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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST.
'S-GRA.VMHAGE, 21 Mei 1947

. GEHEIM. , Javastraat 68.

No, B, 15045 ' rpA-i . T-ITR-XQ Pn
Biet»1 1 H. Typ,: RD*13 iel*' il±öóy en
Onderwerp: Vergadering E.V.C.

' «ah öpeabore vergadering der l .V. C., gehouden
te Zuidbroek, op 2 Mei 1947,

Op I Mei 1947 hebben ongeveer 40 landarbeiders, werkzaam ".
bij verschillende landbouwers te ïïiterburènf gemeente Zuidbroel;)̂
het werk neergelegd,. Deze staking was het. gevolg van een loon-
geschil, waarbij de landbouwers de losse- c.f losvaste arbeiders'
f40j64 per uur betaalden, terwijl laatstgoroómdeA f ..0, 70 per
•uur eisten. Daar volgens de bestaande arbeidsvoorwaarden de
landbouwers niet moer dan f .0̂ 64 per uur mogen uitbetalen, zijn
de arbeiders oen wilde staking begonnen* Toon echtor bleek, dvïtt
deze staking niet georganiseerd was o'n zich ook niet uitbroiddcjy
hebbon ongeveer 20 arbeiders het werk op 2 Mei 1947 weor hor-
vat, waarbij l Moi, in ovorlog met do betrokken landbouwers,
als oon' snipperdag word gerekend. "

Naar aanleiding van bovenvermelde staking, is door do
plaatselijke afdeling der E.V.C, to Zuidbrook oon openbare ,
vergadering voor landarbeiders bologd op E Moi 1947, in "Ons
Gebouw" to Zuidbrook, wolko vergadering door ongcvoor 45
'personen- word bijgewoond. To ongeveer 20 uur opende do secre-
taris dor E.V.C., afdeling Zuidbroek, genaamd Albortus KUIP̂ -U,
geb,19 Maart 1918 to Assen, ÜLiuadarbeidcr, wonondo to Uitorburon
A. 17 te ZUlDBBOSEj do vergadering met te zoggen dat deze- indcr*
haast was belegd om te bosprokon of men al dan niot zou.stalcouv
To Üitorburon staakte n*l. oon godcolto dor landarbeiders en
in Zuidbroek goon van hen.

Hierop ' sprak Hendrik v.d.Molon. gob. 5-3-1904, wonende
te Woltorsum, die zijn redo begon- mot oon uiteenzetting to
geven over de loon- on prijspolitiek dor Regering. Hij zöi
o. m, dat mon moest blijven strevon naar gclpido economie.

- Vervolgens <-

VERZONDEN AAN; - ' .
Z.Ë.de Ministor van Binnenlandse Zaken. -
Z.E.do Minister van Justitie.
De riecr Comm.dor Koningin i/d Pro v, Groningen,
Do Hoer Hoofd Afd.III B v.d.Gonoralo Staf,
De Hoor Hoofd Soctio III M.I.D.̂  Marinostaf^
De Hoor Hoofdcommissaris van Politie to Amsterdam. .
De Heor Hoofdcommissaris van Politio to Rotterdam.
De Hoor Hoofdcommissaris van Politio to Don Haag.
Do Hoor Hoofdcommissaris van Politie 'to Utrecht. '
De Heor Hoofdcommissaris van Politio to Groningen.
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Vorvolgóns noomdo hij hot tijdstip van do staking niet good
gekozen» Sprokor zei, dat de "bond (E.V.G.), altijd volkomen
achter de arbeiders stond, ook indion dezen zelf meenden to
moeten staken, doch hij kourde do wijze van staken, zoals
die thans plaats vond, af, daar op deze manier resultaten
toch zouden uitblijven. Vorder wekte hij op om steeds te
'blijven strijden tot hot verkrijgen van betere arbeidsvoor-
waarden, Aan het eindo van zijn rode gaf hij do aanwezigen
gelegenheid om vragen to stellen, waarvan door enkelen gobruil
werd gemaakt, • -
. , A,Kuipor sloot de vergadering mot do opwekking om zio;;
to organiseren, daar velen dor aanwezigen nog ongoorganiscci-rl
waren.

opgemerkt kan nog worden, dat op 9 Moi 1947 vrijwel
allo landarbeiders to Zuidbrook hot werk hebben horvat.

Typ,i RD.L
Ooll.; dR„



PROCUREUR-GENERAAL
FGD. DIRECTEUR VAN POOTIE LEEUWARDEN,

ZAAILAND
TEL. 3345 - K 51'RP.No. 7.39/42.1947

Aan: de Heer Hoofd van de CENTRALE VEILIGHEIDS-
DIENST
te 's-G r a_v__e__n h a g e.

Javaŝ aat 68 .
Onderwerp: stakingen.

Hierbij bericht ik UEoogEdelGestrenge, dat
op 5 Mei 1947 in de gemeente Oldehove een 125-
tal werknemers in het landbouwbedrijf hun werk-
zaamheden hebben neergelegd, doch deze op 7 Mei
wederom hebben hervat. Oorzaak hiervan was een

. aftrek van 3 cent op het standaardloon van fl.
0,67 per uur door de werkgevers ter vorming van
een pensioenfonds. Geen enkele organisatie
Steunde deze "wilde" staking. Bijzonderheden
deden zich niet voor.

Op 16 Mei 1947 is bij de Drentse Land-Ont-
ginnings Maatschappij Griendtsveen te Erica on-
der het personeel, werkzaam bij de turfstrooi-
selfabricage,een staking uitgebroken. De eis
der stakende arbeiders is loonsverhoging. De
staking omvat 14 leden van het fabriekspersoneel,

Tot op heden wordt bij de firma Veldkamp
te Schoonebeek niet gestaakt. Verwacht wordt,

( dat ook bij andere turfstrooiselfabrieken in
- deze omgeving het werk door de arbeiders zal

worden neergelegd. Wanordelijkheden hebben zich
tot dusverre nog niet voorgedaan.

Typ.sIÉ1 De Procureur-Generaal,
Coll.:̂  fgd.Directeur van Politie,

BURSAUD j __
•j

•• i i— • - -- - | De Zaaijer.
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Behalve de reeds genoemde personen^ t.w. Meuwpoort, van der Kleij

Stikkelman en van de Akker,hebben ook nog witting in de personeel!

raad de navolgende /personen,die eveneens op het. podium in de

zaal haèden plaats genomen:

Jacobas Ante on de Nie,geboren te Delf t, 9 Janaari 1906,wonende

Oostsingel l? te Delft,

-Frank Hugo van der'Heul,geboren te Delft,29 Deceaber 1896,

schilder, wonend e Kloosterkade >1 te Delft en

Antoon Adrianus Gornelis van Asselt,geboren te u elf t, 19 Novem-

ber Iö90,voorman,wonende o •W.tfris'oplein 36 te Delft.

In een gang nabij het vergaderlokaal werd nog aangetroffen

de voorzitter van de afd.Delft van de js.T.G.: Wilhelm

Johannes van. i;am,geburen te j>e'if-c ,20'Jumi 1902,die niet op

de Kabelfabriek werkt,doch aldaar blijkbaar de zaak kwam ver-

kennen. ' •

I.D.Delft



SPANNING IN DE BLIKF. TE LEEUW

2 7ME.IW

\e pogingen, die men de laatste tijd op de Blikfabriek

Leeuwarden aanwendt, om de productie te verhogen, brengt 01
mijdelijk spanningen in het bedrijf met zich mede. t

In deze Blikfabriek is thans een econoom werkzaam,
bezig is door een ver doorgevoerde rationalisatie (betere\
stelling van de arbeiders, wijziging van de arbeidersmethodê
enz.) de productie aanmerkelijk té verhogen. Nu zijn de arbeiders
niet tegen de opvoering van. de productie. Integendeel, zij juichen
deze toe, maar zi'j zijn van mening, dat deze productie-verhoging
niet uitsluitend ten goede behoort te komen aan de patroon.
De arbeiders verlangen, dat met de verhoging van de productie
ook een verhoging van hun uurloon gepaard zal gaan, (Zij verdienen
thans 80 cent, wat dus in deze tijd veel te laag is).

De arbeiders zullen erop toe moeten zien, dat bij deze
rationalisatie niet het vooroorlogse jaagsysteem.weer in wordt
gevoerd, dat tot een moordend tempo leidde. Het uitspelen van de
arbeiders tegen elkaar, moet tot het verleden behoren.' Opvoering
van de productie, goed, de arbeiders zijn er voor te vinden.
Maar zij verlangen medezeggenschap in het bedrijf, speciaal over
lonen en arbeidsvoorwaarden, en verhoging van hun uurloonj

RD. Coll.



i G&WESJL ' B-HEHTOGENBOSCH
*" "*DER~ RI JKSP01IT ffi

DISTRICT EINDHOVEN
COMMÏJDAITT.

. a/1947 Geheid.

BIHDHOVBN, 22 Mei 1947.

'OHDBHWBRP; Beëindiging staking op
zinkfabriek te B u d e l .

Bijlagen: BUREAU C

Volgno.

2 7MEH94? ' ;

l
In aansluiting op mijn schrijven d d /l 9 Mei 1947,

litt. Z/1947 Geheim, betreffende "Staking op zintcfabriek
te Budel, heb ik de eer UHoogedelgestrenge te berichten,
dat dez.e staking ingaande 21 Mei 1.1. 6.00 uur voormiddag
is beëindigd.

Alle arbeiders hebben het werk hervat, nadat de
bestuurders van hun vakbond hadden kenbaar gemaakt, dat een
wilde staking in deze niet was gerechtvaardigd. Tot op heden
zijn geen eisen van de arbeiders ingewilligd.

Thans hebben de arbeiders zich in verbinding ge-
steld met hun vakbond en zullen de bestuurders daarvan met
de Directie der Zinkfabriek over de bestaande grieven gaan
ccftereren.

Tijdens de staking hebben zich geen ongeregeldheden
voorgedaan en extremistische activiteit is niet gebleken.

Typ: vdH.
DE DISTRICTSCOMMANDANT,

De Officier der Rijkspolitie 1 e.klasse,

H. W. W e e r t s „
AAN:
Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
te

' s - G - r a i V e n h a g e . (in duplo) .



GEWEST • S-HBHÏOGSFBOSCH

DISIHICT EIIDHQVEN
OOMMAKOABT.

litt. a/1947 Geheim.

QBDBElBBEi Staking op Zinkfabriefc
té B u d e l .

Bijlagen;

j J Volgno.

HOVEN, 19 Mei ifcRV. "—• —-
;; i O M6194/ /

Hierbij moge ik UHoogedelgestrenge berichten, dat
hedenmorgen, 19 Mei 1947 te 5.00 uur, een wilde staking is uit-
gebroken bij de N.V.Zinkfabriek Zincs de la Campirre te Budel,

De staking omvat 120 zinkovenarbeiders, die het
werk hebben neergelegd, omdat bepaalde personen als onderbazen
(surveillanten) zijn aangesteld en deze, volgens de mening van
het overige werkvolk daartoe niet bekwaam zijn.

Tot dusverre heeft de staking een ordelijk verloop;
wanordelijkheden of incidenten van v/elke aard ook, zijn niet VOD*
gekomen.

Blijkens ingekomen bericht van de Groepscommandant
der Rijkspolitie te Budel, behoeft de oorzaak der staking niet
mede aan politieke activiteit te worden toegeschreven.

Typ? vdH.

DB DISTKICISCOMMA1DANÏ,

De Officier der Rijkspolitie 1e. klasse,

H. 1. W e e r t s,

AAH:

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
i

1 s-Gravenhage (in duplo").



GEÜBST ABNEEM der RIJKSPOLITIE.
District APELDOORN.

COMMANDANT.

W. no. 25.
Aantal bi.llagen; 2.

j B
, 26 April l ?ÖVVolgno.

30 APR.1947

Ik doe U hierbij toekomen een afschrift van
het schrijven van den Groepscommandant der Rijkspolitie te
EPE, d.d. 24 April 1947, no. 2SO, alsmede een afschrift van
een tweetal berichten uit de NIEUWE APSLDOORNSCHE COURANT,
resp. van 24 en 25 April 1947, alle bescheiden, naar den in-
houd waarvan ik U kortheidshalve moge verwijzen, betrekking
hebbende op de inmiddels weer geëindigde staking aan de
ijzergieterij VULCANIS te Vaassen, gemeente Epe.

De wnd. Districtscommandant
der Rijkspolitie.
J.J. Bijleve*!.

- Aan
het Hoofd van den C.V.D.

te
rs GRAVENHAGE.
Javastraat no. 68.



GEWEST*ARNHEM der RIJKSPOLITIE.
District APELDOORN.

Afdeeling EPE.
Groep SPB.

A F S C H R I F T .
EPE, 24 April 1947,

No.250.

Aan den Heer
Procureur-Generaal, fgd. Directeur van politie te ARNHEM.
Inspecteur Generaal der Rijkspolitie te j.s,„GR4VEMHAQE.
Gewestelijk Commandant der Rijkspolitie te ARNHEM»
Districtscommandant der Rijkspolitie te APELDOORN.
Burgemeester der gemeente EPE en
Afdeelingscommandant der Rijkspolitie te SPE.

ONDERWERP; staking te Vaassen, gemeente Epe, doch
ook rees weer opgeheven.

O

In aansluiting op mijn telefonisch bericht betreffende ne-
vensveriteld onderwerp, heb ik de eer UEdelGrootschtbare, U
Hoogedelgestrenge, U We IedeIgestrenge, ü Edelachtbare en U
Edele beleefd te berichten, dat er hedenmorgen een sataking
was uitgebroken op de fabriek van de N.V. Ned. Ijzergieterij
"Vulcanis" te Vaassen, gemeente Epe, waarbij ongeveer 4OO
arbeiders waren betrokken.

De oorzaai: van de staking was echter geen loonverschil,
maar het laten verrichten van sjouwer werkzaamheden, door
vaklieden uit de speciale afdeelingen. Daar er geen voldoen-
de sjouwer lieden aanwezig waren, was de Directie er toe o-
vergegaan om vaklieden voor die werkzaamheden aan te wijzen,
hetgeen niet naar den zin van laatstgenoemden was.

In een vergadering van de Directie der fabriek met Hoofd-
bestuursleden van Arbeidersbonden is een en ander in der min*
ne geschikt, met het gevolg dat hedenmiddag de staking ook
weer werd opgeheven.

Ongeregeldheden hebben zich niet voorgedaan»
De Groepscommandant, Gpperwr.

w.g. B.J. van Brussel.

Voor afschrift conform.
De adjudant der Rijkspolitie te Apeldoorn»

H. de Wilde.



Uittreksel uit de NIEUWE APELDOORNSGHE COURANT
van Donderdag 24 April 1947.

STAKING bi.i "VULCANIS" te VAASSEN.
4i-i.u-j,

Gistermiddag is bij de ijzergieterij "Vulcanis" te Vaassen een
staking uitgebroken. Het geheele personeel heeft het werk neerge-
legd. Thans zijn besprekingen gaande tusschen de directie der fa-
briek en vertegenwoordigers der Vakorganisaties. Verwacht wordt,
dat op zijn vroegst vanavond een beslissing zal vallen.
De aanleiding tot de staking is een loonconflict.
Onlangs hebben een aantal sjouwers ontslag genomen, omdat zij el-
ders meer konden verdienen en de directie niet genegen bleek,hun
loonen te verhoogen. Het aldus ontstane "gat" in de bezetting,
moest worden aangevuld door geschoolde krachten. Deze moesten bij
toerbeurt het werk van een sjouwer doen, kregen het loon van dezen
plus een toeslag, maar bleven beneden hun normale loon. Toen giste*
ren aan enkelen werd opgedragen, dit werk te doen, weigerden zij,
waarop zij op staande voet werden ontslagen. Daarop zijn alle ar-
beiders, in totaal ongeveer 325 man, in staking gegaan.

(' Uittreksel uit de NIEUWE ARELDOCRNSCHE COURANT
van Vrijdag, 25 April 1947.

VAASSEN. Arbeiders bi.i "Vulcanis" weer aan het werk.

De staking bij de ijzergieterij "Vulcanis" te Vaassen is geëindig<
Hedenmorgen zijn alle arbeiders weer aan het werk gegaan, ook de
ontslagenen. De directie heeft in zooverre toegegeven dat de arbei-
ders niet meer zijn sjouwerswerkzaamheden te verrichten. In den
loop van de volgende week zullen tusschen de directie der fabriek
en vertegenwoordigers der vakorganisaties nadere besprekingen wor-
den gevoerd om tot een definitieve regeling te komen. Zoolang zal
het dus een eenigszins "gewapende vrede" zijn.

Voor afschrift conform.
De Adjudant der Rijkspolitie te Apeldoorn.

H. de Wilde. •



IHLIOETINGMDISMST TE HENGELO (0 ) .

No. ID. Je/47

Onderwerp: Stakingen bij de
N,V. G.DIKICSRS & Qo. te Hengelo(O).

C'.

- G E H E I M

l 4APR.W7
•••«—•—•i""̂ *"̂ "
ACDIA//V

Op IQinsdag 2Ï April 1947 ontstond onder de arbeiders
van de appendage fabriek- van de N.V. G.Dikkers & Go. te Hengelo
(0) een a lgeme^ne ontevredenheid, daar aan de beambten van de
kantoren, zooals voorheen ook gabruikelijk was, een gratificatie
of. tantième uitgekeerd was geworden. De arbeiders uit de werk-"
plaatsen elschten eveneens in aanmerking te komen voor een gra-,
tificatie. ' . :
In de middaguren van Dinsdag 21 April 1947 werd gedurende de
werkuren hierover vergaderd, zoodat korten tijd in de werkplaat-
sen niet gewerkt werd.
In den morgen van Woensdag 2? April 194? legden de arbeiders
uit de werkplaatsen gedurende ongeveer een uur het werk neer,
waarbi j op het fabrieksterrein vergaderd werd. In den middag
van dien zelfden datum werd wederom gedurende een uur het werk
neergelegd en vergaderd op het fabrieksterrein.
De arbeiders werden tijdens deze stakingen toegesproken door
K.V.C, leden, dooh ook door leden uit de fabriekskern. De laat-
sten adviseerden aan het werk te blijven, hetwelk ook in over-
eenstemming is met de voorloopige besluiten van de vakbonden,
waarbij de E.V.C, niet betrokken is.
De Directie gaf tot op heden niet toe. Zij is hiertoe ook niet
in staat, daar een dergelijke baslissing volgens de bestaande
statuten van de N.V. niet juist zou zijn en de betreffende
Commissarissen van die K.V. hierover eerst in een vergadering
zouden moeten beslissen.
Aan de proteststakingen werd ongeveer door 1000 arbeiders deel
genomen.
De onderhandelingen zijn nog gaande. Er is sprake, dat men in
het bedrijf tot een algeraeene staking zal overgaan.

°P £3 April 1947 verzonden asn het
HOCTO.van den GKTTRALEN VEILIGHEIDSDIENST

te 's - G r a v e n h a g e.

In afschrrft aan den PROCURECTR- GEFSRAAL
fgd. DIRECTEUR VAN POLITIE te A r n h e m
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Ar Be i Be r s wensen n ief
chietgesteld ie worden
Proteststakingen bij Dikkers

» (Van onze verslaggever) .
Dinsdag zijn 's morgens en 's-j
middags bij de „Dikkers fabrie-
ken", Hengelo proteststakingen
gehouden van één uur, wegens
ontevredenheid over de winst-
verdeling.

Aan de beambten was n.l.
een winstuitkering ver-
strekt van 5 a 15%, maar
de arbeiders waren buiten
de verdeling gehouden. DU
wekte de ontevredenheid op
van de arbeiders, die Dins-
dagmorgen van 10 tot 11 u.
in bespreking bijeenkwa-
men om met de kern deze
zaak te bespreken. De fa-
briekscommissie trad daar-
op in onderhandeling met
de directie. De directie was
echter van mening, dat de
arbeiders niet voor winstuit-
kering in aanmerking kwa-
men, daar zü naast hun ge-
wone loon ook nog stukloon
ontvangen.

Hierna weigerde de directie ie-
dere verdere bespreking. Daar-
op hielden de arbeiders 's mid-
dags van 3 tot 4 opnieuw een

proteststaking. Als gevolg hier-
van voerde de kern Woensdag-
morgen een gesprek met de di-
rectie met het volgende resul-
taat:

Wanneer de jaarrekening
bekend is zal dé directie in
overleg met het dagelijks
bestuur van de fabriekskern
onder ogen' zien, de 1% stor-
ting in het pensioenfonds,
die de arbeiders reeds 1H
j'aar vrUwillig betalen, te-
rug te betalen. :

Deze vrijwillige bijdrage werd'
door de arbeiders betaald, opdat
reeds gepensionneerden p. week
f 3.— meer uitgekeerd konden
krijgen. De fabriekskern is una-
niem van mening, dat gezien de
uitspraken van het college van
Rrjksbeiniddelaars geen andere1
oplossing mogelijk is. Onder de
arbeiders bestaat echter nogal!
verschil van mening over dit |
voorstel. Zij zijn van mening,
dat de door hen gestorte gel-
den niet van de winst afgaan,
die door de N.V. Dikkers ge-
maakt is,



POLITIE \N OP ZOOM

Bergen op Zoom,

Nr' Kabinet
P ht op schrijven van :

Onderwerp:

staking 17 Haart 19̂

Geheim

r . -i..;:»

CUREAU B •

kr: i
L. ! //.v-/^

Volgno.

Ij 9 APR.194?

JACDl/^/r

Ik heb de eer DEdel ge strenge beleefd het nacrolgende te be-
richten»

Op 17 Maaxt 19̂ 7 staakten 31 van de 85„in de ijBexgieterij
van de fa. P.J.van Meohelen, zaidsIngel 3̂  te *erg»n op Zoom ,werkza-
me arbeiders als protest tegen te lage loonen en prestatiepremies.
Op 18 Maart 19̂ 7 werd het werk hervat; ongeregeldheden deden sioh
niet voor. De door de arbeiders gestelde eisohen werden niet ingewil-
ligd» Het betrof een »gn* wilde staking, buiten de desbetreffende ar-
beidersorganisatie om*

De wnd« ̂ orpsohef,

Hoofd O*V*D*
Javaetraat 68
DEH HAAG.

(Th. lessen)



POLITIE , \N OP ZOOM

Nr. Kabinet

B ht op schrijven van:

Onderwerp:

staking 28 Haart 19^7
Bijlpgefn

Öergen op Zoom, IJ ApXll 194-7»

Geheim

BUREAU B" Volgno.

1 '-9 APR.1947

laar aanleiding van üw neven s versie l d schrijven, heb Ik de
eex üEdelgestrenge net narolgende te berionten.

Op 28 Kaart 1947 staakten 23 sjouwers, werksaam in de Ijiex-
gletexi^ van de H. V*Maotxine«f abxlek H Hol l and". Havendl 3k te Belgen op
?i9Qm. Geslacht wexd een looneverhooging van l 4 2 oent pex uur, o m «oo-
doende gelijk geschakeld te worden met In soortgelijke ondernemingen
«exkcame axbeldexa • Het betxof een »g. wilde ataklng.,bul ten de desbe-
treffende vakorganisatie on, on «elke xeden ook geen bemiddeling werd
verleend. Hadat op 31 Maart 19^7 de elach tot loonsverhooging was in-
gewilligd, werd net welk op l Apxll d.a*T* neiTat*

Ongeregeldheden deden si oh niet voox»
Be wnd.borpsohef,

Hoofd G.V.B.
Javaetraat 68
BiRQfflï OP 8001,
'J tr^^f

(Th. J.M. Jmdrle s sen)
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C. V. D.

flo;120/-47-Gehe

» _ _ _jmtl u , , . . . .

ik v '.:." ~v"~'
bed a, 5 April 1947.

- v-

Onderwerp;"Wilde werkstaking te
Bergen op Zoom,"

Volgno.

- 9

•ACD//JJ/*
Met verwijzing naar d.z.schrijven - nummer en

onderwerp als hierboven - en gedateerd op l April 1947»
ik U HóogEdelGestrenge berichten, dat - blijkens de uit Ber-
gen op Zoom ontvangen berichten - de op Vidjclag, 28 Maart j.l.
op de machine-fabriek K.V»"Holland" aldaar uitgebroken wilde
werkstaking, omvattende lö arbeiders, inmiddels reeds weer is
beëindigd.

Nadat de directie dier fabriek besloten had aan
den eisch der arbeiders, betreffende het toekennen van een
loonsverhooging van 2 cent per uur, tegemoet te komen, hebben
deze in den morgen van Dinsdag, l April j.Lallen het werk we-
der hervat.

A a n
Den Heer Hoofd van den C
J a v a s t r a a t , 68.
's-G R A V E N H A G E.
= = = at a> as a B a = c a s s sa m a a s as 9 s B



C. V. D.

BUREAU B

OKU m: | S- V-'S?
ï?eda, l April 1947,

No: 120/-47-Gehëim

Onderwerp;''Wilde werkstaking te
Bergen op_ Zoogt*"

Bij lagen : één»

Hierbij gaand heb ik de eer U HoogEdelGestrenge
te doen toekomen, een opgeplakt courantenberichtje, uit het
te Roosendaal en te Bergen op Zoom verschijnende dagblad het
"Brabantsen Nieuwsblad", van Maandag, 31 Maart 1947f betref-
fende een op de Machine-fabriek R»V."Holland" te Bergen op
Zoom, j.1.Vrijdag uitgebroken wilde werkstaking.

Bij informatie is mij gebleken, dat het hier betreft
een 18-tal arbeiders, die eenige dagen geleden door de direc-
tie werden aangenomen voor sjouwerwerkzaamheden, tegen een
uurloon van 74 cent.

lenige weken geleden werd door een groepje arbeiders
van de Machine-fabriek van Van Mechelen te Bergen op Zoom,
die dergelijke werkzaamheden verrichtten en ook 74 cent per
uur verdienden, eveneens gestaakt, met het resultaat dat aan
hen door die directie toen een verhooging van 2 cent per uur
werd toegekend.

Het door die arbeiders van Van Mechelen behaalde suc-
ces, is voor de 18 man, nieuwe arbeiders van de N.V,"Holland"
thans aanleiding geweest, om eenzelfde loonsverhooging te
eisenen.

Volgens mededeeling van de directie van de N.V„"Holland
is bij deze wilde staking geen sprake van eenigen invloed van
de C.P.N, of E.V»C, noch van eenige andere arbeiders-organisa-
tie en zal het conflict vermoedelijk spoedig worden bijgelegd,
door toekenning van de geeischte loonsverhooging, doch daar
de N.V."Holland" een onderafdeeling is van de N.V.Stork's-
Machine-fabrieken te Hengelo, moet daaromtrent met de directie
aldaar eerst overleg worden gepleegd, welke onderhandelingen
thans nog gaande zijn.

Het meerendeel der 18 stakers te Bergen op Zoom bestaat
uit vroegere smokkelaars, die nu door de hooge geldboeten en
gevangenisstraffen, welke den laatsten tijd aan dergelijke
lieden worden opgelegd, zich genoodzaakt zien te gaan werken,
doch liever lui dan moe zijn.

Tot heden is van eenige inmenging van een of andere
arbeidersorganisatie nog niets gebleken.

A a n
Den Heer Hoofd van den C
J a v a s t r a a t , 687

'a-G E A Y B N H A G B.
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WILDE STAKING ,
Ben twfhtigtal arbeiders van dei
NI? „Holland1' heeft VrijdagroiQ-J

diag het -werk neergelegd naar
aanleiding van een loonconflict.
Zij wilden n.l. een verhooging
van het'loon van 2 et. per uur,
welke eisch niet werd ingewilligd
De overige arbeiders hebben
echter, het werk normaal ter
hand genomen. Daar déze arbei-
ders behoorden tot -de transport-
afdeelihg, heeft de gieterij eenige
stagnatie. Zaterdag waren zij nog
niet aan het

"BfiABAMTSCH HIEUWSBIAD" van Maandag, Jl Maart 1947.

V / ,



INLICHTINGENDIENST - HENGELO ( O ) .

No. ID.

: Overwerk bij
Stork' s Mach, fabr, te Hengelo(O).

verzoek

Volgno.

GEHEIM

'

In a«niluiting op de berichten No«s 15/47 en
s 27 Febr_r-_en_^ Maart_1947 bericht ik IT omtrent het

p d e M a c h l n e fabriek "Gëbr.'Stork & Co. het volgende:
op een cl -r afdeelingen van gemelde onderne-

1947 het overwerk.
Maart 194-7 tot de overige voor

_
o véfT7irk
Een tiental arbeiders
ming aanvaardde op l O Maart
De afgetreden kern riohtte op
overwerk aangewezen arbeiders/ora alsnog met ingang van 17 Maart 194?
voor een tijdperk van 3 maanden 53 uur per week te gaan werk.en.
Zij voegde hieraan nog toe, dat wanneer hiera-an gevolg zou wórden
gegeven neder overleg gepleegd kon worden over de verkiezing van
een nieuve kern. De Directie had namelijk te kennen gegeven, dat
zij geen prijs stelde op een nieuwe kern, als de bet ref fende arbei-
ders bij h-m onderneming de adviezen van de door hun benoemde kern-
leden .niet opvolgden.
De Directie nam tevens iiaatregelen, dat z i j , die "onregelmatige
arbeid" verrichten in aanmerking konden komen voor het verkrijgen
van z.g.n. fout-ri jwielbonden. Hieronder vielen ook enkele van de
arbeiders, die overvjerkten.
Op Masndag 17 Maart 1947 had ongeveer ?0% van de arbeiders, die aan-
gewezen waren voor overwerk het overwerk aanvaard/. Op Dinsdag 18
Maart 1947 werd volgens bekomen inlichtingen practisoh door alle
daarvoor in aanmerking komend? arbeid rs overgewerkt.

Op 19 Maert 1947 verzonden aen het
HOOFD van den OEtïTRALEN TH3 IL IGHSIDSDIENS T

te ' s - G R A Y S N H A G B '
afschrift aen'.
PROCTTRETÏÏUG3KERAAL f gd.. DIRECTEUR VAM POLITIE

t e A R N H E M

BUREAU

J

ir-



u. -ED 'l̂ a/47 "r"

Onderjweroi Nadere inlichtingen omtrent
.het weigeren van overwerk door dé arbeiders
op de Machinefabriek van, G-gbr, S-tork & Co.

!^
Volgno.

ACD/////; GÜHEIM

/-/

. - - • In aansluiting op-het aan U vérzonden rapport no^
ID 15/47, d.d. 2? Februari 1947 van mi-jn dienst, bericht ik .
U nader het volgende:
Op Vrijdag 28 Februari 1'94'7 werd een bijeenkomst- belegd-door de
Algomeene Hed. Metaalbewerkers Bond afd. Hengelo(O); de R.,K,
Metaalbewerkers Bond afd. Hengelo(0) en de Chr. Metaalbewer-
fcers Bond afd. Hengelo(Ö). Ueze bijeenkomst werd bezocht door
ongeveer JOO personen. De vergadering sprak haar afkeuring uit
over de 'houding van de Kern, die buiten medeweten van dé vak-
bonden geadviseerd had over te werken. De Besturen van-boven-
gemeld e bonden meenden echter wel-te moeten adviseersn,het
overwerk te verrichten. Ongeveer 80 % van d- aanwezigen stem-
den voor het verrichten van overwerk. De aanwezigen waren al-
len afkomstig van de Machinefabriek G-ebr. Stork & Go., doch
opgemerkt aie.nt te worden, dat de meesten niet waren aangewezen
voor-het verrichten van overwerk.
In den middag van Zaterdag l Maart 1947 belegde de bedrijfs-
groep van Metaal van de E.V.C, voor de 'arbeiders van Stork een'
vergadering; ^veneens met het doel de'bespreking van het over-
werk bij Stork. Deze vergadering.werd bezocht door 85 personen.
Als sprekers waren op deze vergadering aanwezig de voorzitter ,

' van de B.V.C. .B. .Blokzi.il en de bekende Nioolaas Hillebrand.
voorzitter van de bedrijfsgroep Metaal bij de E,V,G», wonende
te ViTome<=-rveeT. Deze ver ga .3-r ing droeg een besloten karakter
enMbelangstellenden"werden dan ook angstvallig geweerd.
De onbekend gebleven voorzitter sprak er bij de opening zijn
teleurstelling over uit, dat voor deze urgente kwestie zoo wei-
nig br-langstelling van de zijde der leden getoond werd.
Ook Hillebrand, die daarna het woord voerde op deze vergade-
ring,sprak er zijn-teleurstelling over uit, dat het feit, waar-
voor het Hoofdbestuur -B.Blokzijl en hij, Hillebraad- speciaal
overgekomen waren, niet de belangstelling had van de mensohen,
die het overwerk geweigerd hadden.
Door Hiiiehrand en later door een kernlid van Stork uit de ver-
gadering -werdj een uiteenzetting gegeven over het verloop van
de gebeurtenissen bij Stork, waarbij de houding'van' diverse
kernleden gelaakt werd. Met 19 tegen 13 stemmen had de kern
destijds het besluit-genomen wel het overwerk te aanvaarden.
Diverse personen uit de vergadering voerden het woordzi en met
uitzondering van één oud kernlid adviseerden zij allen tegen
het overv.'erk. Deze sprekers voerden allerlei motieven aan op
grond w" a r van' zij tegen het overwerk waren. Aangevoerd werd
de slechte voorziening van fietsbanden, overalls, schoeisel
etc. "De Seeren moeten eerst maar,eens wat voor ons doen en
dan zullen wij eens wat voor de heeren doen", aldus een ge-
bruikte uitdrukking. Verder werd er nog aangevoerd, dat di- ,
viezen voor inproduotieve doeleinden werden aangewend. De hè-"
loften van Radio Oranje waren nog steeos niet vervuld en ook
werden de arbeiders uit de fabrieken gehaald om naar Indonesië
te worden gezonden.
B.Blokzijl beantwoordde de sprekers en-bracht naar voren, dat
deze aangelegenheid inmiddels' door het Hoofdbestuur van de
E',V.,C. Was besproken. Hi-j bracht in herinnering, dat de l.V.G.
tegen het verrichten van overwerk w&s. Di.t was echter niet een
recept, dat ten allen tijde opging. V/el was de E.V;C. voor
productieverhooging, doch ook dit wilde-niet.zeggen, dat men
altijd maar "Ja" zou..knikken, lis een goeci, voorbeeld noemde
hij het fei't, dat de mijnwerkers-extra arbeid verricht hadden.
Spreker meende ook, dat op andere manier.en dan door overwerk
tot verhooging van de productie kon word-en overgegaan. Hij
voerde daarbij a«n, dat de medezeggingschap van de arbeiders
in de bedrijven noodzakelijk.was. Wanneer de Nederlandsche
arbeidersklasse .wist waarvoor zij werkte' zou geen 80> maar
over de 100% arbeidsactiviteit bereikt vrorden. Hij voerde
verder aan, dat-op va e. k onproductieve wijze-de arbeid verricht •
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werd. De bestemming van de productie deugde yaak niet. De Va^k
> foutieve herscholing en omscholing van arbeiders in het bedri jf .

Het onttrekken van arbeiders uit alle bedrijven voor de strijd
in Indonesië,

,/Spreker o e f - n d e verder scherpe cretiek uit op de Kern van de
machinefabriek van Stork. Hij wilde ZQ eohter,:niet over één kam
scheren, da^r IJ van hen'de moed hadden gehad tegen te stemmen.
Hij noemde h^t een winstpunt, dat de Kern afgetreden was.'De
Kernleden moesten, in dienst staan van de arbeiders en niet van
de Directie. Hij j-i.l&Be het zeer toe, dat Kernleden vrijgesteld
waren. De Direotie moest niet in staat zijn deze menschen te ont-
slaan, wanneer zij op overduidelijke wijze hun afkeuring tegen
besluiten van de Directie te kennen gasren.

"Er moet thans een n ieuwe kern gekozen' worden1, aldus spreker, en
aan jullie de taak een goede kern té kiezen." Vanzelfsprekend
moeten we een Kern hebben met K.V.C, leden, die de plicht hebben
de 1..V.C. op de hoogte te houden, van de te n er. en besluiten. Onze
hoop is gevstigd op de'S.V.G. arbeiders en het deel van de arbei-
ders, di<= tegen overwerk st°radexn bij de andere bonden.
Spreker achtte het echter onverantwoordelijk op deze vergadering
het beslu.it te nemen ,om niet te ga;:n overwerken even als het onver-
antwoordelijk zou zijn het besluit te nemen wel te gaan overwerken.
In bedekte woorden bracht spreker hierbij in herinnering, dia t huü ' :
eventueel te narren besluit om niet te ga?,n overwerken te niet ge-ij -
daan zou worden door het inmiddels door de andere vakbonden geno* '
men besluit.wel te ga->n-overwerken.'De E,V.C. zou.hierdoor een ' . » • • • •
blunder maken. "

•Spreker las vervolgens een door hem opgestelde'resolutie voor,
wa.r in hr-t 7ertrouv.'<-n door J = verÊ^.d'-ring u i t&f ooroken zou v;orden, "
dat de nipir*-? ^t;: benoemen Kern. in staat geacht wou'wórden zonden
overwerk de productie te verhoogen. Verder achtte.spreker het ge-
wenscht ' ten spoedigste een bi jeenkomst te bele'ggen van al het fa- ~
briekspersoneel en in een dergelijkr^vergadering uit te spreken
of men wel of geen overwerk aanvaardde.
Na eenige tegenwerpingen van-de aanwezigen uit de zaal, die het
standpunt niet krachtig vonden werd na een kleine wijziging de
voorgelezen resolutie zonder meer aanvaard. Br'werd „namelijk niet
over de wel of niet aanneming gestemd.
Hiliebrand sprak in deze vergadering'nog over het tariefvraagstuk
en wens ohte het instellen van een personeels-commissie, die de
tarieven zou kunnen beoordeelen en ook de uitbetaling van presta-
tie toelagen zou regelen.
tTlt de verd-r in de vergadering gevoerde gesprekken viel op te ma-
kern, dat men het opgedragen ove-rwérk zoo noodig zou aanvaarden
voor d-n gestelden.tijd 'van drie maanden. In dien tijd moest via
de nieuwe kern en door middel van een alg°meene bijeenkomst van
het personeel van Stork beslist worden of er verder overgewerkt
zou worden.
De resolutie zou met een toelichting verspreid wórden bij de aan-
vang van den werktijd op Maandag 3 Maart 1947.
De gemelde resolutie is inderdaad op dï gestelde tijd verspreid
geworden bij,alle ingangen van de fabriek van Stork. Zij is ken-
lijk in haer geheel opgsma«kt door B.Blhbzijl. Uit het versprei-
de pamflet valt niet duidelijk op te maken hoe de E,V,C. momen-
teel tegenover het overwerk staat. Ken der v-rsoreide pamfletten
gast hierbij.

Nader kan nog gemeld worden, d'a t-ondanks dé genomen besluiten van
de vakbonden niet is overgewerkt in de betrokken werkplaatsen van

•de Machinefabriek van Gebr, Stork è Go, Wel bleven eenige arbei-
ders aanvankelijk achter in de werkplaatsen, doch uit "collegialiteit"
verlieten ook deze de fabriek. Hoewel kenlijk het streven van de
communisten en S,V,C.-ers er opgericht is geweest, dat 5 er niet zou
worden overgewerkt, is tooh niet.gebleken, dat zij hierin reoht-

• streeks de hand hebben gehad* Zooals reeds eerder vermeld werd , ,
zal dit te wij ten zijn aan' een algemeene lust om te arbeiden. In
de betrokken werkplaatsen1waren veelal jongeren'werkzaam.
Op 5 Maart 1947 verzonden aan het
HOOFD van den GMTRALEN VEHIGHKLDSDISH3T

te 's-G- r a v e n. h a g e .
In afschrift aan den PROCUREUR-GENERAAL
fgd. DIRECTEUR ?AN POLITIE te A R N H E.M



Aan hei personeel
Y&n de fa.

Gebr. Siork & Co.

Hedrljfegenoten l
Het hesluit van de Grote .Kern om aan een gedeelte van

het personeel te adviseren over te werken, heeft onder het gehele
personeel grote ontstemming verwekt,

De betrokken arbeiders gaven geen gehoor aan het
door de kern, verstrekte advies. Dit is vooral het gevolg van het
feit dat in onvoldoende, mate het personeel in de gelegenheid is
gestellet haar mening over het vraagstuk van „overwerk" kenbaar te
maJkjJÏ» Tsvens l#ftft. by de overgrote meerderheid de mening dat
Bet mogelijk moet zijn zonder o verwerk tot de gewenste productie
verhoging te komen.

Tenslotte richtte de kern een laatste oproep aan het perso-
ne*l tnet «te mededeling, dat, zo hieraan geen gehoor werd gegeven,
dl& ke-ra haap werkzaamheden als vertegenwoordiging van het perso-
neel p^r %$• Febr. zou beëindigen. De.ze datum ligt thans, ongeveer
één nw*fc achter ons.

Intussen hebben d?. »sajmen.wexkende organisaties'' met hun
leden vergadert en het besluit genomen om het overwerk te aan-
vaarden.

Ook de E. V. C. achtte het zich tot haar taak, nu de kern
niet in staat bleek deze zaak op te lossen en inmiddels is afgetreden,
baar teden, werkzaam bij de fa. Stork, brjééji te roepen.

ljn,«&fem, was deze vergadering van mening, dat de zaak,
welke ons thans allen beröejpt, het gehele psisoneel aangaat en ni«"
afgedaan kan worden door besluiten van een deel van hét personeel.

Qi,en overeenkomstig werd het volgende besluit genomen,
iwergelegd* in een resolutie.

""•".. " • . . . • *. o. •.



De arbeider , georganïsi-crd in de E. V. C. en" werkzaam Ijij
de fjrtna; Stork te Hengelo (O.), in vergadering bijeen ter bespre-
king van de ontstane moeilijkheden in:'verband rnet het'n%t;-aanr

vaarden van overwerkvergu.nning voor enkele afdelingen i.h. bedrijf;
•, »•» -

Spreken hun afkeuring uit over. de houding van een'gróV
gedeelte der fabriekskern in dezen aangenomen; / ;'

." . ~ _ • . - ' - ' ' " . • . . ' " <• *" '•'•*&' '•''

Zijn van mening dat de aftredende kern alsnog het gehele
personeel van de fa. Stork in vergadering bijeen behoort te roepen,
opdat dit zich over het „overwerk" kan uitspreken;

Dringen er met klem op aan dat ten spoedigste, in verband
met het aftreden der huidige kern, nieuwe kern verkiezingen
worden georganiseerd.

- • ,i ' , -
Is voorts van mening dat het tot één van de eerste taken

van de nieuwe kern zaf behoren om besprekingen met de Directie
van de Machinefabriek te voeren, over;

1. herziening d<er tarieven en het' instellen van een
personeels-commissVe ter beoordeling; dezer tarieven

- alsmede de vormvan üftbetaling van prestatie-toeslagen;

2. het vraagstuk van de her- en omscholing van arbeiders;

3. de meer economische werkverdeling in de onder-
: ' scheidene afdelingen.

D^ vergadering spreekt tenslotte haar vertrouwen uit, dat
de nieuwgekpzen kern door haar verbondenheid met het personeel,
er in zal slagen ,middelen en wegen te vinden, welke zonder
overwerk te verrichten tot het verhogen v. d., arbeidsproductiviteit
zullen leide'nr - . , -

Bedrijtsgenotenl
¥ ' • ' , ' —

Werkt mede om aan de 'huidige verwarring een einde.te
maken, pringt er bij de afgetreden kernleden met kracht op aan
dat -zo spoedig mogelijk het gehele personeel, onder leiding van de^
afgetreden kern, i n vergadering bijeenkomt. - ' • , - " ' °:

" Het Bestuur dep E. V. C.

Bedrijfsgr.--Metaal ,

•;;. : afd, Hengelo (O.)



INLICHTINGENDIENST TE HEKGELO

NO.ID. 15/47

Onderwerp: Op dé MaolüflnefabT-i
Gebr. Sterk. $ Oo, alhier weige
overwerk te verrichten.

, BUREAU B
^«-^ j ? 3MMRH947 \s r 3 "' " >fV!7 •

Volgno.

Op de Machinefabriek van de Gebroeders Stork
& Co te Hengelo(O)', doet zich het volgende voor: c
In denfabrieksbodeM -weekblad voor het personeel van gemelde ,
onderneming- van 15 Februari 1947 werd aangekondigd, dat vanaf
Maandag 17 Februari 1?4? ovtergewerkt zou worden in 'de afdeelin- ',
gen Draaierij Suriname, Draaierij Java, Boerderij- en Draaierij 3
Drijfwerk en wel op de eerste vijf dagen vari de week, per dag
één mir, zoodat het asntal werkuren op 53 uren per week kwam.
Door de fabriekskern werd de arbeiders geadviseerd over te wer-
ken en door de Arbeidsinspectie werd • overwerkvergunri ing ver-
Ier nd.
Het omvatte hier ongeveer 3°0 arbeiders, in hoofd zap k draaiers.
In plaats van over te werken gingen op de be t re f fende ' datum vrij-
wel alle arbeiders op de normale tijd -dus den zelfden tijd
als voorheen- uit de fabriek en verrichtten dus geen overwerk.
Het- meerendeel had namelijk geen lust om overwerk te .verrichten.
De fabriekskern stelde daarna als resolutie, dat uiterlijk Dins-
dag 25 Februari 194-7 haar advies om over te werken opgevolgd
diende te z i jn , daar zij zich anders niet meer in staat achtte
om als vertrouwensinstantie voor het personeel op te treden.
Ook na deze resolutie werd geen overwerk verricht, met het ge-
volg, dat de bedoelde fabriekskern aangekondigd heeft , dat zij
in haar geheel aftreedt. •
Blijkens vertrouwelijk ingewonnen inlichtingen was de Directie
genoodzaakt ov?r te laten werken, daar zij niet op tijd aan le-
veringen kon. voldoen.
Een bepaalde reden om te weigeren dit overwerk te verrichten
schijnt er niet te zijn. Niet gebleken is, dat bepaalde politie-
ke richtingen of vakbonden hierop aangedrongen hebbe'n..
"De Waarheid" van 20 Februari 1947 gaf hierover het volgende be-
richt: • • -.
"wORDT ER BIJ STORK 07ERGEYCEHKT ?

"Kn&ele dagbladen brachten het bericht, dat er bij de Machine-
"fabriek Stork in Hengelo(O) overgewerkt zo .1 worden, tfij hebben
"ons tot de arbeiders van deae fabriek gewend, om iets naders
'•'omtrent deze kwestie te kunnen vermelden. Ons is het volgende
"gebleken. Nadat er door de fabriekskern van de machinefabriek
"zonder ruggesnrask m=t d'e betreffende arbeiders, met een kleine
'•'meerderheid van stemmen het besluit genomen was voor overwerk,
"en hierop door de Arbeidsinspectie de goedkeuring was verkre-
gen, werd j.l. Zaterdag 14 Februari door de Directie aan de
"arbeiders ven enkele afdelingen, de z.g.n. mechanische afdee-
;'ling, de ne-'ed- l ing gedaan, -dat er E* t ingang van 17 Februari
"van. Maandags t/m. Vri jcags een uur per dag overgewerkt zou raoe-
' ' t fFn worden, .en tri-ra--de de arbeidsduur gebracht zou worden op
"53 uur p:-T week. Hoe reageerden hierop dé arbeiders:
•In d- be t re f fende ' afdeelingen, die plm. 300 arbeiders omvatten'
"werd Maandag j.l. op 7 "arbeiders na het werk op de normale tijd
"beëindigd. De arbeiders z i jn van meen ing, dat de productie wel
"op andere wijze verhoogd kan worden dan door verlenging van de
"arbeidst i jd . "Zet het koloniale avontuur stop, den kunnen direcé
vele geschoolde arbeiders weer in ,het productie proces worden

'•'opgenomen". ^Wanneer de koopvaardijschepen, waarvoor wij de
'••dieselmotoren bouwen, omrebouwd worden tot oorlogsschepen om
"gebruikt te worden tegen ds voor hun vrijheid stijdende Indo-
"nes'ische volkeren zi jn wi j niet bereid om daarvoor onze arbeidS'
!'kracht ter beschikking te. stellen," aldus de lezing van da ar-
"b3id -TS' ov?r <3?;Z"3 .Affaire ," •
Juist voor het siuiT^-n vuii dit j.°a.;.;ort werd nog bekend, dat op
Vrijdag 28 Februari 1947 door de Ügem, Hed. • Metaalbewerkers
Bond afd . Hengelo(O); de R.K»Metaalbewerkers Bond, afd. Hengelo1
(0) en de Ghr. Metaalbewerkers Bond afd. Hengelo(O) een vergade-
ring was uitgeschreven over deze aangelegenheid. Gemelde bonden
zullen voorzoover bekend stelling nemen tegen de betreffende
arbeiders» ' . .ai



1 •'•""> • " • - . ' ' • . \  •  ' • • ' • • . . : , . . . - . ' '•/ ' ' . • • '
Verdere eventueele bij zonderheden zullen alsnog, gemeld worden.

Op 27 Februari 1947 verzonden aan het
Hoofd van den CSNTRALEN VEILIGHEIDSDIENST

te fs-C:r r a v e n h a _g.._e._.._

In afschrif t aan den PROGÜREITR-GEITERILAL
f gfl . DIREGT1TJB VAÏT POLITIE

t e A r n h e m



Ho.229/52

.
Haar aanleiding van mijn schrijven,dd.30-6-52,Ho.229

vertrouwelijk ,moge ik ÜHoogedelgestrenge berichten, dat de werk-
zaamheden aan het object de "Pettelaar1* , gelegen in de gemeente
St.Miohiels-Gestel,door de Rijksdienst voor de uitvoering van
werken D.U.W. zijn voortgezet met andere arbeiders van de D.U.W»

De 15 arbeiders, die op 27 Juni 1952 het werk hebben
gelegd en na herhaalde waarschuwingen demonstratief bleven wei-
geren het werk te' hervat t en, word en als stakers beschouwd en komeï
voorlopig niet in aanmerking om tewerkgesteld te worden.

De toestand op het werkobject is rustig en de werkzaam-
heden vinden normaal plaats.

Hoord-Hoord-Brabant.
dd.9 Juli 1952. .

Aan
B. V .D.



V ertrouweli^k
No.229/52

Hiermede moge ik UHooge&elgestrenge berichten dat op
het werkobject:,'t er plaatje genaamd de Tettelaar1*,gelegen in
de gemeente St .Michiels~G$ stel,op 27 Jmni/̂ S52 ,15 personen
het werk hebben neergelegd.

Bedoeld werkob'ject bestaat uit het egaliseren van een
stuk grond op het landgoed van de Familie de Gruyter en
wordt uitgevoerd door de Nederlandse Heide Maatschappij met
D.U .W.- arbeiders, (j£&

Op het object waren 19 arbeiders tewerkgesteld,waa?fa1ï»
$ arbeiders normaal zijn blijven doorwerken.

De oorzaak van het neerleggen van het werk zou zijn,dat
de arbeiders bezwaren maakten tegen het basisloon van F.0.60
per uur,waardoor zij geen behoorlijk weekloon zouden kunnen
verdienen.D« eis was F.0.72 per uur als basisloon,waaraan voD
gens de Rijksdienst voor de uitvoering van Werken D.U.W.al-
le en onder bepaalde voorwaarden kon worden voldaan door he-t
geven van toeslag op het basisloon.

Op 27 Juni 1952 verschenen genoemde 15 personen op het
werkobject en deelden de werkbaas mede,dat zij aan het werk
zouden gaan tegen een basisloon van P.0.72 per uur.Nadat de
werkbaas deze personen er op had gewezen dat er een vast
tarief van I1.0.62 per uur bestond en dat hier niet boven kon
worden gegaan,gingen deze personen op het object in het gras
zitten en weigerden aan het werk te gaan.De werkbaas heeft
toen nogmaals een onderhoud met hun gehad en hun in overwe-
ging gegeven om weer aan het werk te gaan.Hieraan werd niet
voldaan.Op 28 Juni 1952 kwamen genoemde personen weer op het
werkobject en gingen weer in het gras zitten.Door de werk-
baas a.ijn deze personen toen geschorst voor één dag,met de
mededeling,dat,indien zij op 30 Juni 1952 weer terug zouden
komen en zij dan nog weigerden om aan het werk te gaan,zij
als stakers zouden worden beschouwd met alle gevolgen van
di en••

Op 30 Juni 1952 verschenen 12 van de 15 stakers op het
object,die weigerden aan het werk te gaan en weer in het
gras gingen zitten.

Op verzoek van de Rijksdienst voor de uitvoering van
Werken D.Ü.l.zijn hierop deze 12 personen door de Rijkspoli-
tie van het werkobject verwijderd.

Deze personen gaven aan de aanwijzingen van de Rijks-
politie onmiddellijk gevolg,zonder verzet te plegen.

Of hier van zekere zijde agitatie onder de D.U.W.-ar-
beiders is gepleegd is niet bekend.

Onder de stakers bevinden zich eaÂ ê gerson̂ n̂ afkom-
stig uit St.Michiels-Gestel,die wel s^LB^^S^^mia^è worden
beschouwd,doch waarvan niet bekend is,dat zij lid zijn van
een links georiënteerde partij.

Naar zeggen van de werkbaas zijn deze stakers domme
mensen,die niet weten wat zij doen.Hij gaf als zijn ijiening
te kennen,dat achter deze staking geen politieke achter-
grond schuilde.

Onder de 15 stakers bevinden zich 3 personen,die op
een ander werk zijn begonnen,terwijl zich onder de overige
stakers nog enige personen bevinden,die alleen gestaakt heb-
ben uit solidaireteitjdoch liever aan het werk waren geble-
ven»

De aandacht zal op deze objecten blijven gevestigd en
eventuele bijzonderheden zullen ten spoedigste worden gerap-
porteerd.

B.



Verbinding: 31 21 Augustus 195C.
S"o.
Onderwerp'.Inlichtingen betreffende een op

11 en 12 Augustus 1950 in deze gemeente
plaats gehad hebbende staking.

'"OP KAART

Dl 333 TOEHEI K.

Ik heb de eer U te berichten, dat thans "bekend is gev/orden,
dat in de voormiddag van Vrijdag 11 Augustus 1950 op het v;erk-
abject "G-riftverbeteringw in deze gemeente enige strubbelingen
zijn ontstaan. Op dit object zijn sinds 7 Augustus 1950 een 35
tal arbeiders \*erkzaa2u. Tengevolge van technische moeilijkheden
verdienen deze arbeiders gedurende deze tijd gemiddeld 6 1 r;- cent
per uur, tervijl dit normaal 8C oent bedraagt.

In de norgen van Vrijdag 11 Augustus 1950 inspecteerde sen
inspecteur vri een hoofdopzichter van de B'ederlaiidse Heide ^aat-
scliappij bedoeld v.-erk.

Ha door enige arbeiders te zijn aangesproken, die er hun op
attent maakten dat zij het norr.i8.le gemiddelde loon op dit rerk-
niet konden halen, antwoordde bedoelde Inspecteur c .q» hoofdop-
zichter zonder met c e technische moeilijkheden die zich op hec
rerk voordeden op de hoogte te zijn, dat zij niet van plan varen
om in de bestaande tarieven verano.erir.ig aan te brengen, doch ds.t
de Nederlandse Heide ïiaatschappij eventueel v/el genegen was OEI
£-an de arbeiders die zich met de gang van zaleen niet konden ver-
enigen, een ontslagbewij s te verstrekken.

Kort hierop hebben 27 van de 35 arbeiders het r-erk neerge-
legd, v-: aaro p zij zijn vertrokken. Zaterdagmiddag 12 Augustus
1950 hebben enkele arbeiders een en ander besproken met de hoofd-
opzichter ven de ïïederlsndse Heide maatschappij, die hun heeft
aangeraden de ^erkzaamheden te hervatten, teneèr daar de direc-
tie van de Nederlandse Heide maatschappij tevoren reeds had be-
sloten aan de arbeiders van bedoeld v/erkobject een toeslag van
30;';- op het loon te verstrekken en aldus te brengen op een gemid-
delde van omstreeks 3C oent per uur,

In verband hiermede hebben alle arbeiders op ISaandagnorgeii
14 Augustus 1950 het rerk hervat.

Hoepel van de 35 arbeiders er vermoedelijk 2 of mogelijk 3
bij de E. V.G. zijn aangesloten, c. q, comüumistisch zijn geori-
ënteerd, is enige agitatie van cleze z i jde , die tot het vorens taan
de heeft geleid, niet aenv:ijsb£.ar. Volgens geruchten zou zelfs
een ander* georganiseerde een en ander bij d. e voorzitter van de
E. V.C. afdeling Apeldoorn, STtBüERIK JOMïEPIïïR, geboren 11 i:ei
1911 te Brielle, vonenae üeerkoetueg 14 alhier, aanhangig hebben

.
In de voormiddag ven Dinsdag 15 Augustus 1950 verscheen

genoemde JOïJ'GSPIER in gezelschap van cle landelijk voorzitter van
het DOT bureau der 3. V. C., gencknid P. EAAiiISPOM op het eerder
genoemde verkobj eet, raar RA^.I3D3iï[ de arbeiders om zich heen ver

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst -
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verzamelde en hen heeft toegesproken. Dit v;erd "bemerkt door
een opzichter van de Nederlandse Heide maatschappij, &ie daarop
JOÏTGEPIER en RAAMSDODK fcan het werkobject heeft verwijderd en
de arbeiders opdroeg onmiddellijk ~,an het werk te gaan.

Terwijl JQFG-EPIER en EAAJISD01JX zich verwijderden, riep
laatstgenoemde de arbeiders toe, dat er des avonös een vergade-
ring zou worden gehouden in het Hutsgebouw te Apeldoorn. 4an
deze vergadering hebben, naar "bekend is geworden, slechts acht
arbeiders deelgenomen,

Als gevolg hiervan ontving de Directie van de Hederlano.se
Heide maatschappij Woensdagavond 16 Augustus 195C van een namens
de arbeiders een "ultimatum* Daarin uitbetaling van het maximum
uurloon ( 94 cent) alsmede uitbetaling van de stakingsuren werd
geëist.

Op dit "ultimatum*1 werd binnen twee dagen bericht verwacht
daar anders raet ingang van Vrijdag 13 Augustus 1950 opnieuw zou
worden gestaakt.

Hoewel de Directie van de Nederlandse Heide maatschappij
gehandeld heeft als was bedoeld "ultimatum" niet ontvangen^zijn
de betrokken arbeiders tot op heden normaal hun werkzaamheden
blijven vervullen.

üp Zaterdagmiddag, 19 Augustus 1950 sou in verband raet het
vorenstaande opnieuw een door de E»V.C. belegde vergadering in
het Kutsgebouw alhier worden gehouden, doch door gebrek :ian belaqg
stelling heeft deze vergadering geen doorgang gevonden. Er ^as
slechte één arbeider verschenen, terwijl de B. V»C. bestuurders
zelfs verstek hadden laten g-"an,
"einde"»

C



»yfer binding 109. 13-Me± -195-0»
> • " Litt..K.3./1950 Vertrouwelijk.

Onderwerp: Staking D.U.¥.-arbeiders te Waalre.

17 MEI 1950Datum van ontvangst bericht : 10 Mei 1950.
Betrouwbaarheid berichtgever : Betrouwbaar.
Waardering : .
Tevens bericht gezonden aan : de heer Procureur—Generaaï

fgd.Direoteur van politie
te 's-HERIOGMBOSCH; (ia duplo)
de heer Gewestcommandant der
Eijkspolitie te 's-HESTOGEHBOSGH.

Medewerkende instanties : Gene.
Ondernomen acties : Gene.
Bijlagen : - 1 -

IQ aansluiting op mijn -têLefonisch bericht van 10 Mei 1,1., be-
treffende bovenvermeld onderwerp, heb ik de eer UKoogedelge-
strenge het volgende te berichten.
in de voormiddag van Dinsdag 10 Mei 1950 is een aantal van de
circa 40 te Waalse wonende D.U.W. -arbeiders in stéücing gegaan,
In afwijking van bovenvermeld telefonisch bericht bleek bij na-
der onderzoek, dat slechts 8 man aan de staking hebben deel-
genomen en de overigen ongehinderd aan het werk zijn gebleven.
Als reden der staking werd opgegeven dat genoemde groep ar-
beiders, die tevoren op een D. U. W. -object te Bergeijk had ge-
werkt en toen een reisvergoeding van circa f .4,00 per man en
per week ontving, hiervoor niet meer in aanmerking kwam bij
werk in eigen gemeente. De eis tot uitbetaling dezer vergoe-
ding is niet ingewilligd.
Nadat de stakers van de D.U.W. -leiding de verzekering padden
gekregen, dat de werkzaamheden te Waalre slechts kort zouden
duren, hebben zij op 12 Mei 1950 te 7*00 uur allen het werk
hervat.
Hiet uitgesloten wordt geacht dat links-extremisme bij deze
stakigg een rol heeft gespeeld, hetgeen nog nader zal worden
onderzocht.
Er werd door onbekenden een gestencild pamflet verspreid, dat
U in afschrift hierbij gelieve aan te treffen,
Op de deelnemers aan de staking, van wier namen notitie werd
gehouden, blijft dezerzijds de aandacht gevestigd. Een nader
rapport hierover zal u zonodig worden toegezonden.
De staking had een rustig verloop j incidenten van welke aard
ook hebben zich niet voorgedaan. /

r
^-



Afschrift van $en gevonden pamflet te 1AALRE, verband
houdende met de staking van de D.U.W. arbeiders*

D.H.W.-ARBEIDSRS OPOS3LBT WANTOESTANDEN SN WILLEKEUR BU DB
. D.W.W. EN HEIDEMAATSCBAPPIJ. .

Op Saterdag 6 Mei 1950 werden wij met 18 arbeiders op het object
B2RG3IJK Wegenbouw, wat onder de loonsvoorwaarden van het W»S»V.
wordt uitgevoerd (dus vrije bedrijf) ,aangez:egd dat wij des Maan-
dags naar het D.IT.W. object in WAALRE moesten gaan werken Wat voor
ons betekende een loo&sverlaging van pi «a. f 5 «-a f 7«- per week.-
Wat dit in deze dure tijd willen zeggen vrienden, is jullie alle
wel bekend. Dit betekent voor vele van ons meer armoede en ellende
in onze gezinnen.-
MAAR DIT ALLES INTERESSEERT DE D «¥*W.-LEIDING NI3T. DAAR WIL MSN
HST LIEFST DE VOOROORLOGSE WERKYERSCH&ffFIJraS1 KAIÏPEN TERUG.-
Hun Willekeurig optreden heeft bij ons gréte verbittering teweeg
gebracht. Wij hebben dan ook besloten deze verslechtering niet te
nemen»-
Maandagmiddag hebben wij een onderhoud met de Burgemeester van
AALST-WAALRE gehad en hem verzocht deae onrechtvaardigheid die ons
door de D .U •¥.-leiding is aangedaan, proberen ongedaan te maken.
Ook hebben wij bij do Bsidemaatschappij en Arbeidsbureau tegen
deze daad geprotesteerd.
¥riènden het levenspeil van ons wordt steeds verlaagd,
vandaag zijn wij het slachtoffer van de willekeur. Het zal zaak
zijn, dat wij solidair zijn met elkaar»-
Het gaatvom het bestaan van onze gezinnen» Jullie sullen het met
ons eens zijn dat er niets meer af kan.
De nood in de gezdnnen van de D.U .W.-arbeider s dringt ons gezamen-
lijk op te treden. Wij doen langs deze weg een beroep op Uw aller
offervaardigheid zo wal financieel als materieel.-

NAMSNS EET COMITÉ
ge t• onle e sbaar.

C



I. P. Haarlem.

K6: 002̂ 81.

Uw ref .

No.:

Onderwerp:
Staking bloemen

Volgno.

'22KOV.1948 {*

c

Cornelis Johannes paudev, Lissê 18.9.1907» Nederlander,
'N.H., bloemenwinkelier T^ijTstraa t 67,Haarlem, is op 13.11.
'35 te Haarlem gehuwd met Helena Maria Mooij, Haarlem 26.6.
1913, Nederlandse.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren t.w. Wilhel-
mina Christina,Haarlem 13.12,'38 en Maria, Haarlem 20.9.IJ+2,

Betrokkene is lid van de "Bloemenwinkeliers Vereniging"
(N.B.V.) en drijft zijn zaak in perceel Zijlstraat 67, Haar-
lem, onder de naam "Excelsior".

H1.1 heeft zitting in het no% bestaande "flojfit.4 van
;^I!xJgJ^frM:Ltfr da Iqi^Mjhad.tildeiïs de staking

5 '̂iriffln^3^fl^XMJjSjiBttija3j:l3iji.iiMi@iliJi-. tStsS*
~ ̂ ïètvastgesteld is kunnen worden of, en zo ja, tot

.welke politieke partij Daudéy behoort. Wel kan worden aan-
^ dat hij nlet-„tQ±̂ dj6_C,.£..N« behoort en daarmede ook

'niet sympathïsèert. Hij is bestuurslid der afd. Haarlem van
de Ver. Ex-Politieke gevangenen uit de bezetting.

Ten aanzien van de in Mei plaats gehad hebbende staking
van bloemenhandelaren is nog het volgende bekend geworden:
"Deze staking werd aangekondigd als te zijn gericht tegen
de 2% omzetbelasting, die de handelaren moesten terugbeta-
len aan de kwekers. Ook andere motieven lagen evemsi aan
deze staking ten grondslag. De staking was er n.l. ook op
gericht om een einde te maken aan verschillende misstanden,
welke op de veilingen voorkomen. B.v. komt het meermalen
voor, dat een koper bloemen koopt, o.a. Anjers, van een be-
paalde kleur, en dat bij ontvangst blijkt, dat daarin bloe-
men voorkomen in een kleur, afwijkende van die, welke de
koper meende gekocht te hebben, wat vaak schade voor de
koper oplevert. Zo ook met bloemen of planten in pot. B.v,
Cyclamen of Azalea's. Meermalen komt het voor, dat een
handelaar een of meer kistjes van die planten koopt op de
,velling en dat door de z.g. opsteker aan de veiling een
paar planten van goede kwaliteit worden getoond, terwijl
dan later blijkt, dat in het midden van het kistje met
planten, planten voorkomen van inferieure kwaliteit, wat
natuurlijk ook schade.voor de handelaren betekent. Deze
praktijken zijn het gevolg van het feit, dat bedoelde op-
stekers tot die handelingen worden bewogen, doordat de
kweker, die dergelijke partijen aan de veiling brengt, de
opsteker een fooi in de hand stopt. Omgekeerd wordt dit
ook weer gedaan door sommige.handelaren, die daarmede be-
werkstelligen, dat de minste kwaliteit van een partij wordt
getoond, wat tot gevolg heeft, dat de prijs van zo'n par-
tij wordt gedrukt, hetgeen dan weer schade oplevert voor
de kweker. Deze praktijken hoopte men ook met deze staking
uit de weggeruimd te krijgen, door instelling van b.v. een
betere controle op de veilingen.
De staking werd geleid^ door een "Comité van Actie", ge-
vormd uit vertegenwoordigers van de Bloemistwinkeliers,
de Grossiers in bloemen en de straatventers, waaronder
ook de z.g. standwerkers op de weekmarkten en dergelijke.

Voorzitter van dit Comité was een grossier, genaamd
Den Heijer, wonende te Rijnsburg,nadere gegevens niet be-
kend, behoudens, dat deze van Christelijke huize zou zijn.
În dit Comité had ook zitting Carolus Ludovicus Swaalf»
Haarlem, 19.9.1905. Deze was lid van de N.S.B, sedert
193̂  tot einde van de oorlog. Hij is van September Ilt3
tot de bevrijding N.S.B, burgemeester geweest in Hello.
Zijn tegenwoordige woonplaats is niet bekend.
Thans is hij gesalarieerd adviseur van de Bond van Stand-
werkers in de bloemenhandel.

Waar
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Waar Swaalf geïnterneerd is geweest is niet bekend. Evenmin is
hier bekend of en zo ja, welke straf Swaalf heeft gekregen.

Bij schriftelijke aanvrage hieromtrent bij de P.R.A. te Alk-
maar werd schriftelijk geantwoord, dat Swaalf van September Ilf3
tot de bevrijding N.S.B, burgemeester was geweest in Heilo,

Ten aanzien van het verloop der staking is nog het volgende
bekend geworden. De staking was van landelijke aard. Op een ver-
gadering in Aalsmeer werd tot staking besloten. Aan de straat-
venters werd toegezegd, dat deze, gedurende de staking, steun
zouden ontvangen van de Bond van Bloemenhandelaren.
Inderdaad zijn ook steungelden aan diverse straatventers uitbe-
taald. Na enige dagen reeds bleek aan de leiding van het Comité
van Actie, dat onder deze straathandelaren, vooral in Amsterdam,
wat men noemde, veel gespuis voorkwam, die om steungeld kwamen
vragen,dit kregen, en deze gelden met de meeste spoed in alcohol
omzetten. Voorts kwam men tot de ontdekking, dat het niet denkbeel-
dig moest worden geacht^ dat deze Ifeden, in verband met het feit
dat vele bloemwinkeliers, ook in Amsterdam, hun winkel geopend
hielden, tot het verwekken van relletjes zouden overgaan en van
deze gelegenheid de C.P.N, zou trachten daaruit munt te slaan,
door zich met de stakers homogeen te verklaren en uiteindelijk de
staking daardoor een communistisch tintje zou krijgen, hetgeen
voor de voorzitter van het Comité aanleiding was om te adviseren
tot opheffing van de staking over te gaan en zich maar eervol ge-
wonnen te geven, daar hij niet wenste op enigerlei wijze de C.P.N,
in de kaart te spelen, welk advies door de stakers werd opgevolgd.

Inmiddels is bedoeld Comité niet ontbonden, doch tracht thans
langs de weg van vreedzame onderhandelingen de gewenste resultaten
te bereiken.

Aan vorengenoemde staking van bloemhandelaren is dezerzijds
ook de nodige aandacht besteed. Daar de staking na enige dagen
weer was opgeheven en van enige communistische invloed niets was
gebleken, is het onderzoek in deze toen niet verder voortgezet.

r fl Haarlem, 11 November

Aan de:
Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68
's-G r a v e . n h a g e .
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Onderwerp:
Staking bij
Gebr.Van Splunteren. R A P P O R T .

Volgno.

'~70CT.'1948

Naar aanleiding van een bericht in het Dagblad "De Waar-
heid" van 25 September 1948, betreffende een plaats gehad-
hebbende staking van aardappelrooiers bij de Gebr. Van Splun-
teren aan de Adriaan Roggestraat te Zaandam, werd een onder-
zoek ingesteld en wordt U het volgende gerapporteerd:

«
"De Gebroeders Van Splunteren, wonende te Velsen, hebben

te iaandam een grote boerderij, staande op de hoek van de
Adriaan Roggestraat en de Ringweg, benevens^een groot stuk
land, gelegen in de Zaandammerpolder. Een twaalftal arbeiders
is momenteel op dat land bezig met het rooien van aardappelen
ïn de morgen van Vrijdag, 24 September 1948, ontstond er een
geschil tussen deze arbeiders en de bedrijfsleider, over het
loon. Tot die dag toe werd een bedrag van fl. 1.55 uitbetaald
voor het rooien van een regel aardappelen ter lengte van 100
meter, waarbij de aardappelen in kisten moesten worden gedaan
Aangezien er geen kisten meer beschikbaar waren, werd ver-
langd de aarappelen in zakken en manden te doen. De arbeiders
protesteerden hiertegen, omdat dit meer tijd in beslagnam,

w!» en eisten meer loon. Een der arbeiders, genaamd Cornelis van
28 Mei 1911 * VLIET, geboren te Westzaan̂  schipper van beroep, wonende

Boomgaardssiop 7 te Zaandam, legde deze kwestie, toen geen
overeenstemming kon worden bereikt met de bedrijfsleider,
voor aan een vakbondbestuurder. Het werk werd neergelegd. Te-

<} v-v- lefonisch werd met Van Splunteren overleg gepleegd. Deze wil-
W*.v ,-<f.-•.'vr«#--fv de onder geen voorwaarde het loon verhogen. De vakbondbe-

— stuurder zegde toe, verdere stappen te ondernemen, waarna
de arbeiders, na een onderbreking van een paar uur, het werk
hebben hefcvat. ü-een enkel resultaat werd door de stakers be-

s-- reikt.
v Ten slotte moet nog worden vermeld, dat het bericht in

"De Waarheid" niet juist was. Daar stond, dat de arbeiders
fl. 1.55 per kist kregen en dat een bedrag van fl. 1.75 werd
geëist, toen zij gebruik moesten maken van manden. De werke-
lijkheid is zoals hierboven vermeld is.

üornèlis Van VLIET voornoemd is lid van de C.P.N. Een
cartotheekkaart wordt hierbij gevoegd.

z.aandam, 5 üctober 1948.
'
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20 Mei 1948. . '
Staking bloemenhandel.

Naar aanleiding van tfo nevenverneld schrijven moge ik ÏÏ verzoeken
een onderzoek naar de samenstelling van liet daarin genoet4e s taking 3-
comit^ te willen doen instellen»

Dit betreft vermoedelijk een landelijk coKi té uit de bloemenhan-
del t dat blijkens verkregen Inlichtingen meerdere, pamfletten onder de
betrokken handelaren deed verspreiden en geleid werd door een dagelijks

Gaarne zou ik * indien mogelijk - de personalia van de bestuurs-
leden vernemen, terwijl ik tevens een mededeling oïïtrent hxon politieke
oriëntering c.q. activiteit zeer op prijs zal stellen, daar gebleken
is d«t dttse HNiet-inkoopttactie vooral ±n de grote steden dooi» coniranis
tiBCnogeoriinteerde bloeEenhandslaren kraehtig wordt gesteund en ge*»

' ?AK IE
f V£*J***JlA*XV»*.i>raUA,X»}.10A. *

9e Heer HooJfdcoismissaris van Politie namens deze t
te
ï ï t r e e h t« - . ' • • • . '

J.G.CrabbendaR.



•*•» 1°n
Be treffende. Nieuwkoop ïvlartinus Hubertus

Sportlaan no 34 te Aalsmeer. 7 September_J9£8.
•» •" "*"'
Ve'-nr-. _ \d op: sf

verzoek Dis No 246/119 dd 10 Augustus 1948,

c

g-l/t

J j Martinus Hubertus Nieuwkoop,geboren H Aug-
-'Igustus 1901,wonende te Aalsmeer,Sportlaan no 34-

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld
onderzoek naar de antecedenten van voornoemd per-
soon bleek het volgende:

Martinus Hubertus Nieuwkoop is een zoon
van Vfa.ll e m Nieuwkoop en Maria' Henriette Koningen,
beiden o verl e de ̂ .Nieuwkoop Sr was bloemist.Hij zo-
wel aio zijn vrouw werden alhier gunstig beoordeeld»
Ze hadden drie kinderen 2 aoons en 1 dochter waar-
van de hierbedoelde ^artinus Hubertus de jonste
zoon is.Deae bezocht de lagere school waarna hij
zich in ue bloemisterij bekwaamde.

Martinus Hubertus Nieuwkoop behoort tot de
Nederduits Hervormde kerk.Actief neemt hij aan het
kerkelijk leven niet deel«Politiek is hij niet
links georiënteerd .Hij voelt blijkbaar veel voor
de V.V.D.

Martinus Hubertus Nieuwkoop is op 13 Sep-
tembre 1928 gehuwd met Elisabeth van der Schilden.
Uit dat huwelijk zijn 2 kinderen geboren een meis-
jejen een jongen.

Martunis Hubertus Nieuwkoop wordt in zijn
omgeving gunstig beoordeeld.tfijn.houding tijdens de
bezetting is goed te noemen.

Zijn vrouw komt eveneens uit een net ge-
zin '.Haar ouders zijn overwegend rechts georiën-
teerd.

Hartinus Hubertus Nieuwkoop noch een van
zij T. naaste familie worden genoemd in de administra-
tie van de politie alhier,noch in dat van de E.it.A.
te Amsterdam.

KO« 24-6/119- 1^48. Geheiin-persoonlijk.

Gezien en in 2-voud doorgezonden . Op één. en ander
heeft betrekking het schrijven d»d» 7 Augustus 1S461
1*0.41975»»

/ 10 September 1946.



bloemenconflict

Worden erkennings-
eisen opgeheven?

Het bloemenconflin1- duurt nog-
steeds voort. Wells \ werd gis-
teren op enige veu.iigen, o.a. te
Aalsmeer, gekocht, doch slechts
voor een zeer klein deel door de
handel De kwekers kochten na-
melijk 'zett alles wat minder dreig-
de op Afbrengen dan de normale

te Aalsmeer is:
80% van de

week geleden,
het Landelijk Co-

actie leidt, maatre-
in, om deelnemers

gestqfd^p"
prezen >
Inmiddel;
mité, dat
gelen gem
aan de acïle, die in financiële
moeilijkheden dreigen te geraken,
te steunen.
Het Bedrijfschap voor Sierteelt-
producten schijnt de dreiging om
de erkenningsvoorwaarden m te
trekken nu in de daad te willen'
gaan omzetten. Volgens A.N.P.
zouden ingaande 21 Mei door
iedereen aanvragen om als bloe-
menhandelaar erkend te worden,
kunnen worden Ingediend, waarbij
men niet aan de voorwaarden, ge-
steld in de erkenningsreglemen-
ten, behoeft te voldoen.
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/Opnieuw staking
in de bloemen-

\li • . ' * ,
Grote partijen snijbloemen1

doorgedraaid l

tot
'• Maahda£; tweede Pinksterdafl
• - opïiieüw een staking' in de Ml •
'merihahdêl uitgebroken,,,

'het actië-cdmité, dat pok r„
maanden geleden eenzelfde s
king leidde, maar deze na <
dagen opschortte, het' p
had uitgegeven niet op de v
lirig te kopen

Het pjarooi werd óp. de meeste V
llngen volledig en °P enkele ande-
re wellingen gedéeltelgkopge'
-volgd en er we^d_j»ih«r"aïleen
''fooi; sefspórt gekocht, zodat grote
|rOorr%dén " snijbloemen moesten
worden doorgedraaid en vernie-

Op de veilingen te Rpelofarende-
;Veen én R^naburg was'de staking
volkomen en ook te Poeldijk en
Bèïkel werd. vrqwél niet. g«-
kooht. Te \A.alsmeer, .Utrecht en
,Hónselaarsdl(K werd wat meer
gekocht. Hier echter alleen tegen
zeer laf e prijzen.

.et conflict
;en van de

door de
de handel.

' 'De; oorzaak
: • ia hét door'

2 % om»
veiling]
De bl,
mening; dat d
regel uiteinde:.
sumérit getroffeiRBvordljf om-
dat zowel de grootha<Hel en

. de winkeliers als J/5 straat-
handel reeds doór/oe regering
omzetbelasting / cfpgelegd
krijgen.

Intussen is ook de regering zich
reeds weer mét het conflict gaan
benioelen en zij heeft te kennen
gegeven, dat hét /.g, erkénnings-
stelsël zou woicden opgeheven, in-
dieii 'de staking 'woriJt doorgezet.
Dit zou betekenen, dat dan ieder
;die bloemen zou wiHen gaan ver-
kopen,, Slt zonder yérgünnang' zou
kusnenT-dpen. J
Gisterocihterid kwannien: in ,,De
Drie„.Kolpmmén."-' te Aalsmeer,
welfte' ütóï overvol was, de bloe-
aierihanidelaren uit versohillende
delen van het land bijeen. Een
drietal sprekers voerden het
woord, waarbij de houding der be-'
drijïschap en die der veilingen
werdeö gehekeld, oirujat van die
zijde g«en enikele conoeasle is ge-

daan, terwgl de handelaren zich
bereid venklaardfen, één procent
der veiling-kosten te betalen. Vol-
gens de sprekers staat 93 % der
grossiers achter de actie, iter
bovendien versohillende organisa-
ties, ^waaronder die van.bloemen-
•"'üijeliers de actie ondersteunen.

IdeK geen voorwaarde wil de
handel\een tegerxïtellirig tussen
hen enide kwekers, zo betoogde
één .den sprekers. Integendeel:
overleg/is nog steeds mogelflk. De
dreiging der regering met ophef-
fing ^̂ -ï***^ erkenningstelsel

men dictatoriaal.
,t een resolutie werd aange-
;n. waarin woidt verklaard,

dat de „njet-koop-ftcitie" zal. wor-
den voortgezet jAotdiat „kring-
veilingen1' de toestand van voor
l DecemberJr zal hebben her-
steld eniet reeds betaalde terug-

de vergadering tot
lerdag a. s. uïteen. Op de

Aalameerse veiJing werd een
enorme aanvoer van potplanten, [
behalve. het .voor het export be- j
stemde gedeelte, doprgedraaid.
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-ld de'overvolle
lommen" te
ochtend- de Hoi
schillende delen
vergadering 'ging
a,s„ na eeii rësoli

bijeen
;,De. drie ko-

/kwamen -heden-
aren uit ver,-

l'bijeen. De
i/töen twDonderdag

Ifebben aange-
nomen, waarin werd verklaard, dat dé
„niet koog"-actie niet aal worden stop-
gezet, voor en aleer dé kring veilingen
de toestand van vóór l Deöem'ber iSft
zal hebben hersteld en het reeds betaal-
de teruggestort. %*^^^
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f STAKING in
bloemenhandel

Nïet-koópactie
geproclameerd

Opnieuw ia een conflict uitgebro-
ken ia de bloemenhandel. Een sta-
king, die voor onbepaalde tfld is ge-
proclameerd, omvat de veilingen
Aalsmeer, Rijnsburg, Boelof-Arend»-
veen, het gehele Westland, Nijmegen,
Utrecht, Amsterdam en andere plaat*
sen. De export gaat echter normaal

• door. M
Reeds geruime tqd heerst verschil van

mening- tussen de kring van veilingen
enerzijds en de organisaties van vgro«-
siers, straathandelaren en standwerkers
in dé bloemenhandel anderzijds. Oorzaak
vormen de twee procent veilingkosten,
die de1 veilingen, als organisatie van
kwekers, aan de handel, in rekening
wensen te brèfigen. Het landelijk comité
uit de bloemenhandel accepteert dit-niet
omdat de groothandel zowel als de win-
keliers omzetbelasting door de regering
opgelegd krijgen en de consumenten zijns
inziens dan te'zwaar worden getroffen.

Enige maanden gebeden leidde een
conflict tussen -de bloemenveilingen en
de veilingkooplieden, naar men zich zal
herinneren) tqt een Staking, die door een
comijté yari actie van~bloeme,nhandelaren
was uitgeroepen. Gejijk bekend, bleef
die staking toen zonder resultaat Reeds
toen werd doof het comité van actie een
nieuwe staking in het vooruitzicht ge-
steld; . "?

Van de zijdéf^an de besturen der twee
grote veilingen, a-1- die te Aalsmeer en
die te Rijnsburg, vernamen wij, dat we-
derom een spoedig verlopen der staking
te verwachten; zou zijn. Naar de mening
dezer besturen zal de staking geen al-
gemeen karakter krijgen. Hen is van
oordeel, dat hét motief, waarop de sta-
king wordt geproclameerd, een voor-
wendsel zou zjjn, aangezien de bloemen-
handel vrij is en dus geheel wordt be-
paald dooi- vraag en aanbod.

Intussen was Tweede Pinksterdag aan
de coöperatieve bloemenveiling te Roe-
lof-Arendsveen geen koper van'buiten.
Alle producten waren onverkoopbaar.
De aangevoerde, producten werden ̂ ver-
nietigd. De staking was volkomen. De
bloemenveiling te Uitrecht is vrij normaal
verlopen. Te RQnaburg is de niet-koop-
actie, evenals te Berkel en Poeldijk, vol-
ledig doorgegaan. Er werd hier alleen
voor export gekocht. Dientengevolge ie
een grote hoeveelheid bloemen onver-
kocht gebleven. ' '•
. Op de veilingen te Aalsmeer en Hon-
selersdük hebben de kooplieden zich
niets of niet veel van de door het lande-
lijk comité geproclameerde niet-koop-
actie aangetrokken. Wel werd overwe-
gend tegen zeer lage prijzen verkocht,
maar de gehele aanvoer ging van de
hand.

Naar de voorzitters dezer beide ver-
enigingen mededelen, nemen de vereni-

fging van snijbloem" en potplanthan-
delafen op -hëj; binnenland < te Aalsmeer

jen de vereniging Van snijblofem-expor-
' teurs, eveneens te Aalsmeer, geen deel
aan de actie.
' '



DISTE 1CT < s-GILAVENHAGE
DEB EIJKStOLITIÈ 's-Gravenhage, 14 Sept.1948,

; X30MMATOANT
-0-0-0- " ,., [raOT————»;

J.B. Ho. 232 Geheim Pers.
J " 4 *T CCD lniAftOnderwerp; Inlichtingen | * u oer. t»*°

Bijlagen:

In antwoord'op Uw schrijven
ÏTo.41975 öd.7 Augustus 1948 ,. gelieve

U hierlDiö de gevraagde inlichtingen
in'tweevoud aan te treffen/

De Districtscommandant,
De Dir. Off.der Bijkspolitie

3e klasse
• - A . VLolters,

de Heer J.C. CrabTaendam
Javas^raat 68

's-Gravenhage



HKJBB, ,
Bijnaburgerweg 128 te Öegstgesat 2 September 1948»

en
vaas ÜLFÏjöerrit,
Voorhauterweg 6 te Bijnsburg. SEHBIM-

Antwoord; op: "Staking bloemenhandel»
verzoafc JEte no:3HI.d.d JO Augustus 1948.

4X9 r D f

i ) Hicolaas denHEtJEB,geboren te Oegatgeest 3 Maart
1905,van beroep bloemangrossier,wonende te ö«gsrtgeest
Bijnsburgerweg 128,is voorzitter van da Koopmansverenig-
ing te Bijnsburg. ïijdens de staking in Hei j.l. had
Ben Heijer zitting ia het Comitè_van Actie in de functie
van voorzitter. D$n Heijer staat gunstig bekene,hij
heeft een net en degelijk g«zin(vijf kinderen),staat er
financieel goed voor en leeft een flinke grossierderij
in bloemen. Ben Heijar behoort tot de Hed.Herv.Kerk, is
geen communist en heeft ook nooit doen blijken dat hij
communistisch georidtaerd is. Bij onderzoek is wel geble-
ken dat Den Heijer de stakingskas gesteund heeft,doch
het is niet na te gaan hoe groot dat bedrag is geweest.
Bedoelde stakingskas i» echter door diverse bloemenhande-
laran(allen behorende^tot de koopmansvereniging) gesteund
OBB de kleine handelaar,die geen weekloon kon sissen,t®
steunen»

Gerrit van BBLjt.geboren te Bijnsburg 31 Augustus
ili9Q2,van beroep bloamengrossier,wonende te Bijnsburg
Voorhouterweg 6,was tijdens de staking wel lid van de
&oopmansv«reniging,doeh had geen zitting in het Comitiè
van Actie,aangezien hij tevens lid was van het Bestuur
der VeiligvereDigiBg "Flora*. In zijn functie van be-
stuurslid der Veiling heeft hij wel scherp de belangen
van de Koopmansvereniging naar voren gebracht en behar-
tigd, aangezien hij zel̂ WBÉx daar ook na bij betrokken
was én goed georiënteerd wes. Van Delft staat gÉnstig be-
kend,heeft een net en degelijk gezin (vijf kinderen),
staat er" financieel goed voor en heeft «en goede bloemen-
grossi&rderij. Hij behoort tot de Gereformeerde Kerk en
is zelfs oo&erling in die Kerk.Hij is geen communist en

( heeft ook nooit getoond dat hij cofflarunistiseh georièü-
V teerd is. Het is niet bekend dat hij de stakingskas

financieel gesteund heeft,doch als belanghebbende bij de
Eoopraansvereniging mag aangenomen worden dat hij zulks
wel gedaan heeft.

Uit het onderzoek is gebleken dat%hiargeen communis-
tische actie heeft voorgezeten,doch èèn en ander heeft
plaats gehad omdat beiden,als lid van de Koopmansverenig-
ing, soli**ir wilden zijn en de bela<ngeen van hun verenig-
ing wilden behartigen en voorstaan»



RIJKSPOLITIE OTESÏ AMSTERDAM
DISTRICT JLLEMAAR

GROEI»

HeilGO 23 Augustus 1948.

l/

GOMMAHDAHT.

jjo: 30.C.V.D. Getaeim-Peraoonlijk.

Bijlagen:

Onderwerp: Staking bloemenhandel.

1948-

CD;

Kaar aanleiding van het Beorijven n*:?57 C.?.I
Geh.Pers. dd. 12-8-48,van de Heer Distriotsoô mmafidant
der Rijkspolitie in het District Alkmaar,met daarbij-
gaand schrijven nos 41975(geheim) dd«7-8̂ 48 van de Cen-
trale Veiligheidsdienst,betreffende "Staking bloemenhan-

\b ik de eer U WelEdelGestrenge beleefd het na-
J volgende te berichten:
yj Benoemd persoon is Carolus Ludovieus Swaa3.f,geboren
*lté Haarlem op 19 September 1905, wonend e të~~SêTTbo, Ken-
nemerstraatweg JU473«C.L.Swaalf is van 22 September 1943
tot 5 Mei 1945 burgemeester geweest van de gemeente
Heiloo.Hij was lid der H.S«B» en opperhopman bij de W«A*
Onmiddellijk na de bevrijding is hij geinterneerd en op
8 Januari 1947 veroordeeld tot internering gelijk aan
detentie,ontzetting uit beide kiesrechten en ontzetting
uit het recht om enig ambt te bekleden«Omtrent enige
politieke activiteit na de bevrijding is tot nog toe
niets gebleken*

Haar mij uit informaties is gebleken,bekleedt
Swaalf thans de functie van secretaris van de "Bond van
standwerkers in planten én bloemen11 .Hij wordt door ge-
noemde Bond gesalarieerd «Van bedoeld "Comité^van Actie"
tijdens de staking van bloemenhandelaren in Mei 1948»
schijnt hij de leidende figuur te zijn geweest en o,a.
op verschillende vergaderingen en bijeenkomsten het
woord te hebben gevoerd*

Opperwachtmeester-Groepscommandant
b/a de Wachtmeester Lé'klasse,

JUH:
De Officier der Rijkspolitie Ie klasse
Districtscommandant te Heiloo.



, • - , .jGteaien.
Rijkspolitie District Alkmaar

Commandant
No. 257 G,V.D. Geheim Persoonlijk.
Heiloo, 24 Augustus 1948.
De Districtscommandant,
De Officier der Rijkspolitie Ie kl
Mr, J*P. v.d. Steur.

In afschrift aan de Heer
Procureur-Generaal
ĝd. Directeur van Politie
te Amsterdam»

.'. , s o- i; i:.." n,/ "
a o ao Jb'ir.' • . . - . / . :L 'T

,1-



R O T T E R D A M .

.I.D, No. 906.

G E H E I M .

Volgno.
BH^^ma- , - • • : • . • f "rf̂ WTM1̂ **

17AU6.1948

Rotterdam, 13 Augustus 1948.

, J .T

\jx'

In antwoord op Dw schrijven No. 41975, d.d. 7 Augus-
tus 1948, betreffende de staking in de bloemenhandel
in Mei van dit jaar, kan worden bericht dat Poort , Hen-
drikus Balthazar Wilhelmus, geboren 18-7-1897 te Rotter-
dam, winkelier in bloemen, wonende Agniesestraat 106b
te Rotterdam, ala lid zitting had in het "Comité van
Actie", tijdens de staking der bl©.emenhandelaren.

Poort, H.B.W., .voornoemd, is district s (geheim) lid
van de C.P.N, en wordt betiteld als zijnde een agressief
persoon.

De door U genoemde Wessels is genaamd : Wessels,
Henk, bloemengrossier, wonende Hadleystraat 87 te/iAlsmeer,
nadere personalia onbekend. Hij wordt een bekwaam en eer-
lijk man genoemd, politiek waarschijnlijk georiënteerd
op de Partij van de Arbeid; hij vervulde de functie van
voorzitter in genoemd "Comité van Actie".
" Als secretaris fungeerde in dit Comité: Beemdelus.t,
nadere personalia onbekend, wonende te Amsterdam en al-
daar voorzitter van de Bond van Straatventers. <'!>, , >v,...,

Blijkene een "vertroiawT-ijke11 uitlating van een der
bestuursleden van de Bond van Veilingen werd déze sta-
king verloren, omdat men weigerde te onderhandelen en
toe te geven aan de eisen van een Comité, waarin commu-
nisten, zoals Foort en Beemdelust, zitting hadden.

Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheidsdienst te
's-G-ravenhage.



B. 43,97?

V.
O E l g I H

Staking bloemenhandel.

Haar »1J ter kennis werd gebracht had eea te Aalsmeer woonachtige
grossier IA bloaaen, ganaïuwl Hiamikoop, tijdens t» ia Ül 4*1* g«ho»den
staJclDg van blocaenhandal «rent alttlng in h«t "Comité van ie tl*** -

- ' Ik heb de e«r U te r»r«o«kea mij t» doen lallehtan omtrent zijn
volledige per arenalla, «i in politieke antecedenten en de door ha» in
het staking secaaitrf beklede functie.

De Hser D' strletsconasandant der
Hijkspolitie
t» -
Aa «t er d m. a>



7 Augustus 8.

V. O E HS I M

Staking bloemenhandel.

Haar S&4 ter kennis werd gebracht hadden de te aî ngbtprg woon-
achtige grossiers in bloenen Eic.de Haver en yan B«lf|. tijdeng de
in Kei J.l, gehouden staking van bloemenhandelaren, zitting in het

Berstgenoemde zon 4e stakers net een bedrag van ongeveer
ƒ,5.000,—. hebban gesteund»

Ik heb de eer U te verzoeken mij te doen, inlichten <mitr ent htm
volledige personalia, hun politieke antecedenten en do door hen in
het stak ing se om i té* beklede functies.

XHEÏ HOOK) W#B' CEEÏSAIE

deze*

Heer Districtscommandant dar Rijks-
,

r a' a .h a ga.



B. 4197?

V. RD.3

7 Augustus

G E H S I

Staking bloemenhandel.'-'•'

laar «IJ ter kennis w«rd geteacht zou een zekere Pou$S£ ©l
rrosaiar in bloamen» wonend* te Haarlem, tijdens de staking van
bloesBenhandölareja in Mei J*l* zitting h«&b«a gehad In het «Comité Tan
Aetie". " • • - • , : ' 'f "~,\

Ik heb de eer ïï te rer zoeken ai J t* doen inlicht*» omtrent zijn :
Tolledige personalia* • zijn politieke antecedenten «n de .ener h«a ia:
het «taking »c aai té*'beklede functie. • ' '" ^ ' . • :

HET HOOfD TAS

3e Heer Hoofdeoïicniasaris Tan f^litie
namen» deze t



8*

B. 41975

V •

Staking bic

H B. i a

aandel*

HaaJ* stil *** kennis werd gebrecht had een xekere 'ËÈi&m of Zaaien,
die tijdens de I>uits« b*s*ttlag N.S.B.* er was «n destijds als sodanïg
werd benoemd tot. burgemeester van Castriötna, altting In het "Comltrf ^
van Ac t ld" -ti|êd%s ' da staking , van bloemenhaod*lar»n in Mei 3, l .
sou thans gesalarieerd bestuurder van d« 3taii«hferkersrror«niging

" ' '
heb de eer U te verzoeken mij - indien mi tvo«rig - t»

doen inlichten omtrent vorenbedoelde, waarbij ik in hét teLjaöBder gaar-
ne zijn volledige personalia, zi^n politieke antecedenten «n de door
hetn in het stakingse<JBii-W beilede functie aal wneaen.

TAN BK

De Heer Difltriet»coi»«ndant • der
Mjkapolitie in bet «istrict Alka

.Crabbendaai.



f Aagnstns 8,
B. 43.97*

'V. Pij

Staking bloemenhandel. . ^ , :

• -. Raar mij. ter kennis werd gebracht hadden
de Reöerlandse Bood TER' Verenigingen van Detai
planten en een xokere Weasels. grossier in """
Rotterdam* tijdens de in Mei J*1. gehouden
rea» «itting in het "Coisité* van Aotie".

.'' ''IÉML, h... 4t .;••, ' . <•«• i l M A . te' *.

stafcing Tan blo«i*nhmndel«-

Ik heb de e«r B t» Terzoeken mi'| te doen inlichten csstrant hon
dlgo personalia, hun politieke antecedeiiten «n de door hen ia hét

«t«tia«r»cttaitë beW-ede functies. . . ' . ' , ' / ' . . -
' : - ' , - HET ÏÏOOH) TAH DE CEÏWRAUS

De Heer Hoofdcoaaissarls Van Politie
t* "

namens deacs

J' .& .Cr*bbeödasB



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Amsterdam, 22 Juli 1948.

Nr. LD. 2971-1948.

Uw brief: 35737 d.d.4 Juni 1948.

0
Onderwerp: Staking Bloemenhandel,

Vohjrt-> j
- {

25JUU1948 l
;s j
•J

Bijlagen:

GEHEIM

C

In antwoord op bovenbedoeld schrijven kan het volgende worden
medegedeeld: ;

fieeds in 1947 werd te Aalsmeer een z.g.Comité''van actie opgericht
welke tot doel had de belangen van de bloemenhandelaren te verde-
digen tegen de naar haar mening dictatoriale neigingen van de
Vellingbesturen.Dit comité' heeft zich meermalen uitgelaten in
dien zin dat zij slechts een goede gelegenheid afwachtte» om een
werkelijk grote actie te voeren.Zeer wijselijk heeft men toen ecĥ e
ter gewacht tot in 1948 de Moederdag en de Pinksterdagen voorbij
waren (hoogtijdagen in de bloemenhandel op het binnenland) en is
toen met een actie begonnen onder het motief van de 2% omzetbe-
lasting.Een feit was dat die omzetbelasting in dezelfde zin reeds
maanden betaald werd door de kopers en er dus niets nieuws was.
Toegegeven werd ook dat het niet zozeer om de betaling van de om-
zetbelasting ging dan wel om het begrip van de uiteindelijke
macht,aangezien de veilingen destijds zonder overleg met de handel
beslist hadden dat de kopers de omzetbelasting moesten betalen.
Aan d e vooravond vande actie bleek er grote verdeeldheid te heer-
sen tussen de diverse organisaties.Vooral de Nederlandse Bloemister
Patroonsvereniging (winkeliers) was tegen een staking en deze is
ook hoofdzakelijk doorgedreven door de straathandelaren en de
grossiers op het binnenland.

Gelden werden ingezameld om die personen welke daardoor brodeloos
werden,zij het dan tijdelijk,te ondersteunen en om op andere wij-
ze de actie kracht bij te zetten.Veel bloemenventers gaven bedra-
gen, soms van enkele tientallen guldens,terwijl de grossiers soms
grote bedragen gaven.Zo werd uit betrekkelijk betrouwbare bron
vernomen dat de grossier Mc.de Heijer uit Rijnsburg f.5000,- ge-
geven had.

Het "Comité" van Actie" ofwel "Stakingscomite" bestond toen uit:
•"̂ Nic.de Heijer een grossier uit Rijnsburg (kan ook Aalsmeer zijn),
/iGhriŝ iaan van BBEMDBLU30?tgeboren te Amsterdam,28 October 1890,
bloemenhandelaar,wonende:Lutmastraat 262 huis te Amsterdam,

i/ XIH,B.K)ORT,wonend e te Rotterdam,voorzitter van de Nederlandse Bond
van Verenigingen van Detaillisten in bloemen en planten,van welke
vereniging voornoemde Beemdelust Secretaris-Penningmeester is.

„ /IZAALEN of 2WALBN,ex N.S.B.Burgemeester van Castricum,gesalarieerd
bestuurder van de standwerkersvereniging aldaar,
ŴBSSBLS.een grossier, wonend e :Hadleystraat te Rotterdam,

..yyvan DJBÏJ'T een grossier uit Rijnsburg, •
grossier uit Haarlem,terwijl verder nog genoemd werd

f iNIEUWKOOP een grossier uit Aalsmeer.

1000-4-48

G v/•
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Voor zover bekend bevonden zich. on*der de leden van dit comité
•geen communisten, uitgezonderd Van Beemdelust, terwijl loort geer-
links georiënteerd -is ejn o. a. eens op een vergadering de uitdruk-
king bezig<ie:"wij betalen de Omzetbelasting opdat de Regering
in Indie oorlog kan voeren". ;

0?e Amsterdam bestaat de ventersverenigiiig "Door Eendracht Sterk",
Dit is waarscnijüliijk de afdeling Amsterdam -van de reeds genoemde
Nederlandse Bond van Verenigingen van Detaillisten in bloemen em
planten.Van deze Amsterdamse afdeling is Van Beemdelust waarschijn-

yjlijk voorzitter en grederik Jan A'ndjreas SPAAN. geboren te Amster-
dam, 5 Juli 1898. van beroeps bloemenventer, wonend e: Van Ostadestraat
i74/II te Amsterdam, secretaris, terwijl de G »P .N. Wethöud.er SEEGEBS
adviseur is .De mogelijkheid is niet uitgesloten dat ook de ge- ^
noemde Nederlandse Bond van Verenigingen de naam voert van "Door
Eendracht Sterk" .Deze Amsterdamse afdeling is waarschijnlijk een
voortzetting van de reeds voor de porlog bestaande vereniging
nOhs Belang" * - - ,

Aanvankelijk verliep de s taking, voor de ni et-kopers in hun ogen
gunstig.Op een vergadering te Amsterdam gehoüinn werd een groot
bedrag aan geld bijeengebracht, men sprak zelfs van f.20 000 en
meer.Dat vele grossiers grote bedragen gaven voor de ni et-koop-
actie is niet meer zo verwonderlijk als men bedenkt dat zij door-
dat de bloemen in grote hoeveelheden op de veilingen bleven staan,
deze voor een zeer lage prijs konden kopen, waarna zij , geëxporteerd
naar België en andere landen, de vollev prijs opbrachten. De veiling-*
besturen verhinderden dit door een maximum-minimum-prijs vast te
stellen, waard oor de bloemen een zekere prijs moesten opbrengen
terwijl zij anders vernietigd werden. Vlak daarop- werden door de
grossiers daartegen bezwaren aangevoerd en men verklaarde het
moreel onverantwoord deze mooie producten te vernietigen. Zij ver-
klaarden aich nu plotseling tegen de staking, gaven geen geld meer
en de staking was in korte tij! afgelopen.Het stakingscomite werd
toen genoemd "Landelijk Comité' uit de Bloemêffiandjél" , '
Te Amsterdam hebben groepen stakers vele maren geprobeerd d^ ver-
koop door niet ètakers onmogelijk te maken, dikwijls met succes,
daar zij in groepen van 10 a 12 man komend^ de bloemen in de- win-
kel "in beslag" namenvin meerdere gevallen werden deze bloemen

. betaald door de stakers, terwijl de bloemen naar het tehuis voor
ouden van dagen gebracht werd en» Bi j deze straatactie speelde voor-
noemde Spaan een grote, rol, enkele malen betaalde hij of gaf aan
anderen opdracht tot betalen. Ook wer'd wel betaald door:Karel PASTOR
geboren te Amsterdam, 2? October 19Ö5»bloemenhandelaarf wonende:
Haarlemmerstraat 52 huis te Amsterdam. Op meerdere plaatsen is het

- tot wanordelijkheden gekomen, terwijl ook als, gewoonlijk persoon- . , \e vetes werden ui tgevochten.Aangezien vele straatventers com-'

. munist is ch georiënteerd zijn kan wel aangenomen worden dat tijdens
deze acties de rode leuzen opgeld dèéenrlOok is het voorgekomen
dat later üsnnc een persoon namens het "Stakingscomite" excuus aan-
bood^ waarbij medegedeeld werd dat het comité dergelijke acties^
afkeurde." • . . _ •• '

Spaan en Be@mdelust-zijn biĵ Ü bek end, waarbij van Beemdelust nog.. ,
medegedeeld k̂an worden dat hij lid is geweest van het Voorlopig , >
Weït̂ artscomite van de C.P.N., Pastor voornoemd komt in de Politie-
administratie alhier voor met een Proces-verbaal terzake Prijsaan-
duidingj terwijl- hij. in het kaartsysteem van de P.E.A.te Amsterdam
tèi et voorkomt .Hij is links georiënteerd, doch vermoedelijk geen

^ communist,. . - '•' , : , ' - . *•''.•'.
Verzonden. aan Hfd.G.V.D

' • • • Gezien:
D,e HoofdcoT»- •••** • AJ. ̂^ ̂ " *** ̂« ̂  ̂ ^̂ «lyfĉ '̂ f-?*» • •" < «•> Y Vr%Jfc*':_A J_ ̂ '̂ ÎfiUî

v*d.de Commissaris van Politie
' ̂ . "*" - • • • - " " - ' " - ~' '--"'.,'' ~~ *i
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Oad»r*»rp; Maand*
ït>i IWfl»

ta 4tst gtattatt word a «ft 9~tal openaar*
vtrgt4«riafta gaaoodtn «p 18 ta 88 Mti J.l. f**p*
ttltgaaada T«a VthcrmU gttulg»»" «i vta 4t 6*P«l{t»
«ttti«Bt]rtat W Tt»»lag»a «Jjn «tsoadtn*

Op Ui *•! X»48 hleldw vwP»«MUtaAt •takaad*
^lo«n«aT»nt«r«, yamoadalljk afkomstig uit utraaht
/Ijk C), »l«h «y hi»4«»XlJk« «t^»t ia 4tft« ««Mttttt

«p «•* 4t Vt4«tliag 4* tfitrtri&g Y«B blonata ttgta
tt i«ta« Xa 4t 4aay«p rolgt&dt ttaobt wardtn 4t
raitta vta tta drietal tt*«Mtttwiaictla alhier door
tta <m1>tk»A4 gtfel*v«& pcratoa Ttntttld.

Op 14 Mtl 4*t«T« »a»ttt ctaktad* l>|.e«i«vrt&ttrt
v«a tt& l>l»Mitiilnrr allt »l««Kta(100 ton BBijblotiMa}
ttgta 4t wtl v*a 4t tigt»a«v «•§* &t«t «ttktrt gtrtn „
voor %t »ila ram MM *»iat kaopaetia-Comlt* uit Aaloteer
ta «witva tt ktMÉtÉ latwr aan a«« p«¥li»k haabra
vtfgtfffrtft* Aaa 4t »»«a4aaM« k»bb*n ai J tafctlt dagaa
latar 4t gtlt4ta t«a«4t Ttrgotd.

Ovtvignt* at44ta ta 4t*t g«at*a«t gtta voor»
Ttllta pltatat wtarrau da ktaaisatniag YOOJT 4t
O»?«D» Tan btlaag kaa wordaa gtaaht*



DISTRICT 's-GRAVENHAGE
DER RIJKSPOLITIE
C O M M A N D A N T 's-GRAVENHAGE,

Koninginnegracht 46
Telefoon 183430-183431

27 Mei

.D. NO 11..8.....G.eh.Pers.

Staking Bloemenveilingen,
J5.1MAH948

Bijlagen:

Naar aanleiding van de van 17 Mei tot 26 Mei
19̂ 8 plaats gehad hebbende staking op enige bloemenveilingen,
o.a. te Oegstgeest, Roderijs en Rijnsburg, heb ik de eer U het
navolgende te berichten:

De staking onder de bloemenkooplieden vond zijn oorzaak in de
heffing van Regeringswege van een omzetbelasting van 2 % op de
bloemen, welke belasting dé veilingsbesturen grotendeels op de
kopers wilden verhalen.

Voor export werd wel gekocht, doch dit percentage was slechts
gering.

Uit gesprekken met kooplieden op de veilingen is gebleken, •
dat een groot deel van de handelaren wel wilde kopen, doch dat
zij werden weerhouden ten dele uit angst voor molestatie in de
grote steden en ten dele omdat zij vreesden voor onderkruipers te
worden aangezien.

Algemeen werd door bonafide handelaren aangenomen, dat de
staking in hoofdzaak was uitgelokt door communistlsche bloemen.-
han(iê.lazeji.r uit de grote steden« waar het leeuwenaandeel der bloe-
men op de markten wordt verhandeld. De haarden van deze staking
moesten dan ook wel gezocht worden in de grote steden.

Bij éevi staking op de bloemenveiling "Flora" te Oegstgeest
heeft, voor zover bekend, Gerrit Heijlns. geboren te Oudshoorn,
thans gemeente Alphen a/d Rijn, 2*F Augustus 1896, van beroep
bloemenhandelaar, wonende te Leiden, Garenmarkt no. 32, een be-
kend communist, zich actief betoond. Deze persoon zou te Leiden
op de staking betrekking hebbende pamfletten verspreid hebben.

De Districtscommandant,
De Dir.Off.der Rijkspolitie 3e kl.,

A. Wolters.

AAN de Heer J.C. Crabbendam

Javastraat 68

' s G r a v e n h a g e.



öewest Amsterdam der Rijkspolitie
District Amsterdam
Groep Aalsmeer

Ho. 16. GEHEIM-PERSOONLIJK.

Onderwerp: Staking te Aalsmeer,

Aalsmeer, 26 Mei-~ï9<%6tr
Vc>,*.

/K %5 Tf 3-

f-
V

In aansluiting op mijn te
ding van Maandag, 24 Mei 1948, betreffende het beëindigen van
de staking onder de bloemenhandelaren te Aalsmeer, heb ik de
eer UHoogedelgestrenge de oorzaak en het verloop van opgemelde
staking schriftelijk ter kennis te brengen.

Door de Minister van Landbouw en Visserij was bepaald, dat
op de te veilen bloemen en planten een omzetbelasting van 3 %
moest worden geheven. De besturen van de veilingen te Aalsmeer,
de C.A.V. en Bloemenlust, namen l % voor hun rekening, terwijl
de kopers verplicht werden 2 % te betalen. Een en ander was
niet naar de zin van verschillende kopers, die het daarheen
wilden leiden, dat de veilingen de gehele omzetbelasting voor
haar rekening zouden nemen. Verscheidene malen is geconfereerd
met de Minister en de besturen van handelaren in bloemen, ech-
ter zonder enig resultaat. In de maand December van het vorige
jaar werd door het bestuur van de bloemenkopers te Aalsmeer een
vergadering belegd om tot overeenstemmfng Ife komen. Eet gevolg
van die samenkomst was, dat het bestuur, dat steeds adviseerde
niet tot daadwerkelijke actie over te gaan, moest capituleren
en aftreden, omdat de leden anders wilden. De vergadering koos
een ander bestuur, volgens haar mening meer actief. Na vele .ge-
houden vergaderingen werd besloten tot een niet-koopactie, in
de volksmond staking, over te gaan. Onverwachts werd hieraan
uitvoering gegeven. Op Zaterdag, 15 Mei j.l. werd mij door de
Burgemeester van Aalsmeer bericht, dat een staking dreigde aan
de C.A.V. en Bloemenlust en wel op Maandag 17 Mei 1948. Deze
actie werd niet alleen doorgevoerd in Aalsmeer, maar ook in al-
le bloemenveilingen hier te lande. Op Maandag, 17 dezer, liet
het zich aanzien, dat de zogenaamde staking volledig zou worden
doorgevoerd. Op Dinsdag, 18 Mei j.l. - een grote veiling van
bloemen en potplanten - werden grote hoeveelheden doorgedraaid
en vernietigd, zodat de veilingen die dag voor een groot ver-
lies kwamen te staan. Alras bleek, dat het niet om de 2 % ging,
maar dat de staking de macht van de veilingen wilde breken en
de kooplieden meer zeggenschap in de veilingen geven. Dit werd
niet openlijk gezegd, maar uit verscheidene uitlatingen was dit
op te merken.

Van de pas gekozen bestuursleden, te weten:
*Henri WESSELS. van beroep bloemenhandelaar, geboren te Haarlem-
mermeer, 6 Januari 1904, wonende te Aalsmeer, Hadlei j straat 87;

JKeape fle,MRgTT van beroep bloemenhandeTaar, geboren te Bever-
wï'jjK, 13 October 1910, wonende te Haarlemmermeer, Kruisweg 409;
i/Ferdinamd Antonj DOL, van beroep bloemeSEoopman, geboren te
Haarlemmermeer, 3 October 1909, wonende te Aalsmeer, Dahlia-
,straat 5;

NIEUWKOOP, van beroep bloemenkoopman, gebo-_ , , .
ren te Nieuwër-Amstel , 4 Augustus 1904, wonende te Aalsmeer,
Sport laan 34, -"

kan niet gezegd worden, dat zij tot de C.P.N, of andere ex
tremistische organisaties behoren.

Aan
Le Heer Districtscommandant
Ler Rijkspolitie te Amsterdam.

E



Een uitzondering maakt wel genoemde WESS3jjftS_. Van hem
wordt beweerd, dat hij uiterst links georiënteerd is. De an-
dere zijn bezadigde personen. Wel werd door mij, ik meen op
Donderdag 20 Mei 194-8, opgemerkt, dat in het veilingsgebouw
der C.A.V. tegenwoordig waren de Heer HAgM^gfT, lid van de
C.PjN. en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, en

Off, lid van de G.P.N. en lid van de Stat en-Generaal.
Tijj&elïs een gesprek, dat di"e" heren voerden met mij onbekende
ïrsonen, ving ik op: "Neen, zo moet je niet doen, zo kan je

het doen". Beide personen waren naar de veilingen gekomen om
eens poolshoogte te nemen. Blijkbaar waren zij daar om in-
structies te geven.

Plotseling kwam op Maandag, 24 Meî j.l. omstreeks 22.00
uur, het bericht, dat de staking was beëindigd en de verkoop
op Dinsdag, 25 Mei 1948, weer gewoon doorgang zou vinden. De
stakers capituleerden volledig. Op die dag, te 10.30 uur,
werden de bloemen en planten op de gewone wijze weer geveild,
nadat tevoren met de veilingbesturen overleg was gepleegd T

Tijdens de staking deden zich geen wanordelijkheden
voor. Dit is wel te danken aan het tactisch optreden van de
politie, waarvan in elk veilingsgebouw 10 man waren gediri-
geerd. Énkele bloemenkopers, die in de dagen der staking
bloemen kochten en bang waren voor de stakers en posten,
werden door ons buiten de gemeente geleid. De politie van de
plaatsen waar zij naar toe moesten, werd van hun komst op de
hoogte gesteld.

Het lijkt mij, en deze mening wordt door vele anderen
gedeeld, dat de staking meer was om wanorde te veroorzaken,
dan om de voorgegeven 2 %.

Het gevolg van de staking was, dat de veilingen, welke
weliswaar een groot verlies leden, door hun vasthouden als
overwinnaars uit de strijd zijn gekomen en de stakers volle-
dig gecapituleerd hebben.

Ik meen, dat voorshands dergelijke stakingen niet meer
zullen voorkomen. De opperwachtmeester,

Gro ep se ommandant,
get. G. van der Tang.

Conform origineel.
Amsterdam, 2? Mei 1948.
De Dirigerend Officier van
Rijkspolitie J>Q klasse,
Districtscommandant,

van Steenis.

Gewest Amsterdam der Rijkspolitie
Commandant District Amsterdam

No* 138/119.
GEHEIM-PBRSOON3Z JK.

Gezien en in enkelvoud aangeboden aan de
Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenha-
ge en de Heer Procureur-Generaal, Pgd. Directeur van Politie
te Amsterdam, onder verwijzing naar mijn schrijven d.d. 19
Mei 1948, No. 134-, Geheim Persoonlijk.

Amsterdam, 27 Mei 1948.
De Dir. Officier van Rijkspolitie 3e kl.,

Districtscommandant,

H.A. van Steenis.



. I.D.
DBH HAAS,

Doss. 25/43.

C

G E H S I

naarIn verband met de staking van bloemenhande'!
aanleiding van een binnengekomen mededeling, dat bepaalde
handelaren, die niet aan de staking mede doen gemolesteerd
zouden worden, is dezerzijds een onderzoek ingesteld.

Hierbij is gebleken, dat de gevoerde actie (is blijkbaar
landelijk ondernomen) is gericht tegen door de veilingbestu-
ren geëiste veilingkosten van 2$, welk bedrag bij de koopprijs
wordt berekend. Öe mening der handelaren is, dat de veiling-
besturen hierop geen recht hebben.

"-De actie beoogt om geen bloemen via de veiling te be-
trekken (Zie verder voor bijzonderheden bijgaand afschrift
pamflet).

Het gevolg hiervan is, dat de kleinhandel geen bloemen
heeft. De aotie wordt blijkbaar gesteund door verschillende
grossiers, die ook gelden te^beschikking zouden stellen, om
in de gederfde inkomsten van de bloemenhandelaren tegemoet
te komen. Verschillende handelaren doen aan deze actie niet
mee en deze betrekken hun bloemen rechtstreeks van de veiling.

ïegen deze handelaren nu wordt geageeüd en men tracht heil
door bedreiging met geweld aan bedoelde aotie te. doen. deel-
nemen.

Op 21 Mei 1948 werd door de Politie alhier, een vracht-
auto aangehouden en inbeslaggenomen. Ben twaalftalsèakende
bloeraenkooplieden reed met deze wagen door de stadden
controleerde of in de hier terstede gevestigde bloemenwinkels
snijbloemen werden verkocht. Bleek dit het geval te zijn
dan traèhtten de stakers de verkoop van bloemen te verhinde-
ren.

Door de Rooms Katholieke-en de Christelijke Bond van
bloemenhandelaren, wordt deze actie niet gesteund.

Uit het ingestelde onderzoek is niet kunnen blijken,
dat voornoemde actie door de C.P.N, of S.Y.C, wordt gevorderd.

Versonden op 25 Mei 1948 aan:
C.V.D.

R;



Waarom
éea

Omdat de bloemenhandeiaren en bloemenwinkeliers
de verhoging van 2% omzetbelasting die het Rijk de kwekers

'' heeft opgelegd, niet meer kunnen betalen.
Dit is 'een uitvinding van de Veilingbesturen.

'Voor l Juli 1947 betaalde de bloemenhandel 2%
omzetbelasting, dit werd op T Juli tot 3% verhoogd.
De kwekers betaalden vóór l Juli 1947 1% omzetbelasting, dit
werd echter verhoogd tot 3%.

Toen betaalden wij dus evenveel. '

De vfalingbesturen echter meenden dat die 2% verhoging wel
dóór de bloemenhandel kon worden betaald.

f 'j berekenden ons dus kalm die 2%, ouder de naam:
„VEILINGSERVICE"!

Dus nu is de handel belast met 3% rechtmatige omzetbelasting
opgelegd door de Begering en 2% onrechtvaardige omzetbelas-
ting opgelegd door de Veilingen.

Wij trachten nu reeds 8 maanden niet de veilingbesturen te
onderhandelen, maar steeds zonder resultaat en botte weigering.
Dus moesten wij onze toevlucht nemen tot een

"Algemeene Landelijke Niet Koop-actie.
Thans wordt niet op veilingen gekocht.
Steunt U onze actie door geen bloemen te kopen, die U in deze
dagen worden aangeboden.
Zo zullen de veilingbesturen moeten zwichten en zal ieder zijn
3% omzetbelasting naar recht te betalen krijgen.
Wij winnen deze rechtvaardige actie ook in Uw belang.

Alléén bruidswerk en grafwerk kunt U bestellen. Deze speciale
orders worden uitgevoerd.

Deze actie heeft geen politieke strekking• ; •i •
,. ^ Het Landelijk Comité •



'Bloemencoiaflict
breidt zich uit

250 Amsterdamse bloemist-winke-
liers — omvattende ongeorganiseerden
en leden van de Amsterdamse Bloemls-
ten-Patroons-Verenigtng, die net niet
eens zijn met net standpunt van buil
bestuur: „normaal open blijven" — ver-
Cadertfen ar,nn*o« »^ -Jgaderden Zo:
aangenomen,
u&let-koop-a
lldair te vi
actie-comité. T
damse publiek
brulds- en gi
stellen. Ook
len voor dl

werd een resolutie
'besloten werd de
uinen en zicb sa-
let het landeiyk

_ zaj het Amster-
,11e bloemenwinkels

fémwerken kunnen be-
ongeorganiseerden zul-

— — . ^ruuel open biyven. In Gro-
ningen, Arnhem en Zwolle hebben, de
bloemisten zich eveneens bij de stakersaangesloten.

De Vereniging van snijbloemenexpor-
teurs te Aalsmeer en de vereniging

Vereniging van
ie Aalsmeer «* uu vereniging

van snijbloemen- en potplantenhande-
laren op het binnenland hebben aan
hun vakgenoten één' scKrüyén gericht,

1 waarin zij ; verklaren -afwijzend tegen-
over: de staking te staan-. Een; .groep
handelaren' wénste zich- hierbij evenwel;
niet neer. te leggen, waaronder 18 leden
van <Je ver. van sinjyblpeinén- én pöt-
plantenhandelarén, die als zodanig uit
de vereniging traden. Tezamen met
eerder georganiseerden stichtten zij: peil
nieuwe vereniging, Waarschijnlijk maakt

i deze vereniging deel uit van het „lah-
' delijk comité.1', dat thans tot •«?"""rdéelname oproept.

PAS.



'fjqg steeds conflict f
T bloemenhandel

t ür is( nog niet veel wijziging gekomen
In -de «Snd van het conflict in de bloe-
rnenhan4él' Er ziJn besprekingen geweest
tussen het landelijk comité van actie en
het bestuur van delKring bloemenveilin-
gen waarop" de wederzijdse standpunten-
uitvoerig 5sijn besproken, maar tot een
oplossing is het niet gekomen, aangezien
laatstgenoemde groep op het standpunt
bleef staan, dat ovet de 2 pet. omzetbe-
lasting, die niet door de veilingen, doch
door de overheid iijn ppgelegd, niet ge-
praat kon worden en "over de andere gne-

s ven eerst kon' worden gediscussieerd als
de„staking;ï:al jjjn opgeheven.

De Amsterdamse bloemist-winkeliers
heöfcen besloten de, niet-koopactie te
steiroen, Aan de Nijmeègse Peiling, welke
tot heden normaal was doorgegaan heb-
ben enige grossiers zich bij de boycot-
"actïei aangesloten. '
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Inlichtingendie nst
HOOFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE
UTRECHT

GEHEIM

UTRECHT, den 20 M C l 19 48

Bijlagen.-

Bericht op schrijven No.

Onderwerp:

Hierbij doe ik U een rapport toekomen
betreffende de inkopersstaking op de bloemen-
veiling te Utrecht op 16 Mei 1948, naar de in-
houd van welk rapport ik moge verwijzei

Hoofdcommissaris van Politie,

de Keer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,'
Javastraat 68,
«s G r a v e nh a g e .



A_f__3. c. h i i f t

Utrechtse Bloemisten Patroonsvereniging.

Utrecht, 18 Mei 1948.

L.3.

Eierdoor hebben wij de eer U uit te nodigen tot een

S P O E D V E R G A D E R I N G - betreffende d e moeilijk-
heden met het veilingspercentage (2$).

De vergadering wordt gehouden in het Gebouw voor Kunsten

en Wetenschappen op Woensdag 19 Mei des avonds om 8 uur.
Wij rekenen op een grote opkomst.

Voor het Bestuur,

j H.A.A.Sale t , Secretaris.



INLICHTINGENDIENST
UTRECHT

GEHEIM

A/9 no. 368'43

E A P P O E T.

Blijkens een artikel in hef'Nieuwe Utrechtse'
Dagblad" van 18 Mei 1948, onder het opschrift: "Bloemen
doorgedraaid. Handelaren staken inkoop.", proclameerde het
landelijk Comité' uit de Bloemenhandel op Zondag 16 Mei 19t<?
(1e Pinksterdag) voor onbepaalde tijd een inkoopstaking.
Bij onderzoek werd van betrouwbare zijde het volgende

medegedeeld.
De veilingen eisen 2$ omzetbelasting onder het motto:

veilingspercentage door de inkoper te betalen. Deze 2% is
in verband met de prijsbeheersing, door de inkopers niet
op de afnemers te verhalen, zodat dus deze maatregel een
winstderving voor de inkopers zou inhouden.

Zowel de winkeliers, de grossiers als de straatverkopers
zijn, volgens de mededelingen, eensgezind in hun streven
om elke inkoop te staken, zolang de veilingsbesturen niet
van hun eis afzien.

Het bovenbedoelde courantenartikel zou onder de inkopers
enige ontstemming hebben verwekt, op grond van het feit,
dat dit zich op Maandag 1? Mei 1.1. heeft voorgedaan. In
tegenstelling met deze berichtgeving zou er op vermelde
datum niet regelmatig geveild zijn en er slechts ten hoogste
2°fo van het totasl middels de veiling zijn verkocht. Wel wer-
den bij wijze van afwerking de reeds tevoren bestelde bloe-
men en planten middels de veiling nog afgeleverd. Waar in
dat artikel ervan sprake is dat enkel de straathandelaren
niet kochten, werd erop gewezen, dat het niet juist was te
vermelden dat winkeliers en grossiers normaal kochten.Voorts
werd medegedeeld, dat deze laatste groepen volkomen instem-

men met de groep straatverkopers.
Door het stakingsactie-comité zijn maatregelen genomen

om bij grote bestellingen voor begrafenissen de aflevering
middels de bemoeiingen van dit comité doorgang te doen vin-
den.
Eveneens werden maatregelen genomen dat de verkoop onder

regelmatige controle van het betreffende actiecomité ge-
schiedt, voor wat betreft de aanvulling van hun verkoop-
materiaal, terwijl ook toezicht wordt gehouden op de afleve-
ring door niet bij de veiling aangesloten kwekers. Deze kun-
nen echter geen dwingende maatregel worden opgelegd om hun
verkoop te staken.
Er wordt door de confessioneel aangesloten inkopers op ge-

let, dat bij de staking geen politieke invloeden zich doen
gelden. Zo dit eventueel zich wel zal voordoen, heeft men
van die zijde zich voorgenomen onmiddellijk de staking te
beëindigen.
Door de Utrechtse Bloemisten Patroonsvereniging wordt op

Woensdag 19 Mei 1948 des namiddags ten 8 uur een spoedver-
gadering belegd in het gebouw van K.en W. te Utrecht.
Een convocatie van deze vergadering wordt bij dit rapport

overgelegd,
Utrecht, 20. Mei 1948.
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:enningen bloemenhandel
tijdelijk vrij

,,,f» verband met
lijkheden in 'de bL
bestuur van het'
teëltjjroducten '

'heffing te Ver
artikel 3 d
binnenlandse
detailhandé
producten
riode, inga

lande moei- i
iandel' heeft het l
hap voor Sier-
algehele ont-

bepaaldein
Reglementen

ithandelaroi —• re;
— in bl

Ieder, d/fe in de pe-
21 Mari948 en ein-,

intrekking vaij
—,~ -~_.«.*,. ww** «cuj.viaige indient om te
Worden erkend als binnenlandse groef*
handelaar — resp; detailhandelaar — in
bloemkwekerijproducten. Dit betekent,
dat iedereen de bedoelde erkenning kan
verkrijgen, zonder dat, hij behoeft te
V9ldoén aan de ip Artikel 3 der betref-
fende erkentfingsreglementen omschre-
ven voorwaarden. . ;

Aahvragen om erkenning moeten-wor-
den ingediend bfl het Bedrijfsschap vpof
Sierteeltproducten;,, ïrpmpstraat 79 1
's-Gravenhage, ëri, niei bij de desbetrëi
•fende vakgroepen., '



,, GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE
'v ,••

District Amsterdam

Groep

. . A m s t e r d a m _ ....1.9....Hei. 194
Van der Vijverstraat 8.
Tel. 54777 en 533fr. ,.

COMMANDANT

No. 134. Geheim.Persoonlijk.
Bijlagen? 4,
Onderwerp: staking Aalsmeer. H •

^20. M Al 1948

Ingesloten doe ik U toekomen een rap-

port betreffende de tot op heden nog steeds voortdu-

rende staking aan de bloemenveilingen te Aalsmeer,

alsmede een drietal verschillende vlugschriften,

welke aan de veilingen werden verspreid.

Ben onderzoek naar de bestuursleden

van de nieuw gevormde vereniging wordt ingesteld,

•waarvan ik u het resultaat t. z. t. zal berichten.

De Dirigerend officier van
Rijkspolitie 3e klasse,
Districtscommandant,

H.A. van steenis.

AAN
de Heer Hoofd Centrale Veiligheidsdienst,
javaistraat 68, 's-Gravenhage;
In afschrift §an de Heer procureur-Generaal,
Fgd. Directeur van politie, te Amsterdam.

fATRIA-AMËRSFOORT



RIJKSPOLITIE - S3WBST AMSTIRDAU Amsterdam, 18 Mei 1948.
DISTRICT MSTSRDAM

ifo. ' GEHEIM.

2O3RWEBP: Staking te Aalsmeer,

Bijlage: drie.

Ter voldoening aan Uwe mondelinge opdracht heb ik de eer UHOOG-
EDELCSlSTRSïrGÏÏ beleefd het volgende te rapporteren.

Op Maandag 17 Mei 1948 is er op de bloemenveilingen te Aals-
meer een staking uitgebroken. Vanaf voornoemde datum worden er dooi
de handelaren en kopers geen bloemen meer gekocht op de veilingen

Met uitzondering voor de export worden er vanaf bedoelde vei-
lingen geen bloemen meer afgeleverd, zodat het merendeel van de
door de kwekers aangevoerde bloemen op de veilingen wordt doorge-
draaid'. Ben en ander heeft reeds tot gevolg gehad dat op 17 en 18
Mei j.1. voor een kapitaal aan bloemen is vernietigd.

Voormelde staking is ontstaan in verband met een op handen xxji
zijnde 2$" veilingheffing, waartegen door verschillende handelaren
stelling genomen wordt.

De vereniging van snijbloemen-exporteurs te Aalsmeer en de ver-
eniging van snijbloemen- en potplantenhandelaren op rt "binnenland
staat afwijzend tegenover eefc staking. Ben achttienta! leden is
uit laatstgenoemde vereniging getreden, die samen met eerder on-
georganiseerden, een nieuwe vereniging hebben gesticht.

Laat s tscge noemde organisatie ""zou deel uitmaken van het Lande-
lijk Comité van verenigingen van bloemeii]iand.g^tajrg[n^f dat thans tot
actieve deelname"oproept»

Volgens de door mij verkregen inlichtingen staan voornoemde
uitgetreden 18 leden op de veilingen te Aalsmeer op zakengebied
in het algemeen niflt gunstig bekend.

<£eer waarschijnlijk is bij deze staking ook een Communist is che
geste aanwezig. '"""' i

Tot op heden heeft bedoelde staking een ordeaclijk verloop.
De Groep Aalsmeer is in verband met vorenstaande elke voormid-

dag versterkt met ongeveer 10 hoofden. Door bedoelde politie be-
hoefde tot op heden niet daadwerkelijk te worden opgetreden.

®rwntuele nadere bijzonderheden omtrent het verloop van de
staking zullen door mij bij nader rapport worden gemeld.

Sen drietal pamfletten, betrekking hebbende op voormelde sta-
king, wordt hierbij overgelegd.

De Adjudant,
Districts-Controleur,

P.A.de Ridder.

AAN

de Heer Dirigerend Officier
der Rijkspolitie 3e klasse

Di striot s-Oommandant
te

A M S T E R D A M .



Vereniging van Snijbloemen-Exporteurs te Aalsmeer,
Vereniging van Snijbloemen- en Potplanten-handelaren

op 't Binnenland,
Vakgeno'en. > V
Het z. g. n. „Landelijk Comité uit de Bloemenhandel" verspreidt de laatste

tijd regelmatig circulaires. Het exemplaar dat ons het laatste bereikte, spreekt
van „daadwerkelijke sterlingnamè: tègen^de 2°/0,veilingheffing, welke ophanden is". .

Besturen Van hierboven' genoemde Verenigingen achten het nuttig in Éi$
verband voor het hier volgende-Uwe aapdacht ie vragen: -

Bij herhaling zijn ledenvergaderingen door onze verenigingen gehouden
ter bepaling standpunt t. a. v. de iveiiinghéffing. Speciaal door de yer. v. Snijbl.
en Potpl-handelaren op 't Binnenland werd veelvoudig vergaderd en het vóór
en tegen ener eventuele actie ove¥wog|n. -\t uiteindelijk resultaat hiervan was, dat een staking tegen

de veilingen werd afgewezen eW wel op de volgende gronden:
I. tJe Bloemenwinkeliers, in deze een der voornaamste schakels in de

bloemenhandel, staan afwijzend tegenover een staking;
H. te voreip heeft de regering te kennen gegeven, dat bij staking der

bloemenkopers het .erkenningenstelsel terstond zal worden opge-
heven, waardoor dus de bloemenhandel geheel opengesteld zal
worden voor elkeen, die zich daartoe aangetrokken zal gevoelen.

Voornamelijk op deze gromden stonden en staan
onze verenigingen
AFWIJZEND TEGENOVER EEN STAKING.

Een groep van handelaren wenste zich hier niet bij neer te leggen,
waaronder achttien leden van de Ver. v. 'Snijbloemen en Potplanten-handelaren,
die als zodanig uit de Verenigingf traden. Tezamen met eerder ongeorganiseerden
stichten zij een nieuwe vereniging.. Waarschijnlijk maakt deze vereniging deel uit
van het ^Landelijk Comité", dat Jtrians tot actjévè deelname oproept.

Onze verenigingen bleken ,niet bereid, aan een dergelijke actie me.de te
werken. Er zijn te veel factoren, die een mislukking ervan in de hand werken.
Bovendien zijn wij van'mening, dat een' staking met al de daaraan verbonden
consequenties niet lichtvaardig mag worden gehanteerd. Integendeel zijn wij ervan
doordrongen, ' . ..,
dat elke Nederlander op zijn plaats beeft mede te werken aan
de wederopbouw van ons land. i ,
Slecht in uiterste nood mag ons inziens gegrepen worden naar het machtsmiddel:
de staking. In die uiterste nood: bevindt zich .de bloemenhandel door de heffing
van? 2 pCt. als tegemoetkoming in de aan de kwekers opgelegde 3 pCt. omzet-
belasting NIET.. De handel staat de gelegenheid open, de 2 pCt. te verhalen, of
in zijn verkoopsprijs te berekenen. Inr'tegenstelling tot andere branches is de
bloemenhandelaar vrij bij het vaststellen .van inkoop- en verkoopsprijzen.

Uitdrukkelijk wensen wij te verklaren dat wij ten aanzien van een
a,ctie tegen de veilingheffing niet voor intimitatie zullen opzij gaan.
Fteeds .wordt gedreigd met boycot e.d. Tevens werd in eeü der circulaires van
het „Landelijk Comité" als overtuiging uitgesproken, „dat de gehele handel het
parool ven het; cqmité zal opvolgen",/,,-

Wij zijn er zeker van, dat dit niét het geval zal zijn. De voornaamste
schakeMn het verband: de bloemenwrnkeliers gaan In deze NIET mee.
Hiermede in verband zullen de beide hierboven genoemde verenigingen het parool
van het Comité niet opvolgen, doch op normale wijze de handel voortzetten,

Wij aarzelen niet daartoe óök bieten onz§ organisaties staande handelaren
op te wekken l - :;. .'•'• -

: Tenslotte willen wij bij een-eventuele staking er bij onze leden op aan-
dringen, zich bij levering-van bloemen te beperken tot de vroegere afnemers.
Dit om te voorkortten, dat van de dan ontstane sitiuatie misbruik zou worden
gemaakt.

.Het Bestuur vari de Verétiiging ~v. Snijbloemen-Exporteurs, f**"
Het" Bestuur van de Vereniging v. Snijbloemen- en Potplanten-

j : handejaren op 't Binnenland,
Aalsmeer, i$ Mei 1948. -^ '

" • . , . . . .



LANDELIJK COMITÉ UIT DEBLOÉMENHANÖET

Se feólióóittty ió genaden

" Vanaf heden 17 Mei 1948
wordt er niet gekocht!

De daadwerkelijke strijd tegen het bestuur van de Kring Veilingen
is begonnen. Niemand gaat de banken in en wij blijven e?r buiten

( \ot dat het Comité anders beslist. En die andere beslissing wordt
pas gegeven, wanneer het bestuur van de Kring Veilingen schrif-
telijk verklaart geen 2 pet. meeir te zullen heffen en het reeds betaalde
terug te zullen betalen.

Laat U niet in verwarring brengen, door
welke geruchten ook.

, • ' . , - . . • • ^Bewaart d e eenheid i n U w gelederen.

Alle mededelingen, die^ U zullen worden gedaan door of namens
het Comité van actie, zijn slechts dan officieel, wanneer zij zijn
voorzien van de namen van het dagelijks bestuur van het Landelijk
Comité.

, ) Namens het Landelijk Comité van verenigingen
,_ . • van bloemenhandelaren:

Chr. VAN BEEMDELUST, secr.
Lutmastraat 262 hs, Amsterdam



Co'öp, Vellingsvereeru ;! B L O E M. E S I. U 3 ï » ' - '
Coöp. Vereen. "CENCEALS AALSMESHrOEP! v'BILIïïi" G.A-.

Aalsmeer, 15 Mei 1948.-

H.H. Handelaren,

•\t is öüJS bekend , d-at w e d e r o a d o o r esn zeker

coaité" tot staking worat aangespoord-
O. i . . io nieniRri-3 verpliGh'j cmao a::tr kelen te kopen?

maar de Besturen der beide Aalsmeeroe veilingen hebben besloten,
aan elke handelaar die a:'.eh n::;i taiadrngerij hetzij in onze ge-
bouwen, hetzij buiten deze ge bouwen; ''f kojpwilligen zouden
trachten te bel-etten te kopen c f hun bedrijf uit,,t e oefenen,
voor goed en voor altijd de toegang tv t de Veilinggebouwen te
ontsoggen.-

üe üoöturen.-"
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O B H E I

Staking bloemenhandel,

Be "niet koop"actIe of staking in de bloemenhandel
die in meerdere plaatsen van net land van l? - 26 Mei
1948 heeft plaats gevonden, was in veratchilleMe geval-
len mede een gevolg van eoEmmnistlseh optreden» -

Blijkens ontvangen berichten werd éesse actie, in-
zonderheid in de grote steden êes lands* sterk ge«tetu5d
en gettiiauleetd door coMsn»i»ti»8h georiënteerde bloe*
Fienhandelaren, - •

De staking werd geleid dóór een tiit Se bloeKJenhan-
délaren gevormd t "Landelijk Comité uit de Bloemenhandel".
Als secretaris van dit coEitrf trad op Chriatiaan vaji

Lust, geboren 2i»!ö~l8fÖ te jtesterdi^i wonende
Lutnastraat 262 hg.t die bij do laatste gereente-aiaaar i-uxnastraai: ZOH ns*f a ie 013 ae laatste ger eent.

raadsverkiezingen eandidaat was gesteld voor de C.F.n.
In verband met vorenstaande moge ik U verzoeken een

onderzoek naar de samenstelling van genoerd cot^ité te
willen doen instellen en mij met iet resultaat daarvan
in kennis te willen stellen*

Tevens zal ik gaarne vernemen of ook te Amsterdam
bij deze actie van een handelen onder connoniatischa In-
vloed sprake was en 20 ja. wie daarbij als leidinggevende
personen op de voorgrond traden,

HES IIOOH) VAK IE €EHfBA2£
'/-VEILIGHEIDSDIENST,

naaens deze* - ••

Ce Heer HoofdccKanisSaris
van Politie
te • A a s t e r d a EU

j. G .Crabbendar: *
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GEWEST GRONINGEN der RIJKSPOLITIE m „«*>,«+-» a
DISTRIGTS-GOMMANDANT WINSCHOTEN Winschoten^ 8

No„ l?5-4«7 BUi

Onderw» Staking /*', - . 9 App 1948
A a n : de Heer HOOFD van de CENTRALE VEILIGpIDSDIENS*» S.WTV.I» w

Javastraat 68 te 's G R A V E N H A G

Volgnc.

Onder overlegging van bijgevoegd couraafcenbe-richt, opgenomen
in het.dagblad van de C.P.N, „De Waarheid", moge ik U mede delen,
dat ik.terzake een onderzoek heb laten instellen en is mij het vol-
gende gebleken:

nDoor de Ne d* Heide Mij. wordt te Sappemeer, aan het Eleinmeea-
terdiep, tegenover de U*L»0*school, een werk uitgevoerd, bestaande
uit het omwerken van aardappelvelden* welke velden hierdoor ge-
schikt worden voor kwekersgroadd

Op dit werkob^eet zija een 60*»tal arbeiders, afkomstig uit d*
stad Groningen en Sappemeer en omgeviag,» werkzaam» De prestaties
van deze arbeiders waren echter zodanig dat zî  volgens hun., ver-*
richte arbeid ƒ 0»42.« per uur konden verdienea* De Red»Heide Mij.
heef't op dit uurloon ƒ 0#18«— bijgepast, zodat deae arbeiders ƒ 0*6O
per uur verdienden»

Op Zaterdafe 2? Maart 194-8, na het volbrengen van hun dagtaak
f deelden de arbeiders, afkomstig uit Groningen C55 personen) de
uitvoerder van dit werkobjeet mede, dat aij voor dit loon niet lan*-
ger wensten te werken en ƒ o»?2«- per uur wilden verdienden. Hen is
toen door de uitvoerder van dit werk, Heike Kuur, wonende te Sappe**
meer, Achterdiep, np» 15 ZZ, medegedeeld, dat hieraan niet kon woj&*
den vpldaan» daar zij reeds meer verdienden dan zij gepresteerd had-
den» Op Dinsdag 30 Maart 1948, zijn de arbeiders, afkomstig uit Gro<*
mingen, niet op dit werkobject teruggekeerd, terwijl een 5-tal arbei
ders, afkomstig uit Sappemeer en omgeving, hun werk aldaar gewoon
hervat hettiei**

Door voornoemde uitvoerder werd toen aangenomen, dat deze
arbeiders hun entslag hadden genomen en in andere vrije bedreven
werk hadden gevonden. Op Diaadag .6 April 19/48» werd te Groningen
door de betreffende arbeiders besloten het werk neer te leggen en
werd hen door de E»V»C. een wekelijkse steun, toegezegd van ƒ 15»-«
De leiding van de Ned.Heide Mij» te Sappemeer heeft de 5 arbeiders,
die nog op bedoeld werkobject werkten, overgeplaatst naar een ander
werkobjeci te Sappemeer, zulks in afwachting van een beslissing van
hogerhand»

De stokloper (voorwerker) ï» Folgerts, die, volgens het cou-*
rantenbericht, de arbeiders goedgezind was en zijn ontslag zou heb**
ben genomen, is de leiding van dit werkobject, betreffende zijn ont«-*
slagname, voorgewwest, daar hij anders toch ontslagen zou worden,
wegens knoeien met de tariefstelling.

Opgemerkt diene te worden, dat het merendeel van de stakende
arbeiders, het communisme is toegedaan. Aangezien op bedoeld werk*
object momenteel geen arbeid wordt verricht, is de toestand ter
plaatse geheel rustig.

De wnd* DISTRICTS-COMMANDANT
De Dir. Off» der Rijkspolitie 3e klasse
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DU W-arbeiders te Sa
in staking

Loonsverlaging van
vier gulden

(Van onze verslaggever)
In Sappemeer staken de DUW-
arbeiders. Zij hebben, toen de
lange onderhandelingen op niets
uitdraaiden, het -werk neergelegd
en zijn naar huis gegaan.
Er werd in Sappemeer. gewerkt
op een aardappelveld, waavan een
groentetuin gemaakt moest wor-
den. Daarvoor moest'een oerplaat
van 20 tot 60 cm. warden los-
gestoken. Die oerplaat ligt soms
een meter, soms zelfs anderhalve
meter diep. Het is zwaar, maar
nuttig werk. ,
Ir. Mameholt had gezegd, dat voor
dit werk geen prijs vastgesteld
kon worden. Met prestatietoesla-
gen moest het loon maar tot een
redelijke hoogte worden opge-
voerd. ,
De_ stokloper was de arbeiders
goed gezind en wist eerst 72 cent
per uur te geven. Na protesten
van de uitvoerder en onderhande-
lingen maakte hij er met toe-
slagen 71 cent per uur van.
De uitvoerder vond1 het te veel
voor de arbeiders. Hij zou zelf wel
eens kijken of het "werk te doen
was of niet e,n ging een half uur
met de schop aan het werk, op
een gemakkelijk gedeelte. Volgens
de arbeiders werkte hij in dat
halve uur zo hard, dat hij dat
tempo geen tien minuten langer
zou hebben kunnen volhouden en
hevig stond te hijgen. De conclusie
was toen: „Het werk is best te
doen en is met ƒ 35 per are goed
betaald." *

Ondanks de protesten van de
arbeiders moesten zij het
doen met dit tarief, waar zij
^slechts 46 cent per uur mee—
konden behalen. Dit loon
wordt nu nog aangevuld tot
60 cent, maar de uitvoerder- •
heeft gedreigd hen in DUW II
te doen, als zij niet meer
halen. DUW II betekent: pre-
cies hetzelfde werk, precies
dezelfde tarieven, maar geen
aanvullend loon. De 'stok-
loper, die de arbeiders niet
met een dergelijk schandalig
loon naar huls wilde sturen,
heeft 'zijn ontslag genomen.

De arbeiders zijn nu, na dagen-
Ifenge onderhandelingen, in sta-
king gegaan. Zfl wensen niet lan-
ger aan het lijntje gehouden, te
worden, met vage beloften van ir.
Maiisholt, die de arbeiders pro-

eer

beerde gerust te stellen met een:
„Het komt wel in orde. Wacht
maar af, wat Zaterdag in je loon-
zakje zit". De arbeiders wachtten
af, maar vonden'slechte ƒ 32, ter-
wijl ze anders minstens ƒ 36
kregen.
Nu protesten en onderhandelingen
tot niets geleld hebben, hebben de
arbeiders besloten het werk neer
'te lejfgen. Zij zullen de volgende
week een openbare vergadering
vaa - DtlW-werkere bijeenroepen
en ^vertegenwoordigers vaii dé
vakbeweging hlerbfl uitnodigen.
De stakende arbeiders hebben
zich in verbinding gesteld met de
E.V;C. die financiële en morele
steun heeft toegezegd.



GEMEENTE-POLITIE KAMPEN
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Naar aanleiding van Uw schrijven
dd. 7 Juni 1947, B.JX 16g99 Geheim,
welks beantwoording door Dijzondere
omstandigheden enigszins is vertraagd
geworden, heb ik de eer U te berich-
ten, dat deze wilde staking onder de
D.U.W. arbeiders van weinig betekenis
is geweest en reeds binnen de 24 uur
was opgeheven.De oorzaak was, het in-
trekken van de toeslagkaar ten voor zeer
zware arbeid. Dit intrekken was inder-
daad onbillijk.Toen dan ook deze in-
trekking ongedaan werd gemaakt, werd
de staking opgeheven.

DE COMMISSARIS VIN POLITIE,
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Aangaande de staking, die op Vrijdag 6 Juni
1947 onder de D.ü.W.-arbeiders. die "bij de oogstvoor-
ziening waren Iftg'U awiüllülW'r'Wls uitgebroken, kan nog
het volgende worden gerapporteerd»

Reeds voordat de oogst-verkzaamheden waren
"begonnen, was de loonregeling vastgesteld. De arbei-
ders, die uit da D.U.W. zouden worden gehaald en die
daar 84 ot. per uur verdienden, zouden ongeveer het
zelfde loon krijgen, indien zij$ voor de oogstwerk-
zaamheden zouden worden ingeschakeld. Tot verhoging
van het uurloon van 64 ot, dat aan landarbeiders
wordt uitbetaald, kon echter niet worden overgegaan,
aangezien moeilijkheden werden gevreesd met de land-
arbeiders, die een verhoging van het uurloon zouden
wensen* Daarom was de overeenkomst gemaakt, dat het
uurloon der oogstarbeiders aou worden gesteld op 64 ott«
terwijl daar en boven nog toeslagen zouden worden be-
taald, zodat alles met alles het uurloon om en bij de
84 ot. zou komen te liggen.

Op Woensdag 4 Juni 1947, toen de arbeiders
reeds het werk hadden aangevangen, werd hun medege-
deeld, dat het de Stichting van de landbouw niet moge-
lijk was de toeslagen, die boven het uurloon van 64 et
zouden worden gegeven te betalen. De erkende vakorga-
nisaties had men niet van het besluit tot intrekking
van de toeslagen verwittigd. Een en ander bfad tot ge-
volg, dat reeds op Donderdag 5 Juni 1947 enkele arbei-
ders in staking gingen, terwijl op Vrijdag 6 Juni 1947
de staking volkomen kon worden genoemd. Onder de sta-
kers bevonden zioh zeer velen die aangesloten waren
bij de E»V,0«. Aan de andere kant namen ook ongeorga-
niseerden en enkele personen, die aangesloten waren
bij de erkende vakorganisaties aan deze staking de@l«
Onmiddellijk na het uitbreken van de staking bleek
wel, dat de B.V.G, zou trachten, uit dit conflict
munt te slaan, door zich achter de arbeiders te stel-
len. ;

De eerste vergadering der stakers werd ge-
houden op Vrijdag 6 Juni 1947, waarvan een verslag op.

zelfde datum werd ingestuurd;. Deze vergadering stond
evenals de vergaderingen, die volgden, onder leiding
van de volgende E «V. G «-bestuur der s:

Jaoobus KUIIiMto, geboren te Groningen 13 October 1889,
van- beroep sigarenmaker, wonende te Groningen, Be du-
merstraat 34

KUIIMAF maakte deel .uit van het dagelijks
bestuur van de E «V* O* afdeling Groningen» Hij is waar-
schijnlijk lid van de Nederlandse Bond van Vrije gocia
listen, is althans de beginselen van deze bond toege-
daan* Hij staat in vergelijking met de andere bestuur-

-f
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dsrs der £,V*C. te Groningen gunstig bekend,

.gg t er Wilhelm Heinrioh DHBITOH, geboren 31 Maart 1913 te
Haste (DW) , van beroep timmerman, wonende te Groningen
Zaagmuldersweg 146,

DHEÏ3TDH is voorzitter van de Hevolutionnair Commu-
nist isch«~?ar:E'i j afdeling Groningen. Hij was lid van
de B,ï»W». Hij is secretaris van de Af d» Bouwvak "der
plaatselijke afdeling van de B.V.C, te Groningenv

Hendrik van der MOIEH, geboren 3 Maart 1904, wonende te
Woltersum.. TT

van der MOLEN is hoofdbestuurder van de Agra-
rische bedrijfdgroep-der E«V.O..

Johan Hendrik Poe nraad van BEH3SBH» geboren te Delft
4 Februari 1911, wonende te Heerenveen .
. Dit is dezelfde persoon, die als onbekend geble-
ven spreker in het rapport d. d. Vrijdag 5 Juni 1947
vermeld staat. Ook hij ie hoofdbestuurder van de Jigra-
rische bedrijfdgroep der E.V.G..

Op Zaterdag 7 Juni 1945 kwamen de stakers des
morgens om 9 uur opnieuw bijeen in het gebouw HSHCBOTH
gevestigd Po Ikinge straat te Groningen» KüTLMAH deelde
med«, dat er niet veel nieuws was en dat de onderhande-
lingen nog gaande waran met de Stichting van d-e Landbouw,

College *"het Bureau Oogstvoprziening, en het College _van
bemiddelaars. Nadat de namen en bij zonder Heden der staker ^
waren genoteerd, togen deze huiswaarts om op dezelfde
dag 's-middags om 14 uur opnieuw bijeen te komen in het
zelfde gebouw»

Voorzitter KÏÏIIMff deelde mede, da* «r dien voor-
middag van 9 tot 12 uur was geconfereerd met de Stichting
van de Landbouw en het College van Hijksbemiddelaars maar
dat de besprekingen tot nog toe niet tot een succes had
kunnen leiden, ïïe staking duurde dus voort en ZUILMAIT
verwachtte een spoedig einde van het conflict. Voorts
deelde hij mede, dat er besprekingen waren gevoerd met
de bestuurder van de afdeling Vervoer der B,V.O, om geen
werkwilligen na'ar de werkobjecten te vervoeren. Ook de
D. Ü.W. -arbeiders waren reeds bewerkt niet aan oogstwerk-
zaamheden deel te nemen»

De onderhandelingen tussen de officiële instan-
ties en de staking s Ie i d ing werden tot Saterdag laat voorti-j
gezet, terwijl zelfs 's-gondags besprekingen werden ge-
voerd.

De arbeiders kwamen op d.e morgen van Maandag
9 Juni 1947 om 10 uur in het gebouw KBHOBOTH te Groningen
bijeen» Heeds had voorzitter KITIIMM de vergadering ge-
opend, toen de twee hoofdbestuurders der E«V,ö« vaader
MOLEIT en van HENSSEU de zaal betraden»

van der" MOIEN nam het woord en deelde mede, dat
een nieuwe loonregeling met de Stichting van de Landbouw
en het College van Rijksbemiddelaars toiE stand was ge-
komen« Alle oogstwerkzaamheden zouden in ace oor d worden
uitgevoerd, terwijl de arbeiders die niet in accoord kon-
den worden tewerkgesteld weer overgeplaatst zouden worden
naar de B»U»W.o Spreker wees er op, dat de arbeiders twee
wegen openstonden— doorstaken of het werk weer hervatten*
Hij deelde mede, dat hij de staking een behoorlijke kans
van slagen gaf, waarom hij de arbeiders adviseerde, door
te staken. ELj deelde tevens mede, dat er tussen dé lidi
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van het Bureau Oggstvoorziening en de Stichjftinê van de
Landbouw ver Sdhil van mening over de loonregeling be- ",
stond, üetgeen hij wilde uitbuiten*

Hoewel een gedeelte van de arbeiders het met het
gesprokene niet eens was en de werkzaamheden wel wilde
hervatten, werd toch besloten de staking voort te zettern»
»s-ffiaandags-middags 15 uur meldden de arbeiders zich bij
de stakings lei ding om voor uitkeering in aanmerking te
komen.

De zelfde dag vond er te G-roningen in het Buurt-
huis een vergadering plaats voor de arbeiders die lid
van het jf.V.Y'. waren en die bij deze staking waren be-
trokken, In deze vergadering werden de stakers opgewekt
het werk te hervatten en het gevolg was, dat een klein
gedeelte der arbeiders, leden van het IT*V,7. en ongeor-
ganiseerden, de volgende dag, Dinsdag 10 Juni 1947, het
werk hervatte»

Op Dinsdag 10 Juni 1947 kwamen de overige sta-
kers opnieuw. in het gebouw KEHOBOIH bijeen *s-morgens om
10 uur. van der MOIEfff voerde opnieuw het woord en nam
stelling tegen het ÏT..7.7* , dat hij de vijand van de ar-
beiders noemde» Ondanks het feit, dat mede-arbeiders, in
het ïïtV.T1* georganiseerd, de stakers in de rug hadden
aangevallen, door het werk te hervatten, verklaarde hij,
dat de 13,V.G, bereid was, de ïT/TWï.lers en ongeorgani-
seerden, die doorstaakten, te steunen* Tevens kwam de
vraag aan de orde of de staking kon en moest worden uit-
gebreid tot alle landarbeiders in de provincie G-roningen*
Uit de gang van^aken bleek, dat de B .7. G, -Ie i ding hier-
voor zeer bevreesd was, aangezien zij bij uitbreiding
van het oonflicft niet in staat zou zijn, de arbeiders te
ondersteunen. Besloten werd daarom, niet tot uitbreiding
van het conflict over te gaan. Tevens werd besloten, de
volgende morgen bij de vertrek-plaatsen der bussen te pos'
ten, teneinde werkwillige arbeiders te weerhouden het weifc
te hervatten» Geconstateerd werd, dat de volgende dagen,
dat de staking duurde, posters bij de ver trekr plaatsen
van de bussen aanwezig waren. Incidenten deden zich ech-
ter niet voor^

De volgende dag dus op Woensdag 11 Juni 1947
werd 's-morgens om 10 uur opnieuw een vergadering belegd»
Hierbij werd bekend gemaakt, dat de E.V.C, in tegenstel-
ling met hetgeen voordien, dienaangaand was verklaard,
niet bereid was, de stakers georganiseerd in het N.V.7.
te ondersteunen, ïevene werd een oommissie benoemd, die
opnieuw contact moest opnemen met de arbeiders, die in
Friesland bij deze staking v/aren betrokken. Deze commis-
sie is dezelfde dag nog naar Friesland vertrokken.

Dezelfde dag werd er opnieuw door het N.7.7. in
het Buurthuis te Groningen een vergadering voor de sta-
kers belegd, De stakers georganiseerd in het N .7.7. heb-
ben in deze vergadering ondersteuning gevraagd, die ech-
ter door het N.7 .V. -bestuur werd geweigerd. Bij dea« ver-
gadering waren tevens twee afgevaardigden van de E.700«
aanwezig. Deze boden aan een eenhiedsfront te vormen om
samen de staking voort te zetten. Dit voorstel werd ech-
ter door het IT.7.7. afgewezen, terwiil de stakers werd
medegedeeld, dat zij niet op ondersteuning van de zijde
van het N .7. 7. behèefden te rekenen, indien zij het werk
niet spoedig hervatten.

Ondertussen had de stakings leiding herhaaldelijk
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met de vertegenwoordigers van $e Stichting van de Land-
bouw, het Bureau OogatvporzietAng en het College van \.
Éij^£sbemidde laar s onderhandel^. 766r de inhouding1 der
toeslagen was het maximum IOO|L, dat per week in uurloon
verdiend kon worden P» 41»28̂  Op Woensdag 11 Juni 1947
was men zover gevorderd, "ÏÏaTmen het maximum loon dat
per week in uurloon verdiend kon worden gebracht had op
P* 40*64.. De stakings-leiding wilde ondanks deze tege-
moetkoming de stakers niet bewegen, het werk te hervatte*
De twee daarop volgende dagen meldden de stakers zich
twee keer bij de stakingsleiding, zonder dat vergaderd
werd en zonder dat er verandering in de toestand kwam.
Op Vrijdag 13 Juni 1947 stond er bij de ingang van he#
Café* de Eendracht, gevestigd Ooehoornsingel te Gronin-
gen een twee-tal personen, die vlugschriften van de R.G.
P. uitreikten, waarvan een exemplaar aangehecht gelieve
te worden aangetroffen»

Op Zaterdag 14 Juni 1947 werd er door de
stakers in het café' de Eendracht opnieuw vergaderd.
Tijdens deze staking werd scherp stelling genomen tegen
de uitreiking van het vlugschrift der H.C.P.. Op deze
vergadering voerde van der MOLEN opnieuw het woord.
Hij hield een gloedvolle rede, dÊ« praktisch er op neer-
kwam, dat de arbeiders werden opgewekt het werk te her-
vatten aangezien de E.V.O. geen kans zag de gelden bij-
een te brengen, die nodig waren, om de arbeiders de
volgende weel te ondersteunen. Deze week staking zou de
E.7»G. P. 15.000.—. hebben gekost. Bij handopsteken
werd hierna besloten de staking op te heffen en het
werk te hervatten»

De stakers hebben op Maandag 16 Juni 1947'
het werk hervat op de vorengenoemd* voorwaarden, dat het
maximum in uurloon te verdienen loon P. 40*64 is. Het
werk zou echter voor het merendeel in accoord worden uit-
gevoerd. Zowel voor de eene als voor de andere partij
is er van een overwinning dus geen sprake. In het alge-
meen werd deze staking onder d© arbeiders als een neder-
laag gevoeld en dit is misschien wel de reden, dat de
stemming onder de arbeiders op het oegenblik enigszins
onrustig is. Het moet waarschijnlijk worden geacht, dat
in de' tijd, dat d® oogst moet worden binnengehaald er
een grote staking kan uitbreken, waarbij dan. ook alle
landarbeiders zullen worden betrokken. Ook bij de laat-
ste vergadering, die ^oor de stakers werd belegd, gingen
dienaangaande stemmen op.

De gevolgen van deze staking zijn op sommige
plaatsen niet uitgebleven en het is voorgekomen, dat
enkele stukken bieten door landbouwers moesten worden
omgeploegd» Over het algemeen is de schade echter gering
te noemen»

Aangaande de steunverlening kan nog worden
gerapporteerd, dat de stakers gemiddeld P. 25..—. uitke-
ring hebben ontvangen. Ook enkele in hst JToV^V,, georgani-
seerde arbeiders, die hebben doorgestaakt hebben van de
B.7.G. uitkering ontvangen.

De staking had een ordelijk verloop. Inciden-
ten zijnniet voorgevallen.-»-- —• :—

H O TT I ïï G B :.ïï, 23 Juni 1947..
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Aan de stakende kameraden in de oogstvoorziening.
Alle beloften van de Londense regering in de "bezettingstijd ten spijt, is
datgene g-esohie&t, waarvoor wij vanaf het begin en bij voortduring gewaar-
schuwd hebben: De ondernemers hebben zich ten koste van de arbeidende mas-
sa's weer vast in het zadel gewerkt en zijn in een grootscheeps offensief
bezig het levenspeil van de arbeidersklasse terug te drukken naar toestan-
den, erger nog dan vóór 1940»
De opbouw van nederland blijkt de opbouw van het kapitalisme en de ongebrei-
delde uitbiuting van de werkers door de grote ondernemers en couponknippers
te zijnï
Dit keer zijn het de arbeiders in de oogstvoorziening, waarvan men het
waagt de toch al zeer schamele .lonen een flink stuk naar beneden te drukken,
De afschaffing van d« 20$ toeslag op het loon van 64 et** het praktisch
afschaffen van de reistoeslag en het verlagen van. de toeslag Iroor stadsar-
beiders van P* 1,10 tot P. 0.80 per dag, zou de reeds heersende 'nood in de
arbeidersgezinnen nog enorm doen stijgen»
Dit wasi de reden, waarom de seizoenarbeiders terecht naar het enige doel-
treffende wapen in de strijd n* l» de staking grepen.
In deze strijd, treden de grote boeren vaxas. de Stichting van de Landbouw
/~i de z.g, "arbeidsleiders* van de Uniebonden gezamenlijk op tegen de voor
Lan bestaansminimum strijdende arbeiders. Hierbij steekt de houding van de
E. V. O. gunstif af, die heeft aangekondigd, de weerstandskassen open te
stellen.
Er zijn evenwel aanwijzingen, dat de CUP.N-» elementen in de landelijke
leiding van de Agrarische bedrijfsgroep zullen trachten de O.BJff «.-politiek
** Opbouwen en Productie verhoging* in de praotijk zullen brengen, door de
staking op te heffen» . M
De tijd voor strijd in de gehele oogstvoorziening is rijp, met een week
moet het gr oenr ooien der aardappelen beginnen. Dit kan niet zonder arbeiders
feebmaren. Integendeel! ! ! Uitbreiding der staking is dan noodzakelijk, daar
ook de D.U.W.-arbeiders zeer zeker voor dit werk ingeschakeld zullen worden.
Uitbreiding van de staking en volhouden is de enige kand op succes»
ïfiet allen herstel van de oude, veel te kleine lonen is noodzakelijk, maar
tevens de door de E.V.C, gestelde Ais van F.50.— . per week, plus een glij-
dende loonschaal, welke inhoud dat de lonen evenredig met het stijgen der
B±±$gra prijzen verhoogd moet worden, moeten verwezenlijkt worden»
Deze iesen dient gij in de stakings vergaderingen naar voren te brengen
en van Uw stakings en Vakbonds lei dingen ieeen deze te ondersteunen

kameraden Uitbreiding en volhouden dat zi|n de wegen naar de Overwinning,

Hevolutionnair Communistische £ar13
Af d, G-roningen

Nederlandse Sectie van de Tierde Internatio

Ondergetekende geeft zifafa op aïs i abonnee op "cTë"

Haam: Adres t Weekabon. 12 cent
Maandabon.50 cent.

Kwartaal 1 5 Oc e nt .

te zenden aan P„W, Drenth, Zaagmuldersweg 146 Groningen^
Eedactie en administratie S.SAOTgBET, Henr. Ronner plein LL Amsterdam !..
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DISTRICT GRONINQEH
COMMANDANT

G.I. Hot 99 *

AAHihet Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68,te fs-G H A V E N

ONDERWERP: Opheffing der staking van de D.U.W.arbeiders,
te. werk gesteld in de landbouw in de Provincie
Groningen* /ö\̂ \ II/fa \fo\>l> /9/' o

\n aansluiting op mijn schrijven d»d* 9 en 11
Juni 1947«Hot 94 en 9%,iïBHHIM,)net als onderwerp "Staking der
B»U.W*arbelder£tte werk gesteld bij de landbouw in de ̂ rovln-
oie Sronlngenfheb ik d® eer ÜHoogEdelGestrenge beleefd het 'vol*
gende te berichten: ,
"Be stakende D.U.W. arbeiders,die op Donderdag 5 Juni 1947,

in staking zijn gegaan,hebben hedenmorgen 16 Juni 1947,het
( wjork hjfjIt̂ ajL» ^

Zaterdagmorgen.14 Juni 1947,werd nogmaals een vergadering ge-
houden door de stakende arbeiders en het Bestuur van de E.V.C.

* in het oafe "Da S5ndraoüt",aan d® Coehoornsingel te Groningen,
/ in welke vergadering werd besloten om op Maandag 16 Juni 1947,

\Jr - het werk weer te hervatten § omdat de Stlohting voor de -̂andbouw
jL Wf\ niet bereid was de gestelde eisen in te willig»»»
) | 5o«r het Bestuur der B.V.G.,werd medegedeeld,dat het de kas

der B. V .C. de afgelopen week F _l£$Sfi|u*«liad gekost en dat er
thans verder niets %e bereiken was,omdat de eisen niet werden
ingewilligd,zoals siJ door het Bestuur der XV" ,ö.waren gesteld.
Het Bestuur achtte het dan ook niet veranfwoort,om de stakinj

langer voort te zetten»doch dat de arbeid moest worden hervat
tegen het loon,dat de Stichting voor de landbouw beréftd was te
betalen»
Hierna werd door het Bestuur medegedeeld„dat de meeste arbei-

ders in z.g.aoooordloon te werk gesteld zouden worden en dat
na afloop van het aocoordwerk het uurloon 64 cent per uur zou
bedrogen, alsmede vergoeding voor de reisuren van 64 o en t per
uur,indien door de arbeiders een grotere afstand moest worden
afgelegd dan 17 K.M.Door het Bewtuur zou echter worden getracht
om voor alle afstanden reisvergoeding te krijgen.Bovendien
sou oen atandplant3vergoeding worden gegeven,die echter nog
niet bekend was*
Indien de arbeiders bereid waren de arbeid onder deze voor-

waarden te hervatt en,dan moesten zij dit door handopsteken
kenbaar maken.De meeste arbeiders waven bereid de arbeid te
hervatten.
Hedenmorgen,16 Juni l947,siJn alle arbeiders weer naar hun

werkobjeoten in het noordelijk deel der Provinoie Groningen
vertrokken.
Ongeregeldheden hebben zioh bij de staking niet voorgedaan»

De MaJoortDlstriQtsQomn?afcdaati
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AAN: entrale Veiligfeaida
Javastraat 68,te *s-Q- R A V E N H A Q-B •

ONDERWERP: Staking der D.U.W.arbeiders,te werk gesteld
in de landbouw in.de Provincie Groningen.

r - JJi'i-^- In aansluiting op mijn schrijven d.d.9 Juni
1947,No: C.I.94̂ GEHEIM,met onderwerp als in margi-
ne,heb ik de eer UHooglde10estrenge,beleefd het
volgende te berichten:
In de vergaderingen van 10 en 11 Juni 1947,gehou

den door de stakende arbeiders van de D.U.W.(Diens
Uitvoering Werken),is besloten de staking voort te
zetten.D©or het Bureau uogstvoorziening was giste-
ren medegedeeld,dat alle arbeiders in accoordloon
(aangenomen werk)konden worden opgenomen,Bij nade-
re informatie door het Bestuur van de E.V.C.bleek,
dat het aecoordwerk maar voor een kort tijdsbestek
was«Na afloop van het aecoordwerk zouden de arbei-
ders weer tegen hetzelfde uurloon(64 cent per uur
zonder vergoeding voor de reisuren),te werk gestel
kunnen worden,Hiertoe waren de arbeiders niet be-
reid en besloten gesteund door het Bestuur van de
E.V.C.de staking voort te zetten.
Zaterdag a.s.zal een aanvang worden gemaakt met

het uitbetalen vam steun aan de stakende arbeiders
tot een bedrag van ten hoogste F 25.-.per week.
Door het E.V.C.bestuur is "bepaald,dat alle arbeij

ders voor deze steun in aanmerking komen,onver-
schillig of zij georganiseerd zijn bij de E.V.C,
of eenige andere organisatie,indien hun eigen or-
ganisatie niet bereid is de arbeiders te steunen.
Alles heeft een rustig en ordelijk Verloop»

De Majoor,Districtscommandant:
•S.RÖ̂ elingh.



RIJKSPOLITIE.
DISTRICT GRONINGEN.
COMMANDANT.

C.I. No: 94 . GEHEIM.

EURZ4U B GRONINC EN,9 Juni JI1JGEBOEKT

AAN: het Hoofd van de centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68. te 's-G R A V E N H A G E .

ONDERWERP: Staking der D.Ü.W. arbeiders te werk gesteld
in de landbouw in de Provincie Groningen.

Volgncx

ACD

C

Ik heb de eer UHoog EDEL Gestrenge beleefd
het navolgende te berichten :
"Een 600 tal arbeiders,allen afkomstig van ds D.U.¥.(Dienst

uitvoering. Werken),thans werkzaam bij het Bureau Oogstvoorzie»
ning in de Provincie Groningen,hebben Donderdagmiddag j>_ Junî
1947 het werk neergelegd,omdat het loon,dat zij meer verdienden
dan de gewone landarbeiders werd ingetrokken .Het betreft hiejj
hoofdzakelijk arbeiders afkomstig uit de stad Groningen plim.200
en uit Friesland (plm.400).Deze arbeiders waren aangenomen te-
gen «en uurloon van 74 cent per uur terwijl bovendien de reis-
uren tegen 64 cent per uur worden v@rgoed.Door de Stichting
voor de ̂ andbouw is hieraan een einde gemaakt.zij wilde n.l.
voor deze D'.U.W.arbeiders het gewone landarbeidersloon betalen,
van 64 cent per uur.Een en ander is door de arbeiders niet aan-
vaard,waarop zij in staking zijn gegaan.
Hedenmorgen om 10.00 uur is er weer een vergadering gehouden

door de arbeiders uit de stad Groningen in het gebouw "Rehoboth
t* Groningen in welke vergadering werd besloten de staking door
te zetten,aangezien de Stichting voor de Landbouw niet bereid
was,de arbeiders weer op de oude voorwaarden aan te nemen.Wel
was getracht om arbeiders in z.g.accoordloon te krijgen(aange-
nomen werk),doch hiertoe waren de arbeiders niet genegen,omdat
hun actie dan gebroken was.
De staking gaat hoofdzakelijk uit van de E.V.C,(Eenheids-Vak-

Centrale),waarbij de meeste D.U.¥.arbeiders georganiseerd zijn.
Alles heeft en rustig en ordelijk verloop.
De satking duurt voort,Er zal door de arbeiders getracht wor-

den alle dagen in vergadering bijeen te komen om de toestand
te bespreken en om te trachten op de oude voorwaarden weer aan
het werk te komen»

c Dé Majoor,
Districtscommandant:

lömeüngh.
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Hedenmorgen, Vrijdag 6 Juni 1947, zijn 700
arbeiders, afkomstig uit de stad Groningen en enige
dorpen uit Friesland, werkzaam bij verschillende boerei
in Grijpskerk, Oldehove, Ulrum, Leens, Baflo, Bedum en
Usquert, in staking fieaaan.-De arbeifiers waren werk-
zaam bij de oogstvoor zi ehing en wel spesiaal bij het
wieden van suikerbieten en andere gewassen» De oorzaak
van de staking is een loongeschil.

Hedenmorgen om 9 uur kwamen ongeveer 200
stakers bijeen in het gebouw "KBHOBOTH" aan de Pol-
kingestraat te Groningen, waar als eerst® ppreker op-
t radj> Euilman, geboren te Groningen 2 October 1916,

"IrjhfflSérman, wonende te Groningen Bedumerweg 34/a»
Hij schetste in zijn betoog de gang van zaken waarop^
gestaakt werd en besprak uitvoerig de loonvoorwaarden.
Hij zei dat dit niet aen geschil was waarbij alleen
de E.V.Co betrokken was en wekte de arbeiders op tot
solidariteit. Het belangrijkste punt dat door hem
besproken werd was wel de stwnverlening aan de sta-
kers. Dit was geen zaak die alleen te Groningen kon
worden geregeld. Het landelijk bestuur der B.V.C* zou
hierin moeten beslissen. Hij riep alle stakers op om
op Saterdag 7 Juni 1947 zich te melden in hetzelfde
gebouw des morgens 9& 9 uur teneinde aldaar de perso-
nalia en de grootte/van het gezin aan het stakingscomi"
te kenbaar te maken.

Daarna voerde een zekere van der Molen uit
Woltersum het woord. Hij betoogde aai er mei gestaakt
werd tegen de boeren maar tegen de Nederlandse Hege-

die mogelijk had gemaakt dat de lz'e
Lng konden veroorzaken. Deze staking was geen

toeval; hij wilde deze zien in Internationaal verband.

one lafiQ bereïoL, aldus spreker. HL n wees
^ te Amster-

dam en zei dat daarbij verschillende patroons het eens
waren met de bakkersgezellen,

Vervolgens sprak iemand uit de Provincie-
naam is onbekend gebleven- év-èr het doel der staking.
Hij zei dat het Nederlandse leger, dat momenteel in
Ne d. Indiê* verblijft, de Ne d. Hegering per dag drie
Millioen kost. Deze drie Millioen moet worden opge-
bracht door de Nederlandse arbeider. Elke arbeider
moet vijf maand per jaar werken voor het in stand hou-
den van ons leger. Als ik hier om mij heen kijk- aldus
spreker- zie ik verschillende jonge mannen dj,§.jiojjen-
, -1** - _ •*~~*~***>~»-*»„/&ta^*M**fi^^ .-JW '̂̂ r.-»,̂ !.-̂ ..̂ *-*.̂

teel werken voorTrun i ü s f ï j ^ p,m,v J^ier ..als ^^an
Alleen ,

ffat te vöorkÖiën" zou leze staking gerechtvaar dig
zijn. Spreker kantte zich scherp tegen de stichting
van de ̂ andbouw en het college van de Sijksbemiddelaaf
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Daarna werd gelegenheid gegeven tot het stellen van
vragen. Enkele arbeiders vroegen daarop het woord en
stelden voor om pogingen in het werk te stellen opdat
ook de landarbeiders» die nu nog "bij de boeren werk-
zaam waren, in de staking te "betrekken. Voorzitter
Kuilman antwoordde hierop echter, dat hem dit minder w
wenselijk voorkwam, hoewel de E.V*G» in Oostelijk
Groningen slechts een enkel woord "behoeft te zeggen
om een algemene staking onder de landarbeiders tot
stand te brengen» Dit zou echter met zich mede brengen
dat deze staking moeilijk in de hand te houderJQt zou
zijn wat voorkomen moet worden.

Vervolgens werd een stakings-commissie be-
noemd bestaande uit 2 leden van de E.V*C. , 2 leden
van het ïï.V.V* en een ongeorganiseerde» Een zekere

/ R.i:atholIDerpstra,/die aanwezig was, werd uitgenodigd in het
stakins-comite zitting te nemen, doch deze wees een
benoeming van de hand omdat hij eerst overleg wilde
plegen met zijn eigen bestuur.

In verband met deze staking is in de loop van
de dag door de Inlichtingendienst nog contact gezocht
met bestuurders van vus&xxx de erkende vakorganisatie1»
om te vernemen hoe deze zich ten aanzien van de stakinj
zullen gedragen* Hierbij bleek dat de erkende organi-
satie 's afwijzend tegenover deze staking staan. Men
was hier van mening dat verschillende grieven van de
arbeiders gerechtvaardigd waren, doch van deze wilde
staking wilde men niets weten*

Het moet dan ook waarschijnlijk worden ge-
acht dat B . V \ a T a r é
voeren, ""̂ '̂"•"" " .....

Heden verliep alles zeer ordelijk. De verdere
gang van zaken zal in het oog worden gehouden en -
voor zover nodig- gerapporteerd worden*

Groningen, 6 Juni 1947.
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Staking onder
arbeiders te Kampen,

Volgens belichte» in de pers is op 7 Hei 1947
onder d« D.U.W. arbeiders te Kampen «en staking uitge-
broken in verband mat T»rmind«ring van d* voeda el toe-
slag*

Ik atoge U ver ao eken mij zo volledig mogelijk omtrent
dese staking te willen doen inlitetcn. waarbij ik gaarne
zal vernemen het aantal der bij de aoiie betrokken ar-
b«iders, de reden tot staking, de houding dar bij de
aotie betrokken vakbonden, alsmede de politieke actie.

Tevens aal ik het op prijs stellen in kennis te
worden gesteld in hoeverre de gestelde eisen bij de
b«»indiging dar staking zijn ingewilligd.

Uwa berichten terzake zie ik met belangstelling
tegemoet»

BEf HOOFD ?A1 DE
../TULIÖHSJBSDIEHSÏ
Hamen» deze t

Aan
De Heer Conmissaria van Politie

KAMPEN> , ' J»ö. CrabbendaiBa

Coll. dE.'



— Een staking: is uitgebroken
'. onder de D.U.W.-arbeiders te
| Kampen op grond van het feit.
f dat de voedselbdjslag tot op de
* helft verminderd is. ,

e« bij de
i t ' KamPe« hebben het'werk onder protest hervat

PAR.;

.U.W. te Kampen
staakt

Onder de DUW-arbeiders te
Kampen is "gisteren een staking
uitgebroken. De arbeiders gaan
niet accoord met het feit, dat
de -voedseltoeslag tot op de helft
gereduceerd is. Gisteren verga-
derden zij. Besloten werd een
deputatie samen te stellen 'uit
drie arbeiders en vier bestuurs-
leden van N.V.V. en E.V.C.
' Deze deputatie zou zo spoe-
dig mogelijk een onderhoud met
de burgemeester aanvragen en
pogen de volledige yoedseltoe-
slag terug te krijgen.

- ^,- 7



— De DUWTarbeiders,' die thaiis in j
grote getale te Kampen werken, zyn hè- j
denochtend in staking gegaan, reden is, j
dat de voédseltoeslag gehalveerd weid.'


