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Betr.: ö.P.H.-actie rondom G E H E I M
de HQLLAND-HAUTIC ....... -

Betreffende de door de O.P.H, en de E.V.G. ontwikkelde
activiteit i.v.m. de dreigende opheffing van de H.T. HOL-
ItAHD-HAïïïIG, Scheepsbouw- en Metaalindustrie te Haarlem,
moge ik Uwe Excellentie het volgende berichten.

De C.P.H, koestert, n.a.v. het feit dat op 25 November
1955 door de voorlopige bewindvoerders en de directie van
de F.Y.HOLiAHD-IïAüïIO is besloten 150 man van het perso-
neel per 28 Hovember'55 ontslag aan te zeggen, plannen om
te bewerkstelligen dat het bedrijf door de arbeiders aal
worden bezet, Eeeds in begin November*55 werd door Berend
BLOKZIJ1 en J.BÏÏSSIKK aan een tweetal communisten, leden
•gan een delegatie uit de arbeiders van het bedrijf, de
richtlijn gegeven» dat als er ontslagen zouden vallen ge-
tracht moest worden die arbeiders de fabriek te doen be-
zetten.

uok in een op 9 November'53 gehouden buitengewone
vergadering van het G.P.H.-district Kennemerland, waar
e.m. Bertus BRAHDSEK, de secretaris van de E.?.C. aanwe-
zig was, en tijdens eea bespreking op 18 November'55»
waaraan vermelde delegatieleden tezamen met Henk GfOBTZAK,
S.BARÏÏCH en H.HOQTÏIH deelnamen, werd de gedachte van een
bezetting van het bedrijf wederom naar voren gebracht.

De publicatie in "De Waarheid» van 19 november'53
omtrent de succesvolle bezetting van een fabriek door
Italiaanse arbeiders in Florence, welke publicatie was af-
gedrukt naast een verslag van de interpellatie van het
Haarlemse 0.P.lï.-raadslid HEOTEVELï over de situatie bij
de HOIMHD-HAUÏIC, had mede de bedoeling om de arbeiders
bij dit bedrijf op de mogelijkheid van een dergelijke ac-
tie opmerkzaam te maken.

Toor zover bekemd kwam in O.P.H.- of in E.V.C.-bespre-
kingen na 18 Hovember'53 de kwestie van een bezetting van
de HOLMHD-HAÜÏIO door de arbeiders niet ter sprake. Moge-
lijk achtte de O.P.F, deze kwestie niet van de eerste orde
omdat men in. de veronderstelling verkeerde, dat pas op
l Februari 1954 zou worden beslist omtrent al of niet
voortzetting van het bedrijf en aldus meende, dat ontsla-
gen op korte termijn niet dreigden.
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S E H E I U

Boor de eerdervermelde beslissing van de directie
van de HOLLAND-NAUTIO inzake het ontslag van 150 man per-
soneel ia de aangelegenheid van een bezetting van het be-
drijf thans in een acuut stadium getreden.
Henk SQHTZAK en H.ÏÏQOÏER hebben op de avond van 25 Novem-
ber '53 aan de reeds eerder aangeduide communistische dele-
gatieleden te kennen gegeven, dat zij een bezetting van
het bedrijf van de N.Y.HOIiLAND-IAUÏIC wensten, al was het
maar door vijftig man, omdat van ver over de grenzen de
ogen op dit bedrijf gevestigd zijn. Het is dzz. nog niet
bekend hoe de C.P.H, denkt de bezetting van de HOLLAETD-
NAUÏIC te verwezenlijken en in hoeverre de arbeiders van
dit bedrijf geneigd zullen zijn aan een dergelijke aotie
deel te nemen.

Het is echter niet onwaarschijnlijk dat, waar bij de
opheffing van de HOLIAND-IAUTIC de levensbelangen van 500
arbeiders betrokken zijn en de communistische partij stelt
te streven naar een volledig behoud van de werkgelegenheid
bij dit bedrijf, de G. P. N. -agitatie in brede kring weer-
klank zal vinden. In dit verband moge er op worden gewezen
dat op 14 Hovemberf53t mede tengevolge van de O.P,N.-E.V.Q.«
agitatie circa 200 arbeiders bij wijze van symbolische be-
zetting na afloop van de werktijd ongeveer tien minuten
in de werkplaatsen achter bleven om daarmede in den lande
algemeen de aandacht op de kwestie HOLLAND-NAUTIC te ves-
tigen.

Naar verluidt heeft de directie van de N.V.H01LAHD-
ïJAUTIC te kennen gegeven niet voornemens te zijn bij een
eventuele bezetting van het bedrijf de arbeiders iets in
de weg te leggen, tenzij deze zouden overgaan tot vernie-
lingen*

Wat de sociale en economische achtergrond van de
dreigende opheffing van het bedrijf der H.V.HOLLAKTD-NAUÏIC
betreft moge ik Uwe Excellentie mededelen te hebben ver-
nomen, dat zowel van de zijde der directie als van de zijde
der arbeidere happen werden ondernomen bij het Ministerie
van Economische Zaken teneinde het Hoofd van het Bureau
Industrialisatie op de hoogte te brengen van de bij liqui-
datie te verwachten vermindering der werkgelegenheid.

Een doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming
gezonden aan 2. E. de Minister-President, alsmede aan Uw
ambtgenoten de Minister van Economische zaken en de Minis-
ter van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

HOOFD YAN DE DIENSÏ

v?, g. Mr.H.W.Felderhof
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- G E H E I M -

Met betrekking tot de C«P.N.activiteit rondom de
Holland-Nautic te Haarlem werd mij gerapporteerd, dat
door de Hoofdcommissaris van Politie van Haarlem heden
ten. departemente het volgende werd medegedeeld:

"Op een gisteravond (8 December 1953) gehouden
vergadering van werknemers van de Holland-Nautic, belegd
in verband met het morgenavond (10 December 1953) ingaande
ontslag van + 70 arbeiders, werd ook de questie van het
bezetten van het bedrijf door de werknemers ter sprake
gebracht. In de mening van deze werknemers treedt een
steeds sterker wordende kentering in. Velen beginnen
voor een bezetting van het bedrijf weinig meer te voelen.
Er blijft echter nog een stroming, welke een bezetting
van het bedrijf een geslaagde operatie zou vinden»

Bij de leiding van het bedrijf blijft de opvatting
overheersen, dat een bezetting van het bedrijf niet moet
worden tegengegaan. Eerst als sabotagehandelingen zouden
worden verricht, zouden maatregelen tot ontruiming moeten
worden getroffen. Of tot bezetting wordt overgegaan, zal
Donderdagmiddag moeten blijken, hoewel de mogelijkheid
niet is uitgesloten, dat men 24 uur eerder dus hedenmiddag
met deze actie zou beginnen»

De Politie beschikt over uitstekende bronnen en
wordt volledig op de hoogte gehouden van de stand van zaken
Ook de burgemeester, Commissaris der Koningin en Procureur-
Generaal zijn van de zaak volledig op de hoogte.

De Hoofdcommissaris deelde voorts mede, dat er
bij Uw ambtgenoten van Sociale en Economische Zaken planner
schenen te bestaan, een groot bedrijf b.v0 Wilton-Fijenoord
voor overname van de Holland-Nautic te interesseren, om
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eventueel met Regeringssteun de zaak verder door te
laten werken, aangezien er voldoende orders in portefeuille
waren. Aldus zou de arteidsvrede aldaar verzekerd
blijven "„

Voor de Iftlnister,
-

ZAKEN,


