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onderwerpL S, Y. C. ~ac 11 e inzake Indonesië*

Ik heb de eer Uwe Excellentie betreffende nevenver-
meld onderwerp het volgende te berichten:

Naar aanleiding van de hernieuwde politiële aotie in
Indonesië, heeft de E.V.G., na eerst haar afkeuring op het
regeringsbeleid te dezer zake te hebben kenbaar gemaakt, ver-
volgens de arbeidende klasse opgeroepen met alle ten dienste
staande middelen het levenspeil te verdedigen en een loons-
verhoging af te dwingen.

Blijkbaar was het E.V.G.-bestuur er van overtuigd,
dat op zuiver politieke gronden geen stakingsactie met succes
kon worden ontketend, en dat dus een ander atakingsraotief
raoest worden gehanteerd. {i.c . strijd voor loonsverhoging,
toekenning Kerstgratificaties, enz.).

De leiding van het O.V.B, gaf in een uitgegeven ma-
nifest evenzeer blijk van haar afkeuring over deze hernieuwde
actie in Indonesië, maar zij[ v/i 1de wel trachten te komen tot
een protest-staking hiertegen, zonder hierbij van scb.i jnmotie-
ven gebruik te maken.

In genoemd manifest (zie bijlage I ) stelde zij een
notie voor, waarin een beroep werd gedaan op alle arbeiders
en alle vakorganisaties om in nauwe samenwerking bedoelde
protestactie te organiseren en te volvoeren.

De O.Y.B.-leiding was overtuigd, dat het O.Y.B, alleen
en zelfstandig niets kon uitrichten en wendde zich daarom tot
de besturen der andere vakorganisaties, zelfs tot de haar
vijandige '3.V.G.-leiding.

Het S.Y.C.-hoofdbestuur greep deze geboden kans met
beide handen aan, en zag hierin vermoedelijk tevens een gele-
genheid om via een eventuele stakingsactie in de havens het
O.Y.B, een grote financiële last te bezorgen en daardoor deze
organisatie ernstig te benadelen.

De E.Y.C.-leiding antwoordde telegrafisch het O.Y.B.
en stelde een 24-urige stakingsactie in de havens voor en
deed vrijwel tegelijkertijd op 21 December 1948 in de Rotter-
damse havens een bulletin verspreiden onder de havenarbeiders,
(zie bijlage II).
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TJit de inhoud van dit manifest blijkt, de t de E.V.C.-
leiding het doet voorkomen, daarin mede naraens het O.Y.B, te
spreken en te handelen, terwijl zij echter reet de leiding
dezer organisatie tevoren geen overleg had gepleegd over een
eventueel te ondernemen actie. Bovendien wil de Jü.V.G. alles
tot de havens beperken en dan zelfs nog de leiding der sta-
king in handen leggen van arbeiders-comité' s.

Hiermede schuift zij dus bij voorbaat alle verant-
woordelijkheid en ds eventuele verplichting tot geldelijke
ondersteuning van zich af, terwijl tevens een werkterrein
werd gekozen, waarin het O.V.B, veel leden telt en de
E.V.G. v/einig.

Terecht is de O.V.B.-leiding op dit alles niet in-
gegaan en heeft haar standpunt ten opzichte van deze E.V.G.-
actie in een op 22 December 1948 te Rotterdam verspreid ma-
nifest uiteengezet, (zie bijlage III).

Tevens stelde de O .V.3.-leiding zich op het standpunt
dat, nu het K,V.V.-hoofdbestuur zich ook tegen protestacties
heeft uitgesproken, het geen zin had iets van die aard nog te
ondernemen.

Getuige enige uitlatingen van E.V.c.-leden te Hotter-
dara, zou men thans ook in die organisatie aldaar, van mening
zijn, dat een stakingsactie uitgaande van de 'S.Y.C, alleen,
volkomen nutteloos zou zijn.

Blijkens het bericht aangaande de voorgenomen S4-
urige staking in de havens, opgenomen in "De "Baarheid" van
SI December 1948, heeft nen in C.P.N.-E.7.C.-kringen reeds
rekening gehouden met de mogelijkheid van terugtrekken van
het O.Y.B., daar men bedoeld bericht aldus besluit:

"Uit hetgeen thans door de O.Y.3. onder leiding van
"A. v.d. Berg, op dit "3.Y.G.-voorstel zal worden geantwoord,
zal blijken of het de C.Y.B, ernst is raet haar oproep of
dat wederom van een manoeuvre sprake is."

Hiermede wordt dus bij voorbaat alle verantwoordelijk-
heid van het al of niet doorgaan der actie volledig en uit-
sluitend op het G.Y.B, gelegd.

Het Hoofd van de Dienst
deze:

J.G-. Crabbendam
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/ D e berichten, die Zaterdagavond en Zondag over de radio en middels '«*-/;-^
extra uitgegeven kranten tct ons gekomen zijn, hebben het Bestuur van v,.ŝ
het O.V.B, dcen besluiten het yolgende onder de aand&cht van de erbei-. ;"|
ders t e brengen» • • • • • - ' » ; -

M O T I E ' ' ' '•"/

Het Uitvoerend Bestuur v&r. het ONAFHANKELIJK VERBOND VAK BEDRIJFSORGAMI^-'Ë
SA1IES en de ROTT3RDAMSE HAVENARBEIDERS' georganiseerd in de Bedrijfscr- M
ganisstie "Verkeer" van het Verbond; "
in vergadering bijeen rp Zcndag 19 December, te Rotterdam;
diep seachckt dcor de Regeringsverklaring van Zaterdag 18 December j.l,
over de ontwikkeling van de Indonesische kwestie, - . - '
waarin de hervatting der ccrlO£ShKndelint;en werd aangekondigd;
richten zich met-een ernstige waarschuwing tct de Nederlandse regering
c in zich niet verder op de weg vtn het gewelddadig optreden tegen d.e In-
dchesiflche Republiek te begeven, daar deze weg nooit tbt een bevredigen-
,de oplossing van de kwestie, maar slechts tot groter rampen, zowel voor
'hf ' Fiedé-rltndse tls het Indonesische Vclk kan leiden;
dcen e^n klemmend bercep cp de Eederlandse arbeiders, cp hun organinatieS !,
en rp de besturen dezer" organisatie-a, cm-in dit ernstige ogenblik te
trechten, eet terzijdeatelling ven :-llcs wut her. scheidt, tot een geneen--
schappelijk optreden te kernen, teneinde de onheilen die in het bijzonder
de arbeidersklasse deer bovengenoemde ontwikkeling bedreigen» af te wen-
den;
richtt-n zir-h daarbij in het bijzonder tot de arbeiders en de bestuurders .••
vsn tut f'.V.Y. .-in de bij dat Verbond sangeslcten organisaties, en herin- :.
neren r::n een vroeger ^od&ne uitspraak van de heer C.v.d.Lende, hoofd-
bestuurder van het K.V.V., waarin hij zei dat, indien de Nederlandse re- •
gering ever zcu gatn tot gewelddadir optreden tegen de Indonesische Re-
publiek, de Nederlandse arbeiders daartegen mtt de hen ter beschikking
staande ^.aohtoraiddelen zouden op-treden; . . '.
verklaren zi--^i bereid cm elk ernstig er. verantwoord initiatief in deze .!
te ondersteunen;
^wekken de arbeiders cp w:: ...icz'-iarc en paraat te zijn en overal waar dit mo- .J
'gelijk is het gemeenschappelijk optreden ve.n de Nederlandse arbeiders
en iiun erg:o,ni3c.tie,T te bevorderen;
besluiten deze motie, ter kennis te brengen van de ïiedérlandse regering
en van pi T e j'r->r;fp.niï.i.ov--j orpif-nisaties in Nederland, en voorts ter pu-
Hiiort.!.!,; /--.RH t* bieden --ar. Ie Nederlandse I^rs en de Radio-nieuwsdienst.

Voor het Onafhankelijk Verbond van
Bedrijfsorganisaties

w. g.
A.v.d.Berg, secr.

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

Wij wekker. U cp, ze re^ds in de motie is ntergelegd, cni U voor elk nader
besluit w & t £t,noir.f.-n v-;ordt p - . r - ;h . t te houden.

• TEGE1- DE BROilPEriSTiUJD II; INDO^EaiE. " •

VOOR EÏÏR "ÉE1.SGEZIED OPTREPEM VAT; ALLE ARBEIDERS. .

Bestuur van het • .]
O-.V.B, . 1



Aan de havenarbeiders en zeelieden
De Nederlandse regering poogt met .geweld van wapenen het streven
van de Indonesische volkeren naar vrijheid en zelfstandigheid te onder-
drukken.
Ongetwijfeld zal deze daad van agressie op toenemende weerstand
stuiten, zowel in Indonesië als in ons land.
Dé levens van tienduizenden soldaten verkeren van nu af aan in doods-
gevaar.
Grote rampen voltrekken zich, zowel voor het Indonesische «Is Neder-
landse volk,

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

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

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

Het hoofdbestuur van de E.V.C toept alle havenarbeideis en zeelieden
op, onverwijld dit voorstel te besproken, looneisen te « tHIen m hun
hoi idng te bepalen.

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

Voor het hoofdbestuur der E.V.C.,
B. Blok zijl, voorzitter.

Een heids vakcent ra Ie
Vondelstraat 54 • Am»terd«m-W«*t
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ROTTERDAM. 21 DECEMBER 1948

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

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

Maandagmorgen j.l.
sg. o.a, aan de aanneemlokalen van de havenarbeiders verspreid,

Onder meer hield deze motie in, te pogen

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

1. Gezamenlijke actie wil zeggen, dat men na gemeenschappelijk overleg van de organi-
saties, gezamenlijk voorstellen aan de arbeiders ter discussie voorlegt.
De landelijke leiding der E.V.C, doet zelf echter eenzijdig en dus zonder voorafgaand
overleg, voorstellen aan de havenarbeiders. Daardoor maakt men gezamenlijke actie
en optreden onmogelijk.

2. De inhoud van het voorstel der E.V.C, komt er op neer, dat men ondanks dat de
E.V.C, in verschillende andere bedrijven nog enige invloed heeft, wederom alleen d*
havenarbeiders in de strijd wil werpen en de offers laten brengen \. Het voorstel om de leiding van die strijd in handen te geven van comité's van arbeiders

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

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

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

De Algeman» Raad van het O.V.B.


