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De CPU-agitatie in de Groningse bouwvak

In de tweede v/eek van mei j.l. werden de CPK-ers werkzaam op
Groningse bouwobjecten geconvoceerd voor een vergadering op 16 raei
1970 o.l»v« F.KSIS. Volgens MEIS was de tijd rijp om een'actiecomité
te vormen, omdat hem gebleken was dat de aannemers bij enige druk
bereid zouden zijn forse loonsverhogingen te betalen. Besloten werd,
dat de zes aanwezige CPN-ers het "Actiecomité Bouwvak Groningen"
zouden vormen en een manifest zouden verspreiden, waarin o.m. de
eis gesteld werd de lonen op te trekken tot het z.g. "Amsterdamse
tarief" (zie bijlage.). Op 8 juni j.l. vergaderde het (inmiddels tot
10 leden uitgegroeide) actiecomité wederom o.l.v. F.HEIS. Hij bracht
verslag uit over de bezoeken, die hij en H.M.NISMEIJER in de voorafgaande dagen aan de bouwobjecten hadden gebracht en concludeerde dat
de tijd nog niet rijp was voor grote stakingen en dat de actie "net
als in de strokarton" gevoerd moest worden. KEIS adviseerde de bouwvakarbeiders per manifest op te roepen voor een vergadering op 17 juni
De circa 300 aanwezigen op de vergadering van 1? juni j.l. werden door HïïIS voorgelicht over de verschillen in beloning voor hetzelfde werk in Arasterdam en Groningen. Hij riep op tot vorming van
actiecomité'B per bomvobject en zegde toe met de werkgevers te gaan
praten. Indien hij geen succes had zouden de bouwvakarbeiders opnieuw
bijeengeroepen worden voor nader beraad.
Op 22 juni vergaderde MSIS met het (thans 18 leden tellende)
actiecomité, waarbij hij opnieuw stelde dat, als de werkgevers niet
wilden praten over loonsverhoging, weer een grote demonstratieve vergadering e-ou plaatsvinden. Hij herhaalde een eerder gedane uitspraak,
dat het hem niet verstandig leek "de bouwvakkers nu al aan te zetten
tot een staking",
OP 30 juni vond de tweede openbare vergadering van bouwvakarbeiders te Groningen plachte. In deze vergadering formuleerde KEI S de
concrete eisen. Op ?,ijn voorstel werd besloten drie delegaties te
vormen, die raet de directies van de drie grote bouwondernemingen te
Groningen zouden gaan onderhandelen en op de vergadering van 7 juli
verslag uitbrengen. Over de bouw-CAO stelde KSIo, dat dezs "van

toeslagen aan elkaar hangt. Die toeslagen moeten uurlonen worden.
Daar moet een landelijke actie van gemaakt worden."
Op 7 juli werd in een massaal bezochte vergadering verslag
uitgebracht door het actiecomité. Reeds van de aanvang der vergadering af bleek een grote "actie-bereidheid'1 onder de circa ?00
bouwvakarbeiders. Het voorstel van het actiecomité om - als antwoord op de weigering van de directie van de "Nedam" het actiecomité te woord te staan - in staking te gaan, ontmoette algemene
bijval."Actieleider" MKIS stelde daarop voor "voorlopig" alleen
op twee "Nedam"-objecten te staken en de volgende dag (iiC. 8 juli
1970) te beslissen of er doorgegaan wordt met staken.

Bij afsluiten van dit rapport bestond de verwachting, dat de
staking bij de "Nedam" op 9 juli 1970 beëindigd wordt.

8 juli 1970.
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CPN-agitatie in de Groningse bouwvak

In de vergadering op 8 juli 1970 van "Actiecomité Bouwvak
Groningen" met de stakers op de "Nedam!'-objecten werd besloten
de volgende dag weer aan het werk te gaan. Voorts werd besloten
op vrijdag, 10 juli a.s., een vergadering van alle Groningse
bomvvakarbeiders bijeen te roepen om verdere actieplannen te
bespreken.
Naar verluidt zal het actiecomité voorstellen op dinsdag,
1*f juli a.s., op enkele "Dinkla"-objecten in staking te gaan.

9 juli 1970.

Ex.no.

DE CPN-AGITATIE IN DE GRONINGSE BOUWVAK.
Tijdens de vergadering van het "Actiecomité Bouwvak Groningen"
op 10 juli j.l. moest F. MEIS zich veel moeite getroosten om te voorkomen dat op maandag, 1J juli 1970, op de "Nedam"-objecten gestaakt
werd. Vooral de eveneens aanwezige vertegenwoordigers van de diverse
bouwplaatsen wilden "een voorbeeld stellen" door een staking van
onbeperkte duur, als antwoord op de weigering van "Nedam"- en "Dinkla"directies met het actiecomité te onderhandelen. Na discussie werd besloten accoord te gaan met het voorstel van MEIS op dinsdag, 1^ juli
a.s., een openbare vergadering te beleggen. In deze vergadering zal
beslist worden of de daarop volgende dag gestaakt zal worden op een
"Nedam"- en een "Dinkla"-object.
Duidelijk werd, dat MEIS aan zijn onderhandelingspositie t.o.v.
de werkgevers geen ernstige schade wil berokkenen, want als argument
niet op dinsdag a.s. in staking te gaan op het door hem gesuggereerde
bouwwerk, stelde MEIS, dat op het betreffende object op die dag beton
gestort moet worden "wat in ieder geval dient door te gaan".
MEIS zegde toe op maandag, l'? juli 1970, met de circa veertig
arbeiders van het "Dinkla"-object te gaan spreken.
De inzameling t.b.v, de stakingsactie leverde tot vrijdag, 10
juli j.l., een totaal-bedrag van ƒ ^.095»- op. Hierdoor was v«w.b.
de staking van 8 juli j.l. een maximale uitkering van ƒ 20,- per
gehuwde en ƒ 18,- per ongehuwde kostwinner verzekerd. Voor gehuwden
met kinderen is per kind ƒ1,- beschikbaar. In aanmerking komen
circa tweehonderd bouwvakarbeiders.
Telegrafische betuigingen van solidariteit werden ontvangen van
twee Amsterdamse bouwobjecten en per brief van M. JANSEN, voorzitter
van de communistische Algemene Bond van V/erkers in het Bouwbedrijf
(ABWB), en van B. van der KUYL, voorzitter van het door communisten
geleide "Amsterdams Bouwvak Comité" (ABC).
12 juli

1970.
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DE CPN-AGITATIE IN GRONINGEN
MEIS leidt nieuwe^golf van acties in

,

CPN-agitator F. MEIS leidde op zaterdag, 15 augustus j.l. te Oude
Pekela voor afgevaardigden van negen actie-comité 'a de taktiek in, welke
gevolgd zal worden in de komende maanden* Hij stelde daarbij de acties in
de bouwvak als de belangrijkste op dit moment, waarbij hij ala zijn mening
gaf, dat met de resultaten van alle acties de arbeiders "nog maar een paar
railimeters van de kant" waren. Over de reacties van vakbonds- en werkgever!
zijde stelde hij:
"Van reactionaire zijde wordt wel gezegd, dat we het beter wat
kalm aan kunnen doen, omdat we al flink wat bereikt hebben,
maar ze beseffen niet dat we pas zijn begonnen. Niets zou funester zijn dan op dit moment met de acties te stoppen. «Tuint
nu moeten we met nog groter kracht ze gaan voortzetten."
Hij waarschuwde de circa 65 aanwezigen ervoor, dat niet altijd overwinningen zouden worden geboekt en verklaarde, dat "voordat de arbeidereklasse in Nederland aan de macht komt" nog vele nederlagen geleden zullen
worden. Hij bestreed de mening, dat door de acties de industrie niet naar
de Noordelijke provincies zou komen en verwees daarbij naar ds Philipsvestiging in Winschoten. Hij vervolgde met:
"Daarnaast heeft de regering tal van toezeggingen gedaan.
De centen heeft ze evenwel nog niet gegeven en het is mede
onze taak deze boven water te halen."
HEIS kondigde aan, dat uit de actie-comité 's commissies zullen wordei
gevormd, die zich bezig zullen houden met de formulering van de looneisen
voor de CAO-onderhandelingen,

die in de laatste maanden van dit jaar aullei

worden gevoerd. In de laatste week van augustus zullen die looneisen per
manifest aan de arbeiders worden bekend gemaakt, aldus de heer MEIS.
MEIS1 taktiek
In zijn re'devoering op 15 augustus j.l. te Oude Pekela stond MEIS
langdurig stil bij de situatie in het AKSO-bedrijf "Silenka" te Hoogezatid.
Hij stelde dat daar een groot tekort aan personeel is, mede door een groot
verloop, en vroeg zijn toehoorders hoe de directie het bedrijf dacht té
kunnen uitbreiden, "Als ze de huidige fabriek al niet kunnen bezetten".
Hij verweet de bedrijfsleiding, dat deze ten onrechte gesteld had dat de

Behoort bij brief no. 1.018.2^7

- 2 -

-

arbeiders onvoldoende productie-prestaties leverden:
"Hoe ze daar moeten werken, kan men zien wanneer raen bij het
uitgaan van de fabriek bij de poorten gaat staan. Er is niet
één met een onsje vet op zijn ribben en diegenen, die mij
iemand met vet aanwijst, betaal ik een tientje voor elk onsje.
Bij Silenka vallen ze alleen maar af, zodanig dat de overhemden over de ribbenkast hangen als over kapstokken."
De kritiek van de vakbonden, dat meer bereikt zou zijn door de vakbonden als de CPN-agitatie achterwege was gebleven, beantwoordde de heer
MEIS met het advies aan de Silenka-arbeidere op een door de vakbonden te
organiseren vergadering te verklaren, dat zij hem (MEIS) hadden "losgelaten". MEIS stelde:
"Dan kunnen de vakbonden bewijzen, dat het waar is, dat zij
meer bereiken bij de werkgevers, "als er géén actie-comité is."
Dit advies werd op 17 augustus j.l. door de Silenka-werknemers lettel
lijk opgevolgd. Tijdens de door de erkende vakorganisaties georganiseerde
vergadering te Hoogezand stelde inderdaad een der werknemers, dat "wij allen" in het actie-comité hadden deelgenomen, maar nu MEIS hadden laten vallen om in vertrouwen zich achter de vakbonden te scharen. "Wij allen verwachten dus nu allemaal, dat de bonden met resultaten komen", stelde deze
werknemer, die door geen van zijn collega's werd tegengesproken.
MEIS«taktiek i
Op 18 augustus j.l. vergaderde een kerngroep uit de bouwwerk-commissies, waarbij de pers werd toegelaten. Tegenover de 17 t&em van het bouwvak-actiecomité en de zes journalisten, verklaarde de heer MEIS, dat be~
sloten was op 19 augustus manifesten te verspreiden op alle Groninger bouwwerken» (Inderdaad ia dit geschied in dé stad Groningen.) In het manifest
werd opgeroepen de vergadering van bouwvakarbeiders, welke in "Ons Belang"
zou worden gehouden en openbaar zijn, te bezoeken. Hij herhaalde, dat er
een groot tekort aan bouwvakarbeiders bestaat en dat daarvan gebruik moest
worden gemaakt om de lonen in de Noordelijke provincies "gelijk te tx-ekkea
met het Westen".
De verwachting is, dat MEIS hedenavond zal aankondigen, dat een grotere frequentie zal worden gegeven aan het aantal 2^-uursetakingen en dat
deze in eerste instantie zullen worden gericht op alle objecten van de "Ne
derlandse Aannemingsmaatschappij (NEDAM)" in de stad Groningen. Duidelijk
is reeds geworden, dat de heer MEIS bijzonder gebeten is op de houding van
de directio van de "NEDAM", die tot nu toe pertinent geweigerd heeft met
de heer KEIS of de actie-comité 's te praten.
20 augustus 1970.

