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Onderwerp; Staking steenfabriek A.J. Claesen en Co.

13 SEP. 1948

. x»i^©rt«ar n®. 3» neef t d» eer ü
g» beleefd het navolgende te rapporteren}

In de vooradddag van Soenedag 8 September 1948 is er een m
staking uitgebroken onder hot personeel van d« et«enfabriclc van
A .J, Claesen en 6® aan de Loven» Kanaal dij k Coat me* 20 alhier.

Op genoemde steenfabriek eèjn werksaam 36 arbeiders «n hier-
*aa «tja «r hed*n*D»rg«n 20 in staking ingaan.

De eor*®afc van d» staking ie ei navolgende j fci;j de uitbeta-
ling op 7 September 1948 weren er 6 arbeiders die aanmerk© l ijk
minder loon ontringen dan K l j verwacht hadden.

Mat <t* bedrljfauni* was over^ns^koiMin dat éa arbeiders op
51 Augustus 1948 vrii zouden aijn indien ê» productie sou wordan
Ingehaald.

Soor drl« arfeeenfabrilratnteB hier in
Smaldera «a ötevens »a« onderling afg«nf3*ok«n om op
30 Augustus 1948 ge«n snipperdag t* gevan ^oals la de textielfa-
brieken alhier. Smulders «n Steven* hielden sich niet «au 4* af-
spraak en gaven tenslotte op Maandag 50 An@ü@tt2@ 1948 toch een
snipperdag. B» yinoe Claeaen hield «ion eeh*er aan 4* afspraak
«m saf op die dag geen anipperdag.

Door de arbeiders werd met Ie Bireotin aTë« sproken dat de-
genen di* in d« feestweek dua na 51 Augustus 1§4§ thuis souden
blijven de Bnippardftg va 31 Augustus 1943 ook niet uitbetaald
zoudeb krijgen. Op Maandag 30 Augutattua f 348 fesmmen «r echter een
p- ar arbeiders uit » a~Gra venmoer die op toens^Sae 1 3eptcmber een
snipperdae wilden hebben omdat «r in himae ^ciat=ente een optocht
werd ^houden inv«rban€ met hè* regeriags^ubileu», Be Directie
hield sioh eobter aan d© gemaakte afspraak en gaf hiervoor geen
toestem; ing. Op Woensdag 1 Septeiaber 194© verscheen echter e«n
as stal arbeiders afkomaftig uit » o-Gra venaoer niet op het werk.

Bil Se uitbetaling op 7 Septeaiber 1940 kre0en deze arbeiders
«ohtor 31 Aag»st»« »n 1 S«|ïteBö»er 194S niet ttitfeetafdi* iet f§e-
volg hiervan wae dat deze ««'0 arbeidere faedemaorgen in staking
gingen 9® dat zich oog H arbeiders bij hem aanEÏoten. In 4»
loop va de vooralddag begaven enkele «takende srbeider» eioh
naar het $9w»atell;Jk arbeldöbureaa os daar S» saak te bespreken.
Men kreeg aldaar echter nul op re^uest. Het fjevolg hiervan «BUS
dat acht arbeiders heden naniddag wederom aan het werk gingen
zodat moment *>el nog 12 arbeiders in staking sijn.

Het 0th«el Heeft een rustig verloop ea «r doam zich geen oa-
voor*

Waarvan door mij naar waarheid is opgewekt; dit rapport.

Aan de leer
Commissaris van Politie

te

g I L B. U l 6«

Tilburg 8 @®ptei&&r 1948,
5o* 3*



y * y.Q. t .1 1..

staking ote«nfabrl«k A.J. Olaes«n en Co.

In aansluiting op rapport ao. 39 d. d. g Sept*Bfc«r 1948
tr«f f«md* d« wilde staking ond«r 4* arbeiders van d» :»t*enffe»
bri«k 4. J* Cla«een «a Co aan de Loven** Kanaaldljit Coat nc.20
alfci«rt b»b ik rapportour no. 5 D FdelgeBtrene» beleef a h«t .ia*
volg«m<ï» t* rapport ere» j

ü|pr d* Dlr«ctle d* «l» steld* eerst d« iwrkza^EÈieriftn her-
vatten «ft Ma ond«rhttnöel«n bobben a3JL« arbeid* r© op Vrijdag
t O 3*5ftciaber 1948 t* werixoai^ «den hervat, zodat de«* staking
«Is beëindigd kan worden lg«ecb«uwd.

Pocsr 4* üni«bood«n m&1 nwt é» Dlirectiö worêexi onderhand^ ld
t«n«lnd« o» t é» arbeider» tot een acooo»d te

Ö0dur*nd« d«z« staking bebt^n zich

Saar Hij door é« Directie wird w»d«ged««M sou S»
Antoni» Headriteu* Po<ar»ab&Xt geboren te Het«r»n

Juli 190O, wonend* Lovense Kananldljk Oost no» 22, É0 arb*i-
d«re heb i-en aangespoord het w«rk ncv r te l*€g«ft»

TorjrQOöffid« Boorenbal staat bij ê« Directie sOjHPè» bij
jasd«urb*idtira b e-kond «10 ieaiand die ay«pathis»er| ü»t bet oo»-
»utiisB»,aiJ in oen politiek d«lin^ü«nt «a vestigde sicti op 30

fi/il ̂ ^ jamwri !J47 te fUUwarg leewm*!* maa -«fameiü. A53*
«aarvan door mij naar «a^rhoid Ie opaeiat^&t uit rapport.

Tilburg 11 3»ptc{ab'or 1940.

Io, 3.

Aan d«
van Politie

.„ f X. li B Vf K 0>



OOSS. Ut.

Onrust
onderdefabriel
arbeiders

Motie van Philips-
personeel f'

Onder de fabrieksarbeiders heerd
grote ontevredenheid over het uil
blijven van de beslissing der RijkJ
bemiddelaars inzake de loonregtj
ling en de rantsoenverminderln
voor zware arbeid.
Eveneens is men ontstemd over <
omstandigheid dat de Nationa
Feestdag op 5 Mei als zg. ,,s
perdag" moet worden opgeno
Het personeel der PhilipsfabriekJ
te Eindhoven nam in een vergad
ring een motie aan, waarin
de vakorganisaties wordt
zocht deze kwestie onder de
dacht der regering te brengen,!
De Philipsarbeiders zgn v|
mening, dat deze dag tot alj
mene feestdag moet worden vj
klaard, waarvan zij het karak|
en de betekenis, ver hoven een
wone „snipperdag" verheven
ten.

I'v.--f



Onrust onder Philips fabrieks-
arbeiders

Onder de fabrieksarbeiders heerst grote
ontevredenheid over het uitblijven van de
beslissing1 der Rjjksbemiddelaars inzake de
toonregeling en de rantsoenvermindering
voor zware arbeid.
Eveneens is men ontstemd over de om-
standigheid dat de Nationale Feestdag op
5 Hei als zg. „snipperdag" moet worden
opgenomen.
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Volgno.

Onderwerp; "Werkstaking b/<3 N. V.
ieken t"ê Eindhoven."

Bij lagen t twee.

APR1947

Met betrekking tot bovenvermeld onderwerp, moge
ik U HoogEdeIGestrenge het volgende berichten:

"Naar aanleiding van een bericht in "De Waarheid" van
15 dezer, hetwelk U opgeplakt als bijlage, genummerd I, hier-
bij gaand gelieve aan te treffen, heb ik mij hedenmorgen naar
Eindhoven begeven, waar ik te dezer zake een onderhoud had
met den Heer F.

Deze, die tevoren telefonisch van mijn komst op de
hoogte was gesteld, bleek inmiddels over een en ander een rap-
poirfcje, ten behoeve van Uwen dienst, te hebben samengesteld,
hetwelk hij mij terhandstelde, ter doorzending aan U.

Bedeeld rapport, gaat als bijlage, genummerd II, mede
hierbij.

A a n
Den Heer Hoofd van den C.V.D.
J a v a s t r a a t , 68.
1s-G R A V E N H A G E.



Arbeidsconflict bij Philips
. 1200 arbeiders verlieten de werkplaatsen

Maandagmiddag kwamen bij
Philips een aantal opgekropte
grieven tot uitbarsting, toen na
de middagschafttijd een aantal
arbeiders weigerde weer aan het
werk te gaan alvorens een op-
lossing was verkregen betreffen-
de de kwestie der z.g. snipper-
dagen. De directie meende nl. ook
de a.s. Nationale Feestdag van
5 Mei hierbij te moeten rekenen.
Een groot aantai arbeiders nam
hiermede geen genoegen en toog
naar de verschillende afdelingen
om anderen te bewegen mede
tegen dit voornemen stelling te
nemen. Ondanks pogingen van
onderbazen om dit te verhinderen
sloten velen zich bij het protest
aan en grote delen van het bedrijf
kwamen in de namiddag stil te
liggen.
Vfe spraken met verschillende ar-
beiders «n uit de bijzonderheden,
die wij vernamen blijkt wel dui-
delijk, dat de kwestie van de
snipperdagen eigenlijk alleen de
bekende druppel ia, die bij de
Philipsarbeiders de emmer heeft
doen overlopen.
Vele arbeiders van buiten de stad
zijn twaalf tot veertien uur van
huls en krijgen nog geen dertig
gulden schoon in handen. Vooral

de afgelopen winter had deze
groep het harci te verduren.
Bij het uitbreken van het textiel-
conflict van verleden week te
Geldrop hebben w^j er reeds op
gewezen, dat de steeds toenemen-
de spanning tussen lonen én prij-
zen ook in het' gemoedelijke,
steeds meer geïndustrialiseerd
wordende Brabant moet leiden tot
conflicten. De arbéidsonvrede
komt niet voor rekening van de
arbeiders.

"DE WAARHEID"

van 15 April 1947.

W.



Eindhoven, 16 April 1947.

Aan de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-G-ravenhage.

Ik bericht U H.E.G. beleefd het navolgende:
Maandag 14 April j.l. brak in de F.V.Philipsfabrieken te &indh-
hoven, complex strijp, één wilde staking uit op de afdeeling
Zendbuizen'(glasblazers). Reden van de staking was het intrekken
van levensmiddelenbonnen voor extra voeding door het betrokken
rijksbureau.

'In staking gingen 80 van de 400 personen, ̂ eze staking werkte
aanstekelijk-Op de andere afdeelingen en successievelijk breidde •
hij zich uit over de machinefabriek, apparatenfabriek, nikkel-
afdeeling, condensatoren en metaalwaren. In totaal ongeveer
1000 a 1500 man. Daar diverse afdeelingen, waar gestaakt werd, ook
nog personeel aan het werk bleef, is het juiste aantal niet vast
te stellen. Ook al omdat da& het- werk weer opgenomen werd, dan
weer neergelegd. De menschen-waren over het algemeen rustig en
gingen in het zonnetje zitten. De klachten betroffen o.a. de
snipperdagen, lonnen, textiel, zeep, koffie, aardappelen enz.enz.
Kortom, .een samenraapsel. De staking uitte zich dus in diverse
klachten en uitdrukkingen van moedeloosheid.

Mijn personeel en ikzelf hebben ons persoonlijk tusschen de
stakers begeven en hebben niet een indruk gekregen, dat het een
actie betrof van de C.P.N. of B.V.C.

De staking kwam m.i. daartoe ook te onverwachts en zonder
eenig contact tot stand. Op Dinsdag_15 April zijn allen weer aan
het werk gegaan. '

Opgemerkt zij, dat van alle geuite klachten en bezwaren er-
geen zijn waar de werkgeefster rechtstreeks aan tegemoet kan komen.
Deze liggen alle op het terrein van de rijksbemiddelaars, stich-
ting van de arbeid of rijksdistributieapparaat.

Voor zoover mij bekend is hebben zich op de terreinen geen
ongeregeldheden voorgedaan.

P.
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Korte staking bij Philips
Een korte staking, waarbij 1200

arbeiders waren betrokken, beeft
zich bij Philips te Eindhoven
voorgedaan, in verband met hè'
feit, dat 5 Mei als een collectieve
snippendag (losse vacamtiedag) be-
schouwd moet worden. Dit voor-
schrift is vastgesteld door hei col-
lege van rijksbemididelaars in
overeenstemmm.g me* de Stichting
van den Arbeid.



C. V. D.
BredaA20 Januari 194?.

Ho ï 16/-47-Geheim .

Onderwerp:"Werkstaking bij de H.V.Philips
. te_ Eindhoven."

Bij lagen : drie.

.
v/r

r

Hiermede moge ik U Hoo&EdelGestrenge berichten,
dat ik hedenmorgen, tijdens een aan den Heer Hoofd-Commissaris
van Politie te Eindhoven,( de Heer B.v.d.Werf) gebracht bezoek,
van dezen vernam, dat de vorige week een aantal Belgische ar-
beidskrachten, ten getale van circa 1400, waaronder ongeveer
800 vrouwen en meisjes, werkzaam in de Philipsfabrieken te
Eindhoven, eenige dagen het werk hadden gestaakt.

Volgens verdere mededeellng van den Heer Van der Werf,
betrof het hier geen staking om de wille van loonsverhooging,
terwijl deze evenmin een politiek karakter droeg.

Blijkens de door Z.H.E.G.hedenmorgen ontvangen berich-
ten, hadden bedoelde Belgen, heden allen het werk weder hervat.

De Heer v.d.Werf, deelde mij desgevraagd nog mede, dat
omtrent de oorzaak,alsmede het verloop dezer staking, rapport
is opgemaakt, hetwelk bereids aan U was ingezonden.

Toen ik hedennamiddag den Heer I.te Eindhoven bezocht,
bleek deze, met betrekking tot bedoelde werkstaking ook juist
een rapport te hebben"samengesteld, hetwelk hij mij - met eeni-
ge courantenknipsels, mede op dezelfde aangelegenheid betrek-
king hebbende - ter handstelde, ter verzending aan U.

Bedoeld rapport met bijlagen gelieve U hierbij gaand
aan te treffen.

W.

A a n
Den Heer Hoofd van den C.V.D.
J a v a s t r a a t , 68.
's-G E A V E H H A G E .
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Eindhoven, 20 Januari 1947.

bUr\cMÜ b

Datum:

Volgno.

Op Donderdag, 16 Januari j.l., ging een groot gedeelte der bij
de N.V.Philips werkzame Belgische arbeidskrachten tot staking over.
De reden hiervan was, dat de visitatie dier werknemers verlegd was
van de grens naar Eindhoven in de Philipsscha^fliokalen. Hierdoor xagen
vele Belgen zich van een ruime bron van inkomsten verstoken, daar zij-
met smokkelen van tabak e.nz. flink verdienden. Ze trokken de straat
op, gingen 's middags naar de bioscoop en verloren hun humeur en humor
niet.

Donderdag werd de maatregel van visitatie te ̂ indhoven ingetrok-
ken en dit de werknemers door hun vertrouwensmannen ( kopmannen
zeggen de Belgen) en per pamflet bekend gemaakt.

Vrijdag kwamen circa zevenhonderd personen niet op hun werk aan
en zij die kwamen werkten nog nietm omdat ze door,enkele raddraaiers
bedreigd werden. De eisch luidde nu: Donderdag, eerste stakingsdag,
vol loon.

Inmiddels was contact gezocht en verkregen met de Belgische
vakbondleiders, die alhier kwamen onderhandelen. Zoowel de F.V. als
de bondbestuurders stelden zich op het standpunt eerst aan de arbeid
en dan pas overleg, wat ook is geschied.

Zaterdagmorgen zijn allen aan het werk gegaan en zijn de onder-
handelingen eveneens vervolgd. Intusschen kwamen ook loon- en daarmede
verband houdende eischen naar voren. De directie weigerde hierop in
te gaan en wenschte alleen te beraadslagen over de aanvankelijk ge-
stelde eisch "doorbetaling tijdens staking", de bondsbestuurders vrij-
latende andere eischen op een later tijdstip ter sprake te brengen*

Tenslotte is men tot de volgende conclusie gekomen:
1. visitatie geschiedt als voorheen aan de grens,
2. de werknemers, die gestaakt hebben, krijgen over dien tijd geen

betaling,
3. degene, die a.s. Maandag, 20 Januari, zonder geldige reden afwezig

is, wordt ontslagen.
Het gezamenlijke Belgische personeel is door de bondbestuurders

van het bereikte resultaat op de hoogte gesteld. Deze hebben hun
aangeraden o.p 20 Januari het werk: te hervatteö en degenen, die flit
niet wenschen, in België te blijven.

Maandag, 20 Januari, zijn allen rustig aan het werk gegaan, enkele1
zijn niet teruggekomen.

Een en'ander geeft mij nog reden tot nadere uiteenzettingen en
opmerkingen.

De visitatie was van de grens verlegd naar -üindhoven op verzoek
en in overleg met den betrokken Hoofdinspecteur der Dir.Bel. om te
komen tot een vlottere gang van zaken door ruimteaccommodatie. Het
oponthoud aan de grens kostte de N.V. wele wachturen aan de transport-;
banden, waaraan de Belgische werknemers en de Hollandsche samen
werkten. Als nu een band niet compleet is moet gewacht w orden, maar
even zoo goed moeten de wachtenden betaald worden. Dit verlet kwam
de ïï.-V.Philips op vijf millioen per jaar te staan, vandaar deze maat-
regel. Voor het personeel had het bovendien nog dit voordeel, dat ze,
in verwarmde lokalen gevisiteerd werden en dus niet in weer en wind
uit de autobus op den weg moesten wachten.

3r Belgen, waaronder ongeveer 800 meisjes, was gaarne
* •»•* . iw* SA v «̂  «-• \-^t-i w ,£

Het gros de]



aan het werk gebleven, maar vreesde voor terreur. Teekenend was het
echter, dat de raddraaiers zelf gingen werken, wat de stakers hun
streng verweten.

Yerder had de staking een rustig, verloop en heb ik van geen geweld
of wandaden gehoord, noch op de terreinen der U.V. noch in de stad.

Met de stadspolitie was steeds een nauw contact.
Tenslotte doe ik U hierbi-j toekomen eenige courantenknipsels

betrekking hebbende op de voormelde staking en haar oorzaak.



STADSNIEUWS
SMOKKEL-BUSSEN.

Het is een publiek geheim te Eindr
hoven en ook ver daarbuiten, dat door
de Belgische arbeiders en arbeidsters,

'die bij Philips, werken, dagelijks gruoui
hoeveelheden smokkelwaar ons land
binnenkomen ten nadeele van onze
volfcshidshoüding. Wij verheugden ons
daarom zeer, toen men ons kon be-
richten, dat Woensdag In de Gagel-
straat een aantal bussen is aangehou-
den en doorzocht en dat men hierbij een
•Het onaanzienlijke hoeveelheid smofc-

'waar fa beslag heeft genomen.

Eindhovensch Dagblad
van 16-1-'47-

Volgno.

A*:o/

ijt* / * &^fBelachelijke pretenties
Een jdeel van de Belgische werkne-

mers bij de N.V. Philips fe gisteroch-
tend -in staking gegaan in verband met
de verlegging van de douanecontrole
van de grens naar de stad Eindhoven-
Het arbeidsverlet -was door allerlei for-
maliteiten aan de grens tot dusverre zeer
groot «n de directie meende hét verzuim
tot een minimum te kunnen beperken,
door een nieuwe regeling voor te stellen
een regeling, waaraan door de autori-
teiten medewerking werd verleend. Het
gevolg was, dat een poliHe-eseorte van
de grens af noodzakelijk wak geworden,
omdat anders de gelegenheid zoo worden
geboden eventueele cantrabancte onder-
weg uit te laden. De betrokken Belgen,
die zooals bekend waarschijnlijk aan de
grens iets meer vrijheid genoten en bij
controle in Eindhoven Ww bijverdienste
zagen vervallen, accè'Èteerdéh' deze
nieuwe regeling niet en protesteerden
tegen dezen maatregel door...... in sta-
king te gaan-

De directie heeft Inmiddels verzocht
de controle weer uit te veeren; zooals
deze tot op heden heeft plaats gevon-
den en hoopt dat deze proteststaking
vandaag weer-tot het verleden zal be-
hooren.

Mogen wij hieruit bet gevolg trekken.
dat men het euvel van het ontduiken
van Invoerrechten minder telt dan -hef
verlies van deviezen-werkkrachten?

Eindhovensch Dagblad
van 17-1-'47-

'cA'

W ,



9** 2 G./194?» Eindhoven, 17 Januari 194-7.

t * * 0'ft f

^////Y/
~ //--/— m H.^
bussen «en graaft aantal

Volgno.

voert dagelijks met eigen auto»
e en TOWMttuJfct arbeidskrach-

ten aan vanuit Sel^le. tiet betreft la hoofdzaal 4*ugdle* P«r*«-
Dfftt vaji 15 * 33 £***•* 3» controle op aanwezigheid van smokkel-
waren ver£»or«aakt aan de grens regelaatig opontnoiid» eoodat d»
tmasen door allerlei oorzaken t» laat k<*a»n.

Dit laatste bete«fe*nt voor d« ft*?« pM
lies" «n voor belaagt»* ol>«idea «o a* swt h«a In

te

ii«t looa".
ti
lit

f*eea
tus«l v*x^Mill»«rlaë vaft »*riu»«»«ra plaat»

To»tt op ie Jaattart 1916 **aa«l
plaat» vond, t>rak *ls ««««ablliclwlljk <s*volg «ft
uit. poos? d» politie »*r )̂;oo«iad*llijk alle

de
eoaf Uot

PÜLtpa' Direoti» «n art «ld* t «r

opt*
door de

I*f

i* Directie willigde d«a e«i^jten «isch
tw««<le4S eisefc. On 15 uur i.wao«a de stakers op ü»t Hlhelad-

aaplein bi^««a «•nwi.ad* é«m uitslag d«r bespreking te
13-10 uur werden de stait«*?s over de stad verspreid*
aioJa aaar Mtaeoof * öe*icütlgdeü etsl«g««, ea*.

Alle« fe&d »ea ordelijk verloopt van ord«ver»1förli»« «m»
sprake en d* politie behoefde niet data aanmakend op te
a. f egea dea avond rond het vertrek der tetasea mm» België

OJP den nonaalen tl|t en op normale *1|8« plaats. f«Ii$i« met
bageleidsie aet traneport naar é» grea« «a «eldde na te-

tî drugkeer m 19 oor» dat eieh ti^dena tat transport
d^rhedea hadden voorgedaan.

aorgen zi^n de art>«id«r3 weer naar ladhoven
doch aet werfc -«*r4 aiet kervet,

Januari 19^?, ««l 4« Directie der H,V* billpe
weder een bespï-ekin«: t*«K«l» nabben B*et ««m afvaardiging raa*

het «,elgiscii Arbeidörsöyadieaat,
KiM>É3m de resultaten hiervan beHeail ai^n, aal claaroatrent

berlent,
7 oor aoover na te gaan draagt d»- at a k ing geen politiek

karoitter* Het aantal atakere bedroeg ongeveer I*CK^« bepaalde
leidere »«ren niet aan te vl|««%* Peraonen van MsderlandBcn»
nationaliteit of andere dan Philip»1 arbeidere werden tu»««ften
de ataku^e nle% waexgenoöieïi.*

lieden, 17.30 mi» kwaa: telefonisch berieat bianea» dat de
.ia fettiaCia** tie»

Goll



De decentralisatie van de
Philipsindustne

BUREAU B

Laschstavenfabriek
te Utrecht

Oe N-V. Philips gaat haar laschsta-
venfabricage van Eindhoven overbren-
gen naar Utrecht, waar ze in het ge-
bouw van de M-K-A-F. aan de Croeze-
laan zal worde» geïnstalleerd. In die
fabrieksgebouw was tijdens de bezet-
ting gevestigd de met Duitsch kapitaal
werkende N.V. Machinerieën- en Appa-
ratenfabrieken. welke na de bevrijding
onder beheer kwamen te staan van
het Beheersinstituut. Deze instantie
heeft thans de MEAF-gebouwen aan
Philips 'toegewezen.

Gebrek aan arbeidskrachten en aan
fabrieksruimte hebben tot deze over-
plaatsing gekid. Behalve, dat men nu
in Utrecht een geschikt gebouw kon

krijgen, bestaat immers l» deze stad
een overschot van ongeschoolde ar-
beidskrachten, waarvan bij het vestigen
van de laschstavenfabriek.ruim honderd
man werk zullen kunnen vinden. Bo-
vendien vormt de laschstavenfabriek
een op zichzelf staande eenheid, die
nie£/ afhankelijk is van de leverantie
van bepaalde onderdeden, afkomstig
uit andere Philips' bedrijven, zoodat
deze afdeeling zonder het minste be-
zwaar „op stap gaan gaan". De lasch-
stavenfabriek met haar bijbehoorend fa-
briekslaboratorium, proeflasscherlj, es-
peditie en pakfcerij zal worden Inge-
richt over een fabrieksroimte van ruim
5000 M2. De noodzakelijke verbouwin-
gen en inrichtingen zullen vermoedelijk
ongeveer een half jaar, in beslag nemen-

Ook een vestiging te
Doetinchem.

Verder heeft de N.V. Philips ^de
oude gebouwen met terreinen van de
„Nemaho'1, gelegen aan de IJsselstraat
te Doetincheffl, aangekocht met het
doel daarin een onderdeel te vestigen
van de fabrieken te Eindhoven. Op
dit moment kan nog niet met zeker-
heid gezegd worden welke producten
Philips in Doetinchem gaat producee-
ren. Binnenkort zal begonnen worden
met enkele noodzakelijke verbouwingen
aan de op het terrein staande groote
»obds. Over ongeveer twee maanden
hoopt men zoo ver te zijn, dat men
zich hierin provisorisch kan vestigen.
Daarna is men voornemens, zoo ver de
beschikbare materialen dit mogelijk ma-
ken, de bestaande ruimte met enkele
gebouwen uit te breiden.

Het gewestlijk arbeidsbureau te Doe-
tinchem deelde mede, dat voldoende
werkkrachten aldaar te vinden zijn-
Wanneer Philips in Doetinchem goede
ervaringen opdoet, is het de .bedoeling
in die plaats een blijvende nederzetting

j te vestigen en op den duur werkgelegen- •
heid te scheppen voor enkele honderden

1"- • "
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De staKende Belgen
bij Philips

Ook Vrijdag heeft de groep staken-
de ; Philipsarbeiders uit België het werk >
niet hervat. Op verzoek van de directie i
hebben gistermiddag vertegenwoordi-
gers van Belgische vakvereenigingen i
[besprekingen gevoerd met de afdeeling
sociale zaken van de Philips bedrijven-:

In dit onderhoud — aldus het com-'
muniqué van de directie ~ werden

namens de directie de^ punten naar
voren gebracht, die belangstelling ver-
dienden- Van de zijde der Belgische
vakvereenigingen werd een aantal 'ver-
zoeken ingediend. Zooals gebruikelijk
is. werd als voorwaarde gesteld, dat
niet tot onderhandeling wordt overge-
gaan, voordat de arbeiders het werk
hebben hervat. Op een bijeenkomst van
de Belgische vakvereenigingsvertegen-

woordigers met de w^knemers, werd
den stakenden geadvaeerd, het werk
Zaterdagochtend normaal te hervatten-

Het niet aan het werk gaan Vrijdag-
ochtend vond zijn oorzaak in het ^eit,
dat de stakende arbeiders, nadat hun
toegezegd was, dat de douanecontrole
w-eer als vanouds aan de grens zou
plaats vinden, het arbeidsverlet vaa
Donderdag uitbetaald wilden hebben.

Hedenmorgen zou, indien de staker*
het werk hervat zouden hebben, tus-
sühen de Belgische vakvereenigingsver-
tegenwoordigers en de directie voor
sociale zaken van de N-V. Philips een
bijeenkomst belegd worden, waarop de
ingediende verzoeken besproken zulle*

i worden-

i.
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Eindhoven, 24 October 1946.

Aan de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-Qravenhage.

Ik bericht U, dat 23 October 1946 een wilde staking
uitbrak op de apparatenfabriek der N.V.Philips, omvattende
•¥_ 160 - 180 personen.

Ongeveer 10$ was georganiseerd, de rest niet. Het waren
meestal personen uit de buitengemeenten en Belgen, die aich
van geen organisatie aantrekken.

De reden was het niet halen van eenheden, als gevolg
van het verloop van personeel aan den band. Hieuw personeel
bezit nog geen routine en stagneert.

Heden morgen zijn allen aan het werk gegaan en wordt
overleg gepleegd.

•d'
--^ v V,v


