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G R O E P. 4 - EENHEIDSVAKGENTRALE.

Amsterdam 1/8 250/400 -

Verzonden op:12 Augustus 1955

Sprekers Bijzonderheden

A.D.SCHOONENBERG Openluchtme et ing

A.C.DE VRIES Vergadering

F.MElS Verg.A.B.T;

De vergadering was "belegd door de A..B.T. om met de havenarbeiders te
beraadslagen over de wijze, waarop -de strijd in de Amsterdamse haven dient te
worden gevoerd. . • . . , ' • '

F.MEIS becritiseerdc de nieuwe C.A.O. voor de havenarbeiders" en de wijae
waarop deze tot stand is gekomen. De vakbondsbestüurdes die daarchter staan
moesten volgens hem door deze actie van de Rotterdamse havenarbeiders wel
eon rare smaak in de mond gekregen hebben. Uitvoerig zette spreker de eisen
van do..havenarbeiders uitnen. Do voornaamste zijn:, ' .

;Verhoging van de lonen. Uitbetaling van het eerste meldingsuur. Vol loon
bij ziekte of ongeval. Afschaffing van de carenzdagen. *

Spreker stelde vast, dat de meningen van dé arbeiders ovir de wijze waarop de
strijd in de haven gevoerd moet worden, sterk uiteen lopen. Hij toonde zich
oen tegenstander van de z.g..speldepfikacties, maar gaf toe dat'eeh korte
actie onder bepaalde omstandigheden nuttig kon zijn.

Bij de daarop volgende discussie bleken de'aanwezigen inderdaad sterk
van mening te verschillen over de manier waarop de actie gevoerd dient te
worden.

Collectief overzicht.
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/ Collectief overzicht.(zie GROEP 1)

Op 16 Juli werd te Utrecht een tweede openluchtbij eenkomst - als protest
tegen de zaalafdrijving - gehouden» Alhier werd gesproken door Fred SCHOOïffiNBERG
die Jan HAKEN, wegens ziekte verhinderd, verving.

Van de groots opgezette voorbereiding was niet veel terecht gekomen. De
belangstelling was gering, onder de 75 belangstellenden was nog een groot verloop

Een derde openluchtmeeting werd aangekondigd tegen 15 Augustus a.s.
In de "bijeenkomst, eveneens te Utrecht, cp 22 Juli gaf het CPN raadslid

A.C.DE VRJES eéft uiteenzetting van de woningpolitiek, zoals die door B en W
gevoerd wordt. - -

Hij betichtte de KVP-wetho-ider Derks VAN GRAADE, daar deze bewerkstelligd
had dat 150 agn. vervangingswoningen toegewezen waren aan de grootindustrie,
inplaats van dit contingent te gebruiken ter vervanging van een gelijk aant
krotwoningen.

Hiertegen stelde spreker de activiteit van de C.P.N.-raadsfractie vo^r
"'een snellere aanpak van de woningbouw ten behoeve van de arbeidersklasse.

G R O E P 10 - DIVERSEN. • • •

Gemeente Datum " Aanwezig/ Stemming Sprekers Bijzonderheden
zaalcap.

Zwolle 9/7 15 - J.SLAGTER •- V«rg."0ns Be-
. . ' . - , lang"

De belangstelling voor dezs" bijeenkomst wao zeer gering. Dit was, aldus
spreke.r, waarschijnlijk een gevolg van het optreden van de directeur van het
postkantoor, te Zwolle' en. van de andere bonden,

Hij besprak vervolgens de' salariëring van' het PTT-personeel. Hij toonde
aan dat. de lomcn van dit personeel belangrijk lag_er zijn dan die van het par
ouliere bedrijf. De nood van dé PTT -mahne'h is gróót, en daarom is loonsverho-
ging .dringend gewenst. ' •

Ons Be.lang is herhaalde 'malen door het beleggen van vergaderingen en door
het inzenden van petitiohnementen voer de pTTers in de "bres gespTongen. Aan de
hand -van de verslagen van hè.t georganiseerd overleg, zo zeide spreker, is aan
te t»nen dat verschillende kwesties door d'it orgaan aangesneden zijn, nadat
Ons Belang ̂ erop gewezen had. . '; "' : "
. De resultaten, die zodoende veer de PTTers bereikt;zijn, kunnen groten-
deels op .rekening.van Ons Belang geschreven worden.

Tot slot nam spreker fel stelling tegen de bewering, dat Ons Belang een
verlengstuk, van de E.V.C. is.

Personalia.


