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\E NEDERLANDSE BOND VAN ZEEVARENDEN (A.N.B.Z.)
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Aan de Scheveningse Vissers!

Het is weer „Behouden Teelt". Na een seizoen van hard werken wordt er door de meeste vissers een week rust
genomen, om dan naar ander werk om te zien. Want ondanks de zware arbeid en de lange werkuren, is de
opbrengst van de arbeid te gering, om er een langere vacantie van te nemen. De meeste vissers zullen echter geen
werk kunnen vinden eji komen in de D.U.W. terecht, om de volgende teelt af te wachten.'

Hoe zal dan ons Collectief Contract luiden ?

Onder de vissers leven tal van grieven. Juist nu de verdiensten de afgelopen jaren weer zo gering zijn geworden,
zien wij wat nog aan het contract mankeert. Komt daarom allen naar de

Openbare Vergadering
op Donderdag 28 Dec., in gebouw Padro, Juria Kokstraat te Scheveningen

KONING, algemeen Voorzitter der A.N.B.Z. (O.V.B.), spreekt over: .

ONDER WELKE VOORWAARDEN ZULLEN
WIJ IN 1951 OP DE LOGGERS VAREN?

VISSERS KOMT ALLEN ! AANVANG 7.30 UUR DEBAT VRIJ



HO* j 77998
Aan

Bet r, j relatie actieRowite'a ia haven»
ran Antwerpen en Rotterdam.

T AT 7

vervolg* op Kl jn schri jven. no, 77993 van Sl-1-1980» aoge ik
U berichten, dat In "DE waarheid" van 24-1*1980 het volgende bericht
i» opgenoraem

«HNfe vredaseomite van de Antwerpse havenarbeiders zomi zija
de sotterdamse havan het Tolgande

Baste

j Wij hebben feennls genomen vac het manifest» door tn»
4 coïait* uitgegeven, daslan wi j de ast ia TOOI* de Trede op brede schaal

au krachtdadig zweten roeren on aa vzwda te handhavea, zal bat
TradeaeoiKit e 4er Antwerpse kavanarbeldepa graag nat tT la eontaot
«lllaa tradaa,

Do haren van Antwerpeo, soala dia ran Rotterdam, ataat is
luwt braadpunt raa die belangstelling Tan de Ameril»anaa oorlog*-.
stokers. V i j saoeten ooze kraahten samenbundelen on deze oorloga-
atokera «ohaaiasat te zetten «n i« aolidaritelt mat da havenarbei-
ders ram Frankrijk en Itall* te bewarkatalligam»

Wij hopen, dat Uw Tredaaaoeiite deze eontaetnama Tan harte
aal aanvaarden."

Ten aanzien ras de houding dar' havaaarbaidera-Takorganisatlaa
ten opzichte van aa door hat SotterdamBe aaren-rredesaoEdte tot
hen gerichte oproep roojf adhaaaiabetuigine met het streran ras
het soKite, kan ik ü nog bariofetaa, dat blijkena een artikel ia
«Hiettwe strijd" * het orgaan ran het onafhankelijk 7«rborai van
Bedrijfsorgasiaatieaj 0. 7, B. * dit verbond «aar »aarsohl jnli jk

i ' gean ffiedewarfcing zal verlenen aan ectiaa ter verwezenlijking van
N d* plannen van genoeada eoaita.

H. B. 25-1-1950
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C
Door de bedrijfsorganisatie "Metaal" te 's-Gravenhage,

welke organisatie is aangesloten bij het Onafhankelijk Ver-

bond van Bedrijfsorganisaties (O.V.B.) is bij diverse indus-

triële ondernemingen te 's-Gravenhage een manifest verspreid.

Een afschrift van de inhoud van bedoeld manifest gaat

hierbij.

De personalia van de secretaris van de Haagse afdeling

"Metaal" aijn:

S l Hendrik Johan Juliu.8 SGHIjAHMILOH, g eboren te ^utphen

12 Juli 1910, van beroep moffeler, wonende Scheldestraat

te 's-Gravenhage. (einde)

C



A f s c h r i f t

"NIEUWE STRIJD"
IS m

METAALINDUSTRIE

BÏÏBRIJFS-BULLüiTIN VAN H/]T ONAFHANKELIJK VïïRBOND VAK B3DRIJPSOHGANI3ATIES.
O.V.B.

AAN Du) HAAGSE METAALBEWERKERS.

Kameraden,
De Landelijke Propagandadienst van liet ü.V.B. vestigde reeds maan-

den galmden in algemene manifesten en bedrijfsï'olders Uw aandacht op

-DE NIÏÏWE ARBSIDISHSBEVfSGIÏÏG,

welke de Nederlandse.werkers nodig hebben om tot

NIEUWS STRIJD

te komen.
Reeds toen wees het O.V.B. U op de gevaren, die ons en onze ge-

zinnen bedreigen.
Thans komen v» i j als Plaatselijke Bedrijfsorganisatie "IIBTA4L" van

het O.V.3. in Den Haag Uw aandacht vragen voor ons Bedrijfsbulletin
"Nieuwe Strijd", dat wij periodiek willen doen verschijnen en waarin wij
bij willen dragen aan de moeilijke strijd, die ons als werkers in de Ketaa-
industrie te wachten staat.

Ka bijna 5 jaar '"Vrede"(?) is het nu voor iedereen wel duidelijk,
dat de mooie beloften, die men ons tijdens en kort na de oorlog deed, niet
vervuld zullen worden. In plaats van de beloofde verbeteringen, waarmee men-
de arbeidersklasse rustig trachtte te houden, wordt het duidelijk, dat het
levenspeil omlaag gedrukt worden en dat de ofiers, die wij brachten, ver-
geefs zijn geweest.

HET KAPITALIST ÏÏN DIC VOOR HAAR OPTREDENDE 'REGERINGEN
BRACHTEN G33K ENKELE OPLOSSING VOOR OÏÏ3ÏÏ PROBLEMEN.

Keer dan vier en een half jaar d ragen wij als arbeid.ers de lasten
van d e wederopbouw van wat door de oorlog werd vernield, terwijl de onder-
nemers hun millioenenwinsten maakten.

Thans dreigen we weer het slachtoffer te worden v an d e naderende
economische wereldcrisis.

Ook in de Metaalindustrie gaat zich de werkvermindering reeds
scherp aftekenen.

METAALBEWERKERS HST IS DE HOOGSTE TIJD

om ons te bezinnen wat ons te doen staat!
Het zal U nu toch duidelijk zijn, dat de zogenaamde samenwerking

tussen kapitaal en arbeid in de Stichting van den Arbeid, waarin nog nooit
de stem van een arbeider* werd gehoord, een bedriegelijke illusie is ge-
bleken.

De besturen van de "Unie-bonden" hebben hiernede de arbeiders,
bewust of onbewust, gewild of ongewild, op een dwaalspoor geleid.

In plaats van de zelf-strijd der arbeiders, het zelf-denken, zelf-
handelen en zelf-beslissen te propageren en te gersterken, smoorden zij in
samenwerking met de Staat en de bezitters, elk verzet dat door de arbeiders
geboden werd.

Wij leren hieruit, dat verbetering voor de arbeidersklasse be-
reikt kan worden, als we niet langer daarover laten beslissen door vakbond s"-
leider buiten ons om, maar wanneer wij zelf ons lot in eigen hand gaan ne-



Dit wordt gedemonstreerd bij het bedrijf van

"WALDORP" DEN HAAG.

Als de directie probeert om binnen het raam iran de C.A.O. een
loonsverlaging van 6 è 7 gulden door te voeren, dan moet zij een Bedrijfs-
organisatie van alle werkers van "Waldorp", met een zelf gekozen bedrijfs-
bestuur tegenover zich.vinden, dat de juiste leiding weet te geven aan het
veraet tegen die aanslag.

Dat kunnen wij niet overlaten aan de heer Roos, -die als vertrou-
wensman van het K.Y.Y., niet kan handelen uitsluitend en alleen geleid
door

HET BELANG VAN DE BEDRIJNSARBEIDERS VAK "WALÜ02P",

maar gebonden is aan de godsvrede-politiek van de Unie-bonden in de Stich-
ting van den Arbeid.

Gebonden ook door de politieke belangen, welke de regeringspar-
tijen aan deze vakorganisaties verbinden en welke deze bestuurders de voor
de arbeiders zo fatale loon- en prijspolitiek deden aanvaarden.

Bij meerdere bedrijven in Den Haag wordt hierdoor onze strijd
voor het dagelijks brood belemmerd en in plaats van e en wapen in onze

/ strijd, zijn deze Unie-bonden een rem en een gevaar voor ons geworden.

KIJK NAAR HliT BEDRIJ]? VA1T DS FIRLÏA VAN EE LELY,

waar men door inschakeling van de Sijksbemiddelaar (lees rijksloondicta-
tuur) wist te bewerkstelligen, dat de lonen aanzienlijk werden gedrukt.

KAMERADEN, r."ülTAALBEWEHKERS

uit wat wij hierboven schreven, blijkt duidelijk hoe noodzakelijk het is
om tot nieuwe organisatie te komen.

Wat wij nodig hebben, dat zijn de door de arbeiders zelf geleide
BSDRUÏSORGANISATIES. Deze moeten wij zelf van onderop gaan bouwen in de
bedrijven.

Wij moeten ons niet langer door politieke- of religieuse verschil-
len laten scheiden.

EENHEID IN DE BEDRIJVEN, WA1TT IN DE BEDRIJVEN LIGT ONZE MACHT!

Grote gevaren bedreigen ons en hiervoor zal ons bulletin
"NIEUWE STRIJD" telkens weer waarschuwen an de richting aangeven, waarin

C wij als Metaalbewerkers, verenigU met de werkers uit de andere bedrijven,
moeten marcheren.

WIJ R08PEN IJ OP, tarwille van Uzelf en van het levensgeluk van
onze vrouwen en kinderen, daaraan allen mede te werken.

Vormt Uw "BEDRIJFSORGANISATIE" in de bedrijven en verenigt deze
met dia van Uw kameraden uit de andere bedrijven, in het ONAFHANKELIJK
VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES. SLUIT U AAN BIJ HET O.V.B.

BOUWT MET Oï!S AAIT DE NIEUWE ARBEIDERSBEWEGING-, die niet het bezit
is van enkele politieke leiders, maar in handen van de arbeiders zelf,
door NIEUWE STRIJD zal leiden tot datgene, wat ons vaak werd beloofd, maar
nooit gegeven.

Tot datgene, wat wij slechts door eigen kracht van woord tot
daad kunnen maken, de verwezenlijking van de

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID VOOR ALLE WERKERS!

2EITDT ONDERSTAAND i'ÜRLULIEu OP NAAR:

BEDRIJFSORGANISATIE "MKTAAL" - DEïi HAAG - aangesloten bij het C.V.B.

3bCRuTARIAAT voor DEM HAAG - H.J.J.3GHLAHMILOH - 3CH5LDSSTRAAT 69.
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') Geeft aich op als lid van het O.Y.B.
1) WensT nadere inlichtingen of huisbezoek.

Handtekening;

') Doorhalen wat niet
gewenst wordt.

C
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"11 JAN. 1950

B. 0.3. Xan 30 December 1949
K.v.B. 2.

V._

Kaar aanleiding van nevensvermeld schrijven wordt
medegedeeld, dat omtrent de ondervnerpelijke kwestie het
volgende werd vernomen:

Door het bestuur van de otucadoorsl'ederatie te 's-G-ra
venhage is aan het bestuur van het Onafhankelijk Yerbond
van Bedrijfsorganisaties (O.V.3.) gevraagd om toezending

LaJ-
van de Statuten en Reglementen van o-e O.Y.B, te Eotxerdam.
Hoewel deae statuten en reglementen van oe .&. V.B. voor de
federatie veel aantrekkelijks inhouden, is het voornaamste

(^t~
bezwaar van de federatie tegen toetreding tot d-e 0..-V.B.

V*het feit, dat diverse leidende personen in de O.V.B, lid
zijn van een politieke partij of groepering.

Hen is bevreesd om voor de tweede maai in een organi-

satie verzeild te geraken, waarin politieke machinaties
het vakverenigingswerk beïnvloeden.

Bevestiging van het bovenstaande is dezerzijds nog
>U(jniQt verkregen, (einde)
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niets koiüen, aldus de voorzitter, die ook nog wijst op de
'belangstelling, die er. blijkene de opkomst ou deze vergadering i'.
Hij geeft evenwel toe» üat momenteel veel .aandacht moet besteed
worden aan de acties en de strijd, vooral ook bij de J. U . ' . » ,-

Besloten wordt verder een poging in het w e r k - t e stellen,
"advertenties te krijgen van zalcen.nensen uit de stad op het ptogrant*-
ma van de C a bar et-avond in :,:aart 1950. Hiertoe zal de hulp worden1

ingeroepen van de advertentie-aquisiteur van "De /,aarheid*V.-
Vu Esmeijer, geboren 29-10-18^0, wonen e te Arnriem).' De B»^»b» te
Arnlieni zal niet alleen haar medewerKin^ verlenen, doch a elf a be- ,
vorderen dat er in Januari ISbO een- openbare vergadering Jjeljsgd
worat in het kader van het Vre.desv»-erk« Deze vergadering.,-aal evenwel;
moeten uitgaan van het plaatselijk Vreaescomité.

Besloten wordt, dat adspirant d.V.".-leden,.alvorens te " ,
worden ingeschreven, zorgvuldig gechecked moeten "woröen, daar *
men een tip heeft gekregen- dat O.V.B.-leden ai£?h bjj, de.^^.^.^V '
aull'_en aanmelden aet het doel Ü)rotzkisti5Ch^..oDpo3iti?,e' t.V'v-pereJi* .\--
""' 'Getracht aal worden, een personeelsvergadering te feei'eggeu

niet personeel van de TinisDriek te Arnhem, omdat< er verschillende
Brieven bij de arbeiders zijn. Koek belast zich toet de vóór-bereiding
voor 'leze vergadering. Eveneens zal getracht worden te verj£adjgrön
met het personeel van u e Oqnt. Tool Gomp. te Arnhem, met h36% oog .
op de a. s. Kernverkieain^en. Van Bi d en, aie hiervoor aangewez.en • ,
v;ordt, zegt dat het hoob tijd wordt", dat het zittende zootje (de
huidige Kern, waar geen 2. V..>.-er in,zit) , weg moet. .

JS I J E.
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Naar aanleiding van Uw schrijven
d .d . 30 December 1949, betreffende E.V.
C. - O.V.B, heb ik de eer U te doen
toekomen een pamflet (foto-copie), dat
in de gemeente Eindhoven is verspreid
met betrekking tot de E.V.G. - O.V.B.,

Volgens bekomen inlicntingen is een-
zelfde pamflet in Eindhoven verspreid,
voorzien van een foto van Geert de Valk.

Verder wordt nog gemeld, dat de Valk
op dit terrein (G.V.B. ) momenteel zeer
actief is.



Tilburgse Werkers breken met E.V.C
Afdeling Tilburg van O.V.B, opgericht

Bert Spijkers als Voorzitter

Hei Zuiden is in beweging gekomen. Twee
weken geleden brachten wjj een uitvoerig
verslag over EINDHOVEN, waar de over-
grote meerderheid der E.V.C.-arbeidera met
die organisatie braken en zich met hun voor-
zitter, Geert de Valk, aangesloten btj het
O.V.B.

Thans is het TIL-
BURG, waar een
aantal bestuurders
en leden van de
E.V.C. zich open-
lijk (heeft gekeerd
tegen de commu-
nistische overheer-
sing van die bewe-
ging. Met de gewe-
zen Hoofdbestuur-
der en Districts-
propagandist van oe
bq de E.V.C. aan-

gesloten „Alge- .
mene" Textiel en

VOORZ. O.VJ». TILBUBG
BÏRT 8PUKKR8 . u ^zQ de afdeling Til-

burg van het O.V.B. gesticht.
Zoals in zovele andere plaatsen van ons land,
is ook in Tilburg het onvermijdelijke con-
flict gekomen tussen de kameraden die stre-
den voor de grote gedachte van de ver-
nieuwde zelfstandige eenheidsorganisatie van
alle werkers en de wroetende intriganten der
Communistische Partij Nederland.
Lang hebben onze Tilburgse makkers stand
gehouden, maar tenslotte moesten ook zjj tot
de erkenning komen, dat deze E.V.C. van
binnenuit niet meer te redden viel. Hun
bedanken voor de E.V.C, enkele maanden
geleden, moet den ook worden gezien als de
vaststelling van het feit, dat hun pogingen
om de E.V.C. te beschermen tegen de partij-
politiek der C.P.N., als mislukt beschouwd
moesten worden. •
Systematisch had men de goede Tilburgse
bestuurders omringd met een groep CP.N.-
ers, welke alles prezen wat Paul de Groot
en consorten wezen.
En daar b.gji. bestuurders, zelfstandig bleven
denken en handelen, konden conflicten niet
uitblijven.
Deze conflicten bereikten een hoogtepunt
oen het volgende zich afspeelde.

; In Eindhoven werd de bode, tegen het advies
van de Hoofdbestuurder en Plaatselijk vrij-
gestelde G. de Valk en het gehele 'bestuur
der afdeling Eindhoven, ontslagen, onder het
motief dat deze te duur was. Het gehele
bestuur van de Metaalgroep bedankte en
tevens een groot aantal leden.
Toen kwam in Tilburg aan het licht, dat de
heer Verreyt, Gemeenteraadslid der CPN.
te Tilburg, die op het punt stond om wer-
keloos te .worden, was overgeschreven naar
de Bedrijfsbond „Metaal"
Dat was al een vreemde geschiedenis, maar
de zaak werd nog mysterieuzéV, toen bleek

dat, hoewel in Augustus 1948 overschreven
z|jnde naar een bedrijfsbond waar hij niet
thuis hoorde, in zqn boekje slechts zegels
geplakt waren tot Januari 1949.
Maar weldra werd duidelijk welk geraffi-
neerd spel gespeeld was, toen uitkwam dat
«p een partijvergadering der CPU. ten hui-
ze van de heer Verreyt, in tegenwoordigheid
van de gewezen landeUjke secretaris der
E.V.C., B. v. d. Heul en een Hoofdbestuur-
der van „Metaal" besloten werd om Verreyt
aan te stellen als VRIJGESTELD district»-
propagandist der E.V.C.-„Metaal". Wjj wij-
zen terloops nog eens op de rol van de heer
Bertua, v. d. Heul, die voor de schjjn op het
congres der E.V.C. in 1948 als secretaris was
afgezet, omdat hij openttjk bekend was ge-
worden als de organisator van de CPN .-in-
triges in de E.V.C. In werkelijkheid is hq
naturhjk steeds in betaalde dienst der E.V.C.
achter de schermen werkzaam gebleven. Hij
was al te goed t» gebruiken met z$n be-
drevenheid in het uitdenken van complotten
en intriges om niet-welgevallige bestuurden
te likwideren.
Om deze eigenschappen werd hjj reeds 2 jaar
terug door verschillende E.V.C.-bestuurders,
met een woordspeling op zjjn naam, aange-
duid als „Bert de Beul".
Toen het bestuur der afd. Metaal door Bert
Spijkers op de hoogte gesteld was, werd een
scherp protest naar het Hoofdbestuur der
„Metaal" en E.V.C. gezonden. De bedoeling
was maar al te duidelijk; eerst de bode in
Eindhoven van de baan, flink intrigeren te-
gen de vrijgestelde Bert Spijkers in Tilburg
en een vooraanstaand lid der GP.N., welke
intussen werkloos geworden was, aan een
baantje helpen.
Zo sneed het mes van twee kanten, ten
eerste kon hij zijn werk in het belang der
CP.N. voorzetten en ten tweede kon hij
worden betaald met het contributiegeld van
de leden der E.V.C.
Alles werd in het werk gesteld om het ver-
zet van Bert Spijkers, Huibrechts, van Beek
en de andere bestuurders te breken.
De heer B. v. d. Heul en de secretaris van
„Metaal" kwamen hiervoor speciaal naar
Tilburg. Toen op deze bijeenkomst bleek,
dat ondanks het verzet van de afd. Eind-
hoven en Tilburg, de heer Verreyt al was
aangesteld, bedankten Huibrechts en van
Beek op slag.
Kort nadien is door Bert Spijkers op een
Land. Raadsvergadering dit geval aan de orde
gesteld en heftig geprotesteerd tegen deze
gang van zaken. Ook werd door hem het
bewijs geleverd, dat zelfs propaganda-mate-
riaal der C.P.N. betaald was met contribu-
tiegeld der KV.C.-leden.
Het enige antwoord dat hij hierop kreeg
was; dat hjj negatieve critiek bracht en hij
niet was VTJJ te pleiten van anti-commu-
nisme.
Wanneer men bedoelde, dat Bert Spijker,
zich altijd verzette tegen het gewroet van



»déa!$ „hWen'v-en £«t gediend was Van hup
•inerïge prakttkea, dan kad mux nog gelijk
óók. -Doch hij voelde wel, dat het tijd werd
om te bedanken, hetgeen hu twee dagen na
dit voföiltfrtifefe**!. ,
Lange tijd heeft hfj, na deze teleurstelling
opgedaan in de E.V.C, de moed niet kunnen
vinden om opnieuw te beginnen.
Totdat het conflict in Eindhoven kwam en
de hiervoor genoemde De Valk, op een
amerige manier werd weggewerkt door de
OJ».N>E.V.C.-leiding;
Uur hier had men zich misrekend, want
practisch de gehele afdeling Eindhoven trad
nét O. d* Valk uit de E.V.C. en sloot zich
aan brj het O.V.B.
Op een conferentie te Eindhoven, w«arop
ba. MUI we tig waren H. Boetskens uit Maaa-
trfaht, G. Spijkere uit Tilburg en vele an-
dere vrienden die óf wel waren wegge-
fcjerirt, óf hadden bedankt voor de E.V.C,
Werd besloten otn aan het werk te gaan en
ia Tübttrg, Heerlen, Helmond, Maastricht en
•andere plaatsen in het Zuiden een afdeling
wan het OM S. te stichten,
ut il in Tilburg intussen al gebeurd en

mderataahd bestuur gekozen:
Vóertitter G. Spijkers, v. Alkemadestr. 11.
Secretaris J. v. Oosterhout, Lovensestr. 115.
Ptenotogm. L. v. Beek, v. Oudshoomstr. 134.
{ld Btct F. Huibrechts, Stevezandtestr. 67.
Ud Best. C. J. A. Embrechts, Stokhasselt-

straat 36.
Eo n dus door de waakzaamheid van de
Brabantse kameraden, het spel der C.P.N.-
&.V.C. in het Zuiden ontmaskerd en zijn
4«è lieden zelf in de kuil gevallen, die rij
VBOT de eerlijke zelfstandige bestuurders
hadden gegraven.

Wij juichen de herleefde activiteit van ka-
meraad Bert Spijkers en zj|n vrienden in
Tilburg van harte toe.
Zij weten dat zg een zware taak op hun-
schouders hebben genomen om het vertrou-
wen van de Tilburgse arbeiders, dat door de
E.V.C, werd geschonden, te herstellen en te
richten op de nieuwe organisatie, het O.V.B.
Maar aan de andere kant weten zij, dat bij
duizenden arbeiders in het Zuiden de her-
innering nog leeft aan de grote dagen van
1044 en 1945. Het trotse gevoel dat oj het
waren, die de eerste eenheidsocganisaties
stichtten in de bedrijven. De organisaties op
d» grondslag van het bedrijf, waarin plaats
was voor elke eerlijke arbeider, ongeacht zijn
politieke of geloofsovertuiging.
Mét deze herinnering voor ogen zullen zij de
kracht vinden om opnieuw te gaan bouwen
en de Tilburgse werkers te brengen tot
NIEUWE STRIJD voor het waarachtig* ar-
beidersbelang, dat niet geofferd mag worden
aan de belangen van politieke partij-Intri-
ganten.
Wg roepen de Tilburgoé kameraden die reeds
tot ons kwamen een hartehjk welkom toe en
tot alle Tilburgse werk»» zeggen wfl:
„Volgt het voorbeeld TUI Bert Spttat» en
zon makkers en strijdt met ons va*r «en
betere maataehappQ, waarin geluk m wü-
vaart aal tfjn voor atifea.
Laat opnieuw „het donker» EvUfefc", ket
lichtende voorbeeld TOOT «De NeferfattÉse
werken warden.

SLUIT U AAN BIJ
HET O.Y.B.

Hei Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties
Verenigt de werkers in de bedrijven, los van elke
politieke partij, voor het waarachtige arbeidersbelang

Ondergetekende (naam) — __ - _

Adres - ___...._ _. _.,_—_...._...-, _„..

Gemeente - - —
meldt zich aan als lid van het O.V.B. *)
verzoekt inlichtingen over het O.V.B. ')

*) Doorhalen wat niet gewenst wordt.
Wendt U tot één der onderstaande adressent

Voor NOORD-BRABANT
G. Spijkers, van Alkemadestraat 11
l. Oosterhout, Lovensestraat 115
F. Huibrechts, Stevenzandsestraat 67

; 0. de Valk, Korenbloemstraat 9
kO. IJland, Laurierstraat 37
• H. Walraven, Varenstraat 8
,W. v. d. Broek, Hyacinthstraat 24

X.' C. J. H. v. d. Heuvel, Cenraurierstr. 9
-»"!j. Visser, Sophiastraat 9

HBLMOND:^ P. van Laarhoven, Korenbloemstraat 34 Xti. v. d. Mortel, Ruiterstraat 17
H. van Stiphout, Hindestraat 57

L. van Beek, Oudhoornstraat 134
:. J. A. Embregts, Stokhasseltstr. 30

Q. Vorsten bosch, 't Schoot 7
F. Bruinius, Kreugelstraat 28
F. van Hout, Dufaystraat 6
H. Jansen, Aradeltstraat 26
". Louwers, Lassesstraat 43

Voor LIMBURG
MAASTRICHT rH. Boetskens, Cannerweg 132
HEERLEN ^ L. Hidding, Frans Halsstraat 43

Landelijk Secretariaat: Huijgensstraat 13 b, Rotterdam-W.
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Onderwerp; Verslag ledenvergadering afdeling Aweterdam .der R.C.P.
Woensdagavond, 8 uur, d9v2$6.£)èc€ii&trftr 1949
het Damrak, adüiter. ' - , • , . - • •

5' Jatitmri ï<?5é'
betrouwbaar
betrouwbaar =

ontvangst bericht i
Betrouwbaarheid berichtgever:
\faardering: beriehk:

• • ., • , • : ' „ • . ' - , ' • v ' ; • :• • . - . . •»• . " ' . . -
Inleider* g. J^HSBNDIJK («* JT^fiRglJfl uit 'sMJravenhag*),
óver: "Be KOP On baar tasfc Tri ̂ e <?«SbeweKingw.;

De opkomat WÈUJ stoals gewoonlijk» magertjes, nl« 14
met inbegrip van 3 man van. de toegetreden VX)dRPOS!P-grbêp.
Bn juist voor deze laatste leden was do iijleider uit Den
Haag gefcoowsn, Hi j sprak ir geuren en kleuren over de ]ave>B-
tle HBJ^S ÜOSTERVIJg. welke na ellenlange, veel geld
h,e bb end« dï* cuÜ JBI e s, jaét een sisser voor BfELIS wa£lm
lopett. Hij ittooht blijven, deed een concesaie. oio
tering óg-'hyfc HTO. Tr <\p. praktijk haeft NELfg"
gji,Bt ^eMo^ën. Let wel. Tn de NIEUWS STEIJD (Ö7B)
*r t ikei* geat«*m y ' va n -parti^gaw^e*

glch

standpunt t. o. v. het NW op de jtdstë w eahetate»
Veertien dagen later verscheen NKIilS in dat ble.ö met
kopartlteel, 'dat lijnrecht tegen dat van KRUI DOOF Inging.
Sal SANTEN reageert daarop in PB 5JRIBUNE , spuurt vuur ,»n
vTanTeh~de poppen komen weer aan het dansen, de kveati»
OOSTSRWIJK is tenminste weer actueel geworden in de RCP»
Pan wordt het een strijd tussen de zware jongens In de -
djng om de Juiste li jn te volgen, •
Spreker doorspekt zijn betoog met gegevens van IFrotzky
Sneevliet. I T e T B m_oet z.in verdwijnen, *t ig^een

s tl 3ch^_ vajtevereaigi n^et '3'é~~2 onder
een^

enz . ^Trot eky had gêlTjkj en wij zijn
frotzklsten, dus de regels van hem en die vaa de RCP vol-
gend, wordt het oordoel over NELIS straks: "een schop Biet
het voetje". En dan komt hij er nog genadig van af, wartt
ergens in het Ooatezi had hij al lang tege.n de muur gestaan,
Spreker wijst op de vorige conferentie in Rotterdam, toen
nog een kleine meerderheid het met NELIS nog eens wilde
proberen5 toen el word afgeweken tan do politieke lijn, r
We komen er nu zo niet meer van af, dat zou een ontkenruj
een verkrachting van de gewezen koers zijn, enz. Br mcMSit
op gelet worden, dat NELIS ons niet zo sluipend weg vaii
het goed<^pad afbrengt. Er moet radicaal tegen hem worden
opgetreden, Binnen^djii^jiaandeji^ v<5ör_ het congres,. goet^^ ^
deae nieuwe kwestie van de Jbaai zijiij Er kan dua nog aea.'?r
vröli3&e keuSên~£omen. NEII3 moet zich maar bij de hoogstp
instantie, het congres,, verdedigen. "••

:'•' . - ""ïn



•* • 'hff •*' ' ' -'V^f ' • '* *'• -if^V* ' ' " *
-.s^tt^'-V ' ''.i«V-4* ^«^---^^V-'-f - •«¥•

:-. "̂ %*^Si:̂ i?Si:" -.S

:<v * •-»<:*• ".••M: ~™ -••tt-SBl5r?*^c-ff.r''™>T>w':.> *.'̂ ^-p;:̂ %^^Kfe^
•';-.'̂ ^ - ̂ Vöiatpöaigro'wp;.!*1

de^fe&P e»r0t ^^l|̂ fc
*'. > \il. .-<* ' _ . •' . :L>- r\:-'-.̂ ": ' f "*r-J- , - -

.*BÏ^46apli«k. Oia dfi T^den vatt. de
" ":eëra .te gevers, irerteïde'hij.» '

'•Vs^i dé BVC üad gevaren.--Toen
lÏB&ehrompelde en de RCP-*ers

gevallen geadvi-
waar de SVO

is, racet men" zich,
bns werk te doen.

alles doen om de
dit is enerzijds • '•

|} 3t«?m.in ,öe massa gehoord en
" o n bepaalde "be-r

dé1 onze er door te jagen.

„.lii..Y'^.'»— ' »T*^**" ,. . —

,.-, - , , i . • - . . . . , . . - , . . .^r* - - ' • --'m' in he1ï: K^Y ^^ï1 ^S8*-
icóöfct.^Hij' h.erirriafeï'Öe 'Tf^a^-p.:r»,-::inöertijd de Werklozenvèrseui*;
gl^S^Be^ilrac&t ";MÉek* 'Ke<tbt (ÊfK^ iets VBH stal in i stiscbe

',r Dit werd in 2'tl geheel uit he.t NVY gesmeten.

Bé Ter'^aóering .stamde algeheel voor orn OOST_ERWI_JK uit te nodl
gen gijn stèijödpunt uiteen te zefben.

i j Ü bekend
id.
id.
id.
id.

Hugo Hermann,
x i KKÜIDHQF , Engel Harm,v
x/ LUTÊRAAfi, Barend, '
^ » OOSTERWIJK, Helia, . • ' ' .
,-*4 SANTEN, Salomo»,-

H^ate,.' 23.2.1916
Öroniagen, 20.9.1905
Aïcstsxdaia, 3.7.1878
Bötterdam, 6.11.1906

3.8.1915
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1IHISTBRIE VAN 's-Sravenhage, l Februari 1950
BIKÏÏENLANDSE ZXKjSK ''

Ho., B

Betr.: O.V.B.
V. BPh.3

Haar aanleiding van een bulletin-uitgave voor het district
Noord-Brabant en Limburg va» "Nieuwe Strijd», het orgaan, van
het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (C.V.B.),
waarin o*a* als adres voor aanmelding voor het lidmaatschap
v«n dit Verbond, wordt vermeld i H.Boetpkenfft Cannerweg 152 te
Maastricht»Cgeb.13-3-1910. fieeds eerder gemeld), moge ik U
verzoeken mij omtrent de plaatselijke activiteit van liet O.V.B,
wel enige nadere Inlichtingen te willen doen verstrekken. Gaar-
ne aal ik daarbij «orden ingelicht omtrent de invloed van bet
O.V.B, op de E.V.C., alsmede omtrent de huidige situatie van
laatstgenoemde organisatie te Uwent.

I1ET HOC PD VAM DE
v Namens deze,

iïï

Aan de Heer *̂ 'il*$*Cr ebbend am.
Commissaris van Politie
te MAêSflICHT.



fAH fs-Qravenhsge» l J%bruari 1950
BIIJHEHIASDSB ~

Ho» f B» 77030

Betr.ï O.Y.B*
V. RPh.3

Naar aanleiding van een bulletin-uitgave voor het district
Koord-Brabant en Limburg Van "Nieuwe Strijd*, het orgaan van
het Onafhankelijk Verbond V«R Bedrijfsorganisaties (O,V.B.),
waarin e*a* als adres voor aanmelding voor het lidmaatschap
van dit Verbond wordt vermeld i UHiddinf. Frans Halsstraat 4£
Heerlen (geb.7-3-1892* Beeds eerder gemeld). moge ik U ver-
loaken mij omtrent de plaatselijke aetiviteit van het O.V.B.
«el enige nadere inlichtingen te willen doen verstrekken,

Gaarne cal ik daarbij «orden ingelicht omtrent de invloed
van het O.V.B, op de E.V.C., alsmede omtrent de huidige aitue-

, tia van laatstgenoemde organisatie te U went.
\f HOOÏD VAK DE DB2IST,

/' stf Namens deae,
•S xl

Aam de Heer J.G.Crabbendaia,
Cemmissaria van Politie
te



KÏH3BTBEIE TAff * s-Gravenhage , l Februari 1950

Ho.t

Betr.t O.V.B.
V.

Volgens een mededeling in «en bulletin-uitgave voor bet
district Noord-Brabent «n Limburg V«R "Nieuwe Strijd", bet
orgaan van bat Onafhankelijk Verbond v«a Bedrij f aorg «ai na-
ties (O.V.B.), bestaat tot beatuur van de afdeling Eindhoven

het Ü.V.B, tuigt* uit de volgende p«r»on«ni
Korenbloemntraat 9, geb. 4-2-1904. voorzitter?

Laurierstraat 57» gcb. 22-11-188? j
Varenatraat 8j
I^aeinth«traat 24 (Wlllem v.d.Broek, get>*29->*
1901 t» Blndhoven)j
lt Centauriestraat 9 (Cornells Jo»ephu« ü*n-
cu» v.d.Iieuvel, g«t»*l?-7»1919 t«

C «J .Hv . d •

Sophiastraat 9ï
«t Schoot
jelstraat 28 j

DnTaystraat 6x
Itatraat 26 (Hendricus Johannes Jansen, geb.

5-2-1913 te Eindhoven);
Lassestraat 43» allen te Eindhoven*

Ik ffloge U verzoeken si j door middel v«n volledig inge-
vulde c artotheekkaar ten, voorzien van hogsrgenoer-d referen-
tientaamer, in kennis te willen doen stellen met de persona-
lia (vooraover deze mij niet eerder zijn geneld), politieke
antecedenten en verder van belang zijnde gegevens ven de
voornoerade personen*

HET HOOH3 VAK m DIENST,
v- Namens deze,

Aan de Beer
Hoofdcommissaris van Politie
te KIKDHOVEN.



MINISTERIE VAK L~~ -------------- ~ ' s-Gravenhage» l ïtebruari 1950
BiraEILARDSE

No, t B. 77030
^.0 J p

Betr.» O.V.B.

V. RPh.3

Volgens een mededeling in een bulletin-uitgave voor
het district ïïoord-Brabant en Limburg van "Nieuwe Strijd*1,
het orgaan van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfs-
organisaties (O.Y.B.), kan men zich bij de hieronder ge-
noemde personen aanmelden voor het lidmaatschap van het
O.Y.B. , n,l*t

Laarhoven. Korenbloemstraat .34 (geb» 1-9-1891) J
H.van Stiphout. Hindestraat 57 C geb, 6-2-1905) ;
H.v.d»Mortelf Ruiterstraat 17, allen te Helmond»

Ik moge U versoeken mij in kennis te villen doen stel-
len met de personalia, politieke antecedenten en verder
van belang zijnde gegevens betreffende H.v*d. Mortel voor-
noemd,

Tevens zal ik het op prijs stellen enige nadere gegevens
te mogen ontvangen omtrent de activiteit van het O.V.B, in
Uwe geween te en omtrent de huidige situatie van de E.V.C.
ter plaatse.

mom VAN BE DIERST,
s Kamens deze,

.G.Crabbendam,

Aan de Heer
Commissaris van Politie
te JBEI.MOKD.
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R. A P P O E T

Gedurende de naand Be eerder 1 ?A.9,hebben alhier gean openbare bijeen
komsten van de 0,P.ÏÏ. noch van hsisr a»ntel organisaties plaalïa gehad..

BvenDin hebben alhier openbare bijeenkoseten plaats gehad, in
band laet^ue 70 gte verjaardag van.Stalin*

In verband met de afsohijdingjzoals het wordt geno?s8dfv»ïL, 4$
\ afdeling Eindhoven „.werd Alhier ean bulletin uitgegeven "Nlaisflia

L, Jödriifs oa:K6»sta*i«s»-tO*rV^ B**)
.bijlage 1 rood. Dese bullatins nerven echter voor zover bekend aan
e-on'-fabriek .alhier uitgegeven,en dr?n nog aan die personen van wi» ^ ~
men .schijnbaar wist dat zi,1 lid ei,1n van öe B,V,c*of darrmede Syapa»
thiaoron.

De perrjonaliss ven de e^en de aohteri-ijde van het bulletin voor-
koaende personen welke sslh.ier-vioonachtig zijn,0n tot wie mejx a,i<ïh
wenden kan o-i «ich gis lid op te geven,of on

GijeborttiH ffranoisquia^jJgijjijj^rg,seboren te ïilburg 10 April
i?3c£Saraélder^onende van Alk;:a3ia^cjtrn?it. 11 alhier,"van hert is-

kend,dat h i j vaorheen vrij^astelde v<as van da E.Y.G.veriaoedell^fe was*
hi,j leider van het AJ T .< - T .V . «n vurig aanhanger 0,p:.S.

Johanne«_jja£ia, Pete*u^ van p^o^tgrh_qutgeboren te Tilburg 10 T:

132ö ,wolreé\er, wonend 3 lovens e straat 11'*j .:*lhier,'Volgens
op zijn 'persocaaskaart aan het bevolkingRrsgister alhier,wssf hi^
durenyp <3'A bozettiiig Obexwaohtraseatar
lid

f'V

maker,wonende S-tey^nssandaeatraat- 67 alnier.Van- hera is bekend dal? hi^,'
ia van het dagblad de "Waarhoid" «n ver^o«üelijk lifll-C«P.lf, • ._'

Ia mp ertua W i IheJ.aua van Bee B«gg b oren te lilbxarg 12 Januari 1911, '
Outshoornatrast 134 alhier.?&n hem ie bekend dat hij verr»

lid is C.P.t. en lezer is .van alle «ogeli,jke
fcectuur.

Glir iatianus Ant onius £mbr e^t a t ge b oren to Tilburg 16 Jimi
de Citoldiasseltstraat "56 slhier.Zi^n politieke richting iö niet

De op dit bulletin veiyaelde neeaen van personen woonachtig te
hoven,zijn door ?aij rapporteur aan de I.D. aldaar doorgaBöven,

Verder werden aan verschillende textielfabrieken Alhier parad
uitgedeeld Tan de Algsraeu$ Sötia van Werfeört in de lïexldel «ra;'l

*^i' • >;



Verbinding
One kenmerk
Onderwerp

e h e i m *

67, t
1261/49
Mededelingen,

. - T T R E K S a " J

l A>,- X^i^ ;

Ba tuai '2ï"ïïéoe'SKïr" 1§'49 •

Datum van ontvangetberloht
Betrouwbaarheid
Waardering bericht
•Tevens bericht gezonden aan
Ondernomen actie
Medewerkende Instanties

; £3 December 1943.
: se e r betrouwbaar*
s seer goed.
i de heer Procureur-Generaal te 'e-Boeoh.

Hierbij heb Ik de eer U enige IOB van elkaar
staande gegevens te nelden.

Hanny Ni j hol t en Ad Kuiper sdJn oomenteel bij elkser
vsndean* Ad kuiper heeft ai j n Intrek genomen bij Jo van
Glle, weduwe van B.Schoonbeek, Ctuiveratraet 27,Elndhoven.
Ben en ander 20u het gevolg sijn van de verhouding, welke
bestaat tueeen Hanny Hljholt en L» van Turnhout.

Maroua Plooi Jer heeft f om Sanders te Eindhoven verzocht
een bestuursfunctie te aanvaarden in de S.V.C., afdeling
bouwvakken, aulke naar aanleiding van <3ekwestie E«7«C» oon-
trs G. de Valkük>gst«aar8ohijnlilk zal ïotn Sandere de func-
tie van secretarie krijgen.

?olgene betrouwbare berichten la de Volk bezig de scheu-
ring in de li.ï.C*» afdeling bouwvakken, welke In Eindhoven
aö ment e el een feit ia geworden» ook in Tilburg en Helmond
te verwezenlijken* Hiertoe aljn aowel in Eindhoven * Til-
burg en Helrönd door de Valk pamfletten verspreid* Hierin
wordt reclame getaakt voor aansluiting bij de 0*7.3*



I.D.No.1490.

DIEKSTSBHEIM,

k i v

! 27 DEC. 1949

24 Deoember 1949.

Hierbij wordt in duplo toegezonden afschrift
van een drietal rapporten betreffende de houding door
het O.YoB. aan te nemen bij de uitvoering van de

Werkloosheidswet, alsmede het begeleidend schrijven
van Van_ j3e n_ Berg, An t on waarmede deze rapporten voorden
aangeboden.

Opgemerkt wordt dat deze kwestie niet in de
dezer dagen gehouden landelijke Conferentie werd
aangesneden.

Aan B.V.D.



TK.

W. K. ,

ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES,

Landelijk Secretariaat - Huygenstraat 13b - Rotterdam.

Aan de afdelingsbesturen,

afgevaardigden en

leden van de Alg. Raad

voor de Landelijke Conferentie.

Nu het wetsontwerp op de werkloosheidsverzekering door de
2e Kamer is aanvaard, is het mogelijk, dat ook onze beweging voor de
vraag geplaatst zal worden, of ze aan de uitvoering van deze werk-
loosheidswet als organisatie voor haar leden haar medewerking moet
verlenen.

Deze zaak werd in onze Algemene Raad reeds eerder aan de or-
de gesteld. Als gevolg daarvan werd door de Algemene Raadsleden
B. Nansink-Amsterdam en G.J. de Jonge - Enschede een rapport uitge-
bracht, waarin het standpunt tegen en voor aan de orde werd gesteld.

Inmiddels kwam er ook een uitvoerig artikel over deze kwes-
tie van het Alg. Raadslid L. van Os - Rotterdam.

Als Uitvoerend Bestuur meenden wij, dat deze zaak nog niet
voldoende' doorsproken was. in onze beweging, om er reeds op onze a.s.
Landelijke Conferentie een besluit over te nemen.

Het bleek echter, dat deze zaak de gemoederen nog al in be-
weging brengt en dat er ongetwijfeld op de Land. Conferentie over
gesproken zal worden. Daar komt nog bij, dat wij op het ogenblik
staan voor de beslissing in een soortgelijke kwestie.

Het gaat namelijk om de vraag of wij evenals de "Unie-bon-
dentf ons kunnen gaan belasten met het aanvragen van de overbruggings-
uitkering voor degenen, die werkloos worden.

Bij de Unie-bonden gebeurt dit reeds, bij ons nog niet. Er
is echter door onze Alg. Raad over deze zaak nog geen meerderheidsad-. e
vies samengesteld.

VJij hebben echter geen enkele behoefte om de discussie hier-
over te ontgaan en meenden er daarom goed aan te doen ook de afde-
lingsbesturen en de afgevaardigden naar de Land. Conferentie, datgene
wat er tot nog toe over geschreven werd, ter kennis te brengen, op-
dat een ieder in elk geval met de kwestie bekend is, wanneer deze op
de Land. Conferentie aan de orde gesteld mocht worden.

U ontvangt hierbij dus de bedoelde stukken en wij verzoeken
ü er nog voor de Land. Conferentie kennis van te nemen.

De afdelingsbesturen worden verzocht deze stukken onder de
betrokken mensen te distribueren.

Kam. groetend,

|A.v.d. Berg, secr.



STELLINGEN VAN ONZE VEHHOUDING TOT en DEELNAME AAN

; INSTELLINGEN-VAN SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE AARD

Vanaf het bestaan der socialistische arbeidersbeweging, ook
van de Onafhankelijke Vakbeweging, . zijn .steeds de eisen bij ziekte,
ongeval, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, -volledige loonbetaling
of gelijkwaardige uitkering voor de getroffene gesteld.

.Wel zijn deze eisen soms bij de vakbeweging enigszins op de
. achtergrond gekomen door eisen, welke op dat ogenblik van meer direct
belang waren, maar losgelaten zijn zij nooit.

Dit is trouwens met veel eisen, door de arbeidersbeweging
gesteld, h e t geval. . . . ...••-..-

Wij denken aan. de strijd voor de acht-uren dag enz.
Deze eis, hoewel nooit losgelaten, werd een tijd lang op de

achtergrond gesteld door de strijd voor de tien-uren werkdag en de vijf
en vijftig-uren werkweek.

Dit alles is begrijpelijk, omdat onze strijd voor een mens-
waardig best aan, en een ...socialistische maat schappij -vorm een êtappestrijd
is, waarin. wij trachten voor de arbeiders binnen het raam dezer kapita-
listische maatschappij, .een .betere levens-en bestaansmogelijkheid te
verwerven. . . '-.L.: • '.. • " . •

Om die zelfde redenen werd door of namens diverse onafhanke-
lijke organisaties, zitting genomen in besturen of commissie's voor soci

'•• 'aal !maat schappelijke' zorg. '
Zelfs in armbesturen,, lichamen,, die volgens ons socialisti-

sche begrip, in strijd zijn met elke mensenwaarde en zo spoedig moge-
lijk m'oet en "verdwijnen, daar elke zorg vopr de valide - zowel als inva-
lide mens, wanneer deze' niet in staat is zélf 'in het onderhoud van zich

' ; /en dé zijnen te voorzien > gemeenschapszorg is.
Ons socialistisch begrip zegt "t och, -dat elke bonafide mens,

al of niet in het productieproces werkzaam, recht heeft op een gelijk-
waardig bestaan.. " ..... ,

. Het deelnemen aan, of zitting nemen in een College van soci-
aal maatschappelijk handelen, vloeit voort uit de overtuiging, dat hier

"/- voor of naitfens de arbeiders gestreefd kan worden om voor de hulpbehoe-
V v^nde zoveel mogelijk" te bereiken. . . .

dat door zitting nemen of deelnemen aan dergelijke Colle
ge' s of instellingen, men goed ingelicht blijft met de werking en doel-
stellingen' van 'dezen én dientengevolge beter in staat is de arbeiders
over dit; alleis van. advies te. dienen. -

• ' Daarbij 'komt , dat de arbeiders liever bij eigen vertrouwens-
mensen met *hun Zorgen" komen dan bij anderen."

Hoewel de arbeiders, ook de Onafhankelijke Vakbeweging, voor
1940 steeds naar voren ïp: acht en hun eigen voor premievrije werklozenzorg
door de gemeenschap en een bedrag gelijk aan het loon, werd door hen
toch deel genomen aan de Hijkswerklozenverzekering.

Dit niet alleen uit propaganda- oogpunt , maar ook uit nood-
zaak voor haar leden de zekerheid te verwerven bij werkloosheid een recht
op uitkering te hebben.



De verantwoordelijke last om administratief werk in deze
te doen, wordt geheel vergoed door het gemak dat de leden
hebben bij het ontvangen der uitkeringen ten kantore van
"Hüh'eigen'organisatie,"hun'foitfiëfkingen dadelijk té kun-' '
nen maken bij onjuiste uitkeringen, welke dan door de or-
ganisatie bij de betrokken bureaux worden behandeld en opge-
lost. t . . . . .

Nu de Rijksverzekering, zij het in andere vorm
terug komt, waarbij zo goed als zeker weer de medewerking
van de organisaties wordt gevraagd, moeten.wij ook,als in
het verleden de andere organisaties deden, onze plicht doen.

Zonder onze eisen ook maar een ogenblik op de
achtergrond te stellen, kunnen wij hier dienend .werken in
het-belang van de arbeidersklasse.

Da;t is toch ook de taak' van onze nieuwe be-
drijfsorganisatie. " ,

• . ,. . • ' - .

Agiteren voor onze doelstellingen.
.Bij de arbeiders in', de bedrijven daarvoor be(̂  ng

stelling wekken en trachten heruvoor deelname aan-o-nze be-
weging te winnen, maar gelijk grachten,het arbeiderslot
dragelijker, de bestaansmogelijkheid zekerder te maken, dat
is het werk van het 0«,¥.B.

; - • Daarom is het de taak van het Q.V.B.", zónder
meer voor haar leden de belangen bij de Hijkswerklozenverze-
k er ing .waar, te nemen.

. Evenzo staan wij tegenover dé thans overal in-
gevoerde bedrijfspensioenfondsen.

•Waar mogelijk moeten onze leden in de bedrijven
zitting nemen in de besturen of commissie's van die fondsen.
Aandringen dat deze uit en door de arbeiders gekozen worden.
Controleren of de gelden niét voor andere .doeleinden ge-
bruikt of geleend worden, of geen te 'grote' reserve als ge-
volg van de verplichte, premie wordt gemaakt.

Doe zo nodig voorstellen na deze met de arbei-
ders gesproken te hebben en spoor laatst genoemden aan (
actie soor premievrij pensioen met kracht in de bedrijven
voort te zetten. . .

De "structuur van onze organisatie 'eist:
One doel voor vernieuwing en de socialistische

maatschappijvorm steeds voorop te stellen, maar gelijktij-
dig de zorg Voor het leven van elke:dag der arbeiders drage-
lijker te "maken en hiervoor de arbeiders, actief te maken.

Enschede
l G. J. de Jonge.



GELIJKSCHAKELING OF STRIJD.

Als uitvloeisel van de achter ons liggende oorlog ( die
nog niet tot stilstand is gekomen ) verkeert het kapitalisme in
grote moeilijkheden.-Terwijl zij aan de ene -kant haar winstbroruaen
het bedrijfsleven, moet herstellen door-'middel van verhoogde pro-
ductie en daaraan gelijkgeschakelde lonen, moet zij aan de andere
kant millioenen uitgeven voor militaire doeleinden ter voorberei-
ding van een nieuwe wereldoorlog.

Amerika, die voorlopig als^geldschieter fungeert, geeft
daarbij wijze raad, die er op neerkomt, dat het levenspeil van de
bevolking omlaag moet om daarmede de rendabiliteit van haar geïn-
vesteerde geld veilig te stellen.

Dat dit proces niet snel genoeg ging, bewijst het door-
voeren van de'devaluatie van het pond, die. haar in een dag millioe-
nen winst opleverde. , - .

Doordat de aan Amerika ondergeschikte landen ( zoals ook
Nederland ) steeds minder in staat: .zullen zijn het economische le-
ven te beheersen, zal een verscherpte permanente uitbuiting het
naastbij liggende perspectief zijn.

Om dit proces zo,lang'mogelijk vol te houden, heeft de
staat nodig een ongestoorde bedrijfsvrede en dus een aan zijn be-
lang ondergeschikte arbeidersklasse, die vertrouwen heeft in zijn
propaganda van opbouw.

Met de Unie-bonden is dit volledig gelukt, getuige een
uitspraak van een der bestuurders van de N.?.V., die de waarde van
de vakorganisatie in deze tijd,f nog eens nadrukkelijk vastlegt in
de volgende ontboezeming:

"De tijd dat de vakbeweging z-ich kon veroorloven in elk
onderdeel van het bedrijfsleven de lonen zo hoog op te voeren als
haar machtspositie' veroorloofd is voorbij ".

Deze inschakeling in de kapitalistische organisatie is
gelijkschakeling geworden, maar dan ook volledig.

Deze ontwikkeling is niet in eens gegaan. Geleidelijk is
dit proces-toegepast en de bekroning vinden wij in genoemde uit-
spraak.

Dat dit mede bevorderd heeft de lauwheid in de arbeiders-
/-- beweging, behoeft geen betoog. Gebrek aan ve-rtrouwen waar zoveel
v aanpassing gepropageerd werd, bracht vele arbeiders op de plaats

rust en uiteindelijk buiten de organisatie.
Opnieuw biedt de kapitalistische wanorde een mogelijkheid

de arbeiders te drijven naar de vakorganisatie, omdat uit deze
economische cha.os die thans: heêrèt, werkloosheid op grote schaal
zal voortkomen.

. De werkloosheidsverzekering zal dan weer-e en grote rol
spelen, ook al-in verband met een besluit? van de regering om voor
de uitbetaling daarvan-de arbeidersorganisaties in te schakelen.
( De vreugde van overbruggingsuitkering heeft hiermede geen lang
..leven gehad ).

Hiermede krijgen de vakorganisaties weer reden van be-
staan, al is het dan maar als verzekeringsinstituut. Ja, nietwaar,
je bent dan toch verzekerd tegen werkloosheid.

De medewerking in deze heeft voor de regering nog een voor-
delige kant ook, n.l. die arbeidersorganisaties, welke tot nog toe
buiten haar raderwerk stonden, gelegenheid krijgen zich in te scha-
kelen. . ;



DE VRAAG WAAR HET HIER OM GAAT IS, OF OÜA HET O.V.B., ZO
2IJ SR VOOR IN AANMERKING KOM, ZICH ZAL LATEN OPNEMEN IN DE
ORGANISATIE VAM HET NEDERLANDSE KAPITALISME EN EEN DEEL. VAN"
SOCIALE ZORG VOOR HAAR REKENING ZAL NEMEN.

Zich daarmede inlaten betekent, de eerste stap die door
meerderen gevolgd zullen moeten worden, trots goede voornemens
om ons principieel te blijven verzetten. ;

Naar'mate de werkloosheid een grotere omvang zal aannemen,
zal sociale zorg een stuk .arbeid op zichzelf worden. We behoeven
ons maar te herinneren de vooroorlogse periode waar gehele colle-
ge1 s-gesalarieerde niet gesalarieerde bestuurders de gevangenen
waren-van afdelingen van Sociale;Zaken. •

• • De mogelijkheid is dSarbij, dat het O.V.B., dat wil zijn
bedrijfsorganisatie en-daarmede de grootste moeite heeft, terug
valt tot een ordinaire vakorganisatie. De macht van de BESTUUR-
DERS ';-z al in betekenis groeien en de verwording-van het O.V.B,
zal een aanvang nemen.

Deze vervlakking zal zich naar buiten demonstreren. Daar
doet onze propaganda, al zouden wij een andere organisatie zijn,
niets aan af. - • . /-

Toegeven op-welk onderdeel dan ook, om ingeschakeld te v
worden in de kapitalistische organisatie, is zich neerleggen bij
de schijnbare berusting en lauwheid, die onder de arbeidersklas-
se leeft.- Daaraan toegeven betekent gelijkschakeling.

Het O.V.B, wil een organisatie zijn, ingesteld op strijd
met nieuwe strijdvormen, gebaseerd op de-grondslag van het be-
drijf. -De* juistheid van dit standpunt; zal in dagen van strijd
a-an betekenis-winnen,- omdat haar optreden ontmaskerend werkt en
juist dan aantrekkingskracht heeft. Wie aan-deze waarheid voor-
bijgaat en meent kracht te vinden in sociale zorg is bezig te
bouwen aan een vijfde -vakcentrale, waaraan/niet1 de minste be-
hoefte bestaat. '- J L

De redenering als zouden wij;een groter aantal leden onder
ons^ gehoor krijgen, wanneer wij ons bezig houden met het uitke-
ren' van steungelden, weegt niet op tegen.de vervlakking, die
juist daardoor z'n intrede zal doen in het: OVB_, -omdat onze zelf-
standigheid daarmede verloren zal gaan, . ;

Het is .vrij zeker, gezien de samenstelling van het OVB, dat
bij niet aanvaarden van sociale- zorg we met. ledenverlies te, •~ia-
ken zullen krijgen, plaatsen wij ons op het standpunt dat dl or-
ganisatie, slechts middel is en geen doel... . . .;....-,

Onze plaats in de' arbeidersbeweging nu is niet te vergelij-
ken" met een soortgelijk ontwikkeling v.oor 1de afgelopen oorlog.
De geweldige verandering, die heeft plaats gevonden in de kapi-
talistische huishouding, stelt ons voor een geheel andere opga-
ve. Een opgaaf, di© ons.positief- plaatst tegenover de machten,
die drijven naar een nieuwe wereldoorlog en waar een groot deel
van de arbeidersklasse reeds in -is geschakeld door middel van
hun politieke partijen .en vakorganisaties.

Machtsvorming door de arbeiders vanuit het bedrijf is ons
uitgangspunt. f .... : - . - . . . .

.Deze taak zal ons geheel opeisen en alleen daarom heeft het
ÓVB. reden van bestaan. . - • ., . . .:

Amsterdam
B. Nansink.



•MOET HET O.V.B. MEDE-VERANTWOORDELIJKHEID- AANVAARDEN VOOR UIT-
-VOERING - •

W' E R K L O O S H E' I-D 'S W E T ?

Nu het wetsontwerp op de werkloosheidsverzekering aangeno-
men is, zal onze organisatie zich bëzi|5«Houden mét en ons stand-
punt moeten bepalen óver .de vraag, of wij als GVB mede de verant-
woordelijkheid moeten aanvaarden voor de uitvoering van deze wet.
( Wij moeten de vraag, of wij eventueel als niet-erkende organi-
satie daartoe wel in de gelegenheid worden gesteld, even in het
midden laten j.

Als wij bovenstaande/vraag stellen, moet er eerst vastge-
steld worden, wat de bedoeling- van deze wet is. Er zijn dan
twee vragen, wier beantwoording als grondslag, moet dienen bij
het bepalen van ons standpunt:
1. Is deze wet bedoeld om een, zij het dan ook heel beperkt, be-

gin te maken met de liquidatie van de kapitalistische grond-
slagen van onze maatschappij ?

2. Probeert men met deze wet de arbeiders te verzoenen met de
gedachte, dat deze werkloosheid onafwendbaar is en probeert
men dus het kapitalisme met lapmiddelen in stand te houden ?

'Wanneer raen- de eerste vraag, bevestigend kan beantwoorden,
dan is de zaak eenvoudig, men_ ondersteunt deze wet met alle
kracht en kunnen. Moet men daarentegen de 2e vraag met "ja rt be-
antwooreleny dan kan" men eigenlijk, geen ander standpunt innemen,
dan zonder meer zeggen', wij geven onze steun-niet aan wetten,
die gemaakt zijn om de" arbeiders me.t het kapitalisme te verzoe-
nen en een van de zwaarste gesels van dit stelsel, de WERKLOOS-
HEID.,, t e aanvaarden. De duidelijke" uitspraak in onze beginsel
-verklaring, .'dat wij. zijn, een SQcialist.lsc.ke beweging, maakt het
meedoen eigenlijk al onmogelijk.

'Dat men "echter in'de bestaande verhoudingen deze zaak niet
met' dit simpele antwoord kan afdoen,"is duidelijk voor ieder,
die hét"ernstig meent met'de strijd der arbeidersklasse.

Alleen dan mag men zijn'oordeel over deze vraag uitspreken,
" wanneer meri naar eer en geweten deze zaak heef^ doordacht en tot
een oordeel is'gekomen. Men zal daarbij dan ook rekening moeten
houden met de lessen-,- die- het' verleden ons leerde en de huidige
Btstnd.van het kapitalisme mede in zijn oordeel betrokken moeten
hebben. . " . " " . '

Schrijver dezes heeft dit naar beste weten gedaan en moest
als' resultaat daarvan tot het standpunt komen, dat onze OVB aan
de 'uitvoering van déze wet NIET moet meewerken. Deze wet, die, en
dat wiT'ik wel opmerken, zonder de gehele wet. te bespreken, op
grond van de bepalingen wanneer men geen aanspraak kan maken op
"ul-ekéririgen, de "vrijheid'van de arbeider als MENS aantast en het
'STAKINtjSRECHT om'hals .helpt brengen, is voor ieder klassebewuste
'arbeider ONAANVAARÖBAAR.'Dat is niet vreemd en'het wordt tijd
"dat wij'dit' de arbeiders duidelijk gaan zeggen\t Nederlandse
kapitalisme 'i's ( mede door het verloren gaan van de winstbronnen
in Indonesië } niet meer in staatip de arbeiders een minimum be-
st, aan'te "geven. • ' "' t

; 'Alleen de verandering van de kapitalistische structuur van
ons productiesysteem, dé socialistische structuur, zal een op-
lossing kunnen brengen voor de noodpositie, ŵ rin de arbeiders
verkeren.

Iedere wét van dé kapitalistische staat,, die dus de sugges-
tie móet wekken", dat zij in het belang van de arbeiders werd



gemaakt, is boerenbedrog. Voor ons„zal.het taak zijn Du STRLJD
TEGEN DE WERKLOOSHEID aan de orde te stellen. Drastische werk-
tijdverkorting enz, .Wij hebben iri de socialistische beweging,
ook in W.V.V. en SDAP. geleerd, datwerkloosheid een gevolg is
*v~an 'het 'kapitalist; i'S c'JhTsysteërtï "érï 'öridér 'hét 'kapitalisme 'onont-
koombaar.

Nu weet ik, dat er ook bij ons velen zijn, die er een andere
mening op na houden, niet wat betreft het wezen van de wet, maar
het al of niet meedoen. En welke argumenten brengt men daarvoor.
Ik wil er enige noemen:
1. Als wij als principiële tegenstanders zonder meer weigeren

te helpen aan de uitvoering van .deze wet, zijn wij niet in
staat de belangen van onze leden te behartigen. Dat brengt

. dus LEDENVERLIES.

2. Het N.A.S. heeft in 1924 geweigerd'deel te nemen aan de werk-
lozenkassen en ging daardoor haar ondergang tegemoet*

Wat betreft het eerste argument wil ik toch opmerken, dat
men hier de zaak .op z'n kop stelt en zich laat leiden, eerstens
door de. zaak te stellen of wij door geen. zitting te nemen in/-̂
uitvoerende organen van de„ werkloosheidswet, de belangen van Va-
ze leden niet zouden kunnen, behartigen. .Dat is nu pertinent
NIET waar en wel om het volgende:^

Bij de werklozenregeling van voor de oorlog, was er geen en-
kel RECHT op ondersteuning. Doordat er nu een WETTELIJKE verze-
kering is, is er dus voor iedere arbeider een BIJ DE WET VA3T-
gELEGD RECHT, dat het mogelijk maakt door hen zelf of door een
door hen GEMACHTIGDE,, in ons geval dan het Rechtskundig Advies-
bureau >' dat recht ten aanzien van zijn persoon tot uitvoering
te doen brengen.

Tweedens gaat men er dan'zonder meer vanuit, dat de organi-
saties .in- -de gelegenheid worden.gesteld', evenals voor de oorlog,
hun leden zelf uit*te betalen. Ook,dat0gaat niet meer op.

De uitvoering van de werkloosheidsverzekering wordt in
hoofdzaak 'verplaatst naar kdë BËMÏJVÈW "f Wettelijke wachtgeld-
regeling }, ;öf de 'ondernemingsraden, die nu" de wet op de P.B.O.
een feit is,"zullen worden ingesteld. Gaan"de mensen naar het
A.W»Fé;;Alg. -Wei'kloosheidsfond.s ( b'ijv. losse arbeiders ) ook
dat-fonds zal m.i. eigen wegen' bewandelen om de arbeiders u:j'
-'te-betalen en niet de vakorganisaties zullen worden ingeschaald.
"-""•-•••Alles-In het bovengenoemde argument is dus fictief.

De behartiging van de belangen onzer leden kan normaal door-
gang-vinden*- HET GAAT 'ALLEEN OM DÉ VRAAG, OF ¥IJ door onze be-
stuurders zitting te laten nemeri in de verantwoordelijke organen,
•MEDJB DE 'VERANTWOORDING voor de uitvoering van' deze wet op ons
nemen.

Het tweede argument dat verwijst haar de .geschiedenis van het
• NAS is met het bovenstaande' tegelijkertijd beantwoord. Een ver-
gelijking tussen .1924 en 1949 is altijd erg gewaagd.

De mensen, d-ie-voorstanders zijn van, ik wil het noemen " de
realiteitstactiek, proberen dat goed te praten .door b.v. te stel-
len: ' - • • .. -
"Wij doen alleen tnee in het" belang van onze leden, maar zeggen
duidelijk, dat wij het met deze wet niét eens zijn".

• Ik vraag toch in gemoede:- "Overschat men met deze redenering
de betekenis van deze' wet 'niet- schromelijk'? 'f'"'.•'

•! •.;{•*-•• Men moet toch-:niet- blind zijn1 voor het fe|r£', dat deze wet be-
rekend is op de z,g., periodieke werkloosheid^.t Als echter, en wij
weten dat zo iets -voor de deur staat, de grote crisis-werkloos-
heid komt, dan valt deze gehele wet'en ( en"'daar gaat het om )
de bij deze wet vastgestelde uitkering weg. De arbeiders zullen



-2-

opnieuw in gewekte verwachtingen teleurgesteld worden. Weer
zal het duidelijker geworden'zijn, dat onder het kapitalisme
voor hen GEEN Verbeteringen meer mogelijk zijn.

En nu vraag ik toch aan de mensen van de realiteitstactiek
Denkt men nu heus, ttat wij er dan in slagen de arbeiders er
van te overtuigen, NADAT WIJ DOOR DEELNEMING ONS MEDE VOOR
DEZE TELEURSTELLING' HEBBEH VERANTWOORDELIJK GESTELD, dat

" wij het 20 goed bedoeld hebben en dat' wij ( maar wij hebben
door ons optreden daarvan geen bewijs gegeven ) tegenstanders
waren van deze wet ?

Wij hebben isns dan evenals dé andere organisaties ge-
C9mpromitteerd door mede verantwoordelijkheid te aanvaarden.

Bij al het geen hierboven gesteld is, gaat het eigen-
lijk om deze vraag, een vraag, die-bij ieder belangrijk
vraagstuk in de arbeidersbeweging aan de orde komt: " MOETEN
WIJ BEWUST LEIDING GEVEN IN DE STRIJD, OF MOETEN WIJ ONS
DOOR DE ONBEWUSTHEID LATEN LEIDEN ?

Dat laatste is reformisme en opportunisme in z'n ware
vorm.

Ongewild wordt men dus door het aanvaarden van de z.g.
realitei^stactiek ( een tactiek dus van sputteren tegen het
kwaad? maar toch het aanvaarden er van, zij het onder pro-
test ) omdat de arbeiders ons anders niet zouden begrijpen,
de weg van het REFORMISME opgedreven.

In korte woorden geformuleerd: MEN WIL HET REFORMISME
BESTRIJDEN MET REFORMISME !

Waarheen deze weg leidt ?
Och, laten wij bijna 50 jaar geschiedenis van het

NW nemen. Ook daar kon men steeds horen, dat men het wel an-
ders wilde, maar dat de houding van de arbeiders en de machts-
verhoudingen het niet mogelijk maakten verder te gaan.

De leiders, die dan achter de massa aansukkelden in
plaats van leiding t.e geven, hadden natuurlijk geen schuld.

Deze weg heeft bij hen geleid tot het volledig onder-
geschikt worden aan de kapitalistische staat en tot AANVAAR-
DING van verantwoordelijkheid voor de kapitalistische gang
van zaken. Men wist de moed niet op te brengen, consequent

x- te blijven strijden voor zijn idealen.
V Men ging over tot compromissen.

Het is de weg, die leidt van KLASSE-ORGANISATIE tot
propagandaartikelen in reclame-organen van de nieuwbakken
beschermers der brandkast n Steun Wettig Gezag " ( door
Drees, Suurhoff en vele anderen uit P.v.d. A en NVV).

Laten wij, die toch nieuwe wegen met de arbeidersbe-
weging willen gaan, nu eindelijk eens breken met traditie's
en met het terug grijpen ( om zijn standpunt te verdedigen )
naar niet begrepen en verkeerd uitgelegde ervaringen van
25 jaar geleden.

In de positie, waarin het kapitalisme nu verkeert, kan
men niet zonder meer klakkeloos de voorbeelden van 25 jaar
terug van toepassing verklaren en is het nog minder mogelijk,
te rekenen met lange jaren. ( Wanneer komt het kapitalisme
er toe de 3e wereldoorlog te ontketenen ?).

Nederland is het land van heggen, sloten en schuttin-
gen. Daardoor is misschien de geest van de Nederlanders in
grote vraagstukken zo beperkt.

Niet alleen de kring van de Nederlandse politici be-
staat uit "kruideniers " het gehele Nederlandse volk gaat
mank aan deze gesteldheid.

Dat is in grote trekken ook de schuld van de richting
waarin de moderne arbeidersbeweging is gegaan.



Be leiders van deze beweging maakten geen uitzondering
op. het overgrote deel;van he.t .Nederlandse volk, zij waren,,.

" Ier" een deel Van"..""-.".. " ' ' '• ~ - : " """"
.-.,•• '.,, 'J;-,:..̂ L̂'̂ ĵ'iV'|'i''.&@̂r''O3J5̂.''"'Q,̂'"̂B:i, nu'eens, 'eindelijk breken met
'dé ^heggen" én>1t slot en"'met ' dé ^kruideniers " mentaliteit.

. . . ,.\Laten';wi.j':onz.ë houding in principiële vraagstukken nu
*' eefts nlel^meer ï^teft.'bepalen door .onze bëhoudzueht, die het

•„-s-.̂ n -̂ ..j*.••.;A±~ deeg; 'mentaliteit' ('niét waar, laten wij er als
zorgen:, dat onze beweging geen schade lijdt ).

,.-„ Jën:"Ml tê";VpL KWALITEITSMENSEN en te weinig
4 ' PRING-IPIELE"lDËALlSTEirh'un ,gang laten gaan, met alle gevolgen

.': . ..van' dien-.-r. r • '."•.. . ' ' "'.';•

- !.j -,JL: :..;..L :KiÉBÏ}uOÏÏS...LATEN::LEIDEN :door..de.:.massa,:-maar LEIDING GE)
, ; ,. fEH AANv-DE-;MSSAy'uafflét.,.©as streven::zijn.

"
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î ^̂ -.J CiiOv' c'};'-t l--:-;':>.•-'/ i'̂ 'v ,:',,-/V-- 4..'̂ .ïl.ï'.; !'"_.
•-.;, iW^ji. -j... *-ï(*:; , ̂ > •'- * ̂  j/,̂ '-'. ..,.>';'-r' -̂  ^-"•;'-! --:-



TK.

ONAFHANKELIJK VBBBOHD VAM BEDRIJFSORGANISATIES»
Landelijk Secretariaat - Huygenstraat 13b - Hotterdam.

Aan de afdelingsbesturen»
afgevaardigèëai en
leden van do Alg, Raad

voor d$ Landelijke Conferentie»

Jiu het wetsontwerp op de werkloosheidsverzekering door de
2e Eamer is aanvaard» is het mogelijkt dat ook onae beweging voor de
vraag geplaatst zal "worden, of se aan d« uitvoering van deze werk-
loosheidswet als organisatie voor haar leden haar medewerking moet
verlenen*

Deze zaak werd in onze Algemene Baad reeds eerder a£h de or-
de gesteld» Als gevolg daarvan werd door de Algemfne liaadsleden
B* Hansink-AffiSterdöm «& G*J« de J0a&« ** Enschede een rapport uitge-
bracht , waarin het standpunt tegen en vocgr aan de orde werd gesteld»

lojsïddels kwam er ook een uitvoerig artikel over deae kwefi*
tie van het Alg* Raadslid L,, van Os - Hott&r4anu

Als öitvoerênd Bestuur raeeüden wij > dat deae za&k nog. niet
voldoende doorsproken was ia onze beweging, om er reeds op onze a+s*
Landelijke Conferentie «en besluit over te nwnen*

Het bleek echter, dat desa saak de gemoederen nog al in be-
weging brengt én éat er ongetwijfeld ©p dé £and* Soiïferentie over
geapseJtest «el t̂ »̂ tt* S«û  kqerfe, aog bij* .dat wij op ,h«t ogenblik
staan voor ém besliès-ing In een soör&g«lijka kwestiê

Het gaat a«8ReJ;i|k <sro de vraag of wi,J evenals de «Uniê boa*
den" ons kunnen gaan belasten met het aanvragen van de overbruggings-
uitkering voor deg«nen̂  die werkloos word*a*

Bij de Unie-bonden gebeurt dit reeds, bij ons nog niet» Er
is echter door oh|se Alg* Haad over deze aaak nog geen meerderheidsadv
vie« samengesteld*

Wij hebben echter geen enkele behoefte om de discussie hier-
over te ontgaan en Beenden er daarom goed aan te doen ook de afde-
lingsbesturen en de afgevaardigden naar de £>a&d» Conferentie, datgene
wat er tot nog toe over sesebreves «erd* ter kenni» te brengen, op-
dat een ieder in elk geval met de kwestie bekend iay wanneer deze op
de Land, Conferentie aan de ord* gesteld »oeht worden*

U ontvangt hierbij dus de bedoelde etukken en wij veraoeken
U er nog voor de Land* Conferentie kennis van te nemen.

De afdelingsbesturen worden verzocht deze stukken onder de
betrokken mensen te distribueren*

Kam» groetend,
A,v*4» Berg,, aeer»



VAS ÏEEBOÖSIIÏ8 T 01 «a Ml
YJÜÏ SOOXAAL KAAtüCIlAfFEtlJKE AAM

Vanaf het bartas** der socialistische arbeiderstewöglng, ook
van 4» Onürnankelijke Vakbeweging» aija steeds de eisen bij 3 ie kt e ,

aval» arbeldsoïigeöchiktheld «n werkloosheid, volledige loonbetaling
gelijkwaardig» uitkering voer <le getroffene gesteld*

éese els«ii sm& bij de vakbaweging ©iiigsains op de
whfetvgrond g*$M»S8ïi do@r eisea, vsselka op dat og^ablik ira» «aaer
belang war$st maar losfalatea *ija «ij nooit,

Dit is trouwens fööt veel eisen, door de a
het g«val*

Wij d«nken aan ei «trijd voor da aeht-tJErên dag eaa*
Deae eis, ho^wöl aooit losgelaton, werd «en tijd lang op de

door de atrijd voor d» ti*Bi«uafetja werkdag «a de
en vijl?tig*ureö wei^week*

Dit alle» ia begrijpelijk» oaKlat oos® strijd voor
waardig bestaaa en «ea öocialistische maats«ifïpij-v<»m 0en
is, wa&ri» wij traeht«ïï voor de ari$«M«fi» binden bet ras^ desnor
llstiaehe Ë2sata<ïhappi4» e®n

OK die self de redevi«n i^rd doet* of rïa;:ïo;is diverse oaaflianke»
lijk» orgariisatlBS aittlng ^sacfi^an isa beöfeur*a •of ©omissie'*® ¥oor
aal maatschappelijke «org.

Ee^lfs ia axtsbeaturta, 34dkanHmf dl* valgana CKÖS «ïcialJ
sehn b«gri|jt in «trijé *ijö sset elke ta«ti®aiismaï^e' aa «o -spoedig
lijk noalMm tsK^dMlJïiiwQ,» ^ar «alke sc^rs iroor 4e vali^te - «owal aJia iaw**»
lidé r^ieas» wanneer doste uidt in st-a^t is aell* in het onderhoud van sieh
«n de sijaem t® voorai«ïif geïaöönsebapestarg is»

Oïis socIalietlBch bogrip aagt toe* i, dat elkö boaafide
al of ni«t ia ftefe produetieprcHawHB %wrl:s®Mi* r^cht haeft op ean. g
waardig beetaar»*

Bet döfclneïaen aaa» of altting uei'sea io een Colle^« v&rï socl»»
asl maat»®bapp«lJ,Jk teaadöl^i^ vloeit vcxat uit'd-e overtuiging, dat hier
voor of uaraaaa de arböid«r« g«str*&£d k®a worden om vocsr de hulpbahoe*
rende aov8«ï ^ogölijjc te

-ok, dat door Eittiag netaen of döelïiet&ö:ï saii dergelijke
•$£ JUmteliiag«ö, sses g<Md ingsli<öit blijft met da werkiïii; «n do»l«*

stellingen van deaen en digstfeogevolga laster in staat is d®
ov«r dit allee v^n advies te

Daarbij koiatt dat de arbeiders liever bij eigea vertrouwen**
hua aiorgen kosasa daa bij aaderoa*
Hos we l de arbeiders, ook éa öaaThankelijkö ïakbewoginu, voor

1940 steeds aaar rorea fej^chten hun eigon vour prsiaievrije werkloa«asorg
door 4e gameeaaefcap ieai aan bedrag gelijk aea het loon, werd door
toch deel geaoaen a.an -de Ei jk«H*arklos«»iv©raekeriïig*

Bit aiet slleea uit prop&ganda*-oogpurit» maar ook uit
saek voor haar leden de Kekerheid t© vafMerveB bij werkloosheid eau rochl
op uitfc*riag ta



De veran&wsordelljkft last om sömiaistratief wtrk in
te doen» wordt geheel vergoed door het ifc*sa& -dat ds leden
hebfeöü bij het ttatvaogeti dar iiiikerlngeii t«a katsfcor* ysa

'hw'ftl^a'Qëg&ilaatift/tefe t»s*apkia^«ii dadelijk t<* kua*
nen maker; bij onjuiste uitkeringen, wolke dan door ds or-
gatiisötie bij cie betrokken bur-s&ux «N3rd«» b eh ruide ld eu op.*ö-
loat,

Nu cie lüjksveraekeriiig» si# h«t la aadöre vorrti
terug koiit, \vaarbij «o goed ale »<sker weer de r^dewerking
van && organisaties wordt gevraagd, moeteu wij ook als ia
het verlöd«n de andere organisaties deden, onze plicht

Zonder Cüme el̂ üï ook maar «tin ogsablilc op ée

het be»l&ïig van in arfefeldörsklass&«
Dat is tocii ook de t-aak van onae almiwt

voor
Bij ét srbeidörs iïi de bedrijven da«rve>or b€

i trsöbt«a* fe®m voor «iiatóy&s îjf saa oas^ i„*
f isaar gelijk tr^Ohten het ai*beiderslot

dragelij iör, do beotaaim-iOüèlijkheid aekerder te maken, dat
is het werk van bet 0*V«8*

Daarom i® het 4* te^c v®a bat ü*f»B
leden é» b@langea bij

t®
staan Mij tegeaover' d« thaas «iveral ia-

bedrijfspessioeafondssn,
Waar isc*&alijk moeten orwse leden in de

Kitting nem«a in de besturen of coEËaisaiö* s vari die fomïseö*
Aaodringea é̂ t deae uit mi door ei arbeiders ^ekoaen «orden*
Controleren of do gelden niet voor ander« ek>eïaind©n ge-
bruikt o,f geldend weawteii, af g®«n t» grot« r0®srv« als ge-
volg van de verplichte prmie wordt geraaakt*

0o« ao uodig voo£@teHft£i ïüa deae föet de arböi-
ders beisproken te h«b&eft «a spoor laatst genocMsdea aaii , ->
actie «oor prwïtl«vrij p©asio«iï met kracht ia d« bedrij\a
voort t«

De structuur van oaas© organisatie eist s
doal voor vernieuwing «n da socialiBtisehe

sta@ds voorop té stellen» m&ar
dig de aorj.i voor tiet leven var, elke dmg Uer
li jker te miken «ti hiervoor ét arbeiders actief te

(W



OF

C
nog niet tot ötilsfeffia*! Is gskóa«i } v«&rke«rt fc*t kapitalisss* ia
grot* MwiiidldMtfkBi* ÏMnrIjl «ij tuut <$& «a* itaat haar wiastfe«^siii«B
hi*t bo<lrljfslevenf moet herateli&ïi door EsiÖÖ»! van verhoogde pro-
ductie en dasr«an gelijkgescljskelde lonen, ooftt ai j aan da «naar*
kant jaillloönfln uitgaven. voor csllitairc doeleinden ter voorberei-
ding vaa «pi nieuw© wereldoorlog.

Amerika, die voorlopig als &eldöchieter fungeert, geeft,
daarbij wi ja* raad» die «r op nearktsat, dat h*t leveaspoil van de
üöVolkLii; «•£•«£ jnoet om daarruedö de roiidübillteit. vati haar gein»
vestöerde .̂ »l<t veilig te atellen*

Dat dit proces fiiat snel geaoeg .sitïg* l>e\*ijst h,t
voerera v^n de devsliiatie vat), h&t porid, die haar in e«n dag

Booniat de &&n ^j^erika oïKierrgesehikte laaden C soals ode
) stsede Eiteéör In staat «ulien sti ja het «conwaiscltö

ven te b©he«r&«&, stal «en ¥örséherpte p«n iöïasiïte uitbuiting het
li^&ndé pfiasspeBg^ial1 «l Ja*
OH 4it proe»® »o lang ïst^ttlijte vol te ItouKJen» in&alt de

noéig «én cmpistöDf*éé b®ïJri|Jt»¥r«-40 -aa 4iis WK» aan sija
, dia vsrtrouüon hoeft in sijn

cis ünée-bontlen ie ait vüiledir; gelukt,
van «sa der bestiturdörs vao de II* V* V.» dl« d49 waard© van

de vakorganisatie in üese tijd, no ;̂ eens nadrukkelijk vastlegt in
d« volgendö ontboeaettïlrigï

WD« tijd dflt d» yakbeöftgiug siich kont veroorloven jüci «tik
onderdeel vaa hot bedrijfsleven 4e lonen zo ho |̂ op to vooren ala
h;ï&r ^.öchtapoeitie veroorloofd is voorbij **

De ae inschakeling In 49 kapitalistiachö organisatie Ijs
g«l$jk*chsk$liag fs^oréefa, ssaar daa ooit voÜftdlg*-

• B^sïe ontwikkcliiïg is niet 10 «SJ^ .ipg&aa* Geleidelijk is
- • • !dit far0s®s^o*geï>sst «is d* 'lïelcr<Maiïig .viaéeo wij ia gsnoand» «l*'»

spraak*
Bat dit made bevorderd heeft de Lauwheid in de arlxsiders-

»*• '.. ÏjöM®giugt b^Q«:f^ g««aa b*t-oög» Cl^brek «tu •wtrfc3ray»*«a waar «öve®3,
. eaapaösing gepi'opageerd werd, biecht vele arbeid ere op de plaats

rust «n uiteindelijk buitoa d* orssöiöettis*
Opnieuw biedt d« kapitalist iaclie wanorde sou mogelijkheid

de arboidera te drijven aaar de vakorg^aisati . , aadat uit d«»e
econonischö chaoe ttie thans hoftrst, werkloosheid op gr<ot« schaal
sal voortkocion*

werkloosheids erEekdri»^ zal dan weer «'«a srote rol
, ook si in vorbatid ciet een besluit? van J» regeraax; om

de uitbetaling daarvan da arbeidarsorgGniüüties in te schakelen.
( Be vreugde vsn overbru^gingsuitkörint; beeft lïiert -ade geeü lang
leveii gah^l }*

ü«ït»«d« toriJaaa ^» vakorgaiiiaatiéë 'Hinsr mKtaA'VMn ba*
stam» al is het dan ir.ear els ver aoksriiï^s instituut. Jat .nietwaar,
Je betït dan toch vcrs^kerd te?;en werklcK>»}ield» ' ' •

De r^dewsrkiiig ia desa heeft voor de regering nog een voor-
delig G kaaft ookt a* UU <!i« 0rl?ei4er®oFgait^iEti«8t «tüfe» tot %m
buitea hó,ar raderwork stoiideii, ^ölegenhaid krijgen aicïv i» t© scha-
kelen,



31 ¥SM0 WAM HET GK IS* OF OOK HST O.?* B» , 30
El \ffiOB IS KQtëfi. J1GH ML Uf£S JH'.ÏÏE

?AS HST SAPJtA&XS® l® EEH MEI*
VOOS MME J» ÜSISM*

4&AVBftd* inlaten botöKeat, de e«rste stap die door
gevolgd aullaiï moeten woraea, trofcs gow&a

o;u3 priücipieal te blijven varaetteiu
" &K*r eiate de «sar^iooilieiu a«a '«groter* a^vau^

sal eociule sox-g epa atuk ürböid op siehsë^ wordan. *«ti
maar t« K<wr'liuMwrea tl® ^aoroorlogiwi p^r-lode w^sr

C» •Eïo.:--@lijM^iö Ie dtarblj» éat JÏB% 0*.?«E«, dat wil

ir*lt
PIES aal ia betekenis groeien e-a de ¥©rwt>rding van het 0*V*ü*
«al een ssLtvsag mmen*

irervlakklag sal aich naar i>uit«ïi dsmonstr^ren* Daar

a ia t s aan af*
Toegevea op wolk onderdööl dan ook, ors ijïgöff^h^keld t® (

worden in de kapitölistische or^aJiisatie , Is alch ae«r leggen ui j
dn sehijnbar® be-msting ®a lamfhöiéj. dié oneer ti»

Het 0»¥»B» wil een organisatie sljn, ingsstölo op etrijd
ïaaF®«rÖ o:p cie grö^dölag vaa h«t fc«*
st&ndj^nt zal lm tfagKi vaa sfcrljd
haiar o|̂ r»4«ii 0Hfcw*sker#!ïd werkt «a

Juist dsu-j aantrekkingskracht heeft* Wi« &aa deH« waarheid voor-
biJg'Sat én meent krasht t® vix«ien ia sociala zors is böaig te
bouwen aan ««n vijfde vakcentrale, w&ara&n ai«t de minste

S« redöneriag als zouden wij aan gï^ater a«nt«a leden onder
ons s«hoor krijgen» vsannoftr «ij ons beaig höii4ent weit bat
rea van «t#uage!«i«»f w«e^t als* «^ £*3*n d® vèrvlitóiii^» «He
Juist daardoor s'n intrede aal do^i io itet OVB, otüdat on^e
standigheid daürt^ede verloröA aal gaaa*

8at- i* vrij a«k«r» gsaiaa d© 9an«a«t«llJUti; ¥®a h«t 0?Bt dat
bij niet aanvaardea van sociale zorg «r$ rd«t ledöaverliee t© ma-
kea sullen krij^smr plaatsea wij OÏJB op liet staadpuat dat c or-
ganisatie eiochts ^-jaiddei l» en geefi doal,

üïi^e |4a@t@ ia da arb^idei^be'̂ eisJj^ au is niet te vergelij-
ken m$t e©« soortgelijk outwikkelijig voor do afgölopea oorlog.
B® göwe.ldig» v«r«si«rltïgft dia toe^ft plö^ts ^syoaée» in. ée kapi*
taliïit isch'O huishouding j stelt erna voor «en g@Tfd«l and«re opga-
y«« E»n opgaaf f di« eas poatitleöt piaat&t ta^*ö*war d® @aedit*Jiy
dia drllvffla as^* -isèa itlausNi' '%wr«lé®3ri®s ^n waar ®«n groofc deel'
hun politi^ko partij«ü én

g «Joor d® ©rfe&iéer® iwuiöi^ het» !ï@«irij;£ ia

task seal o^s göheöl opeisen mi slleen -dasraÊ heeft het
van

' Amsterdam
B*



t V MOET HET. O*V*B, MEÖ1-VSEAI3TWOQED1LIJKHEJD AAKVAAftDEN VOOR UIT-
V01RINÖ

'V • - W I E K..L 0,0 S H i I -a S W E f- . - t

$u het wetsontwerp op de wê kloosbê sveraekering aangeno*-
laen Is» «al onae organisatie Mcli bêa3ĵ %ï»udea ait en ons stand*
punt moeten bepalen ever de. vraag, of wij als 0¥B mede de verant-'
woordelijkheid moeten aanvaarden voor de uitvoer ing van deae wet.
{ Wij raoeten d© vraag» of wij eventueel als aiet-erkeade organi-
satie daaïtöe wel in de gelegenheid worden gesteld» even in het
midden laten •;*•

Als wij bovenstaande vraag stellen, raoet er «erst vastge-
steld worden, wat de bedoel iâ  van deae wet is. Er aijn dan
twee vragen , wier beantwoording als grondslag moet dienen bij
het bepalea van ons standpunt:
i* Is deze wet bedoeld om ©en, si j het dan ook heel beperkt, be»
.gin te maken rast de liquidatie- van de kapitalistische grond-
slagen van onz« maatschappij ?

2, Probeert men met dese wet de arbeiders te verzoenen m«-t de
gedachte t dat <le*e weïiclocö8Ji»id onafwendbaar is en probeert
raen dus bet kapitaltsïn« met la|̂ ftiddölen in stand te houden 1

aen.d« eerste vraag «̂vestigend kan beaütwoordeïi,
dan is de zaak eenvoudig, meii ondersteunt deze wet met alle
kracht en kunne»» Moet men daareategeii de 2e vraag met wja w be-
antwoörd«ïiif don kas »è$ eigenlijk ge«n ander staadpunt innemen,
dföi_*oad«r meer aeggén» wij gtvfia onae stean n|«i aaa iwöttea,
die. .gejs&ftkt B i ju <m de arbeiders met het kapit-élisme te veraoe~
a«a:,,,̂ n • ü n véö -'d* awaarste géltela van dit s-telsel» de 1EEKLOOS- -
HÊIIÏi, te . aaiayaard̂ a* :>ö«: duidel44fe« i*itspjraak in oaae b«gias«l
.verklari»gt dat wij zijn 'een ŝ î f̂cî hê .beweaing, maakt het

e-ig0-öli4k al ĉ oipelijk* • ..... """ ." •
Bat men «eSter 'iJi d« bestftSïide verhoudingea d0ae aaak niet
dit 8iiE|>«l« antwoord ken ayCd0eiï# is duidelijk voor ieder,

die het ernstig meent met dé strijd 'der arbeidersklasse.
Alleen d«p atag mea aijn oordeel ovsr desfee vraag uitspreken̂

wanneer men naar eer en geweten deae aaak heeft doordacht en tot
. e«n cjord̂ el 'i», gekomen* $«-»• 'aal d&arbij' *ian 'ook rekening moeten
houden .m&& d© les.s«n-|-;tii«:: fewfe- verleden ona leerde «n cte huidige
Bdbénd vmi het kapitalisme ,m«d* in üljn oordê«i betroicken moeten
hebben* , . ' . . • - . .

Schrijver de$$B hoeft dit naar , beste w«ten gedaan en moest
als resul-taat daarvan tot het .staadpunt koj»iaf dat onae OVB aan
dé. uitvoering van deae wet I1IET raoet meewerken* Dez© wet, die, «n
dat wl-1 ik wél ê erken, aond«r de gehele we% 1 9 bespreken» op
groad ifm-$* b»|ïalin̂ n wanaeur men ŝen aanspraak kan oiakön op
uitkeringen, de vrijheid van do arbeider als 1̂ 13 aantast en het
STAKIS£§RSCHf om hals h«ipt brengen * ia voor i«s$®r klasseb&wuste
arbeider' ÓïiAANVAAHDBA'AB*. .pat is 'niet vreettd eïi'het wordt tijd'
dat wij dit ie arbeiders duidelijk gaan aeggenj Bet Hederlands«
kapitalissHB is ( m«d« 40car h«t verloren gaan v̂ an de winstbroanen
In Indonesië } niet meer in staat̂  de arbeiders een lainimum be-
staan t« gevön*

Alleen de verandering van de kapitalistische structuur van
on« product lesyeteem, d* socialistiâ ïie structuur» aal e«n op-
lossing kunnen brengen voor de noodpositie, waarin de arbeiders
verkeren*

Iedere wet van de kapitalistische staat, die dus de sugges-
tie moet wekken, dat ai j in het belang van de arbeiders werd



gemakt, is boerenbedrog. ?oer ond.sal.het taak. «i ja Dfc* ,
f EGE1 CE WiiEKUXjöHüïÖ aan es orde te stelletu Brastisahe
tljdrariêortrlng «as» Wij h*bbaa ia ds socialistische
ook ia l* V* V* sa' 3&IF« geleerd,,. d&t/aritlaoato& een gevolg is
'van. 'fiét'£épita'Ii.®tiiscH"s7éfcéeEi étt 'otidtér 'feóti 'kapitalisae "

. 'dat '«r ook bij <$a» velen s&ija, die er eim
op izé hoy<$*a* aiet wat betreft het **ese*ï iran <fe wet, maar

si of «let tseeööe»* S» w«lk4r~aïigi«aiiit«a brei^gt oen éaarvoor*
Ik «il "er eoige 80$«*n*
l, Als wij als principiële tegeastaiKiers seaider ta^er weigeren

te helpen aan de uitvoorlng v&n ées« w«t » zijn wij niet in
staat 4e belang«a van onae led«it te beltsrtigen» D&t brengt

. <!US .

, . " t e aes*» aao d e werk»
loaenkasaön en giiig dèardoor hsar

. . Wat betreft het «erste ' arg-uisent wil ik toch opmerkea, dat
men hier de a aak op z*a kop atelt «a sich laat leiden» eerstens»
door de zaak t* stellen of wij door geon aitting te nemen la, ̂
uitvoerend* orgaiMift vau d« w»rkloosheidaw«t» de belangen vam A-
ae l«dea niet zoiaien kunn«n beharti^Bïi. Dat ia au pertinent
& IET waar öïi wel oeï het volgend© t

''Bij; d« ^rkló3sî e:g«lî g:t'aa vS^é» oorlog, was «r ge*a eia-
öp,' '̂<|6r»t«*iSiiiJ^* "öóbf^ftt «p ft» '«»n WEfTEL

'l*^ ÏÉ'^ duKft-y«i^"lt«d«É% 'arbeider .'«an BIJ ÖE
t d$fe h«fc '®og«lijK maakt éoor 'feeö s*l£ of
OKÏIM* ^.'«^"(RWWÖ; " ŝ̂  h»t S«iïlit^cüïKl4g Advies*

4at r«öht t«n aanai«m Taa Rijn persoon tot uitvoering
" "

«r i^^m^è^'-^ê^^^^M* dat de organi-
satie» 4a 4» &»legeah«ld wördtm gestsjld, övöïïalö veer de oorlo
hun leden zelf uit te betalea. Ook d&t gaat niet maar op.
' :. Pe ui t v oerlus van de wörklüoöheida verstak er In^ wordt ia
hoofdzaak vcrplaa^t naar cie t «ettelijke waahtgèld-
r^iï^i^ .), v^f -^:^öï^m^li5@«Pitö»nt 'tifarïaait "$» ^m*> op de B*B*0
een feit is, arulles i*»rden injestold. Gisan de ii»ïweii naar het

foads zsl m* i, ei^en ,.̂ a,|̂  bew-aadelggi OÊS de arbeiders
té, ' ̂ fc:®Jt«a; ^«' "ai«fc W^^^^issties' «ölleo w<srd«a i«@e«
" ^fei0::-iij ïï«t;' iMrvaögaocNMBte '«rfwittt. ie du» fictie!"»

De behartigiag van 4e, belanden enasr l@d'en kan aonaaal door- .:
•gaag-^éetï* 8i^::iO^T'M*lpS €O: m OF ¥2J éoor saam* b«-
atuurders sittii^g te laten nonian in de verantwoordelijke organen.

•föEDS 'i3E; ^^BTttOqRi^fiCI tröoap é» ï»itrc*i?i% irwi" -ds»® WK op• '

Het tweede argument dat vorwijst near da geschiedenis van het
HAS is raet het bovenst e anda tegelijkertijd beantwoord. Eenver-
gelijking tussen I92i+ en 1949 ifl altijd erg gewaagd*

. • • De mensen, die voorstsa^ers «ij» vaa, ik wil het ooeiaen t t de
realiteitötactiek» iiröt>aren dat g€«d te praten door b*v« te stel
len'. ; ' " • - ' ; - ; " • • . . . . . . . ; ' • • • • - •

'•**%$- ̂ wi alieea 'IMM- 'la fe«* "-bèl^ïïg vms onae laden ^ issar seggea
duidelijkt dat «ij het «iet desa wet aiet eenta aijn".

ïk vraai; toeft in ^efcioedeï **0ver»chöt men E®t dea» redenering'
moet toch niet blind xi jö voor h«t feit. dat deae wet be-

reïcend i« op de s, g» fiöriodieke werkloosheid. Als echter, en wij
weten dat «o iöts voor d« deur staat, de grote crisia-werkloos-
iïéiö kc«ttt dtó «AJLt"'^a^ Ipahttla). wefc-êa '(• «Ó:-*MMP gaat. het; os j
do bij deze wet v^stgeetalde uitkaritiü w«4, Be arbeiders, sullen



.
ÜSft' nu vraag ik toch san d« ffl»asë» van ée

'*M. DÖ OMS

w j hot «o goed bedoölct hebben en dat *C4't
door ons cptr«<ien .daar? «O geen bewijs geloven' '

hebben ons dan evanals de andere

Si J al het geen hi<*rt>Qva« ^steld is^ tjaat het.
lljli ota deze vraag, een vraag, die bij iader belangric
vr«&sstuk ia é* .aï%el|ter̂ 9W îaS &&' O* «»NNi kom&; *»
wij BjgMisr iBiflisG' oawni- ut 01 STEÏ^B, OF MOBTBI vru otis
DOOK .SB ÖiBEMlSTHÊÏB MÏ8I .1SÏDEI t

Pat laatst* i» refar^i^se «a ^porttmî ti in «fa «ért
s-̂  .,.-•• - - : ' vorm* . . . . ' " " . " ' '
i ƒ • . . : • - - • .. , -jpa^ptfiJMI- wordt a*é. dus .door b«t ®aaveard«E» van de a.g« ,

. ro«litei|iatacti%k ( een tactiek dus ven sputteren te^en het
kwaad* maae toch het- aaavsard«n «r van. ~ %±£ het onder pro» •

• - • • t«st I omdat ,40 aflm-iilQf'Q one anders niet aouden begrijpen,
de «9S van h«t iiEFORI-I^^ opgedreven.

In korte woorden geforraulöörd: Miü '«'IL HüT uLrOïü-Iot.E
*p**,.*SSIltaMï3yÈ ï -

Waarheen deE6 weg leidt ? ' , :
Och,, letea «ij bi jna 50 jaar 3öechi«d«iïis vai\t

ïieaten. -Ook daar kon iaën atoeda hor en , d^t aen het v*el an-
d«rs wild* , Raar dat d« houdi.ig van de sa"bftid«r3 «a de lüachts-
;v«rl4ma4tïiëW "h«i >l^

• I)e leidars, die dan achter d« nasss aana^kelden, in
plaats van leiding te ,;,evun, hadden natuurlijk

' '
.

p. ée. **$:> 44*: '
propügaadaartilialen in recla0ie-orgar»ii van de nieuwbakken

* ( door

'Willen gaas,, nu «iisétlijk «eas feï'tósa .act
«a ffi&t.^efc -tforug- ^riijpea ( o^t »ila standpunt t© verdedigen
naar üi^t begrepea au verkeard uitgelegde ervaringaB ven
25 Jaar g«3^«a*,. .

In cie positie, waarin het kapitalisr.^ au verkeert, kan
:wn niet sond^r rne*r klakkeloos d© voorbeelden van 25
tarug vaa toepassing v«rlclar«n eri ia h«t nog aimier

-fee jra»k;«fNm ÏN^ langt j*1̂ * ^ Wftwtftjr. k<^fc :ie% kapi
er toe de 3e wereldoorlog te oiïtketeaea ?}.

- ' 'isderlaad is het land van heggen, sloten *n achuttia-
Daardoor ' ia misschien de aeeest van de Sederlanders in

'
alle«n d« krliig vaa de Stedörla«ds« politici be-

staat uit "kruideniers •* h«t @»i%«|.$ >*«d0rlaadse volk
* ' '

Dat ia in ^rots trekken ook de schuld van de richting
d0 jsod«rne srbeiderabawesiag is



Be leiders vaa d*&» beweging «akten
overgrote &ml «aa &s* tóderlasdse volk, »ij

er a&a dfc«l vaa»
Latön wij met onze 0»¥«B» nu ©ens eindelijk breken met

de ^heggî 11 en *elofe<m*.ftèt -de ^loruidftalitt'» w uwataliteit*
Laten wij on** tioudiag is .principiële' vraagstukk-öa nu

eens niet meer laten bepalen door oase. behoudaucht , die het
gevolg is van desse «mentaliteit ( slet waar-, laten wij er sis
J» blimft voor aorg«af dat oaaa bewftgiög gmui ach^de lljöt ).

WIJ h«»eïï al te ?£SJL EE&LimiTSMSISIS «n t*
PEIMCÏPXSLE IWULISTSS hun gaag latea guu, iaat allo
vaa dien»

MÏST OiS LAfEM IKZDSB <to«r dtf B8ass t̂ mar LEIJXTiW OE)
VES AAS Dl KASSA t m«et on» streven «i ja.

L* van Os



MIHISTEHIE VAK »s-Gravenhage, 20 Februari 1950
BINNENLANDSE ZAKEN

HO.» B 76202 ^ *
VERTROUWELIJK

Betr«t Hermans *
V AV 3

Volgens een ontvangen mededeling aam zekere He
wonende te 's-öravenhage, deel aan de discussies op de «n
delijke Conferentie van het Onafhankelijk Verbond van Be-
drijfsorganisaties, die op 17 en 18 December 1949 te Bot-
terdan werd gehouden»

In mijn administratie komen voor Augustlnus Johannes
Hermana (10-3-1893̂ , wonende van Ostadestraat 368, lid E.V.C.:
Karel Frederik Hermans (23-3-1908), wonende Cam. Obscurastraat,
abonné* opwde Tribune" en Marinus Herman? (8-1-1918 )« tronen-
de v. Ostadestraat 368, sympathiserend met C.P.N., allen te
Den Haag.

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten of
de discussiant te Rotterdam wellicht identiek is aan één
der hiervoren genoemden. In ontkennend geval zal ik gaarne
in kennis worden gesteld met zijn personalia, politieke an-
tecedenten en verder van belang zijnde gegevens.

HET Hooro v m m DIENST,
;T Namens deze,

'& G. Crabbendam

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te «s-QRAVSHH&GE.



/ ' ! Verbinding:
Ho: 1467.
Onderwerp: Landelijke Conferentie O.V.B.
Datum ontvangst bericht: 20 December 1949-
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NIET O.K.
<b

DAT:
PAR: W-

20 December 1949.

Verslag van de Landelijke Conferentie van het
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (Q.V.B.),
gehouden op Zaterdag 17- en Zondag 18 December 1949,te
respectievelijk 15.30- en 9.30 uur, in de zaal van het
Doofstommeninstituut, aan de JMManstraat te Rotterdam.

Aanwezig 75 personen.
Zaalcapaciteit 200 zitplaatsen.

XI Smid, Wietse, geb. 9-4-1887 te de Leek, (bekend),
opent te circa 16 uur met een woord van welkom de ver-
gadering; brengt in herinnsring het ontstaan- en de
consolidatie van het O.V.B, en zegt, dat - na het
bereiken van dit stadium - de vraag rees hoe de be-
weging verder uit te bouwen»

Spr« memoreeir* in dit verband de jongste "grote
propaganda-actie" en zegt, dat nu de tijd aangebroken i
is voor de propaganda door de plaatselijke centrale's,
de plaatselijke- en landelijke bedrijfsorganisatie's,
welke dan door de landelijke leiding zal moeten worden
gesteund, zowel moreel als financieel,. De morele steun
zal beataan uit het door de Conferentie samen te stel-
len "Urgentie Program", terwijl voor de financiële
steun zal kunnen worden geput uit het "Centraal Propa-
gandafondsno

i Spr, zegt, dat voor het oprichten van nieuwe af-
|delingen,in Heerlen,Helmond en Maastricht belangrijke
Icontacten zijn gelegd.

we 1-
ke thans ook een afgevaardigde naar deze Conferentie
heeft gezonden. Behalve de reeds vroeger bestaande af-
delingen, hebben nu ook de nieuwe afdelingen in Eind-
ÔYĴ JöB̂ ililïïES- hun gedelegeerden gezonden. Laatst ge—
noemSe aïfTelingen behoeven in hun strijd tegen de EVC
en de Roomse Kerk onze bijzondere steun.

Spr. stelt vooreeen amendemente- en redactiecom-
missie voor het "Urgentie Program" te benoemen. Hierin
worden gekozen:

van Os, Leendert, geb. 17-1-1911 te Rotterdam, (bekj
van^Oost; erwi, Ik, Cornelis,(bekend);

Jonge,Gerrit Jan, geb. 25-9-1888 te Enschede,
wonende te Enschede;

XlPoppe, Constant Johan Hendrik,geb. 28-2-1899 te
r, Tilburg, wonende te Amsterdam;
A'Spijker s,, nadere personalia niet bekend, wonende

* te Tilburg; en:
nadere personalia nog niet bekend,af d .Jeugd,

-Spr. "7
c.,rti
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Spr, zegt tot slot, dat de afd. Dordrecht nog een
voorstel aangaande de functie-verdeling van het Uitvoe-
rend Bestuur heeft ingediend. Ook is binnengekomen een
voorstel, inhoudende speciale jeugdeisen, van de jeugd-
groep Eotterdam (Zie afschrift "nagekomen voo'stellen"),
hetwelk na bespreking in het "Urgentie-Program" zal wor-
den opgenomen.
/> Ivan den Berg,Anton,(bekend), geeft een toelichting

op de voorstellen l, 2 en 3 (Zie afschrift van de op deze
conferentie betrekking hebbende agenda en voorstellen) en
houdt een algemene beschouwing over het ontwerp "Urgentie
Program", zoals voorgesteld door de Algemene Eaad (Zie
blz. 2),

Spr. leest hierna het voorstel van de afd. Dordrecht
(Zie afschrift "nagekomen voorstellen")voor en zegt, dat
deze afd,,voor wat betreft de functie-verdeling van het
Uitvoerend Bestuur van het Centraal-Propagandafonds,

>HBestman,Jan,geb. 10-5-1918 te Hotterdam(bekend),als pen-
v/iningmeester vervangen wil zien door G-rootenboer,Johannes,
^ geb. 16-11-1914 te Dordrecht,wonende te Dordrecht.

E o oz en, Frans, geb. 23-5-1897 te Dordrecht,

_̂

zegt ter verdediging van het Dordtse voorstel, dat deze
afd. van het standpunt uitgaat, dat het werk in het Uit-
voerend Bestuur van het Centraal-Propagandafonds zoveel
mogelijk door ongesarieerde krachten moet worden gedaan
en meent, dat het samentrekken van functies ongewenst is.

Spr, pleit voor aanvaarding van dit voorstel.
Popjoe, C.J.H.,voornoemd, zegt, dat de tijd van voor-

bereiding voor deze Conferentie te kort is geweest en
meent, dat een grote matR van inactiviteit ten opzichte
van de vernieuwing der arbeidersbeweging onder de leden
van het O.Y.B, is te bespeuren, waardoor het bestuur voor
grote moeilijkheden komt te staan. De mening dat de ver-
nieuwing een holle fraze zou zijn, w ordt versterkt door
de Unie-bonden, welke de arbeidsvrede prediken*,

De verwerping van de klasse-strijd door deze bonden
vergroot de staatsinvloed. De Overheid wordt hierdoor al-
machtig, daar zij alle kapitaal tot zich trekt, de sta-
king onwettig verklaart, de lonen regelt door loonstop,
enz. en de besteding van het loon bepaalt door afhoud ing
van dé kosten voor pensioen, werkloosheidsverzekering,
ziekte, ongevallen, ziekenfonds en door de instelling van
de kinderbijslagfondsen. Daarom moet gestreden worden te-
gen die "staatsalmacht in ongunstige zin" en de klaasen-
stfcijd wederom levend gemaakt onder de arbeiders.

Het beheer van de sociale fondsen moet in handen en
en onder controle komen van de arbeiders, die weer vol-
ledig moeten kunnen beschikken over hun loon.

Ook moet gestreden worden voor een rechtvaardige
verdeling van het nationale inkomen.

Spr. meent, dat het "Urgentie-Program" bedoeld is
als lokmiddel om de arbeiders te bewegen tot het O.Y0B.
toe te treden» Het is echter te materialistisch en mist
de ideologie van het O.Y.B.; men bouwt teveel voort op
de bestaande toestand.

Spr„ meent toch dit program te moeten aanbevelen,
daar en momenteel niets beters tegenover te stellen is.

In de komende maanden evenwel zal moeten worden ge-
werkt aan een nieuw strijd-program voor het O.Y.B., dat
dan aan het volgende congres kan worden voorgelegd,

- Gaal, T-



/""behoudens een
wijziging in
voorstel 2,
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><j&aal,Jan, geb. 11-3-1902 te Alblasserdam,(bekend),
zegt accoord te kunnen gaan met de voorstellen l , 2 en
3/~voor wat betreft de verdeling der contributie-gelden-»

Spr. meent, dat de 25 $ voor de Plaatselijke Centra-
les gebracht moeten worden op 30 fo en de 15 $ vooi? de
Landelijke Bedrijfsorganisaties op 10 $„

Spr. verklaart zich tegen het voorstel van de afd.
Dordrecht en wil als aanvulling van punt 11 van het «Ur-
gentie-Program, dat de 90 $ werklozen uitkering over het
loon van het laatste halfjaar wordt berekend als overgafeg
naar de uitkering van 100 $.

Smid, W., voornoemd, sluit hierna de bijeenkomst tot
Zondag, 18 December 1949, te 9.30 uur.

Smid, W., voornoemd, heropent te 10 uur de Conferen-
tie en geeft gelegenheid tot discussie.

Oosterwijk, C., voornoemd, zegt de eerste drie voor-
st ell'ën~Tê~ïïannen aanvaarden, doch meent het voorstel
van de afd. Dordrecht te moeten afwijzen.

Spr. zegt, dat het "Urgentie-Program" tevens strijd-
program moet zijn, waarin het goede uit het verleden ook
een plaats behoort te krijgen. Een "Urgentie-Program"
moet re§el blijven en niet de ideologie op de voorgrond
stellen. Door de massa wordt dat toch niet begrepen.Spr„
meent, dat de ideale vorm van organisatie nog niet is
toe te passen.

Spr. zegt, dat de eis van 15 $ loonsverhoging in
punt 2 van het "Urgentie-Program" genoemd, niet juist is
gezien en mfoet vervallen, terwijl de loonvloer van 55-
gulden gebracht moet worden op 60 gulden met daaraan ver-
bonden een glijdende loonschaal bij een 5-daagse werk-
week van 40 uur met een glijdende urenschaal.

Ook de eis van afschaffing van de indeling der ge-*
meenten in klassen moet in het "Urgentie-Program" worden
opgenomen.

Het volle loon moet worden uitgekeerd bij werkloos-
heid en pensionnering. De D.U.W.-arbeiders moeten worden
gelijkgesteld met de vakarbeiders.

Spr. weni tot slot stopzetting van de uitgaven voor
leger en vloot, géén huurverhoging doch huurverlaging.

Hierna maken de volgende afgevaardigden gebruik van
van de hun toegewezen 5—minuten spreektijd:

Hoeneveld,Simon Johannes, geb. 25-3-1891 te Rotter-
. dam, wonende te 's-Gravenhage;

de Bruin,0oenraad, geb. 14-9-1896 te R'dam,(bekend);
van Diejen,Jilles,geb. 6-9-1916 te R'dam,(bekend);
Hofland,Albert, geb. 14-9-1916 te R'dam,(bekend);
de Bruin, nader e personalia nog niet bekend, af d.

Jeugd, wonende te Rotterdam;
Hermans,nadere personalia nog niet bekend, wonende

te 's-Gravenhage;
de Jonge,G-.J«,voornoemd, won. te Enschede;
van Os, L., voornoemd;
G-aal1Wilhelmue Johanpes, geb. 12-11-1910 te Rotter-

• dam, (bekend);
Sterk, Irie, geb. 18-10-1906 te Ylissingen,(bekend);
Roozen,F., voornoemd;

- Priem,-

>M
•U
V j

A
/l
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Priem, Oasper Joseph, geb, 5-8-1885 te Amsterdam,
wonende te Amsterdam;

de Valk,G., nadere personalia niet bekend, wonende
te Eindhoven; en:

Be s t man, J., voornoemd.

Vermeldenswaard zijn slechts de navolgende
vtg&>

de Jonge, G.J., voornoemd, foat er teveel over de
toekomst en te weinig over het heden wordt gesproken.
Géén partiëele eisen moeten worden gesteld, doch be-
staanszekerheid moet worden geëist.

van D ie j en,J., voornoemd, zegt dat Dr. Drees, des-
tijds Minister van Economische Zaken, in 1946 voorstan-
der was van een 40-urige werkweek en dat het N.V.V, nu
met de eis komt van 46 uren per week.

de Bruin,C., voornoemd, is voor een premievrij pen-
sioen en een uitkering naar het laatst genoten loon, ook
voor weduwen en wezen.

In de overige speeches wordt gepleit voor strijd
tegen het militairisme, afschaffing van de loonbelastingj
leerplicht tot 16 jaar, bedrijfsaoholing in werktijd, {
4 weken vacantie met doorbetaling van het volle loon en !
een betere Ziekte- en Ongevallenwet.

van den Berg, A.,voornoemd, beantwoordt met een
kort woord de sprekers en zegt, dat de voorstellen in-
zake het ontwerp "Urgentie-Program" door de redactie-
en amendementeneokièsie zullen worden geformuleerd.

Van circa 13 uur tot 14 uur wordt gepauzeerd en j
krijgt de commissie gelegenheid het "Urgentie-Program"
in definitieve vorm te gieten.

Smid,W. heropent te 14.30 uur de Conferentie en
zegt., «JaT als gevolg van het ontbreken van financiën de
toegetreden afd. Eindhoven het Sint-Kicolaasfeest daar
niet kon worden gehouden. Spr. stelt derhalve voor wat
geld te geven voor een daal? alsnog te houden Kerstfeest.

Ir. .„'Be hierna vermelde afdelingen zeggen toe:
Algemene Raad F. 25o—
Plaatselijke Raad Rotterdam F. 25.—
Afd. Dordrecht F. 25.—
Afd. Den Haag F. 25.—
Afd. Arnhem F. 25.—
Verkeer Rotterdam F. 25.—
Afd. Amsterdam F. 15.—
Bouwvak Rotterdam F. 10.—
Afd o Wieringen F. l©.—
Afd. Enschede F. 10.—
Afd. Sliedrecht F. 10.—
Metaal Rotterdam F, 10.—
Handel en Geld , F. 10.—
Afd. Den Helder F. 2.50
Baaen ( haven) F. 10,—
Rosmalen F. 2.50

ïotaal F. 240.—*

Smid, W., geeft hierna gelegenheid tot het stellen
- van -
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van vragen.
yj Qreurtz, Wlllem, geb. 22-5-1905 te Rotterdam, (bekend),
meent, dat er meer zuinigheid betracht moet worden en
vraagt in het vervèlg de congressen en conferenties op de
Christelijke feestdagen te beleggen.

Smid* W., zegt, dat reeds de grootst mogelijke zui-
nigheid betracht wordt» Spr. meent géén feestdagen voor
de congressen te moeten reserveren, daar men die dagen
liever thuis doorbrengt.

Hofland, A., voornoemd, sprekend voor de jeugd,wenst
vertegenwoordigers van de jeugd in alle bestaurs-organen
van het O.Y.B.

Poppe, G.J.H.jVoorjQjQejnè, leest dan het door de com-
missie samengestelde "Urgentie-Program" voor.
1. Inleiding, welke inhoudt, dat er gestreden moet wor-

den tegen de loonstop en het College van Rijksbemid-
delaars.

2. De eis van 15 $ loonsverhoging en een loonvloer van
F. 60.— .

3. Gelijk loon voor mannen en vrouwen bij gelijke ar-
beid en opheffing van de gemeente-klassen.

4. Invoering van de glijdende loonschaal, ongeacht het
recht om de strijd voor de lotsverbetering te blij-
ven voeren.

5. invoering van de 5-daagse werkweek van 40 uur en een
glijdende urensohaal en een 4-ploegendienst bij een
werkweek van 36 uur voor oontinue-w«rk.

6. Instelling van arbeidersoomité's met zeggenschap
over de loonvraagstukken, sociale verzoeging, ont-
slagen en het bepalen van de productie en het prijs-
peil.

7. Bestaanszekerheid bij ziekte, ongeval of werkloos-
heid en een uitkering daarbij van 100 <fo van het loon.
Pensioenen van 90 $ van het laatst genoten loon en
een weduwen- en wezenvoorziening. Optrekken der oude
pensioenen.

8. Versnelde volks-woningbouw en betere verdeling van
woonruimten. ITiet op winst gericht? exploitatie van
woningen.

9. Aanmerking van alle arbeid als normaal en volwaardig
met betaling van het volle loon.(D.U.W.).

10. Afschaffing van de loonbelasting.
11. Stopzetting van alle onproductieve uitgaven (bijv.

leger en vloot).
12. Kostelèos vakonderwijs in werktijd.
13. Tier weken vacantie met dubbel loon.
14. Leerplicht tot 16 jaar.
15. Ieder jeugdig persoon in de gelegenheid stellen kos-

teloos elke studie te kunnen voltooien.
Ha enige ó*p- en aanmerkingen van de redactiecómissie

brengt <3e_ voorzitter de diverse voorstellen in stemming.
De voorstellen l , 2 en 3 en dat betreffende de op-

neming van de jeugd in de bestuursorganisaties van het
O.Y.B, worden ongewijzigd met 42 vóór en 22 tegen stemmen
aangenomen.

Het "Urgentie-Program11, zoals dit is gewijzigd,word t
met algemene stemmen aanvaard.

Smid. W*,stelt voor van de afd. Eindhoven en Tilburg
een lid te benoemen in de Algemene Raad.(Ook dit voorstel

— wggdt —
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wordt aangenomen).
Spr. zegt, flat het "Urgentie-Program11 zo spoedig

mogelijk zal worden opgesteld en in broohure-vorm zal
verschijnen, zodat er in de afdelingen mee kan worden
gewerkt.

Spr, hoopt, dat de resultaten na deze conferentie
gunstig zullen zijn; dankt allen voor de medewerking tot
het welslagen van de conferentie en verklaart te 15.45
uur <3e conferentie voor gesloten. Einde.
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Aa £ S PA.

voor d* Landelijk» Conferentie van het O.V.B, op ZAÏEHDAG 17 en
18 December 1949 In 3* saai van kot Doofstormneninetituut aan de Amman-
straat t* R o t t e r d a m .

A f 3B...&..P A § 17

1. 'Opiaenlng van de Conferentie om 15.30 n.m.
2. Van 16 nor tot 17.15 ftisr

Inleiding door de Landelijk Secretaris A.v.d. Berg
(InhoudBomechrinving in aparte bijlago)

3» Van 17.15 aur tot 18.30 aur
l» Ronde der d4*«tt»Bi».

4. OM 6*30 uur eluiting van de eerste Conferentie-aitting*

Z A I £ E D A a A V O H B 17 DECEMBER

Van 20-23 ««r MISME PEES^AVOHD voor de afgevaardigden «B belangstel-
lenden in een andere a aal van hetzelfde geboow.

Z O H g ;..A d 16

A,* Opening van de 2« zitting om 9.30 precies.
2, Tot 11.30 aar voortzetting van <3e Ie ronde der diuoussie.
3* Van 11.30 uur tot 12.15 m*

Beantwoording der discussie door de inleider.
4* Van 12.15 tot 13 uur - PAUZE
5. Van 13 uur tot 14*30 uur

2e Ronde der dleoueei*.
6. ?an 14*30 nar tot 15.15 aar

Beantwoording en Bamenvatting van de gevoerde disouesie «n
over voorstellen en resolutie.

T, O» 15*30
S lalt ing der confereatle,
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voor a* landelijke Conferentie vss bet 0*?*B, ever mogelilkbede» van
propaganda en werkwijze voor d* periode vsa

1,949 tot l £01*1 1950*
«rete proi>agaaöa-0aBipagiï© van bet 0#T.B*» waart o® op d*

Conferentie van 13 tFisoi 1949 werd besloten, is volgens de 4aar
opgestelde rieatll^ïMBi geveerd en afgeslotea*
B® opzei hiervan was in de eerste plaats meerdere bekendheid te geven
aan hot bestaan van bet C.V.B»
Toor fcöVer essae (nog altijd te beperkte) middelen ons dit veroorl&ojrdes»
kannen wij zeggen hierin geslaagd te s i;} n.
Rekeaiiïg boodesÉ met de werkelijkheid steldea wij ons geen QV*r43i?BV<«ï,
optimist ia«b« verwachtingen tea aanzien van een grote toevloed van ni«m»
ledeo,
leze propaganda -campagne werd beschouwd als de basis* waarop verder voort-
gebouwd ss©ö kunnen worden do»r d* afzonderlijke bedri^fsorgaaisatie's e«
plaatselijke afdelingen,
Deae 2de periode ia öa aangebroken,
De» tenrllle va» e«a «o gro<*$ mî ;eli|ke kraetitsoat|>looifjE^;f »t«a?k doerge-
veerde centralisatie vaa önae beweging gedurende de afgelopen 5 ma and ©a,
wordt beëindigd *n is de plaats daarvan moet gestreefd worden naar een
toestand» waarin de aatonomltelt der aangesloten Bedrijfsorganisatie 's
a© geed m«geli^k wordt verzekerd*
De omvang van onze beweging ea de grote moiellijkheden, waarvoor zij ziob
ia d*2« organisatorische opbouwperiode ziet geplaatst > vereisen daarbij
vanaelfsprekend é« grootste mate van Bsamiaorigheid en het Insioht dat alles
wat door de v*rs0sllleö4e organen vaa h»t 0*T*S« voor fe«m aelf noodzakelijk
werdt geacht, toeh aaa moet paeawm bij de belangen van alle ander* delen
der beweging*
Na beetadering van alle mogelijkheden en wenselijkheden dienaangaande,
kwais d« Algemen» Baad «r tc©# de volgend© vocrstelleo &lm advies van faaar
kast voor té leggen aan de Landelijke Conferentie.

7 0 Q a 8 .a?. .g. .L : i.
ITOHICMg

voörtsettijQg der propagaganda t» v»r*eker»o, wordt besloten,
tot se voraiag van een Ceatraal Propagandaf onde» waaruit Soar de Algemeae
Raad esböidie's verstrekt Jkana«» wordea» daar waar dit öts^dig «m wenselijk
wordt tf
Een sohama veor de Ie teewi^aimges zal aas d* LandeliJice 0ööfer»Btie worden
voorgelegd*

Y...O O R S !g l Ir 1*

In oaow verband m*t ft*t voorstel «eeatraal Prö^gandafafids* «o doordrongen
vaa het f*£t* «at d» grepaptfl^s veer oo«e beweging en ons e gedaefetea» ia
«e positie waario ée arbeidftrsklasse verkeert, oim* voorst asmt e opgave i*.
»i>et«a wi^ besiöifeea opnieuw een &*•! vaa de geld«s^ beatesid voor ©aae
Ceatrale Weer»ta«30kasp aan dame atleröoodaiafceli^kste vorm van strijd te
besteden»
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Be verdelingeer eoatribatiegelden wordt dan als volgt»

l» Plaatselijk* Bedrijfsorgaaisatie's
2» plaatselijke Centrales
3. Landelijke Bedrijf«organisatie
4. Centrale Weerstaadskas
5. Centraal Propagaadafoada
6. Algemene Baad van het C.V.B,

g o s it i c s g |.M»
Bij puat i ea gt inkomsten der plaatselijke Bedr.org* en Pl«Centralea
moet er rekéaiag mee wordea gehouden dat in die afdelingen, waar het
door geriage omvaag vaa de Plaatselijke Bedrijfsorganisatie»s ai«t ra**
gelijk is d«se aelxstaadig te doen functioneren» de 49$ vaa debiakomstea
geheel ia de öeatral» Kas der plaatselijke Centrales gestort wordes,
Waar de Pl*Bedr»org, w«l faaqtioaerea Jfcosit als regel 2o^ aaa de Plaatse-*
lljfce Bedr*erg* «n 25$ aaa de Plaatselijke centrales*
In oaderliag plaatselijk overleg kaa hiervaa om practisohe redenen wordea

Bij gaat 3» inkomsten der Landelijke Bedrijf e organisatie* s t wordt opg*~
merkï» aai de hiervoor bestemde 15̂  alleen wordt afgedragen voor zover
er reed e Landelijke Bedr*org. bestaan, die er zelf aanspraak op jaaken en
aelf een regeling voor de inning tref f «a»
Waar dit niet het geval is* tomen de gelden is de kassen der Plaatselijke
Bedr.Org. of Plaatselijke Centrales.
P anten 4 es 5« Afdracht aan Centrale Weerstandskas en Centraal Propaganda-
ronda ei& 12 .̂
Hiervoor geldt doe wat als inleiding van voorstel No.n geeohreven werd,
Opgemerkt dient hierbij, dst de 2|$ afdracht aan het RKoodfonda van het
0*T*B** , waartoe op het Stiohtingsoongres werd beslotefi, niet meer als
vaste post genoteerd wordt*
Als het mogelijk is, gallen de afdrachten aan dit "Noodfonds" gedaan wor-
den, Zou echter het Centraal Propagandaf onds deze geldes nodig hebben,
dan gaat dit als het belangrijkste voor*
jast 6» lafcörastea voor de Algemene Haad van het G»?,B.t 15̂ *
Hiervaa doet aet Uitvoerend Bestour alle aitgaven voor het Landelijk Â a-*
raat vaa het o*T*B», oïtg*«oaa«rÓ die voor d* propagaoda» 8Sie«w» Slri.1d*.
eas 14-faags orgaan wordt hieruit gef ioanoieerd voor a over het betreft het
aantal kraötea da* voor de leden nodig is» ixtra kraiatea voor propaganda
kannen door de Bedrijfsorganisatie* a ©f Plaatselijke Centrales worden bij-
besteld es kosten daa 3 eeat p«r exemplaar*

y o o a s f g
B het

Op h«t Stiehtingseongres ia Ootober 1948 w«rd het ïïitveeread Bestutir alsvolgt samengesteld! *«•»*«* «A»

Penningmeester - J. Bes t man
Yas deme 3 uitvoer end e bestaorders werd alleen de secretaris-Redaetear
door de Algemene Raad gesalarieerd.
Be ?o©r#itt«r was ia gesalarieerde dienst bij de Plaatselijke Oeatrat*
Hetterda» mm de Penningmeester feij de Bedrijfsorganisatie «Terkeer*,
Beiden teebfeea daarmede te«n «r«k besetts faaetie te vervallea en &»llen ia
de toekemst m aeg sterker» oate» vooral iö de propagaada vaa die delea der
bewegiag wordea feetrokkea* r



Hierom is het nodig alle organisatorische ©n administratieve werkzaam-
heden ao veel megeli^k door de vrijgestelde bestuurd «r van de llge«ene
Raad» A.v.dBerg, met behulp van ««s kantoorkraeiit te does verrieatea,.
Baariee «otaden de gescheidan f «act ie* s van Secr, en Penn, tot l functie
moe tas worden Samengetrokken.
PD AlgemüB® Raad stelt voor tot aan het e.v. tweejaarlijkse songres van
Het 0*?*B»p dat In 1950 moet plaats vinden» bet uitvoerend Bestuur els
volgt te wijzigen:
Voorzitter - W« Smid - (ong«Ba!arieerd)
Seer«-PefmiGgm»"-Redaateur - A»v*d*Berg - (gesalarieerd)
2* Seer«^;peiïaiGgw. - j-Bestaan (ongesalarieerd)

O H T W E B P - t J H G B S t l ï P R O G R A M

ter beoordeling aan de Laadelijke Go nferentie van het 0»V,B* op 17
18 Beoeiaber 1949 t» Rotterdafu

Steeds duidelijker komt vast te staan, dat vaa alle beloftes over verbe-
tering van het levenspeil der werkende massa niets »al worden verwezen-
lijkt. Integendeel* de waoverfaoadiHg tassen lonen en prijzen, ten nadele
van de arbeidersklaese oe©mt toe en nieuwe verslechteringen staan ons te
wachten.
Br valt een groeiende oatstetniBiog waar t s nemen f ook in de rijen van de
arbeiders georgaaieeerd in de Unie-organisati«*a, Be beatuarders deser
organisatie*s "zien aich hierdoor gedwongen wat meer radicale taal te la-
ten horen, de schijn aan te nemen alsof zij zich veraetten tegen de gang
van aaken es druk bezig zijn voor de arbeidere gunstiger levensvoorwaar*
den te veroveren*
lo werkelijkheid gaan zij echter nog steeds aecoord met de funeste rege-
ringspolitiek en ziijn al hun veroveringen slechts ontoereikende lapmid-
delen, die geen fe enkel probleam voor de arbeidersklasse oplossen*
Er aijn IndtoRkeiiemy die er op wijzsen, dar er een kentering begint te komen
in de passiviteit «3 apathie der massa»
/ij «ebben onder deae omstandigheden de taak öea© groeiende ontevredea-.
beid/t e stimuleren en te riohten op de strijd voor een aantal radicale
eisen» die, hoewel van zeer ingrijpende aard, voor de massa toch aanvaard-
baar zijn als te verwezenlijken in deze tijd.
Enerzijds riehten wij ©as falenaee op de onmiddellijke verlichting vaa de
dagelijkse noden der massa, anderzijds EUHen deae eisen en de strijd»
die er voor gevoerd wordt, een revolutionerende invloed kannen hebben
op de geestelijke instelling dier massa en het begin vormen voor verder
reikende strijd en doeleinden.
Het ie onze taak er voor te aoi-gen, dat niet opnieow de oade vakbond a lei-
dere de kans krijgen d« in beweging kosneode aiassa, met achijnoploasinffen
in het B&ep te voeren. ^^
Uitgaand» van 4«a© oveiïwegingea» a@et ooae landelijke Cooferenti» «r tee
komen «nu beknopt "Urgentie-program" samen te stellen, dat in de komende
periode door onze propaganda fiegopalariseerd aal moeten worden «ÉÉJMh de
werfcfade ®&maf ïiafi sfrï|dberiÏ3QMFverIlèrkem efl™©|eiïjkerlo^«*Q aan*
dacht is versterkte mate riohtea op de nieowe orgaaieatie die daarbij
leiding geeft*
Bit "Urgentieprogram" sal naar onse mening de volgende eisen voor deze
periode moeten bevatten*

I
Onmiddellijke lesasverÈtogiag van 15$ voor alle lonen ea salarissen beneden
de 70 galdea per week* Daarbevea geleidelijk afnemende verhoginc; tet'̂ ax*
loongrens van 80 golden per week is bereikt*

.-*-
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JL
van een 10oavl.©er van 55 Solden per week voor di
mla«™onIviM©giiig fsa l5?t beneden lat bedrag

en» welke
a a « m a «

JL
Ö-elijk 3,000 voor gelijkwaardige arbeid voor mennen en vreowea«

Verbod van doorberekening der loonsverhoging in de prijs aer produotê»*
DUS XÖOBSVERHO&PÏÖ ÏIH KQSÏE YAIT DE winsf .

JL
Invoering van de glijdende ioonachaal, «aardoor onmiddellijk de nadelen
van prijsstijgingen opgevangen worden door automatische verhoging der
lonen.
D* bedenkingen tegen de glijdende iGonsohaal* dat zij bij pri|edaling
ie ben«4enwaartse richting zou werken » kannen weerlegd worden met het
argoment* <latr imajaeer ondanks de verhoogde leaeojfiet to«h mogelijk
blijkt om de prijzen te verlagen, er geen r«4en is om ook de lonen te
»-erlagen.

6

Strenge doorvoering van een dividend—atop op ten hoogste
Maatregelen tegen de beursmanipalatie'e» waardoor op het ogenblik de
dividend-stop van de zijde der kapitaalbezittera doorbroken wordt.
Storting van de overwinsten ia een algemeen reservefonds, waaruit mede
de uitgaven vpor aeeiale maatregelen werden bestreden.

7

Instelling in de bedrijven van arbeiders-controle- en productie-comité"*s
waardoor enerzijds gewaakt wordt tegen het ontoelaatbaar wegwerken door
de werkgevers van overwinsten en anderzijds de arbeiders mee bepalen
wat en hoe er op de economisch meest verantwoorde wijze , geproduceerd
«al worden.

IBTOERINÖ ?A» JM S-DAAOaE-WfiKWEEK VAH 8è ÜÜR JEKH DA& Elï YAH
&£1JB1HÏB UBEHSGHML KIJ WIEKI^OSHIIB,

Osi de stijgende werkloosheid van dit ogenblik, die in de naaste toe-»
komst nog versneld zal worden door de teragkeer van de gedemobiliaeer-
den uit Indonesië en de doorwerking van de economische crisis, op te
vangen» moet op <3Ét ogenblik reeds overgegaan worden tot bekorting van
d* w*rktl$<l*
De vermindering meet daarbij het eerst gezoeht worden in de ecoaomisoh-
aehadeli|k korte arbeidstijd ep Zaterdagmorgen»
Beae werkweek va«t 42f mir m©et gezien worden als overgang naar de 40-
arig© werkweekr welke insiiddels ook door de grootste Amerikaanse vakbe-
weging, de A.P. of L. aan de orde is gesteld.
TOöfi BE OQSfIN0-AEBj&Ii3SRS instelli^i van een 4-ploegeudieae* en een
werkweek v«a 36 a«ir*

JL
ferheglag van de srbeiasprodaetiviteit, met volledige afwijaiag vaa
elk jaag-eysteem.door Verbeterde arbeidametboden, coördinatie en spe-
oialiaatie van de prodöötie.
Yerbed raa de yervasréigiag vaa fiötteieae 3 t̂xe artikelea en tegengaan
vas de verapilling aan reölajaedoeleindest» deer rérdöorgeveerde beenoei-
ïsg ep de döisseödes vereehilleode merkartikelea*

vaa geede en nuttige staödaard-gebraiksartikelen.
rtffir,



uitvoering *aa woningbouw en ©ooncmiseh nooêaakeiijke open-
bare werken-* # • • -

i5« WörklooBheidsTeraekerisg* uitkering bij gedwongen werkloos-J
held van 90̂  fan bet geldende brato-ïocm*

het
t brato-loon. ;Pe«fdLeaeriïig ©p 60-jarige leeftijd als overgang
p«nsioeng©r©ohtign«id op 55 |aar*naar

Kameraden»
Wij h«bteen hierfeewNEi een aafttal ©isiai geformuleerd» die ook

oaar 0020 overtaiging e«k*r »o««r verbetering ea alt breid ing vatbaar
sljn-* To0r Ö* veriteteriag houden wij PÏIS aaabeifoleo op d* Coaferenti«*
Voor taitbreldlsg willen wij waarschuwen, ^a<Jat bet een hanteerbaar mi*»
nJteaia-*progrsHR moet bii57«at dat gemakkelijk te $Qpü la iriserea Is.

Laat U bierdoor leiden IQ de dieoossies op uw ledenvergade-
ringen en ep a« Land*ll^k« Conferentie.
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bij ite Cööf er«iï*ii»-age3Eiéa en 3e veraofailledae voorstellen»

ft $ W B E £ I> O O S H I l D S T E H I B E E B l H @f

Besalv» $e ia voorgaande bescheiden omschreven pont©»» aijn er nog «en
aantal andere «sfceaf welke op de Conf «rente© naar alle waarseh&ijnlljk*
heid is de «lissassie betrokken gullen worden ©n waarover naar <fe mening
van sommigen «össer lederen altspraak gedaan moet worden,
Haast de specifieke aangelegenheden voor ^Bedrijfsorganisatie* a, denken
we i» de eerste plaats aan ten srasfk van algemene betekenis voor onse be-
weging, dg koiaead© verplichtte werfelooaheidsverzekering.
Ir is IQ oaae JlikLeQe Haai «HUI <3iseussie gefvoerd ov«r de vraag of wij
als beweging sealUl aioetea deelneniefi aaa de uitvoering Tau deae werkloos»

f et een «Itvym^E. is het daarbij niet gekomfea en wi3 hebbe» ia aeste d«e
geen advies *an de Algemene Haaö at» Boerstel ©p 3e Igencta geplaatst*
üöeht de behoefte algemeen gevoeld worden eai toeh ©en altspraak

4e C<M3fer©ntie te ^erkrijges» das kan te Conferentie hiertoe zelf

B» ailn e*«ar dsw* »aök 2 amgperten voorgelegd aan ae ilgeiaene Raa<t*
B&a Voor deelneaiög Öoor ïam. de Jonge ait Ensöh«öe en &é» t«g<^. loer
KaïB» laasisk dit Aasterdaa*
Inmiddels hebben ook andaran 2ieh met deze kwestie bezig gehoaden en kwam
©r van <3e hand van L*v»0s uit - Rott^rdan een steer groot artikel voor- plaat-
siag in d© aiseaesiö-röbriek in *Niea»» Strike».
Boor plaatsgebrek kon dit nog niet worden opgenomen* Achteraf
li^kt het ©J3« als Uitvoer»na Bestaar bet«r dit ook na m>g nist te
M£* MM? all«» wat reed» vereeheee cm «ög aal verschiiBön. geaam®nli1k
alt te geven als aie*n*0i6-**ft£ aas ö« afdelingen.
^Ftati ©v*ï- desa zaak, êle naaw verbonden is aan doel en weaen» en dos
o*t aa» de 0trl|dBi®tfe0dö vaa ona© beweging, ©p de Conferentie
wel gespreken wuraen. Dat kan reeds verhelder end werken.
Maar <tit kan dan als öïïdwa««! van de algemene diseaissie» beeohoawd
<feil# waarin «sgetwl^fald meerd*r« vragen van taötiek en strijdwilae in
periode naar voren komen.

Naar onae aeaing is dat voor de vraag van deelneming aan d«
van de werkloosheidswet 0p ««B, Conferentie nog niet Joirt*

Het üitvöeraod Bssttiur
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Het Bestuur van de A f de lieg Dordrecht ran het O.T.B.
meent, naar aanleiding van h«t voorstel functieverdeling, het vol-
gende te moeten voorstellen t
Tooraltter i W, Smid (ongesalieerd]
SeeretariB-Reaaötear» A. v. ö. Berg ( gesalieerd
Penningmeester t J» §3r®©**nfes«F (o*gesalieera

Wij gaan bij fit vooretel uit van fle gedachte, dat het
werk, zo het enigszins mogelijk is, waargenomen mo«t worden door

Vil weten natuurlijk wel, dat geaal^oerde krachten voor
het werk is «e vakbeweging AH eeneasl nodig zijn, maar mi mo«t«a
traehten 4it a o vee l mogelijk beperkt te houden.

WIJ «ijn «s» mening, dat d» funotie van t«oa.jjigw»B0t»r
door een ongesalieerde toraoht juist goed behandeld kan worden.

2«vena viaden we, &%m wij «ris fuflotiea aan één man
etellen, dat dit verwarrend naat werken, te meer daar v. d. Berg
voor de propaganda dikwijls aiet aanwezig is.

Zo het nodig is, sullen we op de Landelijke Conferentie
aondeliag toeliehten.

J. Srooteaboer,
Secretarie.

VOORSTgX.
IH

Yoor de .1eo«d tot . tl laar.

1. Koateloo» Vakonderwijs in werktijd.
f. Taoantiet

4 wefceo va cent ie aiet dubbel loon.
3. Afschaf f ing van looabelasting.
4* Afschaf f ing van de militaire dienstplicht.
5. P e arbeidersjeagd in de gelegenheidjatellen hun studie

te voltooien door het beschikbaar Btellec van de co-
dige financiën voor studie en onderhoud akoet en.

£*W« van Kiawagen,
SeoretareBse,

C y«g Niffiwegen. JEmilie wil-
heimina, geb. 9-11-1924 t«
Rotterdam (bekend)).
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22 December 1949.

Verslag van de besloten kad ero ur s usvergad ering
belegd door het pDafTbankelijk^erbond^y¥n^Bedrij"fs^- '
organisatie's (O.Y.B.; te Rotterdam, gehouden op
Maandag 12 December 1949 te 20 uur, in het eigen ge-
bouw aan de Claes de Vrieselaan 146 te Rotterdam.

Aanwezig slechts 11 personen.
De vergadering was aangekondingd in"lieuwe Stryd»,

Appels, Philippus Godefridus (bekend), als voor-
zit t errunger end, èpent te 20,1 o uur de vergadering en
veraoekt de aanwezigen zich straks bij de discussie's
te houden aan de behandelde stof en niet te vervallen
in beschouwingen, over dingen, welke men zelf heeft
meegemaakt.

Roozen,Frans, geb:23-5-97 te Dordrecht (bekend),
geeft een kort overzicht van hetgeen reeds in vorige
vergaderingen door hem is behandeld.

Spr. meent dat alle oude organisatie's dood zijn
en dat het kapitalistische stelsel zichzelf vernietigtoj
De ,tijd tot het instellen van een bedrijfsorgansatie |
en arbeidersraden in de bedrijven is thans gekomen.

. Set doel der bedrijfsorganisatie is: een strijdbare
economische organisatie in handen van de arbeiders.
De economische moeilijkheden, chaos en oorlog zullen
voortduren zolang dit kapitalistische stelsel bestaat.
Zolang het kapitalisme niet geheel zal zijn vernietigd
zal de Mklassestrijd" blijven. Spr. zegt.dat de Unie-
bonden het woord klassestrijd uit hun program hebben
geschrapt, waarmee bewezen is dat deze organisatie's
dood zijn. Grond en productiemiddelen»» zijn nog steeds
geen gemeensohapsbezitj zij zijn nog in handen van
enkelen en worden niet gebruikt voor het algemeen
welzijn, doch in het belang van de aandeelhouders en
geldschieters. Het privaatbezit is ,dan ook uitsluitend
kapitalistisch.Lonen en sociale verzorging van de
arbeiders worden beschouwd als de kwade post op de
begroting, waaraan het eerst geknabbeld wordt als <3e
winst voor de bezitteiyvermindert. i

Beide partijen, kapitaal en arbeiders staan tegen^
over elkaar en verdedigen hun vermeend of goed recht.
Het recht van de arbeider wordt ddor de eerste partij

^slechts niet of£ten dele erkend. Ha een staking zal dan ook
meestal ontslag volgen. -Men



-2-

Men kan niet beweren dat alle ondernemers conflic-
ten uitlokken, want er zijn ook zogenaamdeMhumanenwerk-
gevera*

Onder de bestaande omstandigheden en verhoudingen
zal een bedrijfsorganisatie moeten worden ingesteld.
VerbetegJng der lonen, pensioenregeling, vakscholing, i
jmiTapanning. begrijfsvoeding, enz., vormen belangen,
waaraan aandacht moet worden besteed door deze organisatieJ
Haar taak zal uiteraard nog uitgroeien. i

Hierna volgt de overname van het bedrijf door de
arbeiders. Het einddoel is dus niet alleen mede-zeggen-
schap, doch de alleen-zeggensehap. Van een algehele
overname kan alleen sprake zijn als de bedrijfsorganisati^
op democratische wijze alle bedrijfsgenoten omvat. \n bedrijfsgemeenschap van alleen handarbeiders is niet i

mogelijk. j
Be fabriekscommissie die als bestuur der bedrijfs-

organisatie optreedt, moet dan ook bestaan uit mensen uit
alle afdelingen van het bedrijf. Wanneer het beheer der
bedrijven in handen is gelegd van de bedrijfsorganisatie !
mag dit niet uitgroeien tot dictatuur van het proleta-
riaat. Dat past alleen in het raam van bepaalde politieke
partijen. Wij daarentegen spreken alleen van de heerschap-*
pij van de werkers over het productieapparaat. Dit is
noodzakelijk om te komen tot gezonde menselijke verhou-
dingen.

De Bruin, öoenraad (bekend), zegt het met de inleidei
niet eens te zijn als deze beweert dat de Uniebonden dood
zijn. Spr„ verklaart zioh voorstander van het syndicalis-
me.

Van Bodegraven, Pranciscus (bekend) meent, dat wil
men overgaan tot het instellen van een bedrijfsorganisatie
hieraan toch een revolutie vooraf zal moeten gaan. Ook de
machtsverhoudingen zal men daarbij niet kunnen uitsluiten.
Wil men overgaan tot een algemene overname van de bedrij-
ven door de arbeiders dan zal men zeker over de middelen
daartoe moeten beschikken.

Hoek, Adriaan Hendrik, geb:3-7-24 te K'dam(bekend),
zegt voorstander te zijn van het syndicalisme, doch
meent dat de syndicalistische gedachte niet naar voren
moet worden gebracht daar het O.Y.B, daarvoor nog niet
rijp is.

Appels,Ph.G.,voornoemd, zegt, dat wil men komen tot
een bearijïsorganisatie, men de arbeiders eerst zal moe-
ten overtuigen van het falen van de bestaande Unieorgani-
satie' s. Het kader van het O.T.B, zal hier een vruchtbaar
arbeidsterrein vinden.

Spr.sluit te 22.30 uur de vergadering.—EIHDE
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19 December 1949.

Verslag van de besloten ledenvergadering van het
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisatie's (O.V.B.ï
gehouden op Zaterdag 10 December 1949, te 15«30 uur,
in de kleine zaal van "Odeon" aan de GroVernestraat
te Rotterdam.

Aanwezig circa 90 personen,onder wie 2 vrÈuwen.
l De Bruin, Coenraad (bekend) opent te 15,30 uur

de vergadering en heet allen welkom. Spr. zet het doel
van de vergadering uiteen, n.l. het bespreken der
voorstellen voor de op 17 en 18 December a»s. te
Rotterdam te houden Landelijke Conferentie.

(Zie aangehecht afschrift van de agenda en voor-
stellen met toelichting daarop voor die conferentie).

* Smid, Fietse (bekend) verdedigt dan de voorstel-
len doch voegt aan de gegeven toelichting geen nieuwe
gezichtspunten toe.

In de hierop volgende discussie over het "ürgen-L
tie-program^ worden de volgende opmerkingen gemaakt!
^ J Grardeaier, Klaas (bekend) zegt betreffende het
" ürg ent ie-pr ogram", dat uit- het fcnder punt 9 vermelde
moet worden geschrapt:"verhoging van de arbeidspro-
ductiviteit", daar dit in strijd is met de arbeiders-
belangen.
^ ^Qosterwijk, Cornelis (bekend) verklaart zich
voorstander van een loonvloer van fin gnldnn per week
en wil de eis van loonsverhoging van 15585, zoals in
punt I is omschreven, doen schrappen. Spr, eist voorts
1003$ uitkering bil werkloosheid en een 40-urige werk-
week. Spr. vindt de afschaffing van de' loonbelasting
één gebiedende eis, wil dat tegen huurverhoging met
alle middelen wordt gestreden, spr. stelt voor de eis
"stopzetting van alle uitgaven voor leger en vloot11
in het "Urgentie-program" op te nemen.

Spr. zegt tot slot, dat de wonihgbouw onder
toezicht van de arbeidersklasse moét komen en niet
gericht mag zijn op winst--bejag.
•V* * Van £11, Cornelis, geb: 11-2-21 te Papendracht,
wonencte lepe laars inge l 96a te Rotterdam, zegt tegen
verhoging van de arbeidsproductiviteit te zijn, daar

-dit-
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dit een versteviging van het kapitalisme tot gevolg zou heb-
ben.

K Sterk, Arie, (bekend) stelt als eis een lèonvloer van
f. 60,- per week en afschaffing van de loonbelasting tot een
inkomen van 3?. 4.000,-. Spr. wenst geen vijfdaagse werkweek
van 8è uur per dag dooh een werkweek5 van 40 uren.

y\n der Wa I , Marten, (bekend) zegt, dat meer propaganda
moet worden gemaakt in de bedrijven, ook ten aanzien van een
loonyloer van f . 60,-^.
y 'Hofland., Albert, (bekend) voelt zich teleurgesteld omdat

in het urgent ie- program niets over het jeugd vraagstuk te vin-
den is.
K va,n Os' Leendert, (Bekend) stelt een jLooQsverhQgjLjag_jBncLQr<

variJL5f welke niet gebonden is aan een bepaalde loonklasse.
fpr. verklaart zich tegen productie-verhoging en eist _

verhoging d.er-iiuidige-pe.naifiejaenJ,_Spr. maakt voorts aanmer-
king op de volgorde waarin de 12 eisen zijn gesteld.
"̂  » Kruidhof , En&el Harm, (bekend) zegt tegen loonbelasting
te zijn, dooh voorstander van pjrodunt-ia-vaT-hoging evenwel
onder controle engten bate van de arbeiders .
^ ' Sanders, (verdere personalia onbekend) meent, dat bij
invoering van een 5-daagse werkweek en een glijdende uren-
schaal bij werkloosheid, geen werkloosheid verzekering meer
nodig is.
A, l Brouwers , (verdere personalia onbekend) eist een herzie-
ning van de ziekte- en ongevallenwet. ~~

de Bruin, C., voornoemd, zegt, dat het weduwen-. .eja.„we-
KfinpejTfvrogn in d R lp.e n R i oenregeling moet word en "opgenomen .
Sp~r~. stelt voor de gekozen afgevaardigden vrij mandaat te
geven voor wat betreft het urgentie-program.

van den Berg, Anton, (bekend) , die nog enkele punten
an het urgentie-program toelicht, wil ook de afgevaardigden
in zake dit program vrij mandaat geven; immers de beslissing
over het urgentie-program wordt pas na rijp beraad genomen.

de Bruin. C., voornoemd, brengt dan de 3 door de Lande-
lijke Saad geformeerde voorstellen in stemming. Zij worden
jnet a lgeaene_g temmen aangenomen. Spr. stelt vervolgens de
" dé a . s . Land e li jke Con-

1̂fVrentïe aan de orde. Voor de a^d_eling„Rgtterdam zullen 30
afgevaardigd e n wöfcTën gekozen, wan wie alvast bekend zijn:
Verhuist, verderf personalia onbekend;

Marten, voornoemd;
verdere personalia onbekend;

Gardenier, K., voornoemd;
Brouwers, voornoemd; ?
van Die.f en, Jilles, 6-9-16 te Rotterdam; (bekend)

4,'ia.e Neef, Marinus,C,13-8-12 te Rotterdam; (bekend)
Kj ran H^wegen, Jan; (Takend) ^

gruidhpf,E.H., voornoemd;
j Sparreboom, Jacob Hendrik; (bekend)

van T il



van uil, C., voornoemd;
j-H; er k , A » , voornoemd;
Appels, Philippus G-oéefridus; (bekend)

i geartz, Willemj (bekend)
ffofET"Adriaan Hendrik, 3-7-24 te Rotterdam; (bekend)
UïïSB» Johann Theodorj (bekend) en
Ooéterwijk, Roza, geboren 5-2-32 te Rotterdam, wonende
West Yarkenoordseweg 27/8 te Rotterdam, voor de jeugd.(Doch-
ter van ODsterwi.ik, Cornelis, voornoemd.)

Zij zullen worden gecompleteerd met afgevaardigden
uit de verschillende afdelingen tot 30 man.

^e voorzitter sluit hierna te 18.30 uur de vergade-
ring. Einde.

C



A F S C H U I F T

0. ONAFHANKELIJK VERBOHD VAN' BEDRIJFSORG-AKESATIES. O,
9. V.

B. B.

A & E H D A,- • ii

voor de Landelijke Conferentie van het O.Y.B, op ZATERDAG 17 en ZONDAG- j
18 December 1949 in de zaal van het Doofstommeninstitaut aan de Amman- i
straat t e R o t t e r d a m .

Z A T E R D A G - 1 7 DECEMBER.

1. Opaening van de Conferentie om 15.30 n.m.
2. Van 16 uar tot 17.15 uur

Inleiding door de Landelijk Secretaris A.v.d. Berg
(Inhoudsomschrijving in aparte bijlage)

3. Van 17.15 aar tot 18.30 aar
Ie Ronde der discussie.

4. Om 6.30 aar sluiting van de eerste Conferentie-zitting,

Z A T E R D A G A V O N D 1 7 DECEMBER.

Van 20-23 aar INTIEME FEESTAVOHD voor de afgevaardigden en belangstel-
lenden in een andere zaal van hetzelfde geboaw.

Z O N D A G 1 8 DECEMBER

j.. Opening van de 2e zitting om 9«30 precies.
2. Tot 11.30 uur voortzetting van de Ie ronde der discussie.
3. Van 11.30 uar tot 12.15 uur

Beantwoording der discussie door de inleider.
4. Van 12.15 tot 13 uur - PAUZE
5. Van 13 uur tot 14.30 uur

2e Ronde der discussie.
6. Van 14.30 uur tot 15.15 aar

Beantwoording en samenvatting van de gevoerde discussie en stemmingen
over voorstellen en resolutie.

7. Om 15.30
Slaiting der conferentie.
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V O O R S T E L L E R

voor de Landelijke Conferentie van het O.7.B. over mogelijkheden van
propaganda en werkwijze voor de periode van

l DECEMBER 1949 tot l JULI 1950.
De grote propaganda-campagne van het O.V.B.,.waartoe op de Landelijke

Conferentie van 13 Juni 1949 werd besloten,is volgens de daar
opgestelde richtlijnen gevoerd en afgesloten.
De opzet hiervan was in de eerste plaats meerdere bekendheid te geven
aan het bestaan van het O.V.B.
Voor zover onze (nog altijd te beperkte) middelen ons dit veroorloofden,
kannen wij zeggen hierin geslaagd te zijn.
Rekening houdend met de werkelijkheid stelden wij ons geen overdreven,
optimistische verwachtingen ten aanzien van een grote toevloed van nieuwe
leden,
leze propaganda-campagne werd beschouwd als de basis, waarop verder voort-
gebouwd zou kunnen worden door de afzonderlijke bedrijfsorganisatie1s em
plaatselijke afdelingen.
Deze 2de periode is nu aangebroken.
De, terwille van een zo groot mogelijke krachtsontplooiing, sterk doorge-
voerde centralisatie van onze beweging gedurende de afgelopen 5 maanden,
wordt beëindigd én in de plaats.daarvan moet gestreefd worden naar een
toestand, waarin de autonomiteit der aangesloten Bedrijfsorganisatie's
zo goed megelijk wordt verzekerd.
De omvang van onze beweging en de grote moeilijkheden, waarvoor zij zich
in deze organisatorische opbouwperiode ziet geplaatst, vereisen daarbij
vanzelfsprekend de grootste mate van saamhorigheid en het inzicht dat alles
wat door de verschillende organen van het O.V.B, voor hen zelf noodzakelijk
wordt geaoht, toch aan moet paasen bij de belangen van alle andere delen
der beweging.
Na bestudering van alle mogelijkheden en wenselijkheden dienaangaande,
kwam de Algemene Raad er toe, de volgende voorstellen als advies van haar
kant voor te leggen aan de Landelijke Conferentie.

V O O R S T E L I .

VORMING VAN EM GEMEBAAL PROPAG-ANDAFOEDS .

de voortzetting der propagaganda te verzekeren, wordt besloten
tot de vorming van een Centraal Propagandaf onds, waaruit ioor de Algemene
Raad subsidie' s verstrekt kunnen worden, daar waar dit nodig en wenselijk
wordt geacht.
Een schema voor de Ie toewijzingen zal aan de Landelijke Conferentie worden
voorgelegd.

V O O R S P E L II.

6VER-DE

In nauw verband met fiét voorstel "Centraal Propagandaf onds" en doordrongen
van het feit, dat de propaganda voor onze beweging en onze gedachten, in
de positie waarin de arbeidersklasse verkeert, onze voornaamste opgave is,
moeten wij besluiten opnieuw een deel van de gelden, bestemd voor onze
Centrale Weerstandekas, aan deze allernoodzakelijkste vorm van strijd te
besteden.

-De-
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De verdeling der contributiegelden wordt dan als volg-t:

1. Plaatselijke Bedrijfsorganisatie«s
2. plaatselijke Centrales
3. Landelijke Bedrijfsorganisatie
4. Centrale Weerstandskas
5. Centraal Propagandafonds
6. Algemene Raad van het O.Y.B.

100 $

Bij punt l en 2, inkomsten der Plaatselijke Bedr.org. en PI. Centrales
moet er rekening mee worden gehouden dat in die afdelingen, waar het
door geringe omvang van de Plaatselijke Bedrijfsorganisatie1 s niet me-
gelijk is deze zelfstandig te doen functioneren, de 45$ van debinkomsten
geheel in de Centrale Kas der Plaatselijke Centrales gestort worden.
Waar de Pl.Bedr.org. wel functioneren Jtoait als regel 2o$ aan de Plaatse-
lijke Bedr.org. en 25$ aan de Plaatselijke Centrales.
In onderling plaatselijk overleg kan hiervan om practisohe redenen worden
afgeweken.
Bij punt 3, inkomsten der Landelijke Bedrijfsorganisatie' s, wordt opge-
merkt, dat de hiervoor bestemde 15$ alleen wordt afgedragen voor zover
er reeds Landelijke Bedr.org. bestaan, die er zelf aanspraak op maken en
zelf een regeling voor de inning treffen.
Waar dit niet het geval is, tomen de gelden in de kassen der Plaatselijke
Bedr.Org. of Plaatselijke Centrales,
Punten 4 en 5, Afdracht aan Centrale Weerstandskas en Centraal Propaganda-
ronds eik i24$.
Hiervoor geldt dus wat als inleiding van voorstel No.ll geschreven werd.
Opgemerkt dient hierbij, dat de 2i$ afdracht aan het «Noodfonds van het
O..V.B.", waartoe op het Stichtingsoongres werd besloten, niet meer als
vaste post genoteerd wordt.
Als het mogelijk is, zullen de afdrachten aan dit "Noodfonds*1 gedaan wor-
den. Zou echter het "Centraal Propagandaf onds deze gelden nodig hebben,
dan gaat dit als het belangrijkste voor.
Punt 6. Inkomsten voor de Algemene Raad van het O.V.B., 15$.
Hiervan doet het Uitvoerend Bestuur alle uitgaven voor het Landelijk Appa-
raat van het O.Y.B., uitgezonderd die voor de propaganda. "Nieuwe Strijd",
ons 14-daags orgaan wordt hieruit gefinancieerd voor zover Het betreft het
aantal kranten dat voor de leden nodig is. Extra kranten voor propaganda
kunnen door de Bedrijfsorganisatie^ of Plaatselijke Centrales worden bij-
besteld en kosten dan 3 cent per exemplaar.

V O O R S T E L III

Pujactieverdeling^in het Uit voer end „Best u ur_ van. Algemene Raad.

Op het Stichtingscongres in October 1948 werd het Uitvoerend Bestuur als
volgt Samengesteld:
Voorzitter - W. Smid,
Secretaris-Redacteur - A. v. d. Berg.
Penningmeester - J.Bestman.

Van deze 3 uitvoerende bestuurders werd alleen de secretaris-Redacteur
door de Algemene Raad gesalarieerd.
De Voorzitter was in gesalarieerde dienst bij de Plaatselijke Centrale
Rotterdam en de Penningmeester bij de Bedrijfsorganisatie «Verkeer».
Beiden hebben daarmede öan druk bezette functie te vervullen en zullen in
de toekomst jn nog sterkere mate, vooral in de propaganda van die delen der
beweging worden betrokken.

-Hierom-



-3-

Hierom is bet nodig alle organisatorische en administratieve werkzaam-
heden zo veel mogelijk door de vrijgestelde bestuurder van de Algeaene
Raad, A.v.dBerg, met behulp van een fcantoorkraoht te doen verrichten.
Baarjoe zouden de gescheiden functie1s van Secr. en Penn. tot l functie
moeten worden Samengetrokken.
De Algemene Raad stelt voor tot aan het e.v. tweejaarlijkse congres van
Het O.V.B., dat in 1950 moet plaats vinden, het Uitvoerend Bestuur als
volgt te wijzigen:
Voorzitter - ¥, Smid - (ongesalarieerd)
Seor.-Penningm.-Redacteur - A.v.d.Berg - (gesalarieerd)
2e Secr.-Penningm. - J-Bestman (ongesalarieerd)
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ter beoordeling aan de Landelijke Go nferentie van het O.V.B, op 17 en
18 December 1949 te Rotterdam.

Steeds duidelijker komt vast te staan, dat van alle beloften over verbe- j
tering van het levenspeil der werkende massa niets zal worden verwezen-
lijkt. Integendeel, de wanverhouding tussen lonen en prijzen, ten nadele
van de arbeidersklasse neemt toe en nieuwe verslechteringen staan ons te
wachten.
Ir valt een groeiende ontstemming waar.te nemen, ook in de rijen van de
arbeiders georganiseerd in de Unie-organisatie's. De bestuurders cleser
organisatie's zien zich hierdoor gedwongen wat meer radicale taal te la-
ten horen, de schijn aan te nemen alsof zij zich verzetten tegen de gang
van zaken en druk bezig zijn voor de arbeiders gunstiger levensvoorwaar-
den te veroveren.
Ln werkelijkheid gaan zij echter nog steeds accoorct met de funeste rege-
ringspolitiek en zijn al hun veroveringen slechts ontoereikende lapmid-
delen, die geen £ enkel propleem voor de arbeidersklasse oplossen.
Er zijn iakekenen, die er op wijzen, dar er een kentering begint te komen
*.n de passiviteit en apathie der massa.
, ij hebben onder deze omstandigheden de taak deze groeiende ontevreden—

-keidrté stimuleren en te richten op de strijd voor een aantal radicale
eisen, die, hoewel van zeer ingrijpende aard, voor de massa toch aanvaard-
baar zijn als te verwezenlijken in deze tijd.
Enerzijds richten wij ons hiermee op de onmiddellijke verlichting van de
dagelijkse noden der massa, anderzijds zullen déze eisen en de strijd,
die er voor gevoerd wordt, een revolutionerende invloed kannen hebben
op de geestelijke instelling dier massa en het begin vormen voor verder
reikende strijd en doeleinden.
Het is onze taak er voor te zorgen, dat niet opnieuw de oude vakbondslei-
ders de kans krijgen de in beweging komende massa, met schijnoplossingen
in het slop te voeren*
Uitgaande van deze overwegingen, moet onze Landelijke Conferentie er toe
komen een beknopt "Urgentie-program" samen te stellen, dat in d,e komende
periode door onze propaganda gepopulariseerd zal moeten worden ©ad9* de
werkende massa, hem strijdbereidheid versterken en tegelijkertijd hun aan-
dacht in versterkte mate richten op de nieuwe organisatie die daarbij
leiding geeft.
Dit "Urgentieprogram" zal naar onze mening de volgende eisen voor deze
periode moeten bevatten:

I
Onmiddellijke loonsverhoging van 15$ voor alle lonen en salarissen beneden
de 70 gulden per,week. Daarboven geleidelijk afnemende verhoging tot̂ iöax.
loongrens van 80 gulden per week is bereikt.

«2—
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Gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid voor mannen en vrouwen.

-1.
Verbod van doorberekening der loonsverhoging in de prijs der productie.
DUS HOONSVERHO&ING TIN KOSTE VAN DE WINST.

Invoering van de glijdende loonschaal, waardoor onmiddellijk de nadelen
van prijsstijgingen opgevangen worden door automatische verhoging der
lonen.
De bedenkingen tegen de glijdende loonschaal, dat zij bij prijsdaling i
in benedenwaartse richting zou werken, kunnen weerlegd worden met het j
argument, dat, wanneer ondanks de verhoogde lonen,het toch mogelijk
blijkt om de prijzen te verlagen, er geesn reden is om ook de lonen te
*~erlagen.

6

Strenge doorvoering van een dividend-stop op ten hoogste 2$.
Maatregelen tegen de beursmanipulatie1s, waardoor op het ogenblik de
dividend-stop van de zijde der kapitaalbezitters doorbroken wordt.
Storting van de overwinsten in een algemeen reservefonds, waaruit mede
de uitgaven vpor sociale maatregelen worden bestreden.

7

Instelling in de bedrijven van arbeiders-controle- 0n productie-comité's
waardoor enerzijds gewaakt wordt tegen het ontoelaatbaar wegwerken door
de werkgevers van overwinsten en anderzijds de arbeiders mee be-palen
wat en hoe er ©p de economisch meest verantwoorde wijze , geproduceerd
zal worden.

8

LIJÈRECÏE INVOERING VAN DE 5-DAAGSE-WERKWEEK VAN 8& UUR PER DAG EN VAN i
Dl GLIJDENDE URENSCHAAL BIJ WERKLOOSHEID.
Om de stijgende werkloosheid van dit ogenblik, die in de naaste toe-
komst nog versneld zal worden door de terugkeer van de gedemobiliseer-
den uit Indonesië en de doorwerking van de economische crisis, op te
vangen, moet op djfct ogenblik reeds overgegaan worden tot bekorting van
de werktijd.
De vermindering moet daarbij het eerst gezocht worden in de ©conomiseh-
sehadelijk korte arbeidstijd op Zaterdagmorgen.
Deze werkweek van 42-| uur moet gezien worden als overgang naar de 40-
urige werkweek, welke inmiddels ook door de grootste Amerikaanse vakbe-
weging, de AoP, of L. aan de orde is gesteld.
VOOR DE CONÏINU-ARBEIDERS instelling van een 4-ploegendienst en een
werkweek van 36 uur.

JL
Verhoging van de arbeidsproductiviteit, met volledige afwijzing van
elk jaag-systeem,door Verbeterde arbeidsmethoden, coördinatie en spe-
cialisatie van de productie.
Verbod van de vervaardiging van nutteloze luxe artikelen en tegengaan
van de verspilling aan reclamedoeleinden, door vérdoorgevoerde besnoei-
ïng op de duizenden verschillende merkartikelen.
Productie van goede en nuttige standaard-gebruiksartikelen. ,„

—10—
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10

Versnelde uitvoering van woningbouw en economisch noodzakelijke open-
bare werken.

11

Premie-vrije werkloosheidsverzekering. Uitkering bij gedwongen werkloos-
heid van 90$ van het geldende bruto-loon.

_12_

Premie-vrije pensioenverzekering. Pensioenuitkering van 90$ van het
geldende bruto-loon. Pensionering op 60-jarige leeftijd als overgang
naar de pensioengerechtiglaeid op 55 jaar.

Kameraden,
Wij hebben hierboven een aantal eisen geformuleerd, die ook

naar onze overtuiging zeker voor verbetering en uitbreiding vatbaar
zijn. Voor de verbetering houden wij ons aanbevolen op de Conferentie.
Voor uitbreiding willen wij waarschuwen, omdat het een hanteerbaar mi-
nimum-program moet blijven, dat gemakkelijk te populairiseren is.

Laat U hierdoor leiden in de discussies op uw ledenvergade-
ringen en op de Landelijke Conferentie.
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bij de Conferentie-agenda en de verschilledde voorstellen.

D E W E R K L O Q S H E I D S Y I R Z E K E R I N G .

Behalve de in voorgaande bescheiden omschreven punten, zijn er nog een
aantal andere zaken, welke op de Conferentie naar alle waarschaijnlijk-r
heid in ae discussie betrokken zullen worden en waarover naar de mening
van sommigején onzer ledetjfeen uitspraak gedaan moet worden.
Haast de specifieke aangelegenheden voor de Bedrijfsorganisatie's, denken
we in de eerste plaats aan een zaak van algemene betekenis voor onze be-
weging, de komende verplichtte werkloosheidsverzekering.
Er is in onze Alggmene Raad een discussie gevoerd over de vraag of wij
als beweging zouden moeten deelnemen aan de uitvoering van deze werkloos-
heidswet.
Tot een uitspraak is het daarbij niet gekomen en wij hebben in deze das
geen advies van de Algemene Raad als voorstel op de Agenda geplaatst.
Mocht de behoefte algemeen gevoeld worden om toch een uitspraak hierover
op de Conferentie te verkrijgen, dan kan de Conferentie hiertoe zelf be-
sluiten.
Er zijn over deze zaak 2 rapporten voorgelegd aan de Algemene Raad,
Eén voor deelneming door Kam. de Jonge uit Enschede en één tegen, door
Kam. Nansink uit Amsterdam.
Inmiddels hebben ook anderen zich met deze kwestie bezig gehouden en kwam
er van de hand van L.v.Os "uit Rotterdam een zeer groot artikel voor- plaat-
sing in de discussie-rubriek in «Nieuwe Strijd*1.
Door plaatsgebrek kon dit nog niet worden opgenomen. Achteraf beschouwd
lijkt het ons als Uitvoerend Bestuur beter dit ook nu nog niet te plaat-
een, maar alles wat reeds verscheen en gog zal verschijnen, gezamenlijk
uit te geven als discussie-stof aan de afdelingen.
Er kan over deze zaak, die nauw verbonden is aan doel en wezen, en dus
olak aan de strijdmethode van onze beweging, op de Conferentie natuurlijk
wel gesproken worden. Dat kan reeds verhelderend werken.
Maar dit kan dan als onderdeel van de algemene discussies beschouwd wor-
den, waarin ongetwijfeld meerdere vragen van tactiek en strijdwijze in deze
periode naar voren komen.
Wij denken b.v. aan het probleem van komende partiële stakingen, langzaam80
^ctie's, zitting nemen in bedrijfskernen e.d.
jit de discussie's zelve zal blijken voor welke zaken een onmiddellijke
uitspraak wordt verlangd.
Naar onze mening is dat voor de vraag van deelneming aan de uitvoering
van de werkloosheidswet op deze Conferentie nog niet juist.

Het Uitvoerend Bestuur.



A F S C H R I F T .

H A S EJ£_0 M E N 7 0 O R S T E L L E N .

VOORSTEL DORDRECHT .

FJJNGTIE-VEEDELING- UITVOEREND BESTUUR.

Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van het O.V.B.
meent, naar aanleiding van het voorstel functieverdeling, het vol-
gende te moeten voorstellen J
Voorzitter j W. Smid (ongesalieerd
Secretaris-Redacteur: A.v.d,Berg f gesalieerd
Penningmeester : J. Grootenboer (ortgesalieerd

Wij gaan bij dit voorstel uit van de gedachte, dat het
werk, zo het enigszins mogelijk is, waargenomen moet worden door
ONGESALIEERDE KRACHTEN.

Wij weten natuurlijk wel, dat gesalDjêerde krachten voor
het werk in de vakbeweging nu eenmaal nodig zijn, maar we moeten
trachten dit zoveel mogelijk beperkt te houden.

W i j - z i j n van mening, dat de functie van penningmeester
door een ongesalieerde kracht juist goed behandeld kan worden.

Tevens vinden we, als wij drie functies aan één man
stellen, dat dit verwarrend gaat werken, te meer daar v.d.Berg
voor de propaganda dikwijls niet aanwezig is.

Zo het nodig is, zullen we op de Landelijke Conferentie
dit mondeling toelichten.

J. Srootenboer,
Secretaris.

VOORSTEL JEÜGDSROEP ROTTERDAM.

SEEQIAJa JEÜ&DEISEN IN HET URGENT IE^?RO&RAM.

Voor de jeugd tot + 23 .laar.

1. Kosteloos Vakonderwijs in werktijd.
2. Vacantie:

4 weken vacantie met dubbel loon,
3* Afschaffing van loonbelasting.
4. Afschaffing van de militaire dienstplicht.
5. De arbeidersjeugd in de gelegenheidjstellen hun studie

te voltooien door het beschikbaar stellen van de no-
dige financiën voor studie en onderhoudskosten.

E «W * van ITimwegen,
Secretaresse,

( van Mmwegen, Emilie Wil-
helmina, geb. 9-11-1924 t
Rotterdam (bekend)).
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.; Verbinding: No»L2
'Doss.7A/15
Onderwerp: Agenda C.V.B.-congres

20 December

Volgno.

' 22 DEC. 1049

AC

Hierbij wordt toegezonden een exemplaar van de agenda

voor de landelijke conferentie van het Onafhankelijk Ver-

bond van Bedrijfsorganisaties (O.V.B.), gehouden op l? en

December 1949 te Rotterdam, (einde)

C.



0. ONAFHANKELIJK .VERBOND VAN BEDRIJESORGANISATIES. 0.^ _ _ _ _ y^

- . .B. ' . . . !B... „

voor de'landelijke Conferentie van het C.V.B, op ZATERDAG 17 en ZONDAG
18 December 1949 in de zaal van het Doofstommeninstituut aan de Amman-
straat te R o t t ' e r d a m .

1. Opening v§.n de Conferentie om 15.30 uur n.m*
2. Van 16 uur tot 17-15 uur

Inleiding door de Landelijk Secretaris A.v.d.Berg
(Inhoudsomschrijving in aparte bijlage)

3. Van 17.15 uur tot 18.30 uur
Ie Ronde der discussie.

»

4* Om 6.30 uur sluiting van de eerste Conferentie-zetting.

Z A T E _ R D A ,G_A_y O _ N S _ 17̂

Van 20 tot 23 uur CTTIEME_gEEgTAVQKD voor de afgevaardigden en belang-
stellenden in een andere^zaal van hetzelfde gebouw.

Z O E D_A_ G ISJDECEMBER

1. Opening van de 2e zitting om 9.30 precies.
2. Tot 11*30 uur voortzetting'van de Ie r:onde der discussie.

3. Van 11.30 uur tot 12.15 uur
Beantwoording der discussie door de inleider.

4. Van 12.15 tot 13 uur - PAUZE

5. Van 13 uur tot 14.30 uur
2e Ronde der discussie/.

6. Van 14.30 uur tot 15.15 uur .
Beantwoording en samenvatting van de gevoerde discussie 'en stemmin-
gen over voorstellen en resolutie.

7'. Om 15.30 .
Sluiting der Conferentie.



r . V O O R S T E L L E g

voor de landelijke Conferentie van het Q.V.B. over mogelijkheden van
propaganda en werkwijze voor de periode, van

l DECEMBER 1949 tot l JUII 1950.

Do grote propaganda-campagne van het O.V.B., waartoe op de landelijke
Conferentie van 13 Juni 1949 werd besloten, is volgens de daar opge-
stelde richtlijnen gevoerd en afgesloten.
Do opzet hiervan was in de eerste plaats, meerdere bekendheid te geven
aan het bestaan van het O.V.B.
Voorzover onze (nog altijd te beperkte) middelen ons dit veroorloofden.;
kannen wij zeggen hierin geslaagd te zijn.
Rekening houdend met de werkelijkheid stelden wij ons geen overdreven,
•optimistische verwachtingen ten aanzien van een grote toevloed van
nieuwe leden.
D^ze propaganda-campagne werd beschouwd als de basis, waarop verder
voortgebouwd zou kunnen worden door de afzonderlijke Bedrijfsorgani-
saties en Plaatselijke Afdelingen.
Deze 2e periode is nu aangebroken.
De, terwille van een zo groot mogelijke krachtsontplooiing, sterk
doorgevoerde centralisatie van onze beweging gedurende de afgelopen
5 maanden, wordt beëindigd en in de plaats daarvan moet gestreefd wor-
den naar een toestand, waarin de autonomiteit der aangesloten Bedrijfs-
organisaties zo goed mogelijk wordt verzekerd.
De omvang van onze beweging en de grote moeilijkheden, waarvoor zij
zich in deze organisatorische opbouwperiode ziet geplaatst, vereisen
daarbij vanzelfsprekend de grootste mate van saamhorigheid en nat in-
zicht dat alles wat door de verschillende organen van hut O.V.B, voor
henzelf noodzakelijk geacht wordt, toch aan moet passen bij de bdan-
g:;n van alle andere delen der beweging.
N ti bestudering van allu mogelijkheden en wenselijkheden dienaangaande,
Iraam do Algemene Raad er toe, de volgende voorstellen als advies van
hs,£:.r kant voor te leggen aan de Landelijke Conferentie.

o R E
VORMING VAK EEB £ENTRAALmPROPAGApAFOIDS...

Teneinde de voortzetting der Propaganda tb- verzekeren, wordt besloten
tot de vorming van een Centraal Propagandafonds, waaruit door de Alge-
mejae Raad subsidies verstrekt kunnen worden, daar waar dit nodig on
wenselijk wordt geacht.
Ben schema voor de eerste toewijzingen zal aan de landelijke Conferen-
tie worden voorgelegd.

V 0 C B 3 T E II.

O VSR J3E BE S TEMMING^ DERJ3 ONTR I.BUTI E-INKOMS TE%

In nauw verband met het voorste.-! "Centraal Propagandafonds" en door-
drongen van het feit, dat de propaganda voor onze beweging en onzo gn.~
dachten, in de positie waarin de arbeidersklasse verkeert, onze voor-
naamste opgave is, moeten wij besluiten opnieuw een deel van de gelden,
bestemd voor onze Centrale Weerstandskas , aan deze allernoodzakelijk-
ste vorm van strijd te besteden.
D$ verdeling der contributiegelden wordt dan als volgt s

l» Plaatselijke Bedrijfsorganisaties
2. Plaatselijke Centrales
3. Landelijke Bedrijfsorganisaties
4. Centrale We&rstandskas
5 i Centraal Propagandafonds
6. Algemene Raad van het O.V.B.

Zie blz.-2-.
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T O E I_ I _ C H_ JD_I N__G

Bij' pont, I en 2, inkomsten der Plaatselijke Bedr.org. en PI. Centrales
moiTer ' rêllnirig mee worden gehouden dat in die afdelingen, waar hot
door geringe omvang van.de Plaatselijke Bedrijfsorganisaties niet mo-
gelijk is deze zelfstandig te doen f anctioneren, de 45$ van de inkom-
sten geheel in de Centrale Kas der Plaatselijke Centrales gestort wor-
den.
Waar de Plaatselijke Bedr.Org. wel functioneren komt als regel "20$ aan
de Plaatselijke Bedr.Org. en 25$ aan de Plaatselijke Centrales.
In onderling plaatselijk overleg kan hiervan om praotische redenen
worden afgeweken.

Bi j pjant_3, inkomsten der Landelijke Bedrijfsorganisaties, wordt opge-
morkt, dat' de hiervoor bestemde 15$ alleen wordt afgedragen voor zover
er reeds landelijke Bedr.Org. bestaan, deze er zelf aanspraak op maken
en zelf een regeling voor de inning treffen.
Waar dit niet het geval is, komen de gelden in de kassen der Plaatse-
lijke Bedr.Org. of Plaatselijke Centrales.

P ia.fi t o n_ 4_ jsn _ 5_̂  Afdracht aan Centrale Weerstandskas en Centraal Propa-
gandafonds elk 12V'2 $.
Hiervoor geldt das wat tls inleiding van Voorstel Ho. 2 geschreven
werd.
Opgemerkt dient hierbij, dat de 2'/2 $ afdracht aan het "Hoodfonds v -n
hot O.V.B.", waartoe, op het Stichtingscongres werd besloten, niet maur
als vaste post genoteerd wordt.
Als het mogelijk is, zullen de afdrachten aan dit "Noodfonds" gedaan
worden. Zou echter het Centraal Propagandafonds deze gelden nodig heb-
ben, dan gaat dit als het belangrijkste voor.

Pant _§_. Inkomsten voor de Algemene Raad van het O.V.B., 15$.
Hiervan doet het Uitvoerend Bestuur alle uitgaven voor hdt Landelijk
Apparaat van het O.V.B., uitgezonderd die voor de propaganda ̂ Jj-euww
Strijd^, ons 14-dangs orgaan wordt hieruit gef inancieerd voor zover
hot betreft het aantal kranten dat voor de leden nodig is. Extra kre-
ten voor propaganda kunnen door de Bedrijfsorganisaties of Plaatselijk
Centrales worden bijbestold en kosten dan 3 cent per exemplaar.

V O O B S T E L 3.

ln het

Op het Stichtingscongres in October 1948 werd het Uitvoerend Bestuur
als volgt samengesteld;

Voorzitter - W. Smid.
Secretaris-Eedacteur - A.v.d.Berg.
Penningmeester - J. Bestman.

Van deze 3 Uitvoerende Bestuurders" werd alleen de Secretaris-Eedaoteur
door de Algemene Eaad gesalarieerd.
De Voorzitter was in gesalarieerde dienst bij de Plaatselijke Centrale
Rotterdam en de Penningmeester bij de Bedrijfsorganisatie "Verkeer".
Beiden hebben daarmede een drukbezette functie te vervullen en zullen
in de toekomst in nog sterker mate, vooral in de propaganda van die
delen der beweging, v/orden betrokken.
Hierom is het nodig alle organisatorische en administratieve werkzaam-
heden zoveel mogelijk door de vrijgestelde bestuurder van de Algemene
Baad, A.v.d.Berg, met behulp van een kantoorkracht te doen verrichten*
Daartoe zouden de gescheiden functies van Secretaris en Penningmeester
tot één functie moeten worden samengetrokken.
De Algemene Raad stelt voor tot aan het e. v. tweejaarlijkse Congres vr.n
hot O.V.B., dat in 1950 moet plaatsvinden, het Uitvoerend Bestuur cis
volgt te wijzigen!

Voorzitter - W. Smid - (ongesalarieerd)
Seor.-Penningffi-Eedacteur - A.v.d.Berg - (gesalarieerd)
2e Seor.Penningm. - J. Bestman ( ongesalarieerd)



O N T W E E P - Ü R G E N T I E P B O G E A M ,

ter beoordeling aan de landelijke Conferentie van het O.V.B, op 17 en
18 December 1949 te Rotterdam.

Steeds duidelijker komt vast te staan, dat van alle beloften over ver-
botering-van het levenspeil der werkende massa niets aal worden verwe-
zenlijkt. Integendeel, de wanverhouding tussen lonen en prijzen, ten
nadele van de arbeidersklasse, neemt toe en nieuwe verslechteringen
staan ons te wachten.
Er valt een groeiende ontstemming waar te nemen; ook in de rijen van de
arbeiders georganiseerd in de Unie-organisaties.De bestuurders dezer
organisaties zien zich hierdoor gedwongen wat meer radicale taal te.
laten horen, de schijn aan te nemen alsof zij zich verzetten tegen de
gang van zaken en druk bezig zijn voor de arbeiders gunstiger levens-
voorwaarden te veroveren.
In werkelijkheid gaan zij echter nog steeds aocoord met de funeste rs-
geringspolitiek en zijn al hun veroveringen slechts ontoereikende lap-
middelen, die geen enkel probleem voor de arbeidersklasse oplossen*
Er zijn tekenen, die er op wijzen, dat'er een kentering begint te kom^n
in de passiviteit en apathie der massa.
Wij hebben onder deze omstandigheden do taak. deze groeiende ontevred^n-
.heid en verzetswil te stimuleren en te richten op de strijd voor een
aantal radicale eisen, die, hoewel van zeer ingrijpende aard, voor de
massa toch aanvaardbaar zijn als te verwezenlijken in deze tijd»
Enerzijds richten wij ons hiermee op de onmiddellijke verlichting van.
de dagelijkse noden der massa, anderzijds zullen deze eisen en de
strijd,die er voor gevoerd wordt, een revolutionerende invloed kunnen
hebben op de geestelijke instelling dier massa en het begin vormen
voor verder reikende strijd en doeleinden.
Het is onze taak er voor te zorgen, dat niet opnieuw de oude vakbonds-
leiders de kans krijgen de in beweging komende massa, met schijn—oplos-
singen in het slop te voeren»-
Uitgaande van deze overwegingen, moet onze Landelijke Conferentie er
toe komen een beknopt "Urgentie-Progrsm" samen te stellen, dat in de
komende periode door onze propaganda gepopulariseerd zal moeten wordon
ojcdor de werkende massa, hun strijdbereidheid versterken en tegelijker-
tijd hun aandacht in versterkte mate richten op de nieuwe organisatie
die daarbij leiding geeft.
Dit"Urgentie-Program" zal naar onze mening de volgende eisen voor deze
periode moeten bevatten!

_I_

Onmiddellijke loonsverhoging van 15$ voor alle lonen en salarissen be-
neden de 70 gulden per week. Daarboven een geleidelijk afnemende ver-
hoging tot een maximum loongrens van 80 gulden per week is bereikt

Invoering van een loonvloer van 55 gulden per week voor die lonen,
welke na de algemene loonsverhoging van .15̂ , beneden dat bedrag blijven»

G-elijk loon voor gelijkwaardige arbeid voor mannen en vrouwen.

Verbod van doorberekening der loonsverhoging in de prijs der producten.
DUS LOONSVERHOGING TEN KOSTE VAN DE WINST.

Invoering van de glijdende loonschaal, waardoor onmiddellijk de nadelen
van prijsstijgingen opgevangen worden door 'automatische verhoging dei-
lonen.
De bedenkingen tegen de glijdende loonschaal, dat zij bij prijsdaling
in benedenwaartse richting zal werken, kunnen weerlegd worden met het
argument, daj, wanneer ondanks de verhoogde lonen, het toch mogelijk
blijkt om de ̂ 3
vexl_agen«

te verlagen, er geen reden\is om ook de lonen te

Zie blz.-2-
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Strenge doorvoering van een dividendsJop op ten hoogste 2$.
Maatregelen tegen de beursmanipulaties, waardoor op het ogenblik-de
dividendstop van de zijde der kapitaalbezitters doorbroken wordt.
Storting van <?e overwinsten in een algemeen reservefonds, waaruit mede
de uitgaven voor sociale maatregelen worden bestreden.

_L_

Instelling in de bedrijven van arbeiderscontröle- en produotie-comité's,
waardoor enerzijds gewaakt wordt tegen het ontoelaatbaar wegwerken door
de werkgevers van overwinsten en anderzijds de arbeiders mee bepalen,
wat en hoe er op'de economisch, het meest verantwoorde wijze, geprodu-
ceerd zal worden»

DIRECTE INVOERING VAN DE 5-DA AG SB "WERKWEEK VAN B^/2 DUR EN VAN DE GLIJ-
DENDE URENSCHAAL BIJ WERKLOOSHEID o
Om de stijgende werkloosheid van dit ogenblik, die in de naaste toe-
komst nog versneld zal worden door de terugkeer van de gedemobiliseer—
den uit Indonesië en de doorwerking van de economische crisis, op te
vangen, moet op dit ogenblik reeds overgegaan worden tot bekorting van
de werktijd.
De vermindering moet daarbij het eerst gezocht"worden in de economisch—
schadelijk korte arbeidstijd op Zaterdagmorgen.
Deze werkweek van 42V2 uur moet gezien worden als overgang naar de
40-urige werkweek, welke inmiddels ook door de grootste Amerikaanse
vakbeweging, de A.F. of L0 aan de orde is gesteld.
VOOR DE OONTINU-ARBEIDERS instelling van een 4-ploegendienst e-a een
werkweek van 36 uur.

Verhoging van de arbeidsproductiviteit, met volledige afwijzing van
elk jaagsysteem, door verbeterde arbeidsmethoden, coördinatie en spe-
cialisatie van de productie»
Verbod van da vervaardiging van nutteloze luxe-artikelen en tegen gaan
van de verspilling aan reclame-doeleinden, door vèrdoorgevoerde be-
jJBtoeilng op de duizenden verschillende merkartikelen.
Productie van goede en nuttige standaard-gebruiksartikelen.

Versnelde uitvoering van woningbouw en economisch noodzakelijke open-
bare werken. _ _ _ _ _ _

_11_.

Premie-vrije werkloosheidsverzekering» Uitkering bij gedwongen werk-
loosheid van 90̂  van het geldende brutoloon.

_.lg__

Premie-vrije pensioenverzekering» Pensioenuitkering van 90$ van het
geldende brutoloono Pensionering op 60-jarige leeftijd als overgang
&aar de pensioengerechtigdheid op 55 jaar.

Kameraden,
. Wij hebben hierboven een aantal eisen geformuleerd, die ook

naar"onze overtuiging zeker voor verbetering en uitbreiding vatbaar
zijn» Voor de verbetering houden wij ons aanbevolen op de Conferentie*
Voor uitbreiding willen wij waarschuwen, omdat het een hanteerbaar"
minimum-program moet blijven, dat gemakkelijk te populairiseren is.

Laat U hierdoor leiden in de discussies op Uw ledenvergade-
ringen en op de Landelijke Conferentie<>

•/
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bi j de' Conferentiè-ragenda en de1 verschillende voorstellen.
D B W E R K L (X O S H B I 13 S V E R Z E K E R .1 N G .

Behalve de in voorgaande bescheiden omschreven punten, zijn er nog een
aantal andere zaken, welke op de Conferentie naar alle waarschijnlijk-
heid 'in de discussie betrokken zullen worden en waarover naar de mening
van sommigen onzer Teden een uitspraak gedaan moet worden.
5aast de specifieke aangelegenheden voor de Bedrijfsorganisaties, den-
ken we in de eerste plaats aan een zaak van algemene betekenis voor
.onze beweging, de komende verplichte werkloosheidsverzekering.
Fr is in onze Algemene Eaad een discussie gevoerd over de vraag of wij
als beweging zouden.moeten deelnemen aan de- uitvoering van deze werk-
loosheidswet. ' • • .
Tot een uitspraak is het daarbij niet gekomen en wij hebben ,in deze
dus geen advie's van de Algemene Raad als voorstel op de agenda geplaatst.

Mocht de behoefte algemeen gevoeld worden om tocheen uitspraak hier
over op de Conferentie te verkri-jgen, dan kan de Conferentie hiertoe
zelf besluiten.' • ' - "
.Br zijn over deze zaak twee rapporten voorgelegd 'aan de Algemene Raad.
Eén^voor. deelneming door Kam. de Jonge uit Enschede en .één tegen, door
-Kam* 'Fansink uit Amsterdam.' '
Inmiddels hebben eok anderen zich met deze kwestie bevzig gehouden én
'kwam er van de hand van L, van Os uit Rotterdam een zeer-groot artikel
voor plaatsing in de discussierubriek in "Nieuwe Strijd";
Door plaatsgebrek kon dit nog niet worden opgenomen. Achteraf beschouwd
lijkt het ons als Uitvoer3nd Bestuur beter .dit ook nu nog niet te
plaatsen, maar alles wat reeds verscheen en no.g zal verschijnen, geza-
menlijk uit te geven als .discussiestof aan de afdelingen.
Er kan over deze ,zaak, die nauw verbonden is aan doel en wezen, en dus
ook aan de 'Strijdmethod.en"van onze beweging, op de Conferentie natuur- •'
lijk'wel gesproken worden. Dat kan reeds verhelderend werken.
Maar dit kan dan als onderdeel.van de algemene 'discussies beschouwd
worden, waarin ongetwijfeld meerdere vragen van tactiek en strijdwijze
in deze periode naar voren komen. .
Wij denken b.«. aan het-probleem van komende partiële stakingen, lang- .
z aamaan-act ie s,- zitting nemen in bedrijf skernen e, d-.
Uit de discussies 'zelve zal blijken voor welke zaken een onmiddellijke
'uitspraak wordt verlangd.
Kaar onze mening is dat voor de vraag van deelneming aan de uitvoering
van de'Werkloosheidswet op deze Conferentie nog niet juist.

Het Uitvoerend .Bestuur „
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Aan de afdelingsbesturen,

afgevaaidigden en

leden van de Al g. Raad „

voor de Landeli^ke^Conferentie*

Nu het wetsontwerp op de werkloosheidsverzekering door de 2e
Eamer' is aanvaard, is het mogelijk-, dat ook onze beweging voor de vraag
•geplaatst zal- worde ja. of &C aan de uitvoering' van deze werkloosheids-
wet als organisatie voor haar leden -haar medewerking moet verlenen-.

" Deze zaak werd in onze Algemene Raad reeds eerder aan de orde, ge-
steld» Als QföF&ÓY 'daarvan werd. do.or de Algemene Raadsleden B. Nansink — .
Amsterdam ̂n G-^J.de Jonge -'Enschede een rapport uitgebracht, waarin
het standpunt tegen en voor aan de orde werd gesteld.

Inmiddels kwam er, ook een uitvoerig artikel over deze kwestie
van het Alg„ Raadslid L. van Os - Rotterdam. ' .

Als Uitvoerend Bestuur meenden wij, dat deze ẑ ,ak -nog niet vol-
doende „ doorsproken was in onze beweging? om er reeds op onze a. s. Lan-
delijke Conferentie een besluit over' te nemen.

Het bleek echter, dat deze zaak. de gemoederen nog al 'in beweging
brengt en dat er" ongetwijfeld op de Land. Conferentie over gesproken
2 al -worden. Daar1 komt nog bij, dat wij~op het ogenblik staan voor de
beslissing in een soortgelijke kwestie,

• Het gaat n;l. om de vraag of .wij evenals de "Unie—bonden" ons
kunnen gaan belasten met het aanvragen van de overbruggingsuitkering
voor degenen, die werkloos worden-» • •'•

Bij de Unie-bonden gebeurt dit reeds, bij ons nog niet. Er is
achter-, door onze Alg. Raad over deze zaak nog geen meerderheid s ad vies
samengesteld. • • . ' '

Wij hebben echter geen enkele behoefte om de discussie hierover
te ontgaan en meenden er daarom goed aan te doen ook de afdelingsbestu-
ren en de afgevaardigden naar de Land. Conferentie, datgene wat er 'tót
nog toe pv'er geschreven werd, ter kennis te brengen, opdat een ieder i>i'
elk geval met de kwestie bekend is, wanneer deze op de Land,.Conf erentic .
aan de orde gesteld mocht worden. •

U. ontvangt hierbij dus de -bedoelde stukken -.en wij verzoeken U
«r nog voor de Land. Conferentie kennis van te nemen.

De afdelingsbesturen worden verzocht deze stukken onder de bD~
trokken mensen te distribueren.

Kam. groetend,

., ' ' A-.v.d.Berg, sècr.



C.

STELLING-EB VAN ONZE VERHOUDING TOT en DEELNAME AAN

INSTELLINGEN' VAN SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE AARD'

Vanaf het bestaan der socialistische arbeidersbeweging, ook van de
Onafhankelijke Vakbeweging,? zijn steeds de eisen bij. ziekte, ongeval,
arbeidsongeschiktheid en.werkloosheid, volledige loonbetaling of gelijk-
waardige, uitkerihg voo.r de getroffene gesteld.

• . ' • X' • ' ,

Wel zijn :deze 'eisen soms bij de vakbeweging enigszins op de achter-
grond gekomen door eisen, we.lke op dat: ogenblik van meer direct belang -
waren., maar losgelaten zijn zij nooit.

Dit i's trouwens met veel eisen, door -de arbeidersbeweging gesteld,
het 'geval. '• ' ••• :_ , . • ' • • '

Wij denken aan de strijd, voor de acht-uren dag enz.
". Deze eis, hoewel nooit losgelaten, werd een ti'jd lang op de achter-

grond gesteld door de-strijd voor de tien-uren werkdag en de vijf en
vijftig-uren werkweek,; • • . . •

Dit alles.is begrijpelijk, omdat onze strijd voor een menswaardig
bestaan en èeri socialistische maat schappij-vorm een étappest.rijd is?
waarin wij trachten voo.r de arbeiders binnen het raam dezer kapitalis-
tische'maatschappij., een betere., levens- en bestaansmogelijkheid te ver-
warven. • ' . . " . - . : '

Om die zelfde -redenen werd door of namens diverse onafhankelijke'
organisaties zitting gene-men, in, besturen of commissie's/voor sociaal
maatschappelijlce zorg..

• Zelfs .in armbesturen,, -lichamen, die volgens- ons socialistische
bö..garip? in strijd zijn met elke mensenwaarde en>zo 'spoedig mogelijk
moeten verdwijnen, daar elke zorg voor de valide- zowel'als.invalide
mens, wanneer deze niet in.staat is zelf in'het onderhoud van zich en
de; zijnen te voorzien, gemeenschapszorg is. ,- . ., . . ., , .

• Oös socialistisch begrip zegt toch, 'dat elke bonafide mens, al of
niet in het productieproces werkzaam, recht heeft op een gelijkwaardig
bestaan. • . . . . . "

Het deelnemen aan, of zitting nemen in een College van sociaal
•m,:-.: r.tachappelijk handelen, vloeit voort- uit de overtuiging, dat hier
voor of namens de arbeiders gestreefd kan worden om voor de hulpbe-
hoevende zoveel mogelijk te bereiken. - ' •

Ook, dat door zitting nemen of deelnemen aan dergelijke CollegeTs
-of instellingen,, men Lgoed -ingelicht blijft .met de werking en doels.tel-
lingen van dezen en dientengevolge beter 'in staat is de arbeiders over -
dit alles van,advies te^dienen. . • ,

Daarbij komt, dat. de arbeiders liever bij eigen vertrouwensmensen
met hun zorgen komen dan bij anderen. . - '

Hoewel de arbeiders, ook de'Onafhankelijke Vakbeweging* voor 1940
steeds -naar"voren brachten hun eisen voor premievrije werklozenzorg
door de gemeenschap en een ,bedra^ gelijk aan het loon, werd door hen
toch deel genomen gan .de Rijkswerklozenverzekering-.

Dit niet alleen uit propaganda-oogpunt, maar ook uit.noodzaak

Z.O.Z.



voor haar leden de zekerheid-te verwerven bij werkloosheid een recht op
uitkering te heb.b.en. - . ..- ' . ' ,

He verantwoordelijke' last om administratief werk in deze te .doen,
wordt geheel vergoed'door het gemak' dat de lede'n hebben bij het ontvan-
gen der uitkeringen ten kantore van'hun eigen, organisatie,-, hun bemerkin-
gen dadelijk te kunnen maken bij onjuiste uitkeringen, welke dan door .de ^
.organisatie bij -de betrokken b.ur e au'x "worden behandeld en opgelost. ••"

•" * '

Nu de Rijksveraekeringj zij het in andere vorm, terug komt, w aar-T.
bij zo goed als-zeker weer de.medewerking van de organisaties wordt '
gevraagd, moeten wij ook-als in het verleden de andere organisaties
deden', onze plicht doen.' • ; . ' .,

Zonder onzex eisen ook maar een ogenblik op,de achtergrond te
stellen, kunnen wij 'hier dienend werkenen het belang van de arbeiders-
klasse. - ' . . . .

Dat is toch ook de taak van onze nieuwe bedrijfsorganisatie.
Agiteren voor onze doelstellingen. . •• '•
Bij de arbeiders in'de'-bedrij ven daarvoor belangstelling w'ekkon

en trachten hen voor deelname aan „onze beweging te winnen? maar gelij.k(
trachten he,t arbeiderslot dragelijker, de bestaansmogelijkheid zekerder
ts maken, dat is het werk van het O.VtB.. . • ' .- •• . ,

• Daarom is het de taak'van het (KV.B..,, zonder meer voor/haar le-
den de -belangen bij de Eijkswerklozenver^ekering waar te nemen.

Evenzo staan wij tegenover de 'thans .overal'ingevoerde bedrijfs—•'
pensioenfondsen. ' '

Waar mogelijk moeten, onze leden; in de bedrijven .zitting, nemen
in de besturen of commissie's van'die 'fondsen* Aandringen dat' deze uit
en door de arbeiders gekozen worden* -Controleren o.f de gelden niet voor
andere doeleinden gebruikt of geleend worden, of ge-èn te grdte reserve
als .gevolg van de verplichte premie'wordt gemaakt.

Doe zo nodig.voorstellen na deze met de arbeiders besproken te
hebben en spoor laatst genoemden aan.,de actie .voor premievrij pensioen
met kracht in de bedrijven vo.oft te zettea.

De -structuur van onze o.rganisa.tie :eist-t, ' . •' . • ' . •
v - '' ' ' ' - : " ' ,' '. . /'

Ons- doel voor vernieuwing en de' socialistische maatschappij- .̂.
vorm steeds voorop te. stellen, maar gelijktijdig de zorg,voor het lever: •
van elke dag der .arbeiders dragel.ijk&r te^caaken en hiervoor de arbei-
"ders actief• ;te maken. • " '-'. ' -

Enschede,
G.J..de Jonge<



• " • • - • : .$., Ê';£..X 3.K s -d••'H 4 K E L .r'u G of s T R i j .D .'••'-•'
• _ _ _ _ ' _ '__ . - . . . ' j . . . . ' . . '- * • '' .--j'- . '_-. '.-.... • _ . . - . _ . ' - ' _-- j n i j . - - . -J-J.'-1 -.-- ^-L ...J1-

Als uitvloeisel van' de achter ons liggende oorlog(die nog niet tot
stilstand is gekomen) verkeert'het kapitalisme in grote moeilijkheden.
Tèrwigl zij aan"-d,e ene kant haar winstbronnén, hé;t .bedrijfsleven,- meet •
herst.êllen door middej.. van verhoogde productie en1 daaraan gelijkgescha- '
kelde lonen, moet-..zij aan de; andere kant millioenen uitgeven voor mili-
taire doeleinden ter voorbereiding van een'nieuwe wereldoorlog.

Amerika, die voorlopig'als geldschieter fungeert,'geeft daarbij wijze
ra-èd, 'die er op neerkomt ,"• dat, hét levenspeil van de bevolking omlaag moet'
om daarmede de.rendabiliteit van haar geïnvesteerde geld veilig te stel-
len. • ' , " " — , ' ' • ' : . ' •

. Dat dit proces niet snel' genoeg ging, .bewijst,het doorvoeren van de-
devaluatie van het pond,, die haar in een dag-millioenen winst opleverde,

•• . Doorda-t.de .aan Amerika ondergeschikte ,landen-: (zoals -ook Nederland)
steeds minder in^staet zullen zijn h$t economische leven té beheersen,
zal,een verscherpte permanente uitbuiting het naastbij liggende perspec-
tief zijn» : . ' ' • ' . • • • . ' . •

fm, dit. proces zo lang., mogelijk .vol, te'houden, heef t .de staat nodig
ngestoorde bedrijfsvrede en dus een aan aijh belang ondergeschikte ,

'arbeidersklasse, die vertrouwen heeft in zijn propaganda van'Opbouw.
Met de Unie-bonden is dit volledig gelukt, getuige een uitspraak

van een der bestuurders van het N.V.V.-, die de waarde van de-vako'rga—
nisatie In deze tijd, nog eens nadrukkelijk vastlegt in de volgende
ontboezeming;

wDe tijd dat de vakbeweging zich kon \yeroorlo.ven in elk onder-
"deel van het bedrijfsleven de lonen zo hoog op te .voeren al'S •
Vlhaar machtspositie veroorloof t. is voorbijtr ,

,' ' Deze inschakeling in de kapitalistische organisatie is geli'jkschake-
ling geworden,' maar dan ook volledig, ' '

Deze ontwikkeling is' niet in eens gegaan. G-el,e;tdelijk is dit proces
toig^past en :;de'bekroning vinden wij In genoemde uitspraak.

Dat dit mede bevorderd heeft de lauwheid in de•arbeidersbewegingf
behoeft geen betoog. Gebrek aan vertrouwen waar'zoveel Aanpassing ge-
propageerd werd, bracht vele arbeiders op' de plaats rust -eri uiteinde'lij'k\n de organisatie. . ! , '•

Opnieuw biedt- de kapitalistische wanorde' een mogelijkheid de arbei-
ders' te. drijven naar de - vakorganisatie, omdat uit deze economische chaos
'die thans heerst, werkloosheid op grote schaal zal voortkomen.

De werkloosheidsverzekering'zal dan weer een-grote^rol spelen, .ook
al in verband met -0e n. besluit? van de regering .'om voor de uitbetr.lin§,
daarvan de' arbeidersorganisaties in té schakelen*' (De vreugde van OVÖT-

. bruggihgsuitkering heeft hiermede geen lang leven gehad) ^ ;•
:- . / Hiermede krijgen de vakorganisaties weer reden van bestaan, al is

' het dan maar als verzekeringslnstituut. Ja, nietwaar, je bent'dan toch '
verzekerd tegen werkloosheid. ' • • ' . '

, De medewerking in deze heeft voor de regering .nog een voordelige
kant ook, n.l. die arbeidersorganisaties, welke tot, nog" toe "buiten h;--'.r
raderwerk stonden, gelegenheid krijgen zich in te schakelen*

DE WAAG WAAR HET HIER OM GAAT IS, OF' OOK HET O.V.B., ZO ZIJ BR .
•VOOR- IN AANMERKING KOMT, ZICH ZAL I/ATEN OPNEMEN IN'DE ORGANISATIE VAN
HET NEDERLANDSE KAPITALISME EN BEN DEEL VAN SOCIALE ZORG VOOR HAAR HE-'
KENING'ZAL NEMEN.\ „ • • .

Zich .daarmede inlaten betekent, de eerste stap die door meerderengc-
volgd zullen moeten worden, trots goede voornemens, om ons principieel
te blijven .verzetten. ' • • - , ' :

Z.O'.Z.
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'H-aar mate de werkloosheid een grotere omvang zal aannemen, zal so~
\oi-ale zorg' een stak' arbeid, op zichzelf .-worden.. We behoeven ons maar te- -
herinneren de^ vooroorlogse periode .waar;, gehele, college 's gesalarieerde .en
niet gesalarieerde be.s^aarders de gevangenen waren van -afdelingen van
Soci*aïë"" Baken»'" , , . . . • • ;. ƒ ,
. ' . - . De, mogelijkheid is daarbij, dat het. O.Y..B, dat wil -zijn"bedrijfsor-
ganisatie.- .en daarmede de grootste moeite heeft, terug valt' tot -een.-or-
dinairfe'vakorganisatie. -De macht van de BESTUl^ÉDERS. zal in betekenis
groeien en de verwording van het O.V.B, zal een aanvang nemefi*

Deze vervlakking.*zal zich-naar buiten demonstreren. Daar doet onze -
propaganda, al zouden wij een. andere/organisatie zijn,. njlets. a-an af. *

-. ;-. Toegeven óp:welk'onderdeel dan .ook, om ingeschakeld te ̂ .worden in da
kapitalistische.-organisatie,- is zich-neerleggen bij .de..s-chijnbare berus-
ting eh'lauwheid, die onder de arbeidersklasse leeft. Daaraan |o,egeven
betekent gelijkschakeling., j. ::: . ; ' • . , . - . . . . .;• • Ü
.. Het O.V.B. wil Leen-organisatie zijn, ingesteld op strijd met-nieuwe

.st.rijdvormen, gebaseerd :op de--grondslag van het bedrijf-. De 'juistheid
_van dit .standpunt zal in dagen van strijd aan bete.ke.nis winnen, omdat
,"haar optreden ontmaskerend-werkt en juist dan aantrekkingskracht heeft."
Wie aan deze waarheid voorbij- -ga-it en meent kracht te vinde'n in sociale
zorg is bezig te bo.uwen a'an een vijfde vakcentrale, waaraan niet ..de/
minste behoefte bestaat. . . . . . . /"

De redenering als zouden wij een gro.ter aantal leden- onder, ons ge- -
hoo.r krijgen, wanneer wij ons bezighouden 'me-t -het uitkeren-van steun-'
gelden, weegt' niet p'p tegen de vervlakking, die juist daardoor z--'n in-
trede zal doen. in het OVB,' omdat; onze zelfstandigheid Daarmede verloren
-zal' gaan. ' + ' . • . . . • • • ' - . . . :' '' , '• >

Het ,ip vrij zgker, . gezien de samenstelling van het/.OVB,' dat bij nis't
•"• aanvaarden v ah- sociale zorg we'me t ledenverlies te maken • zullen, krijgeij,
'plaatsen wij. ons op het standpunt dat' de organisatie slechts iHjlddtól 'is
--en geen doel.. • ' ' '" • • . . • • ' ; " ' " ' , > . .

Onze plaats in de . arbeidersbeweging nu is niet te veirgeli jken - met oen
soortgelijke 'ontwikkeling voor-- de afgelopen oorlog. De .geweldige veran-
dering, die-heeft plaats gevonden'in de kapitalistische huishouding,
-stilt ons voor een geheel andere opgave. Een-opgaaf,' die ons positief
pl*-.±:tst tegenoye'r de machten, 'die dri-jven naar een nieuwe wereldoorlog
en «aai*, 'een groot dee.l.van de arbeidersklasse re.eds ir> is geschakeld
door middel 'van'hun politieke partijen ;en vakorgariUs:>aties.

. Mn.chtsvorming-do.qr.de arbeiders--vanuit het' bedrijf is ons -uitgangs-
punt. - ' • • ' ' . . - : - . . - • ' ' : • .- •

Dege taak zal ons geheel opeisen en alleen daarom heeft het O.V.B/
reden v a n bestaan. ' ' , ' • . • ; : ' ' - . ' " ' -

Amsterdam-
B. Nansink.
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. Nu; het we.tsontwe.rp op de werkloosheidsverzekering aangenomen is, , '
zal onze -organisatie -..z'ich. be,zig moeten houden met' en ons standpunt moe-
ton bepalen over de vraag, .of wi'j als' OVB mede de-'verantwoordelijkheid
moe.-ten aanvaarden, voor ..de. uitvoering van deze wet. (Wij moeten de-vraag,
of. wij jeventué'el als niet-er kende' organisatie daartoe wel 'in de gelegen-
heid worde-n g-esteld, even. in het midden laten..) ' . - . . - •

Als wij bovenstaande vraag stellen, moet er eerst vastgesteld wordon,,
'wat de bgdoej.ji.ng van .deze wet is. Sr 'zijn dan twee vragen, wier beant-
woording als. grondslag moet dienen, bij het bepalen van ons standpunt:-
li "Is de.ze wet bedoeld om een, zij het dan ook heel beperkt, begin te

'.ma-ken met de liquidatie van'de kGpitallstis,che, grondslagen van onac;
" maGts'chappi'j? ' ' . ' ' ' • '"' ' . . . : '.. ./

'2. Pr'obeert men met, deze wet de arbeiders te verzoenen met de gedachte,
•dat deze werkloosheid onafwendbaar is 'en probeert men dus het fcapi^

t§lu.sme tnet lapmiddelen in .stand te houden? . ' ' . . .
Wanneer -men de eerste vraag bevestigend 'kan beantwoorden, dan-"ls de

zaak eenvoudig, men ondersteunt deze wet me-t. alle kracht en kunnen» Moot
men .daarentegen de 2e vraag met "ja." .beantwoorden, dan kan men eigenlijk
geen ander standpunt innemen, dan'zonder meer zeggen, wij geven onze
/steun niet aan wetten, die gemaakt zi.jn om de . arbeiders 'met het kopita—.
lisme te verzoenen en één van de zwaarste -gesels- van dit' s-telsel, de
WERKLOOSHEID, te aanvaarden. De" duidelijke uitspraak' in onze beginsel—
verklaring, dat' wij zijn' een s^cialigtisphe--beweging, maakt het meedoen '•
eigenlijk a l .onmogelijk, . : ' . - . - ' -

Dat men echter in de bestaande .verhoudingen deze zaak .niet met dit
simpele antwoord kan afdoen', is, duidelijk voor ieder,-die het ernstig -
meent met .de strijd der arbaiderskla-sse. - - ' .

- .. Alleen dan mag men zijn oordeel over deze vraag uitspreken, •wann-.rr.
men naat eer en geweten, deze za.ak heeft doordacht en tot een oordeel is
gekomen. Men zal daarbij dan ook rekening moeten houden.met de.lessen,
die het verleden o-ns leerde en:de huidige stand van het kapitalisme mede .
i n zi'jn oordeel betrokken noeten - hebben,. . > ' ' ' . '

Schrijver dez-es heeft dit na'ar beste weten gedaan en moest• als re-
sultaat daarvan tot het'standpunt komen,, dat onze OVB aan de uitvoering ..'
van deze wet NIET moet meewerken.. Deze,_wet, die, en dat'wil ik wel opriu:r-
ken, zonder, de gehele wet 'te bespreken, -op grond :v-an de bepalingen*1 wr-r,— .
neer men geen aanspraak kan maken op uitkeringen, -de < vri:jhedd van te
arbeider 'als" MENS aantast en.hef STAKINGSRECHT om hals helpt- brengen, is -:
voor ieder klassêbewuste- arbeider. ONAANVAARDBAAR, Dat is niet: vreemd en
het wordt tijd dat wij dit 'de' arbeiders duidelijk'gaan zeggen: Het Neder-
landse kapitalisme is (mede -door het'verloren gaan van'de winstbronnen in
Indonesië) niet meer' in staat, 'de-arbeiders -een'minimum bestaan te -gevón..

Alleen de verandering van de kapitalistische -structuur van''ons pro- -
ductiesysteem, de socialistische structuur, zal een 'oplossing-kunnen bfen-
gen voor de noodpositie, waarin de 'arbeiders .verkeren. ' ' '• • •

ledere wet -van de kapitalistische staat, die dus -de suggestie moet
wekken; dat zij in het belang van de arbeiders werd^gemaakt, -is boeren—
bedrog. Voor-ons zal het taak zijn. DE'-STRIJD TEGEN DE- WERKLOOSHEID aar; 'de,'
orde te stellen.: Drastische w'erktijdverfcorting enz. -Wij; hebben in'de . sooi-
ali,stische beweging, ook in N;.V,V-,' en" SDAP, geleerd, dat werkloosheid 3on

- -.-.' ' y- <• ' ' - . • ' • - Z.O.;Z* -2-
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gevolg is van het kapitalistisch systeem -en onder het kapitalisme onont-
koombaar. - • ' . - . . - . ' , ,

• ' ' ;Jïfa' weë'f ïk'f ''dat' 'er "o'ó¥ "b"! j" 'ö'ris' "Veïeit'larrjiiv "d-le- "ë-r'-ëëïf •an-dei'e' Tae-nd;iïg'
op na .honden, niet wat betreft het-wezen van de wet, maar het al of niet1
meedoen. En welke .argumenten brengt uien daarvoor.» ik wil :er enige noemen?
l» 'Als 'wij als principiële tegenstanders-zonder me-er weigeren te helpen

aan de uitvoering v,an deze wet, zijn wij niet in staat de'belangen
•-„ .van onze leden te behartigen.1 Dat brengt das IEDENYERLIBS.
2. 'Het H.A.S. .heeft in 1924- geweigerd deel te nemen~aan de werklozenkas-

sen en ging daardoor haar ondergang .te.ge moe t.
' Wat betreft het eerste argument wil.ik toch opmerken",, dat men hier

de zaak op a'n ko'p stelt en -zich laat leiden, eerstens door. de zaak te
stellen,p.f .wij ,.door ge.en,zitting te nemen Mn de uitvoerende organen .van
de( we'rkiöo'sheidswëtj^de .belangen 'varf .onze-" leden niet zouden kunnen behar-
tigen.-Dat is nu pertinent HI-ET waar en wel cm het volgendes

• Bij de .wérklozenregeling van v&or de ;oorlog', was.e/r geen enkel
RECHT op ondersteuning. Doordat er nu een WETTELIJKE verzekering-; isr is
„er dus voor iedere arbeider aen. BIJ DE WET VASTGEIBGD BBCHT, dat''hét. ••'
mogelijk:maakt door hen zelf of door een docr hen GEMACHTIGDE, in ons
geval «-dan-hèt 'Rechtskundig Adviesbureau, dat recht ten aanzien van zijn .
persoon tot uitvoering te do-en brengen." - -

• Tweedene gaat men er dan zonder meer vanuit,' dat 'de organisaties in -
de gelegenheid-worden gesteld, evenals vèör de oorlog, hun leden :.-zelf
uit te betalen.- Ook dat gaat. niet mee.r o-p, . . '

••• ' De uitvoering-van de werkloosheidsverzekering wordt in.hoofdzaak
verplaatst -naar de BEDRIJVEN .(wettelijke wachtgeldregeling), of de on-
dernemingsraden, die nu.de wet ^op de P.B.0. een;féit is, zuilen worden ~
ingesteld; Gaan de mensen naar het A.W.F. Alg. Werkloosheidsfonds (bijv,
losse arbeiders) ook d&t fonds zal m.i., ei^en wegen bewandelen om de ar-
beiders uit te betalen en niet -de vakorganisaties zullen worden; inge-
schakeld* . . , •

'" Alles in het bovengenoemde- .argument is dus fictief,
v • De .behartiging' van de'belangen onzer leden kan normaal doorgang

vinden. HET GAAT ALIIEEN 01 DE VRAAG, OF WIJ dooï onze bestuurders -zit-;
ting te laten nemen in de verantwoordelijke ̂organen, MEDE DE'.. VERMTWOOR-
iDING voor de uitvoering van deze wet op ons.'nemen. • ' ' •

\\Het tweede argument dat verwijst haar de geschiedenis van het'FAS
-is met het bovenstaande tegelijkertijd-beantwoord. Een'vergelijking tus-
s«n 192* en 1949 is."altijd erg gewaagd.-; .

-Be mensen, die voorstanders zijn van, ik. wil -het_noemen "de .reali-
tèitstactiek",-proberen dat goed te praten door b.v. te'.stellen! .'
-"Wij doen alleen mee in. het belang-van onze leden, .maar zeggen" duidelijk,
•dat wij het-met deze wet'niet'eens'zijn"-* , . '. ' , . . . .

Ik.vraag toch in gemoede: "Overschat men met deze redenering de.
•betekenis van deze wet niet schromelijk?"

: Men moet tpch niet blind, zijn vppr het .feit, dat deze wel? berekend
•±s op de z.g."péripdiè't'e"werkloosheid". "Als' echter, en wij weten dat;ao. -
JLets voor de deur staat, de grote crisis-werklooshëid komt, dan valt
deze gehele wet en (en daar. gaat het om) de-bij deze -wet vastgestelde
uitkering weg.-De arbeiders zullen opnieuw/gewekte ;• verwachtingen teleur-
gesteld worden* Weer zal het' duidelijker geworde-n'zijn, .dat onder, het .
kapitalisme voor hen. GEEN verbeteringen meer mogelijk, zïjjn. ' •

' • • ' ,- : . ',:• . - . • . . • • . - . • '
'• .- Zie Blz.-5-
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En nu vraag ik toch aan - de mensen van de realiteitstactiek: Denkt
men nu heus, dat wij er dan in slagen de arbeiders er van te overtuigen,
•NADAT WIJ DOOR..DEELNEMING ONS MEDE VOOR DEZE TELEURSTELLING'HEBBEN VER- ^
ANTWOÓRDELIJK"GESTELD, dat wij het.jsö„ goed b.edoeld hebben en'dat wij
„(maar wij hebben door ons optreden daarvan geen bewijs gegeven) tegen- '
standers, waren van, des ze wet?... , . . .,'• •,.... , : ••• •

• ' Wij hebfreh ons d'an evenals -de,ande-re 'organisaties gecompromitteerd
door mede verantwoordelijkheid te' aanvaarden.' ; , . , . - , , _ •

Bij al het geen hierboven gesteld :.is,, 'gaat het eigenlijk, om deze
vraag, een vraag, die bij. ieder'belangrijk ..vraagstuk in. de arbeidere- .- -
beweging'aan de orde komt J "MOETEN WIJ BEWÏÏS-T LEIDING- GEVEN-IN DE STRIJD,
OF MOETEN WIJ ONS DOOR" DE ONBEWUSTHEID'LATEN' LEIDEN?" "••' ... . " <

•;-Dat laatste is reformismë en opportoriis.me in z'n ware vorm-. .
• Ongewild4'wordt men dus door 'het aanvaarden van. de. z,.g. ̂.ealiteits^

tactiek '(een. ..tactiek dus. van .spiit tere n tegen het, ̂waad,̂  maar -toch-,'net t :

"aanvaarden er Van, zij het onder protest) omdat de' arbeiders ons-l'andërs
niet zouden begrijpen,de weg van het RÉFORM'ISME opgedreven'.

'In korte woorden geformuleerd: MEN WIL HET REFORMISME BESTRIJDEN
MET ... , . ., , RBFORMISME,!., ;' . , ' . ' . . ;, ' ....

-Waarheen deze weg leidt? ' " .
Och, laten wij bijna 50 j..aar geschiedenis .van Het .NW nemen. Ook' ..

daar kon men steeds horen,'d'lat men het wel anders, wilde,. maar dat de. : •
houding van dé arbeiders eh de machtsverhoudingen het niet mogelijk
maaktoaverder te gaanv • ' . .- ' ' ' ,;

De leiders, die 'dan achter de'massa aansukkelden in plaats van lei— •'
ding te geven, hadden natuurlijk geen schuld. .

Deze weg heeft bij hen'geleid tot het volledig ondergeschikt worden.
aan- de kapitalistische staat en tot AANVAARDING van verantwoordelijk- . "
heid -voor de kapitalistische gang van zaken. Men wist de moed niet :op •
te brengen, consequent te blijven .strijden voor zijn idealen*

Men ging over tot compromissen. , '
Het is de weg, ;die leidt van ELASSE-ORGAN'ISATIE tot propaganda-,

artikelen in reclame-organen van de nieuwbakken beschermers der brand-
kast "Steun'Wettig-Gezag" (door Drees, Suurhoff en velje,, anderen uit -
P*v.d.A; en NVV)-. v ; . .

laten wij, die toen nieuwe wegen met de arbeidersbeweging willen,'
'gaan, nu eindelijk eens breken met traditie's en met het terug grijpen
(oto zijn standpunt te verdedigen) naar niet begrepen en verkeerd uitge-
legde ervaringen van 25 jaar geleden. ' . , . . •

In'de positie, waarin'hè t kapitalisme nu verke-e±t, kan men niet' V
zonder meer k-lakkeloos de voorbeelden van 25 jaar terug van toepassing '
verklaren en is het nog minder mogelijk, te rekenen met lange jareni. •
(Wanneer .komt het kapitalisme er toe de 3e wereldoorlog' te ontketenen?)

Nederland is het land van heggen, sloten en schuttingenV Daardoor
is misschien de geest van de Nederlanders in grote vraagstukken zo
beperkt, ' • • ' ' • ' . ' ' ,'

Niet alleen de kring van de Nederlandse politici bestaat uit
"kr-uid'etaers'S het- gehele' Nederlandse''volk gaat maftfc èan.deze gesteld- -
heid* • . • - - . • • • - : • : : •• -. . . - • ' . ' " ' • " , '- ''" "' ' : ; • -'. ;

Dat is in grote trekken'ook'de"schuld van de richting, waarin de .
moderne, arbeidersbeweging is gegaan. , '

• • De'leiders van deze beweging maakten geen uitzondering,op het" • . " '
overgrote' deel van het Nederlandse volk, zij waren er een deel van.



' _ Laten iWi';j niet'pnze'VO^Y.B.' ' ;na, eens eindelijk kreken met', de "heggen".
en "sloten" , met ' ; de' nkiuidenlers"mentalitei.t,.

• :,;, Laten wij onze hoiiding.-in princüipiélé vra3gsta;kk?eii..:fta ;eens ni-et
meer laten bepalen- door onze be.hoadaach.t-s die -h.e t ; ge-volg is -van 'deze

'mentaliteit (niet waar,, laten yvi'Ó et als je blief t : voó-r zorgen, , dat
onze-, .beweging geen-SQhade lljdtOv ; •: . - ' •>' :. ; ' ; ' : - •':•

' . - "' Wij hebbe-n al .té' TEEL RB.ALITEI:a:.SEEÏJSEK en- te' 1EIIIG PEIKGIPIELE ;
:\Ii)E:ALIS!PEN hun gang l a tien. gaan;:f;,:jaaet: all e:;, ge vol ge n van- dien. /

> maar LEID EJG, GEVEND Ml 33B.
MASSA, •'.niip.ét öhs- stafevèh " ' " ' '

Hott§rdam,
L. van .Os.

' - C
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Hierbij worden toegezonden afschriften van:
Jaaroverzicht van de afdeling Rotterdam van het
O.Y.B, over de periode Maart 1948 tot en met Maart
1949 van de secretaris;
Overzicht penningmeester O.V.B.,afdeling Rotterdam,
1 April 1948 - 31 Maart 1949,met een toelichting
daarop;
Jaarverslag secr.penningmeester, lopende van April
1948 tot en met Maart 1949;
Begroting afdeling Rotterdam, O.T.B., voor het boek-
jaar 1 April 1949 - 31 Maart 1950 en een toelich-
ting daarop (de daarin vermelde namen en adressen
zijn bekend); en:
De namen en adressen van het Uitvoerend Bestuur
van de Plaatselijke Centrale van het 0.7.B. (allen
bekend).

Aan B.V.D.



Jaaroverzicht van de Afdeling Rotterdam van het O.V.B, over de periode
Maart 1948 tot en met Maart 1949 van de Secretaris.

INLEIDING-.

Reeds in de eerste weken van het jaar 1948 verscherpten zich de tegen-
stellingen die er al getuime tijd bestonden tussen het Hoofdbestuur ,
van de E.V.C, en de Rotterdamse Afdeling.
In het begin van Februari hadden in verband hiermede de voorzitter
A. v.d. Berg en de secretaris W. Smid van de Afdeling Rotterdam een
onderhoud met het Dagelijks Bestuur der E.V.C, in Amsterdam.
In deze bespreking ging het scherp toe van beide kanten. Men kreeg tóen
reeds het gevoel dat wat het ook zou kosten, het Hoofdbestuur van de
E.V.C, pertinent besloten had om het Rotterdamse bestuur uit te schake-
len. • - !
In het laatst van de maand Februari/kwamen enkele bestuurders van Hout en
Meubel (Hoofdbestuur) naar Rotterdam hun nood klagen, over hetgeen er
zich rond om het Hoofdbestuur van Amsterdam afspeelde, -̂ eze bestuurders
legden tegenover van de Berg, Smid en Bestman verklaringen af, die
hierop neerkwamen dat het vaststond, dat de C.P.N, functionarissen
samen met het hoofdbestuur der E.V.C, en betrouwbare bestuurders bijeen
waren geweest en een lijst hadden opgesteld van namen van bestuurders,
die zouden moeten verdwijnen. Hieronder kwam ook voor het gehele Bestuun
van Rotterdam, t.w, de Kameraden A. v.d. Berg, V. Smid, C. Oosterwijk,
L. van Os en Groeneveld. Vooral deze bespreking is aanleiding geworden,
dat het Rotterdamse Bestuur, voornoemd, meende niet langer te moeten ,
zwijgen en naar buiten te moeten optreden, ^
Na raadpleging van verschillende bestuurders en instanties werd beslo-
ten een verweerschrift uit te geven onder de naam "Verweer".
Dit blad kwam op 9 Maart uit en hierin vond het Hoofdbestuur der E.V.C, i
aanleiding om de knoop door te hakken.
Zo was dus de toestand.
In het verslag wat hieronder volgt zullen wij proberen datgene vast
te leggen voor de geschiedenis, wat eventueel kan worden nageslagen
om té controleren' en na te zien hoe de toestand zich na het uitkomen
van het verweerschrift heeft pntwikkerd.Het spreekt vanzelf, dat wij
in dit Ver'sTag" niet alles tot in bijzonderheden kunnen omschrijven
dan zou het te uitvoerig worden.
Nie'ttemin zullen wij trachten' het overzicht van hetgeen gebeurd is en
de verrichte werkzaamheden zo duidelijk mogelijk te stellen.
Na het uitkomen van het hierboven genoemde verweerschrift kregen een
vijftal kameraden, hiervoren reeds als het Pl.Bestuur genoemd, geda-
teerd 15 Maart per expresse en aangetekend toegezonden het -volgende
schrij-ven: •

"De Landelijke Raad der E .V. C.' heeft in zijn zitting van 12 Maart jl.
kennis genomen van het z.g. "Verweer", opgesteld en uitgegeven door
A. vrd7'*BergT~̂ rr"'Sfflid,~Ii. van Os, H. "CFro'enevëld, en C. Oosterwijk,
alsmede van het feit, dat door dezen in hun kwaliteit als leden
van het bestuur der E.V.C. Afdeling Rotterdam in een op Dinsdag 9 Maart
gehouden bijeenkomst van een deel van het Rotterdamse Kader, een reso-
lutie is opgesteld, waarin"Ö.mY' de goedkeuring van de aanwezige
kaderleden verd gevraagd óver het op dat tijdstip uitgegeven "V«rweer".
De Landelijke Raad der E.V..C. besloot o.m. met ̂ algemene stemmen:

l, Aan de Hoofdbesturen der betreffende bedrijfsgroepen te verzoieken
A. v.d. Berg. W. Smid, L. v.-d. Os. H. Groeneyeld en C. Oosterwijk

als lid van de E.V.C. té" schorsen op grond van .de artikelen :11 en 12
der Statuten.



II. Besloot voorts:
De bovengeno_Êmda..leien̂ -.jile_Ji_e±-4)laatselijk.Jjestuur van.de E.V.C. ,
Afdeling Rotterdam vormen, van deze functies te ontheffen en op
reglementaire wijze volgens artikel 20 van het H.H. Reglement
dit Bestuur te wijzigen.

III. De te schorsen leden in de gelegenheid te stellen te allen tijde
hun beschuldigingen in een zitting van de Landelijke Raad te staven

Het voorgaande betekent, dat V. Smid met ingang van. 15 Maart als
vrijgestelde functionaris is ontslagen." (l).

Namens de Landelijke Raad
voorzitter (w.g. Blokzijl)
secretaris (w.g. B.v.d.Heul)"

(1). Dit was de brief, die aan Smid was gericht. De overige bestuurders
kregen dezelfde brief, behoudens de laatste zinsnede, die alleen op t
Smid betrekking had, omdat hij in gesalarieerde dienst van het H/B WP^.

Waarop op 22 Maart, alweer aangetekend, de betrokkenen het volgende
briefje kregen:

"Waarde makkers, . • •
Tot ons leedwezen moeten wij U mededelen, dat in de op 20 Maart

1948 gehouden vergadering van onze Landelijke Bedrijfsgroepraad, na
kennisneming van alle hierover verschenen publicaties en breedvoerige
discussie, besloten is U met ingang van 20 Maart 1948 te schorsen als
lid, wegens Uw deelneming aan de onorganisatorische oppositiebeweging
van' Bestuursleden der E.V.C, te Rotterdam.

Wij verzoeken U hiervan goede nota te willen nemen.
Namens het Bestuur (Volgt ondertekening)".

Hierbij moet nog worden gezegd, dat men vergat Smid zijn salaris over
Maart, zelfs niet tot 15 Maart uit te betalen. Dat Hoofdman zijn ont-
slag als ambtenaar B.v.K. eind Maart kreeg, maar ook geen Cent over
Maart; Mej. Hooge.rwerf,' ook in dienst van de L.L.E.V.C. op 28 Maart
een briefje kreeg dat ze ook was ontslagen, ook geen loon over Maart
en tenslotte Mej. v. Essen en Mej. Hoofdman in dienst van B.v.A.
(Landelijk) ook ontslag en wel loon over Maart.

Op dezelfde dag dat het eerste nummer van "Verweer" uitkwam, 9 Maart
dus, was een.bijeenkomst georganiseerd voor het Dagelijks Bestuur,
de PI. Raad en de gezamenlijke PI. Bedrijfsgroepbesturen., des avonds
om 8 uur mn Gebouw "Odeon".
Deze bijeenkomst, welke door 67 personen was bezocht nam de hieronder
volgende resolutie aan met 47 stemmen voor en 8 tegen.
Dê  overige 12 bezoekers waren boden, die geen stemrecht op deze bijeen-
komst in deze aangelegenheid hadden.

. R E S O L U T I E '

Met diepe verontwaardiging waarnemende de handelingen en het drijven
van de Communistische partij Nederland- binnen de E.V.C.;
Van oordeel dat daardoor de organisatorische zelfstandigheid der E.V.C,
in groot gevaar verkeert en dat .bovendien daardoor een verderfelijke
moraal- wordt gekweekt. w,aardoQEJjiteL,kameraads_c-hap en de eenheid ernstig
worden bedreigd. •; . . .

Vaststellende dat het grootste deel der E.V.C. - leiding haar volle
medewerking aan de C.P.N. - taktiek verleent;
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Besluit:

1. Haar volledige goedkeuring te hechten aan de stappen, die door het
Plaatselijk Bestuur te Rotterdam tegen b.g. gang van zaken reeds zijn
ondernomen.

2. Geen enkele inmenging, hetzij direct of indirect van welke politieke
partij ook, in de organen der E.V.C, te Rotterdam te zullen dulden.

3. Geen enkele bestuurswijziging of aanvulling op last van de Landelijke
Leiding der E.V.C, te aanvaarden,'doch de beslissing over deze zaken
uitsluitend in handen van de bij de Sotterdamse E.V.C, aangesloten ar-
beiders te laten, waarbij er voor gezorgd zal worden dat pogingen van
een van buitenaf door een politieke partij georganiseerde oppositie,
welke binnen de E.V.C, door een belangrijk deel der leiding worden
ondersteund, evenmin succes zullen hebben als de poging welke het vorig
jaar de C.P.N, deed, om onze Bedrijfsgroep Bouwvak té veroveren.

4. Het Plaatselijk Bestuur te Rotterdam opdracht te geven tot het nemen
van al die besluiten om maatregelen, welke het in de geest van het tot
nu toe door haar gevoerde beleid nodig acht.

De Rotterdamse E.V.C, vertegenwoordigd door haar door de arbeiders zelf
gekozen Bestuurders, doet tenslotte een beroep op alle eerlijke,-goed-
willende leden en Bestuurders der B.V.C, in het gehele land, om zich
achter hun Rotterdamse Kameraden te plaatsen en hun beweging van bederf
en vernieling te redden."

Tevens werd op deze vergadering het besluit genomen om een nog bredere
kring van functionarissen bijeen te roepen op 22 Maart 1948.
Op deze bijeenkomst waren aanwezig 122 functionarissen, n.l. van
Bouwvak 30, Hout en Meubel 9, Agrarisch l, H.G.R. 3, Handel en Geld 11,
'Grafisch l, Fabriek 3, Overheid 8, Spoor en Tram 3, Tabak 4, Zeevaart
3, Metaal 6, Transport 40, Totaal 122.
Na een inleiding van A. v.d. Berg vond een uitvoerige discussie plaats
en na beantwoording kwam het volgende voorstel in stemming.

Het Bestuur van de Afdeling Rotterdam de E.V.C, voorzitter A. v.d. Berg,
Secretaris W. Smid, delen mede, dat gisteren, Maandag 22 Maart in j
Gebouw "Odeon" een bijeenkomst heeft plaats gevonden,van de fünctio- j
narissen der verschillende bedrijfsgroepen bij de'Plaatselijke E.V.C.
aangesloten. Van 13 bedrijfsgroepen waren vertegenwoordigers aanwezig
tot een aantal van 122.
Na een inleiding van A. v.d. Berg over de ontstane moeilijke situatie,
tussen het Hoofdbestuur van de E.V.C., en plaatselijke beweging van
Rotterdam, voerden 15 functionarissen het woord, waarna met 5'stemmen
blanco, l tegen en 116 voor werd besloten het'Plaatselijk Bestuur in
hun functies te handhaven en de verdere gang van zaken te laten bepalen
door de op Donderdag te houden algemene ledenvergadering.
Hiermede was de ledenvergadering voorbereid en vastgesteld op Donderdag
25 Maart 1948 des avonds om 8 uur in de grote zaal van "Odeon".
Tussen 22 en 25 Maart werden door enkele personen, t.w."A. v.d. Hoek,
secr. v.d. bedrijfsgroep Overheid (Hoofdbestuur) en Dirk Kleinsma,
voorzitter van de bedrijfsgroep Transport nog pogingen aangewend om
tot een compromie te komen. Van der Hoek bezocht hiervoor ons bestuur
op 23 en 24 Maart. Na de bespreking heeft'hij zich'gewend tot'het
Hoofdbestuur der E.V.C, en kwam .met BIokzijl overeen, dat er op 24
Maart 's avonds nog een bespreking zou plaats vinden tussen het Plaatse-j
lijk Bestuur Rotterdam, en het Dagelijks Bestuur, of althans enige
Hoofdbestuurders, waaronder Blokzijï, te Amsterdam. Ons Plaatselijk



Bestuur is voltallig 's avonds om 9 uur per auto naar Amsterdam ge-
reisd en trof daar aan de hoofdbestuurders A. v. d. Hoek en Kleinsma. f

Blokzijl was als raadslid van de G.P.N, in de Amsterdamse Raad,
die zitting had. Ons Bestuur heeft 's nachts tot 12.30 uur op Blokzijl
zitten wachten, die echter niet kwam, terwijl later kon worden vastge-
steld, dat de bedoelde raadszitting om 10.30 uur 's avonds was afgelopen^
Daardoor is toen vastgesteld, dat Blokzijl als handig diplomaat, wat
hij van zichzelf meende nog al te zijn, gedacht heeft het voorstel
tot de bespreking niet te moeten afwijzen. Intussen liet hij ons
Bestuur, zo reeds gezegd, zonder meer zitten.
Op 25 Maart kwam D. Kleinsma nog naar Rotterdam en poogde bemiddelend
op te treden. Naar hij zelf verklaarde was het niet meer dan uit per-
soonlijke belangstelling dat hij nog eens kwam praten.
Hierop vond 's avonds om 8-, uur' de ledenvergadering plaats. Deze bijeen-
komst was' bezocht door naar schatting 1500 leden.
A. v. d. Berg hield een inleiding, wees op de consequenties van hetgeen
wij gingen besluiten en stelde aan het eind van zijn betoog, de
aangenomen resolutie door de besturenvergadèring aan de orde om hierover
te stemmen. Een lange rij van sprekers heeft daarna het woord gevoerd
'en na beantwoording, werd de resolutie met op enkele stemmen na teger
aangenomen.
Dit besluit drong het Plaatselijk Bestuur in de positie de noodzakelijke
organisatie-werkzaamheden op de gewone voet voort te zetten.
Intussen waren reeds op 17 Maart en op 22 Maart opnieuw verweerschriften
n.l. 2 en 3 van "Verweer" uitgegeven aan onze leden. Zodat niet gespro-
ken kan worden dat niet voldoende van voorlichting was gediend. Op 5
April hieraanvolgend is toen het eerste nummer verschenen van "Nieuwe
Strijd", week^blad 'voor 'de Onafhankelijke Vakbeweging.
Intussen werden de nodige maatregelen genomen om het organisatorische
apparaat te kunnen laten marcheren.

Wij kregen de gelegenheid onder meer om in de dagbladpers een be-
richt opgenomen te krijgen van de volgende inhoud, op Dinsdag 30 Maart
1949.

" Mede om verwarring te voorkomen, maakt het bestuur van de Af d. Rotter-
danrvan de E.V.C., adres Cl. de vrieselaan 146, hierbij steunende op
gehouden functionarissenbijeenkomsten, op het besluit van een algemeoe
Ledenvergadering en op het feit, dat doof het Hoofdbestuur van de
E.V.C, van Amsterdam naast de bestaande afdeling een nieuw secretari t
is gevestigd, het volgende bekend;

a. Ingaande heden werkt de afdeling Rotterdam voorlopig verder onder
de naam O.V.B. (Onafhankelijke Vak Beweging), Algemeen adres, Cl. de
Vrieselaan 146.
b. Worden aan de leden contfibutie-zegels verstrekt 'voor alle groepen

met de opdruk 1948 O.V.B, en de prijs "van het zegel. j
c. Wordt ingaande deze week een eigen 'orgaan uitgegeven. j
d. Worden verdere bijzonderheden heden per extra manifest aan de leden j

.bekend gemaakt. ' •

En hiermede zijn wij gekomen aan het eind van ons inleidend woord en
gaan thans over tot het geven van. een verslag der werkzaamheden etc.

BESTUUR.

..... „
c onfer ent ie en dô rjde„̂ £êâ ^̂ g3ajê Sg~̂ ân4l3aâ d̂ de ̂ volgende Kameradei
.AT v . d . gerj;7Î _S m̂ ^ ......
Op de besturenvergadèring van '2j5ĵ i_JL24JiĴ £̂ ^

terwijl van Kam, H. • GroenevëldT"'het
™

schap- onr persoonlijke reden.
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Voor A. v. d. Berg was de reden, dat hij zich meer aan het Landelijke
werk voor de O.V.B, kon wijden. , . . .
In_een voorlopig Landê jk̂ giy.̂ -, wat intussen in het leven was ge-
röe'p̂ rr~op~̂ ron'3: van het- feit, dat meer afd-elingen in het land- werden
opgericht , hadden zitting voor^ de JA^
At-3L̂ §̂̂ »̂~~̂ ^ Op deze besturenvèrgadering
werd besloten het Bestuur tot 7 leden uit te breiden.
Candidaat hiervoor werden gesteld, van Gelder, de Bruin, W. Gaal en
Gijzen. •
Daar geen meerdere candidaten werden genoemd werd de samenstelling

Ĵ • *-* *M&rt»̂ Vi-ïj'rt̂ .w?1J(-,.Crt̂ ,*ï,5.ï-:>fc-̂ ..-... _________ ̂ •— -1

J&̂ ^ ,L« van Os, voor zit t er,
' ' ^ " ' ^ "",

tweede secr.. ""Gaal tweede penningmeester en de Bruin «n Gijzen bestuur-
„M̂ --*̂ ,̂̂ ,-„̂ «..ŵ .,*1̂ *fll̂ .,̂ .̂»̂  ~yr— i. , J.̂  .̂-̂ x̂ -'.-J-l̂ .̂ï's' .-->-,!. ', i r-̂ -.-;.-.-.̂ -̂ -, .f̂ ^̂ .̂̂fĉ .̂.vöv*.;.̂ ^̂:,..-̂'.

oersL.
Omdat op het Congres dienaangaande voorstellen waren aangenomen werd
door een besturenvergadering van 2 December 1948 een Plaatselijke
_ t i — — " JT"' " ..... *"*t-~*"?**f*t?*l*'™*?kU2** *̂**̂ TO:*"''I':̂ ^̂ Ĵ ™'*M-'>̂ *̂ «̂ ^ -̂ t.«ta..wB»lBI»W-'* .-»niii*-intt-g*'«*K-w.:'J'-i

Raad^^beno^g., van l^leden,^
ÏÏïT^mrerT'Te volgend^e'"kamèraden:

de Bruin
• Smid
v. d. Wal

! Riesebos
i van Os
!vB.n Die j en
f Nollen
VOosterwijk
Baris .
Gaal ' -
de Nuijs

f de Rooij
l Hoek
l Slabbekoorn
l Hof land

Balkenstraat 16 -irOver:heid
Cl.deVrieselaan 146 Verkeer
Stokroosstraat 43 "
Tolhuisstraat 13 "
Math.Weg 98 "
Lobeliastraat 12
Strevelsweg 109
W.Varkenoordsewég27/8
Josephstraat 81
Vlierdenstraat 28
Nesserdijk 404
Elzendaal 16
Nic. '2asstraat lOa
Walcherschestraat 24

Bouwvak
"

Metaal
"

Overheid
"

Fabriek
Handel en Geld

W.Varkènoordseweg33/19Grafisch.

Hoofdman werd hier nog aan toegevoegd, uit practische overwegingen.
-?̂ ĵ*eS*Ĉ ;;'̂ '̂>**̂ -.v*»VTW'̂ ^̂  T l » » i - i i - i - r - s •Het Uitvoerend Toestuur werd samengesteld uit de kameraden de Bruin

•^^^v^mw,»^»», O -^om,^^.,. .-.

Smid̂ secr̂ .̂ enm. , en Eoj^^^^^e^e.,.s^,&^-^^^T
bleef fot aan hele einde van" liet verslagjaar.

VERGADERINGEN.
«̂ M̂ WBM̂ HOHWHIhMÉB̂ BailtaHll̂ ŵ ^̂ H ^

Op '15 April vergadering PI. Raad, 24 Mei Besturenvergadering,, 9 Juli
Bestuursvergadering, 26 Juli Besturenvergadering, 25' Augustus Bestuurs
vergadering, l September Bestuursvergadering, 9 September Besturen-
vergadering, 13 Se'pt'ember Algemene Leden vergadering, 15 October
Bestuursvergadering, 6 October Ledenvergadering, 17 November Besturen-
vergadering, 2 December Besturenvergadering23 December Plaatselijke
Raad, 16 Februari Plaatselijke Raad, 9 Maart' Plaatselijke Raad en
24 Maart Functionarissenvergadering.
Het dagelijks Bestuur hield regelmatig onderling contact.

PERSONEEL. . . .

i Naast" Smid als gesalarieerd secr. penm. waren aan het begin van hetû̂ hê  &iia^^rr*^'*~^*'A~--'^':^''fr^^^^t^



verslagjaar in_gesalarieerdei _dieng:t.r-Ksffl-,--J^,EQ.Q.f4man, Me j. van Essen
en Me j. J. Hoô man̂ l'yopr̂ JkgJ ,,Bû featt,.̂ an-,Ar33teidŝ ej?hrt.
In' (TiïëcTê"'ïienst van de Plaatselijke Centrale waren,, H. van Haasteren,
administrateur enJIê . Hoogërverï^'a'ls^P^sj^» terwijl "vanaf Begin
April-M«4*-v;d. Berg vlff̂ trawvak̂ werd- overgenomen voor dé ledenadmini-

~. „̂Jiiy,.»-:.'---,™,.".;,- '•-'f,.,,,..^. ,eî..̂„,-̂ ĵ..-.. ' • O . . . . . t -.- •

stratie. Verder de völgenoe bpden: *»~*~.,-~...
JT~1jraai,- Slabbekoorn, van Tol, Veenstra, Visser, Loggen, Hopgendoorn,
Hoek, Schot, van Os en de Rhijt.
Mee door het verlies van leden, doch ook omdat de werkzaamheden vooral
van de boden, practischer werd ingericht door de contributieinning
te centraliseren moest er een deel van het personeel zowel als van de
boden worden afgevoerd.
Voor wat het personeel betreft ging Me j. Hoofdman op 15 Mei de dienst
verlaten, van Haasteren 26 Juni, Mej. v.d. Burg op 2? November 1948.
Voor Me j,, v.d. Burg kwam in de plaats voor de ledenadministratie Mej.
Korteland, die voor die tijd in dienst was van de Afdeling Verkeer.
Door nog verdere afbouw voor de Plaatselijke Centrale ook uit finan-
ciële overwegingen ging Me j. Hoogerwerf op 26 Juni over naar Verkeer.
De samenstelling van personeel was dus Jfanaf 26 Juni als volgt:
Hoofdman en Me j. van Essen, Bureau van ArHearJsr̂ cTïT.
Mej. Korteland, ledenadministratie en Smid voor het Algemeen Secretav
riaat, die daarbij de hulp kreeg van Mej. van Essen.
Voor wâ  d-e boden betreft hebben wij reeds vermeld, dat ook door de
centralisatie van de inning er een overcompleet was aangeboden.
Op 5 Juni, nadat hierover in onderling beraad was getreden met de
gezamenlijke boden, gingen de volgejnde kameraden de dienst; verlaten.
Loggen, Hoogendoorn, Hoek en JlcEorfc, • • • • • - • ,
Öp""i9 Juni daaraanvolgend, Kameraad G. van Os en op 17 Juli v.d. Rhijt.
l December 1948 deelde bode Visser mede, dat hij ergens geplaatst kon
worden als chauffeur en trad met het Bestuur in overleg om de dienst
te verlaten. Hierin werd fna overleg met de overige vijf boden, toege-
stemd, zodat Visser per l Januari ook de dienst verliet.

Er is toen een nieuwe werkindeling gekomen, waarbij de zaken zo werden
geregeld, dat van Tol en Veenstra de Rechter-Maasoever bedienen;
Hamer en Slabbekoorn de Linker-Maasoever, terwijl Gaal het overschie-
tende gedeelte van de Linker-Maasoever van ongeveer 300 leden in een
halve week bedient en de volgende dagen van de week, voor de algemene
propaganda disponibel werd.
Als vooromschreven is de toestand gebleven tot aan het eind van het
verslagjaar. Het moet ons bij het terugroepen in onze herinnering
van deze ontslagkwesties van het hart, dat maar enkele van de boden
blijk gaven van niet alleen bode in gesalarieerde dienst, maar ook
organisatie-man te zijn.
Na nog enige weken betaald te hebben vertrokken als leden van de orga-
nisatie de vroegere boden, Loggen, Hoogendoorn, Schot en v.d. Rhijt.
Alleen van Os, Hoek en. Visser bleven lid van de organisatie.
Ook nu nog.
Voor wat de ontslagkwesties aangaat kan worden medegedeeld, dat voor
ieder lid dezelfde stelregel is gevolgt, n.l. dat bij het ontslag,
wat met 14 dagen opzegging werd vastgesteld, bovendien betaald werd
een week loon ,voor elk jaar dat men in dienst Van de E.V.C, en O.V-B.
samen, was geweest.

VERHOUDING TOT OFFICIËLE INSTANTIES EN BESTUREN.

Toen wij als O.V.B, op ons zelf kwamen te drijven moesten natuurlijk
maatregelen worden getroffen dat de behartiging van d'e zaken-voor de
leden met Sociale Zaken en het Arbeidsbureau kon doorgaan.
Daarnaast.kende men onze vertegenwoordiger Hoofdman ook slechts als
de man van de E.V.C, bij het Kantongerecht en verschillende andere
instanties, als Consumentencrediet enz., enz.
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Wij hebben ons toen schriftelijk gewend tot verschillende instanties,
die wij op de hoogte stelden van de toestand en wij kunnen niet anders
z'ëggen alsdat wij direct de volle medewerking van die instanties
hebben gekregen als O.V.B.
Wat betreft de verhouding tot de besturen van de bedrijfsorganisaties
en het Hoofdbestuur, later Landelijke Raad, ook ten opzichte hiervan

•is er steeds een behoorlijke samenwerking geweest.
Met de Besturen van de beide grootste organisaties Verkeer en Bouwvak
is, omdat wij dagelijks tezamen onder een dak werken, geregeld contact.
Wat betreft de kleine Bedrijfsgroepen hebben- wij ook hier voor zover
mogelijk, steeds contact mee. Dit is in het bijzonder het geval met j
een onderdeel van de Fabriekmatige'Bedr.org. n.l. de Glazenwassers
van de Firma Drop. Doordat geen der Bestuurders van Fabriek op de dag en;
in de vroege avonduren gelegenheid hadden om zich met kwesties bij de
Firma bezig te houden, werd dit regelmatig door ons gedaan. De groep
glazenwassers hebben we nog steeds bijeen weten te houden. Hierbij

• moet wel vermeld worden, dat er op enkele uitzonderingen na en die
uitzonderingen zijn de groepen Metaal en Overheid, weinig initiatief l
van de kleine Bedrijfsgroepen uitgaat. |
Wij zullen pogen mede te bewerkstelligen dat dit in het komende jaar ;
beter wordt.

CONGRES Q.V.B.

Het voorlopig gekozen bestuur had tegen October een congres uitge-
schreven waarop in hoofdzaak een ontwerp statuut en reglement in be-
handeling zou komen.
Door onze organisatie zijn verschillende amendementen op de ontwerp
voorstellen van het Hoofdbestuur ingediend.
Een 40-tal afgevaardigden van Rotterdam heeft het Congres bijgewoond.
Het waren afgevaardigden, die gekozen waren uit verschillende bedrijfs-
groepen. Bij de benoeming van de Landelijke Raad zijn van" de 15 vertegen
wöordigers 7 Rotterdammers gekozen', t.w. de kameraden v.d. Berg,
Bestman, Oosterwijk, Smid, van Os, Appels en W,J. Gaal.
Voor het ^^gerej^^^^ii^r^j^süa dit College werd door het Congres
bij acclamatie zonder ~teg"en candidaat benoemd W._Sinid_tot ̂ voorzitter.
_ . . ^ ^ . -

het vaststellen van cTe ̂ geammendeerde en gewijzigde statuten, zodat
wij vanaf die tijd onder een landelijk reglement en statuut leven.
Ontbreken thans nog de overige reglementen, die nu wel spoedig door de
Landelijke Leiding in ontwerp zullen worden samengesteld en die ook
zullen gelden voor de Plaatselijke Beweging.

PROPAGANDA EN ONTWIKKELINGSWERK.

Ten aanzien .van de schriftelijke propaganda kunnen wij mededelen,
dat op 26 Maart een manifest is uitgegeven aan de leden in een totaal
oplaag van 12000.
Begin April een manifest onder de leden van Metaal, voor zover die
door ons konden worden bereikt. Terwijl op 12 Mei een algemeen
propagandistisch manifest in een oplaag van 10000 exemplaren is uit-
gegeven ook voor Metaal.
Begin November, 1948 dus, kregen wij ter verspreiding een algemeen
manifest van het Hoofdbestuur waarvan er 20000 in Rotterdam zijn ver-
spreid en vervolgens nog eens 20000 in Januari 1949.
In Augustus werd door de Plaatselijke Centrale zelf een folder uit-
gegeven in een oplaag van 6000 exemplaren, waarin opgewekt werd leden
voor de organisatie te winnen. Deze ledenwerfactie had een vrij goed
resultaat en aan de kameraden van Til van Bouwvak, Riesebosvan



Transport en ̂ Mastjcicht, van Hocarewerd ieder een boek verstrekt op
grond van hef "feit, dat'zïj 'de "meeste JLeden in 'een gestelde tijd
hadjiea- in-ge scJar'even. ;•"". " "" "'"
In December werd in overleg met de kameraden van de Grafische-bedrijven
een algemeen manifest voor de Cartonnage-industrie in een oplaag van
2000 exemplaren uitgegeven.
In de voorzomer stelde het landelijk voorlopig Comité raambiljetten
ter beschikking waarvan door ons zoveel mogelijk geplaatst zijn.
Het ene raambiljet had als hoofdtekst, een oproep aan de arbeiders
toe te treden tot de O.V.B, en de strijd voor Sociale rechtvaardig-
heid te bevorderen.
Het tweede raambiljet had in opvallende letters de opwekking kiest
de O.V.B, als Uw organisatie.

ANDERE PROPAGANDA.

Op Woensdag 4 Augustus 1948 is door de Plaatselijke Centrale een uit-
stapje -georganiseerd met de trein naar Hoek van Holland.
Dit uitstapje was niet speciaal voor de ouderen maar in combinatie
met de kinderen, dus meer, voor de gezinnen in zijn geheel. (
Ofschoon het oorspronkelijk een mislukking leek, toen wij 's morgens
vertrokken klaarde het weer zienderoog op en is het.alles bijeen
een goeden dag geweest voor onze leden, hun huisgenoten en verdere
symphatiserenden, die ook mee waren getrokken.
Verder vermelden wij in dit opzicht een feestavond, dié gehouden is
op!2 December voor leden en introducé's. Deze avondmis niet geworden
wat wij er ons van hadden voorgesteld. De oorzaak lag hierin dat
wij het met een Zondagavond moesten doen, wijl op een andere dag
geen zaal voor dit doel beschikbaar was.
De avond op zichzelf kan als geslaagd beschouwd worden maar het aantal
bezoekers was te gering, het bedroeg rond 650.
Niettemin hebben wij van verschillende kanten gehoord, na deze bijeen-
komst, dat, en wat onze leden betrof en de geintroduceerden, men vol
lof was over het prog&m, etc.
Alles bijeen dus in het algemeen geslaagd.
Voor wat' vervolgens nog de propaganda betreft vermelden wij het
volgende. Ten eerste ons pogen om middels huisbezoek onze organisatie
te versterken. Met het tamelijk groot verloop van de leden wat wij
hadden te incasseren", door de positie waarin wij waren gesteld moesl
er met volle kracht worden aangepakt om de ledenafvoering te stuiten
en weer nieuw elan onder de leden te brengen. Daardoor werden 2
propaganda-commissies benoemd. Aan de Linker-Maasoever onder leiding
van de kameraden Oosterwiji en Bodegraven en aan de Rechter-Maasoever
onder leiding van Bestman en van Os.
In het algemeen moeten wij in dit verslag onze teleurstelling uitspreken
over het niet voldoende slagen van deze opzet.
Het aantal kameraden wat zich disponibel stelde om mede op huisbezoek
te gasn was zowel aan de Linker-Maasoever als aan de Rechter-Maasoever
veel te gering. Er is daarna geppogd om de bedrijfsgroepen zelf te
beïnvloeden, dat van hun uit het huisbezoek werd georganiseerd,
waardoor bedrijfsgenoten bij bedrijfsgenoten op huisbezoek konden gaan.
Ook dit heeft voor zover ons bekend, niet tot het gewenste resultaat
geleid. . "
Op meerdare bestuursvergaderingen en besturenvergaderingen is deze
aangelegenheid steeds weer aan de orde gesteld en besproken, ^et waren
regelmatig slechts enkele kameraden, die men voor dit werk kon inte-
resseren en moet naar onze mening blijvend worden gezocht naar middelen,
waarmede wij voor de toekomst dit oude en beproefde middel om de orga-
nisatie in stand te houden en uit te bouwen, zo goed mogelijk kunnen
aanwenden.
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En nu het ontwikkelingswerk.
In Augustus 1948-is het Plaatselijk Bestuur met een program voor het
winter-seizoen inzake het ontwikkelingswerk op een besturenvergadering
gekomen. Deze besturenvergadering heeft uit financiële overwegingen
tamelijk aan het oorspronkelijke ontwerp gesnoeid.
Na een uitvoerige discussie werd een zeer bescheiden program vastge-
steld wat hierin bestond, dat een tweetal cursussen zouden worden
gegeven over een algemeen onderwerp en dat daarnaast de kaderscholing
ter.hand zou worden genomen.
Voor de Linker-Maasoever en de Rechter-Maasoever heeft Kam. v.d.
Berg het onderwerp behandeld.
Bef Publiekrechterlijke bedrijfsorganisaties, terwijl door Smid even-
eens op de Linker- en Rechter Maasoever het onderwerp; Sociale Wet-
geving is ingeleid.
Ofschoon men niet geheel ontevreden behoeft te zijn was toch voor
menigeen onzer de interesse van de leden teleurstellend.
Voor wat'betreft de kaderscholing, die op iedere,week des 's Maandags-
avonds was gesteld kunnen wij.van de Linker-Maasoeveruvermelden dat
dit werk daar geslaagd is. .
Regelmatig elke week komen op deze scholingsbijeenkomst rond 20 kame-
raden bijeen en bediscuseren allerlei onderwerpen. Verschillende po-
gingen aan de Rechter-Maasoever hebben er niet toe kunnen leiden, dat
daar dit werk een regelmatig verloop kon vinden. Er zijn maar enkele
bijeenkomsten geweest in de gehele winterperiode die als geslaagd
kunnen worden aangemerkt. Bij het einde van het verslagjaar loopt
de scholingscursus op de Linker-Maasoever nog door, zeer waarschijnlijk
tot het eind van April.
Nog zij vermeld, dat in verband met de cursus voor de Sociale Wetge-
ving aan de cursisten gratis de "Kleine Gids" voor de Sociale verzeke-
ring is verstrekt.
Wij zouden voor het volgende winterseizoen moeten trachten meer lijn
in het ontwikkelirifewerk te brengen en de interesse er voor op te wekken
.bij de leden.

LEDENTAL.

Wij zijn in staat om van het begin van het verslag jaar af de leden-
tallen en het verloop daarvan aan te geven. Eigenlijk is het zo, dat
deze ledentallen het zuiverst worden aangegeven door de contributie-
bedragen, die in hét financieel verslag zijn vermeld.
Daarbij komt, zoals ook in het financieel versaag is aangegeven, dat
er tweemaal een verandering heeft plaats gevonden inzake de indeling
van de bedrijfsorganisaties.
Hadden wij eerst in April nog een 14-tal verschillende bedrijfsorganisa-
ties dit werd om practische en administratieve redenen in Mei reeds
teruggebracht tot 6 hoofdgroepen en de rest in een samenvatting
van de kleine bedrijfsgroepen. Het congres besloot opnieuw tot een
nieuwe indeling zodat wij weer met een andere indeling te maken
kregen.
Daar dit een heel stuk plaats ruimte in beslag zou nemen bepalen wij
ons er toe, dat het leden aantal bedroeg op
l Januari 1949 . en aan het eind van dit verslagjaar
Metaal 185
KI. en Tex. 11
Grafisch 4
Bouwind. 849
Fabriek 222
Agr. 10
H. en G. l?

186
20
, 5
818
216
9
15



Verkeer 2418 2329
Overheid 77 73

Totaal 3793 - l lï * 3671 leden.

JEUGD EN KIHDERVERK. ""

Er is enige aandacht besteed aan het jeugd en kinderwerk.
Wij moeten direct toegeven dat het tot nog toe onvoldoende is geweest
en ook dit werk in bredere banen zal moeten worden geleid.
Toch kunnen wij van enige dingen, die naar onze mening vermeldenswaard
zij$ iets zeggen in dit verslag.•
Na de strubbelingen enigszins te hebben overwonnen waren wij in de
zomer terecht gekomen. De vraag deed zich voor of er niets gedaan
kon worden om de kinderen uit te zenden. Dit liet zich echter niet
een twee drie organiseren.
Enige.kinderen hebben wij toch nog als O.V.B, uitgezonden naar een
vacantieoord, wat in overleg is gebeurd met een organisatie waarvan
de leiding ons niet onbekend was. Aan het hoofd hiervan stond een 1̂
onzer organisatie, Ka». Gijsbers.
Dit was natuurlijk geheel onvoldoende, maar onze aandacht was
toch ook op.dit werk gevestigd.
Wij hebben ons toen reeds voorgenomen om zo even mogelijk in het
volgende seizoen, dus de zomer van 1949, te pogen een aantal kinderen
naar buiten te krijgen. Verder is er op 12 en 19 Mei in "Ons Huis"
aan de Rechter-Maasoever en in gebouw "Spes" aan de Linker-Maasoever
een kinderfilm gedraaid.
Wij konden over die film de beschikking krijgen en meenden goed te
doen ook hiermede de aandacht op onze O.V.B, te vestigen en aan de
behoefte, die er bij de kinderen is te voldoen.(fl
V/ij hebben echter nog heel wat in het werk mee* te stellen om de beide,
zalen bezet te krijgen. Ook dit werk kan voor de toekomst beter
slagen, wanneer wij beter op een en ander zijn ingesteld.
Vervolgens delen wij hier nog mede, dat wij een uitstekend St.
Mcolaasfeest hebben gehad. De Grote Zaal van "Odeon" was met een
1000-tal kinderen gevuld. -
Er kon van een uitstekend geslaagd feest worden gesproken. Er is
geen enkele wanklank voorgekomen en de ouders hebben ook van ver-
schillende kanten hun instemming met het goede verloop van dit
kinderfeest betuigd.
Reeds ti-jdens de laatste maanden van dit verslag jaar hebben wij
pogingen aangewend om tot een bredere opgezette uitzending van kinde-
ren te komen, in de a.s. zomer.
Wij kunnen in dit verslag er melding van maken, dat juist aan het
eind van de verslagperiode het vrijwel definitief vaststaat, dat
deze zomer 120 kinderen naar een ontspanningsoord zullen worden uitge-
zonden.
Bij de vermelding van dit kinderwerk moeten wij opmerken dat een
kleine groep van vrouwen zich steeds disponibel gesteld heeft om bij
de organisatie en de uitvoering van datgene wat voor de kinderen is
gedaan behulpzaam te zijn. Langzaam maar zeker zal een gedeelte
van deze vrouwen straks tot een meer definitief comité wat zich
met het kinderwerk bezig houdt, groeien. Wij achten ons gelukkig
als bestuur dat deze vrouwen hun werkkracht aan dit belangrijke werk
willen geven en gaan dus door met alles wat met het kinderwerk
verband houdt, steeds verder te organiseren.
Ten aanzien van de jeugdige leden van onze organisatie, ook dit is een
probleem. In het najaar van 1943 hebben wij de cartotheek van de
bedrijfsorganisaties geraadpleegd en kwamen tot de zekerheid dat rond
40 jongen mensen in de leeftijd tot 20 jaar van onze organisaties lid
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waren. Eert oproep aan deze jeugdige kameraden om eens bijeen te
komen heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.
Niet een enkele van deze jonge kameraden was op de bijeenkomst ver-
schenen.
Wij zijn als bestuur er van overtuigd, dao ook voor de toekomst hoe
moeilijk het ook is, aandacht aan de jonge leden van onze organisatie

• moet worden geschonken.

MUZIEKVERENIGING.

Tenslotte een enkel woord over de laatste aanwinst van onze organisa-
tie. Deze bestaat hierin, dat na verschillende oproepen hiervoor,
het .gekomen is tot de oprichting van een O.V.B, muziekvereniging. In
September 1948 werd hiervoor de eerste maal een oproep in de krant
geplaatst. Het leidde er toe, dat men een Meine groep kameraden
op 16 Februari 1949 een muziekvereniging kon worden opgericht.
Het is geen gemakkelijke zaak om tot een behoorlijk corps te .komen,
maar het doorzettingsvermogen en de goede wil van enkele onzer kame-
raden die op dit terrein vertrouwd zijn en in het bijzonder onze kam.
Bakker, die zich als dirigent ten volle geeft aan het tot stand brengen
van een zo groot en goed mogelijk corps, kunnen wij de beste verwach-
tingen van deze jongsteSfkoesteren. Vermeld mag nog worden dat op een
feestelijke bijeenkomst ter viering van het eenjarig bestaan van het
O.V.B, welke heeft plaats gevonden op 2 April 1949 en dus feitelijk
buiten het verslagjaar valt, dat op deze bijeenkomst de muziekvereni-
ging der O.V.B, aangevuld met enige hulp van buitenaf, met goed gevolg
deze feestelijke bijeenkomst mede heeft opgeluisterd.

BESLUIT.

Wij hebben gepoogd in beknopte vorm verschillende wederwaardigheden
uit het leven van onze organisatie over het afgelopen jaar weer te
geven.
Wij hopen dat het ons gelukt is de belangrijkste zaken die voor de
verdere geschiedenis van onze beweging van betekenis kunnen zi jn te
hebben gememoreerd.
Natuurlijk kon in dit verslag niet worden uitgeweid over verschillende
vraagstukken en problemen die ons dagelijks beroeren doch meer, zo
reeds gezegd, om iets vast te leggen van datgene waarmede de Plaatse-
lijke Centrale zich heeft bezig gehouden,

In het vertrouwen, dat een volgend jaarverslag in meer optimistische
toon en met gunstiger cijfermateriaal kan worden vastgelegd, eindigen
wij dit verslag.

Voor het Uitvoerend Bestuur

w.g. Smid secr.

Rotterdam 25 April 1949.
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Overzicht Penningmeester
O.V.B. - Afd. Rotterdam.
l April '48-31 Maart '49.

Inkomsten. Uitgaven.

1. Saldo per 31-3-'48 f. 249.47

| 2. Aan contributie ƒ119.111,40
3. van B.v.A ƒ 649,90

4. Terug van Bedr.org.ƒ 6.098,63
5. Diversen ƒ 196,35

|6. Nad.Saldo 31.3.'49 ƒ 418,25

1. Afgedr. aan Bedr.org.
(zie staat) ƒ 80.470.26

2. Lonen incl.Soc.Lasten ƒ 30.187,67
13. Propaganda ƒ 3.602,97
4. Kant.benodigdheden....ƒ 1.560,06
5. " Huur enz ƒ 896,08
6. Telefoon ƒ 367,36
7. Porto's ƒ 297,92
8. Documentatie ƒ 28,90

9. B.v.A ƒ 6.812,19
10. Diversen ƒ 2.497,10
(11. Kastekort ƒ 3,49

i ƒ 126.724,00 l ƒ 126.724,00

C
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Toelichting.

Algemeen moet worden opgemerkt, dat het overzicht geen juist
beeld geeft van de positie der Afdeling Rotterdam.

Bij de scheuring eind Maart 1948 betrof dit de eerste tijd
alleen Rotterdam.

In het verloop van het verslagjaar moest door afschrijvingen
van leden en het enige malen reorganiseren der werkwijzen een
aantal in dienst zijnde mensen worden afgebouwd.
Dit betrof incasseerders, bestuurders en personeel.
Door het toetreden van meerdere afdelingen tot het O.V.B, uit
het land is een landelijk-apparaat opgebouwd, wat thans
functionneert, met in totaal 10 Afdelingen - Rotterdam inbe-
grepen. ~"~"—~—"~" •"—•"

De verschillende in het verslag voorkomende posten spreken
voor zichzelf en behoeven in het licht van het hiervoor ver-
melde geen nadere toelichting.
Ben uitzondering hierop, maken wij voor post 9 uitgaven:
waarvan we vermelden dat in deze post tijdelijk het salaris
zit van de ambtenaar B.v,A. en personeel hiervan.
Post No. 10 uitgaven bestaat uit afbouwkosten van ontslagen
bestuurders- personeelsleden en boden.

Voor het Bestuur,
Smid.Penningmeester.

w, g. Smid.
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ONAFHANKELIJK VERBOND van BEDRIJFSORGANISATIES

Afdeling Rotterdam - Claes de Vrieselaan 146 - Telef . 50230

JAARVERSLAG SECR./PENN.M. , LOPENDE VAN APRIL 1948 t/m MAART 1949

Geinde contributie over April tot en met Maart 1949.
Over de maand April 1948 werd door 14 verschillende Bedrijfsgroepen een
totaal bedrag aan contributie geind van f. 11.146,40.
Ter vereenvoudiging van de administratie werden in de loop van April
reeds maatregelen genomen. Administratief werden 7 Bedrijfsgroepen ge-
vormd.
I. TRANSPORT/Spoor en Tram. II. BOUWVAK/Hout en Meubel. III METAAL
IV. OVERHEID. V. FABRIEKM./Chem./Agr./Tabak. VI. HOCARE. VII KL. Bedr.
GROEPEN/Handel en Geld/Kleding/Grafisch/Soc.Hyg.
Wij ontvingen daarvoor de hieronderstaande bedragen aan contributie:

I II III IV
Maand Transport Bouwvak Metaal Overheid

contributie-maand aan.

Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Óctober
November
December

Maand

Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Óctober
November
December

De cijfers

*

f 7.819,80
" 6.164,90
" 7.840,90
" 5.411,60
" 5.401,40
" 7.072,90
" 5.851,80
tt 5.577,60

f 51.140,90

V
Fabriekm.

f 593,60
" 431,50
" 566,60
» 369,80
" 413,70
" 545,70
" 313,20
" 444.20
f 3.678,30

4 en 5 achter
bedragen geven het aantal

f 2.882,10
» 2.177,—
" 3.159,30
" 1.785,50
" 1.927,70
" 2,647,40
» 1.993,20
" 2.197,50

f 18. 769, 70

VI
Hocare

f 187,10
" 134,30
" 175,80
" 145,40
TT 174,90
n 174,40
" 181,40
» 173,70
f 1.347,--

de totaal-
weken der

f
tt
tt
n
tt
tt
tt
n

f

333,10
329,40
470,20
338,90
356,20
470,90
427,--
390,—

3.115,70

VII
Kl.bedr.gr.

f
»
tt
tt
tt
tt
tt
tt

f

138,90
105,40
123,40

58,30
74,80

101,--
58,80
76,80

737,40

Over April
Totaal. . . .

f 248,80
" 191,80
" 222,30
" 134,50
" 149,50
" 177,70
» 136,80
n 157,50

f 1.418,90

Totaal

f 12. 203, 40(5)
" 9.534,30(4)
"12.558,50(5)
« 8.244, — ( 4 )
" 8.498,20(4)
"1L190, — ( 5 )
" a962,20(4)
» 9.017,30(4)
f80.207;,90

" 11.146,40
f93.354,30
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Door de Congresbesluiten van October, moest op l Januari volgens een
nieuwe Bedrijfsorganisatie-indeling gewerkt worden.
Hieronder dus een opgave over de eerste 3 maanden van 1949.

Geinde contributie eerste kwartaal 1949 volgens nieuwe indeling zoals
besloten op October Congres 1948.

II III IV V VI
Maand Metaal Kl.Tex. Graf. Bouwvak Fabriekm.

Januari
Februari
Maart

f
t»
Tt

455,20
396,50
367.60

f 17,80
rt 14,20
" 16,90

f
rt

12,20 f 2.615,40
6,60 " 2.011,30
7.40 * 2.027.80

"
Tt

498,40
444,45
458.65

f 1.219,30 f46,90 ,f'26,2.0 f6.654,50 f 1.401,50

Maand
VI <]V

Agr.

VIII

H,& G.

IX

Verkeer

X

Overheid Totaal

Januari
Februari
Maart

f
ti
n

16,60
10,60
10.—

f 39,60
11 35,80
" 34.95

f6823,60
" 5495,15
" 5450.40

200,--
145,70
144.30

f 10.678,80 (5)
M 8.560,30 (4)
" 8. 518.—

37,20 f 110,35 f 17769,15 f 490,-- f27.757,10

3 kwartalen 1948 (zie het voorafgaande) "91. 354.30
f119. 111,40

Gem. per week over 't kwartaal
2e kwartaal 1948
3e kwartaal 1948
4e kwartaal 1948
Ie kwartaal 1949

f 32.884,10
» 29.300,70
" 29.169,50
" 27.757,10

f 119.111,40

f 2.529,54
« 2.253,90
" 2.243,80
" 2.135,16

Gemid. per week over het gehele jaar:f 2.290,66
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Hierbij een overzicht van hoe deze gelden zijn verdeeld.

Mnd.'

Apr.
Mei
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
Jan. '49
Febr.
Mrt.

Mnd.

Apr.
Mei
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
Jan. '49
Febr.
Mrt.

Contr Centr .W.K. Land
Ontvangst 2$%

f
tt
tt
rt
n
n
tt
Tt

it
tt
tt
TI

f

Fonds

11.146,40
12.203,40
9.534,30

12.558,50
8.244,"
8.498,20

11.190,"
8.962,20
9.017,30

10.678,80
8.560,30
8.518,—

119.111,40

B.N.

f
Tt

M

tt

tt

Tt

tt

tt

tt

TT

tl

tt

f

PI.

5$ (x)

f
tt
tt
tt
Tt

tt

tt

ft

n
Tl

TT

tt

f

557,32
610,17
476,72

— > —
— >""**-_ t —__ __
__ _ _

~" » ~~
266,97
214,—
212,95

2.338,13

f
TT

Tt

tt

tt

tt

tl

TT

Tt

Tt

tt

tl

f

2.786,60
3.050,85
2.383,58
3.139,63
2.061,—
2.124,55
2.797,50
2.240,55
2.254,33
2.402,73(3)
1.926,07
1.916,55

29.083,94

Centrale
35$ (x)

3.901,24
4.271,19
3.337,—
4.395,47
2.525,55
2.607,92
3.430,48
2.744,52
2.767,30
3.327,62
2.673,47
2.659,38

38.641,14

f
n
TT

tt
tt
tt
tt
tt
tt
Tt

tt

Tt

f

PI.

2C

f
Tt

tt

tl

Tt

TT

tt

tt

tt

II

tt

tt

f

.Leiding
15$

1.671,96
1.830,51
1.430,14
2.511,70(1)
1.648,80
1.699,64
2.238,--
1.792,44
1.803,46
1.601,82(4)
1.284,05
1.277.70

20.790,22

Bedr. gr.
'$ (x)

2.229,28
2.440,68
1.906,86
2.511,70
2.008,65(2)
2.066,09
2.724,02
2.184,69
2.192,21
3.079,66(5)
2.462,71
2.451,42

28.257,97

(x) Aangegeven percentage, behoudens de hieronder vermelde aangebrachte
wijzigingen.

(1) Vanaf Juli 1948 wordt de 5$ N.F. overgebracht op L.L. die daarmee komt
van 15 op 2Q% van het totaal contr. bedrag (Besl.Best .Verg.).

(2) Met ingang van Aug. 1948 wordt voor Verkeer en Bouwvak het percentage
verhoogd van 20 op 25$» ten koste van de PI.Centrale. (Besl.Best.Verg.)

(3) Ingaande Jan.1949 wordt het percentage voor de C.W.K. op 22,5$ ge-
bracht - 2,5$ gaat in het Soc.Hulp ffonds (Congresbesluit).

(4) De Land. Leiding krijgt van'af Jan.1949 15$ in plaats van 20% (Congres-
. besluit).

(5) De Bedr.org. Verkeer en Bouwv. krijgen vanaf Jan.1949 in plaats van
25$, 30$ van hun contributie, omdat zij kosten hebben voor Landelijk

. werk.

kasoverzicht van de Plaatselijke Centrale zelf, wat hier nog bij
behoort, volgt.

Rotterdam, April 1949. De Secr./Penn.m.: W. Smid.



A F S C H R I F-T

O.V.B. Afd. Rotterdam.
Cl. de Vrieselaan No. 146
Teln. 30240.

Geraamde Inkomsten.

1. Contributie-r ƒ110.000,-

2. Van B.v.A ƒ 200.-

3. Diversen ƒ 100.-

ƒ 110.300.—

Begroting Afd. Rotterdam O.V.B,
voor het boekjaar l April '49- 31 Mrt,
'50.

Geraamde Uitgaven.

1. Af te dragen contributie ƒ 82.500.-

2. Lonen, incl.Soc.Lasten...ƒ 21.250.-

3. Propaganda ƒ 2.500.-

4. Kantoor Benodigdheden..../ 1.250.-

5. " Huur enz ƒ 800.-

6. Telefoon ƒ 250.-

7. Porto's ƒ 250.-

8. Documentatie ƒ 75.-

9. B.v.A ƒ 1.000.-

10. Diversen en onvoorzien.../ 425.—

ƒ 110.300.-
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Toelichting Inkomsten.

1. Inkomsten contributie is gebaseerd op 3800 leden met
een gemiddelde weekcontributie liggende tussen 50 en
60 cent.

2. Van B.v.A. Bij eventuele processen voor leden, kan
loon voor gemachtigde worden geincasseerd.

3. Diverse kleine onvoorziene inkomsten.

Uitgaven.

1. Aan de diverse organisaties waarvoor door de PI. Cen-
trale als inningsapparaat in totaal 15% moet worden
afgedragen.

2. Lonen.
^ In dienst zijn:

1. gesalarieerd secretaris-penningmeester.
1. bestuurder, ambtenaar van het B.V.Arb. Recht.
1. kantoorbediende - (steno-typiste)
4. Incasseerders.

3. Propaganda, zaalhuur voor vergaderingen, manifesten enz.

4-5-6-7-8 behoeven geen toelichting.

9. B.v.A. - Buiten het salaris van de typiste (gedeeltelijk)
en de ambtenaar B.v.A. - wordt rond ƒ 20.- per week
voor het Bureau voor allerlei uitgaven berekend.

Rotterdam Maart 1949.
C, de Bruin, voorzitter
W. Smid Secr.-penm.
J. Hoofdman 2de Secr.-penm.
ambtenaar van het B.v.A.
Uitvoerend Bestuur van de
PI. Raad van het O.V.B.
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ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES.

AFDELING ROTTERDAM -— 3LAES DE VRIESELAAN 146.

telefoon:
S ecretariaw<50230

Letter No.
Rotterdam, 8 December 1949.

De namen en adressen van het Uitvoerend Bestuur van de
Plaatselijke Centrale van het O.V.B.

C, de Bruin Balkenstraat 16 Voorzitter
W. Smid Snellino kat raat 40b Seer.-Penn.
J.Hoofdman Zwaanshals 205 2de Secr.-Penn.

w.g. W.Smid.



1OHI8XBHIE VAK 's-Gravenhage, 30 December 1949
BIHNBNLAK&SB

Ho,l 3.75726

Betr.t C*¥*B.
¥. RPh.3

(L\ er informatie moge Ik U berichten, dat op een besloten

vergadering van de "Bouwvakraad** van de afdeling Botterdam
van het Onafhankelijk ?erbond van Bedrijfsorganisaties
(O.V.B.), die op 8 December 1949 te Rotterdam «erd gehou-
den» door een der sprekers «erd medegedeeld, dat op hun
verzoek, een .bespreking «as gehouden niet de na de stuc a--
door s staking te Den Haag opgerichte Stttoadoorsfederatie.
Be bedoeling was te komen tot aansluiting bij het O.?,B.
Het grootste deel der leden van de Staeadoorsfederatle «11
«el samenwerking, doch wenst zelfstandig te blijven. Over-
eengekomen «erd de circa 80 leden van de federatie zelf te
laten beslissen.

Volgens de spreker zou het «el tot een fasering met het
O.Y.B, komen»

Indien 17 ontrent het vorenstaande nadere gegevens mocht
ontvangen, E al Ik het op prijs stellen daarmede in kennis
te «orden gesteld.

HBI HOOH) TAB m

L. L.van Laere

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te 's-GBAVEHHME.



MÏHISTKR3E YAN 'a-Grairenhage, 30 December 1949
BIKKElïlDSE

No* t B. 75726

Betr»* E.V.C,-O.V.B. -

V. EPh.3

Ser Informatie moge ik U berichten, dat op een besloten
vergadering van de "Bouwvakraad* van de afdeling Rotterdam
va» het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties
(O.V.B*) door een der spreker een uiteenzetting werd gege-
ven over het uittreden uit de E.V.C, vaa de afdeling Bouw-
vak te Eindhoven en de aansluiting van die afdeling bij
het 0.?*B.

Volgens spreker zou G.de Valk (4-2-1904) als voorzitter
van de «f deling Eindhoven zijn geroyeerd, omdat hij geen
lid van de C .F. N. was en een vermeend tekort $an landbotiw-
bonnen ton hebben gehad* In een daarna gehouden ledenver-
gadering v«n de afdeling Bindhoven zou De Valk echter door
de 86 aanwezige leden in zijn eer zijn hersteld, waarop in
een Volgende vergadering werd besloten met de E.V.C. te
breken» Daarop ia aansluiting bij het O.V.B, gevolgd.

Door G. de Valk KOU een aanklacht tegen de K.V.C, zijn
Ingediend terzake van aantasting van eer en goede naam»
Daar De Valk vrijgestelde was van de E.V.C., *ou hij nu
door het O «V.B» moeten «orden betaald, hetgeen «el ver-
antwoord werd geacht, daar de afdeling Eindhoven kan die-
nen als springplank TOOT Me uitbreiding Ten het O, V.B. in
Brabant, Limburg en Zeeland*

Door de spreker werd nog medegedeeld, dat het niet on-
mogelijk moest worden geacht, dat de landelijke Raad van
het C.V.B, de beslissingen over de financiering van de af-
deling Eindhoven van het O.V.B, geheel zou overlaten aan
de afdeling Bouwvak te Hotterdam. Indien dit het geval zou
xi jn, zou het propagandaplan van deze afdeling voor een

/ half jaar moeten worden uitgesteld.

, Indien ïï omtrent de afdeling Eindhoven van het O.V.B.
nadere gegevens bekend mochten worden, zal Ik het op prijs
stellen daarmede In kennis te worden gesteld»

HEI HOOH) VAK DE DÏEISÏ,
: Hamens deze,

L.L.van Laere.

Aan de Heer
Hoofdcoraiaissaris van Politie
te



Verbinding:

No. 1454

Onderwerp: Besl, verg."Bouwvakraad"
v/h O.V.B.

Datum ontvangst bericht: 12-12-1949

Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar.

Waardering bericht: Betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties: Gene

Ondernemen acties: Gene.

OP KAART

Yolgno.

13 DEC. 1949

ACD/

14 December 1949.

/"" tot
\g van de besloten vergadering van de "Bouwvakraacl

van het Onaf hankeli.̂ ""Verbond van Bedrijfsorganisaties (O.y«B
AED! Rotterdam, gehouden op Donderdag 8 December 1949, te
20 uur, in het eigen gebouw Claes de Vrieselaan 146 te Rot-
terdam.

Aanwezig 10 leden.

van Diejen , Jilles (bekend) opent te circa 20.10 uur
de vergadering,Teest de agenda voor en geeft hierop een
korte toelichting.

*> J Oosterwijk, Cornelis (bekend), zegt, dat naar aanleid
van een verzoek van de na de stukadoor s s taking te Den_Jïaag
opgerichte stukadoorsfederatie met deze organisatie een
b~esprekTng is gehouden om te komen tot een gemeenschap-
pelijk optreden met het O.V.B.. Gebleken is dat enkele be-
stuursleden federatief aansluiting big het O.V.B, wensten, i.
Het merendeel wil wel samenwerking, doch wenst zelfstandig
te blijven. Overeengekomen is beide standpunten in een le-
denvergadering te bespreken en de circa 80 leden van de fede

beslissen.
Spr. meent, dat het wel/?usering met het O.V.B, zal

komen, daar men in de gelederen van de federatie overtuigd
is van eigen machteloosheid. Spr. hoopt binnenkort nadere
mededelingen te kunnen doen.

Spr. geeft hierna de volgende uiteenzetting over het
uittreden uit de E.V.C, van de afd. Bouwvak te Eindhoven en
de aansluiting van deze afdeling bij het O.V.B..
T| Het feit, dat de Valk. G., Korenbloemstraat 9 te
Eindhoven, geen lid van de communistische partij was en een
vermeend tekort aan landbouwbonnen zou hebben gehad, zou
voor de B.V.C.leiding reden zijn geweest hem als voorzitter
der afdeling te roijeren. In een hierna gehouden ledenver-
gadering werd de Valk, G., ondanks het fanatieke doordrij-
ven van het hoofdbestuurslid van de E.V.C. Hartog, W. door
de 86 aanwezige leden met algemene stemmen in zijn eer her&*
steld. In de volgende ledenvergadering werd besloten met
de E.V.C, te breken en contact op te nemen met het O.V.B.,

- welk -
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welk contact door van den Berg, A. in zodanige banen
werd geleid dat aansïuTting bij het O.V.B, volgde.

Door de Valk, G. zou een aanklacht terzake van aan-
tasting van eer en goede naam tegen de E.V.C. zijn inge-
diend. De moeilijkheid is echter, zo zegt spr., dat deze
vrijgestelde bestuurder (de Valk) nu door het O.V.B. be*e
taald zal moeten worden, daar dit voor deze kleine af-
deling te zwaar zal worden.

Spr. zegt,dat de waarde van een zodanige kleine af&e
deling niet onderschat moet worden, daar zij als spring-
plank kan dienen voor de verdere uitbouw van het O-V.B,
in Brabant, Limburg en Zeeland.

Spr. stelt voor de subsie/ie, welke door het Lande-
lijk bestuur is toegewezen, op te nemen ter financiering
van de afd. Eindhoven of de subsidie niet te aanvaarden
en de geldelijke regeling aan het Landelijk bestuur over
te laten. De mogelijkheid bestaat, dat de Landelijke
Raad de te nemen beslissingen geheel overlaat aan de
af d. Bouwvak te Rotterdam. In dat^ .J£.eval _zal __öan....ons. prp-
p^agandap l an ̂^or_&en_haLf__^^^c_ jnoe tj,n„ w or d ê  __uï t g e s t e_ld .

van Diejen, J., verklaart zich tegen handhaving van
d e Valk, G. als bestuurder en zegt, dat het O.V.B, geen
verzekerings apparaat is rem geroijeerde E.V.C.bestuur-
ders op te vangen. Ook heeft de Valk, G. bij de oprichtjqg
van het O.V.B, niet de moed ge had zie h met zijn afdeling
aan te sluiten.

Spr. meent, dat deze afdeling zichzelf zal moeten
redden.

Na wat heen en weer gepraat blijkt, dat nog 2 leden
de zienswijze van van Die jen, J. ondersteunen, doch met
7 stemmeft wordt het voorstel van Oosterwijk, C. aange-

V nomen. lv"*"ft " ' •
V, '

Oosterwijk, C. zegt, dat de ledenwerfcampagne zal
Worden Uitgesteld tot na 1\ f>najaar T'Tn-tnPjRPn Iran ho-t- rJQQT»

toe benodigde materiaal worden klaargemaakt.

van Diejen. J. stelt voor over te gaan tot de ver-
ki e zing van afgevaardigden naar de op J2__e..fl_1.8...J}e.cember
a.s. te houden landelijke, conferentie T 4 Afgevaardigden
zullen worden gekozen uit de leden van de Plaatselijke
Raad van de afd. "Bouwvak" en de overige 5 afgevaardigden
uit de algemene ledenvergadering van Zaterdag a.s..

Wegens tijdgebrek kan geen aparte ledenvergadering
voor de afdeling "Bouwvak" worden belegd. Na enkele op- e.
aanmerkingen worden de volgende leden als afgevaardigden

j gekozen:
vr'Nollen . J.Th, geboren 21-4-1901 te Rotterdam*

* Sterk. A., geboren 18-10-1906 te Vlissingen;
• Appels, Ph.G., geboren14-7-1900 te Rotterdam; en:
van Die.1 en . J., voornoemd.

De bescheiden voor de conferentie zullen de afge-
vaardigden toegezonden krijgen.

van Die.1 en. J. sluit te 28,.30 uur de vergadering.
Einde.

K.B. Een afschrift van de convocatie is aangehecht.



A F S C H R I F T .

ONAFHANKELIJK VERBOND VAN BEDRIJFSORGANISATIES.

Afdeling BOUWVAK

Secretariaat Claes de Vrieselaan 146

Rotterdam, 6 December 1949

Aan de leden van
de Bouwvakraad

Waarde Makkers,

Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de Plaatselijke

Raadsvergadering, Bedrijfsorganisatie Bouwvak op

DONDEKDAG 8 DECEMBER a.e. • - -

des avonds om 8 uur op ons kantoor, Claes de Vrieselaan 146.

Agenda

1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Plan Bouwvak aan de Landelijke Raad O.V.B, gericht;
3. Oprichting afd. Eindhoven;
4. Ledenwerf-campagne;
5. Rondvraag - sluiting.

Zorgt er voor allen present te zijn. Het is heel belang-

rijk!

Kam. groetend,

C.OOSTERWIJZ

CO/JH.



*

*

Richtlijnen ïïs.79 Dossier H°.54

Onderwerp: Inlichtingen O.V.B.

R A P P O R T

Kaar aanleiding van een schrijven vangnet Ministerie van

Binnenlandse Zaken te i-Gravenhage Ne.65285 d.d.15 Juli 1949,
en het hierna ontvangen rappel van 8 December 1949,betreffende
inlichtingen Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties,heb

Ik rapporteur Uo.3 3e eer U Bdelgestrenge beleefd het navolgende

te rapporteren.
Van enige activiteit van het O.V.B, om alhier een openbare

vergadering te beleggen is tot heden niets gebleken,en voor zo-

ver bekend is heeft alhier geen vergadering van het O.V.B,plaats

gehad.

Evenmjjj is alhier iets bekend betreffende het leeglopen van
de gelederen der E.V.C, na s r fe^O.V.B. Bekend was alhier volgens
eigen uitlatingen dat de E.V.C.ongeveer 600 leden zou tellen,

is bekend dat er zich enige leden voor de E,V.C.hebben

,waaronder de algemene leider G-ijsbertus Franciscus Spijk-
ers,wonende van Alkeaadestraat 11 alhier.Wat de oorzaak hiervan*

zou zijn is echter niet bekend.
Een antwwerd op boven bedoeld schrijven was door Mij rappor-

teur reeds gegeven ±n het aaanSrapport van 1 Augustus 1949.

Einde.

I.D.
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10 December 1949.

Kort verslag van de besloten vergadering van de
arbeiders behorende tot de "technische dienst"in de
haven", belegd door de af d."Verkeer" van het Onafhankelijk
Verbond van Bedrijfsorganisaties (O.V.B_._) en gehouden
op zondag 4 December 1949 te 10.30 uur in het eigen
gebouw aan de Glaes de Vrieselaan te Rotterdam.

Aanwezig 1.2 personen, onder wie arbeiders van de
firma MtJller en Swarttouw.

De vergadering was aangekondigd in "Nieuwe Strijd*1 .
^~ ' Bestman, Jan (bekend), die te 10.45 «ur de verga-

d ering opent en zijn teleurstelling uitspreekt over d!e
slechtte opkomst, zegt, dat de weinige belangstelling
voor vergaderingen en het niet actief deelnemen aan de
strijd voor eigen lotsverbetering de arbeiders tot willi-
ge slaven van het kapitaal maakt.

Hoewel wij niet in staat zijn met dit kleine aantal
mensen besluiten te nemen, kan toch de toestand, zoals
deze thans bij de M technische dienst M is, worden be-
sproken.

Ivan der Schot, Petrus Johannes, geb:l2-8-88 te
otterdam (bekend J, zegt dat bijna alle arbeidsrs werk-

zaam in de technische dienst minder verdienen als de
vakarbeiders, welker lonen bij C.A.O. is geregeld.

Ondanks het feit, dat de arbeiders' werkzaam in
de diverse technische diensten in de havenbedrijven
erkennen dat nieuwe vormen van organisatie nodig zijn om
tot afdoende resultaten te komen, nemen zij praktisch
geen deel aan de strijd, zoals nu blijkt. Algemeen is men
van mening dat de werkgevers de arbeiders, werkzaam bij
de technische diensten uitbetaalt zoals bij C.A.O. is
geregeld, echter alleen als dit in zijn voordeel is; is
het niet ig zijn voordeel dan wordt de arbeiders voorgehou
den dat hun loon niet bij G.A.O. is geregeld.

De werkgever kan zich dus te allen tijde beroepen
op de O.A.O. daar de arbeiders werkzaam bij de "technische
dienst" niet genoemd worden in de bijlagen van de C.A.O.
in de haven.

*7an frffiQQ» Adrianus, geb: 3-3-05 te R 'dam (bekend),
meent dat men van de oudjes die al gedurende jaren in
deze technische dienst werkzaam zijn, geen medewerking
aan de strijd moet verwachten; deze zijn zo ingegroeid
in het bedrijf, dat zij bang zouden zijn een woord van
ontevredenheid te uiten. Daarbij komt nog dat deze oudies
voor wat betreft loon en werktijd er het beste aan toe
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De jonge krachten echter zullen w^e actief moeten maken.
Er zal een offioieele loon- en arbeidsovereenkomst
moeten komen gelijk aan de C*A.O. voor de havenarbeiders,
zodat men zich daarop kan beroepen.

Bestaan, J., voornoemd, zegt, dat de werkers in de
/""inderdaad technische dïenster/geheel naar willekeur door de werk-

gevers kunnen worden behandeld, doch men zal dit niet
te ver doorvoeren daar men vreest voor eaffessen.

Voor het verkrijgen van een geregelde loon- jen__
~-

arbeiders zullen daaraanzëlf moeten
med ewerken .

5 ijzen, A., voornoemd, stelt voor speciaal voor de
technische diensten een foldertje uit te geven, waarin
deze eisen omschreven worden.

Bestman,J. zegt toe dat er over deze zaak meer in
"Hieuwe Strijd" geschreven zal worden. Het voorstel
omtrent het uitgeven van een foldertje zal aan het
plaatselijk bestuur worden voorgelegd.

Als blijkt, dat de betrokken arbeiders overtuigd
zijn van de noodzaak van het tot stand komen van een
geregelde loon- en arbeids-overeenkomst, zullen zij
worden uitgenodigd voor een bespreking. Hierna zullen
dan besluiten kunnen worden genomen en kan het OVB-afd.
"Terkeer" een bespreking met de betreffende werkgevers
aanvragen.

Spr. stelt voor de ontwikkeling van zaken in deze
afvte wachten en over b. v. een week of 6 SQ resultaten
te bespreken,
Hierna sluit spr. te 12 uur de vergadering.— EIHDE -----
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iTefeiag besl.dietribts-funot.verg.OPN
R' dam op 1-12-49 te Rot+3*dam •

'" arbeidersklasse» In de havens i0 deze éénheid re%dfi eejt
flink eind gevorderd. Bar end r eg t van het OVBt &# ala. , '
voorzitter van dé kers 'gefcozen, doch deze Jüurii^a^iMraat -^
aan onze icajat* R13 iBeofater bi^ het CfTB een' yc^alair',
en gezaghebbend f igoür en vele OYB-ers willen nwa ÜUB
volgen waardoor «ij aatomati&oh aan oüsse zijd» en »ean de
kant van de SiV.Co komen te staan» - - , „ * 5

Spr. geeft vervolgens de beke»de co4«iÉtfl«tieche ,?
visie op het Indönesiuiohe yrasgetak e* zegt Kan*-* lette*, 4.,
dat VoO.M.O. in haar eie "Ie 7 Deeember-divlaie terag*
gefaald heeft, V.O.M.O* beetaat dafc ©ok niet w&ï srodftt
de partij ook hiervoor actie aal moeten ^aatt;^0»ap^t , '

De activiteit voor «De ¥aarheia*„ U'W,el r*pte>,o* $
en het geheel gaat iets beter, daar op hot ogenblik HÉM
in vrijwel alle afdelingen op Vrijdagavond «n Zaterda«-

'middag wordt gecolporteerd. Andere is het evenw»! gesteld ,
met de abonné-werf-aotie» £r worden wel nieuwe" abonné* s
gemaakt, d oph het aantal bedank jef ie • aüBmeuke^ljk grot'er
dan het aantal nieuwe abonné' e,' zodat we de < laatste 2
.maanden netto 216 abonn^'e hebben Ver lor ea,, .terwijl onze
taak was 200 nieuwe abonné's te wijttn^Bt ;< î aan dit aantal •-.
te. komen zal de colportage moeten worden o^pg»V*eï*d daaj*-;
de practijk heeft geleerd dat een uitgebreide en dpeltrfrf*-y

/'fende colportage nieuwe abonné» s ^beteieiili. ttet li^ts io d*""
. / bedoeling dat de krant l Maart a^a* met 6 pagina's» aal
\, doch dit zal alleen mogwlijjt sfijó a!0 «a, een
\goed werkend P.P.P.-f onda bessitten. lameraffen, het 4« ge- '

; } bleken dat in geen enkele affleliog e$H P,?.P.-foöds werkt*
5JX Iedere afdeling moet een pgt. belasten met het werk

. jhet P.P.P.-f oride. Deze fanctionaris kan weer andere
/kers aantrekken, waardoor we een uitgebreide staf v
/dewerkers krijgen, die wekelijks bij de leden en abonfil*A
/ een bijdrage gaan ha leja voor het fonds. Het distriet EoV-'

ƒ «terdam heeft tot taak pet maand. P, 750, — op te brengen
( voor het P. P. P. -fonds en dit kan gemakkelijk als ernaar
x^yoor gewerkt wordt.

Met de handtekeningen voor Stalln-gaat het niet -
naar wens en desse actie a«l beter aangep$fct'mó*ten wordeai
Vooral in de bedrijv»!. Riöet er veel meer^Wira van worden
gemaakt. Ook 2*1 e*a ftistie gevoerd mo«$e&'9raNt|L voer f e-
licitatie aavert*Qtie*fl;é Op de verjaardig v«|i

. len we 'uit komen .Jaèt een speciale feestkaant t
12 pagina's;, -doeh dit Is alle>n mogelijk
advertfintiö*;B-:.alja/ ;: • • ' • -
"Ty*V §|£, «featvdan in ep de nifceawe
vafi ae partij en *egt, dat de onderstadalel^ijig -ia naar
huidige samenfftelllug niet heeft voltfaaa« ÊBer»i4ifi «<S-.
Ji* worden geweteii;?^»: onbekwame le^én, aöd«3Sl§d«'a«Jl het'
'feit, dat een aanf|l Jbameraden aijn aangetrokken voel* het
bedrijf swerk. D0 mderetadc leid ing «al daarom gereopg^ni*'
seerd en gevormd wordea dï?p3?: een aantal aotieve pgt» Het
systee» van -\n politiek se^etaris, die re^tóidert met -de

, «ers*« seorytariéeflto vap dii af delingen, kowt JW * e verval^
/ Ie». We zallea daa ook 'het voorstel doe» om ia do onder*.

stadsleiding aan/S.i;o. te benoeioen j

"v."
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fel rekent het H.V.V. er op, dat de
Vereniging Zuid het volgend slechte

UR
Af,i»
Votr
«et de

.x -»*•#"

$en over de nieuwe' O JL.Q* s&t o;ö£erhandeX0n, doch het
feit, dat pa^eMe^,all0„^|^j^s;|e_|iaVemr>eiderB jiato

laatene j3j,6«©Xng, h^b^^^tfigapjpekeja^yoor h« Q T
de S»YaZ* wel eejae tat^ fae^friLeaaiög vaa haar me
brengen, .# »• /H , "

Dé aotM», welke' «e «erig^ïaaaeid gevoerd weï-4
Rondom de SoJbooafeovenee diëösts^i^Hstag* is direct
vertrek vaji, 3ef Zulöerkrui»" te^in hét ,eia4 -van
verflauwd. Op Woenedög 23 JSföveaö '̂r ware» öi leden
H.T,B.r fiet A,JSr.*T.T^ en de Partij epgefoepeaSr om de
van de ïr|5söfaad ts Hottend am I?i5 %e wöaen^ -daar twee
dienstweigerAarB^aken behanöejd/aoudeii worden, Ongeveer,
60 pearéanjen.waren ver'aohenen. ÏTa afloop «ilöeö .Ö«ze bezoe-

'op de bia#«ö$laats een spreekkoor vormón, doch dit

Hét Vertrek yaa de "Wat«iriaann OP 30
met welk eohip w©dearc«a 00$ aantal df^eastwei|Eeraai>s , Iwutr

' Verliep ispfidér- enige stoo:r4ïi& » .
«felederen van net A^N.^t. is :;|,

«Btn baten, gebrek aatïl*%r ;:
on ondej^üjnge raziéjji göli^k.-aan die bij de OoP*H>i
oorzaak, dat het ledental ÏVSua enkele $&ren geleden !>

aeer snel temt^gelopen ie. Vaa etn werkelijk bestuur in
het dié trio t Hotterdain kan niet ïaeer gesproken worden. Bn--
kelé afdelingen zijn inmiddels opgeheven* Door een enve-
loppen-aclie, gelijk aan öie van 4« Q«P,No» wil men nu in
elk geval trachten het schip van de ondergang te redden» ,--.

De oomité'Sji welke qp v^eriBch^lle4dev plaateen
-i thsor de 43.PoN,"ln het . i'ëvtln'ëeröe'ptea" aïjn paèt
: tpt d* a. B. huurverhoging, zijn te Rotter dam

in voorbereiding, De tactiek, welke OBJQ fti;)
tlng v*ert, herinnert aan die, welke riröeger wer^.
bi^ de welvaar te omité1^, vrédescomité'a e. d., n. l, bii-
voorkeur ziet jjMsn goedwillende mensen voer het wagentje -ge
spannen. Ook xnet de -rerdere uitwerking^an de piannen ten
aanzien van de vreöe&cdmlté'e ie weer een aanvang geöiaaktj
il aar toe èullen Wetrtöond-feé'e opg«richt worden,' waarin, om
Se C*PJR.-schijn té vermitoja, 4?optïlaHf9 figareö

worden ftltfiflk « xwtktli* © «,0Jèl« aitsonfie-

•MM^I«:«lte kla^tif „ _ -,^._
^^«a^lad^*^ WH^fiwU^^le.. t
j|̂ ïi»fe fl|J44sli|ii/fti1|gaal*A «Ét feelr blad
vljÉd^Q- fai j de .arbcïAer», 4<M^b uitei'na

MaöaA
r «Qh*«»r^ia0«("st0êöw ia aal«jade>
Word' la ïhef vorige

wordt né^r s
Bg tt.

draait mtin
aatie»s^ o

Het' aantal"

ö«t vöbr de .
geluid gememoreertl » dat de "Stalin-actie1"

,* opgeleverd i«ou h«bben,0
mé4e4«ling^n op een misverstand van

werd-
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Vol^no.

3 DEC. 1949

1 December 1949.

Verslag van de besloten kadercursusvergadering
van het Onafhankelijk Tërbond van Bed r i ,1 f sorgani gatj.e_l s
(O.Y.B.), gehouden op Maandag 28 November 1949 te 20 uur,
in het eigen gebouw aan de Glaes de Vrieselaan te R'dam.

Aanwezig 12 functionarissen.
S(\, Philippus Godefridus (bekend), als voor-

zitter fungerend, opent te 20«15 uur de vergadering met
Y Ide mededeling dat B.oozen,Frans, geb:23-5-1897 te Dordrecb^
' wonende J.lBraelstraat Y4 te Dordrecht, een in-leiding zal

houden over ".bedrijf s organisatie." .
Epozen,F., voornoemd, zegt, een terugblig. te moetaj

werpen op de vooroorlogse omstandigheden en verhoudingen, ;
waaronder de gedachte "bedrijfsorganisatie "gegroeid is.

Yoor elke verbetering van de positie <3er arbeiders
moet een harde strijd worden gevoerd, waarvoor macht nodig
is, De vraag is echter of deze machtsvorming zich moet
voltrekken middels een politieke partij of de vakbeweging.;

Bittere noodzaak is, dat moet worden afgerekend
met de kapitalistische product ia vorming om de winst alleen^

Tijdens de oorlog, werd reeds van gedachte gewis- i
seld over de toekomstige organisatie van hoofd- en hand-
arbeiders en men was van mening, dat de oude organisatie's
niet meer in hun vroegere vorm konden terugkeren, daar zjj
niet meer konden rekenen op het vertrouwen van de leden.

De arbeiders van toen waren immers niets meer dan
doodgeorganiseerde verzekeringsinstellingen of rechtsbij-
standsbareaux met veel cliënten. Het verzet was doodge-
bloed en vergaderingen werden niet meer bezocht.

De gevolgen van het wanbeleid bleven niet uit, men
had geen werkende leden.en inwendig was de organisatie

De oorlog bracht het H.A,i1, met grote gebouwen en :
weinig leden. De hoofd- en handarbeiders bleven ongeorgani-
seerd en ervoeren dat zonder organisatie, de hemel toch
niet viel en de wereld bleef draaien.

Memand verlangde de vakbonden in hun oude vorm
terug. Als gevolg hiervan ontstond er discussie over de
gezichtspunten van een economische organisatie., welke
echter negatief bleef, Hieruit sproten evenwel toch de
positieve gedachten en ontstonden aanknopingspunten onder
bedrijfsgenoten van hoog tot laag om zich te beraden en
middelen te vinden om zelf 'de belangen der hoofd- en hand-

^ behartigen°-Het bed̂ f ging _men zienesi« een j
-De- l
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De grote waarde van het "zelf d a? en" werd besproken
en als goed en belangrijk erkend.*"" "

De belangstelling voor deze kwestie groeide en
groeit nog steeds. Hierdoor werd de grondslag gelegd voor
de toekomstige Organisatie in de vorm van Bedrijfsorgani-
satie. Het kenmerk van de Bedrijfsorganisatie is, aa/c leggT'

'•gërTmöêl» worden toegelaten, die in het beirerrende pearnf
tïTTïïö'ndieiisA staat. Op geregelde tijden moet een algemene
vergadering worden gehouden. De vergadering stelt de te
volgen gedragslijn vast, benoemt vertrouwensmannen en zet
deze zo nodig af.

De Bedrijfsorganisatie wordt bestuurd door een
door alle bedrijfigenoten gekozen Bedrijfsraad, welke te
allen tijde verantwoording verschuldigd is en ook weer door
een algemene vergadering kan worden afgezet. De genomen
besluiten zijn bindend. Deze economische organisatie zal
zich buiten de politiek ,'ruioetefl houden.

De Bedrijfsorganisatie moet zelfstandig en onafhan-
kelijk zijn,

Spr. geeft hierna gel^enheid van gedachten te wia-
selen.

Appela,Ph.G-. zegt er niet van overtuigd te zijn
dat de massa in de bedrijven ook deze gedachtengang is
toegedaan. Spr. vraagt op welke gronden inleider's optimis
me steunt en hoe HHJS hij aan deze overtuiging is gekomen.

G-ijzen, Adrianus, gebi3-3-®5 te Rotterdam,
(bekend)? houd t een onoverzichtelijk $9ÜQQ$ over de oude
vakbeweging^ welke zich niet bekommerden om het welzijn
van hun leden, doch slechts de politiek van hun partij
behartigden. Spr. meent dat de bedrijfsorganisatie de ar-
beidersmassa zal kunnen redcien.

X l Sterk, Arie, geb:18-10-06 te Vlissingen, zegt, dat
men rekening moet houden met zeker 700.000 anders georga-
niseerden en zolang dit feit bestaat zal het de taak van
het O.Y.B. moeten zijn de arbeiders de bedrijfsorganisatie-
gedachte bij te brengen in de geest zoals Set O.Y.B, die
ziet. Nooit zal een bedrijfsorganisatie kunnen worden ge-
sticht als de arbeiders er niet achter staan.

Roozen,F.,voornoemd, zegt, dat de Bedrijfsorgani-
satie de springplank is voor de toekomst, als de bedrijven
in hun geheel door de arbeiders worden overgenomen. Wil men
hiertoe komen, dan zal men de macht daarvoor moeten hebben,
deze laatste wordt gevormd door de grote arbeidersmassa.

Spr. meent ,dat het ledenaantal van de andere orga-
nisatie's geen gewicht in de schaal leggen, want "inwendig
zijn deze organisatie's voos".

Bij de besprekingen met de arbeiders en de leidende
figuren uit de bedrijven blijkt, dat als enigst-e organisatje
welke in staat zal blijken de massa te dienen en met het
kapitalistische systeem "productie alleen om winst» af te
rekenen, de bedrijfsorganisatie moet worden gezien.

Natuurlijk zal de OYB-gedachte over de bedrijfsor-
ganisatie onder de arbeiders moeten worden gepropageerd.

Spr. ja eg t dit betoog in opdracht van he tOYB te
ben gehouden en daTTret-"o"oTra is zodanig^Eeluisterd moe?
worden. De bedoeling van deze bespreking is vast- te stellen
hoe o.i0 de bedrijfsorganisatie er positief moet uitzien.. '

/•Appels-
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Appels,Ph.G. herinnert aan de grote havenstaking
en zgg t ,da t deze helaas niet door het publiek werd ge-
steund; men liet de stakers eenvoudig in dessteek. Spr„
meent dat daaruit maar al te duidelijk bleek, dat de
massa zich nog niet bewust is van de noodzaak van het
betonen vah solidariteit en van de gedachte dat die strijd
haar als geheel had moeten raken.

Soo2en,P«, voornoemd, zegt, dat de massa destijds
. i x B j u r s k B hoofdzakeli jk .aan eten dacht en minder
aan strijd. De vraag bewust zijn of niet bewust zijn
kwam destijds niet ter/èprake. Echter de ervaringen van
de laatste drie jaren hebben de massa veel geleerd en
meer bewust doen worden.

•Ap_pelsfPh.G-. sluit hierna te 22.30 uur de
verga d er ing. — -EINDE——
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Verslag van de besloten bestuursvergadering van
het Onafhankelijk Verbond van _BedH..1fBorganisa1;ies (e. v.B).
afd. Rotterdam, gehouden op Donderdag 24 November 1949,
te 2U uur, in Tivoli-West, Vfeafc er singel l te Rotterdam.

Aanwezig 13 functionarissen.
X l* de Bruin, Goenraad, geb.14-9-1896 te Rotterdamj

(bekend), opent te 20.10 uur de vergadering en zegt, dat
in een j.l. gehouden vergadering van de Landelijke Raad
van het 0,7.B. een " p.r opagand a-oommis s ie" is gekozen, be- j
staande uit: £KS*rtfc«««"»*—"'•

?Ct van Os.Leenderttgeb. 17-1-1911 te R'dam, (bekend^j
de Bruin -, G., v o ornoemd ; en:

XI(FETJSQP-t' G-.,nadere personalia nog niet bekend.
Vanavond zal worden besloten op welke wijze de propagan- i
da-actie voor de af d. Rotterdam tot uitbouw van het O.V.B.!
zal worden gevoerd. De grote propaganda-actie heeft reeds
grote bekendheid aan het O.V.B, en zijn doelstelling gege-<
ven. Het zaad is in voldoende mate uitgestrooid en het is ;
onza taak nu de oogst binnen te halen.

Spr. zegt dat van den Berg, Anton (bekend) be-
richt van verhindering — onverwa'cnt vertrek naar Den

heeft gezonden,

ygn__0s, !<«» voornoemd, toont met verschillende
voorbeelden aan hoe door de organisaties over het alge-
meen huisbezoeken worden afgelegd.

Spr. zegt in het begin van 1946 voor de E.V.C.
lukraak op huisbezoek te zijn geweest, doch dat is op
niets uitgelopen. De hoofdzaak is dus een methode te ge-
bruiken, welke de grootste kans op succes üièdt.

De propaganda-commissie zal uitzoeken wie voor
het lidmaatschap van het O.V.B, hebben bedankt. Uit de
E.,.v.f!..-GartQtheekT waarover^ hAt ^.Vn7^. nng ^"R^hikt, zul-
len de namen van hen, d~ie voor huisbezoek in aanmerking
komen, worden, gezocht.

Het huisbezoek dient te geschieden door 2 per-
sonen, van wie één de namen en adressen van de te bezoe-
ken personen - via de commissie - per post krijgt toege-
zonden. Eenmaal per 3 weken zal men te samen komen ter
bespreking van de opgedane ervaringen.

Spr. verzekert dat het verantwoordelijkheidsge-
voel de propagandisten wordt aangekweekt, immers zij zul-
len zich verplicht gevoelen de opdrachten zo goed moge-
lijk uit te voeren.

- Smid, -
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7\, Wietse, geb. 9-4-1887 te De Leek,(bekend)j
zegt het In principe eens te z i jn met van_ j)s,L., doch meent
aèle werkers te moeten verzamelen op een centraal punt om
vandaar uit de propaganda te beginnen. Wij zullen er dan
ook zeker van zijn, dat de opgegeven adressen worden bezodib
(Na wat over en weer gepraat, word t dit voorstel aangenomen).

(rijzen, AdrUanus, geb. 3-3-1905 te Rotterdam,
(bekend) ,ŝ elt voor een debat-vergadering te beleggen, daar
deze z.i. meer resultaten zal opleveren. Met zo 'n vergade-
ring bereikt men meer mensen, dan met een persoonlijk be-
zoek gedurende 2 uren. •
(Dit voorstel wordt niet aangenomen, daar men meent, dat
de opkomst zeer gering zal zijn.). ƒ

4

Smid, W. stelt voor in verschillende stadswijken
pamfletten te verspreiden, waarin een protest-vergadering;
worgt aangekondigd, t egê  n huurverbogingtT.oon.stOT)tpri.1gver-

en
Spr. meent ook, dat om een massale opkomst t0r

vergadering te verzekeren in de dagbladen advertenties die
nen te worden geplaatst.

Spr. verwacht van de zijde van de met de aan de
regering zijnde politieke partijen samenwerkende Uniebon—
den, geen verbetering en stelt voor binnen de koitet mogelij
ke tijd zó' n protest-vergadering te beleggen.

de Bi? a in, C. zegt, dat in de pamfletten kort en
bondig uiteengezet zal moeten worden, wat er in de massa
leeft en dat een massaai protest tegen alle verslechterin-
gen noodzakelijk is, Natuurlijk zullen wij als opruiers
worden uitgescholden, doch wij zullen opruiers blijven zo-
lang dé arbeidersklasse door dit kapitalistische stelsel
wordt vertrapt en uitgehongerd.

van Os,L. zegt, dat alleen een
de arbeiders voor pauperisme en ondergang

issaal verzet
"kan behoeden.

Daarvan moet de massa doordrongen worden.
Spr, meent, dat de tijd van bespreken en overleg-

gen voorbij: is. De arbeiëersmassa moet in beweging worden"""
gebracht, wil men resultaten bereiken. Alle verslechterin-
gen zullen in al hun grauwheid moeten worden voorgesteld.
Wij zullen de massa met de daad moeten bewijzen, dat het
levenspeil op een hoger niveau gebracht, kan worden,

de Bruin,C. zegt, dat de pamfletten niet alleen
door het kader behoeven te worden "uitgezet**, doch dat ook
de hulp van de leden - via "Nieuwe Strijd" - kan worden in-
geroepen. Spr, zegt - nadat alle voorstellen zijn aangeno-
men - dat a.s. Woensdag l December te 19 uur het eerstte
huisbezoek, na een werkuitdeling aan de Claes de Yriese-
laan, zal beginnen. De thans afwezige bestuursleden zullen
hiervan in kennis worden gesteld.

Van deze vergadering zal een verslag worden uit-
gebracht in de vergadering van de Landelijke Raad van a.s.
Zaterdag, welke te 15 uur in dezelfde zaal zal worden ge-
houden.

Spr, sluit .10 uur de vergadering. ïïinde.
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(' Verslag van de besloten kader cur sus v e redering van het
Onafhankelijk Verbond van" Bedrijfsorganiaatiea roTvvB^.),
gehouden op Maandag 21 ITovember 1949, te 20 uur, in het ei-
gen gebouw, aan de Glaes de Vriese-laan te Rotterdam.

Aanwezig- 14 functionarissen.

van Os , Leendert, geb. 17-1-1911 te Rotterdam ' (bekend) ,
als inleider optredend, zegt, dat vanavond speciaal de aan-
dacht gevraagd wordt voor het "program van « i n f c - i f t * t waarover
een besluit zal moeten worden genomen.

Spr. zegt , dat de verslechteringen hand over hand toene-
men en dat, indien niet vroegtijdig wordt ingegrepen, de ar-
beidersmassa gedoemd zal z i j n af te glijden naar de zo ver-
foeide vooroorlogse toestanden. Wij aallen de arbeiders iets
concreets voor moeten houden en aan de hand daarvan het be-
wijs leveren, dat zij het met ons zullen moeten opnemen te-
gen de loon- en prijspolitiek van deze regering, «die dit
rotte kapitalistische stelsel nog voeding geeft om zich te
herstellen". Het is alweer zover gekomen dat in het algemeen
de arbeiders wekelijks voor een tekort staan.

) Spr. zegt, dat Vermeulen, A. van het H.V.V. na de deva-
luatie gezegd heeft geen verdere prijsstijging te zullen dul-
den en dat hij zeu aansturen op een derde loonronde. Dit is
slechts gepraat gebleven. Men tracht zelfs door valse voor-
spiegelingen via de pera de massa zoet te houden. De geest
onder de arbeiders b e w i j s t , dat zij met deze gang van zaken
geen genoegen zullen nemen. Daarom moeten wij het initiatief
nemen en aantonen dat het anders kan en moet . Tot dit doel
is er een "program van actie" in voorbereiding, dat slechts
2 of ten hoogste 3 posit ieve eisen zal tellen, n.l. eenloon-
vloer yjjQ _f-—5£.- en tot het tegen gaan van de werkloosheid ""
een werkweek van 40 uren. Het derde punt, de glijdende loon»
schaar, staat nog niet vaat, daar de meningen hierover iri~het

~no o i do es t uur van het O.V.B, nog te veel uiteen lopen.

l Appels, Philippus Godefridus, geboren 14-7-1900 te Rot-
terdam (bekend) , zegt het wel eens te kunnen z i jn met dit voa
stel, echter alleen uit propagandistisch oogpunt, want als de
eisen worden ingewilligd, zal toch blijken dat het een lap- w
middel is geweest , daar een volgende devaluatie, die niet
uit zal b l i jven , allea weer te niet zal doen. Zolang de re-
gering met medewerking van de Uniebonden het kapitalistische

- stelsel-
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stelsel in staat stelt zich te herstellen, zal de arbeiders-
maasa nog meer verslechteringen moeten incasseren. Het kapi-
talisme zal internationaal ineen moeten storten, wil er ten
aanzien van de arbeiders verbetering komen. In vele landen
openbaart zich reeds een oppositie tegen de regeringspoli-
tiek en het kapitalistische stelsel. Alleen het vestigen van
een internationaal waarachtig socialistisch stelsel zal red-
ding kunnen brengen.

l Bestman, Jan, geb. 10-5-1918 te Rotterdam( bekend ) , zegi
het in vele opzichten eens te zijn met Appels, doch meent,
dat de massa nog niet zover is om dit in te zien; dus b l i j f t
er niets anders over dan haar veilig te stellen tegen verde-
re verslechteringen en aanvallen op het loonzakje.

Spr. wil dan ook de eerste twee voorstellen opgenomen
zien in het "program van actie".

X l Damsteeg, Pieter, geb. 10-11-1897 te Rotterdam (bekend) ,
zegt de twee genoemde eisen te kunnen aanvaarden, als zij
niet worden gezien als een gelijkstelling van alle arbeiders.

( Spr. meent, dat er verschil zal moeten b l i jven tussen
geschoolde-en ongeschoolde arbeiders.

i tean lijzen, Adrianus , geb. 3-3-1905 te Rotterdam (bekene
stelt voor buurtoQmité 'a te stichter^ tjgen de duurte en de
huu rv e rho ging.
' "Spr. wenst ook de_vrouwen in het werk te betrekken. Zij
zouden concrete gegev ens ten aanzien van de prijssti jging
der dagelijkse levensbehoeften, veroorzaakt door de devalu-
atie, moeten verstrekken.

i Smid, Wietse, geb. 9-4-1887 te de Leek (bekend) , zegt,
dat, gezien de omstandigheden waarin de arbeiders verkeren,
een kracht ig s tandpunt zal moeten worden ingenomen. Ha uit-
werk T^g~~?anons~gêFe l ê program, zal het nu besproken gedeel-
te aan alle organisatie 's worden gestuurd. Met of zonder hun
medewerking zullen wij aan deze eisen vasthouden en het re-
delijke hiervan aantonen. Het beleid der regering, dat de me-
dewerking van de Uniebonden geniet, wordt niet door de ar&
beiders gesteund. De massa b l i j f t nog te veel in het gareel
van hun respectievelijke organisatie' s en daar een samen-
gaan niet mogelijk blijkt, wordt practisch niets bereikt.

Spr. meent , dat het J)_*V.B. na het iaitiatief_zal_mpeten
nemen . "̂  ~"

Spr. wenst het door van gijzen voorgestelde opgenomen
te 'zien in het program van actie.

Daar de toepassing van punt 3 op vele manieren uitvoer-
baar is, acht spr. het wenselijk dit punt in beraad te houden

Bestman, J. i's in principe voor het vormen van duurte-
en huurcomité's , doch verwacht er weinig resultaat van, daar
bij een eventu%le gerechtelijke ui tzet t ing van een bewoner,
voldoende huurders klaar zullen blijken te staan om de wo-
ning voor de vastgestelde huren te betrekken.

Al Ho ek . Aarêiaaas pa!atira.4:,11-121flSf 7te Rotterdam ( b e k e n d ) ,
betreurt het dat nog zo weinig kaderleden begrip van het
socialisme hebben, zoals helaas blijkt uit de uitlating van
Dams teeg. ten aanzien van geschoolde- en ongeschoolde arbei-
ders. Socialisme ia> gemeejiatchapszin en gelijkheid.

van Qa , L., die zegt het wel eens te z i jn met Hoek,
- ontneemt -
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ontneemt hem niettemin het woord omdat dit onderwerp thans
niet aan de orde ia.

Ho_ek,dH«, voornoemd, wil echter Bestman, J. nog even'ant
•woorden. Spr. meent , dat deze de macht van een gemeenschappe-
lijk optreden der arbeiders onderschat, b .v . t .o .v . de
huurverhoging- e a^_z eg t grv an overtuigd te z i jn , dat bij een
uitzetting de betrokken "wcTnin'g in brand zal worden gestoken.

spr". zegt er borg -voor te s'taan, dat als Bestman, f . '
uit z i jn woning zal worden gezet, er niemand anders zal in-
komen .

van Os, L. zegt, dat de plannen voor het vormen van de
comité'a nader zullen worden uitgewerkt. Als in bepaalde
buurten reeds comité 's bestaan of in oprichting z i jn , moet
me n _zo mQgg/11 jV ^\^f^fir~zJJiiin^ nemen t ook al blijkt daTeen
b*e paarde poli t ieke tint overheers"F!~;wl,1 moeteiLJile.t terug
s^chrikken jyjoor. het communis, t is che apook^ Wij moeten in zo 'n
ge Val a amen werk en, temeer daar door .de C.P.1T. en de B.V.Q .
reeds in~^ie richting wordt gewerkt. ~~ : ~ "

Spr. zegt, dat de hedenavond genomen besluiten ter ken-
nis zullen worden gebracht van de Landelijke Raad, welke
Zaterdag a.s. in vergadering bijeen zal komen.

Spr. die tot slot bekend maakt dat Donderdag a.s. een
bestuursvergadering zal worden gehouden in Tivoli-West, waar-
in een afdelingspropaganda-aotie zal worden besproken, sluit
te 22.30 uur de vergadering. Sinde.
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IDIENST GEHEIM.

Alhier werd een voorlopig werkcomité opgericht van
het O.V.B .af deling Den Helder, bestaande uit 3 personen
genaamd: G.J.van WEES, (secretariaat ) J .EUIGM en C.A.van

/\r HERT,
Volledige informatie -kaarten betreffende die drie

ftpersonen worden hierbij gevoegd.
"einde"
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Waardering bericht: betrouwbaar.
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22 November 1949.

Verslag van de besloten kadercursus vergadering
van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisatie 's
(OVB) te Rotterdam, gehouden op Maandag 14 November
1949 te 20 uur, in het eigen gebouw aan de Claes de
Vrisselaan te Eotterdam.

Aanwezig 14 functionarissen.
41 \n Os, Leendert, (bekend), die te 20.15 uur de i

bijeenkomst opent, meent aan het verzoek om de kernver-
kiezing in de haven te bespreken voorlopig geen tijd ;
te moeten besteden, daar in "Nieuwe Strijd1* een hoofd- j
artikel zal .verschijnen over dit onderwerp.

Vanavond zal het vraagstuk "toetreden tot het
H.V.V. of niet» wtorden behandeld; Van den Berg,Antoh
zal nierover een inleiding houdem.

-j- \n den Berg, Anton, ^bekend), aegt zijn persoon-
lijke mening over dit onderwerp te willen geven, waar bil
men Client te bedenken, dat zij £xx niet die van het
OVB behoeft te zijn. Vooropgesteld dient te worden, dat
we moeten aannemen dat ©Ik van ons de belangen van de
arbeiders voorstaat.

Spr. meent, dat men de vraag of oplossen van het
OVB in het FW mogelijk en n u* tig zou zijn voor de
arbeidersmassa, afwijzend zou kunnen freanlfwoo:p4eji . Spr0
zegt dat men in ™'e politiek of vakbeweging nooit defini-
tief een afwijzende houding kan aannemen, daar men zich
zal moeten aanpassen aan de tjjds omstandigheden.

G-ezien deze omstandigheden kunnen we .t eyr ed en
zijn yet da g-rna-i yflp hft-t; ny-Rj qi gaat $eze uiteraard
langzaam.

Spr« verzekert, dat veel arbeiders reeds lang in
verzet zouden zijn gekomen tegen verschillende regerings
maatregelen, als zij niet in bedwang werden gehouden
door.de Uniebonden. Als de maatschappelijke omstandig-
heden va^n die flfltvf g;} jn flat bet verzet van de arbeiders

~
^

in de üniebonden door de besturën~niet meer te stuiten ia
dan^zouLeen toetreden v a n h e t OVR tot ^et HW T r "
kunnen ziin voor de arbeidersklasse. Tn d^ ngAn. n e,n
georganiseerden zijn wij (OVB) hun vijanden, maar bij
een eventueel goed georganiseerd verzet van deze arbei-
ders met steun van het OVB, zou dit grote perspectieven
kannen opleveren.

-j3pr.-
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S"pr» zegt ^_„ _ - - , _
termijn teilen. J5r 'Kannen zlütreöïïfëF^ö^grö^ere ver-
slechteringen én meer aanvallen op het levenspeil d-er
arbeiders voordoen, zodat dit verzet in de naaste toe-
komst niet uit zou blijven. Meer en meer bJJjkjtj3Afc-~
voogal in het H.Y.Y. de kankergeesf toeneemt Op een
onlangs in Den Haag gehouden vergadering van ambtenaren
aangesloten bij het WT7 bleek, dat het gaatrouwen in de
- de maatregelen vam de regering door dik en dun steu-
nende- leiding van het ¥VT, groeiende is.

Deze bewust wording s^r in het HW kan snel om
zich heen grijpen. G-ebeurft dat, dan is het onze taak dit
groeiende verlet t» ateapea en verder jte ontwikkelen,, In
nauwe samenwerking zal men ons nïë"ü meer ~zi"ëri"aIs "vijan-
den, doch ontvangen als vrienden.

Spr. noeat in dit verband het indertijd door Rosa
Luxemburg en Earl Liebkneoht geleide verzet tegen het
kapitalisme in Duitsland.

Ook de arbeiders in Rusland hebben indertijd bewe-
zen in hun verzet, tegen het kapitaal sterker te zijn dan
hun leiders. In_dit licJat gezj^n zou het vraagstuk "_tqe-
treden tot JiafTsonK-aeouat word^n_^nJieTjela'ng van de
ar be id ersmas sa zou me t jjtosfaejjen ged le.ng^zjrjir;

-V" l G-i j s en, Joseph (bekend)., zegt, dat het bewijs is
geleverd dat een goede, samenwerking met het MTV niet moge-,
lijk is, daar het?HVY keer op keer verraad pleegt aan de
arbeidersmassa. '

' v Appels, Philippus G-odefridus (bekend) zegt de vraag
Mal of niet aansluiten bij het UW1* niet zo dringend te
zieNals Va-a den Berg, Anton en spreekt in dit verband over
zijn 20-jarige bittere ervaringen in de SDAP en het HY7. ]
Wij moeten als organisatie de arbeiders een nog betere !
voorlichting geven en de zaken concreet stellen. Als wij -
op welke basis ook - toetreden tot het UVT zal dit onher-
roepelijk leiden tot een debacle.

T* f Bestman, Jan (bekend) stelt de opvattingen van het
OYB tegenover die van het WV en meent daF~zij zj3ver_.ait
elkaar lopen en dat de kloof zo groot is, dat toetreden
tot het BW onmogelijk is.

Wij moeten een goed omlijnd en afgerond program
opstellen opdat de arbeiders precies zullen kunnen weten
waar wij heen willen. .Spr. geloof t niet _inegnverzet van
de arbeiders in 41e ïïn ie bond en; want immerlf dé lëXders"
d®3zer bonden doenürat zij willen. Spr. meent als eerste
vereiste een goede leiding die de arbeidersmassa bewijst
dat zij het vertrouwen waard is.

•f- l Hoek, Idrianus Hendrik," (bekend), zegt_oofe niet te
geloven in een verzet, uitgaande van de arbeiders"™zëlf"riiet
zal uit moeten gaan van de leiders. Spr. vraagt aich af
hoe het mogelijk.is, dat de leiders in Amerika en Rusland
de arbeiders zo in bedwang kunnen houden."Zijn die arbei-
ders dan kuddedieren?».

Franken, Adrianus G-erhardus (bekend) zegt, dat het
vraagstuk "al of niet aansluiten bij het FVT» ter sprake is
gebracht met het doel alvast de mening over dit onderwerp
van het^kader te peilen en feeent, dat de leiding van het

'.eeft gemaakt die OP een
voorspelt, dat een intrede inhetlfvT

geen ardoende oplossing zal brengen.Men overwege dit terdLJ
- ^^-Van Os-
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7an. Qs,Leendert msrkt_op_, dat niet het OVB doch
Kapers van het 3SIW op aansluiting bij het JISDL-heeft aan-
gedrongen. VarTeën Jpp8^^-®^ Ig^fldpanJMLn _*? ̂ 5.® „J^S-I 6̂

Is van <QT£:yÉgJ[gyOi^^ 0

7an den Berg, Anton zegt, dat op de reeds genoem-
de vergadering voor ambtenaren, aangesloten bij het F7Y,
15 van de 17 discussianten het beleid van de afdelings-
besturen afkeurden, waaruit blijkt, dat spr.'s stand-
punt juist is,

De omstandigheden, waar-onder de arbeiders leven,
zal verzet kweken, tegen de wil der vakbondsleiders in.
Spr. zegt, dat de' strijd van de Amerikaanse arbeiders
geheel anders ligt dan die in ons land, immers de Ameri-
kanen zijn, op enkele bewuste arbeiders na, behoudend en
strijden niet direct tegen het kapitalistische stelsel,
zulks in tegenstelling met onze strijd, die juist wel
daartegen gericht is.

De leiders in Rusland hebben door hun medogenloze
dictatuur inderdaad de arbeiders in bedwang. Rekening
houdend met de omstandigheden, acht spr„ het fiiet__onr
waarachijnli.lki dat op eengunstig moment toetreden tot
Wfcjrag^ pntS^.aiTflii jk jzfli Jigjjrftn, wij f™*tê5~Ecmgn^gö:E -- '
een eenvoudig waarachtig socialisme, dat iedere arbeïd»r
zal kannen begrijpen.

TTan Os, L. sluit met een woord van dank aan all©
sprekers aez© bijeenkomst . --------- 1IHDE- ----
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Terslag van de besloten kadercursusvergadering
ƒ- van het Onafhankelijk Ter bond van Bedri.lf sorganisatie' a
(. (0.T.B.) te Rotterdam, gehouden op Maandag 7 November 1949

te 20 uur, in het eigen gebouw aan de Olaes de Trieselaan
te Eotterdam.

Aanwezig 12 personen.
i^/i Tan Os, Leendert (bekend), als voorzitter funge-
L/'rend, stelt voor nogmaals de werkloosheidswet onder de
^ loupe te nemen en meent, dat Tiet "onze" taak is t© onder-

zoeken of zij al of niet voldoet aan het doel dat aan de
arbeiders wordt voorgehouden. o

De twede vraag is of deze wet wel zo socialistisch1
als men wil doen voorkomen en of zij inderdaad gemaakt is
ten bate van de arbeidersklasse. Spr. verzekert, dat men
na kennis-neming van de letterlijke tekst van de wet tot
de overtuiging komt dat zi.iyiiets gemeen -heeft metf pmMa-.
lisme. Het doel van de wetgever is: de arbeiders verzoe-
ifen met alle uitwassen van het kapitalistisch stelsel.

£ Het duidelijkst demonstreert?1 dit in de wijze waarop
»\e bijdragen in de kosten zijn geregeld. De regering,

C O"̂  ^^-& <3e werkloosheid veroorzaakt, betaalt evenveel als de
slachtoffers, n.l. de werkgevers en de werknemers.

tf De gehele burgerlijke pers, daartoe opzettelijk
ingeschakeld, heeft het merendeel der arbeiders al over-
tuigd van de sociale inslag der wet en hen er mede ver-
zoend. Spr. zegt, men doet het voorkomen alsof men de
arbeidsrs zeker heeft willen stellen voor het geval van
werkeloosheid, doch over de bestrijding van de werkeloos-
heid wordt gezwegen.

Spr. wil om deze redenen adviseren geen medewerking
van uitvoering van de wet te verlenen. Spr. meent, dat de
wet voor de arbeiders op een desillusie zal uitdraaien en
acht het de plicht van het kader van het OTB de goedgelo-
vige arbeiders nu reeds te wijzen op de nadelige gevolgen
die de wet met zich brengt.

Indien in Juni 1950 deze wet in werking treedt,zal
blijken dat dev toegezegde uitkering van 80$ belangrijk
lager zal liggen, daar de meeste arbeiders op tariefloon
werken of han lonen door premie's kunstmatig hoog gehou-den word-en.

Dan moet d© arbeider weten, dat het OTB tait socia-
listische overwegingen deze wet in zijn geheel veroordeelt.
De massa zal dan erkennen,dat het OTB inderdaad een

-nieawe-
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«nieuwe beweging1* is, wars van deze regering en haar
Uniebööden. ^ . aj

Wij moeten, zo meent spr., ter bestrijding van deze
wet a<a AO-Hrl^^ werkweek propageren. Wellicht zal het
niet medewerken aan de uitvoering van deze wet het OTB
leden kosten, doch leden, die bedanken omdat zij hun
werkloosheids-uitkering elders moeten halen, zijn geen
.bewuste arbeiders.

Appels, Philippus G-odefridus (bekend), zegt het
geheel meï/de vorige spiafcer,;'; eens te zijn. Het OVB zal
zich, als het medewerkt aan de tenuitvoerlegging van de
wet, geheel achter de Uniebonden scharen, ^uist het afwij

heli r^-pant flfVJwi ncrpm van de
arbeidara. Spr. zegt, dat deze wet het herstel van het
kapitalistische stelsel beoogt, daar alle kapitalistische
landen dergelijke noodsprongen maken.

De Bruin, Coenraad (bekend) zegt in principe af-
i j zend Ifé "staan tegenover deze wet, welke voordelen een
desillusie zal worden. Spr, meent, dat zij niet is gemaakt
voor de arbeiders, doch om het kapitalisme te kunnen
handhaven door de arbeiders zoet te houden met een zoge-
naamde zedelijke uitkering, waarmede de veel geroemde
arbeidsvrede tevens kan worden gegarandeerd.

Spr. meent evenwel, dat het OTB wel in organisato-
risch verband zal kunnen medewerken, door b.v. de uitbe-
taling van de vastgestelde uitkeringen mede te verrichten.
Dan wordt het contact met de werkeloze leden steeds be-
waard, terwijl dit voor deze leden tevens een morele
steun zou betekenen.

Spr. stelt voor het standpunt van het OTB in deze
door plaatsing van een artikel inMNieuwe Strijd" bekend-
heid te geven. Daarin moet dan worden aangetoond, dat deze
wet in genejöele socialistisch is,

Men kan nooit een socialistische wet verwachten
in een land met een kapitalistisch stelsel.

Spr. zegt er van overtuigd te zijn dat men zal kun-
nen medewerken zonder dat men zij;n principe'e opzij
behoeft te zetten.

Bij het bepalen van ons standpunt zal rekening
moeten worden gehouden met de belangen van het OTB als
organisatie en die van de arbeiders als belanghebbenden.
Spr. adviseert derhalve tot medewerking, met de kans om
op elke rotte plek de vinger te kunnen leggen.

Os, L. sluit te 22.30 uur de bijeenkomst.-;
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Verslag van de Ledenvergadering van de B..O,P„,
af d «Setter deun, gehouden op Zondag 3^ October 1949 te

'|10 uur, ten huize van genaera, Josephue Johannes Adrla-
f—— bekend,

Aanwezig 15 leden.

Hofland» Albert (bekend*),±opent te circa 10,15 u.
de v«r^aëérlag «ö ^«gt, dat 09 voorstel van de afdeling
fiotterdam de gaak Sterk op 8e agenda is geplaatst. 3pr.
zegt, niet d» «aafc^^^k als éodanig. doch de .faanier

/ vygarop h«t Qept'raa^j'oacilté 0in het Politiek &irpaflj>ft-
' snuiten oeeigtt-deed ^eé» afdeling dit punt op de agenda

Het tweede punt is het besluit van het C.C. ten
aanzien van actieve en gewone leden, x

Als pont drie van de agenda zial^worden behandeld,
artikelen «Weten Waarheen» van Kruidhof. Bngel Harm

bekend) wa Cornalio Qpet<»rwljk en het ari±k»i tegen
3. gerichte arüïltóti in "De ïribone" van

^ SflOtitn» Salomon (bekend) meent, dat de gaak Sterk
op éie C «S,'-alt t ing van 1 an 2 October J. l, tot volie^
t^vredeniiöid van beide.'.par113«n i.» opgeloat. Het be-

xifiluit van hst O.C. tot soüpraiag van fifrgi^-houdt in.dat
hij niet %#. h«t openbaar" aal pptyeden, ait o® te voorko-
men dat df% S"iV,C. of d» C.P,K. 66ae partij Verantwoor-
delijk aal kannen stellen voor H«t gebeurde in <ïe AHBZ.
Sppf waarschuwt in hst fcslaag van ««party, gt ark niet
te veel op è9 voorgrond te --*---'—'-

Ooeterw4t3k«. Öornel|B u»gtf dat de
om 'gdén eniCitie rtó^n st:«^.jBy *» voorgrond wil echu;if«n,
doch het Kprujsrunt 'ma*H^-#&K :sdfeèait i* h«t
van het 0,0.| dat .^4^--&jjtt8in*ft- aoladsr öaayinf
Sotterdam te n4b&«ai g«k«&. '• • -".i * • • ' ' • • '',-':^:'-

Men heeft sioh laten leiden door $otJL»yen, welke
et »13nf <laar de leiding lfi>ata**rdam gaan
heeft van^aatlioha va fcbQaflafofcM t \*% . pit

tesëer, op weK£ gevaarlijk terrein h»| e»c» zich» »
begeeft door b «s lui t ÖG t« n era «n, welke Kil 7©Xg«ü9 de
richtlijnen van de RGP nooit kan «n

,. 2oaX|t h at fterk, bi^na waa pv»
te w«a*den geaet/lpn het morgen «&a

A* partij, dottii enkele C«öi-er
«wagt ot.arttth. ÜHK^ H»rö«c l r d ie
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congres te sturen, zioh er wel van bewust is, dat hij
en niet Sterk de schuldige ie van de mislukte stunt
in de ANStTüet gebrek aan zelfvertrouwen deed de be-
stuurders van de AIF3Z door de knieën gaan? zij waren
niet opgewassen tegen Blokzijl ft» c.s.

Op voorstel van Hof land, A. wordt Sterk^meJ;
nene sterns

Yerelo_ot, .Hamen (bekend), meent tenaanzien van
punt 2""cTör "agenda, dat het afbrekend zal werken indien
verschil gemaakt wordt tussen aotieve en g ow on e leden.

Santen, S. zegt, dat het O.Ö. op dit besluit ia
terug gêïoruea, alleen aal ten aanzien van officiSle
mededelingen, zoals b. v. MKofcp«Bw , voorzichtigheid
moeten worden betracht.

y i Versloot, H. vraagt wie verantwoordelijk ie voor
^ het arTBcëTTn "De Waarheid" over de ROP-oonferentie.

Spr* verwijt het bestuur deze zaak niet grondig te
•hebben onderzocht; het P.B. stopt het hele geval in de

_ * doof pot om eigen slordigheid te dekken.
b~~ Hofland , A . stelt hierna punt 3 aan de orde.
^ Sant en .S , oiteert een gedeelte uit een door

Troteky geschreven artikel en toont aan de hand hiervan
aan dat de door de RCP gevolgde gedragslijn inzake vak-
bondspolitiek goed is.

Spr, zegt, dat Oosterwijk. C. in "Nieuwe Strijd"
in zijn artikel 'r<7 e t en tyaa rheën" , d © gedragslijn van de
RC? uitgedrukt in het artikel van ICruidhof ,E «H . , van ziofc
wijst. Dit bewijst dat hij het standpunt van de partij.
niet deelt en geen goed HCP-dr kan zijn, Spr0 vraagt dan
ook of het werkelijk OosterwJJk's bedoeling is zioh van
het standpunt van de party te distai

v i . springt op en schreeuwt :rta Ie jullie
m<et zuTITe" onzinnige voorstellen en beschuldigingen
komen, ja" .

Sant en, S. epnoludeer_t in antwoord hierop, dat
Ooatermgk zioh gej^ej^^bu^iten de par tijd isoi-pline plaa-list

' zijn handelwijze aal
partij te treden

. verwijt Sant en ,S. met zijn öitaten
van ïrotsky niet te hebben feewezen dat aijn (Ooaterwijkfe)
opvattingen niet jauiver röVolutionttair-^50jBQfliuniatis<?fa
zijn. Spr. zegt, de praktijk is anders als de theorie;
ook ïrotsky soa hiermede i^ekeniög hebben gehouden*
Spr. aegt, overtuigd te zijn, dat zijn opvattingen ook
die van ïrotsky geweest souden zijn. In zake de vakbonds-
polltiek is gesproken over het standpunt van de partij,
terwijl bedoeld werd dat van enkele partijleiders.
Spr. meent dat het, gezien de opgedane ervaring in de
vakbondspolitiek &n het bekend zijn met de theorie van
Trotsky, absurd is van hem te eisafcen om de leden van
het OVS,in het belang van de RCP, te adviseren over te
gaan naar het 1TVT. Het voorstel van Kupers is een gebaar
meer niet. — ~

Spr. vrsa^t of het partijbestuur werkelijk meent,
dat de in het 07B georganiseerde leden der B.OP, indien
het 07B zioh oplost in het jsw, de kans aullen krijgen
hun revolutionnair-communistische opvattingen te propa-
geren.
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T,7e zouden er na een enkele poging al weer worden uit-
getrapt. Men zou hier alleen mede bereiken, dat vele
arbeiders, die men nu in Urotskiatisohe geest tracht
te ontwikkelen, op dat moment zullen moeten worden In-
gelaten. Spr. meent dat de zaak zuiver gesteld zal
moeten worden* In weaen staan onze standpunten naast
elkaar, doch de methoden verschillen. Spr» houdt vol,
dat door strijd voor een ideologische eenheid een vak—
bondseenheid tot stand kan worden gebracht.

Hierna ontstaat een heftig onderling debat over
da ziensv/ijze van het partijbestuur en die van Oosterwijk
Men oordeelt algemeen dat de geschillen tussen Rotterdai
en het partijbestuur beter in eigen kring besproken
hadcien kunnen worden,

Drent_h,H«H. en Santen,S. zijn het hier niet mee
eens en vragen de voorzït'ter zich even onder vier ogen
te mogen beraden.

Ha enige minuten afwezigheid, zegt Santen,s. dat
Kruidhof,E'.H. door moet gaan met zijn discussie in
'Nieuwe Strijd" . Spr. vraagt of poster-wijk bereid is bij
het verschijnen van een volgend art£k~el in "Nieuwe
Strijd" een neutrale houding aan te nemen of althans
uit partij-discipline te zwijgen.

Qosterwijk.C. aegt hierop geen antwoord te kunnen
g e v en, "™aTv or en s n i j dat artikel kent; van de inhoud van
het artikel zal afhangen hoe dan zijn houding aal zijn.
Spr. zegt:"Ik ben geen marionet, maar e'en HGP-er in
hart en nieren."

Santen,S. zegt de ontwikkeling, na de plaatsing
van de artikelen, te zullen afwachten en het omstreden
onderwerp opnieuw op de agenda van een volgende CC-zit**
ting te zullen plaatsen.

Hofla.nd,.AO sluit te 16.5P uur deze bewogen ver-
ja d er ing. -BUIDE

ii*- *'**• Aanwezig waren; ,
b SantenfS.,. voornoemd j '>7> /c>?6

Ürent'K,H.H.1 voornoemd; •• *o»^
ïïof land,A. ,' voornoemd; ,»£--V<3
Ter a loot, H^ ¥èorAoemd ; s *^j

, . ^. genders, J .J^A 0, voornoemd, en • /ijn echtgenote Hofland,
t ' A t o y r-i Catharina Wilhelmina, bekend;

Emilie V^ilhelmina, bekend; i

f-

:Schimaer,Adonis Mariüus, bekend;
gfohimmér, Hendrikus, bekend; •
|ruidhof, E,H.,voornoemd^ i / v -

voornoemd; y^
"Sêrnardus Valentinas Christianus, bekend;
-Aart, bekend;

Arie, bekend; en
ervelj, Frans, geb:29-6-P6 te Vl^ardinger-Ambacht,
wonende te Schiedam, Llariaatraat
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Verslag van de besloten kad ere ursus vergader ing
van het Onafhankeli.lkTerbond van Bedrijf s organisaties ,
(OVB), gehouden op Maandag 3 't ÜcTober 1949 te 20 uur,
in het eigen gebouw aan de Olaes de Vrieselaan 146 te
Rotterdam.

Aanwezig 14 functionarissen.

>J Smid,Wietse, bekend, opent bij afwezigheid van de
v-ieursusTeTcTer Van Os, Leendert de vergadering en geeft
7»Bestman, Jan (beide bekend) gelegenheid een korte samen-
âtting te geven van hetgeen reeds over de werkloosheid^wet is gezegd.

Beatman, Jan stelt, na het korte overzicht te heb-
ben gegeven, de vraag: *moet en raag het OVB, zonder in
strijd te zijn met zijn notulen, deelnemen aan de uitvoe-
ring van deze wet?" *""""

x"J Se JQfiS (verdere personalia onbekend) meent, dat
het OVB geen keus heeft, want bij niet deelneming aan de
uitvoering dier wet, zullen de leden, die uit het fonds
moeten worden betaald, hun uitkering aan een ander adreemoeten halen.

XI Be Zwart, (verdere personalia onbekend) zegt, dat
deze nieuwe Werkloosheidswet een werkstuk van het SW is
en alleen al daarom moet worden afgewezen. Spr. voorspell
dat als het OVB met het NW tot een compromis zou komen,
vele havenarbeiders uit het OVB zouden treden.

>d Appelst Philippus G-odefridus, (bekend) zegt, dat
het OVB als strijdorganisatie niet mag medewerken aan de
ten uit voer legging van dlse wet, die haar ontstaan heeft
te danken aan het kapitalistische wanbeheer en een red-
middel is om het kapitalistische stelsel te bestendigen.
Ook is het de vraag of deze wet meer waard is als de zo
verfoeide steunregeling van voor de oorlog.

Spr. meent, dat als de crisis eenmaal een diepte-
punt heeft bereikt van 50 of 60$ inplaats van de $t, we3*
de wet als norm stelt, de regering met behulp van de
ïïniebonden naar willekeur met deze wet aal kunnen m&&&&aomges;rpr»ngen.

§mid,W. geeft vervolgens^ zijn mening over de wet,
doch waarschuwt deze niet als bindend voor het OVB te
beschouwen. Spr. zegt dan, dat door medewerking te ver-
lenen aan de uitvoering van de wet onze principes op geen
enkele manier in gevaar behoeven te komen.

Ook in geval van mislukking kan men het OVB nooit
«TT* ö***r» t» J»—* - - * --verantwoordelijk-
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verantwoordelijk stellen, daar het niet heeft mede-
gewerkt aan de tot standkomsing der wet. Wij moeten
rekening houden mét de realiteit; de wet is er en zal
ten uitvoer worden gelégd ook zonder de medewerking van
het OYB.

Het antwoord op de vraag of deze wet voor de ar-
beidersklasse meer waard is, als de vooroorlogse steun-
regeling, zal moeten wordeflr afgewacht.

Ben vraag is eohter belangrijk, n.l.: zal deze wet
als het werkeloosheidspeil stijgt, verkracht worden?
Zo ja, dan zal het OYB er aan moeten medewerken om deze
verkrachting te niet te doen. Deze medewerking is daa
in het belang van het OTB noodzakelijk.

Spr, stelt voor de Werkloosheidswet zo spoedig mo-
gelijk in een algemene ledenvergadering te bespreken,
zodat het standpunt van het OTB kan worden bepaald.

/y~/-o<f f

Hoek, Piet er, (bekend), die zegt het eens,$ te aijn
met de zienswijze van Appels, P. G-., vindt toeh "de uitke-

dring van 8,09? voor gehuwden en kostwinners te laag.
Spr. meent dat de 80$ uitkering niet alleen bere-

kend moet worden volgens het uurloon, doch dat daarbij
inbegrepen behoort te worden, 25$ toeslag.

Smid, W. verzoekt Bestman,J. de werkloosheidswet
in "Nieuwe Strijd** uitvoerig te bespreken, zodat alle
leden van de er aan klevende fouten kennis kunnen nemen
en sluit te 22..15 uur de bijeenkomst. ---- EIHDE --------

r
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In politiek opzicht i? het verloop van deze maand
rustig geweest. De steiarr.ing ondor de bevolking is dien-
overeenkomstig. Bij het bezoeken van de verschillende ver-
gaderingen valt het op, dat iedere ongeregeldheid als het
ware tot het verleden bohoort; v/el krijgt een enkele epre-
ker de zaal nu en dan"raee" , doc_h,.-Van enSh.pusiasgie._qr}&er
de toehoorders is nimmer rprVke. Y/anneer een""enkele maal
op een vergadering**- oanhrngere van verschillende partij-
en met elkaar ir. boring komen, blijft dit hoogstens bij
woorden; tot daden ia enen het la a t e t e jaar nimmer gekomen.
- Lot betrekking ^ot het behoud van de arbeidsvrede
kan van üaüS '̂.'IS'-G1 langzamerhand gezegd worden, dat dit de
meest rustige'stad.,van Nederland is. £een enkele maüTTlaëefl
zich" dit jaar een arbeidsgeschil van Itngere duur of crote
omvang Vüorgecia .-.-n. C c, k in de verdagmaand is slechts één
kleine staking van ui terst gt/ringe omvang geeignaleerd :
Cp I.;a;-ndag 10 Octob^r legden 40 van de 50 jeugdige arbeid-
sters van Srnith's Chev/ing Sv/eets Lt: i . , Exportfabriok voor

aan :e ICievxtscra^t 43 het werk neer, toen
de -;iröctie wegens de onderlinge concuirrentie verplicht
v/.js ce u i te rmate hogt, lonen te herzien. Orie ven :Je voor—

' aanstaande stsaksters weraen op 11 October ontslagen;hier-
meae was het conflict tevens. geSin-jigd . Ken poging van de
E*V.C. om in neze aangelegenheid te bemiddelen, werd door

( de directie niet op prijs gesteld,
De Rotter :amL;e haven i;oon:Je in ie afgelopen peri-

;r ocie het onveranderlijk rustige beeld, on^f.nks aè pogingen
van het op instigatie van de Communistische Part i j (in sa-
menwerking foet de Eenheids Vc;k Centrale) in het leven ge-

, roepen Comité van Actie, v/elk comité zi jn werk. aou Dienen '
V * te verrichten naast de reeos bestatnr.e kernen. Dit corrdté,
' . • -' kennelijk gevormd om de afnemende invloed van de E.V.C.
* 4- *^- tegen te £$aan en de kracht v-n de E.V*C. grotor te doen
t' - . -,. '- worden, zag zijn arbeid enerzijds door de Unie-bonden dood'
i * > . ' , . ; '; gezwegen, ter./ijl het anderz i jds door het Ü.Y.B, in woord
j. ' ' '' ' > " en /re-schrift werd aangevallen, ter.?ijl op .ondubbelzinnige
l ; • .". '" j ' . wijze ae vtrbindinj mot CJJN en £VC a-n cie ksak gesteld
; werd. Het 0.7.B. ^ing zeli's zo -ver, dat het één van jr-ijn
i . bestuursleden, dat in het comité de functie ven secretaris
i i waarnam, als lid en functionaris schorste.
• i ; Op 4 en 5 november zullen in het Havenbedrijf de
i kernverkiezing*n gehouden woroen. Dezo verkiezingen nullen

v/aarschijnlijk voor de hcvenarbeidere tot een verbetering
leiden, daar deze tot nu toe geen enkele instantie kenden,
tot welke zij zich met hun noden en klachten konden vrenden.

t ' . .

- - . . ' • ' .J-'' H e t



H «.t aantal leden Van de Unie-bonden onder de ha-
ve.narbeiders is gering,, terwijl met de E&G en net OTB niet
wordt onderhandeld. Komt de "kern" tot stand, dan is, -
zowel gezien Van werkgevers- als Van werknemer s zij de - aan
een lang gekoesterde wens tegemoet gekomen»

" Kenmerkend Voor d'e politiek® inslag Van het z.g.
neutrale comité van Actie is in dit verband nog het .feit,
dat de Algemene Bond van Transportarbeiders geen recht-
streekse oandidaten heeft gesteld voor de £ernverkiezingen»
dooh zijn afgevaardigden heeft geplaatst OP de lijst van
aanbeveling Van het comité.
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Waardering bericht: betrouwbaar.
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1 November 1949.

Verslag van de besloten kadejffijrgadering,belegd
door het Onafhankelijk Verbond van Bedriflfsorganisaties
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.
(OVB) te Rotterdam, gehouden op Maandag £4 Ootober 1949
te 20 uur, in het eigen gebouw van de ClaelT de Vriese-
laan 146 te Rotterdam.

Aanwezig slechts j£ personen.
De vergadering was aangekondigd in "Nieuwe Strijd*

Van Oe, leend ert,( bekend ), opent te 20.10 uur de
vergad er ing en stelt voor, omdat zo weinig functiona-
rissen de cursusvergaderingen bezoeken, een verslag van
deze bijeenkomst in "Nieuwe Strijd1* te doen opnemen.

Het onderwerp. voor deze avond zal de nieuwe
Werkloosheidswet, zijn.

JH Bestman, Jan, (bekend) , geeft een overzicht over
het ontslaan en de voorbereiding van deze nieuwe wet en
leest vervolgens enkele passage 's voor, welke d© uitke-
ring en de duur daarvan bepalen. In deze wet wordt uitg
gaan van een norm van 6$ werklozen en 80$ uitkering.

De financiering van het te stichten werfelozenf o._
moet voor de helft door het Eijk, voor £ door de werkge-
vers en % door de werknemers worden gedragen.

Spr. meent, na het eventueel inschakelen der er-
kende vakbonden en andere door de Minister aan te wijzen
organisatie' s voor de ten uit voorlegging van de wet, te
hebben besproken, dat het 07B in principe afwijzend tegat;
over deze wet behoort te staan, ook ql omdat de gelde-
lijke bijdrage van de werknaaers te hoog moet worden
geacht .

Spr, acht het uitgangspunt van de Gfi als norm
voor het aantal werklozen te laag en voorziet binnen
enkele jaren een stijging van dit cijfer tot 50$. Spr.
vraagt zich af, of het fonds hetwelk ia ingesteld op
een norm van 6$ deze kosten zal kunnen dragen. Zal dit
niet het geval zijn, dan zal weer als van ouds, met sub-
sidies moeten worden bijgesprongen of men zal JWser terug
vallen tot de oude steunregeling met alle willekeur,
welke destyds is gedemonstreerd .

Spr. vraagt de aanwezigen, aangenomen dat *WÜH er
toe in de gelegenheid worden gesteld, z4cJ^~lïi:rTé~*spreke
in hoeverre het OVB zonder in strijd met zijn beginselen t
geraken, hierin kan medewerken.

A Appels, Philippus ffodefridus, (bejfend), zegt weinig!
belangstelling te hebben voor details, daar deae wet toch
niets met socialisme gemeen heeft en meent, dat' alleen all
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om die reden alle medewerking moet worden afgewezen.
Spr. zegt. dat de nieuwe Werkloosheidswet tot stand is
gekomen, zogenoemd ter bescherming van de arbeidersklas-
se, dich in werkelijkheid om het kapitalistische wanbe-
heer te verdoezelen.

ttWijH moeteö de arbeiders, de uit deze wet voort-
vloeiende consequenties onder het oog brengen en de ver-
wachtingen voor de toekomst, welke de totstandkoming van
dege wet beïnvloeden, uit hoofde van d© Revolutionnair*
Socialistische beginselen te bestrijden.

Deze strijd zal moeilijk zijn, dooh de crisis , welke
zioh reeds overal aftekent, zal het hare er toe bijdra-
gen de strijd gemakkelijker te maken.

Het kader van het QYB heeft tot taak de massa op
te vangen en te leiden.

Be Bruin, Coenraad, (bekend), zegt, dat de voor-
zieningen ten aanzien van het overheid e-pers onee l aanmer-
fcelijk :be t er zijn dan die waarin deze wet voor andere
arbeiders Voorziet. Spr. zegt t. o. v. de vraag of "wij*
moeten medewerken aan de ten uitvoer legging van de wet,
nog geen definitief standpunt te kunaen innemen. Beze
r̂aag zal in een officiSle bestuursvergadering besproken
moeten worden. Ja of neen zeggen is gemakkelijk, doch
wij moeten rekening houden met de mening van onze leden.

Van Os, L., voornoemd, zegt het met Appels, Ph.Gr.
eens te zijn. Dat de werknemers van het te stichten fonds
moeten meebetalen van een weekgeld dat reeds te klein is,
is al een grondige reden om geen medewerking te verlenen.
Wij moeten de arbeiders er van overtuigen dat de nieuw©
wet een onding is en de uitkering tot een debacle zal
leiden.

Wietse stelt voor geen verslag van deze ver-
gadering in "Bleuwe Strjgd" te plaatsen, dooh een schryven
te richten aan alle functionarissen en actieve leden van
het OYB persoonlijk, teneinde hun lauwheid te doen ver-

gis in afschrift dwijnen.f%pr» waarschuwt, ten aanzien van de nieuwe wet
s- aangehecht) nu reeds _ een arwijzend"e houding aan te nemen. Dit zou
V voor de arganisatie zeer nadelige gevolgen kunnen hebben.

Wij zullen moeten afwachten in welke omstandigheden wij
(OYB) verkeren als deze wet in werking treedt. Wij zullen
inderdaad onze leden revolutionnair-sooialistiach moeten
maken, omdat daardoor aan het kapitalistisch wanbelreer""
een einde kan worden gemaakt. Onszelf, om verschillende
redenen, nu reeds uitschakelen is, zo meent epr., uit
den boze.

YanOs,!., voornoemd, zegt, deze zaak aan het Lan-
delijk bestuur te willen voorleggen en sluit te 22.30
uur de vergader ing



AFSCHEUR

0. ONAFHANKELIJK VERBÖNB VAN BEDRIJFSORGANISATIES O,
T. Y*

B. Afdeling ROTÏÏEBDAM- Claes de Vrieselaan 146 B.

Aan onze functionarissen,
actieve ©n militant ©(strijd lustige) leden.

W.M.,
Nog eens Nog eens wenden wij ons tot tf mefi de mededeling

dat
IEDERE MAANDAG discussie-avonden plaats vinden.
Gemakshalve, voor hen die op de

RECHTERMAAS03TER wonen, voorlopig in ons lokaal Cl.d© Vrieselaan
146. (Dit lokaal moet te klein worden)

voor d©
LINKER MAASOEVER in het zaaltje van d© Jon̂ s .Cafetaria - Strijens©
straat, beide avojaden van 8 tot 10 uur.

Wij woonden deze discussieavonden - die op 3 Ootober z|jn be-
gonnen - persoonlijk 3x bij, d.w.z. 2x op L-M. als inleider ©n
1x op d© R-M-r

De gevoerd© discussie's, die wij meemaakten en beluisterden,
zijn mee oorzaak om op een leemte t© wijzen, welke gemakkelijk on-
dervangen kan worden.

Die leemte is DAT ER TE WEINIG YAN ONZE MENSEN
PRESENT ZIJN.

Dit doet op zichzelf aan de belangrijkheid van de discussie,
die wij vaststelden, niets af.

Alleen is het z© jammer, dat schijnbaar niet meer kameraden
interesse voor dit werk tonen.

DEP MOET VERANDEREN. De greep MOET groter worden.
Hij, di© iets van d© positie van onze beweging, het 0.7.B.,

begrijpt, MOET belangstelling voor dit werk hebben.
Deze week, Maandag j.l. hield kam.Bestman een kort© inleiding

over d© Werkloosheidswet en de betekenis hiervan voor de arbeiders,
Er volgde een zeer geanimeerde discussie, waarin o.m. ook naa

voren kwam, de vraag:
"Hoe ónze beweging zich zou dienetn te plaafcsen tegenover

d© Wet als zodanig en d© uitvoering hiervan.
De meningen hierover liepen aiteen.
Argumenten voor en tegen werden aangevoerd.
In een sfeer van kameraadschap werd de zaak van verschillende

gezichtspunten
Natuurlijk kan op een discussie-bijeenkomst geen besluit wor-

den genomen. Maar deze disoussiea^^^é^X werken verhelderend
en doen ons allen helpen om een zo goed mogelijk gefundeerd stand-
punt te bepalen.

Dit geldt voor vraagstukken van a lier lei "aard.
EENNIS IS MAC^ ! J ! !

D© kern van onze beweging moet zich inspanning ©n opofferingen

Wij willen niet aan 2 elf -r o ver schatting lijden, maar wy weten,
_2- aa* v>oor ket 07B , wat al zoekende en tastende d© weg zal vinden -

d© beter© weg voor d© arbeidersklasse-een «rootse tanir -r» »»«.«_
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leg<3.
Dit moet voor een brede kern van onze beweging,

geen geloof doch wetenschap zijn.
Gefundeerde wetenschap.

Kameraad, Jij behoort ook tot die kern, althans jëjkunt er
toe/behoren.
En daarom,

MAAÏÏDAGATOHD a.s.
naar de Claes de Trieselaan 146 of
naar de Strijensestraat.

LAUWHEID OPZIJ l ü

Geloof in de toekomst en in eigen toönnen, individueel en
collectief.

Van elkaar lerenée-»
Zo wetenschap verzamelend, dan is het bezoeken van

deze Maandagavonden GEEM opoffering, maar een
GEESTELIJK - VERFHISSEHD BAD.

Je dient jezelf, je beweging, je klasse.
Kameraad,

Kam. Groetend,
V.Smid, eecr.

Plaatselijke Centrale R'dam.
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Onderwerp: besl.verg. Plaats.Raad "Bouwvak" v/h OVB.
Datum ontvangst bericht: 29 Ootober 1949.
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Waardering bericht: betrouwbaar.
Tevens bericht verzonden aan:
Medewerkende instanties: gene:
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3 NOY. 1949

C

1 November 1949.

Verslag van de beslaten vergadering van de Plaat-
seli.lke Raad , "Bouwvak" , van het Onafhankelijk Terbona
van Bedrijfsorganisatie «g (OVB), af d .Rotterdam, gehouden
"ölTWöensdag 2b Ootober 1949, te 20 uur, in het eigen ge-
bouw aan de Claes de Trieselaan 146 te Rotterdam.

Aanwezig 1.2 leden.
Van DIejen, Jilles,(bekend), opent te ca.20.15 uur

de vergadering en zegt, na het voorlezen van het enigste
agendapunt, dat een schrijven van de Landelijke Raad is
binnagefcomen, waarin wordt afgekeurd de begroting van de
afö. "Bouwvak", zoals deze is besproken en goedgekeurd op
d© vergadering van de Plaatselijke Raad d.d.29-9-49 (zie
dezerzijds verslag I.d.Ho.1209, d.d.4.10-49). Daarentegen
is de Landelijke Raad wel bereid een propagandist aan
de afd."Bouwvak0 toe te voegen, n.l. gedurende 3 dagen pe:
ek. Rooz en, Frans, geb:23-5-97,te Dordrecht, wonende
DorcTrëóht, J.Israelstraat f4 of gaal, Jan, geb:11-3-02

te Alblasserdam, (bekend), van de afS.̂ Metaal" Rotterdam,
dlie dan door d© afd.Bouwvak betaald zal moeten worden,
waaruit volgt dat men voor "Bouwvak" geen nieuwe vrijge-
stelde wil benomen.

De Landelijke Raad verwacht voor Vrijdag a.s. over
deze aangelegenheid bericht. Spr. zegt, dat uit deze han-

XI fldelafrwijze blijkt dat Van den Berg. Anton en Said, Wietse
meer en meer aansturen op centralisatie en een centraal
bestuur in het OVB. Men dwingt ons voor onze plannen ©n
begroting te vechten.

VI Qosterwijk, Cornelis, (bekend), meent, dat door
'"dit besluit van d© Landelijke Raad 2 mogelijkheden open
blijven, n.l. één van de twee aangewezen personen te ac-
cepteren, met dien verstande echter, dat de afd.Bouwvak
niet voor de kosten opdraait of zich neerleggen bij de
maatregelen, welke de Landelijke Raad ten opzichte van
"Bouwvak neemt. Legt men zich neer bij deze besluiten, dan
kan men d© plaatselijke afdelingsbesturen en aeker in dit
geval dat van «Bouwvak» wel opheffen.

Spr. zegt, dat Roozen,g., voornoemd, wel geschikt
is voor het leiden van vergaderingen en het afwikkelen
van administratieve werkzaamheden, doch niet voor het be-
zoeken van d© bouwwerken, terwijl Saai, J.,voornoemd, niet
eens in staat is de afdeling MMetaa"Fr~tot groei te brengen
daar hij de capaciteiten mist om invloed te krijgen op .ni
of anders georganiseerden.

Men kan dan ook niet verwachten dat zo'n man voor
de afd."Bouwvak" een aanwinst zal zijn. Volgens spr. is hè

-genoegzaam-
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genoegzaam bekend d ai_ d e af d. Bouwva k zichzelf geheel kan
bedrurpen. Spr, meent dan ook dat de Landelijkeléia ing
è"erst haar onkos ten-rekening maar eens aan een nauwgezet
onderzoek moet onderwerpen, voor zij op de begroting van
de afd.Bouwvak gaat beknibbelen. Spr. vindt, dat het
niet opgaat dat alleen Ss al voor verblijfkosten van
Tan den Berg,A. f.40»- per week^wordt berekend, in welk
bedrag de ̂ k̂j-asêjB̂ rejt̂ iJĴ Sï611 ̂ °S wiet eens zijn be-
grepen. De'jjaTïdirïijke I/eiding zal eerst zelf een gezond
financieel beleid moeteh voeren.

Spr. zegt, dat enkele dagen geleden een vergadea»
ring van vrijgestelden van het 07B gehouden zou zijn,
Daarin besluiten zijn genomen, welke door een commissie
van 5 leden, gekozen uit deze vrijgestelden, zullen
worden uitgewerkt en uitgevoerd. De afdelingsbesturen
en de leden aijn hierin niet gekend, een feit dat wijst
op centralisatie^ welke in strijd is met de statuten
van het̂ OTTB. Door zo'n handelswijze komen alle functies
in een paar, door het OVB betaalde, handen, waartegen
wij moeten protesteren.

vi Appels, Philippus G-odefridus, (bekend), zegt, dat
de afdeling Bouwvak vast moet houden aan haar begroting
en plannen. Spr. meent, dat Roozeng en G-aal,J,, (beiden
voornoemd), niet geaccepteerd^behoeven te worden, omdat
zij geen bouwvakarbeiders zijn en zegt, dat de afd.
Bouwvak zich wel in stijgende lijn bevindt, doch niet
zodanig, dat zij nog een vrijgestelde zal kunnen bekos-
tigen. Vooiwat de begroting betreft zal de afd.Bouwvak
voet bij stuk moeten houden, desnoods tot op het congres,

Oosterwijk, Oornelis zegt, dat de afd.Bouwvak wel
degelijk in staat is een betaalde kracht te onderhouden
en stelt voor de begroting en het plan zoals het in de
vorige vergadering van de Plaatselijke Raad is besproken,
ongewijzègd weer in te dienen. Spr. zegt ten aanzien
hiervan geen conflict te schuwen.

Van Dieflep,j.,voornoemd, zegt toe de Algemene
Raad zo spoedig mogelijk in:;kennis te zullen stellen van
het standpunt van de Plaatselijke Raad en sluit te 22.45
uur de vergadering. -EINDE ._
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Van J tot 6 October 19!$ zijn in Arnhem, vooral op de ver-
schillende bouwwerken, manifesten, kranten en een urgentie-pro-
gram van heto.V.B. verspreid.
Bij een vorige actie was medegedeeld dat in Arnhem een openbare
vergadering belegd zou worden. Dit is tot heden echter niet ge-
schied en uit niets is gebleken dat in het kader van deze actie
in Arnhem een dergelijke vergadering zal plaats hebben.

De verspreidingsactie ging uit van A«J»P» JAGERS, geboren
8.1.1895.

( Zie ook mijn schrijven CV/G 999-' 1*9, d.d. 15.0.
•v.

E I N D E .

Bijlagen?
1 ex. Nieuwe Strijd, (dd. 26 Sept.
1 ex. Oproep O.V.B.
1 ex. Urgentie-program.
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ƒ A] die met ons program instemmen
of bemerkingen hebben, kunnen dit
aan ons secretariaat mededelen

Onafhankelijk Verbond van Beclrijfsorgamsaties

| BOUWVAK |Secr.: Claes de Vriéselaan 146
felef. 50230-50240'-; Rotterdam



HET URGENTIE-PROGRAM
DER BOUWVAKARBEIDERS

- 1
INLEIDING.

Hoewel de vraag naar bouwvakarbeiders na
de oorlog zeer groot was, wat hun positie
sterk had kunnen maken, is uien er toch niet
in kunnen slagen de arbeidsvoorwaarden
behoorlijk ite verbeteren.
Eén van de vele oorzaken is, dat men langs
de platgetreden paden van de oude organi-
satie ging. De weg van uitsluitend onder-
handelen, die van het reformisme.
Een andere reden was, dat de patroons door
de omstandigheden gedwongen, meer betaal-
den dan het door de Rijksbemiddelaars vast-
gestelde loon.
Het verdeel- en heerssysteem werd in al z'n
vormen toegepast.
Door al deze dingen kon men 'in de bedrij-
ven niet die strijdbare eenheid smedeiv
welke nu eenmaal de noodzakelijke yxior-
waarde is om tot een betere levenspositie
te komen.
"Wat daarvoor nodig was geweest, een pro-
gram van eisen, waar alle arbeiders zich op
hadden kunnen verenigen, ontbrak.

• • • ' 'f
Waar de oude vakvereniging (en daar reke-.
nen wij de E.V.C, ook bij) niet in staat is
geweest de grondslag te leggen voor een ge-
meenschappelijk program, zullen wij een
poging in deze richting wagen.

De bedoeling van ons urgentie program ia
voor alles tot een gemeenschappelijke ojjtre-:

den van de bouwvakarbeiders' te komen.
Het ligt geenszins in onze bedoeling, daarbij
de andere vakorganisaties te negeren. Inte-
gendeel, elke arbeider die het met ónze eisen
of één deel daarvan eens is, zal er goed aan
doen deze in zijn organisatie aan de orde te
stellen.

Wijzen de andere vakorganisaties de samen-
werking en het samen optreden in deze af,
,dan zullen de bouwvakarbeiders toch de
strijd voor de verwezenlijking van deze eisen
moeten aanbinden.

Al onze eisen moet men zien als overgangs-
eis. Wij willen geenszins zeggen, dat daar-

mee de ideale toestand voor de arbeiders is
bereikt.
Van de zijde der werkgevers, maar ook van
die der andere organisaties zal men de eisen
overdreven vinden. Etotis logisch, want zjj
ondersteunen de loonHtekratepolitiek van
deze Begering, welke wePS5P|Bat is geble-
ken de loonstop tejiandhaven maar de prö-
zenstop reeds kî ^̂ Ĵ̂ ^̂ ^ Zo hoog
zijn zij zelfs ̂ ^^^^pSHBJmrven be-
weren, dat 4§HBB|̂ 9JulnHl!pen loons-
verlaging J^^^^^HHRHMeDron moeten
slikken»
Elke ar'
uitgave
zien,

dat
V Men behoeft

te komen,
gevolgen van
DÉ znillïi
'borlpj
er

van zijn
tegenover
ƒ l— bü-
voldoen-
daarmee

.armee geen genoe-

de loon- en prijs-
doorbreken.

met het praatje aan
de werkgever, de

onze eisen met kan dragen,
uitgegeven worden voor

.en, "d '̂millioenen ^insten die
irden, bewijzen dat het geld er

vers welke het niet ku
et bedrijf maar overgeven

es Die zijn heus wel in staat .om
el te maken. fe

öfis niet alleen bepaald tot spe-
fotiwvakeisen, ihaar hebben daarom

vooral r enkele algemene eisen gesteld om
onze "verbondenheid met de belangen van
andere groepen van arbeiders hiermede aan
te tonen.
De -strijd voor de belangen van de arbeiders
komt op een steeds bredere basis te liggen.
De werkgevers hebben hun macht steeds
meer geconcentreerd in de regering.
Elke loonstrijd is dan ook gericht tegen deze
regering. Tegen de Rijksbemiddelaars.
Tegenover deze samengetrokken macht der
werkgevers plaatsen wij de georganiseerde
macht van de arbeiders uit en in de be-

1



drijven, middels kernen, en vertrouwens-
mannen.
De rol die het O.V.B. hier op dit moment
in vervult is een leidende functie en geen
beslist bepalende,
De beslissing over alles moet in de bedrijven
zelf genomen worden. :
Het O.V.B, is een geestelijk collectief geheel
van arbeiders, welke gezamenlijk bepalen,
welke weg gegaan moet worden en dus als
zodanig mee leiding geeft aan elk stuk strijd.
Ook het urgentieprogram moet in dat licht
gezien worden. Dit is de uitkomst van ge-
zamenlijk beraad.
In de eisen hier gesteld zijn er by, welke
bij inwilliging weer andere Overbodig maken,
Het is afhankelijk van dé machteontwikkeling
van de bouwvakar^iders in wat voor tempo
het hier gestelde" program verwezenlijkt kan

'̂ worden.
Van stap tot stap w,ülen wij de arbeiders
verder brengen tot ons" einddoel:

Productie voor allen.

1. Doorvoering van di
waarbij de sociale en!

zeggenschap van
• gangseis gezien mi

ledige zeggi

Tóelichting:
Onder mede-zeggenschap mö%t, verstaan
worden: dat de door de arbeiders zelf
gekozen kernen en vertrouwensmannen
over alles mede-beslissen;

zowel over dé sociale als oVer de econo-
mische problemen van het' bedrijf. Zij
bepalen b.v.; <

mede op economisch terrein: ,
a. de hoeveelheid, kwaliteit en de 'ver-

deling der producten;

b. de hoogte der prijzen der producten;

c. de in- en uitvoer der grondstoffen
en van de producten;

d. de hoogte der winsten en de uitke-
ring daarvan.

Op sociaal terrein:
a. over de lonen en andere arbeidsvoor J-

waarden; .
b. over het toepassen der glijdende uren-

schaal bij vermindering van werk;

c. óver alle fondsen, zoals pensioen,
wachtgeld, enz.; /

d. over vakopleiding en culturele scho-
ling. -

Wij plaatsen deze eisen van mede-zeg-
genschap tegenover de publiekrechte-
lijke bedrijfsorganisatie, zoals thans door
de regering voorgesteld wordt, omdat

.daarbij- de medezeggenschap der, arbei-
ders zeil uitgesloten, is.
Het bestaande wetsontwerp P.B.O. be-
tekent, de gereglementeerde uitbuiting
der arbeidersklasse en een volkomen
aantasting van de geringste ..begrippen
der democratie, een uitschakeling van
het zelf-optreden der vakbeweging.

2. Het vaststellen van een minimum loon-
vloer voor deze tijd van ƒ 1.25 per uur
d.i. ƒ60.—: (zestig gulden) per week.

Toelichting:

- Vanaf 1945 heeft de regering alle mid-
delen gebezigd om de productie op te
voeren. Uit alle door haar gepubliceer-
de cijfers blijkt, dat de productie inder-
daad behoorlijk is toegenomen, m.a.vr.
de nationale rijkdom is vermeerderd.
Dat blijkt trouwens ook uit de enorme
winstcijfers zoals het Centraal Bureau
voor de'Statistiek aangeeft bij het vast-
stellen' van het nationaal inkomen van
Nederland in 1946; aan lonen en sala-
rissen 4978 miUioeh en aan winsten en
renten 3915 muloen.
Als men daarbij in aanmerking neemt,
dat de eerste post ook de salarissen van
directeuren en andere hoge ambtenaren
bevat (wat zeker geen klein percentage

, is) kan meri nagaan, wat er aan loon
overblijft voor de millioenen arbeiders.
Daar staat tegenover, dat de winsten
maar over enkelingen moet worden ver-
deeld.
Men sprak m 1945 van regeringszijde „de
nationale armoede moet gelijkmatig ver-
deeld worden". Waar blijft men nu met
de rechtmatige verdeling van de door de
arbeaders verkregen rijkdom?
De bezitters zijn dus sedert 1945 rijker
geworden, terwijl de arbeiders,, die dit
door hun arbeid mogelijk gemaakt heb-
ben, door de loonstop en de daarna
plaats gevonden prijsstijging, armer wer-
,den.
De gestegen levensstandaard maakt de
doorvoering van deze looneis direct
noodzakelijk. Het is vanzelfsprekend, dat
met een verbeterd productie-apparaat,
de productie en de winsten blijven stij-
gen en dat naar gelang daarvan de loon-
vloer steeds hoger moet komen te liggen.
Bjj een loonvloer van ƒ 60.— is de koop-
kracht der arbeiders nog slechts gelijk
aan die van 1945.



Het is vanzelfsprekend dat alleen de
lage lolien opgetrokken moeten worden
en de hogere lonen moeten gehandhaafd
blijven.

3. Bescherming van de voor deze tijd vast-
gestelde loönvloer door het uivoeren van
de glijdende loonschaal.

Toelichting:
Wanneer eenmaal een loönvloer is be^
reikt, wat een minimum bestaan moge-
lijk maakt, dan zal dat ook gewaarborgd
moeten zijn. De voortdurende prijsstij-
ging, de waardevermindering van het
geld door inflatie en deflatie, tast de ar-
beiders steeds in hun directe levens-
bestaan aan.
De glijdende loonschaal, d.w.z. wanneer
dé prijzen stijgen, het loon daarmede
automatisch omhoog gaat. Wanneer wij
vandaag drie broden, l kilo suiker, l
kilo boter enz. kunnen kopen, moeten
wij al zijn over drie maanden de prijzen
hemelhoog gestegen, dit nog kunnen ver-
krijgen.
Daardoor is het minimum bestaan van
de arbeiders gewaarborgd.
Dat is niets vreemds, niets nieuws. Want
in het loodgieters- en bouwvakcontract
van '40—'41 hebben wij ook iets derge-
lijks. Daarin was de volgende bepaling
opgenomen:
„Onmiddellijk nadat het Bureau voor de
Statistiek te Amsterdam de index-cijfers
van de kosten van levensonderhoud voor
arbeidersgezinnen per 31 Maart, 30 Juni,
30 September en 31 December zal hebben
gepubliceerd, zal voor elke vijf punten
stijging boven het index-cijfer van 31
December 1939 de duurtetoeslag voor de
eerst volgende drie maanden met zoveel
verhoogd - worden." (de in dat contract
genoemde bedragen laten we hier maar
achterwege. Red.).
Nu is dat niet hetzelfde als wat wij stel-
len. Wij willen geen duurtetoeslag, maar
reëele stijging van het loon. Wij geven
hier alleen maar mee aan, dat waar het
toen mogelijk was. met de prijsstijging
rekening te houden, men het nu zeker
moet doen.
Het is vanzelfsprekend, dat we dit niet
kunnen laten afhangen van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (hetwelk een
regeringsorgaan is) maar door de econo-
mische bureau's van de arbeiders zelf.

4. Bescherming van de arbeiders tegen
werkloosheid, door invoering van de
glijdende urënschaal met handhaving
van het loon van een volle werkwerk.

Toelichting:
In deze maatschappij is werkloosheid
altijd té verwachten. Onze nabuur-staat
België geeft er ook nu weer een duide-
lijk beeld van. Daar drukt men het werk-
lozen-cijfer reeds weer met honderddui-^-
zenden uit. En al is dit vandaag hier
niet zo, morgen zal het wel het geval
zijn.
De meeste arbeiders weten bij ondervin-
ding van de periode van voor de oorlog,
wat een verderfelijke invloed er van het
werkloos-zijn uitgaat.
Dat willen wij niet meer. Wanneer ei
werkloosheid komt, dan is het buiten
de schuld van de arbeiders en moeten de
lasten dan ook op het bedrijf en haar
bezitters rusten. Het aantal beschikbare
werkuren zal dan verdeeld moeten wor-
den over hét volle aantal arbeiders wat
anders in het bedrijf werkzaam is.

• Het is vanzelfsprekend, waar de noden
en behoeften van de arbeiders hetzelfde
blijven, het loon niet mag verminderen.

i. Wachtgeldregeling bij werkloosheid va»
100 % van het brutoloon.

Toelichting:
Ook door deze regering is meerdere
malen in uitzicht gesteld en zelfs in een
wetsontwerp neergelegd, een wachtgeld-
regeling vóór net gehele bedrijfsleven.
Alleen wil zij de kosten laten dragen
door het bedrijf, anders gezegd: door de
arbeiders zélf. Want niet alleen dat de
arbeider een belangrijke premie moet
betalen, maar ,ook de premie door de
patroon betaald komt van zijn rug af.
Bovendien is de uitkering die men in het
zicht stel't, veel te laag.... Materieele ar-
moede heeft tot gevolg gehad, geeste-
lijke armoede. Om dus te voorkomen,
dat de arbeider materieel en geestelijk
ten gronde gaat, zal hij bij werkloos-
heid recht op een uitkering van 100 %
moeten hebben. Zijn geleverde arbeid
heeft de premie dubb'êl en dwars opge-
bracht.

6. Invoering van een werkweek van 5 dagen
tot een totaal van 40 uren met een loon
gelijk aan een werkweek van 48 oren,

Toelichting: v

De steeds toenemende industrialisatie,
mechanisatie en rationalisatie maakt deze
eis direct doorvoerbaar. Steeds meer de-
len bestemd voor dé bouw komen kant
en klaar van de fabrieken af. De ratio-
bouw begint steeds vastere vormen aan
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te nemen. Hoeveel grondwerkers worden
er door de draglinie uitgeschakeld?
Wij juichen de voortschrijdende techniek
toe, omdat wij ons oog op de toekomst
gericht houden. Maar dan' zal deze ook
gericht moeten worden op het geluk van
de mensen en geen toenemende armoede
tot gevolg moeten hebben.
Belangrijk ook zou het zijn, in verband
met de komende werkloosheid, nu al-
reeds de 40-urige werkweek in te voeren.

7. Een vacantieregeling, welke een vacantie
waarborgt van drie weken per jaar met
dubbel loon, te nemen naar vrije keuze.

Toelichting:
De bouwvakarbeiders hebben op papier
een vacantie van twee weken met een
toeslag van 2 %-
De werkelijkheid is evenwel anders.
a. door het berekenen van de vacantie-

bon bij het loon, wordt een veel te
hoge belasting voor de verssuimde uren
berekend;

b. door het niet officieel erkennen van de
verhoogde vacantiebon wordt bij ziek-
te of ongeval de arbeider naar offi-
cieele waarde uitbetaald.
(de officieele waarde door de Rijks-
bemiddelaars vastgesteld is ± 70 cent
lager dan. de bon, die de werkgever
op dit moment verstrekt).

c. de vacantiebon wordt berekend naar
51 weken. Bij de minste werkloos-
heid b.v. _ winterperiode, wordt idem
zoveel aan vacantiegeld ingeboet;

d. de vacantiebon wordt niet berekend
naar het verdiende loon, maar naar
een basis-uurloon, wat in vele geval-
len belangrijk lager ligt.

Op grond hiervan menen wij, dat de
vacantie der bouwvakarbeiders in 40 we-
ken gewaarborgd moet zijn, waarbij ge-
rekend moet worden naar het verdiende
loon. Temeer ook daarom, dat wij in de
nabije toekomst met periodieke werk-
loosheid te maken krijgen.
Wanneer onze andere eisen ingewilligd
zouden worden, dan is dit laatste over-
bodig, omdat bij een wachtgeldregeling
ook een vacantiebon verstrekt zal moe-
ten worden.
Verder menen wij dat ook de bouwvak-
arbeiders, evenals in andere bedrijven,
zelf zullen-, moeten bepalen, wanneer zij
hun 'vacantie wensen te nemen. Dat kan
zowel plaatselijk 'als op elk bouwwerk in
onderling overleg worden geregeld.

Voorts zijn wij van mening, dat ook de
vacantiebon door een betere regeling ver-
vangen dient te worden. Evenals de pa-
troon nu zoveel procent aan sociale lasten
betaalt, kan dat ook voor de vacantie.
Daarmede zouden alle vacantiefondsen
overbodig zijn en één rijksinstelling er
voor in de plaats kunnen treden, b.v. de
Raad van Arbeid zou deze taak kunnen
verrichten.
Bij het Risicofonds moet men toch ook
aan de hand van 26 bonnen kunnen
aantonen, dat men een half jaar in het
bouwbedrijf is werkzaam geweest. Op
soortgelijke wijze zou dat ook met de
vacantieregeling kunnen geschieden.

8. Uitkering uit het Risicofonds bq werk-
loosheid van 100 % van het brutoloon.

Toelichting:
Wij brengen nog eens in herinnering, dat
de bouwvakarbeiders zelf een belangrijke
bijdrage aan het Risicofonds geven, n.l.
de eerste oorspronkelijke loonsverhoging
welke de Rijksbemiddelaars in '47 af-
wezen, maar waarbij zij de suggestie ga-
ven, om het Risicofonds daarmee te
vormen.
Dat is dan ook tot stand gekomen. Maar
hoe?
Er is een reglement samengesteld, waar
geen enkele arbeider ook maar iets over
te zeggen heeft gehad. Daarin is be-
paald, dat men 90 % van zijn uurloon
ontvangt. Dat betekent, dat een, groot
percentage tot 35 % minder aan loon
ontvangt.
Verder is bepaald, dat men minstens 26
risicobonnen moet hebben, wil men
voor een uitkering in aanmerking ko-
men. Wij menen, dat een ieder die op
het moment van de vorst in het bouw-
bedrijf werkzaam is, onder het Risico-
fonds moet vallen.
De zekerheid, die de bouwvakarbeiders
bij de huidige regeling hebben, is vaste
armoede.
Daarom moet* dat hele reglement van het
Risicofonds herzien worden.

9. Betaling van reisuren van het punt vaa
vertrek van het openbaar middel van
vervoer tot aan het werk en omgekeerd.

Toelichting:
Er is een bepaling in de door de Rijks-
bemiddelaars vastgestelde regeling voor
de bouwvakarbeiders, welke als volgt
luidt: . - - . - • - .
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; . „B- De duur van de onder A. bedoel-
de reis wordt vergoed tegen het voor

__de werknemer geldende loon, voor zo-
ver de reis van de plaats van vertrek
van het openbaar middel van vervoer
naar het werk en terug, tezamen langer
dan 40 minuten duurt;"

Over de uitleg van dit artikel is nogal
verschil van mening. De Rijksbemidde-
laars stellen zich op het standpunt dat
na de eerste 40 minuten pas reisuren
uitbetaald mogen worden.
Wij achten het niet meer dan billijk,
waar de arbeiders zeker een uur kwijt
zijn om het openbaar middel van ver-
voer van huisuit te bereiken, zij dus
onmiddellijk vanaf dat punt hun reisuren
krijgen.

10. Betaling van ƒ2.50 gereedschapsgeld per
week voor alle vaklieden en voor dege-
nen, die een bijzondere slijtage van
kleding hebben.

' Tóelichting:
Bekend feit is, dat de meeste vaklieden
voor hun eigen gereedschap moeten zor-
gen. Niet alleen dat het aan slijtage on-
derhevig is, maar hoe vaak gebeurt het,
dat er iets zoek raakt?
Wat voor de vaklieden geldt, d.i. b.v. bij
de helers zo met hun kleding, daar dit
dóór het ruwe en vuile werk aan grote
slijtage onderhevig is.
Waar het loon nog niet voldoende is voor
het meest noodzakelijke levensonderhoud,

'• kan en mag voor dit soort duigen niets
afgenomen worden. De patroon heeft
bovendien het grootste voordeel van goed
gereedschap.

11. .Onmiddellijke uitschakeling van artikel
20, alinea 2 van de regeling van arbeids-
voorwaarden in het bouwbedrijf, waarin
staat, dat de werkgever niet verplicht is,
de eerste drie dagen bij ziekte te beta-
len.

Toelichting:
Er is in het Burgerlijk Wetboek een-ar-
tikel dat bepaalt, dat de, werkgever
gedurende korte tijd verantwoordelijk is
vóór het loon tijdens ziekte.
'Door het "Bewuste" art. 20 is hij daarvan
ontslagen.
Heel wat arbeiders, omdat zij geen dag
loon kunnen missen, blijven ziek aan het
werk, waardoor het meestal nog erger
wordt-en men later dan tóch het werk
moet beëindigen.

Wat voor alle partijen, maar vooral voor
de arbeider, nog schadelijker is.

12. Afschaffing van elk tariefstelsel in het
Bouwbedrijf.

Toelichting:
Het tariefstelsel heeft voor de arbeiders
nooit voordeel gebracht. Het feit, dat
zowel de patroons als de regering zulke
warme voorstanders van de tariëfiëring
zijn,, moest de arbeiders de ogen reeds
openen.
Tarief betekent altijd: zoveel mogelijk
werk tegen zo weinig mogelijk loon. Dat
betekent voorts, het uitschakelen van
arbeidskrachten, dus werkloosheid. Maar
betekent zeker een vroegtijdig gesloopt
lichaam.
Vooral met de wetenschappelijke basis
waarop tegenwoordig elk tarief berust;
waarin tot seconden berekend wordt,
wat een arbeider kan presteren.

13. De gemeenteklasse-indeling -wórdt van
vjjf teruggebracht tot één.

Toelichting:
De plattelandsarbeider betaalt voor het
levenmiddeiénpakket evenveel als de ar-
beiders in de grote steden. Dat geldt
evenzo voor kleding en huishoudelijke
artikelen.
Het enige verschil bestaat in de huur-
waarde. Daarvoor zou aan de arbeider
in de stad een huurtoeslag gegeven moe-
ten worden.

\

14. Afschaffing van de loonbelasting voor
alle bouwvakarbeiders.

Toelichting:
Voor de oorlog betaalde een gezin van
ƒ50,— tot f 100.— aan inkomstenbelas-
ting per jaar. Nu betaalt datzelfde gezin
aan loonbelasting ƒ350.— tot ƒ750.—.
Wjj zjjn van oordeel dat de arbeiders al
méér dan voldoende betalen aan indirecte
belastingen, d.w.z. op de meeste levens-
middelen. Als men belasting wil heffen,
moet men het maar doen van degenen,
die het hebben. Laten ze het maar van
de winsten afhalen. De couponknippers
moeten het maar betalen.

15. Volledige herziening van de arbeids-
voorwaarden in het bouwbedrijf.



Toelichting:
De bestaande arbeidsvoorwaarden zijn
voornamelijk ingesteld op de toestanden
van voor de oorlog. Kr zijn heel wat
verouderde bepalingen, die niet meer
overeenstemmen met de verhoudingen
van thans. De bepaling, dat bij onwerk-
baar weer maar 80 % uitbetaald wordt
en waar de beslissing over het al of niet
werkbaar weer bij de werkgever berust,
is al heel slecht. Hoe dat toegepast wordt
weten de arbeiders wel bij ondervinding.
De vergoeding van het reisgeld en het
niet uitbetalen van de drie eerste zieken-
dagen, waarbij wij óp de eisen in dit
urgentieprogram, Nr. 9 en 11, reeds de

' aandacht vestigden, vragen dringend
wijziging. Kortom, een totale herziening
van de arbeidsvoorwaarden bhjft onze
voortdurende aandacht vragen.

16. Premie-vrije Ziekte- en Ongevallenver-
zekering voor alle arbeiders.
ten; In ziekenhuizen, sanatoria en rust-

17. Invoering van een premie-vrij invalidi-
teits-ouderdoms-weduwen- en wezen-
pensioen, dat een menswaardig bestaan
moet verzekeren.

loelichtirig: ~ .
Toi op heden, moeten de arbeiders alle
sociale verzekeringen zelf betalen en dat
is bij elkaar een groot bedrag van het
loon.
Meermalen worden de premies verhoogd
om daarmee in wezen een loonsverlaging
door te voeren.
Een voorbeeld daarvan is het Rijka- en
Gemeentepersoneel, welke meermalen in
dagen van laag-conjunctuur een zeer
hoge premie moest betalen.
Er is een rapport-commissie samenge-
steld, uit 'werkgevers en Unie-organisa-
ties, die tot taak hebben, de door :hen
aanvaarde pensioenregeling voor de
bouwvakarbeiders in de practijk te gaan
brengen.
Volgens de berichten5 daarover, zou er
een premie van drie gulden betaald
moeten worden, waarvan werkgevers en
werknemers ieder de helft; dus ƒ1,50.
Op grond van deze premie zou aan een
arbeider die thans de leeftijd van 61 jaar
bereikt heeft ƒ8,—; aan een zestig-jarige
ƒ 9,— en aan alle jongeren een pensioen
van ƒ10,— gegeven worden op 65-jarige
leeftijd. .
Laten we -een kleine .berekening maken
van wat een arbeider, die de 24-jarige
leeftijd heeft bereikt aan premie moet
betalen, alvorens hij voor ƒ 10,— pensioen
in aanmerking komt.

Hij betaalt dus tot zijn 65e jaar f 3200.—
aan premie (gemakshalve ronden wij
alles af. Red.) dan zou hij dus 6 jaar
ƒ10.— per week kunnen trekken van de
door hem zelf betaalde premie. Als hij
zijn premie eens op dé spaarbank zette,
dan bracht het nog de nodige rente op
en had hij tenminste zelf de vrije be-
schikking over z'n geld als hij 65 jaar is.
Als men daarbij de ƒ1,50 premie rekent,
welke de patroon moet betalen (die in
wezen ook van de arbeider afkomt, want
met zijn arbeid wordt deze premie be-
taald) kan men nagaan, dat ook dit een
behoorlijk winstzaakje wordt.
Hoeveel arbeiders zullen er werkelijk van
"hun pensioen genieten? Waar blijven, zo
vragen wij ons af, de vakorganisaties en
de inet aan hen verbonden politieke par-
tijen, met de inlossing van de vroeger
gepropageerde verkiezingsleus „Premie-
vrij Staatspensioen"?

18. Uitbetaling van vol loon bij ziekte en
ongeval. Ongeacht de duur.

Toelichting:
De schrik slaat de arbeider om het hart,
wanneer hij ziek wordt. In de zieken-
periöde, wanneer men meer nodig heeft
dan normaal, ontvangt men 80 % van
het uurloon. Ook de carentzdagen zouden
vervallen bij het inwilligen van deze eis.

19. Maatregelen bq ziekten. Volledige kos-
teloze behandeling door artsen, specialis-
ten; In ziekenhuizen, sanatoria en rust-
huizen. Verstrekking van genees- en
verbandmiddelen, hulp in de huishou-
ding en versterkende middelen.

Toelichting: '
Als men in het ziekenhuis wordt opge-
nomen of in wat voor inrichting dan ook,
als men een bril of iets anders nodig
heeft, dan is het Sociale Zaken, die voor
een belangrijke bedrage komt aanklop-
pen bij de arbeiders of hun familie.

. Zelfs het vervoer er naar toe moet men
nog betalen. En zo gaat het met alle
mogelijke hulp die wordt verstrekt.

20. Betaling van alle sociale verzekeringen
uit de gemaakte winsten.

Toelichting:
Deze eis spreekt voor zichzelf. Tegen-
standers van de-doorvoering der door
ons gestelde eisen zullen direct met de
vraag' komen: „Waar haalt men het geld
daarvoor -vandaan?"



Daar is maar één antwoord op: „van de
, gemaakte winsten der door de arbeiders

opgebrachte meerwaarde."
Dan is men op eenvoudige wijze van
de anders door de arbeiders betaalde
premiën af. De winsten zijn altijd zo
hoog, dat dit mogelijk is.

21. Volkshuisvesting. Snelle bouw van goede
arbeiderswoningen, met uitschakeling van
particulier winstbejag.
Snelle en billijke verdeling van alle be-
schikbare woonruimten onder controle
van uit de arbeidersklasse samengestelde
commissies.

Toelichting:

Als wij waarnemen wat er in Rotterdam
aan banken en handelsgebouwen verrijst
en wjj zien daartegenover het geringe
aantal arbeiderswoningen welke gebouwd
worden, wordt daarmede bewezen, dat
het niet een 'kwestie is van materiaal of
tekort aan bouwvakarbeiders, doch een

. verkeerd gebruik van de beschikbare
krachten.

Er wordt heel wat materiaal daarvoor
gebruikt en verknoeid.

De geschiedenis van de Amsterdamse-
en Incasso-bank spreekt boekdelen. Voor
de fusie tussen beide bankverenigingen
hadden beide een begin gemaakt me't het
bouwen ,van een bankgebouw (alsof die
fusie zo maar uit de lucht is komen

! vallen). Toen de fusie een feit was, had
men maar één .bankgebouw nodig, zodat
het ander een nieuwe bestemming moest
hebben. Dit betekende, dat de plannen
totaal gewijzigd moesten worden met
alle nadelige gevolgen van "dien. Delen
moesten gesloopt -en weer bijgebouwd
worden.
Hoeveel arbeiderswoningen hadden daar-
voor gezet kunnen worden? :

En zo is het met vele grote bouwwerken
gegaan.
De inwoning bij arbeidsgezinnen begint

'. catastrophale vormen aan te nemen. De
commissie van Volkshuisvesting weel
dat niet te regelen. Er zijn heel wat grote
herenhuizen waarin een enkeling woont.
De manier waarop de verhuisvergunnin-
gen worden verstrekt is ook niet iii orde.
Iemand die vandaag een verhuisvergun-
ning ontvangt en over voldoende geld
beschikt, heeft een woning. Een ander,
die meer dan een jaar een vergunning
heeft, krijgt geen huis, omdat hij de
nodige middelen niet heeft,

Men zou aan degenen, die het hardst een
huis ~ nodig hebben, naar volgorde voor-
rang moeten geven. Nu wordt het aan de
huiseigenaren overgelaten om te bepalen
aan wie hij verhuurt. En dan geldt in
de meeste gevallen wie het meeste biedt,
heeft. het.
Daarom moet er een Commissie uit ar-
beiders komen, die in deze zaken een
beslissing nemen.

22. Stopzetting van alle onproductieve uit-
gaven, waaronder mede verstaan worden
de uitgaven van leger en vloot.

Toelichting:
Volgens,-de laatste begrotingen werden
millioenen aan leger en vloot uitgege-
ven. Dat heeft altijd, hoe inen het ook
draait of keert, de vernietiging van het
productie-apparaat en de mensen Welke
het bedienen, tot gevolg.
Wanneer deze millioenen eens gebruikt
zouden worden voor vredesdoeleinden?
Wat zou dat de mens en de maatschappij
een enorme vooruitgang brengen.
Wat een lasten en ellende hebben de
arbeiders niet te dragen gehad en nog,
van de laatste wereldoorlog? Wat een zee
van droefheid en materieele schade zal
de oorlog in Indonesië met zich mee-
brengen? Jaren en, nog eens jaren zal
de arbeider daarvoor krom liggen.
Er ^wordt wel eens beweerd, dat Indo-
nesië de bron van welvaart is geweest
voor Nederland. Dat, is ongetwijfeld waar
voor de enkele bezitters met hun aan-
hang.
De arbeiders evenwel hebben altijd de
lasten moeten dragen.
Wij herinneren aan de millioenen die
voor de oorlog bijgepast moesten worden
om de winsten van de aandeelhouders in
de Indonesische zaak veilig te stellen.
En wie betaalde dat anders dan Jan
Boezeróen?
Het verwezenlijken van onze eis zal een
bron van welvaart en geluk openen voor
de Nederlandse arbeidersklasse.

23, Bijzondere aandacht voor de scholing en
en herscholing van de rijpere jeugd in
het bouwbedrijf.

Toelichting: ^

Het aantal behoorlijke vaklieden is sterk
verminderd. Wat hebben de jongeren ook
kunnen leren!



In de bezettingstijd ging het alleen maar
om de vraag „hoe kom ik aan eten?
Hoe kom ik door. deze tijd heen!"
Aandacht voor scholing was er niet. Hoe-
veel jongeren en ook ouderen werden er
vit hun vak gesleurd.
Toen de bevrijding kwam moest een be-
langrijk deel dienst nemen in het Ne-
derlandse leger. De beste tijd ging
voorbij.
De Rijkswerkplaatsen, die op dit moment
de herscholing ter hand nemen, zijn niet

voldoende. Het zal in veel uitgebreider
zin moeten gebeuren. In dé tijd van de
werkgever zal de. gelegenheid tot vak-
schoolönderwijs gegeven moeten worden.
Het andere deel zal aan het werken in
de practijk gewijd moeten zijn.
Maar deze jongeren mogen niet het
slachtoffer worden van de bestaande
mistoestanden.
Aan hen zal geen overbruggingsuitke-
ring verstrekt mogen worden, doch het
volle loon.
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«E KTVESTIE BH »Ej»,V. „DROP".
Wij hebben in ons -blad al enige malen
melding gemaakt van de kwestie bij de
firma „Drop".
Deze firma zet thans door met de invoe-
ring van een tafièfsysteem. Onze organi-
satie, in overleg met het betrokken per-
soneel, heeft zich hiertegen reeds" verzet.
Het heeft niet mogen baten. Hieronder
publiceren we thans een brief, welke de
•vorige week is verzonden aan het College
van Rjjksbemiddelaars. We zullen hier-
mee de zaak even stoppen, want we Ver-
Wachten in elk geval antwoord. •
Nog steeds zijn wij van oordeel, dat deze
•kwestie niet als afgedaan is te beschouwen.
Hier volgt -het schrijven.

Aan het College van
Rijksbemlddelaars,

te
. 's-Gravenihagë.

Ondergetekenden, A. v. d. Berg en W.
Smid, resp. Voorzitter en Secretaris van
het O.V.B. (Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisaties), kantoor houdende
Claes de Vrieselaan 146, wenden zich bier-
bij tot Uw College met de hieronder om-
schreven klacht.
Voor het Glazenwasser&bedryf is door Uw
College in 1945 een regeling van loon- en
.arbeidsvoorwaarden vastgesteld.
Toen in Januari 1949 door de Patroons-
organisatie in het Crlazenwassersbedrijf bij
Uw College pogingen werden aangewend
om tot een tariefsysteem voor de Glazen-
wassers te komen, hebben wjj in een ge-
motiveerd schrijven, gedateerd 17 Februa-
ri '49 aan Uw College gericht, ons ihier-
^egeri, ook namen& het betrokken perso-
neel, verzet. Zo gezegd, voerden wij in
dat schrijven de motieven aan, die ons
tot het ingenomen standpunt hadden ge-
bracht
De; Patroons-organisatie hiervoor ge-
noemd, heeft daarna de gedachte van het
tarief systeem losgelaten, althans, er is na-
dien op de 'bestaande veet doorgewerkt.
De inkomsten van de valide glazenwassers
vain 23 jaar en ouder" bestonden uit «en
totaal . bedrag van ƒ48,50 .(voorlieden
fi&,St>') per" Week. Er Werd aan toeslagen
•̂  köjftegeltpete — een 'bedrag van f 6,—
fiï&êjf'epeh -dé .bekende gulden) per
week boven hét- vastgestelde- loon wan
.£42$) ( f «iSO) betaald:

^eken geleden heeft de firma N.V.
Sóhoonadiakibédrijveri, gevestigd
' ' ' -.l' '*'' ' - '"• " :

• „NIKUWK STRIJD"
Weekblad van bet G.V.B..

\- Ajïres voor Redactie .en. Administratie:
CLAES DE VRUBELAAN 148,

Tel. 50230 *-•' .•'.• ROTTERDAM,

. .töl'.ésii' jagfe" iiaSi .̂Bèït':
Mogelijke prestatie, waaruit Vooi
TOarroue_werk de kans. op Ongelukken
ten zeerste gaat toenemen.
Wij zouden het zeer op prijs stellen van
Uw College te mogen vernemen of in-
derdaad toestemming is verleend tot het
invoeren van een als bovenomschreven
regeling en zo ja, of Uw College ons wil
toestaan, mondeling onze bezwaren hier-
over kenbaar te mogen maken.
Vertrouwende dat wij inlichtingen om-
trent deze kwestie van Uw College mogen
ontvangen en/of dat een bespreking
wordt toegestaan, verbüjven wy in af-
wachting,

Hoogachtend,
(voorzitter)

. (secretaris)

Uit de Afdelingen

ROTTERDAM

Esperanto.
Alle kameraden, zg die zich reeds opga-
ven om een cursus in Esperanto te volgen,
doch ook zij, die dit nog niet deden, maar
zich toch interesseren om eens iets meer
van het Esperanto te horen, worden opge-
roepen voor een bijeenkomst, welke plaats
vindt op

ZONDAG 2 OCI., V.M. OM 10 DUB,
in de bovenzaal Kleiburg, aan het
Stieltjesplein (ingang Stieltjesstraat).
Spreker is: kameraad L. C. Dey.
Het onderwerp luidt: Esperanto in de
klassenstrijd.
Toegang vrij!

Ontwikkelingswerk
Rotterdammers, denkt aan de discussie-
avonden.
Eerste bijeenkomst: vjpor de Linker Maas-
oever op

MAANDAG 3 OCÏOBER, 's av. 8 uur
(precies). Zaaltje de Jong's Cafetaria,
Strijensestraat.

Rechter Maasoever -— eerste Mjeenkpmst:
MAANDAG 10 OCTOBER a.s„ 's av. 8
uur. Gebouw <Claes de Vrieselaan 146
(ingang Snellinckstraat).

AMSTERDAM
Mededelingen van bet afdelingsbestuur
Door particuliere werkzaamheden heeft
onze penningmeester, J. F, Xommers, v.
Hogendorpstraet 173 H, zijn functie voor
de afd. Amsterdam moeten neerleggen.
Kant C. J, Priem, Ie v. d. Helststraat
4810, heeft zich bereid verklaard, deze
functie' over te nemen, en neemt "deze

an een manifest-en-een vectadeting

houden, is er een bijeenkomst geweest io
een van de zalen van Bèllevue pp Don-
derdag 15 September j. L
We gingen — niet met een luxe 'slee, doch
met de O.V.B. propaganda-auto tegen zee
bestuurders naar de vergadering.
Goed, dat we vroeg waren gestart, want'1*
van een behoorlijk tempo lijden, was geen
sprake. De grootste helft van de weg
-Rotterdam — Amsterdam — tussen 7 en 8
uur — viel er een regen, wat van achter
de autoruit een.... gordjjn(l) van maar
steeds neerplassend water leek. Dat heeft
het vergaderbezoek, wat aantal betreft,
niet bevorderd.
Van d. Berg heeft in een — neen, laten
we het de Waarheid(!) verslaggever eens
laten zeggen. Deze formuleerde het als
volgt:

„Van d. Berg wist in een ellenlange
rede niets anders te stamelen, dan:
„De arbeidersklasse verliest.. De ar-
beidersbeweging ligt in scherven",
enz., hetgeen hij zo om de drie minu-
ten herhaalde.
Daarna was de bijeenkomst geëin-
digd".

(Voorpagina WaarheidO)
van Zaterdag 17 September.)

't 3a, die ---- stamelende v. d. Berg, Dat
ze zo'n knul, die 'niet uit zijn woorden
kan komen, ook nog . . . . proberen te laten
spreken, op een openbare vergadering
nog wet

Intussen, al was het aantal bezoekers, mee
door de hiervoren beschreven omstandig-
heden, niet uitbundig groot te noemen,
---- — het O.V.B. had by een vorige ge-
legenheid, toen een „fcnokploeg" van
„Vrienden der Waarheid<!)" nog kans za-
gen het normaal vergaderen te beletten,
gezegd: „En toch, we komen terug, pok
in Amsterdam met .het O.V.B.", — we
hebben een goede rustige -bijeenkomst ge-r
had, waar v. d. Berg het standpunt van;
het O.V.B. heeft uiteengezet.
Vol ggede moed gaat de Amsterdamse af\g voort om de O.V.B.-opvattingeli*

onder de werkers -te brengen. ~ - • :
Hoe moeilijk dan ook — en dit niet het
minst in Amsterdam — wij zullen slagënl.
Deze openbare bijeenkomst mag gezien:
worden als een mtrlpaaltje, in de lang^
zaam maar zeker stagende invloed van>
het O.V.B. in de hoofdstad des lands.

. - , . • - CORR.

Van. de Redactie
Wegens plaatsgebrek • moesten enige arti*
kelen, w.o. Qpzichthoudend Personeel,
Overheid, Esperanto en Café-Rëst.-perso-,
neel, tot de volgende -week blijven over-,
staan. . .

wij _reeds aan, dat de ar]
moeilijke tijden tegemoet gaat.
Een week hie'rna zijn de eerste tonen
van de alarmklok reeds te horen.
Devaluatie, gonst het door West-Europa.
Verlaging van de levensstandaard van
de arbeidersklasse, gonst de echo.
Met allerlei fraseolpgie tracht de bezitten-
de klasse het geluid van de echo te ver-
stommen.
Een algemene-prijsstop, zo-klinkt het, ter-
wijl ze bedoelen een gecamoufleerd-geor-
ganiseerde wettelijke prijsverhoging.

Wat betekent devaluatie n.l. voor de on-
dernemers?
Voor een dollar moeten ze thans meer
Hollandse guldens betalen dan voorheen,
of, wat hetzelfde is, een product uit de
dollarlanden kost de Nederlandse onder-
nemer thans meer.
Grondstoffen, halffabrikaten, machines
en eindproducten, die Nederland voor-
heen uit de doBarïanden importeerde, zijn
thans gestegen in~prijs.
Zy zullen deze prijsstijging nimmer ten
koste 'van hun winst doen komen, dus zul-
len zij hun prdducten op de Hollandse
markt ook tegen hqgere prijzen verkopen.
Prijsverhoging op allé" fronten, dat is het
onvermijdelijke gevolg van de devaluatie
in het kapitalistische Europa.
De kosten van ons levensonderhoud zul-
len stijgen, d.w.z. met het loon, dat wij
verdienen, zullen wij minder kunnen
kopen.
Ziedaar, wat de bezittende klasse van het
proletariaat eist.
Niét alleen dat, doch daarnaast klinkt de
leuze van harder wecken en opvoering
der arbeidsproductiviteit.
Tragische waanzin.
Als wij op volle toeren zullen gaan wer-
'ken, dan wacht ons. een tweede spook: de
werkloosheid.
Spoedig zal de markt verzadigd zijn met
talrijke producten^ en daar de grote massa
over te weinig koopkracht beschikt, zuU
len vele producten niet haar natuurlijke
bestemming vinden.
Juist op het punt, dat tal van goederen
niet meer schaars zijn en de kapitalistische
economie baar hoogtepunt van welvaart
heeft bereikt, komen de rotste toestanden
voor het proletariaat.
Door het ontbreken van afzetmogelijkhe-
den raken vele-bedrijyen in de knoei. Ari
beiders worden ontslagen. Hun inkomen
vermindert dtastisch, met hét gevolg, dat
tegen een overvloed van producten nog
minder koopkracht komt te- staan.
Nog meer arbeiders zullen worden ontsla-,
gen en wjj zitten met het werkloosheids-
probleem, i : :
De Belgische -arbeiders worstelen reeds

niet het -werkloosheidsspook en de Neder-
lands arbeiders zullen spoedig dit lot
delen. : -. '

Qnze- ongetwyt ald knappe Minister Lief r
tinck zal geen uitweg weten, zolang hij
met zijn half-socialistische denkbeelden
verward zit ui de strikken van het kapi-
talisme.
Het kapjta'ïsvj*-dwoag hem van helmid-
del dey0u&-iv' gebruik te maken, hoewel
h(j zeer goea weet. wat de consequenties
hiervan ziin. •,
Zij, die de theorieën: van Lieftinck ken-
nen, weten, dat- hij..een grootmeester is
in het uitdenks»,;.: va-sjmiddelen, die wel-
iswaar korte, fcijd een uitstel van de crisis
kunnen geven,'doch niettemin, de inwen-
dige krachten van het kapitalisme zullen
vroeg of laat een crisis tot gevolg hebben.
Uncle Sam dwong hem de gulden»'' laten
devalueren, omdat deze goede :r!/m ge-
noeg heeft van als hiaar doU^uVienen aan
zyn neefjfi_Hollandi ' :'.
Hy wil, dat zijn neef zichzelf zal bedrui-
pen en spoedig over de brug zal komen
om zijn schulden af te betalen.
„Voor niets gaat de zon op", neef Holland.
Wat de gevolgen zijn van het paardemid-
del devaluatie in de ogen van het kapita-
lisme?
Ach, als het proletariaat nu maar berust
in de godsvrede met de bourgeoisie, dan
zullen de dollarbootjes niet zo gauw kan-
telen.
Huur priesters, dominé's en bonzen en
laat ze een beroep doen op de offervaar-
digheid van het proletariaat.
Laat het proletariaat het bloed uit de
nagels werken en als de grote winsten
zijn gemaakt, laat ze dan niets anders dan
een stuk droog brood eten.
Worden de proleten ontevreden en gaan
zij zich verzetten, onderdruk hun dan
met hun eigen broeders, die zich graag
verhuren.
Wordt het leger van werklozen te groot,
jaag ze dan de oorlog in.
Een betere en mooiere oplossing van dit
sociale probleem bestaat er immers niet?

Wat kunnen wy hiertegen doen? Laat ons
beginnen' met 'Onze medearbeiders in de
bedryven te overtuigen Van wat spoedig
gaat gebeuren.
Óns bestaan en. de toekomst van onze kin-
deren staat op het spel. Is dit niet vol-
doende om ons geheel in te zetten? •.
Moet het éérst weer oorlog zijn voordat
Wü tot activiteit komen?
Alleen als de arbeidersklasse zich van
haar macht bewust wordt en zich in de
Bedrijven hecht organiseert, is er een kans
om het noodlot te keren.

Dr S.

Vergadering Kalender
DOBDBECHT
1. Dordienaren, allen naar de grote

propaganda^iijeenkomst op :
DINSDAG 27 SEPTEMBER,
's avonds S uur.
Cabaret: w.o. de bekende „The
Melly-s".
Prop.rede: A. v. d. Berg, voorz.
O.V.B.

SCHIEDAM
"2. Grote Openbare Vergadering op

VRIJDAG 30 SEPTEMBER aji,
's avonds 8 uur, in MUSIS
SACRTJM, Lange Haven 111-115
Sprekers: A. v. d. Berg, voorz.
O.V.B., en J. Bestman, secretaris
O.V.B. „Verkeer".

ROTTERDAM
3. Esperanto

Zondag 3 OetQber a.s., vm. 10 uur,
bovenzaal Kleybnrg, Stieltjes-
plein.
Zie hierover nader: Rotterdamse
rubriek •— .achterzijde.

DEN HELDER ._ , '
5. WOENSDAG 12 OCTOBER, —

Openbare vergadering.
Zie verder manifesten.

WtERINGEN
6. ZATERDAG IS OCTOBER —

Feestvergadering.
DONDERDAG 30 OCTOBER —
Openbare vergadering.
Zie verder manifesten.

SLIEDBECHT
7. ZATERDAG 15 OCTOBEB —

Propagandabü eenkomst.
Zie verder manifesten.

DE TROONREDE
Mét neme het ons niet euvel, dat wij i
ons kïein-formaat*weekblad geen uitvot
rige beschouwing wüden aan de.Tropi
rede en de: naniens het Kabinet daaraa
verbonden „Millioenen-nota" van de M
nister van Financiën. Belangrijk, de!
ieder jaar: weerkerende Staatsstukken!
Voor het overgrote deel is het een reg.
stratie van hetgeen reeds is gebeurd; va
de huidige toestand in grote lijnen e
enkele perspectieven, als regel minde
positief gesteld, in de geest van „het ka
vriezen,; maar hét-kan ook dooien".
Wat bij alles wel positief is gesteld, i
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en weekbladen vaststellend* ribera W^K
waaróp meergenoemde Staatsstukkën zijn
opgediend/ dan kunhen wij het niet ver-
klaren, waarom -in de hogere en hoogste
regionen niet begonnen is met wat meer

'soberheid te betrachten.
Schreven wy vorige week- in ons blad
„Moeilijke tijden tegemoet", dan .wordt
de betekenis van het in dit artikel ver-
vatte: met 9e-dag voor ieder duidelijker.
De arbeidersklasse zal zich teweer moeten
stellen. BB moet, met terzijdestelling van
vele dingen, eensgezindheid, strijdbaar-
heid en offervaardigheid worden bevor-
derd.
En het O.V.B, zal daaraan en daarvoor al
datgene doen, wat in haar vermogen ligt.

De Zeelieden
de E.V.C.

en

„In een machtig betoog re-
kende de voorzitter der E.V.C.
af met de scheurmakers in de
arbeidersbeweging, in dit ge-
val de bestuurders v.an de
A.N.Z.B.".

Het bovenstaande citeren wij uit het or-
gaan van de Communistische Partij
„Voorwaarts" van ÏO'Sépt. 1949, en dit
geeft ons mede aanleiding nader terug te
komen op onze artikelen „De Zeelieden

~«H} de E.V.C." en „Het EV.C.-congres",
resp. in onze nummers 11 en 15 opgeno-
mei- ,.
In eerstgenoemd artikel stelden wij, dat,
indien het bestuur van de zeeliedenorga-
nisatie, de A.N.Z.B., wilde voorkomen, dat
zjj mede met de E.V.C, ten gronde gaat,
zij het probleem openlijk binnen naar or-
ganisatie aan de orde diende te stellen
en consequenties dienden te worden ge-
trokken.
Het Hykt, dat het bestuur van de A.N.Z.B.
inderdaad het probleem aan de- orde heeft
gesteld, zij het dan slechte onder een aan-
tal leden en functionarissen, wat uiter-
aard niet té vermijden is, aangezien de
leden-zeelieden nimmer allen tegelijk
kunnen worden geraadpleegd. '
Resultaat van dit overleg was, dat aan
de congres-delegatie opdracht werd gege-
ten, de. motie, van het hoofdbestuur der
E-V.-C.Jte. verwerpen en dé besluiten te
nemen en voorstellen te doen overeen-
komstig een. verklaring, t.o.v. de B.VC..-
resolutae opgesteld.
Deze verklaring hield onder Meer in:

-1. Pat één steeds verder schrijdend le-
denverlies binnen de E.V.C. valt te consta-
teren, -wëllt proces nog door het H.B. der
E.V.C. wordt beyoïaë'rd door Jiaar voor-
gestelde resoluties om allen, welke een
andere, politieke*opvatting hebben dan de
E.V.C.-bestuufders (Gomm. Partij), uit de
E.V.C. te stoten.
2. Dat het doordrijven van het partij-po-
litieke standpunt' dei- C.P.N. in de E.V.C,
een feit is en ontoelaatbaar.
3: • Dat het "stempel der ,C.P.N., gedrukt
(en terecht) ó'p'het voorhoofd van de moe-

bewust arbeiders in stakingen zijn ge-
wikkeld, welke verloren moesten worden;
te meer, waar het beleid in deze stakingen
alles te wensen overliet. ' '' ;,
T. Dat -het congres van de E.V.C. niét
democratisch was voorbereid, doch met air
lerlei circulaires aan de afdelingen de
verkiezing van de gedelegeerden is aan-
gegeven én beïnvloed.
8. Dat de zelfstandigheid van de A.N.B.Z.
wordt bedreigd.
9. Dat het bestuur van de A-N.B.Z. op-
dracht heeft om, indien de koers in de
E.V.C. niet wordt gewijzigd, de afschei-
ding van de E.V.C. aan de orde te stellen.
In no 15 van „Nieuwe Strijd" is reeds ge-
signaleerd, dat het bestuur van de A.N.
B.Z. door de knieën is gegaan. De verkla-
ring van dit bestuur vinden wij afgedrukt
in „Werkend Nederland" van 16 Sept LL,
en deze houdt een volledige capitulatie in.
Met een waardeloos „voorbehoud van
recht op opbouwende critiek" beloofde dit
bestuur de besluiten van het congres ten
volle uit te voeren en stemde 'zij mede
voor de E.V.C.-resolütie.
Daarmede stemde de A.N.Z.B. voor het
weren van leden en functionarissen, ja
zelfs voor diens rpyeznent, van allen, die
onder de gebruikelijke verzamelnaam
„Trotzkist" worden ondergebracht Wij
weten maar al te zeer, dat ieder, wel-
ke enige critiek uitbrengt, in de ogen der
E.V.C.-C.N.P.-leiding „Trotzkist" is.
Daarmede stemde het bestuur' der A.N.
Z.B. pok voor een partij-politieke vak-
organisatie.
Zij koos daarmede ook party tussen de
twee imperia|istische machten, Amerika
en Rusland, inplaats stelling te nemen
voor een onpartijdige vredesbeweging.
Kortom, alles wat in de verklaring van
de A.N.B.Z. is verworpen, is zonder meer
door de A.N.B.Z.-delegatie, lees hoofdbe-
stuur, geaccepteerd, onder belofte, voor
de consequente uitvoering garant te staan.
In ons vorig nummer werd reeds gesteld,
dat niet mag worden aangenomen, dat de
A.N.B.Z.-bestuurders plotseling tot trou-
we, overtuigde C.P.N.-E.V.C.-paladjjnen
zijn bekeerd. Wij kunnen naar de oorzaak
van de plotselinge „ommezwaai" slechte
gissen. Vastgesteld dient -echter -te wor-
den, dat de houding op het E.V.C.-congres
het gebrek aan bekwaamheid tot het ge-
ven van „vakbondspolitiéke" .leiding bij
het bestuur der A.N.B.Z. is gebleken.
Aangenomen moet toch worden, dat het
bestuur der É.V.C. het bestuur der A.N.
B.Z. en haar eventuele critiek niet zal dul-
den. Dat met > alle middelen zal worden
bewerkstelligd, dat dit bestuur wordt
weggewerkt, zoals ook pogingen te Rot-
terdam werden ondernomen en pas weer
in Den Haag is gedemonstreerd. Wü kun-
nen zelfs de A.N.B.Z. niet) van zo'n kin-
derlijk vertrouwen verdenken, dat verge-
ving der zonden Tan Blokzijl c.s. wachten-
de zou zjjn.
Vastgesteld dient verder te worden, dat
de kameraden Glaudi en van de Ven,
welke als bestuurders aftraden, omdat zy
totaal geen vertrouwen in het optreden

partijpolitiek van de Communistische
Partij te onderschrijven en te ondersteu-
nen. Ook uw plaats is thans in het O.VB.

BEDRflFSORGANtSATIE

„BOUWVAK"
WAAK BLIJVEN DE VERBETERDE
ARBEIDSVOORWAARDEN VAN DE
BEIERS?
Meer dan een jaar geleden gaf de A.N.B.
een foldertje uit, waarin zij -het volgende
schreef:

„Met de landeüjke Patroonsbonden in
het Bouw- en het Heiersbedrijf wer-
den besprekingen geopend over het
afsluiten van een Landelijke Collec-
tieve Arbeidsovereenkomst voor het
Heiérsbedrjjl Deze besprekingen brach-
ten het gewenste resultaat, zodat thans
voor de eerste maal een L.C.A.O. voor
ihet Heiersbedrijf tot stand is geko-
men."
„Kameraden! Dit alles is mogelijk door
het optreden van de grote landelijke
bouwarbeidersbonden! Zij beschikken
over de maoht en de invloed om iets
goeds, iets groots tot stand te brengen)"

Verder zouden er lonen betaald worden
van ƒ 1,05 tot ƒ lf!5 per uur.
Het was niét alleen de A.N.B., die zo
hoog van de toren blies. De Federatie
Broederschap heeft by herhaling de sug-
gestie gebracht, dat zy het in onderhan-
delingen met de Rij ksbemiddelaars wel
voor elkaar zou brengen. Men kent de
beruchte uitspraak van -het bestuur der
Federatie: „De deur staat nog op een
kierlje open." Wü hebben toen al gezegd:
„Gooit die deur maar gerust dicht,, want
met praten alleen kom je er niet."
De heiers weten wat het standpunt van
het O.V.B. is geweest. Als men iets wil
•bereiken, dan zal jnen op het gunstige
moment een Daad moeten stellen. Het is
niet voldoende dat alles in één organi-
satie is ondergebracht. Veel voornamer is
het of die organisatie bereid is, de strijd
aan te binden. En onze ervaring is, dat
noch de Federatie, noch de A.N.B. daar-
toe bereid is.
Ten opzichte van de Federatie stellen wij,
dat zft fout zijn als zij menen dat de
•fteiers het alleen kunnen klaren. Zij kun-
nen een sterke positie innemen, als zo
begrrjpen, dat elk stuk strijd voor werke-
Ujfce verbeteringen van de lonen enz.
tegen de regering gaat. Want haar loon-
politiek moet doorbroken worden. De
heiers kunnen door .hun sleutelpositie
een belangrijke stoot geven, maar zij neb-
ben daarbij de onontbeerlijke hulp van
de andere bouwvakarbeiders nodig.
Als die andere organisaties zo sterk zijn,
boe komt het dan dat na jarenlange on-
derhandelingen nog niets Voor elkaar is?
De heiers zijn neg geen stap verder ge-
komen. Zij staan precies als voordien ge-
lijk met de lonen en arbeidsvoorwaarden
der andere bouwvakarbeiders. '..

met .

behoorly k- programrbërgid is-dfi; strijd; aan
te -binden. ,

... , L J . . . ^ ....... c. ,9.
WAARSCHUWING AAN DE HEIEB8.
^Ons werd mededeling ge&tan 3at by J: W.
-Herwynen te Spijkenisse en bij A.- Hoek
•te Heen vliet met 3 a, % man onder de
Stelling werd gewerkt,
•Dit is absoluut fout.
Niet alleen dat menj met onder een on-
bemande stelling te werken,. anderen er
Aiit houdt, maar op deze wyze speelt men

-raet eigen en anderer leven.
Bovendien zal het de vraag zyn of men,
by een ongeval op deze wijze, wel recht
op uitkering kan laten gelden.
Haten onze leden weigeren op deze ma-
nier te werken ert ons op de hoogte bren-
gen wanneer zulks meer gebeurt.
Kiet wachten tot men er vandaan is,

-maar waarschuwen als men er zelf nog
werkt.

C. O.

BEDRIJFSORGANISATIE

„VERKEER'
: HAVEN
Xernverklezingen H.A.R. ^
De vorige week werd in ons orgaan de re-
dactionele mededeling geplaatst, dat on-
ze organisatie over de verkiezing van de
kern heel wat te zeggen had en derhalve
een speciale krant voor de haven zou
worden uitgegeven,. •
Dit zal inderdaad 'gebeuren, hetgeen niet
wegneemt, om enkele mededelingen over
de kernverkiezing te doen. Dit mede naar
aanleiding van het feit; dat niet volledige
klaarheid over deze dingen 'by de arbei-
ders aanwezig is én men niet voldoende
weet, welk standpunt de organisatie
hiertegen inneemt.
Dit zou niet het geval mogen zijn, omdat
reeds in „Nieuwe Strijd" van 12 Septem-
ber een artikeltje verscheen, dat eindigde
met: „Kiest O.V.B.-ers voor eea goede

Echter valt niet te ontkennen, dat een
groot deel van de ItA.rt-ar.beiders onge-
organiseerd zijn om verschillende redenen
en derhalve van organisatie-nieuws ver-
stoken z;jn.. Hoe jammer ook, het is ech-
ter zo, ondanks het feit, dat wij ervan
overtuigd zjjn dat velen het toch met ons
in gedachten eens zijn. Op zichzelf een
punt om elders verder over. uit te
wijden. Momenteel bepalen wij ons tot
de fcernverkiezing. Wanneer wy voor de
verkiezing met een oproep zullen komen
tot de kameraden van de H.A.R. om met
name te noemen candidaten te kiezen,
dan doen wJj dit als organisatie, omdat
wij het belang van deze kern inzien. Geen
enkel college is beter in staat de belan-
gen van de arbeiders te behartigen dan
de bedryfsarbeiders zelf. Wie dit niet met
ons eens is, verschilt met ons in- princi-
piële opvattin-g over dé strijd van de ar-

gebrachte stem een versterking voor die' ,.
Daarbij komt, dat een beweging die een
verplichting oplegt aan zijn leden om deel
te nemen aan de verkiezing, op deze wijze
kans zal krijgen niet gewilde mensen op
deze posten te plaatsen.
Als O.V.B. zijn wij er van uitgegaan en
nog, het grootste gedeelte van de georga-
niseerde arbeiders in de haven te ver-
tegenwoordigen. Als zodanig zou het niet
goed zyn met een te klein aantal stem-
men uit de bus te komen.
De angst bij een aantal kameraden, dat de
leden van de eenmaal gekozen kern zich
zullen laten ompraten door de werkgever,
zou werkelijkheid kunnen worden, indien
wij niet in staat zouden zijn de juiste
mensen op de juiste plaatsen te krrjgën.
Maar* wat dat betreft menen wrj in het
O.V.B. een aantal goede organisatie-men-
sen te hebben, die getoond hebben te we-
ten waar zij moeten staan.
Dit vermoeden bij deze kameraden is niet
geheel ongegrond, waarbij wij echter uit
moeten gaan van de veronderstelling» dat
de kameraden die zich verkiesbaar stel-
len, zichzelf zulten- weten te blijven, ook
als zij komen te staan tegenover hun
schijnbaar in woorden superieuren. Waar-
bij wij echter ook weer niet vergeten, dat
nog nooit de mooiste woorden in staat
gebleken zün het argument van de zich
van zijn verantwoording en klasse bewus
te arbeider omver te werpen.
Als O.V.B. zullen wij de candidaten op
het juiste ogenblik propageren, omdat wjj
dus uitgaan van de gedachte: „De arbei-
ders. moeten het zelf doen", en reeds op
deze basis moeten wy bereid zyn om onze
kamera'dèn behulpzaam te zijn. Zy zullen
het spreekorgaan van de H. AJt -arbeiders
zijn. Daarom dit artikel besloten met deze
woorden: Meewerken aan het tot stand
komen van een goede kern.
„KIEST O.V.B.-ERS VOOR EEN GOEDE

VERTEGENWOORDIGING!"

STADSSLEEPDIENSTEN
Zondagswerfc

Naar aanleiding van een mededeling on-
zerzijds over de betaling van het Zon-
dagswerk verricht op 4 September, aan
leden van het personeel van ,-,L. Smit &
Cd." kregen wij de mededeling van ka-
meraden by" „P. Smit & Co.", dat de beta-
ling daar niet was geschied zoals bij „L.
Smit & Co." was overeengekomen, name-
lijk een volle dag of wel 12 uren.
Te dien opzichte zjj medegedeeld, dat de
organisatie door de mensen van P. Smit
bier niet van in kennis was gesteld dat
Zondag 4 September door hen ook ge~
werkt moest worden en derhalve werd dit
verzoek niet aan deze onderneming ge-
richt. Desondanks hebben wjj ons alsnog
tot de directie gewend en een geargumen-
teerd verzoek voorgelegd. Hierover vol-

Enige tijd geleiden vis ia werking j
dg'"Stitthtiiiy • ••'M'edferiBTPfteg*"' B JBP
Vaart, welke ten doel -heeft de j
tot een gezond en lonend bedrijf 1
ken in Nederland. . :i ,
Hiervoor wordt samengewerkt tussen d
groepen sleepbooteigenaren, reders ei
sleepagenten, welke door deze samenwei
ktag, de sleeplocen op een behoorlijk pej
houden en daarmede een onnodige en on
.eerlijke concurrentie willen voorkomer.
De stichting is een-vrijwillige concentrati
en combinatie. Tot zover het couranten
berichtje.
Het is nog niet zo heel lang geleden, da
wy er op wezen, dat het gevaar voor on
eerlijke concurrentie aanwezig -was- il
verband met de hoeveelheid sleepwerl
waarbij er reeds gewag van -werd ge
maakt, dat ver onder de vastgestelde ta
rieven zou worden gevaren.
Gelijktijdig werd toen van onze kant ge
waarschuwd voor de funeste gevolgen, dii
een dergelijke gang van zaken kan heb
ben voor het in loondienst' staande perso
neel, daar wij uitgingen van de gedachte
dat lagere tarieven kleinere winst "bete
kent, met het uiteindelijke gevolg eei
drukken van het arbeidsloon.
Tegen het ontduiken van de tarieven heef
men van werkgeverszijde nu wel de no
dige maatregelen getroffen, die zelfs o]
basis van vrijwilligheid geschiedt. Voora
dit laatste moeten wij toch wel als voor
beeld nemen.
De werkgevers zijn er niet mee gebaat on
hun winsten op te voeren of op peil t»
houden door het omlaag brengen van hè
arbeidsloon.
Een andere weg lijkt hen verkieselykéï
Wanneer er een andere weg is, zal dez<
zeer zeker bewandeld worden, en voo:
de sleepvaart heeft men deze gevonden.
De werknemers daarentegen staan ei
slechter voor dan jarenlang het geval l
geweest. Vooral de jongste maatregelei
der Eegering zullen aanleiding zijn vooi
een verder doorzetten van de verarmini
der arbeiders. Telkens weer wordt de aan
dacht door ons er op gevestigd, dat hè
nooit te laat is zich te bezinnen. Wannee!
de bezittende klasse, die een kleine kast*
is, zich de mogelijkheid schept om haai
bestaan, winst, en niet te vergeten over
heersing over de arbeiders, ondanks nu-
merieke minderheid, te handhaven* dai
zullen wy als de kameraden in het bedrij:
dé werkers, wier handen de .productu
voortbrengen, die dus de bedrijven ,be'
heersen, in staat moeten zyry af $e. dwin-
gen, dat onze arbeidskracht wordt betaalf
op een wijze, die bestaansmqgelijkhejc
geeft aan ons, onze vrouwen en kinderen
Ondanks alle kletspraatjes, die dag ta da|
uit verkocht worden, -ropete^n wij'.tot d<
conclusie komen, dat h'gt wat dat betref
er nog droevig mee gesteld -is,£n waarbi.
onze Rynvaartkamèraderi wel een hee
pover figuur slaan. ,,.-.
Het voorgaande moge dan tot nadehkei
aanleiding zyn, waarbij wjj hopen dat hè
verlangen naar eenheid r.in hét bedrijf
eenheid van actie tegen de bestaande wan
toestanden, naar .voren komt. Een verlan



hel O.Ü.B.
Aan de Werkers van Arnhem

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 manifesterf, 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 gaaode .

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 het hoofd zal moeten
bieden.
Wie deze dingen ziet, komt tot de overtuiging-
dat hier sprake is yan 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 I

Dat is hetgeen wij nodig hebben. Dat is hetgeen
het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorga*
nisaties (het' O.V.B.) wil.
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ACD
Op Donderdag, 2C October 19̂ 9, te 20.00 uur, zou al-

hier in "Ons Kuis" een openbare vergadering v/orden gehouden,

belegd door het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisa-

ties, waar een tweetal personen van buiten Enschede als

sprekers zouden optreden.

Voor deze vergadering was propaganda gemaakt door het

verspreiden van pamfletten.

De publieke belangstelling was evenvel v n dien aard,

- er waren 8 personen aanwezig, waaronder 3 musici die ook

hun medewerking zouden verlenen - dat besloten verd de ver-

gadering geen doorgang te doen vinden.

Onder de aanwezigen bevond zich ook Teunis Stuivenberg,

geb. 30-8-16 te Lonneker, EVC?functionaris alhier.

Een exemplaar van het ter gelegenheid van deze verga-

dering verspreide pamflet wordt hierbij gevoegd.



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

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 doek •
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 int-eüsivïser'ing van <ie arbeid, ge-
paard aan een steeds verder gaande

knevëling tier vrije arbeiders-
organisaties,

de arbeidersklasse tot een weerloos object van
groter uitbuiting te maken.
Nu stijging van het loonpeil door het d wang-
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 hét 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 I
MACHTSVORMING door de
arbeiders zelf in de bedrijven l

A

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, maai in die zin wil het O.V.B, in
Nederland een begin maken.

Alle arbeiders in alle landen
«uilen tot de erkenning moeten komen, dat de
•ontzaggelijké 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 gezamenh'jk
de strijd voeren.
De oude organisaties die wij ons daarvoor
bouwden werden aan het bezit en dé 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 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 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.

De macht van de arbeiders ze UI

Het front van de verworpenen der aardel

Alleen zó kan onze klasse strijden voor eigen
geluk, vóór 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 der arbeiders en ver-
groting van de propagandamqgelijkheden voor
de nieuwe internationale arbeidersbeweging.

Daarom roepen wij U op tot het bezoeken van
onze'

op DONDERDAG 20 OCTOBER 1949, des avonds
8 uur in zaal 2 van „ONS HUIS", Oldenzaalsestraat

Sprekers: W. SMID, Landelijk Secretaris van het O.V.B.

over „DE NOODZAAK van een NIEUWE Arbeidersbeweging"
,Met het O.V.B, naar de EENHEID VAN ACTIE"en

JOHAN GERRITS
over „De toestand in de Textiel-Industrie

Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door enige artisten — Muziek en Zang

ENTREE VRIJ l Algemeen adres van het O.V.B, voor Enschede

ZAAL OPEN 7.30 UUR
G. j. DE JONGE, Perikweg 114



Terbinding:
Uo.1279. l

Onderwerp: besl.kadercursusvergadering O.T.B., af d.
Datum ontvangst bericht: 19 October 1949-
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht: betrouwbaar,
ïevens bericht verzonden aan:
Medewerkende instanties: gene.
Ondernomen actie: gene.

OCT. I949

21 Ootober 1949.

Kort verslag van de bes loten kadero&rsusverga^
dering van het Qnafhankelijk"Terboncl van Bedrijf sorgahi-
satie's, gehouden op Maandag 17 Ootober 1949 te 20 uur,
in het eigen gebouw aan de ölaes de Vrieselaan 146 te
Rotterdam.

Aanwezig 14 Functionarissen.
l Van Os, Leendert, geb: 17-1-11 te Rotterdam, be-
kend, opent te 20.15 uur de vergadering en geeft een
uiteenzetting van de bedoeling van de te houden cursus-
sen. Spr. zegt, dat door de bezoekers van de cursussen
uitgemaakt moet worden welke onderwerpen ter tafel zul-
len komen en wie deze zullen behandelen. Be fout, dat ee
een inleider wordt uitgenodigd, die naar eigen goeddunke
een onderwerp behandelt, mag in het OTB-cursuswerk niet"
gemaakt worden. Elk kaderlid zal zijn mening in deze
kenbaar moeten maken; alleen dan zullen we elkander
kunnen respecteren in het belang van de arbeiders en
het 0.7. B.

Na onderling overleg wordt besloten, dat de
d eva luat ie en alles wat daarmee samenhangt hedenavond
d oor 'Van Os, L. zal worden behandeld.

De sociale wetgeving zal worden behandeld door
Jacob, geb:2ö-1-05 te R 'dam, bekend? voor

egene, die hiervoor speciale interesse hebben, zal
daarboven nog een schriftelijke cursus gegeven worden.

Door doctorandus SLabagjfm uit 's-G-ravenhage (
verdere personalia onbekend; en Van den Berg.Anton. geb:
23-3-03 te Rotterdam (bekend), is Toegezegd dat zij ook
een avond voor hun rekening zullen nemen.

OsjI). zegt het moeilijke onderwerp •'deva-
luatie* in korte trekken te willen behandelen, waarbij
men echter dient te bedenken dat spr. onvoorbereid is
doordat hij voor propaganda werkzaamheden steeds buiten
de stad is.

Spr. zegt dan, dat een devaluatie altijd voort-
spruit uit een kapitalistisch systeem en zijn wanbeheer.
In "Het Vrije Tolk" las men direct na de d eva luat ie, dat
men moest zorgen dat de arbeiders niet de dupe hiervan
zouden worden, terwijl Qosterhuis van het U.T.T. toegaf
dat een loonsverlaging van 3̂ & door de devaluatie reeds
is geaccepteerd en een verdere loonsverlaging een halt
zal moeten worden toegeroepen.

-Spr.-
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Spr. zegt, enig© weken na de devaluatie schamen de lei-
ders van het N.Y.Y. en K.A.B, zich niet,de arbeiders in
de vakbondsorganen voor te bereiden op het brengen van
nog meer offere.

De rede van de president van de Nederlandse Bank
hekelende, zegt spr. dat deze heeft gezegd, dat het
oonsumptiegebruik verkleind moet worden en de export ;
vergroot j en dat de arbeiders boven hun stand leven. Dat
betekent dat deae kapitalistische staat geen cent toe-
geeft en de arbeiders zijn laatste cent afneemt. Het is
de taak van het OYB - en van het kader in het bijzonder -
de arbeiders in verzet te brengen tegen deze misleidende
politiek.

De Uniebonden zijn de spreekbuizen van de rege-
ring en voeren tegen beter weten in alle orders tot
verslechtering van het levenspeil der arbeiders uit. Het
is alsof de arbeiders in deze landen georganiseerd onder
hypnose staan van hun leiders. Alles wijst er op, dat
men de belangen van onze medearbeiders vertrapt en ne-
geert en alles doet om het wanbeheer goed te praten Yan
Socialisme is niets meer te bespeuren. Spr. zegt over*
tuigd te zijn van het gevaar, waarin de arbeidersmassa
verkeert. Wij zullen in het belang van hun gezinnen op-
trekken tegen elk aantasten van de levensrechten van de
arbeiders.

Hierna geeft spr. gelegenheid tot het stellen
van vragen*

Franken, Adrianus G-erhardus, geb:26-3-92 te __
g"èeft een filosofische beschouwing over d® strijd

van d© arbeiders gedurende de laatste 25 jaren en zegt,
d§t, wil alles economisch weer in normale banen worden
geleid, eerst afgerekend zal moeten worden met het egois-
me van de mens. Zolang men iemand boven een ander stelt
en erkent of dit standpunt deelt, is iedereen een kapita-
list. Daarom zal een klassenJiMagflyersohil bUjven bestaan,
waaruit onrecht en strijd voortspruit. Alleen het waar-
achtig socialisme is in staat hieraan een einde te maken.

De kerken behoren tot de dienaren der kapitalist»
te worden gerekend, gezien hun invloed op het lager onder
wijs, waardoor de jeugd wordt opgeleid tot instandhou-
ding van een kapitalistische maatschappij. Spr. noemt
dit een groot gevaar.

Bestman, Jan, geb:10-5-18 te E'dam (bekend) meent
eerst de kapitalistische wantoestanden te moeten uit-
roeien en de arbeiders te brengen tot het O.Y.B., de orga
nisatie die de massa kan beveiligen tegen alles wat hen
bedreigt. Wij moeten het pauperisme voorkomen en het
kapitalisme beletten uit de crisis, waarin het verkeert,
te komen. Dan kunnen wij, de arbeiders, de leiding nemen.
Dan pas kan men, zoals Franken,A.G. het ziet, de egoïsten
heropvoeden.

Yan Os, I. zegt, dat er meer belangstelling ge-
kweekt moet worden voor deze kadercursussen, daar het
kader in staat moet zijn de arbeiders voor het OYB te
winnen en een socialistische staat te vestigen.

Spr. Sluit met een woord van dank voor "Je belang-
stelling te 22.15 uur de vergadering. EIHDE
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In antwoord op Uw brief ,d.d.30 September 1949tNo.
p9409tVertrouwelijk,heb ik de eer USdelgestrenge het
volgende te berichten:

Uit een ingesteld onderaoek kon tot heden niet
blijken,dat de voorzitter van de ïï.V.ö.,afdeling Den
Helder,met andere leden uit de E.Y.C. is getreden «Onge-
veer 3 maanden geleden is er wel onenigheid in de af-
deling van de E.V.C.alhier geweest,doch voor zover be-
kend ia, is deze kwestie weer bij gelegd .Dit blijkt ook
wel uit het feit,dat op de op 12 October 3.l.alhier ge-
houden openbare bijeenkomst van het O.V .B.slechts
V.C.-leden aanwezig waren.

"einde"


