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(UDEH'tiERP ; C.P.N, (overschakeling naar illegaliteit der Overheidsgroepen)

BIJLriGEH : 4 Februari 1952. / ; _ / - . ^

Ten vervolge op hetgeen omtrent bovenvermelde aangelegenheid reeds word
gerapporteerd, werd thans vernomen, dat men van C. P ,N. zijde verwacht, dat
op 15 Februari 1952 de overschakeling van de bedrijfsgroepen van de afd.
Overheid voltooid zal zijn.
Ondanks deze maatregel, heeft iedere groep opdracht, een bedrag van f.200»-
voor het Verkiezingsfonds van de C.P.N. bijeen te brengen, terwijl dit bedrag
voor de groepen P» W» en S.R. f.250.- zou zijn»

Bij de B»H,0«F. zouden zeer veel "bedankjes" van leden binnenkomen; gesproken
wordt van honderden.

'Het is niet onwaarschijnlijk, dat aan het einde van de maand Februari 1952
een Districtsconferentie wordt gehouden.
Afschrift van een ontvangen ^bedrijf s^crant dd. 15- 1- '52 gaat in duplo
bij dit schrijven. _ __________ _ _ _ _



A F S C H R I F T
UITGAVE : COMMUNISTISCHE PAOTIJ VAN NEüSRlAND

Redactie-adres i, KEIZERSGRACHT 384» A1EFERDAM, Centrum - Telefoon 34765.

15 Januari 1952

AMBTENAREN - VERBOD

Minister-President Drees heeft niet de moed gehad, te konen met bewijzen, om zijn verbod
van E.V.C., C.P.N, en enige andere organisaties voor Rijkspersoneel, te motiveren.
Waarom komt Drees niet met bewijzen ?
Om de eenvoudige reden, dat ze er niet zijn !
Hij zou op de proppen kunnen komen met een van de rapporten van z'n spionnagedienst,
de B.V.D. Uit angst dat hij zich hopeloos blameert, laat hij dit na*
Ieder herinnert zich nog, hoe Nederland zich slap heeft gelachen bij het eerste openbare
optreden van de B.V.C. Deze lieden,waar Drees zich mee solidariseert,kunnen alleen naar
in de duisternis werken*
Waarom kunnen wij zo pertinent beweren, dat het verhaaltje van Drees van A tot 2 gelogen
is ?
Omdat het volkomen in strijd Is met wat ieder elke dag van de communisten te weten kan
komen.De Communisten en de E.V.C* zijn het, die hardnekkig strijd voeren voor de
ZELFSTANDIGHEID VaN NEDER1AND. De Amerikaanse partijen zijn het, die deze zelfstandig-
heid - en daarmede onze industriële en militaire geheimen - zonder blikken of blozen
uitleveren aan Amerika.
Het zijn de Comrntnisten en de E.V.C., die het Nederlandse volk voorhouden,dat onze toe-
komst ligt besloten i-jn het behoud van de VKEEE,
Niet de communisten bereiden zich voor op een "bepaalde gebeurtenis"} maar de vrienden
van Drees bereiden zich voor op OORLOG ! De werkelijke redenvan het verbod verklapte Dree
dan ook bij zijn toelichting :

" HET GEVOLG VAN HET VERBOD £AL ÜlJNJf DAT DE E.V.C» GEEN PROPAGANDA "
" MEER KttN MrtKEN (MDER HST HIJKS-PER30NEEL. "

Dat is de zaak !
Drees vreest niet de niet bestaande sabotage, maar de wel bestaande argumenten van de
communisten en de Ë.V.C*
Het was reeds lang bekend, dat de fascistische vleugel van de KVP,onder leiding van
Romrae, de fascistische vleugel in de PvdA, onder leiding van vorrink,aandrongen op een
ambtenarenverbod,
z>elfs dat gaat hen niet ver genoeg,
Bij de politiek van oorlogsvoorbereiding wil men de stem van de VREDE smoren,
welpen zal het echter niet.De vredeskrachten laten zich niet meer knechten»Daarom,eist
intrekking van het verbod.Verdubbelt Uw activiteit .Neemt deel aan de strijd voor

VREDE, FmTIQNAlE ZELFSTANDIGHEID. WERK EN WOTIKGSN j,
_«.*.».M-*M «m^ •••*>** a*^ w •»•»«••• •»*»a»^a»a»««»«»B»»i •• — — H« MMw» «. —«•«*•» .••••« .v w^w. rm « ** w~ •* «^ «»^» •»•» — ••• **«MM_W^M **«vw ̂ aa>^«^

WAT DOET GIJ.KAMERAAD ?

Er moet méér worden geproduceerd ï Oorlogsproductie ! Dat zeggen niet wij,maar de
regeringen de bestuurders van de renarinpsperti jen en de Dni«bestuurders. Waarom ?
Om onze"werbaarheid" te verhogen, dat wil zeggen : ter meerdere glorie van de oorlogs-
stokers !
35n : t«n behoeve ven de winsten !
De arbeiders profiteren in de kapitalistische verhoudingen nimmer van hogere productivitd
Sinds de oorlog ging de productiviteit, bij blijvende loonbeheersing,mel! sprongen omhoog,
het bezit van Se ondernemers steeg met 10.000.000,000 gulden (10 milliard), sinds de
oorlog. Dat is 1000 gulden per gezinslid.
"Bad ik het maar", zult U zeggen !
Uw bezit 1« niet gestegen, maar gedaald,omdat de prijzen meer stegen dan de lonen en
ondanks het feit, dat U dag in, dag uit, herd hebt gepookt. De "weerbaarheid" wordt
alleen door de arbeiders betaald !

De



De kapitalisten en zij, die elke dag jnet hen bet fabeltje vertellen,dat de Sowjet-Unie
Nederland bedrolgt,offeren gee:, cent voor de oorlogsvoorbereiding.
Zij spekken hun beurzen.
Dat aprookje vanHoorlogsbedreiging" ie een voordelige zaak voor ben !
Aan border werken zit nog een andere kant*
liet betekent : mSêr werkloosheid, die door de oorlogsvoorbereiding toch al schrikbarend
hoog ie* Bij werkloosheid daa.lt het inkomen nog neer.
Als men een hogere vredesproductie zou willen, dan moet men geen vredesbedrijven sluiten
En 150.000 werklozen werken helemaal niet, 80*000 soldaten evenmin T
Opvoering van de productiviteit veroorzaakt massawerkloosheid.
Oorlogsvoorbereiding veroorzaakt bovendien hogere prijzen*
Moet er harder gewerkt worden ?
Ja, dat wil zeggen : eensgezinder,vastberadener strijden voor èe vrede, voor het sluiten
van een vredespact tussen de Grote Vijf, voor neer loon in het loonzakje l
Sinds September 1950 is de koopkracht van het loon reeds meerydan 10£ gedaald.
lieer dan ooit is het noodzakelijk, zich te verzetten !
KIST LQCNSVEHHO&ING !

TE&EN IIARDER WERKEN !

VOOR DE VREDE !

IE A T D O E T £ I Z » KAMERAAD ? i

V i E H K e n W O N I N G E N

Te Almelo heeft de heer Oosterhuls, voorzitter van het NW, scherpe afkeuring laten
horen over het tot nog toe gevoerde regeringsbeleid.
Hij zeide o.a. :
"De geldschieters zullen moeten begrijpen, dat 24*000 bouwvakarbeiders, dat 160*000
"werklozen, niet van plan zijn om stenen te gaan kloppen.Een krachtige, naar vooral
"een anders gerichte regeringspolitiek had dit kunnen voorkomen,"
De heer Oosterhuis zei verier :

"De arbeidersklasse heeCtmruggegraat en zal niet met zich laten sollen»Zij zal zich
"niet weerloos neerleggen bij dit alles,"
Dit alles, slaat dan op de sabotage van de geldbezitters en de verkeerd gerichte rege-
ringspolitiek, die de /akken der rijken deed spekken, maar de werkende klasse steeds
meer in nood bracht.
ledere arbeider zal zeggen: de heer Oosterhuls heeft gelijk.Hfesr hij z»l daarbij tevens
de vraag stellen: is de minister-president, is de minister van Volkshuisvesting geen
partijgenoot van de heer Oosterhuis en hebben in de 2e en Ie Kamer de heren Suurhoff en
Oosterhuis niet altijd door dik en dun de regeringspolitiek gesteund ?
En ook buiten het Parlement ! Als de arbeiders zich tegen de verderfelijke regerings-
politiek van waanzinnige bewapening, woningnood, werkloosheid en verlaging van het
levenspeil verzetten, vonden zij Oosterhuis en Suurhoff tegenover zich*
De daklozen willen een woning en de werklozen willen werk. »
Oosterhuis verklaarde, dat de woningbouw stagneerde,omdat de geldschieters weigeren
geld te lenen tegen 4 % rente*
Daarom ia ook een gedwongen lening bij de kapitaalbezitters ten bate van d« woningebouw
noodzakelijk*
Wij eisen, dat het geld voor de bouw van 50.000 woningen in 1952 en van 300.000 woningei
in de komende 4 jaar op tafel komt !
Onze Partij heeft aan de Partij v.d» Arbeid voorgesteld, e«n gemeenschappelijke actie
voor woningen en een gedwongen geldlening te gaan voeren .Wij weten, dat de arbeidersklas
inderdaad over voldoende ruggegraat beschikt, om deze eis in eenheid van actie tot
werkelijkheid te maken. De Unioleiders, met de heer Oosterhuls voorop, hebben de keuze:

ftr
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Of hun woorden waar te rasken en samen met de arbeidersklasse de strijd te voeren, of
als grootsprekende praatjesraakers te kijk te komen te staan, door zich wel met
•woorden tegen deze regeringspolitiek te richten, maar in de praktijk deze regerings-
politiök te steunen.

NEEMP jiUEH DEEL aan de

HBRDMK3NG der FEBRUARI-STAKING 1941

eg 2CHDAG 24 FEBRUARI op het WATERLQOPIEIN.



op roep
AAN HET 0 VERHEI DSPERSONEEL !

Op 25 en 26 Februari 1941 stond de Amsterdamse bevolking in een
machtige en eensgezinde staking tegen de_ nazi-beesten op en ver-
dedigde de beste tradities van het Federlandse Volk.

Deze historische staking was het grootse begin van het Fationale
Verzet en heeft zijn belangrijke bijdrage geleverd in de uitein-
delijke vernietiging van de fascistische legers.

Het was in het bijzonder het gemeentepersoneel van Amsterdam, dat
zich onderscheidde en als eerste de bedrijven verliet,
Pel is de strijd geweest en het overheidspersoneel heeft een groot
aantal. Slachtoffers te betreuren.

Onze kameraden zi jn gevallen in de roemrijke str i jd voor de vrij-
'heid van ons land. Lij hebïïën~liun leven, gegeven opdat wij in
vrede kunnen lé^eh. . ~"

Ea de bevrijding hebben wij elk jaar de Pcbruaü-staking har-
dacht en in 1951 demonstreerden 75.000 mensen in diepe eerbied
langs het eeremonument op de Oosterbegraafplaats.
Dit jaar beleven wij het ongehoorde schandaal, dat .Burgemeester
d'Ailly de Herdünking op het V/aterlooplein heeft verboden.

,
Opnieuw wordt hot Duitse Leger herbewapend en staat onder leiding
van fascistische generaals.
Christiansen vrijgelaten; Kotalla de beul van Amersfoort begena-
digd s n. v. a.
Op grote schaal wordt er bewapend 9n dreigt er eon derde wereld-
oorlog

Daarom is de herdenking van de Pebruari-Staking een doorn in het
oog van de oorlogsdrijvers.

Wij mogen onze doden niet herdonken, omdat zij ons herinneren aan
de fascistische gruwelen.
Wij mogen de staking niet herdenken omdat zij ons teveel onze
enorme kracht doet besef f o n.

. _ . - •, ---- v,+ rMo p T v p. nns/ine om een nieuwe oorlog
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VOQti VREDE,

VRIJHEID,

WERK en

WONINGEN !

VERSTERKT de C.P.N.

AFSCHRIFT STETOLIJST

No

Ten behoeve van het vierde na-oorlogse congres
van onze Partij (van 22-23 Nov. te Amsterdam),
ter versterking van onze propaganda voor een Vrij,
Vredelievend en Vielvarend Nederland, Werk voor
Allen en Vfoningen voor Allen, ter versterking van

onze gehele Partij zullen de gelden dienen die op
deze steunlijst worden bijeengebracht»

Voor het Partijbestuur der
Communistische Partij van Nederland

OERBEN WAOENAAR

September 1952

2.0,3.
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Da beweging tegen aan verdere
gratis-varlening aan Laga s neemt
grotara vormen aan.
Duizenden Nederlanders, uit alla
lagen van da bevolking betuigden
raad s hun sympathie aan nat Comité,
dat de actie tegen een verdere
3ratia-verlaning ter hand neef t ga- .
tiooien.
Tienduizenden gaven gehoor aan d a .
oproep van dit comité a n na^en daal
aan de manifestatie, die j.l. lond'ag,
12 October werd genoudan.

Naast elkaar stonden int a llactualan,
"bekende aportliedan, arbeiders uit
da bedrijven en allen getuigden van
hun afschu^, <?at aan Sa bgul an
moordenaar Lagas gratie was verleend
en zij verlangden da garantie, dat
geen verdere gratie-verlening vaordt
gageva n.

De zaak Lagaa ataat niet op zichzelf,
Andara gratia-verleningen an zalfs
invri Jheid sta Hingen zijn hieraan
raad a vooraf gegaan.
Tij noemen slechts de namen Aus den
Funten, KotSlla, Schreisdar en
Chriatiansan, dia in ons land r-erden
barecht en die of in vrijhaid
zijn, of eveneens gratie van de
doodstraf vcrkragan.

In het buitenland a n vooral in •..est-
^uitaland, werd evaneans aan pud-
ijaaiganoraals on worlossaiicöadigars
ir.atia varlaend, die in vola geval--
ïen ra ad s door invri j held s Lo Hing

gevolgd.

Toe'n Don'kér (?.v .d ".Aj als minister
van Justitie öeza gratie verleende,
verontschuldigd e hij zich voor deze
handeling, door te zeggen "dat hij
niet anders kon doen, omdat zijn
voorganger (L.V.P.) da zaak t "-a e
jaar had laten libgan.

I/e L.V.P. varschool zich in "Ds
Volkskrant'1 juist weer achter Donker
on bracht voor de rest ethische
bezwaran tegen de doodstraf naar-
voren,
La werkalljkheia is öchter, dat de
gratia-verlaning se n Laöe s nauw ver-
band houdt ast hst feit, dat ea'n
niauTue wareldoorlog ucr^dt voorbereid
en dat Amerika in de voorbereiding
van deze oor3„og de op revanche
beluste fascisten in TCest-Duitsland
een L3 lïlldsetide rol wil laten abelen

Eon Europeosch leger uordt opgebouwd
on hat most koraan te staan ondör
leiding van da ouöe Pazi-generaals.
Daarvoor dient het nieuwe verdrag,d9
Europese Defensie Gemeenschap.

Onder IsMi-g van deze Nazi-generaal
zullan ds Saropeaa Is^ern "nach
O sta n" raoatan marcheren, os de oude
droom van rtitler ts verweienlijk-an.
De Usdarlar.dse Rogering, Lonker inci
sis f, is bs reid oa fiaarvoor onLS -
Wedarlanüsy jonfeens uit t» laveren-
Zij is bereid, oa aan het nar stol va
ha t rii tier-f a se isme mede t« werköu.
E&aroa volgde, na de invrijheidstel-
ling van Christiansen, bcr'.raiedör s ••
de gratis'-vorlening» aan L^^es.
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Lages aal nooit-^e-^** do kans mogan krijsaa, z,13«
varrlchtenl

wij kunnen daarom de oproep van het Comité van Protast tegen
da gratieverlening at. n Lage s, gedaan tijdene de nationale inani-
f a statie van J.l. Zondag, tot het houdan van aan nationaal
petitionnament, om de garantia te varkrijgan, dat Lage s nooit
op vrije voeten komt, volledig ondersteunen.

- o- o- o*>o~ o- o-

KOOKS
De winter is in aantocht en met daze begint de verzorging van kolen.
Sinds Jaren is het da gewoonte van het personeel van öe gasfabrieken om
kooks van de fabriek te betrekken/Ja ai<sh da waalüa t- vartrasrXav^ri oa An-
t:hjr«ae kat t» iicpmis voor de maasta onzer niet mogelijk door <5e zeer hoge
prijzen. Dus dan tnaar de goedkopere, maar minder goede kooka, omdat de
kachel nu eenmaal om brandstof vraagt an vrou^ an kind moeilijk in da
kou kunnan zitten.
Achter ook de aanschaffing van kooks van da gasfabriek levert vaak on-
voorziene moeilijkheden op in verband met hat vervoer.
Velen onzer halen hun kooks af met hun fiets die zij dagelijks nodig
habben voor hun werk.
rit gaat veelal met da grootste ellenfa gepaard omdat een fiets nu een--
maal geen kolenvervoermiddal is. En wannaer men d?n enfeele mudden kooka
tegelijk afneemt moat men ook zovalen maal de lijdensweg ondergaan van
de fabriek naar huls.
Om varder nog maar te zvdjgan van de onaf schaidalJfcJke regenbuien, dia
man op zijn weg naar hul e altijd op zulke gelegenheden pleegt te ont-
moeten.
Ook de verschillende diensten vormen vaak moeilijkheden om zelf da kooks
van de fabriek naar huis te transportaren.
xerecht habben dan :>ok vele bedrijf sgenoten zich afgevraagd waarom de

D iractia niat zou kunnan zorgen voor gratis thuisbezorging van de door
ons afgenomen kooks.
rit zal voor da Directie weinig moeilijkheden opleveren en voor da ba-
trokkenen betekent hat dat man van vaal allsnda verschoond blijft en voor-
al dat da flats wat langer mee kan.
"Vij zullan ons daarom eensgezind tot da diractie moeten wanden om hier-
over te praten.
Tavans zal dan met de diractie gesproken kunnan rorden over de mogelijk-
heid om da prijs van de kooks par waak van het loon af ta houden.
Kamfrar'an gaat hiar achter staan en bespreekt dit mat Uw collega *s.

TfrAS3BH op Q3 Zuid argasfabr lak.

Kameraden, herhaaldelijk komt hat voor dat enkele van ons in de gelegenheid
worden gastald om zich 10 min. voor tijd ta gaan reinigen. Dit is onbillijk,
daar een elk lid van de fabriek zich min of maar vuil maakt.dat brangt het
bedrijf nu eenmaal maa . V«l<» ai jn r, tot in staat zich thuis fatsoenlijk te
wassen (klein behuisd, kindara n enz .) ."fannaar wij ons goed willen wassen op
hat bedri jf , dan. halen wij de pont van 10 over 5 niat. Gevolg is dat Je min-
stens 10 minuten moet vachten en dus later thuis bant- Om hiar verandering
in te brangan zullen "ij gezamenlijk van de Directie moetan verlangen dat
wij ons om 10 min. voor 5 kunnan gaan v/assen. Dit alleen is te böreiken in-
dien wi j het gezamenlijk uitvoeren. Eis wastijd maar dan allemaal.

.kan G.fi.B.ar van de
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Dit kaMnet versterkt de r;reep van de Amerikaanse |
politiek o-p ons -land -en dat is de politiek, die door;
3isenhov;er in z i jn rode op 25. Augiistuc in al zijn \i j ke brü-tali tei t : o verkondigd en thans ook::

1 door de . "deïTjoerati:;-:he" candidaat ótevenson y?erd
onderochj-'ev'?n, n-1- de aanvalsoorlog tegen China .
en de Yclksdoirocratisoht landen in iSuropa. " :

i t -Ua^eli.ilcs fr i tuur verklaarde verder J » l

Eenheid van aa t ie van alle vredel ievende en^democra-!
ti.sch.e Scderlavidör», ^dlkê ook hun principiële •
uit^;.n.^3;'.unt j t; , ka:i on nc-'.-t dit rampzalige ka"binet
verhinderen, de- A^UJ-ÏV:a?,n3v or^-a^ht uit te voeren

v.en hot t , e v ~^: la t i ,o ten V;A! \ r e n d e n » ,
E e n h e i d van tiotie van -.!•"/ «7. 'u r;3 en confessionele '
arbeiders met de L . 7 ^ 0 . . o-onhcld van ac t ie- van

.aocial:1 'ntc-r: c-n' ccr^r.ni :i t _ n , van alle goede Nederlanders
voor vrede en nat ionale ;;elf .j c^udi jheid, tegen
ra t i r icL. t io v? n :\et v t; r dra.; van het z « g » Europese
lefjsr, voor "oetorc leven^voorvjaarden, voor -verk en
'•;onin,-_'cn, i:-3 thans hvt hooj.ste ^eLod. I ' :

-^aartc o roe jt /.et -^.^c lij ka -; e a t" uu r der C.P.N, met
vuur en o Ter t ui g ir. t; op • " •

II- Onze j-J'? r t ij cliënt voer hot vervull-in van deae taken act ief
"Ce \vordcn ^er:aakt.
Dit is echter onmete l i jk , " ' ? .nncer vc ^eon einde naken aan
de aor^ekkende tcea t . - .nd , vaar in het hè dr i j fs r"ork verkeer t '

Z »O - 2 *



Óp de .vraag ~'at h-bben "ij te doen om onze partij-
organisatie actief te maken ? ", antwoordde 'Pg« de Groot
o *a«
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, Het juiste verdelen van de krachten van de Partij
volgens het beginsel, dat niet het belangrijkste is

'de 'flijk-afd'el-ing, maar het we rk ' i n de bedrijven, de
bedrijf s-af delingen en" het werk in* de vakbonden»
Alle leden van dg'- 'art i j . , die in een bedrijf werken

.of lid van één vakvereniging kunnen zijn, in een \p organiseren en voor het Par.tijwerk -.•

inzetten» : ' ;
En ook onze beste partijgenoten, die andere beroepen
hebben, b.v. huisvrouwen, mobiliseren als hulp-
krachten ter beschikking,van het bedrijfswerk. n

Daarnaast ia hut r'erl: in de massa-organisatie's van .
zeer g-root belang g ar'orden'.
•De'v;?,k-organisatie'H , de vrouw e n -organisatie 's, de
^jéugd-órganisatie en -burgerlijke organisatie 's, • '
zoals speeltuin-verenigingen e » d « , vraar onze partij-
genoten in zitten en v.;aar "zij in contact met de
•mes G a komen» . * .
Ook dr.urvoor, na:: H t het bedrijfr^erk, de beste krach-
ten van onze J??,rtij i n z e t t e n » • •
Dan komt pas in ae derde plr.ata de algemene pro pa- •

in de vrij kon', buurten en gemeenten."

III» Uit de taken, waarvoor onze partij .staat en welke genoemd'
v.'ordeo in de hierboven aangehaalde verklaring van het,
Dagelijks Eestuur, volgt, aat de bedrijfsafdelingen al
haar aandacht moeten besteden aan het werk in de •

5 vakverenigingen• •

^ H e t ia de plicht Van
3 van de vakbeweging*

onze partijgenoten, lid te zijn
' '
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Hét is hun plicht, daarin aotiëf te -'erken» het versterken van
'de ü.V.C., het vertreden van ha;,r leidende organen', het acti-
veren van de leden 'van o.e E.V.C.,' het oo de juiste ?.'ijze optre-
den van de E.V.c. in allo vraagstukken , die zich op het bedrijf
voordoen, ai j n :aai.en , . v; v. a r r, ede de bedrijfsafdelingen zich
dagelijks be.'iij tree t en nouden. •

Van het grootste je--i en t is verder, dat grondig rvordt afgere-
kend met de heer:;, e n de c--vattin.;;, dat -"e geen tank zouden heb-
ben in de Unie-bonaen, in het Vrij zonder in .het H.V.V.
vrelis-"'aar ivor-.it dit niét-met zoveel woorden gezegd, Tiaar de
practijk lee-rt, -i a t -ij ons aan deze taak '->.eini£ of niets ge-
legen laten liggen»
Bestreden moet Borden ae opva-^ing, dat er geen verschil sou
bestaan tussen d£ 1-. f-dirj.^ en de leden van het U.7.7.

De rol van de refc~'r::; st ische ieders -.-ordt- ons duidelijk uit-
eengezet in het Derrie Leerboek,-; e , -.'.aar in staat-- bij een be-
schouving over de .S.J.A..P. -, dr-.t as s e van begin af aan het
sociale steunpunt van de bour.-jooi.ile in ae arbeidersklasse var.
De W.V.V.-leiders laten het ;.".",'.7. dezelfde rol spelen,, als'
toenmaals met de J.D.A.i', ge'ueurclo !

«net succes van an:;o n tri. ri hun,;":, ui" van de vraag/ of -.-;ij erin
slagen, de bedoelingen en, de. v;o.r-3 a^rd van de reörits-
sooialistiache le:ders du ide l i j k te 'raken en hen van hun leden
te isoleren.»
•Nodig*is daarom, dat onze beüri j i ' jaf ' . ' .e l l-Mgen^ziah bij het ver-
vullen, van elke' taak ir. a e eer;-;i,.e plc-.^ta o r iën teren op ae
vraag, v.'at in Viet rï .V.V. r-oet "-'craen ,.;ecio.un»
De methode van het h u i.s i -. ;-;oek l:',i .'. - r .V. T ers .iroet een norr.iale,
dagelijkse act ivi te i t der- . '•. 6.r i , ; :r:;:u delingen vjorden.

IV. bij het vervullen van on:;-j ta:; k ; ; . r;; e l L de bedr i j f skrant der
f'a-rtij een l-uiten^e"'0on le- ' i^htige ro l - ^e "bedrij f okrant pre- •
oageert onze beginselen, o':tr.:r-.3V.-:-rt de v i janden -van de arbei-

\, en gee f t oa:*cle!i in de . ï t r i . j d »

Nodig is, dat de btdri jTsr .fdel in^en /:ich het regelnatig
verschijnen van cu l-"idri.":'skruut, - eennaal i^r 14 dagen -,
tot taak stellen.
Daarbij d ient eer. jroncU ,;;•.= ve rbe te r ing ' te k-CL'en in het m e r k e n
van de bedr i j f sa fde l ingen voer Ze 'Vaarheid.

f Elke bedr i j f sa fde l ing moet' over een ar ' jor beschikken .
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V, . (Jp het punt van de organisatie der bedrijfsafdeling dienen
wi j ons. 'onmiddellijk te r ichten op '

'T • ' ' ' ' • * • '

a* Het bij eenbrengeri'van de leden van onae Martij op het
i j ' b.edrijf in .2-™eke-lijkse ledenvergaderingen, waar de

, • • ' ' taken der ^artij en de pol i t ieke situatie dienen te.
•| • v;ordén besproken en de leden-scholing moet plaats-
$' • • * vinden. . . .
|' ' -ft ' Vooropgesteld dient te norden, dat dit ' in 'onder-,
£ ' "T afdelingen moet gebeuren.
•i , Het is onjuist , de. leden van de bedri jf B'-af delingen
ï-' . i n centrale ledenvergaderingen-bijeen t e brengen.
'ii • Aan de kop van de onder-afdeling ?;orat-een secretaris
,|. ; • ' ••- - g ekozen , die verantwoordeli jk is voor het v/erk in die

--,-, onder-a-f deling • •

'lï .'' } "b« Het verkiezen van het bestuur der bedrijf3 r9ffdelings^-^
il; . Hesoluut dienen Tve een einde te maken aan het- veront-

achtza-men van de democratie, v;elke zich uit in het .
feit , dat le idingeen 'van bovenaf 'morden aangesteld,
zonder dat de leden'daarin het beslissende woord
hebben. . . " ' . . ' - ' . '

' ' * • • . ' . 't
Het op d e - j u i s t e Bosten plaatsen van-de .part i jgenoten ,

.^in.'het :bedri j f .
- ' « , ' ' ; • < " '

.'"Het óVboUTCen en versterken der bedrijfs-afdelingen vereist
/T e$n allesopeisends zo-ï-g Ta,n de gehele Part i j -
•T '"3Pe •-'bi4ur taf delingen di.enen de "bedrijfsafdelingen met' geheel
:"vhuij.; kracht terz i jde t'e staan.
' .'23e-"buur taf delingen hel/hen tot taak, te zorgen voor de ver-

••apreiding van de 'bedr i j f skra ,n t en al het propaganda- en
agi-tatieroateriaal van c-e Par.tij . . ' . '
Ook dienen zi j ervóór r.e aorgen, dat het Jcader zovel als.de

l led>en van de .buur taf delingen, die lid behoren te z i jn van ^e
( bedri jfs-af deling,; pnm:'ddelli,j k morden 'overgeschreven.

-O -C* -O -O -O -.0 -O -

ïl • ' • • ' ' ' "\: '• ' - ' . - f'
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: C,P.K.-W£RHËID (lllega^-fceijf safdeling O .E.B.)

BIJIAQEN :

12 Noventoer 1952.

het bestuur vam bovembe-
doelde bedrijfsafdeling er momenteel als volgt uitziiet :
politiek-aeoretajris :

, tevens belast
met het propagandawerk :

Geen taak.doch wordt
11 jk belast met het werk voor
de vrdde :

vertegenwoordiger voor leden
Zuid er-Ga sf abriek;

Vertegenwoordiger voor leden
Centrale Woord :

bijzittend lid .zonder speciale taak ;
Kernen :
Buitendienst :

Centrale OOBT :

Centrale NOOHD :

Zuider Gasfabriek:

Wester gasfabriek;

Het is te verwachten, dat in de samenstelling van het bestuur der illegale
bedrijfsafdeling G.J5.B,, dat een voorlopig karakter draagt, binnenkort weer
veranderingen worden aangebracht, mogelijk na het Partijcongres der C.F*N«

•De leden, die momenteel nog door vorenstaande illegale bedrijfsafdeling worden
l gecontribueerd, ziJn,naast bovengenoenden :
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Overplaatsing maar een buurtafdeling heeft in ieder geval plaats, waaneer
betrokkenen, worde» gepensionneerd of naar een andere tak van gemeentedienst
overgaan en voorts in de gevallen, waarin men van de zijde van het bestuur
van de onderhevige bedrijfsafdeling een bepaald lid liever niet om de een
of andere reden in de betreffende bedrijfsafdeling ziet opgenomen.

Alle andere ledent die sedert het van kracht worden ven de illegale status
van de bedrijfsafdeling G.E.B.(C.F.N.) waren opgegeven^en thans in dit
schrijven niet meer voorkomen

. hebben inmiddels bedankt.
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ARTIJ YAW NÜ1D1? HLAND . Lecir i; f e -roe n O V 'S T D

Waarde -art ij genoten,
i

Op het Par t ij-Congres van 22-25 November j .l
is het zeer "belangrijke 'besluit genomen om een aantal v r i jges te lde
"bes tuurders toe te voegen aan D: s t r o n t e n en O n d e r - d i s t r i c t e n , om tot
ve rbe te r ing van het werk te koren.

staat . ' mr a kt he t
ken.

Het veelomvattende werk warrvoor onze 'Partij
nodig dat ^ij" over een aantal kameraden beschik-

hun krachten aan de
kunnen zet ten om de
de arbeidersklasse

'die niet alleen slechts i n ' d e avonduren,
Fj kunnen geven, maar die sich geheel in

uprtijbesluiten tot uitvoering té brengen en
naar "besl iosende successen te le iden ."

Juist i n ' d e z e t i j d . nu de reactie onder lei-
ding van Aroerika, alles in het \nerk stelt , om de opdringende krach-
ten van de arbeidersklasse terug te slaan en overgaat tot fascis-
tische maatregelen, zullen wij de eenheid"van het Nederlandse volk
tot s t a n d ' m o e t e n b rengen , om de react ionaire koers onmogeli jk te
maken en een bl i jvende vrede te verzekeren.

' ."Daartoe ~d ienen' echter de nodige gelden be-
S'hikbaar te r^jn en "vil len v» ij jul l ie w i j z e n op dé n o o d z a a k ' o m
hot lujUrte, contr ibutiebedrag te gaan "bellen . T^e t bl i jkt n - l - , dat
on7e meeste leden di t nog n j e t doen I ~

Fe t door c1 e Partij vastgestelde cont r ibu t ie -»
bedrag is geregeld naar het Inkomen van de leden., en d e z e . regeling
is als: volgt '

Tn,komen p -wee k. _^ T'T i n in: urn - c o n t r ib u t ie
P 'W e e k '

tot F.30.— ' P. 0-10"
F.?0.— tot P .40 .— !l 0.25
P.40.— " :I 50.— " 0.35
p. 50.-- " !'100 !' 0,50

Hu i s v r o u v en ;' C . 10

poe d e
vr tiges

v' i l om door het
e ka^era.ad voor

"Partijgenoten, wij twijfelen niet' aan jullie
betalen van bet j u i s t e ' f o n t f ^ b u t Ie "bed rag

de Overheidsgroep mogelijk te maken

Reeds te lang z i j n i : i j door te lage oontribu-
t leontvangst en geremd in de agitatie en propaganda onder Het
Overhe id?^ersonee l . Door f e
?i jn v ij in staat de Part i j
personeel naar -:rote succes;

vo ldoen aan onze -Jart ij-verplicht ingen
krachtig te versterken en het OyerheidS'

: en te voeren.

Met kameraadsrhap'oelijke groeten,
Het Bestuur der C.P.H.
bedr i j f sgroep OVERHEID.



DE SCHAKEL

Ledenorgaan voor het personeel van het Gemeentelijk Energie Bedrijf
B O N D V A N N E D E R L A N D S O V E R H E I D S P E R S O N E E L

Kloveniersburgwal 1 39 - Amsterdam - Telefoon 45850
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ren GCUJDC
Het doet ons veel genoegen, TT hierbij het eerste nummer aan te "bieden
van ons eigen orgaan "De Schakel".
Tot de uitgave daarvan werd besloten op de ledenvergadering van Vrij-
dag, 12 December 1952. Wij hebben er geen gras over laten groeien en
terstond de maatregelen genomen om het besluit te verwezenlijken.
Wij stellen ons voor, in deze krant dé belangrijkste algemene vraag-
stukken van het overheidspersoneel te belichten en - zeker niet in de
laatste plaats - de schijnwerper te richten op de toestanden, waar-
onder de^ arbeiders van het Amsterdamse Energiebedrijf werken. T7ij
zullen daarbij de vinger leggen op de bestaande misstanden, op beoog-
de verslechteringen, en wijzen op de mogelijkheden om de positie van
het personeel te beschermen en te verbeteren, met het doel, richting
te geven aan de onwil om verslechteringen te aanvaarden, en leiding

-te geven ,aan de strijd voor betere arbeids- en levensvoorwaarden.
Het streven naar de eenheid van het G-EB-personeel, als de onmisbare
voorwaarde voor succes, zal daarbij altijd voorop staan.
Het is duidelijk, dat wij in onze opzet niet kunnen slagen zonder de
actieve belangstelling en medewerking van de leden.
Wij nodigen U dan ook uit, Uw bijdragen te leveren aan deze krant, in-
de vorm van artikelen of mededelingen over vraagstukken van het per-
soneel, ongeacht of er grote algemene of kleine persoonlijke kwesties
in het geding zijn.
Ook zetten v/ij onze kolommen wagenwijd open voor alle andere GBB'ers,
.hetzij georganiseerd in de Unie-bonden of ongeorganiseerd. Elk inge-
zonden artikel, de yakbondspolitiek of de belangen van de werkers be-
treffende, zullen wij gaarne plaatsen, want wij zijn ons ervan bewust
dat wij alleen door een gezamenlijke gedachtenvvisseling van alle GBB-
ers in staat -zijn de oplossingen te vinden voor de gemeenschappelijke
vraagstukken en de kunstmatig opgetrokken scheidsmuren, die een eens-
gezind optreden nog te vaak in ds weg staan, te slechten.

-In deze zin menen wij, dat "De Schakel!t een belangrijke factor zal
vormen in de strijd van de GBB'ers voor hun dagelijkse belangen, voor
de vrede én voor de eenheid.
Overtuigd van de rechtvaardigheid van onze strijd- en van onze geza-
menlijke kracht, gaan wij met onze eerste eigen krant het jaar 1953
vol vertrouwen in.

Het Bedrij fsbestuur G.E.B.

HET HOOFDBESTUUR, HET AIISTERDAIÏSE AFDELIÏIG-öBESTUÜR E1T EET

3EDRÏ-JFS3ESÏUU3. DER C-.E.L.

T ALLE LEZERS

EEN VOORSPOEDIG EU STRIJDBAAR 1953 l



DE CONTROLE- A R T S en z;n b e v o e g d h e i d .
Na de overplaatsing van Dr.Voskuyl, wiens persoon algemeen de achting van
het G,E,B.-personeel genoot, hebben wij" thans hot twijfelachtig voorrecht
Dr,v,Rijn deze taak te zien vervullen.

Twijfelachtig, omdat Dr,v,Rijn in betrekkelijk korte tijd het heeft weten
te verstaan naam te maken» echter niet als arts, doch als werkmeester en
dan in kwado zin.

Wie werkt, staat er aan bloot fouten to maken en wanneer dit een werkmeester
of werkman overkomt, wordt de schado daardoor ontstaan, boporkt tot matorioel •
vorlies, hetwolk hersteld kan wordon.

Wanneer een arts als werkmoostor gaat optreden en dus als 't ware fouten uit-
lokt, is dit niet alleen onverantwoordelijk, maar kan dit leidon tot onherstel-
bare schade, zoals vorlies van gezondheid, blijvende invaliditeit, om van
erger maar niet te spreken.
Roden waarom dan ook voor do controle op zioke ambtenaren een dokter wordt
aangesteld en geen werkmeester t

Dr.v,Rijn heeft reeds meerdere malsn blijk gegeven zich hiervan niet bewust
te zijn en reeds menig conflict is daarvan hot gevolg geweest.

Het bestuur hoeft dienaangaande reeds vele klachten moeten aanhoronj doch
kon helaas niets uitrichten* omdat de betrokken loden enige dagen nadat zij
hot werk hervatten pas met hun klachten op de proppen kwamen.

Veelal blijkt dan, dat de ambtenaar slecht op de hoogte is met eigen rechten
en de bevoegdheid van do controle-arts en zich laat intimideren door do arts
mot weigering van het ziokenbriefje, wat voor de betrokkene, inhouding van
loon betekent.

Om doze redenen heeft hot bestuur gemoend in anigo artikelen hierover voor-
lichting to moeten govon en dringon er bij de leden mot klom op aan hiorvan
goede nota te nomen on verder uit te dragon.»
Door het kennen van de spelregels is niet alleen Uw eigen bolang gebaat, maar
vorschaffen wij ons tezamen do mogolijkhoid om Dr.v,Rijn to dwingen binnon do
perken van zijn bevoegdheid te blijven I

Op do volgondo pagina iindt U eon korte uiteenzetting van
do bevoegdheid van do controlo-arts, alsook hoo het lid
moet handelen in geval van conflict mot do controle-arts.

In een volgend artikel zullen wij enigo voorlichting goven
ontrent do taak van de bodrij fsarts.

-0-0-0-0-0-0-0—0-0-0— -o-O-O-0-0-0-0—0-0—0-0-0—



HOE TE HANDELEN BIJ COHFT.ICT MET CONTROLE-ARTS ??

Ie. Indien de controle-arts een "beslissing neemt, waarmede de ambte-
naar zich niet kan verenigen, dan deelt hij de arts onverwijld
mede, dat hi'j een uitspraak wenst van de commissie van Genees--
kundigen.
Deze mededeling moet bovendien, liefst per aangetekend schrij-
ven, worden "bevestigd.

2e. De controle-arts is verplicht onmiddelijk de Directeur van de
G.G.D. hiermede in kennis te stellen.

£e. Zo spoedig mogelijk wordt dan door een commissie van 3 genees-
kundigen een beslissing genomen.

4e. De ambtenaar heeft het recht'te:vorderen, dat zijn huisarts de
vergadering van genoemde commissie bijwoont c

5e. Van het grootste belang is echter, dat men niet op eigen houtje
te werk gaat, maar dit uitsluitend doet in overleg met het.bestuur
van de B.N.O.P. '

-o-o-o-o-o-o-o-o- • '

•m ot e
De afdeling G.S.B. Amsterdam van de Bond van Nederlands Overheids-
personeel, in ledenvergadering bijeen op Vrijdag 12 December 1952
in gebouw "Frascati" te Amsterdam, ' ,

met afschuw kennis genomen hebbende van het over het echtpaar Ethel
en Julius Rosenberg uitgesproken vonnis,

overtuigd van de onschuld van het' echtpaar Ros.enberg ten aanzien
van het hun ten laste gelegde misdrijf, welke onschuld .nogmaals
is komen vast te staan door de verklaringen van de fotograaf Ben
Söhneider, dat zijn belastende getuigenis vals en afgedwongen was,
van oordeel, dat alles er op wijst, dat de beweegredenen tot het
uitspreken van het vonnis zijn gelegen in het groeiende anti-semi-
tisme in de kringen van Amerika, die een nieuwe wereldoorlog voor-
bereiden,

protesteert met kracht tegen de voorgenomen moord op onschuldige
slachtoffers. .

eist intrekking van het vonnis en de onmiddelijke invrijheidstel-
ling van Ethel en Julius Rosenberg,

gaan over tot de orde van de dag.

Amsterdam, 12 December 1952.
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De-Cntslagïiame door arbeidscontrac-tanteii, die daarmede hun spaargeld -willen
veiligstellen, zet aich in onverminderde mate voort, Be "Volkskrant" van
12 D&o-iribér Spreekt -van "vele arbeidscontract anten"» die op hst ogenblik
hun &rb&ids.ovei>eenkcimst opzeggen. De KABO-POST (R, K, «Ambtenarenbond} schrijft,

•• dat tal van lezers (ess-en) ora inlichtingen omtrent de op hand zijnde wijziging
van de Peneioenwet 1922 opbellen.

De ongerustheid» veroorzaakt door de regeringsplannen, ie groot»
Qngetwij feld -is de • ontslagname der arbeidscontractanten- op zo grote schaal
een streep door da rekening van de regering. Het ia haar, dank zij onze
voorlichting niet gelukt5de arbeidscontractanten op sluipende •wijze aen to-
taal van f 40 millioen aan spaargelden afhandig to maken.

Toch kan het-'ontslag- van de arbaidacontractanten de oplossing niet zijn,
V/ij vragen ons zelfs af, of hot niot in de bedoeling van de Romrae-refcering
ligt, om d& vele vrouwelijke ambtenaren, dia zoals bökond een doorn in het 00$
voor de loidors der K,V,P, zijn, af té le,ton vloeien en te vervangen door
mannelijk personeel,

Thans heeft de Ministerraad verkl&ard, daartoe door de golf van ontslagen
'verplicht, dat bij eventuele invoering van de wijzigingen in d© Pensioenwet

- een overgangsmaatregel zal worden getroffen^ welke de e.c.'ers in staat
zal stellen onder de oude voorwaarden hun ontslag to nemen* Nu de arboids-
contractanten dus niet meer bij verrassing voor een voldongon feit geplaatst
kunnen worden, wordt een overgangsperiode in het vooruitzicht gesteld,
waarbij men alsnog bij ontelagname de beschikking behoudt over het gespaarde-
geld,

De regering heeft de eerste slag om de f 40 millioon verloren, En nu dit zo is ,
geoft zij zich zelf nog enige tijd de kans, om 'ie ple.atsen van hes, die in de
komende tijd eventueel van de overgangsmaatregel gebruik zullen maken, succes-
BÜjevelijk, dus zonder gevaar voor het stagneren van de overheidsbedrijven,
op te vullen voor zover 'dat nodig is, .

Ds keuze, welke de Regering thans stelt, is die tussen ontslag nemen (met
behoud van het spaargeld), of in dienst blijven (en afstand doen van het
ge3psari/;e geld) ,
Dat is een keuze tussen: de strop of de guillotine \t is één van de
vruchten van het volprezen overleg tussen de "erkende" Üniebonden en de

De massale ontslagnane duidt wel aan, hoe de arbeidscontractanten denken
over de resultaten van dit overleg.

De wensen van het overheidspersoneel op hot gebi l van de pensioenwetgeving
liggen niet in een keuze tussen \vorging of onthoofding. Wat verlangd wordt,
is: verbetering Iï Men sla daar slechts de voorstellen op na, dio de
afdelingen der Uniebonden van overheidspersoneel bij gelegenheid van de
Congressen indienen,
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Indien dit gezamenlijke verlangen van het 'overheidspersoneel tot uitdrukking
gebracht wordt in actieve strijd tegen. de rampzalige rGgeringsplannon, dan
zal de gedwongen ontslagnarae ongedaan gemaakt kunnen worden en zal do
regering ook verder bakzeil moeten halen,

Wij zijn niet tegen het onder do werking van de Bensioenwet brengen van de
arbeidscontfaütanten, doch dan zal daarbij steeds het principe van de
vrijwilligheid raoeten gelden, zoals dat ook zal mo.eten gelden ten aanzien
van de inkoop van de- losse, jaren j terwijl do inkoopsommon in geen geval
ongunstiger mogen zijn dan onder de huidige bepalingen -van de Pensioenwet,

Voor die arbeidscontractanten, welke op het arafat onaarschap in de zin van
de Pensioenwet goon prijs stellen, dient de spaarregeling in da thans be- ,
staando vorm, d,w.z, met behoud van do rente en eventuele bijslag, te
worden gehandhaafd,,.

Do enige werkelijke, oplossing van het urgente vraagstuk dor arboids- .
contractanten is echter gelegen in hot aanstellen in vaste dienst, en
wel ,binncn twee jaar na do aanstelling als arbeidscontractant e

Uiteraard dient daarbij aan diegenen, i voor wie de vaste aanstelling geen :•
voordelen biedt- (schoonmaaksters, vrouwelijke ambtpnaren, etz , ) de vrije-
keus tusssn voortzetting van het losse dienstverband of oen vaste ambtelijke
aanstelling moeten worden opengelaten,

Alleen de .vervulling van deze eis zal een einde kunnen, maken aan hot veel-
vuldige misbruik van het. 'arbeidscontract, en do ambtenaren 'de hun toekomende
rechtspositie kunnen

Indien de leidere dor Unisbonden zich zouden inspannen om déz.e verbeteringen
te vorwerkolijkon, dan zouden -zij zich werkelijk kunnen opwerpen als pleit-r
bezorgers voor do belangen van hun leden,,

Do arbeidscor.tractanten zullen hen door eigen on gezamenlijk optrodon daar-
toe mooten dwingen,

STAAT OP Uïï RECHTEN l Goon broodroof., mac.r een RECHTSPOSITIE l1.

TT!\T,T IT— ,.p -r'- T-.-,- -̂  j -f- •;•.'.•*-) • • • '?
. ' • ' - "

Ons "bestuur houdt iedere Woensdagavond zitting

op ons bond skant oer van 8 uur tolt 10 uur.

• KLCVENIERSB.TTiL 139.



.DE LONEN DER VAKLIEDEN -
VERI-IOGIÏTG MOGELIJK OP DiT ïiÓM'ENT

Ten aanzien -van de lonen der vaklieden v/erd er tijdens de begrotings-
debatten in de. Tweede Kamer door de Minister van Binnenlandse Zaleen
weer lustig op los gegoocheld met grote woorden, vage uitdrukkingen
en geneimzinnigdoenerij, zodanig, ̂ dat een normaal raens niet meer zou
v/eten waar hij aan toe is. Dat was' dan ook wel de bedoeling.
Of de'Minister echter in deze opzet geslaagd is? Wij betwijfelen het.
Want het overheidspersoneel wil weten wat er met de lonen gaat gebeu-
ren en wat dat betreft spreekt alleen de inhoud van het loonzakje een
overtuigende taal'. De v/oorden van'minister Beel geven geen enkel uit-
zicht op verbetering, noch op korte, noch op lange termijn.
Hij merkte o.a. op, dat de Unie-bestuurder's voorstellen hebben inge-
diend " om te komen tot een herziening met betrekking tot de periodi-
citeit der onderscheiden loongroepen en tot verhoging van de maxima
voor de loongroepen 4, 5 en 6, met name dus voor de vaklieden, de by-
zondere vaklieden en de voorliedenvaklieden "._
Wat de uitkomst van deze voorstellen zal zijn?. De werkers kunnen er,
gezien het wezen van de Unie-leiders . en de hun door de regering toe-
bedeelde taak, weinig fiducie in hebben.
Daarbij komt nog.de mededeling van de Minister, .dat het overleg over
deze kwestie naar alle waarschijnlijkheid tot gevolg.zal hebben, dat
zéér binnenkort zal moeten worden beslist omtrent -eenvoudig gezegd -
ILÏV033IKG VAM WERÏCCLASSIFICATIE.EÏI EEF MEHIT-RATIÏTG SYSTEEM. Wat deze
woorden inhouden hebben, wij reeds eerder beschreven.
En w_a_t £̂ beurjt e_r clan inm.idnd_ejl.̂  me_t d_e lonen ?_ •.'. .. •
Y/e'l, d'e be"sprekingen' daaromtrent* moeten "wachten op d'e eerste resulta-
ten van de wèrkclassificatie, aldus de Iiinister J
Behalve de beoogde verslechteringen, door invoering van puntenwaarde-
ringssystemen, harder werken en lagere lonen, gebeurt er dus NIETS !
Het bedrog ligt er té dik bovenop l
Indien men werkelijk met het. lot.van de'vaklieden begaan was, dan zou
men reeds op dit moment verbeteringen in de lonen aanbrengen.
Want dat kan, ook volgens de bestaande regelingen.
Wij zeggen; B&BKG Ou. TE 3EG-IHEE1T ALLE VAKLIEDEN VAK LOOKGROEP 4 NAAR
5,"EN HEEL: DIT ALS BASIS VOOR DE IONEN VAK .ALLE WERKLIEDEN-.
Wij wijzen, om de uitvoerbaarheid daarvan aan te tonen, naar Winscho-
ten-, waar bij het gasbedrijf van de 5 fitters er 4 als fitter Ie klas
in groep 5 staan, terwijl er bij Openbare Werken van de 11 werklieden
10.in de groepen 5 en S zijn ingedeeld als vaklieden Ie klas, chef of
voorman. ' . . . . ' '
Wij wijzen naar het gasbedrijf van Deventer, waar van de 17 vaklieden
er 16 als vakman Ie klas in groep 5 staan. • •
Wij wijzen naar Bloemendaal, waar- alle vaklieden in groep 5, en alle
vaklieden Ie klas in groep-6 zijn opgenomen.
Wij wijzen naar de.gemeenten Wprmerveer, Zaandam, Amersfoort, Deven-
ter', Delft, Gouda, Hilversum, Zwolle, Zandvoort, om er een paar voor-
beelden te noemen, waar 'b'.v. alle straatmakers in loongroep 5 staan.
In al deze gevallen gelden de zelfde voorwaarden voor indeling van de
functies in de loongroepen als, in alle overheidsbedrijven. De toevoe-
ging T!le klas", welke hier én daar _ wordt gebruikt, verandert absoluut
niet.s aan de vakbekwaamheid d.er vaklieden.



Deae methode v.' er d o,. a. ook toegepast bij de Amsterdamse straatmakers,
toen de gemeente hen - onder. , de druk van hun actie - naar loongroep 5
moest optrekken. De helft kreeg echter de toevoeging "Ie klas" niet en
bleef in groep 4 staan. Hetzelfde geschiedde in Een Haag.
Maar waren daardoor de eerste straatmakers plotseling begiftigd met

een "bijzondere vakbekwaamheid", of v/aren hun collega's die niet wer-
den verhoogd, plotseling minder bekwaam ? NATUTJHLIJK 1II2T :
De to'evoeging "Ie klas;' dient in al deze gevallen slechts als een zo-
genaamde rechtvaardiging voor de indeling in loongroep 5.
De toegepaste willekeur onderstreept echter onze bewering, dat opname
van alJLe vaklieden in de 5e loongroep mogelijk is, OP DIT MOMENT.

Verhoging der vakliedenlonen is noodzakelijk,
dat moeten zelfs de Unie-bestuurders toegeven.
Verhoging van de lonen is ook mogelijk,
dat bewijzen de aangehaalde voorbeelden.
Voor deze loonsverhoging zijn geen sub- commissie s
en geen ingewikkelde rapporten of systemen nodig.
lïODIG IS- ALLEEN, DAT DE WERKERS " HUtt ICRACHTEÏT
VEREiriGEIJ EN IN DE SCHAAL WERPEN.

O E/
Reeds nu ken in grove lijnen worden vastgesteld op welke gebieden de BNOP haar
activiteit in 1953 in het bijzonder zal ontplooien. Een paar belangrijke punten
willen v/ij hier noemen.
T/ij donken dan in de eerato plaats aan do strijd voor ocm werkelijke verbetering
van da PenBioonwot^ 1922, Ongetwijfeld zal do regering in 1953 pogon de door de
Staatscommissie voor de Pensiocnwetgeving voorgestelde wijzigingen door to voeren,

• De bedoeling was dit met ingang van l Januari 1953 reeds to doen, doch dit is
dtoor hot optrodon van de BNOP. mislukt, Het overheidspersoneel in hat bijzonder de
arboidscontractanton, zal echter waakzaam moeten zijn.

Ook de GS?EENTSKIASSE-INDELING zal moor dan ooit onze aandacht opeisen. Nog steeds
wordt door do Overheid hot personeel in de KJ.oinere gcmconten door middel van gemeen
tcclassificatie mot veol to woinig loon naar huis gestuurd. Door de overhoid wordt
nog steeds boweord, dat do kosten van hot levensonderhoud in do kleinere gemeenten
lagor liggen. Afgozien nog van het feit, dat een dergelijk "argumant" onzinnig is,
is mon niot in staat ook maar één bewijs hiervoor to leveren,

Ook do strijd voor HERCIASSIFIGATIS zal in 1953 moeten worden opgevoerd om een eind
te maken aan do meest grove willekeur, waarmede de gemeontobcsturen de lonen van hot
personeel vaststellen. Door alle mogelijke goraffineerde bepalingen tracht men in-
deling in een hogere loongroop onmogelijk te maken.

Zeer belangrijk is ook de ZIEKTEKOSTENVERZEKERING,.Nog steeds is dit punt niet op-
gelost. Hot drijven van do Uniebestuurders, dat ten doel hooft aparte ambtonaron-
ziekonfondsen in het leven te roepen, zal aan do kaak gestold moeten worden l
Doza ambtenaronziekenfondsen verplichten do ambtenaar niet alleen premie to be-
talen, maar bovendien wordon de kosten van dokterehulp, medicijnen, ziekonhuisver-
pleging, enz,, voor een groot doel op de ambtenaren verhaald, Allec-n het onder de
werking brengen van do verplichte verzekering, kan een oplossing brengen van dit
probleem,
Eon zoor belangrijk onderdeel van hot vakbondswcrk, het ADVIESWERK, zal met nog gro-
ter kracht worden aangepakt. Buiten Amsterdam zal er naar gestreefd worden, dat
ook in andere grote gemeenten adviseuren worden ingesteld, opdat ook de persoon-
lijke belangen van de leden op zo goed mogelijke wijze kunnen worden behandeld,

-o-o-o-o-o—o—o~o~o—o—o—o—o-o-o-o-o—o—
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Geef mij vast j o spaargeld, dan zal ik je over zeven jaar zeggen,
of ik vaste verkering raet je wil netiben .
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WORDT DOOR' DE aSlIEENTEBHSTÜREN ' NIET AFGEWEZEN.

In de afgelopen •weken ontvingen wij vele antwoorden op ons verzoek aan de
gemeenteraden, om over te gaan tot het verstrekken van een extra uitkering
aan het overheidspersoneel van 2 /£ van het jaarloon , in-verband met dé Kerst-
dagen, ' - • • • • • : . - • . / • • • . • • • • • . • • .

Het Aantal gemeenten waar op ons verzoek afwijzend werd'beschikt, is uiterst
gering. In'de meeste gevallen werd de zaak afgedaan» door óns verzoek "voor-
kënniggeving a a n t e nemen". . . . . . .
Bij deze laatste gevallen is de argumentatie, welke-de gemeentebesturen geven
ter verklaring van hun standpunt, een belangrijke aanwijzing. Er blijkt name-
lijk uit, dat"de redelijkheid van de verstrekking van een Kerstgratificatie
niet meer wordt betwist, doch dat men bereid zou zijn om de uitkering te ver-
strekkon irdien ds rogering dit'niet'verbood' l

Zo schrijft do gemeente Wieringen o.as: " dat de toekenning van;de
gratificaties, als door "U- bedoeld, niet behoort te geschieden vooraleer de re-
gering daaromtrent richtlijnen hooft gegeven"V
De gemeente Tilburg deelt ons mede s " , , . . dat wij. (B,en. W, van Tilburg; Red.)
noch over do bevoegdheid, noch ovor do middolon beschikken om op Uw vorzoek een
gunstigo beschikking to nomen". . . ;...
Do Gemeente. ' s-Grevonhagc berichtte ons; " . . . dat ingevolge'-do door hoger
gezag gogeven voorschriften éénmaal 's jaars oen gratificaties van 2 "/, kan
v/orden verleend,, .,.., dit is in do vorm van een vacantietoeslag geschied.
Een uitkering van 2 % van het 'jaarsalaris in verband met de komende feestdagen
kan dus niet worden gedaan'1•> •
Do gemeente Zuilen zegt het nog duidelijker! ".....dat wij de Raad een desbe-
troffend voorstel (tot uitkering van een KerstgratificatioiRod.) zullen doen,
zodra torzako een Ri^ksrogéï-'ng is tot stand gekomen,"
In de gemeente Ainmerstojl zei do Wethouder (P.v,d.A.), dat hij vóór ons ver-
zoek \ïas, als de ü.V,G..- kor, aantonen, dat clit door de üot is toegestaan. Hij
voelde er nxot voel voor cm druk uit te oefenen op de rogering.

Deze wethouder gaf dus blijk to wetenj wat er voor nodig is om de Kerstgratiüi-
catio tot werkelijkheid te maken... Druk uitoefenen op de regering, die liever
ons geld weggooit aan de oorlogsvoorbereiding, dan het to besteden aan de
viering van hot feest van do "Trede op aarde" door haar personeel.

En omdat van'dozo 'vothoudors niet verwacht kan worden, dat zij zich uit eigon
bowoging ontworstelen aan do greep van do rogoringspolitiek, maar de gemeen-
telijke belangen (waarcv3do tevens de belangen van het gomeontepersonoel ver-
bonden zijn) volledig aan die politiek ondergeschikt maken, is hot de.taak van
hot overheidspersoneel zelf om die druk uit to oefenon.

Dat wordt hoo langor hoe moer begrepen,



Zo werd vorig jaar door do N,V,V.-leden tij de Rotterdamse Tram bij het afdelings
bestuur een motie ingediend, om de Kerstgratificatie bij do gemeenteraad as,n de
orde te stollen, Door de manipulaties van het bestuur, werd deze motie uiteinde-
Ijik toch ondor tafel gewerkt,
Thans nemen deze kameraden van de R,E,T. opnieuw maatregelen, om hun verzoek
ingewilligd te krijgen, in nauwe samenwerking mot de leden van de BHOP en anders-
en ongeorganiseerden, " , .

Bij hst Gemeentelijk Vervoerbedrijf te Amsterdam doet een patitionnement de ronde,
waarop druk getekend wordt.
Op het Gasbedrijf te Deventer tekenden ruim 50 van do .60.arbeiders aen verzoek
aan de Raad, waaronder loden van alle organisaties en ongeorganiseerden.

In alle gemeenten en bedrijven groeit do beweging voor de Kerstgratificatie.
Om succes te bereiken zal deze' beweging evenwel in georganiseerde banen geleid
moeten worden, ten einde gezamenlijke uitspraken te krijgen, zo&ls in de voren-
gemelde gevellen werd gedaan.

De eensgezinde actie van het overheidspersoneel alleen is in staat, DE KERSTGRaTI-
FIGA.TIE af te dwingen.

E J P£NS/Q£N
l , Kam.Kap_p_enburg_ gaat ons met ingang vr.n l Januari 1953 verlaten'

wegens pensionnering. , . .
j ' ... - • _ • '
| 'Jifij wensen, dat zijn pensioen hom in staat zal stellen onbezorgd
j van z i jn rust te genieten* . . • .
ï .
i . . ' " -• " Het bestuur, van de
j bedrijfsafd. G,E,B*

l • . ' -i . -o-o-o-o-o-
I ' . - • • • - . . • •

Ons werd verzocht, het volgende in onzo krent bekend te maken,

Op de bijeenkomst van het Amsterdamse Vredescomitê van Over-
heidspersoneel op Zondagmorgen 23 November j.lo» in theater.
"Tuschinski", heoft een der bezoekers een sjaal verloren<,

'.Tij verzoeken de eventuele vinder, ons evon een berichtje te zen-
den, ppdat"wij de sjaal kunnen laten afhalen door de betrokken
kameraad o

-o-o-ö-o-o-o-o-o-o-o-o- —



BET E_K E N i S v a n_ h e t. Ë, V C.-C O M S»Ji £ S

Als dese • bedrijf ,'jkrnnt onder Uw ogen komt, staan we aan de voor-
avond van het EVC-Congres.
In dit artikel willen wij ons bezighouden met enkele punten van de
Congres-resolutie, gepubliceerd in "Werkend Nederland" van 4 October
jl.. Dit zal in 't "bijsonder van "belang zijn voor onze BNOP-delegatie,
die zich met de gestelde vraagstukken vertrouwd moet maken en bij moet
dragen in de oplossing van de problemen.
Dan pas zal het vertrouwen, door de leden in hen gesteld, omgezet kun-
nen worden in besluiten, welke van groot belang zijn voor de arbeiden-
de klasse van ons land.

Om hiertoe te komen moeten wij een blik slaan op de weg, die tot
nu toe door de EVC is vastgelegd.

De fouten die op ffleze weg zijn gemaakt, zijn .even zovele kostbare
lessen, die ons moeten helpen bij het werk dat ons wacht,
ïteeds uit de vraagstukken, die de Algemene Raad heeft gesteld, blijkt
dat de vakbondspolitiek dikwijls op ..gebrekkige wi jze in de practijk .
is doorgevoerd.

Zij geeft daarvan zeer jplste voorbeelden.
Met name worden genoemd de stakingsacties van de Vredestein-arbeiders
in Enschede en van de Scheveningse vissers, waarin tekortkomingen van
het Verbondsbestuur aan de oppervlakte zi jn gekomen.

Het zal goed zijn deze laatste beoordelingen in de gaten te
honden, bijl..het uiteen rafelen, van de organisatie-activiteit,
tekortkomingen en fouten van de leiding, doen slechte resul-
taten pogsten; goede leiding -waarborgt' gunstige gevolgen.

Dat nu is terug te vinden in het gehele werk. De discussiegrondslag
zegt, dat massa-acties op grondslag van samenwerking tussen NVV-ers
en EVC-ers niet tot stand zijn gebracht. Zij v/ijst als oorzaken hier-
van o.a. aan een onderschatting van de opvattingen van de arbeiders.
Juiste opvattingen worden genegeerd, terwijl onjuiste meningen niet
door geduldig overtuigen worden bestreden.

Een van de gevolgen'daarvan, namelijk het opdringen in bepaalde
acties van algemene eisen, zoals 10 fa loonsverhoging, bij de zgn.
deeleisen, v/aar de arbeiders in wezen voor in strijd zijn gegaan,
verhinderd de samenwerking en staat het succes in de, weg.

Ook het in hoofdzaak afstemmen op alleen maar de propaganda en agita-
tie voor de centrale leuzen, is eveneens een slechte gids op weg naar
de eenheid.

ALLEEM R1AAR DS .VINGER. LEGGEN OP_ DE ZE_ _ZWAIÜÏSPLEKIM IS, ,QNVOjjppENpE

Het gaat er om de critiek en de zelfcritiek als onmisbaar wapen in de

Sa^iS ïl^tegFteiii'SStlKf^gf S§r&!£!nfe9ïe tot fouten leiden, kun-
nen worden opgespoord en ui t-de weg genomen.
De in de discussiegrondslag opgesomde fouten' en alle tekortkomingen,
die niet genoemd zijn, moeten voor een goed deel op rekening v/orden
geschreven van de leiding, in het bijzonder op de meest verantwoorde-
lijke functionnaris, de voorzitter van de EVC.

z . o. z .



Besluiten genomen, door het secretariaat en. in de Algemene Raad, droegen
het stempel van eenzijdigheid.
Op zichzelf juist gestelde looneisen, tegemoetkomende aan de behoeften
van de arbeiders, zoals 10 % eis e.a., werden niet tactisch uitgevoerd.

D.w.z, de manier waarop de werkers tot massa-actie moesten komen
werd niet voldoende behandeld.

De ervaring, opgedaan in de dagelijkse strijd, toont aan dat de richtlij-
nen van de leiding door de werkers in de bedrijven niet konden v/orden
begrepen.
Dat was mogelijk door het ontbreken van een nood zakelijk collectief,
dat vooral in onze SVC aan de kop moet gaan. Het individuele werken van
de Verbondsvoorzitter is hiervan de voornaamste oorzaak.

HET EERSTE DOEL : VERSTERKT DE E.V.C. J l

De afgevaardigden naar het Congres zullen zich ernstig op de ontstane si-
tuatie hebben te beraden.
Daaraan een einde maken en de voorwa rden scheppen voor een krachtige en
brede vakbewegingsactiviteit , dit moet het eerste doel zijn.
Met zorg zal zij de nieuwe EVC-leiding moeten kiezen, afgaande op de prac-
tische ondervinding en overtuigd van de welbewuste verantwoordelijkheid •
en critische geest van de kameraden in het nieuwe Verbondsbestuur.

In deze geest begroet de B NOP het SVC-Congres en spreekt z'n vertrou-
wen uit in het feit, dat een nieuwe periode van verhoogde activiteit
*,rordt ingeluid in het belang van de Nederlandse arbeidersklasse.

- O- O J- O- O- O- O- O- O-

In 1951 zamen honderden Nederlandse jongens en meisjes deel
aan het 3e Wereld j eugdfesti val te Berlijn.
Ook het overheidspersoneel was daarbij vertegenwoordigd en
wij behoeden slechts te luisteren naar de enthousiaste ver-
halen, welke over dit festival nog steeds de ronde doen, om
te weten,; welk een indruk dat jeugdverbroederingsf eest heeft
achtergelaten.

Van het Initiatief comité "Wereld j eugdfesti val 1953" ontvan-
gen wij de mededeling, dat in 1953 wederom een wereld jeugd-
festival zal woeden gehouden.

Degenen, die nadere inlichtingen wensen te ontvangen, dienen
zich te wenden tot het secretariaatsadres van het initiatief -•
comité, J.v.d. Berg,' Egelajiü̂ rsgracht 9.6 te Ams t er dam- C. , on
der vermelding van naam", adres, woonplaats, beroep en leef-
tijd.
Wij adviseren het jeugdige overheidspersoneel, deze gelegen-
heid om met' de jeugd uit alle landen van de wereld in con-
;;aTZt te komen en op deze -wijze bij te dragen tot het behoud
van de vrede, niet voorbij te laten gaan.


