te hebben op het nut van een inten-
sieve propaganda, ook door de leden individueel en op de
noodzaak alle conflicten enjeventuele misstanden onmiddellijk
ter kennis van het bestuur te brengen besluit spr. zijn jaar-
overzicht.
*** "van Ost L., geeft dan gelegenheid tot discussie over
pet jaarverslag. Geen der aanwezigen wenst echter het woord
pier over. ^^ _

Spr. stelt dan de b e s tu ursVërk lez ing aan de orde J
en zegt dETTvan de gelegenheid om van l» t/m 21 Mei candidafen
voor deze bestuursraad in te dienen, geen gebruik is gemaakt.
Een nadien gehouden kade rvergaderin^ had meer succes; en bracht
verscheidene candidaten op. Het bestuur heeft zich voorgesteld
het aantal leden der raad op 21 te brengen. 2ën vijftal zittend
de leden t. w,.

van Aaperen, Adrianus , geboren 23-1-92 te Slie-

Holtrop, Size Jan, geboren 3-9-13 te Rotterdam}
Hendricus, geboren 22-6-06 te Rotterdam;

drechtj

^
Ooaterwi.1k, Benjamin Oharles Anthoni, geboren 8-10-
05 te Rotterdam; en
ggart, nadere personalia onbekend, hebben zich om

diverse redenen niet meer herkiesbaar gesteld.

Oandidaat gesteld zijn»
Beetman, Jan,

rav en, F. ,
van jOj[, Leende r t,
Bakker, Simon, geboren 13-7-87 te Krallngen, wonende
Putsélaan 228c;
Kruidhof, Engel Harm, 20-9-05 te Groningen;
aardenier, Klaas, geboren 29-8-86 te Spijkenisse;
van Bomeren, Petrus Johannes Jacobus, geboren 15-9-
85 te Rotterdam-
van Maatrigt, Pranciscus, geboren 22-3-06 te Leiden;
Sprenger de Ro v er, Bas t laan, geboren 1-9-89 te
Spaarndlam;
v ara der Wal, Marten, geboren 1-10-01 te 's- Ga»ten-
hage, wonende Spaansebocht 36b;
Bax, Petrus ïranoiseus, geboren 28-3-21 te Rotterdam
wonende aam Borselaarstraat 25a;
Barendregt, Pieter, geboren 16-5-08 te Rotterdam,
wonende te Rotterdam Fabriekdwarsatraat llb;
Gaurtz. Willem, geboren 2a-5-05 te Rotterdam, wo-
nende te Rotterdam, Leeuwensteinstraat 7;
Sparreboom. Johann, geboren 11-7-10 te Rotterdam,

wonende
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wonende te Rotterdam, Fins es t raat lla;
Boa, A.»s/"
Boa, Cxi;
Kftméyfk;

ieegjfe jen
Grop't» allen nadere personalia alsnog onbekend.

(Voorts kon één naam der candiaiten door het geroezemoes in de
zaal niet worden opgenomen),

Alle candidaten werd*en bij acclamatie voor gekozen ver-
klaard, met als uitvoerend bestuur (gesalarieerd)

van Os« lT. voorzitter;
B est man. J. seoratareai
van Bodegraven, P. penningmeester.

Smid, Wietse, (bekend) geeft dan een kort overzicht van
S de pr o pag anda|a e t ie welke in het komemde half jaar zal worden ge-

voerd. Deze propaganda is noodzakelijk, getuige het feit dat nog;
65$ van de Nederlandse arbeiders ongeorganiseerd is. Het meren-
deel van hen bestaat uit kameraden, die door hun oude vakbonden
bedrogen en misleid zijn en die thans slechts de weg moeten wor-
den gewezen naar de juiste organisatie. De Unie-bonden en E.V.C*
houden hun weerstandskaasen ten tijde van actie's angstvallig-
gesloten en ook nu, met de stucadoorsstaking, ia het alleen het
O.V.B, dat aan de stakende stucadoors een wekelijkse uitkering
verstrekt. In Rotterdam wordt wekelijks Fl. 7*000,— a 8.000,--
uitgekeard. Als alle arbeiders weten wat het O.V.B, voor hen
doet, zullen zij zich in maaaa hljrbi^ aansluiten. Om dit te be-
reiken wordt de a.s. pro~pagands(aetie gevoerd. Wij moeten meer
naar buiten treden, want behoudens in de 12 plaatsen waar wij een
agdeling hebben gesticht, weet men over het algemeen niet eens
d"at er een O.V.B7 bestaat. Té beginnen in de 12 plaatsen met een
afdeling zullen grote propaganda-avonden worden gehouden.

Hoe de gehele actie wordt opgezet en uitgevoerd en op
welke wijze zij gefinancierd zal worden, wordt a.s. Dinsdagavond

f op de jaarvergadering in "Ons Huis* uiteen gezet. Een ieder moet
^ zich volledig voor deze actie inzetten, zodat het geheel een

groot succes zal worden en alle arbeiders elkaar terug vinden in
het O.V.B. Eerat dan is een succesvolle strijd mogelijk, tegen de
door de Regering gevoerde lojxn- en prijspolitiek, die in feite
reeds schipbreuk heeft geleden daftr de regering «el de "Loonstop*
handhaaft, doch de" prijs» t o p* in het belang- van de kapitalisten
heef ft prijs gegeven, waardoor de arbeidersbélangen ernstig worden
geschaad.

Met de oproep de algemene leden-jaarvergadering van
Dinsdag a.s, te bezoeken, eindigt spr. zijn betoog.

van Os. L., doet dan enkele mededelingen van huishoude-
lijke aard» o.a. zullen een aantal openbare vergaderingen worden
gehouden,waarvan plaats en datum nog nader bekend zullen worden
gemaakt* Voorts deelt spr. mede, dat de Arbeidsinspectie toestem-
ming heeft verleend om bij grote drukte en gebrek aan voldoende
werkkrachten, drie taken te lajen werken. Deze\es temming houdt
echter geen verplichting- in, zodat, wanneer rmwSfin worden gewerkt,
hiermede eerst behoorlijk overleg met de arbeiders moet worden
gepleegd.

Spr. sluit dan te 11 uur de vergadering, waarna,na een
korte pauze^nog de film "Het Verhaal van de_J3pIdaat" wordt ver-
toond. Einde.
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Onderstaand volgt de tekst van een dezerzijds
't

verr.lag over de groei en de'betekenis v&n do <bij' de S*V.C«

aangesloten bond Van hotel-, c^fé- en restaWflJit~peir.soïïe«3U

De "Hotel-groep" is oai&»twijfeld een dar1 kleine

nochtans zeer beweeglijk is, zij het -dan o<?k dat

v/eeglijkheid slechts éaakele, &al«n dtiidelijk aa» da dag, ge-

treden is» t,

3* aan Pasen fon het vorige j&a» beruatt* d* léic&jag dezer
' " , ' • " • • - " , »"Vi -1 ' '/v* ,

groep bij de Bcmdt. voorzitter en Snd^traT s^^relitfflö, d«f eer-

ste een gewezen kok van de Grote Vaart en de tweed* een geweeen

keltoer. Beiden c-et «elclg organisatorisch talent. IS&Éstra was

toentertijd lid van de C.P.K., höewöl srleehts crp pa^ie^; de
f > «

Bondt tias en is een verklaarde tegenfltanlter" Van Üe^ ^*^»1^«7 ®^

niet van verstand ontbloot, : . ^ . ' ^

Vóór. deae t«ee de leidijng in' de feetreffeaade bedÈiri^tflgroep• • • • - • • • i ^ ^r'jt
kregen, deelden anderen de lakens uit, Hat :heeft, mét:js»t oog

' " • - ' * ' ">•-',':' ' *

op het karakter van deze beschouwing, echter geen siin' $&:,ver

tertig te gaan. ' , •

Het personeel der betreffende bedrijven is vrij moeilijk te
' , ; ' . '.-' 'V ,'-

organiseren. 35r is in deze b«drijv«ti een kem VfB. taJEelijk vast

personeel, die van liet kelln«rsohap «a?, ssljn beroep jnaakt.

Eorx groot deel is echter aanhangsel e» bescfaoiwrfc het bförijf

als een doorgangshuis» .; ' . ' '

Zelfs het'meer of minder vaste iféysötteel is moeilijk In

beweging tf krijgen* Er zijn drie nel te oadersche^den $groepen«

de koks, het hiiigperiKaieel en de kellneré* Een deel va» dit

personeel heeft althans een basis-salaris. Be keUjeer», daaren*
' - • - : '-""'" ' • ••' ' '•'••'•• ' . . ' • •> ' ' . ' . *•

tegen -worden uitBluitend door de klanten betaald, iA 4« "team v ' ' '

fooien. »2««



(De f.1,- salaris, die ze ontvangen kan als sodanig niet Relden en

dient slechts om ze and er verschillende sociale bepalingen te Icunnen

doen vollen). "

Organisatie van dit personeel is moeilijk? de mensen zijn zich

zeer ',,'cinig bevmst van hun plaats in het prodtictieproees.

Vandaar dat het ?<erk der organisatie (en daarmede het vierk van

de oresnisatie-leiders) ontaardt in het opknappen van allerlei

2:leine particuliere zaleen en geschillen der leden, afzonderlijk net

de patroons.

Cp dit terrein beoogen zowel de Bondt als ÏÏndstra zich bij voort-

during en hadden daarop zeer zeker een niet geringe bekwaamheid

verworven.

De afscheiding.van de S.V.C, te Rotterdam, onder leiding van

v. d.Berg) werd niet direct gevolgd door een rebellie der bedrijfs-

groep Hotel, hoewel de vrees daarvoor tijdens die afscheiding bij de
• • • • . • • ; • • » . •... • •.,.

leiding der ::.Y.C. vrij sterk leefde. •

'7el volgde ongeveer de gehele plaataélij^e bedrijfsgroep Hotel

te BotterdaiT' v.è.Berg, en het feit dat de Boridt en Bndstra daartegen

niets deden gaf dte te denken.

Op Rotterdam volgde Dordrecht, op Dordrecht het uittreden van d«

Landelijk Secretaris der Overheidsgroep, A.v.d.Hoelc, die alch laet

zijn lotgenoot Verr.aat (reeds ««rder uitgetreden) verenigde en

poogde een 20 groot.mogelijk deel dar Overheidsgroep mee te nemen

naar v.d.Berg's O.V.B..

De Bondt en Endstra daöfaten nu hvzn kans schoon» Z.G hadden de. door

hen te verrichten ranifestatles goed voorbereid en ploegen tijdens

de taasdagen Van 1948 toe. .

2e traden uit de organisatie^ riohttwa »ich in eés circulaire
' " , ' • ' . : • '

tot hun leden, prcxjlameerden d« ptlohting vaïi een nieuwe organisatie
L * ' , v - ' . . ' •

van Hotelpersoneel enz, en Öed«n *efe beroep op.laci leSan net' hen de
V * ••"; - ' - • - ' / • .'.',•"' '~ - •

nieuwe organisatie op te



Hun toeleg slaagde slechts gedeeltelijk» Ha*' fefcstwif &«* afd®134pt& <*

Amsterdam (de verreweg grootste, sclfs A»* organisatie dyggeild*^
' •? '

afdeling) bleef, pp enkele uitzondefrlngan ÖA» dfe B.V»C. trou». ,
• , ' ' • ' : , ' i- •• ' * , '\
Daardoor kisam «^ aarzeling bi3 de 10deaf vooral M,3 de bode- ' l ' H,

'v i- , f-

De Bomdt «n. Endstra "bleven In dé i^tóföorlocaleji

zitten en ïwéigéirden die te ontytiimen.. * "*

Ka enkel* dag «a echt er gelukte hat de Algea»öeeï** tfaj^j^ EUSv

der E*V»C.-.| ïïennlnk, aioh met g-eweld toegang .tot d$e löcwaiièiö
••' . . *

ver schaf f «Rf etr werd een en ander voor d«t ü*V*C. in

Toch heeft tnen niet kunnen voorkoraon dfct De $<aidt «ti Sidstra

in verhouding niet onbelangri^ aajatad leden möetrökkem* *

Er fcwtafi'een nieuw hoofdbestuur dar Hotelgro«p 13.7,C. en een

nieuw bestuur der afdeling Arnstefrflam,

De C.P.K»-ers i;iecnden echter in de dag,,elî -BC leiding van h«(t.

ïi.B. der organisatie te weinig maöht té hebben. Hun optreden

vooral ce^lcht tegen de secretaris van dit H.B*, en na enkele

gelukte het hon di« te vertirijven» -

De macht i s nu volledig in handen va» '.cienseii| behfiöftoulir i^t

Cenoende politieke partij. Zowel de voorzitter (Scholteü) aJt«,

secretaris (de Groot) zi^n lid van dé C.F.i:.. -, v l

Hun optreden heeft eohter gemaakt'dat dé vooraitter der

Amsterdam (ook lid.der C.P.K.) heenging» f \o Hotelgroep der K.V.C, lijdt sindsdien, ayenals tretïiïenj» voor»* „-

dien, een kwijnend'bestaan, / /

Er is enige vortneerdering van hét ledental) de stijging faa%

echter zeer langzaam «n van een terughalen van -wat varloresa giia^ iö'

thans, ruim een 3astr later, nog steeds goen aïSPake,

De groep rondom Dé Bondt»Sr4stra heeft «lek kort* tlj$ .3L«Jte{t aen," ''
t •- • • ' - . . • • " • • • ' - ' - ; , " • • r- »i •
l. <-;ssloten bij de O.V.B. Mt «as reeds GEEiiddélli.Jïc de bedo»3.1ag,f

•al deed r.en het voortkomen dat dit niet h«fe'geval «as» "



Blijkens de jongste .ontwikkeling hoeft Bndstra echter Liet de het:

troir.'seblevenen, de O.V..B. do rus toegekeerd.

In een circulaire deelt 'hi j zi;jn leuen rede dat CC/* van de contri-

butie vordt opgeslokt door de G.V.D.-leiding, zoctat er voor de eigen

organisatie 20 £oed cis niets overblijft. Dat is her.: en zijn leden -

die van de kracht, chle ontwikkelt kan v*orOen door cer.trsliaatiCj niet

het flauwste besef hebben, zoi.iin als ze ugt voelen voor verbinding

v-et and re groeperingen der aj'beiuor^beweging - een doorn in het oog.

Kndstra zelf moet trouwens zijn salaris veilig stellen en dat raakt

b?;} Lujl afdracht aan de O.V.B, op d.e .dunr donic in gevaar.

Ziet!P.ar da ontwili-eling Vrn het r.:oest Hnhs^eoriönteerde deel der

werkers in het Mctol-, Resta-.^ant-, Caf<5- en Luncl-ïroop-bedrl^f»

ïïcn doordenken van een en aJv..1er voert tot de slotsor:, dat het hier

n: et s nat er-; het aanhangen vpn een ' of ander idee, doch slechts om

het volgen van dezö of gene perj^oja, in v;ie men, faet hst £Qg op het.

ophuai-'i-en van persoonlijke aangelegenlieden, vertrouwen stelt.

Een vertrouwen dat in s ion tegendeel omslaat zodra eens een zaak

niet naar genoegen opge'riopt wordt. Los zond, zullie leden, zonder

kleefkracht. Kn dacror- als bov:eging zonder enig gevaar»
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In enige gesprekken, die in de laatste dagen van de voor-

week werden gevoerd over de huidige toestand In de

Amsterdamse haven, is het volgende naar voren gekomen»

&) De Invloed v«& de bij de 3.V.C. aangesloten A.B.T. op de

isaösa navenar beider s neemt zeer geleidelijk af* Br is aeker

geen sprake van «en duidelijke "vaandelvlawht", maar het min

of meer spontaan bedanken voor het lidmaatschap gaat voort.

Hierbij spelen vrijwel geen politieke .motieven «en rol? de

sttooui bedankjes Cto de2;e redenen heeft vrijwel opgehouden.

Als redenen voor öe huidige lidmaat schapsafsc&ri J ving en gelden

Keer: de niet tot succes voerende stakingstactiek von de

S«V.C«-A.B.f« «n de resultaten van de a#fe©id der unie-bonden

voor het Have>tiib^d?ljf» 251 3 f die om de eerstgenoer.de reden

bedanken zoeken niet hun toevlucht bij één der bona-fide

Vakorganisaties, maar blijven in de regel ongeorganiseerd,

daarmede deze groep van "onbestejaden" weer vergstend. De

die eerlijk erkennen, dat hetgeon door "overleg"

werknemers-» en Tierkgeversorganisaties is bereikt, als

voldoende* fcefc worden gelcwallficoerdt «uilen «jtruppels-

gewijze htm weg wel vinden naar één der tïnlebondent meer in

het blgaonder naar de Centrale Bond van Tran sporter beider <è.

fi«t ligt voor de hand, dat de leiding van de A.B„T. alles zal

doen orn de resultaten van het overleg te doen verklaren als

vrucht van stakingsactie,

|p De tanende Invloed van de B»V.C, brengt geen verbetering
A "• • ' ' . -

voor de positie van de O.V.B. In de Amsterd&ase haven* Zo

leöag niet e«n i»exk©ll|k Invloedrijk persoon uit de eigen

'Otagevlng door de O.V.B, kan worden benut, zal er Van een
. :. . . . : . " . . : ' • " ' • • •" ' . ' ' ' • ' - : - 2 - • .



:,: hoofdstedelijke groepering geen spreke kunnen sijn, ' . .

£.) Be positie van de "bona-fide vakbeweging verbetert -in de

laatste tijd langzaam maar zekerf hetgeen de algemene bedrij f s-
W - 'n '" . • -

rust natuurlijk zeer ten goede komt.

g) Het alger.eon beeld van de haven is momenteel Vrij gunstig.

,- Be arbeiders, vooral de groep S.H,B.-er3, zijn tevreden over

Iv de doorgevoerde verbeteringen, de werkprestaties stijgen door

de meerdere arbeidsvreugde.

.u., i . ' • "™ .
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Onderwerp? Bes1.vergadering 0.7,B.Verkeer.
Datum ontvangst bericht:10-5-49.
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar.
Waardering bericht: Betrouwbaar.
Tevens bericht verzonden aan:
Medewerkende instanties: G-ese.
Ondernomen actie: Gene.

11 Mei 1949.
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„ trATvaifflg; van de/besloten vergadering van de
^Bestuursraad en votferouwensmannen van het 0.7.B.-7er-
keer, gehouden op Zondag 8 Mei 1949, te 10 uur in
sage Kleijburg, Stieltjesstraat 2 te Rotterdam.

Aanwezig circa 50 personen(zaaleapaeiteit 120
zitplaatsen)V De vergadering was per convocatie aan-
gekondigd .

Achter de bestuurstafel waren gezeten:
Smid,Wietse (bekend);
Bestman, Jan (bekend);
Tan Os,teendert (bekend).
JTan 00,L.1 voornoemd, als£yoorzitte;cJf ungerend,

opent" te circa 10.30 uur de vergadering, heet de aanw
wezigen welkom en (zegt, dat deze vergadering bedoeld
is als inleiding op de algemene jaarvergadering van
29 Mei a.s.

Spreker geeft dan een beschouwing over de nieuwe
C.A.O. voor het havenbedrijf en acht dit contract
aanvaardbaar, doch betreurt het, dat het 0.7.B. geen
werkzaam aandeel in de tot standkoming heeft gehad.
De C.A.O. heeft natuurlijk bezwaren en een van de
grootste fouten, welke er aan kleven, is wel dat men
het z.g.n. rOuleer-sys t eem gaat invoeren. 7an werkge-
verszijde wil men hiermede bereiken, dat iedere ar-
beider in de eerste plaats zijn overbruggingsgeld zal
verdienen. Bij slapte in het havenbedrijf zal dit
tot gevolg hebben dat de bonafide arbeider van dit
systeem de dupe wordt, daar hij, na enige dagen wer-
ken, zijn plaats moet afstaan aan de arbeider, die
zijn garantie-loon nog' niet heeft verdiend. Al met al
kan toch gezegd worden, dat de nieuwe C.A.O. verbete-
ringen te zien geeft, verbeteringen welke i.v.m. de
verhoogde levensstandaard dringend noodzakelijk waren
Spreker,die zegt liever de prijzen der noodzakelijkst*
levensmiddelen te hebben zien dalen, voorziet ook in
de naaste toekomst nog steeds een stijging der prijaei
zodat waakzaamheid t,a.v. de loon- en arbeidsvoorwaar*
den geboden blijft.

Spreker geeft dan een overzicht van de toestand

r ' u is Jattt, big gea-ehillen tijdens de
werkzaamheden, handelend en bemiddelend op te treden,
js.o.jaodig het bestuur van het 0.7.B. te waarschuwen.
Wij moetefl er met zorg voor waken, dat de B.7.g. geen
garen kan spinnen uit de kleine havenooniriio-cen,
wsTEe a.h.w. dagelijks kunnen voorkomen. Wat de las-
tercampagne der E.7.0.betreft, wij zullen er nimmer
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l toe overgaan ons aan te sluiten „bij het Ef.Y.V.. Spreker
gaat dan heftig te keer tegen de E.Y.G. en zegt, dat
bepaalde individuen zich zelfs niet ontzien de echtgenote
van Toon v.d.Begg; hierin te betrekken.. (Aan de echtgenote
van 7an den Berg,Anton werden clandestiene briefjes gezon-
den en anonieme telefoontjes met de mededeling dat haar
4aan_ zich afgeeft met andere vrouwen.Opm.I.D.).

Hierna wordt gelegenheid gegeven tot discussie.
l Van Someren, Petrus Johannes Jaoobus, geb:5-9-85 te
Rotterdam, wonende t e-Rotterdam, Rietvlinkstraat 42a, wekt
allen op meer propaganda te maken. Honderden kameraden in
de havens zijn nog steeds ongeorganiseerd en het is onze
plicht deze mensen bij te brengen, dat het O.Y.B, de aan-
gewezen organisatie is.
l Yan der Wal, Hendrik Jaeob, geb;20-8-86 te Rotterdam,
wonende te Rotterdam, Stokroosstraat 43a, houdt een pro-
pagandistisch betoog ten gunste van het O.Y.B, en dankt
tenslotte het bestuur voor de verrichte werkzaamheden.

I Kerkhoven, nadere personalia onbekend, zegt, er van
overtuigd tezijn dat het O.Y.B, op de goede weg is en
dat het zijn eigen inzichten moet blijven volgen. De weg
van het O.V.B, kan en mag nimmer samen gaan met die van de
E.Y.C, of Uniebonden.

Bestman,Jan, voornoemd, geeft dan een uitvoerig over-
zicht van de loonberekening der H,A.R.-arbeidera, zoals
deze in de nieuwe C.A.O. is vastgelegd. Spreker eindigt
zijn betoog met de mededeling,, dat het O.Y.B, vast beslo-
ten is, ondanks alle laster en roddelpraat jes, zijn eigen
weg te blijven volgen. De O.Y.B, heeft zijn bestaansrecht
gerechtvaardigd en ook financieel is het gezond daar reeds
een "Weerstandskas" is gevormd met een saldo van fl.
11204Q.14...
""""""̂ rairus, L. sluit dan met een opwekking tot eendracht
te 12.30 uur de vergadering. Einde.
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>Kort verslag van de openbare gezamenlijke 1 Mei-

vierAng, gehouden door het Onafhankelij k Verbond van
Bedrijf sorganisaties,,71amgrpep, Revolationnaire Commu-
nistische Partil, Qads S«D.A«P., Spartaeus, Vrije Soe£a-

°'

listen Vereniging en Sooialistiscne Beweging, op Zondag
i Mei 1949, te 10.30 uur, in gebouw «Odeon"7 G-ouverne-
straat 50-72 te Rotterdam.

Aanwezig circa 200 personen, w.o. ca.75 vrouwen
Zaaleapaeiteit 400 zitplaatsen. BijzÉndere personen,
zoals militairen An uniform e.d.werden niet opgemerkt.
De bijeenkomst was aangekondigd in «Nieuwe Strijd" en
«De Tribune". De stemming wj[s vrij lusteloos.
^ Gecolporteerd werd^met "De Socialist"(orgaan
van de Socialistische Beweging, waarvan een exemplaar
wordt bijgevoegd), "De Iribune" en "De Vlam". Voorts was
een boekenstand ingericht met revolutionnair communis-
tische lectuur.

De ochtend werd opgeluisterd met declamatie, -
, ten gehore gebracht door Van ElsScker, Jacobus Johannes,
geboren 12-12-83 te West.Capelle,wonende te Rotterdam,
Bergweg 243 a.

| Smid, Wiet se J (bekend), als Ivoor zitterj funge-
rend , openTfe 1.0.45 uur de bijeenkomst en heet, namens
de samenwerkende partijen, alle aanwezigen hartelijk
welkom. Spr.herinnert aan de 1 Mei.vieringen van vroeger
en zegt h&e intens men destijds kon genieten van de
ware geest, welke op deze 1 Mei-rvieringen heerste.
"Thans zien we een geheel vawaterde P.v.d«A. en een
socialisme,dat geen socialisme meer is. Op deze vergfide-
ring, in al haar primitiviteit en verstoken van alle
technische hulp- en geldmiddelen, doch waar wij bijeen
zijn met doelbewuste en denkende arbeiders, kan men
zich weer verplaatsen in de sfeer van de ware 1 Mei-
st emming".

Hamzah, Moezen,geb:4-̂ 1-20 te Palembang,voor-
Izitter van de G.P.P.I., brengt in een korte toespraak
'critiek uit op alle tot nu toe gevoerde onderhandelingen
omtrent de Indonesische kwestie, zegt dat het onmogelijk
is om het "rood-wit" te laten wapperen naast het "rood-
wit-blauw", waarvan het "rood" langzamerhand "oranje"
is geworden. Spr. zegt dankbaar gestemd te zijn t.o.v.
de grote voorganger HSneevlietH, daar hij het toch is
geweest, die destijds de nationalistische beweging in
Indonesië heeft gesticht. Spr. eist tenslotte volledige
onafhankelijkheid voor de Indonesische Republiek en
onmiddellijke inwilliging van de leuze «Indonesië los
van Holl4nd,n«",

£, Ant on (bekend), zegt dat het hem
lier met een tevreden gevoel te

/ TandenBer j
l onmogelijk is allen J

ilaten vertrekken, daar wij leven in een veelbewogen tijd-
stip vanjde socialistische arbeidersbeweging ea wij,
arbeidere, thans zoekende zijn en opnieuw moeten leren

\ ~^~
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|doelbewust te handelen en denken/De bijeenkomst van
hedenmorgen kan ons weetflets terug geven van de werkelij-
ke arbeidersstrijd en van de geest van Marianne, de geest
van het ver-zet. Spr. geeft een terugblik over de arbei—
dersstrijd sinds 1889» zegt hoe destijds een siddering
van vrees ontstond bij de bezittende klasse, daar zij
zich de macht zag ontglippen, doch dat wij thans zo ver
zijn gekomen, dat we socialistische ministers bezitten,
die dankbaar meedelen in de "lintjesregen" welke gisteren
weer op ons is neergedaald. We zijn zelfs zo knap gewor-
den dat we de dagen kunnen omzetten en 1 Mei op 2 Mei
gaan vieren. Eensgezind en internationaal in 1889,zijn
we 60 jaar later zo verburgerlijkt dat we de Zondag niet
meer mogen ontheiligen. We zullen, met terzijde stelling
van het berijden van stokpaardjes, moeten komen tot een
opbouw van een nieuwe wereld» Het huidige, zich noemende
socialisme, is een berekende zaak geworden van geleerde
mensen, die met het ware socialisme niets meer gemeen
heeft. Dit is dan het socialisme van de ene zijde. Aan

/•• de andere zijde zien we socialisme van de Sovjet-ïïnie,
K. gebaseerd op de dictatuur van de partij en in de partij

de dictatuur van de leiding ©ver de massa. De fundamen-
tele begrippen van het socialisme heeft men bij beide
stelsels volkomen losgelaten. Wij wijzen dus beide stel-
sels af, die de mensen geestelijk, lichamelijk en moreel
vermoorden, moeten durven erkennen dat net socialisme
voor de nederlaag staat, en moeten met eerbiediging van
eikaars opvattingen trachten gezamenlijk de oplossing te
zoeken voor de nieuwe internationale socialistische
beweging. Ondanks alle socialistisch© leuaen viert het
kapitalisme nog steeds hoogtij en is men bereid koehané
del te drijven ter wille van lucratieve baantjes. Voer
dus andermaal de strijd zoals onze oude pioniers dat
deden, laat de geest van Marianne weer over U vaardig
worden, wanhoop niet aan de massa, behoudt het geloof
•fee het ware socialisme en laat ons opnieuw verenigen en
uitgaan omder ie oude leuze van Marxj *$roletariSrs,aller
landen^ verenigt U".

f * Hierna wordt door de aanwezigen staande de "Inter-
nationale0 gezongen.

Smid,W., zegt in zijn slotwoord verheugd te zijn
deze vergadering te hebben mogen bijwonen,spreekt de hoop
uit dat het gesprokene wordt uitgedragen en dat door alle
aanwezigen zal worden medegewerkt aan de idee "Indonesië'
los van Holland, - au".

Spr.sluit dan te 12,45 uur de vergadering.-Einde-

Verzondem aan C.V«D.



^•;^/^V?J^'Vp-^

/ V * A S*?*: *



C

C

VERSLAG VAN HET WERK VAN DB KEflN HAVENHERSTEI

OVER DE JAREN 1947 ^ 1948

Wanneer wij als kern van Havenherstel een verslag geven
van het werk van onze kern, dan is dit niet uitsluitend
voor de arbeiders van Havenherstel doch dan hopen we, dat
ook andere arbeiders hiermede hun voordeel kunnen doen en
lering er uit putten, vooral ook omdat we er ons niet voor
zullen schamen naast het goede ook ons falen en onze fou-
ten onder het oog te zien. Er is eens ergens.,gezegd, dat
fouten niet zijn gemaakt om er bij te blijven treuren,doch
om er lering uit te kunnen trekken. De lezer zal dit mis-
schien nakaarten noemen, doch laat hij dan niet vergeten,
dat onze tegenstanders altijd weer "na-kaarten" en dat de
talloze conferenties,welke momenteel "de aarde teisteren",
eigenlijk geen ander doel hebben dan om in staat te zijn
bij een volgend spel te juister tijd de troeven uit te kun-
nen spelen. Wij als arbeiders moeten zulks ook leren en
niet alleen zeer spoedig, dit is ook noodzakelijk*

Wij als kern Havenherstel leggen dus rustig onze kaarten
op tafel en spelen nu dit spel nog eens met z'n allen. La-
ten we het een praatje noemen, misschien speelde ïï reeds
mee doch dan is het altijd weer goed nog eens achter je te
kijken en uit de gemaakte fouten proberen lering te trek-
ken, Be eerste fout, welke velen van ons maakten was dat
men meende dat de gekozen leiding van vertrouwensmannen de
kern vormde, ïïn dit was zij nu juist niet. De gezamenlijke
arbeiders van Havenherstel vormden de kern, al werd dit
vaak niet en ook nu nog niet begrepen. ledere arbeider -van
Havenherstel, dus van het bedrijf, heeft het recht de ver-
gaderingen te bezoeken, al was het slechts om de vertrou-
wenslieden te kunnen controleren. Dit controleren betekent
geen wantrouwen, het is zelfs noodzakelijk omdat een kern
nu eenmaal geen vakbewegingsallures mag gaan aannemen.Doet
de kern dit wel,dan zou het doel uit het oog verloren zijn.
Verder weiden wij er hier niet over uit, dit zou ons zeker
te ver voeren.



Jaarverslagen behoren meestal tot de droge kost. Al dat
gecijfer, enz,., daar willen we liefst maar zo spoedig mo-
gelijk van af.. Wij zullen er ook niet helemaal aan kunnen
ontkomen, niettemin willen we trachten het in onze eigen
taal te zeggen hopende, dat er niet gezegd zal worden "Die
lui: worden ook al zo verdomd wetenschappelijk"e Liever is
het ons, dat gezegd aal worden "Dat is duidelijke taa'l, dat
"begrijpen we". Lukt ons dit, dan hebberi we óns doel te-
reikt eri ons zal het dan een zorg zijn of een letterkundi-
ge of een Dr in de letteren over ons gewrocht zijn schou- ̂
ders op zal halen» We weten, dat er verschillende dingen V
zijn welke ons gezamenlijk binden. Daar is ten eerste .onze
gemeenschappelijke ellende eri ten tweede onze taal, onze
woorderikeus. We spreken de taal van onze klasse, de arbei-
dersklasse, en al moge deze misschien anderen niet aange-
naam in de oren klinken,. laten deze dan bedenken, dat wij
ons slechts bedienen van de methode welke ons ligjb»

Door de gemeenschappelijke ellende werden we bij elkander
gebracht in het voorjaar van 1947- De^winter van 1946 -
'47 ŵ s een harde winter. Alle bouwvakarbeiders waren uit-

fevroren en liepen in "DE OVERBRUGGING" .Zij waren dus WERK-OOS. En zoals het nog ieder jaar is geweest 'eri voorlopig
ook nog wel zal blijven, er kwamen de KflESTDAGEÏT (?),
NIEUWJAAR EN KERSTMIS.En toen' deed zich dat jaar egn vreemd
geval voor. In weerwil van onze werkloosheid moesten we
onze vacantiebonnen inleveren. DIT OP BEVEL VAN HOGERHAND»
En of je nu met je week vacantiebonnen genoeg had om je
vacantie op te vangen,wat trokken zich daar de economische
dotor'andi eri professoren wat van aan?
Resultaat? Weliswaar een hoop gekanker, maar tenslotte (
toch alleen maar de slachtbank, in dit geval je vacantie-
bonnen inleveren. 2jj, die deze order hadden gegeven von-
den het natuurlijk wel beroerd dat dit moest gebeuren. Met
een traan in het 'oog zeiden ze "We vinden het wel beroerd
voor die arme donders, maar ja, we zijn ook maar onderge-
schikten en wanneer wij het niet doen, doen anderen het
toch en daarom doen wij het maar en is hiermede aan de

CHRISTELIJKEEID EN DE DEMOCRATIE VOLDAAN.
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Maar wij waren onze bonnen kwijt, of het nou christelijk
of democratisch was»

Het voorjaar kwam, alles ging aan het werk met het voor-
uitzicht op een prettige vacahtie, omdat er in die periode
niet gewerkt werd en natuurlijk ook niet gegeten. Want we
hadden maar 6 of 10 bonnen en die week zou ook voor moeder
de vrouw heel prettig en gemakkelijk zijn, want ze had dan
maar f 6.- of f 10.- dubbeltjes om te keren. Terwijl ze er
anders in een week wel 420 moest omkeren. Dus moeder had
ook vacantie, want ze behoefde dan maar een keer per dag
een brood aan te snijden. De kinderen behoefden niet naar
school, konden dus langer blijven slapen en .....slaap
voedt ook, zei onze grootmoeder reeds.

MAAK, HEEL SPOEDIG KREGEN DE ARBEIDERS DE U.E.P.-POLITIEK
_ IS DE GATEN!

Als gij vakbondsbestuurder, patroon of regeringsvertegen-
, woordiger dit leest, is het dan' zo verwonderlijk, dat de
schaftketen daverden van de diverse verwijten aan Uw adres
gericht? Maar, gij hoorde dit niet achter Uw bureaustoel.
Gij vakbondsbestuurder gaf -niet thuis wanneer Uw leden om
raad kwamen vragen. Want gij was, gelijk nu, Indonesië's
doof.

iin uit deze wantoestand werd onze kern geboren. Nietig en
arm. Maar spoedig kwam de kracht er van tot uiting, een
kracht welke bij zekere lieden de verzuchting op de lippen
bracht

GOD BEWARE ONS VOOR DE KRACHT VAN DE EBENEN!

De weg,welke we waren ingeslagen werd ons opgedrongen door
de omstandigheden, en laten we het gerust erkennen; .deze
weg was moeilijk, moeilijk de onderlinge besprekingen,
moeilijk ook de andere besprekingen. Kameraden met veel
temperament kwamen in botsing met de meer bezadigden. -̂ n
toch bracht dit geen verwijdering te weeg. Ondanks de soms
felle discussies, kwamen we steeds dichter bij elkander te
staan. De denkbeeldige grenzen van de zgn. verdeeldheid
vielen weg.

_.



WIJ STONDEN NAAST ELKANDER ALS EEK MAN!

Er -werden eisen gesteld;

1. Uitbetaling van de 2%, welke was toegestaan door de
Hi jksbemiddelaars over het jaar 1947-

2. Uitbetaling van een vol weekloon.
3. In de vacantieweek een volle week extra loon.

Hierover werd door de kern een conferentie aangevraagd met
de directie, welke hieraan geen gehoor gaf. Een botte af- /~
wijzing was het gevolg, hier dachten de patroons niet aan. v
Ze vergaten er nog maar bij te zeggen, dat we net goed ge-
noeg waren om de haven te herstellen en dat we verder wel
op konden donderen. Blijf met je vacantie maar in je krot^
Vermoei je niet met reizen en trekken, rust uit. Want als
je straks weer aan het werk moet, dan moeten we direct weer ,
het volle pond van jullie hebben. Zo klonk ons de afwijzing
in de oren.

Bij bekendmaking van deze botte afwijzing kwamen allen in
verzet. Met een grote meerderheid van stemmen werd beslo-
ten op Zaterdagmorgen tot een proteststaking over te gaan.
Helaas kwam van dez-e eerste zet niets terecht, omdat één
kernlid zich het recht aanmatigde

m STAKING AF TE GELASTEN !

Dit was de eerste grote fout, welke door een kernlid werd
gemaakt. Wat hier de oorzaak was, kunnen we wel vermoeden.
Maar vermoedens zijn nog steeds geen bewijzen en het eer-
ste gevolg wat hier uit voortsproot was wantrouwen onder-
ling. Zowel in de kern als in het bedrijf. Dit kwam ook op
de kernvergadering, welke onmiddellijk gehouden werd, tot
uiting. Harde noten werden" daar gekraakt. Opnieuw stemming
in de keten was onmogelijk. Nodig was een openbare verga-
dering voor alle arbeiders van Havenherstel en de overige
bouwvakarbeiders van Rotterdam. Maar daar was geen geld
voor en hoe kwamen we daar aan? Een kernlid was bereid om
daarvoor te zorgen. Deze had nog wel wat geld. Laten we
het nu achteraf rustig bekennen: Dit kernlid was net zo
arm als de rest. Maar deze makker voelde de wilskracht,



welke op dat moment van deze arbeiders uitstraalde» Be em-
mer was overgelopen* Binnen een dag was het geld voor de
openbare vergadering "bijeen getracht en deze vergadering
slaagde volkomen» Besloten werd daar de strijd voor de ge-
stelde eisen met 'de scherpste middelen voort te zetten»
JSn de eerste stap op deze weg was

ÜiEff PROTESTSTAKING TAK BRIE ÜÜÉ.

Toor hen$ die pp dat moment werkten aan de wér'khaven moe-
ten we even opmerken,' dat zij geschitterd hebben aan de
sterrenhemel van de getrouwe dienstknechten, want zij ble-
ven werken omdat zij, , 'zoals zij beweerden, nergens vanaf
wisten» Óók moet ons van het hart, dat er arbeiders waren
welke niet meebetaalden voor deze openbare vergadering on-
der het motief "Mijn organisatie moei zorgen^ dat ik mijn;
2% krijg"» Én niet alleen, dat zij e/r niets aan gaven, dat
was op zichzelf nóg zo erg niet, maar zij meésmuilden pok
nog toen wij als ar'beiders nergens gehoor vonden voor on-
ze eisen» •

'De drie-urige proteststaking gaf geen resultaat»- En ook de
pers gaf in overeenstemming met haar kleun? en positie wel—
ke zij in het maatschappelijk leven inneëmi> verslag van
deze staking. T_och was bereikt, dat de aandacht was gewekt
van de 'Nederlandse opbouwer vöQr zijn vacantie* Be vacan-
tieweék 1947 was geen löllet je .vó'ör de opbouwers van ver-
nield Nederland»

; Be staking liet de directie van HaNfenJaer'stél koud* .̂ at gaf
l . het al gingen er 30ÓÓ man-uren verloren, die Sufferds fcon-

C den het toch niet lang volhouden:* Want er stond immers géén
enkele organisatie achter? Bat wisten we als arbeiders ook

l heel goed, maar daarom waren we nog niet verslagen. Eén
^ zeer machtig^ troef hadden we nóg in handen, of liever ge-
';' zegdj we hadden nog een bittere fi$l vodr onze ipatroon* Op
~« het juiste moment werd deze pil té slikken gegeven, het was
f de SLOW-QN- actie, -

: Be'ze pil lag zwaar", en toen' wist inë.n de vertrouwensmannen
we, l te vinden, Toen was het, dat de regering de directeuren

: __ ._ . ; . ' - : r : ' 5



tot loopjongens verlaagde, omdat het de regering"was welke,
onrust in het tedrijf had gezaaide Niét wij,jniet.de kerft,
niet de arbeiders zijn het welke de chaos "';•-. veroorzaken.
Fe'en̂ .en nogmaals neen. -̂ at zijn zij,. welke xwaken voer de
"belangen, van de Nederlandse en internationale brandkast.
Onze tegenstanders waren óver deze actie zê er verbolgen en
natuurlijk moesten zij kwaad zijn en wel om'.het volgende.
Dé leiding was wat het arbeidStempo "betreft .uitgeschakeld.
-Dè'ze actie leerde ons niet alléén dat onze machtige arm
het werk stop kan zetten, maar ook, dat wij zelf het tempo
kunnen bepalen! Juist isr dat iedere leiding welke de be-
langen va$i de werkgever behartigt,alle middelen welke haar
.ten ..dienste staan moet en zal gebruiken oin aan dergelijke
acties het hoofd te bieden of - en dit gebeurde bij Haven-
herstel ~ zich direct met de arbeiders verstaan,-^Tijdens
de slow-on-actie kwam de directie in het geweer. -

Allen weten we natuurlijk nog de afspraken tusseji dé direc-
tie en kern^met als gevolg een spoedig getroffen regeling,
welke weliswaar niet bevredigend was j doch welke niettemin
het schrikbeeld .van een honger-vacantie verjoeg. Zelfs
hielden we nóg wat te goed en wel de rest van de 2%, welke
met Kerstmis 1947 zou uitbetaald worden.

Onderling werd besloten voor de vacaiïtie geen acties meer
te 'voeren, maMr na de vacantie middelen te beramen om onze
levensstandaard te verhogen. Hiervan Is echter niets te-
recht gekomen, Welke duistere machten er in die periode
werkzaam zijn geweest j weten we niet, maar de strijdgeest
welke vele bouwvakarbeiders tot lering was geweest.,was zoeki
Maar toch zou deze strljdgeest weer wakker worden tegen
het einde van 1947.»©n wel op grond van het,feit dat de be-
lofte, ten opzichte van de rest van de 2% niet werd inge-
lost. Bat was de knuppel in het hoenderhok en het was nog
wel winter» De slechtste periode van het jaar om daadwer-
kelijk, strijd te Voeren. En wijl men tijdens dé staking in
de zomer bot had gevangen bij de diverse organisaties,wil-
de nu bijna geen enkele arbeider iets weten van deze hulp-
jes in. noodi Het selfdóen, het zelf uitknobbelen, ging
steeds meer aller denken beheersen»De kern besloot met al-
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gemene stemmen er eerst een rechtszaak van te maken. Want,
in Nederland was er zeker toch nog wel recht te verkrijgen?
Zo meende men. Boor de kern was vastgesteld, dat de direc-
tie woord- en contractbreuk had gepleegd" en wel op grond
van haar zwart op wit gegeven "belofte en haa-r "belofte, wel-
ke zij gedaan had tijdens de conferentie waar mededeling
was gedaan, dat aan de .arbeiderseisen tegemoet werd geko-
men, Maar, een rechtszaak kost nu eenmaal geld» De kern
kwam tot de slotsom deze kwestie aan de arbeiders voor te
leggen en hen. voor te stellen dat ieder 10 öent "betaalde ten-
einde de voorlopige kosten te dekken als de kern gemach^
tigd werd er een rechtszaak van te maken", en een bedrag
van 50 eent te. heffen, wanneer de resterende 2% (twintig
gulden) zou worden uitbetaald. Dit voorstel vond warme in-
stemming bij alle arbeiders van Havenherstel . Goedkoper
kón het niet. Zo'n gokje kon je altijd wagen, dit was geen
loterij met grote pr'ijzen voor enkelen en het meeste nie-
ten, neen, dit was voor allen dezelfde prijs of voor allen
een niet. Spoedig was een advocaat gevonden, welk? de zaak
op zich nam en voor drie leden van het personeel rechtsin-
gang verzocht. Omdat Kerstmis voor de deur stond, moest
een en ander vlug gebeuren en de advocaat zette er. dan ook
een flinke spurt in. Wij willen dan ook op deze plaats nog
een hartelijk woord van dank laten klinken voor deze rechts-
kundige.

We weten allen ook, dat de directie net deed of haar neus
bloedde en voordat wij voor de rechtbank waren verschenen
kwam reeds de toezegging, dat de resterende 2% alsnog zou
worden uitbetaald. Met deze actie sloten we dus het jaar
1947 af. .;

1 948
.De winter van 1948 w&s niet zo streng als die van 1947 «
Énkele dagen waren verschillende van ons uitgevroren én
dezen hebben tegelijkertijd kennis kunnen maken met het ri-

sicofonds. Zij weten nu wat het betekent om 96$ uitbetaald
te krijgen van het basis-uurloon. Want de 25$ prestatie-
toeslag komt bij de "berekening van .deze -90$ -niét, "in aan-



merking en is het dus noodzakelijk, dat wy van die presta-
tie-toeslag afstappen en ons loon op een dergelijk peil
weten te "brengen, dat ©ns een menswaardig bestaan wordt
gewaarborgd* Wij willen om dit te bereiken met al diegenen
samenwerken* welke de strijd dei1 arbeiders niet'•willen ge-
bruiken voor'eigen standje»

Met de vacantiebonnen was het dus in orde en de bouwpa-
troons konden tevreden zijn* Het was rustig in het bedryf,
maar alle arbeiders waren niet rustig»Want velen rekenden,
dat het met de 25% toeslag j welke geëist werd inplaats van —^
de 1Q/& mét over-uren^ tot strijd zou leiden» - (_

Over de eisen was al meermaleii geconfereerd, maar steeds
was het, dat gaat niet, daar wordt niet over gedacht of er
moet meer geproduceerd worden,Dat betekende harder wecken,
hogere winst ei daai* zouden we dan een kruimel van kunnen
krijgeii. Bij ons allen leefde de overtuiging» dat het sy-
steem van 1Q5& Qn eeö, paar willekeurige overuren (of f 2*50
voor de technische dierist-lassers^branders, enz, ) een gr'p-
te mate van verdeeldheid veroorzaakte eii van deze verdeeüd-
heid wilden vfij af» Wij allen begrepen, dat er vele zwakke,
broeders waren die zelfs verzwegeii hoeveel overuren zij
kregen, -Of was het misschien zo* dat zij zich schaamden
omdat zij niet wisten of hun makker evenveel in het loön-
zakje had? Hierdoor ontstond grote willekeur en dit is op
vele bouwwerken nog het geval. Wij bij Havenherstel voel-
dert. dit als eert schande en begrepen^ dat dit het middel
was om onze solidariteit te ondergraven zo niet geheel te
verwoesten, A n̂ dit drijveü van directie en uitvo'erder's
moest een einde worden gemaakt, praten hielp niet méér.. ^
But M. (Waalhaven) stelde Op een zekere middag de daad, zy V.
staakte een middag uit protest tegen het uitblijveh van de
255& en zet'te na haai*.proteststaking de slow-on actie in»
Op deze put is öök. nog.een ziekenpot, bedoeld om de drie
dagenï welke wij niet uitbetaald krijgen, op te vangen.

ît is een blijk van medeleven met de zieke mede-kameraad
hoewel het tegelijkertijd een aanklacht is tegen hen, wel-
ke deze eerste drie dagen niet uitbetalen. Ook zorgt men
uit deze .ziekenpot voor fruit enz» voor hen, die het nodig
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hebben. Hiervoor zeer zeker onze hulde, houdt Uw saamho-
righeid warm en dan zijt gij tot grote daden in staat.

De slow-on actie bracht de directie in het geweer al ont-
kende de directie deze actie. Het gevolg was niettemin een
informele bespreking met de directie en vertegenwoordigers
van de , 'ryksbemiddelaars. Op deze conferentie vernamen we
voor het /eerst, dat we hier in Rotterdam zulke harde wer-
kers waren» Hier was nooit veel actie geweest en zou men
dus proberen ons 25% toeslag te geven maar dan moest er
harder gewerkt worden en minder piraatjes gerookt. De kern
werd medegedeeld, dat er haast achter deze zaak gezet zou
worden en dat men spoedig weer opgeroepen zou worden voor
een nieuwe conferentie.

Dit is inderdaad gebeurd. De bespreking ging hier weer
niet van een leien dakje„De vragen door de vertrouwensman-
nen gesteld waren vaak van die aard, dat het' een benauwd
uurtje werd voor de heren welke de belangen van hun pa-
troon moesten verdedigen.. Vooral toen een vertrouwensman
namens zijn put mededeelde: "De arbeiders voelen niet'veel
voor de pennelikkers, die uit moeten maken of er al dan
niet hard gewerkt wordt"o Dat deze heren ten zeerste gepi-
keerd waren is begrijpelijk, maar het volgende moet ook
begrepen worden. Een vertrouwensman moet zeggen wat op zijn
put leeft. De eigen mening komt op de achtergrond. Niette-
min mochten we het genoegen smaken om de eis van 2$% toe-
slag, en geen geknoei van overuren meer, er door te krij-
gen. Op deze conferentie werden ook inlichtingen gevraagd
omtrent de stand van de 2%. Het antwoord was, dat dit nog
te vroeg was om er over te praten. Er was zoiets gaande
van een afspraak met de Unie-Organisaties over een rege-
ling in 1949- Het was zoiets als een koehandel, en kwam
hier op neer..
In 1948 zou de 2% niet uitbetaald worden, daar zou ook
geen actie voor gevoerd worden door de genoemde organisa-
ties en dan zou de vacantiebon op f3«05 - 5*25 gehandhaafd
blijven in het contractjaar 1948-1949 op grond van het
feit, da-t er in dat jaar niet veel feestdagen kwamen. Deze

_



zet had tot gevolg, dat velen geen actie wilden yo-eren om
toch nog uitbetaling van de 2% te verkrijgen. Toch waren
er ook velen, en hierbij waren ook zeer veel leden van de
Unie-organisaties, welke met deze afspraak geen genoegen
namen. &r ontstond op vele bouwwerken oppositie tegen deze
maatregel, wat een aantal verschillend georganiseerde ka-
meraden tot het besluit bracht om een comité te vormen om
zodoende tot actie te komen van alle gezamenlijke bouwvak-
arbeiders van Rotterdam. Naast de eis van 2% werd ook de
eis gesteld: doorbetaling van de carenzdagen (De eerste
drie dagen dat men ziek is). -Door dit comité werd contact
met de bouwwerken gezocht en verkregen. De kern Havenher-
stel was bereid een openbare vergadering te beleggen om
tot kernvorming op alle bouwwerken te komen. De kern zou
de onkosten voor haar rekening nemen. Na deze vergadering
zou dan de kern zich in het gelid scharen van de gemeen-
schappelijke kernen, welke dan de opdrachten van de ".bouw-
vakarbeiders zou uitvoeren.
Dit heeft niet zo mogen zijn. &r werd afgesproken, dat het
comité dan "De gemeenschappelijke kernen" genoemd zou wor-
den en deze gemeenschappelijke kern leende het geld van de
kern Havenherstel voor de openbare vergadering met gelijk-
tijdige afspraak, dat de kern Havenherstel het geld terug
zou krijgen minus het deel dat de kern Havenherstel bij
moest dragen in deze actie.
Hoe dit comité aan geld kwam voor haar manifesten etc. le-
zen we te zijner tijd nog wel, wanneer dit comité haar fi-
nancieel verslag tijdens haar korte levensduur bekend zal
maken. Dit is geen aanval op het comité, maar wij als kern
Havenherstel leggen rustig rekening . en verantwoordingaf
voor alle bouwvakarbeiders en zeer zeker voor de arbeiders
van Havenherstel.
De eerste vergadering van het comité v/as slecht bezocht,
dit was echter niet de schuld van het comité.Spoedig volg-
de een tweede vergadering en ook deze was meer dan slecht
bezocht. Oorzaak hiervan zal wel zijn geweest een voetbal-
wedstrijd "Zweden-Nederland", welke die avond via de radio
zou worden uitgezonden, Jün nietwaar, men moest de volgende
dag toch mee kunnen praten over het verloop van de match.

ÏÖ
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Waren we dan_ ook al even achterlijk geweest, onze strijd
•voor de 2% actie stond 1-0 voor de A»N.P.B. Ondanks het
slechte "bezoek van de vergadering werd er besloten tot
reeds genoemde openbare vergadering. In een zeer kort be-
stek werd een manifest gedrukt. Hiervoor moesten in de be-,
treffende drukkerij enkele arbeiders later werken waarvoor
ook extra moest worden betaald. Wat na te vragen is bij de
toenmalige secretaris van de kern Havenherstel» De ver-
spreiders van dit manifest mochten het genoegen smaken
door de uitvoerders eri met behulp van de politie van de
bouwwerken verjaagd te worden. De stille getuigen hiervan
waren de arbeiders op de bouwwerken en omdat ze dit toe-
lieten in feite mede hulptroepen van uitvoerders en politie,

NIETTEMIN GING ALLES ZEflfl DEMOGKATISGH.
Laten we even aanstippen, dat er een proteststaking gepro-
clameerd was en ook deze staking was in zijn geheel geno-
men, dus over alle bouwwerken, een mislukking* 2-0 Voor de
A.N.P.Bi Wij moesten het terrein overlaten aan onze tegen-
standers, de A..W.P.B* We hadden verloren doch waren niet
verslagen» Dit bleek uit de solidariteit van de achter-
hoede, welke als een man het verlet, ontstaan uit de sta-
king van timmerlieden, lassers, bankwerkers en machinis-
ten, bijeen brachten, zodat we in staat waren diezelfde
week datgene uit te betalen wat genoemde arbeiders aan
stakersuren minder ontvingen., Dit was solidariteit welke
gegroeid was bij de arbeiders van Havenherstel*
Kameraden, laten we deze solidariteit bewaren* Velen van
ons werken nu'weer bij andere patroons, maar laten we het
onderlinge contact behouden opdat we gezamenlijk verder
kunnen bouwen aan datgene waar we' onze bescheiden krachten
aan gaven en nog moeten blijven geven. Wij, als arbeiders,
moeten ons bevrijden van de gesel, SET KAPITALISME. wat
voor ons betekent werkloosheid, oorlog en ellende.o
Wanneer de kern van Eavenherstel iets heeft kunnen" bij-
dragen om het bewustzijn van de arbeidersklasse te ver-
breden, dan kunnen we vaststellen dat dit werk niet tever-
geefs is geweest., Doch we moeten verder bouwen en daarom:

WEEKT ALEBN.MEBB AM HEiT VQBMBN.7A1T BEDRIJFSEBjRMiN! !

" : : ÏT



FINANCIEEL VERSLAG VAN DE KERN HAVENHERSTEL

INKOMSTEN;

A-ctie voor tien cent

" " vijftig "

Collecte timmerlieden

Actie voor 2%

f 126.79 -

" 579.75

" 410.93 . f 1.616.15

C

UITGAVEN;

Manifesten

Onkosten voor advocaat

Zaalhuur Odeon

Uitbetaling timmerlieden

Zaalhuur kernvergadering

.Schrijfbehoeften

Telegrammen

f 79.70

" 75.—
" 631.50
" 641,70

" 137.51

Saldo

" 1.565.41

f 50-74

Rotterdam, Maart 1949

Correspondentie-adres: B. v*d, T-oorn
Saftlevenstraat 38 (winkel).
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Verbinding: No.12 4 Me

Doss.13/556

Onderwerp: Terslag Kern Havenherstel Botterdam
Datum ontvangst bericht: 27 April 1949
Betrouwbaarheid berichtgever:
Waardering bericht:
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Hierbij wordt toegezonden een boekwerkje, inhoudende
een verslag van het werk van de kern Havenherstel te Sot-

> terdam over de 3aren 1947 - 1948,(einde)
'Uf '



MIKISTER1E ¥:kK 's-Gravenhage. 8 Afcgustus 1949
AIGEKEEE' 2MEI

No.» B. 61287 ^- i 4/ ^ " • " '
Bijl.: Gene ^--"-f,M^ ,.--""" DIERSTGEEEIM ' ',, ^ . . „̂ ..ï- .»--'' ~.t v • i u.' »y - • • • ...v̂'
Betr.s Rappel ^_^-'"""'""

Hiermede moge ik U mijn schrijven d.d. 19 Kei 1549
no«61287 in herinnering brengen, waarin ik U verzocht
Ril te rillen doen inlichten omtrent de schrijver van
de brochure: "Verslag van het Werk van de Kern Haven-
herstel over de 3aren 194-7-1948H.

Met spoedige beantwoording zult U mij "ten zeerste
verplichten»

IET HOÜK) VAK m Dl^rSij
desse»

Aan de Heer J.G.Crabbenclan,
Ho o fde oraai s s ar i s Van Politie
te ROTTE:;:MI:.

:L. ' , v



R E L I K
B. ^«"Sravenhage, 19 Mei 1949»

10.61287. -^^^T- ...... -r-\* B. L. van Toorn. g E H E I ft ~;?t; \. - HD.3 3t~< . . - *

uit zeer betrouwbare bron werd mij bericht, dat
in havenarbeiderskringen te Antwerpen een brochure
wordt verkocht getiteld "Verslag vtn het Werk van
de Kern Havenherstel over de jaren 1947-1948B onder
het motto: **De bevrijding der arbeidersklasse moet
het werk dier klasse «elf zijn*1.

Deze brochure wordt uitgegeven onder verantwoor-
delijkheid van B*v,d»Toorn. Saftlevenstraat 38 te
Rotterdam, waarmede waarschijnlijk bedoeld wordt s
Bernardus Leendert 7AK TCCBK. geb#23-1-1900 te
Rotterdam» wonende te Rotterdam, Saftlevenstraat
38B, op wie betrekking had Uw schrijven d.d. 12
Juni 1948, no.I.D.̂ 77»

Tan Toorn zou echter niet de schrijver van deze
brochure zijn. doch zijn naam hiervoor beschikbaar
hebben gesteld.

Ik coge U verzoeken naar de schrijver dezer
brochure een onderzoek te willen doen instellen.

HET HOOH) YAH DE DIEUST,
namens deze*

J .G .Crabbendam,

Aanrde Heer
ïtoofdconimissaris vjsa Politie
te
ROTTERDAM.
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Inlichtingen betreffende de S p a r t y t o e w e i n g t i haar
contact ffi«t Q.Y.B»

M erbij genoegd een fatoeopij van het overzicht
van de laatste havensteking in Amsterdam door het 0'»VJBf.
( Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties) toege-
zonden a>am YIC20R Imdovicms, Josephtis^eeboraa te Antwer-
pen ©j? l%. 10,1905 ,Belgtd0Ieii*rkey»WQne3ide te Antwerpen,
Spaarstr»«t aa.

Bit oyexzioht veanaeltt «l» ©orsaaic van de staking
«de aantast ing ven de ploagejiB-terkte bij het Amsterdam^
se haveEbedrijf«».O^Y,B. acWrfce bet fcoasnt; niet voor sta-
king ge schikt, de E.Y.C .(Eanheidsvakcentra la} wel, met
ultaóndeartï^ Ten KLEMSliL,vo©X2ittex E.T.C;» transport»
MÖC doet ia dit verslag uitkomen dat de leiding van de
K,P, en de kopstukken van da E.Y.C . de staking wilden
f oreeren ea tem polltielt te dienea, Hextiit blijkt
teven» dat ïtet ö»V»B» zich. tot de St¥»G> heeft geert cht
vaar saiaeimerlelaê;* Hét O.V»H* zm echter doo* é* K.V»C*
a n de communisten voor de ke$ze zi|m geplaatst te Rot-
ter daa een staking uit te lokkan, ofwel de onderhandelin-
gen op te geren aet de l»V»C»^et voorstel w«rd niett
aanvaard J>e Amsterdamse havenstaking wordt dan ook een
flagrante aedjerlaeg veoer de ItY.C'V en de C.B*HI» genoeta^*
Op bladzijde 5 zrsgt eteller nocatanK dat alle hoop voor
een. ttgemeenschappelijke strijd» niet «exd opgegeven?*
Het O.Y.B» meent dat alle kleine conflieten waarna n moe-
ten lopen i& één grote axxtie van- het algemeen georga-
niseerde an geconaolideexdö

Bat verslag apreekt verder Tam een «algemeen
defaitistische stemiaing" bij de arbeidersklasse.

Set Is ook zeer typisch dat het verslag spreekt
van. een soort zuivering in d» ranges Tam de leiding van
do S»Y*C» Als voorbeeld wordt aangehaald het terzijde
schuiven van de dagelijkse beat uur der SDBRSEMa. Hendrik,
Willöm,geboren Amste-rdatffi 27»IO»I894,welfce sedert 2 Au-
gustois 1955 te Antwerpen verbleef en nadien uit België
werd gezet*

Ook blijkt jait dit verslas b-et contact van het
O. V .B. met België e& meer speciaal n»t de Spartacus-
beweging bij i&onde van VICTOR Ludovicus,gesien men hem
xiit FederlaM veerslagen toeaendt en tevens inlichtingen
vraagt aangaande de toestand aan dé Antwerpse - ha ven, de
©pvöttingem over de Benaluz-sedaehte en ever de steauaiat;
bij de Antwerpse dokkers.

Eet ver slag, getekend door de secretaris vaa het
Bedrijfsorganisatie « verkeer", de genaamde J?.

BSSIMüïï ga«ft ook een klein inzicht over de «truotttur
van dit orgsniso» al : Be Bestuursraad bestaat uit 15
personen waarvan er 12 in de diverse bedrijven van: de
grt>ep «Verkeer" werJfcsaaar sijajïe 5 ovearige nli»j
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l TAH B0B3KH
3 J loerzitter £«T?AE OS
vormen het uitvoerend bestuur van heet 0»V,B»»bedrl4fs—
organisatie weerkeer».

herder dient vergeld d&t YIGSOR todovtcu» deel-
genooteffi heeft aan de congressen van het 0»V0B. en vam :
nSpartaous«,re3pectievalijk gehouden in Mederland op i
2de» 9de en lOda April 19*9» Op het congres van het
O.V*B* zouden de deelnemende groepen afzonderlijk
plaats hebben genoateit en uit ieder groep zou een zegs-
toan hot wo&rd hebben ge voord. In naad van de groep >
«Spartacuffn Antwerpen bracht VIC^QR Ludovicua kritiek i
uit op hest beleid van het O.V*B. 1& de Amsterdamse
staking. , . - • ' • . ' ]

Onder de leden van de groep wSpartaous« worden
thans twee brochure® te koop aangeboden nl.:
«Het ürgantie-Prograöt der Bouirvakarbelders" uitgegeven
door het 0*¥*BI» Bedrijfsorganisatie Bouwvakken geh.eel
betrekking hebbende op Nederland;
«Yerslftg *»« hè* leark rum. de E3»rn Havenhexstel over de
jaren I947-I9H8» onder ae?fe taottö t m bevrijdtag der
arbeidersklasse stoet heit werk dier klasse zelf zijn.
E>eze brochure werd uitsageven onder de verantwoorde-
lijkheid, vam : B JI^D. TOOHK"; wonende 3«f t Ie ven straat
38*te Retterdaffl» ^aar kon vernomen worden zou deze
evenwel niet de eigenlijke schrijver zijn^Het zou
Mar een persoon betreffen.titnnïerraaji ra a beroep/,welke
regelmatig gebrutfct wordt ea versohilleEide uitgaven
taet zijn naais te
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,-Terbindingt ̂ "

I©» 565

Onderwerpt Besloten leden? erg «O. V .B*

Datum van ontvangst bericht* 16-4-49

Betrouwbaarheid berichtgever» Betrouwbaar.

Waardering bericht t Betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan* I.D»A*dam.
I*D*den Haag.

Ondernomen actie* Geen

Medewerkende instantie3tGeen

21 April 1949,

Kort verslag van de besloten ledenvergadering van het
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (q«Y.B»K'
gehouden op Donderdag 14 April 1949, te 20 uur, in «Ons
Huis", ff ou v er nes t raat 133 te Rotterdam»

Aanwezig circa 60 personen. (Zaalcapaciteit 400 zit-
plaatsen). De vergadering was aangekondigd in "Nieuwe
Strijd".

de Bruin, Goenraad, geboren 14-9-96 te Rotterdam, wo-
nende te Rotterdam, voorzitter van de Plaatselijke Raad,
opent te 20*15 uur met een woord van welkom de vergadering
en spreekt de wens uit dat de vergadering een vlot verloop
mag hebben. Spr. wekt allen op tot steun en medewerking aan
het O.Y«.B»-muziekGorp8 ( bij de ingang van de zaal werd al-
len een formulier ter hand gesteld voor opgave als donateur
(-trice) of werkend lid) en tot steun aan het streven van het
bestuur om gedurende de zomermaanden 120 kinderen van O.V.B»-
leden uit te zenden naar een v^oantie^feolonle* Om voor dit
laatste tot een definitief besluit~ïë~2ómen worden de ouders
verzocht 21 April a>s. bijeen te komen in "Odeon".

Toorts wekt spr. allen op de l Mei-samenkomst in "Odeon"
bij te wonen, waarvoor de toegangskaar t en aan de bestuursta-
fel verkrijgbaar zijn.

Spr. deelt mede dat de plaatselijke Raad een uitnodiging
had ontvangen voor de vergadering gehouden door de B.V.O. in
het "Bouwcentrum" op 13 April j.l., welke door hem is bezocht,
doch dat deze vergadering blijkbaar was bedoeld om te laten
horen dat het O .V .B- dood, althans stervende ia en dat de
E.?.O* de enig juiste vakorganisatie zou zijn.

Tenslotte komt spr. aan het doel van deze avond, n.l. een
uiJispraak ovar het al- dan niet zitting hebben vanO.V.B>-be-
sfruiffdarg in verenigingen of instellingen^ên geefT~Ee^~ifo~DTd:
aan Smid, Wietse/ geboren 9-4-1887 te de Leek7 die deze kwestie
nader zal uiteenzetten.

Smid, W. herinnert allereerst aan het Congres van Octo-
ber 1948, waar deze kwestie voor het eerst naar voren kwam
en waar men besloot dit vraagstuk terug te verwijzen naar de
afdelingen, daar de tijd nog niet rijp werd geacht hierover
een uitspraak te doen. Ook omtrent het vraagstuk in hoeverre
een eventuele motie moet worden doorgevoerd bestaat nog al
verschil van mening, daar destijds velen van mening waren

- dat -



dat dit moest worden opgevat in de ruimste zin des woorda»
zodat ook schaak-» dan-, dus van verenigingen etc. er onder
zouden vallen. Spr. betoogt dat hij het gehele voorstel ziet
ala een misstap van het toenmalige Rotterdamse bestuur en ia
van mening dat ook thans de tijd nog niet rijp ia om hier-
over een uitspraak uit te lokken. Zijn persoonlijke mening
is dat de tijd zal moeten leren hoe de houding van het O.T.B»
in deze kwestie zal moeten zijn en meent dat rustig afwachten
en de loop der gebeurtenissen bestuderen, het parool moet zijn
Paar van verschillende afdelingen, o.a. Enschede en Wieringen
bericht binnenkwam dat zij hun standpunt t.o.v. deze kwestie
hadden bepaald, kwam het voorstel opnieuw in behandeling in
de Plaatselijke Raad, waar men besloot aan de leden een

i wv
KV7l Y-r t
nfr >/Y%y>

besluit ter goed- of afkeuring te moeten voorleggen. /Begin
Maart kwam de Plaatselijke Raad bijeen en kwam men tot het
bealuit dat de tijd neg niet rijp werd geacht een onherroepe-
lijke uitspraak te doen. Pit besluit werd in een metie vast-
gelegd, met daaraan vastgekoppeld en in dezelfde motie vervat»
het verzoek aan de bestuurders van het 0.7*3» , mede in ver-
band met de a. s. gemeenteraadsverkiezingen, zich niet candi-
daat te stellen voer een of andere politieke partij of groe-
pering voor deze verkiezingen. Hiermede werd deze zaak dus aie
niet opgelost, doch wel ging men de moeilijkheden voorlopig
uit de weg, een oplossing, welke geenszins ideaal kan worden
genoemd, doch verkieslijk boven de moeilijkheden welke kunnen
voortvloeien uit een overhaast genomen besluit.

Spr. verzoekt dan de vergadering na discussie, een uit-
spraak te doen ©ver deze motie.

De voorzitter geeft gelegenheid tot discussie» waarvoor
zich opgeven*

l Oosterwijk, Oornelis, geboren 6-11-06 te Rotterdam;
GriJaen. Joseph. geboren 3-10-1891 te Rotterdam;
van Gijzen, Adrianus , geboren 3-3-1905 te Rotterdam;

j, g Sa»l • Jan, geboren 11-3-1902 te Alk l as s er dam}
0yüli Wilhelmus Johannes, geboren 12-11-1910 te Alblaaserdam;

Hendrie ua . geboren 22-6-1906 te Rotterdam;

A^/!

•* aardenier, Klaag, geboren 29-8-18S6 te Spljkeniase;
t inus . geboren 2-4-1909 te Schiedam;

Dieen» Jillea , geboren 6-9-1916 te Rotterdam;
aas Hendrik, geboren 1-5-1911 te Rotterdam;

j t van gooiy, Sjèuke» geboren 4-6-1894 te Amsterdam;
Ü granken, Adrianus Gerhardus, geboren 26-3-1892 te Rotterdam;
Bestaan, Jan, geboren 10-5-1918 te Rotterdam;
van Os, Leendert, geboren 17-1-1911 te Rotterdam;

.«van den Berg, Anten, geboren 23-3-1903 te Rotterdam; en»
* Hendriks, nadere personalia nog niet bekend.

/Oosterwijk, G. i als eerste discussiant, het woord
voerend, f zeg t dat hij het standpunt zal uiteenzetten zoals
dit door de minderheid in de Plaatselijke Raad wordt inge-
nomen,/ In een omslaghtig betoog zet spr. dan uiteen, dat

jdoor hè t, aannemen van deze motie de vrije meningsuiting
(wordt beknot, terwijl dit tevens de weg opent voor dictato-
riaal optreden. Vootal dit laatste moet onder alle omstan-
digheden verworpen worden» Ook zou men door het aannemen
van deze motie een groot aantal arbeiders de weg oiaar hét
O.T.B, afsnijden, n.l. die arbeiders, die reeds lid zijn
van een bepaalde politieke- of kerkelijke groepering en
daar onder geen enkel beding afstand van willen doen.
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Een deel der overige discussianten is het eens met de
opvatting van Oosterwijk an zij spreken eveneens hun afkeu-
ring uit over de motie. Ben der spreker brengt; voorts cri-
tiek uit op het feit dat in de week van Fasen wordt vergaderd
daar dit vele kerkelijke leden zal afstoten. Een ander deel,
hoofdzakelijk havenarbeiders, is van oordeel dat de motie
moet worden aangenomen, daarbij de mening verkondigend dat
onder .alle omstandigheden de politiek buiten de vakvereni-
ging moet worden gehouden. De invloed van politieke partijen
op de vakbeweging kan niet anders worden bestempeld dan als
strijdig met de belangen der arbeiders, zo betoogt men en
bovendien moet een herhaling van het gebeuren in de E.V.G»
worden voorkomen.

van Die j en, J,, voornoemd, dient dan nog namens de
bedrijfsgroep «Bouwvakken* een motie in welke, hoewel anders
geformuleerd, in strekking gelijk is aan de motie zoals deze
door het Bestuur is voorgesteld.

van den Berg, A. zegt, dat hij een tegenstander is van
de motie. Spr. deelt mede, dat hij niet van plan ie om zioh
candidaat te stellen, noch voor de Gemeenteraad, noch voor
de Tweede Kamer, of enig ander bestuurscollege, niet omdat
hij hier principieel tegen is, doch omdat hij zich geestelijk
noch lichamelijk momenteel daartoe in staat acht.

Smid» W. Interrumpeert dan» "moet jeje ook maar niet
met die rotzooi inlaten", hierbij doelend op' de Socialisti-
sche Beweg-ing:.

van den Berg, kennelijk ontstemd, verlaat dan zonder
nadere uitleg het podium, waarna in de zaal een rumoerstem-
ming ontstaat en Smid heftig wordt becritiseerd* Velen willen
zonder meer de zaal verlaten en slechts met moeite gelukt
het de voorzitter de orde weer te herstellen en de deuren
gesloten te houden.

Ha van den Berg voerden een aantal discussianten nog-
maals het woord en aprak men de mening uit dat, indien van
den Berg zijn opvatting om geen enkele candidatuur te aan-
vaarden eerder kenbaar had gemaakt, vele boze woorden en
gezichten voorkomen hadden kunnen worden.

De voorzitter brengt dan onmiddellijk de motie in stem-
ming, daarbij de motie van van Dtejen stilzwijgen* terzijde
schuivend. Met een stemmenverhouding 29 v&or en 16 tegen,
benevens een groot aantal onthoudingen, wordt de motie van
de Plaatselijke Baad aangenomenf, waarna de vergadering on-
middellijk te ruim 23 uur door de voorzitter wordt gesloten*
Sinde.


