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INLICHTINGENDIENST 
V AT.aKENSWAARD . 

BETREFT: VERSPEEK, Antonius 
Hendrikus • 

.ANTWOORD op brief van 17 Ja- /~ 
nuari 1952, No.l23890. 

AC~/tJt~ 3 

r· . 
\,. 

Naar aanleiding van Uw hierboven aangehaald schrij- , 
ven heb ik de eer UHEG. mede te delen, dat in deze gemeente 

~
t dras Hazestraat 40 woonach tig is AY;TQNIUB W:I!NPETTHI§ 

geboren te LOIDJKffili:STEL 24 Jun! 913, thans mijn
e ro benoemde persoon vestigde zich in deze gemeente op 

25 Februari 1943 bij zijn ouders, die in deze gemeente woon
achtig zijn op het adres Peperstraat 76. -------------------

Op 4 September 1943 trad hij in het huwelijk met 
ADRIAN'A CORftillLIA DE WIN.t geboren te LEIDillE 3 December 1916 
Met zijn echtgenote lieert hij sindsdien te VALKBNBWAARD ge-
woond. -----------·------------------------------------------

Op het gedrag van Verspeek vie1 in deze gemeente 
nimmer iets aan te merken. Zijn naam komt niet voor in de 
politie-administratie, noch in het kaartsysteem van de P.R.A. 

Zijn vader maakte in het verleden vrij veel mis- , 
bruik van sterke dranken doch staat overigens niet ongunstig 
bekend. --~~------------------------------------------------Blijkens ontvangen inlichtingen zou A.H. VERSP~~K 
bij het Zandexploitatiebedrijf "De Kempen" te WESTERHOVEN 
werkzaam zijn geweest. Het overeengekomen loon zou 1 75,-
per week hebben bedragen doch de werkgever zou deze overeen
komst niet hebben nagekomen zodat nu eens f 60.--, dan weer 
1 55,-- enz. werd uitbetaald. Dezelfde ervaring zouden ook 
de andere werknemers van het bedrijf hebben opgedaan zodat 
besloten werd om betalin~ van het achterstallige loon te 
eisen en daarbij zou VERbPEEK zijn aangewezen om mede namens 
de anderen het woord te voeren. De werklieden zijn toen :o:iet 1 

niet aan het werk gegaan. Wat betreft eventuele sabotage 
zullen U vanwege de Rijkspolitie wel inlichtingen hebbah be-
reikt. -----------------------------------------------------VERSPEEK is thans niet aangesloten bij aan vakor-
ganisatie. Hij heeft zich wel aangemeld voor het lidmaat~ 
schap van ~e R.K. M~jnwarkersbon~ St. Barbara, Afdaling Val
kenswaard. Hij is nog niet als lid ingeschreven doch het be
stuur en de leden hebben tegen zijn inschrijving,blijkens be
trouwbare inlichtingan,geen bezwaar zodat hij vermoedelijk 
op de eerstvolgende ledenvergadering wel als lid zal worden 
aangenomen. De Secretaris van bovenbedoelde afdeling, dia 
VERSP~RK zeer goed ken~, verzekerde mij, dat hij zeker niet 
communistisch is georienteerd. ----------------------------

Hij is tla.àns werkzaam in aan kolenmijn te WAT&R.-. 
SCH~I (Balgie) waar hij zich bahoorlijk gedraagt. Zijn su
perieuren zijn blijkbaar zeer goed over zijn werk tevreden 
en hij heeft een zeer hoog weekloon (300 frs per dag, d.i. 
ruim 1 22,50), ~-~~~----~----~~~--~~-------------~----~--~ 

Hij is Rooms-Katholiek en vervult zijn kerkelijke 
verplichtingen. Op geen enkale wijze is kunnen blijkan dat 
hij co~ta?t onder~oudt.~et personen, die in politiek opzicht 
extre~st~sch gez~nd Z~Jn• ---------------------------------Het door mij ingestelde discrete onderzoek heeft 
~J geen aanleiding gegeven om VERSPEEK in politiek opzicht 
als onbetrouwbaar te bestempelen. 

IoDo V~KENSWAARD 



qtr.r~ 2 Februari 1952. 

J tl 'J oi_ ~I' J! Litt.C.l5./195l. V E R T R 0 UWE L IJ 

Antwoord op schrijven : 
No. 123890 d.d. 17 Januari 1952. 

\-' 

BetreftJ N.V.Zandexploitatiebedrijf 

t.!"-- ' 

__ 8 FEB 1952 ,c ! 

1 n De Kempen " te Westerhoven. 
~\ (p _j> I ACD/f2j~•o I 

(; 

In antwoord op Uw hierbovenvermeld schrijven bericht 
ik U , dat van enige actiViteit van : 
ANTONIUS HENDRIKUS V E R S P E E K , geboren te 
VALKENSWAARD , 24 Juni 1913 , Nederlander, gehuwd , 
wonende te VALKENSWAARD , Hazestraat no.40 , niet 
meer is kunnen blijken.-

Ten aanzien van de zes andere bij de staking op 19 
November 1951 bij de N. V. Zandexploitatiebedrijf "De 
Kempen" te rlES'IERHOVEN betrokken perso~en an ik U 
mededelen, dat bij hen van een politiek- treme ge
zindheid tot op heden niets is gebleken 

--------------- E I N D E ---------------------------
... ..._..,._-.;.... ·~". ..... ~ j; 

OP KP.AI~T , 



•o. : B 123s9o. [ ;"';·:lt)a:r:~1~~n . 
Betr. : A.. H. VRSpeek. ~;.,~~:_J a.lj_!!1L_kp.'!IQJI!ILJJ.I 

B V 'fiK 3. 

Waarschijnlijk ten overvloede moge ik U hierbij be
rtehten, dat op 19 November 1951 een w11de stakinf hee:rt 
plaats gehad bij de B.V. Zandexploitatie-bedrijf De Kempen• 
te WuterhoTen. l11t betrouwbare bron we!'d verno•en, dat de 
aanetichter van·dit oon:fliet waarschijnlijk is -ge .. esti 

Antontus Hendrilcue VER.SPK.R, geboren te . Valkenswaa.rd' 24 Juni 
191'5 1 wonende te Valunswaard, Eindhovenseweg 12 .. De•• per
soon sou voorts de bedoeling hebben geba4 een ~J•~•n mast 
nn ea 15 meter hoogte op de bedrijf'~tinstallat=ae tA laten 
vallen teneinde stagnatie te veroorzaken. YEB.$1.&11 QJI na 
het oonflict aijn ontslag bij v~genoemde 1f.V •• aet b•clrijt 
had in de loop der tijden herhaal4elijk met tegenalage, ao
ala bet •inken van 4e suigboot, storingen in !e installaties 
en ~tortingen te kampen. 

In verband met vorenstaande gegeTens aal ik het op 
prija stellen beantwoording te ontvangen van 4e volgende 
vrafl••• 
a. Is YBRB.PIEl aangeslo-ten bij een vakorguiaat1e? Zo ja., 

,bij welke? l',ellre is sijn politieke ori-.nterilagt 
. 

b. •aar is VERSPEEl momenteel werk•aam? Boe gedraagt hij 
siek bij aijn nieuwe werkgever? 

o. Oûerhou.dt hij eontact met personen, die in politiek 
opsicht extremistisch gea1n4 •1jn? Zo ja, met wie? 

te UWer informatie moge ik U berichten, dat ik mij 
ter verkrijging van nad~re gegevens aangaande 4e activiteiten 
van VJIBPEEl op het werkobject van de W.V. Jandexploitatie
becb'iji' "De l:empen• heb gewend tot de heer :Districtscomman
dant der Rijkspolitie te Eindhoven. 

A.an de heer Io%'}lachet 
ft.ll Gemeentepolitie 
te 
y A L t I • I • A. A._lt 1!. 

BE! ROOJ'.D V Al' :DE DIER~ 
'i lfamens deze, 

' I. I . 
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co 123890-
MIIIS!ERIE VAN ~ 

BIIDILA.DD IAKD 
17 .JAN 1q5? 

•a-Gravenhage. 16 lanUät~ 1952. 
Bo. : B123890. 
B'atr.c li.V. Zandexploitatie

bedrij~ "De Iempen•. 
B V WK 3. 

Baar aanleiding van Uw schrijven no. Litt.0.15/1951, 
d.d. 22 November 1951, moge ik U hierbij berichten, dat .A.nto
niua Hendrikus VElUIPDl (24-6-'03) tot op hedell D.iet in mijn 
administratie voorkomt. Indien mogelijk sal ik gaarne nadere 
bijzonderheden aangaande .-1jn activiteitea ontv&D&en. 'Voorts 
zal ik het op prijs sullen de personalia, de politieke onln
tering en verder van bel&Dg •ijn4e t:fevens te ontvangen van 
de persone:p., die overigeu bij de s 1Bg bij 4e •· V. Zand-
exploitatie-bedrijt "De Iempen" te Westerhoven betrokken waren, 
voorsover Tan hen .faltbaas een politiek-ex-treme ge.zindheid 
blijkt. 

fe Uwer informatie moge ik U berichten, dat ik mij ter 
ver~fling van naclere gegevens aaagaancle de persoon van 
'VERS heb gewen4 tot de gemeentepoli tie te Valkenswaard. 

\.. 
B.ft BOOJD TAl DB J)IDI! 

1i~Bameu deae, 

Aan de heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie /? ~)v!? / /</ ~-~ 'G, Çrabbendam te 
B I I D B 0 y ' •• 

~~-: 1-?.jtfen:>' 



Venb~nding 109. 22 November 1951 • 
. ~c.Li tt .c.15/19 51 vertrouwelijk!. 
Onderwerp: Wilde stalting bij N.V.zandexploitatiebedr~f 

"De Kempea" te Westerhoven. 
Datum van ontvangst bericht : 21 November ·1951. 

Betrouwbaarheid bericht : · Betroo.wbaar. 
waardering bericht ; Betrouwbaar. 
Tevens bericht gez . .onden aan : ~ heer Procureur-Generaal, 

fgd.Directeur van :Politie 
te 's-Hertogenbosoh (in duplo) 
Gewestcommandant der R~kspolitie/i.IJ/ 
te 's-Hertooenbosc · .·ry n:iJ'.J 

, Medewerke.nde instanties 
- Ondernomen actiea 

. • 
: 

Gene. 
Gene. 

OP KAART 
-AC.QJ..fb 
DAT:.IJA , • 

,.~ ml·- iyJ 
ACD/ /2 3 61,.: 

• ·j Bjjlage n: 
n~ R: 

( 

Hierb~ ~oge ik UHoogedelgestrenge beriohtea, dat op 19 No
vember 1.1. gedurende 3 ~ren een zogenaamde wilde staking 
heeft plaats gehad1 b~ de r!l- V .za.tidexploi ta.tie bed rij! "De Ke.m-
pe».HT te West..uho-ven., dire·'cteur Jleint Folk:e.rt EIGENBEB.G,. GUd 
42 jaar,. wonende te westerhoveA" Love~e nsehe ide 9a,. 
ne staking o111vatte alle in het bedr~f werkza~e arbeiders, 
zijnde 7 mannen. 6 Hunner versohenen op 19 -ovember te 7.00 
uur op het werk, d ooh ve.rltlaardlea in staking te gaan omdat 
de in de afgelopen week door hen gemaakte overu.ren niet wa- I 
ren uitbetaald. Nadat hun de verzekering was gegeven, dat · . 
zullts op een abuis ber11stte en verrekening alsnog z:ou. plaats i 
vinden, hebben genoemde 6 arbeiders diezelfde voormiddag te \ 
10.00 uur het werk: hervat. Ongeregeldheden hebben niet plaat~ 
gehad en zijn thans ook niet . .me.er te verwachten.- 1 

De niet op het werk versohenen arbeider, genaamd Antonius 1 

Hand-rikus verspeelt, geboren te Valkenswaard 24 Juni 1913, i 
Nederlander, gehuwd, wonende te Valkenswaard, Hazestraat .40, 
heeft in de loop van dezelfde dag zijn ontslag genomen. Hij 
was sinds 1 AugustllS 1950 in genoemd bedrijf werkzaam.-

_} _1 '1'""' · V .. o··.lgens .mededeling van een der a. rbeiders, ·genaamd w.v.erwijen, 

~~~~ V o 0 · Vérspeek de_ aanstichter van ëe staking zijn geweest en had 
~ . ( l wonende te Vall:te.DSwaard, Eindhovenseweg 12, z.o11 genoem.de 

I 1 ~
deze hem geze-gd, dat hij des. nachts de op het werk staande 

· ~zeren aast zou laten vallen. Deze maàt is 15 meter hoog, 
~met staaldra«en vastgezet,en wordy gebruikt b~ het oversÏaan 

van zand. Be:.d oelde mast behoort tot de belangr'ij~ste onder-
delen van de bed~fsinstallatie, zodat het onklaar geraken 
daarvan ernstige bed~fsstagnatie en ongevallen tengevolge 
kan hebben.- · 
Teneinde mogelijke sabotage te voorkomen werd in de nacht van 
19 op 20 November 1.1. extraspoli~etoezicht op de bedrijfs
installaties uitgeoefend. m,jzonderheden hebben zich in deze 
niet voorgedaan en worden ~lians ook niet meer verwacht. Het 
conflict kan als ge!indigd worden beschouwd.-

- Bedoeld -
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Bedoeld' bedrijf had herhaaldelijk: met tegenslagen 'tie kampen, . 
z.oals het zink:a..n van d-El zuigboot, sto.ringe n in de installa
ties en zandstortingen. De te verrichten arbeid is zwaar en 
met tijden moet deze onder ongunstige omstandigheden worden 
verricht. -
ne directeur M.F.Rigenserg is ruw in z~n omgang met de ar
beiders_ en toont soms gebrek: aan tact •. Hij eist veelal het 
uite~ste van ~ijn werkvolk:, hetgeen al meermalen aanleiding 
gaf tot conflicten. Ook: aan het ontstaan van de vooroms:ohre 
ven moeilijkheden\ zal,. de leiding van het bedrijf medeschuldig 
kunnen worden geacht.- · 
Genoemde varspeek bleek: niet voor ~e komen in de politie
administratie van de gemeente Valkenswaard. Evenals de an
dere arbeiders verdlië.nde hij in.opgemel.d ~edrijf een wetk:loon 
van f.52.50 tot f.6o.oo. Hij heeft 4 kinderen. verspeek staa 
bekend als een goed arbeider, d oeh aan zjjn gees.tvermogens 
werd soms getwijfeld.- · 
Ik moge u verzoeken mij_ wel te willen berichten of verspe~e 
in uwe administratie voorkomt en zo ja met welke gegevens -

- -- - - - - - - - - - E. I N n E - - - - - - ~ - - - - - -: 
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Uit : OD :346 

Voor.: OD 2099 

Ag. nr: 122269 

Aard van het stuk : 

Uitgetr. door : J • V • D. 

Datum: 28-1-52 

0 38-10.000 <!) 'I 0204 - 5 I 

UITTREKSEL 

Naam: MAANDRAPPORTEN ZUID-HOLLAND 

Naam : WILDE STAKINGEN 

Afz. : ID Rotterdam Datum :3-11-51 

Op aanwijzing van : B III 
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2 Ootober 1951. 



GE:MEENTE POLITDl 
ZAANDIJK 

No: /J2, 

Zaandijk,l4 September 1951. 

VERTROUWELIJK 

---r:-· --~---, 
6-y!J 1 

t
1

-.:-.~-5.;..._SEP. -1951 . l 
Betr.,: Staking bij de Fa.Evenlijn 

en Duiker te Zaa.ndijk. - I ACD/ /1, •. ;-j 
DA1:'l -tt.{l - ~ • 

( 

-· 
XI 

P4: '• JIJ.)'d~ ~~~41 

. I 1 

Ter voldoening/aan Uw schrijven van dato 
? Augustus 1951 No: 113693, betreffende het vast
stellen van de identiteit van de personen bedoeld 
in mijn schrijven van 13 Juli 1951 No: 103, heb x 

~~ ik de eer U deze op te geven als volgt : 
ley·Petrus Pirevano, geboren te Haarlem, 11-2-11 

wonende te Haarlem, Wouermanstraat 43 zwart. 
2e\~ohannes Gerardus Pirevano, geboren te Wijk aanm 

'Zee en Duin gem •. Beverwijk 11-5-96, wonende te 
;Haarlem, Generaal Jouberstraat 45 •. 

3eV1an Breeuwer, geboren te Heemstede 20-1-21 
wonende te Haarlem, Gasthuislaan 28. 

4eVAbraham de Vries, geboren te Haarlem 29-4-90 
wonende te Haarlem, Van Veggelenplein 6. 

5e~irk Pieter Ledegang, geboren te Amsterdam 6-10-
09, wonende te Beverwijk,Meerstraat 42. 

6~Nicolaas de Wildt, geboren te Alkmaar 12-?-15 
wonende te Castricum v.d.Yeenstraat 2 

?èVKlaas de Haan, geboren te Krommenie 13-4-1900 
wonende te Wormerveer, Lindenlaan 21 

8e~ornelis de Haan, geboren te Zaandam, 9-?-2? 
wonende te Ior.merveer, Lindenlaan 21.. · 

9~Carel Frederik Wilhelm Dettmer, geboren te Amste 
dam, 3-?-04, wonende te Zaandam, Rustenburg 95 a 

lOl[ees Lute, uit Egmond aan Zee - eppeman 
De identiteit van deze persoon kon niet nader 
worden vastgesteld. Was een zogen:.:-1.a.rnde aanwo.aier 

De Korpschef van Politie 
Brigadier 

D. Christien i. __. , r 

/fi:_tv--; .-/:; 

Aan de Heer Hoofd van de Dienst 
te 

s- G R A V E H H A G E 



co 112743 
UBIS!DII V .ui 

BIDDLUDSB Z4DI ' s-Grav•nbage, 7 .A.ucuatus 1951 • 

Jo. tB 11:5693. 
( Betr. a StaltU., bij 4e J'a BYea11 . · 

en Du.iker te Zaan41jk. '0"« 

( 

B V WK 3. 

Baar aanleidiD& VUl tJw aohrijTeD ao. 103, 4.4. 13 Juli 
1951' hou4en4e iBJ.iohtiqel'l betref'fen4e de ataki~ bij de ra 
EvenlijD a Du.iker te Vwent •os• -ik U versoekea aij wel na4v 
te willeD doea 1Dlioàten aaaa8an4• ... identiteit van •• in 
11w achrijven , .. oea4e ata.kere. 

Aan de heer Xorpaohef 
van Geae.atepolitie 
te 
z A A I D I J I. 

D! HOOP]) V AB DB DIBII! 
• .-.;1' ._ ... , •••• 

'-"':" 

Ontv. bew: ...... , ............................................ ... 
r 

Rappel i .... j; .. r: .... /1..:: ........ ~./.: .... .. 

Antwc-::::_'. 1 ...... IL.7 .. é?..Jl..: ................... , 



GEMEENTE POLITIE 
ZAANDIJK 

No:~. 

Zaandijk, 13 Juli 1951~, 

Vertrouweli 

Betr~ Staking bij de fa.Evenlijn 
en Duiker te Zaandijk. 

~··,4 JUU ~51 

ACOJ 11.3l"~ 3 

( 

c 

/ 1 stuks 

\ 

,ttJ ~ ~~ .... 41;4 

Ter voldoeni~g aru1 Uw schrijven van dato 
6 Juli 1951, No: 112743, betreffende Staking bij 
de fa., Evenlijn en Duiker te Zaandijk, heb ik on
dergetekende een onderzoek ingesteld en kan het 
navolgende ra.p:porteren : 
In de gemeente Zaandijk, zijn in aanbouw en thans 
nagenoeg gereed een 42li.l tal flatwoningen. 
Aannemer en uitvoerder van het werk is de firma -
:Evenlijn en Duiker, uit Beverwijk •. -------------
·Het stacadoorswerk is echter in uitvoering door de 
onderaann!emer K._Roo ijmans te Beverwijk •. 
Tussen 11 en 14 Juni 1951 hebben liD stucadoors en 
een opperman het werken gestaakt omr~en zij voor 
elke woning een bedrag wilde hebben van f .,180 -
Het loon per woning is echter f.~50- Op Woensdag 
13 Juni 1951 kwamen partijen tot overeenstemming 

, dat per woning een bedrag werd vastgesteld op -
f.j 160.., Het gesail is door werknemers en werkgever 
onderling opgelost •. Immenging van de E .• .v.p., of 
e r va heeft niet plaats geha~ ----= 
Op 14 Juni 1951 zijn de stuca oors we er aan het 
werk gegaan •. Voor de dagen dat niet is gewerkt -
moest eerst nog een oplossing worden gevonden al
vorens het werk weed hervat., Overeengekomen is -
dat die week van de staking gewerkt zou worden op 
een weekgeld van f,J ?5 ..• , daarna weder in het aange-
nomen werk,, --------------------------------------
De firma Evenlijn en Duiker stond hier geheel bui
ten en had dan ook niets met het geschil te maken., 
Op 4 Juni 1951 is men met het stucadoorswerk be -
gonnen en wel met 7 man. Op 11 Juni 1951 werkte 
er tota.a.l 11 man •. 
Deze 11 IJ18.n zijn als volgt gen~.Q. 7 : 

'_.jA ·;>t-1 Piet Pirevaho - Jan Pirevano - · Cor1·Breeuwer en 
J<.f Abra.ha.m de Vries allen uit de gëiiïëente Haarlem._ 

,xt ~~ Dirk Ledegang te Beverwijk, Kees Lute te Egmond
,....., aan Zee is opperman, Nick de Wildt te Castricum, 

_/I )fJ Klaas de Haan en Cor de Haan te Wormerveer en 
,.....t Karel Detmer te Zaandam.., 

Bekend was dat de personen uit Haarlem, vier stuks 
uit Wormerveer - 2 stuks en uit Zaandam/ aangeslo
ten waren bij de E .,V .J:! .• J 

Voor zover bekend is geen enkele staker op de voor 
grond getreden, doch is het conflict zonder in -
menging van de E.V •. C ._ door de mensen zelf opgelost 
Nadelige gevolgen zijn hieruit niet voortgekomen~ 
Eén stucadoor, komende vermoedelijk uit Amsterdam 
is naar huis gegaan •. Deze wenste niet samen te 
werken met lui van de E.~V.,S., Naam en andere gege
vens van dese man zijn niet bekend •. Was aldaar 
pas enkele dagen aan het werk geweest., 
De overige arbeiders hebben zich niet met het ge
schil ingelaten. 

De Korp~itie 



KIIISTBRIE VU 
BIDEILABDSE ZAKEli ' lu.l1 195~. 
Jo.. :BX 112743 • 
Betr.: 

B V 

=~~.:i ie cl;a!:di;~lijn VIJDtJliiieUI ·--·---·····-··:·············-
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3 
Rappel : ...... k .. ~ . ..r:~ ..... .J .. ~.t ..... . 

• Ä.ntl-vo.:_::·' · _ ~I.Jtf...;& 
. Hierbij aoge it U bericht••-U-.; 111 het dag~Jlacl··············· 
"De Waarhei4" VaD 14 1ua1 1951 (eti"i• ha-~ e .. o.) 
een bericht voorkwea betre:t:teàcle e8Jl IRaking op een 
bouwwerk VUl cle :ta. Bveli.p& en Duiker - 4e Provinciale 
Weg te Zaaadijk. 

A.&D&aai~ it -tot op he4• aie'a aet betrekk1q 
tot het voreaataaD4e v- D IIOCJlt Teraeaea, Tersoek ik U 
mij, parae ~at -.ip. apoe4, te willea 1aliohta OTer 
het verloop vaa het eoafliot aet verael41aa TaB .aaalei
di.DB, oavaaa, duur ea eveatuele iDaeJIIiBg vaa T&kboD48Jl. 
~eveD.S aal ik het op prija atella te vera-ea wie bij 
4e stakiDS op de voo~a aija 1etrelen en wat het door 
4e a takera behaalde reaul taat ia. 

lUl! BOOD TJ.B DB DIBBS! 
.·· ) 

~' •-- 4eae, L ,.._ -
~--

Aan de heer Korpaohef 
TBn Gemeentepolitie 
te 
Z A A. I J I i I. 
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: Wilde staking steeDfaàriek 

Jl.L. u~~~~ ........ -z·-
i 

Oadereetekeade, Johaanes Alàertus ~ der . 
Loo, Opperwachtmeester-Groepseomma:ndan:t der ltijkspolitia, i 
àehorende tet opgamelde Groep, heeft de eer UEdeleestremeel 
het navolgeade te rapporteren. 

Op Weeasdag 30 Mei 1951 s~ja o~ de N.v. 
S'teenf'a11riek "StaartJeewaard" "'e :Beuai:ngen 70 steen:f'a'Driel 
araaiders ia staki-e cecaaa. 

1 

De oorsaak van de staking was het lllavolgenèle: 
Weeasdap.orgell JO Mei 1951 eistea 4 stee:mta-i 

àrieksaràeiders eea loouverhoe;i:n,; YaJl 10". Dit werd door 
de directeur Tan de atee.nfaltriek, de Heer Th • .!. A. Burgers, 
WOJ18nde TUL Heemstrawec A.-1 te BeWliDgeD., ceweiBerd. 
Hierna hebàen àedee~de Tier ])&rson.ell het werk D.eercelegd 
en sij.:a sij door de directie onmiddellijk eatslage:ra. 

Ia de :aam.id.dq V&l'l Woensdag 30 Mei 19 51 eis
tem. de overige 66 araaiders evemee:a.s ee-n loaasverhociq 
~ tO% e• dreicden het werk te ~en aserleggea,iDdiea 
de vier ont.s1ac•• araaiders niet meer &all het werk soudea 
worden cestel.d. 

De directeur, Th.A.A.Burgers, voornoemd ,haad
haa:f'de het om:tslaé e:n was lliet voornemens om. cle pvraacde 
10%" er àij te pvell, waar:u. de oTeriga 66 arlteiders even
ee:as 1ll e"takinc pqèD. 

llbor de arlleiders was ftll tevore11. geen over
lee ppleegd mat de steeD:raàriekaarlJeidersàoad. 

O:p Vrijdq 1 JUDi ·1951 werd door de directie • 
ea het ltestuur Tan de stee.mf~ieksar8eiders8ond evereaa
gekomen om. de cevraacde 10~ toch te geven en cle ontslace• 
vier arlDeiders weer in dienst te nemen. 

Qp Zaterda& 2 Juni 1951 heblten. alle 70 ar
àeiders de werksaamheden weer hervat. 

(I De etaki:m.c hee.f't een rustig verloop gehad 
ea er hebben zich ~een incidenten voorgedaan. 

AalU 

De. siiakimg had niets te maken met een of 
andere ,ctie vaa extre~etisehe sijde. 

Bij het ui tàreken TaB de stak iJl& zijn o:a
middellijk cle voorBeschreven meldimgen. versond.e.D.• terwijl 
T8ll het einde Tan de stalcinc àericht is .pgeT&D.. 

de Heer Districtscommandant 
der Rijkspol11ie 

Drutea, 22 Juai 1951. 
De Groepscollllllaadant. 
tie Opperwachtmeester, 

te J.A.van der 
N ij m e c e a • 
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~EWEST ARNHEM der RIJKSPOLITIE 
District DOETINCHEM. 

DOETINCHEM, 2 2 J u n 1. 1951. 
Dr. HUBERNOODSTRAAT No. 5 -TEL. K 40 Nr. 223 

\ 

COMMANDANT Vertrouwelijk. 

No. 

Aan de Heer 

In afschr.aan 

Onderwerp 

In antwoord op: 

Bijlage(n) 

(• 

280/51 - doss.I.D. 

Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage. 
Procureur-Generaal,fgd.Directeur van Politie te Arnhem. 
de Heer Commissaris der Koningin te Arnhem. 
de Heer Gewestcommandant der Rijkspolitie te Arnhem. 
Staking te Spijk (gemeente Herwen en Aerdt) . 

t 
/ . l . 

'2 5 JUli l95l· f 

).(Jl/ /11 0~ t 
i ."l • 

..A·..{,.. .. ~/.t...« ,_; -~.. .. -·';;{_~ 
~ /11 

Ten vervolge op mijn schrijven dd. 19 dezer, no.280/51 
does .I .D., heb ik de eer U te berichten, dat de in juist 
aangehaalde schrijven bedoelde staking te Spijk, gemeente 
Herwen en Aerdt, op 22 Juni 1951, te omstreeks 8.30 uur, 
beëindigd werd. ~ 

Blijkbaar zijn de arbeiders niet geheel voldaan, doch 
hebben het werk hervat, terwijl besprekingen tussen de 
Directie van de fabriek en vatbondbestuurders zullen wordem 
voortgezet. 

Om dezelfde reden (invoering van een ander loonstel
sel, hetgeen voor sommige werknemers verslechtering be
tekenen kan) als op de fabriek van Terwindt en Arntz werd 
op de steenfabriek van·de firma N.V.Daama v.h.Th.G.J.Daams 
onder directie van K.Daams, door een 60-,tal arbeiders, 
werkzaam aan de persen, het werk op 20 Juni 1951, te om
streeks 16.00 uur, gestaakt, doch op 21 Juni 1951, te om
streeks 10.00 uur, weer hervat. Van een bepaaldettleiding" 
was bij deze staking geen sprake. 

Ook aan deze werkstaking liggen geen politieke motie
ven ten grondslag, de reden daarvan is alleen de loon
kwestie. 

Onregelmatigheden hebben zich hierbij niet voorgedaan. 
. De totale personeelssterkte op deze fabriek van de 

N.V. Daams is ongeveer 200 hoofden. 
Ook bij de N.V. Daams zal door vertegenwoordigers van 

de vakorganisaties (uitgezonderd de E.V.C.) onderhandeld 
worden. 

De Districtscommandant, 
De Officier der Rijkspolitie 1e klasse, 

H.W. ·Offers.~ 

// 

•// 



GEWEST ARNHEM der RIJKSPOLITIE 
District DOETINCHEM 
COMMANDANT 

DOETINCHEM, 1 9 J u n i - 1951. 
Dr. HUBERNOODSTRAAT No. 5 - TEL K 40 Nr. 223 

Vertrouwelijk 

c 

C'! 

No. 280/51 - doss.I.D. 
Hoofd Binnenlandse Veiligheide Dienat te 's-Gravenhage. Aan de Heer · Procureur-Generaal, fgd.Diricteur van Politie te Arnhem. 

In afschr.aan: de Heer Commissaris der Koningin te !rnhem. 
de Heer Gewestcommandant der Rijkspolitie te Arnhem. 
Staking te Spijk (gemeente Herwen en Aardt). Onderwerp 

In antwoord op: -

Bijlage(n) f2 l JUNI 1951· 

~CD////~#~ 
~..,; .... ·~ 

' / Hierbij heb ik de eer U te berichten, dat heden, 19 
Juni 1951, des namiddags omstreeks 14.15 uur, wederom een 
staking is uitgebroken in een der steenfabrieken van de 
fa.Terwindt en Arntz te Spijk, gemeente Herwen en Aardt. 

Op dit tijdstip werd het werk door 150 man van de 500 
arbeiders n~ergelegd. 

Reden van deze staking is weer een loonkwestie, ver
band houdende met het zgn "Bedeaux-stelsel", reeds ver
meld in mijn schrijven dd.-24 April 1951, no.173/51-
does. I .D. 

Incidenten kwamen niet voor. 
MOmenteel is nog niet bekend, wie de leiding heeft bij 

deze staking. 

Typ.; H. 

Coll: '\ 

D·e Districtscommandant, 
De Officier der Rijkspolitie 1e klasse, 

H. W. Offers • 



d~op 
vatt1ln; 

'
1 >'l:fezé"v'ervffiihittg "'"bétiaaîd"'iaöof 
· ·~ii·~a:~pè'rS:~en';èêns~€zin,d: ëîê!~elî 

·van. èle· arbeiders;· • ''be\v\tst · öpn'ieu~ 
lioe de·.· strijd ~ó@i";' ló'ónsv'èt!fbglng' . 
succes heeft;:, mit&' de· èênh~d ';tót· 
stand wordt georaclit: · · · 



~- ';·t '"! 

. .. . néz~ ~~~~;; "n1r~; ~ b~h~~ld :dg<?f': 
· · een vastbera n, :eEJnl!gezin(i: opt~eäell':=: 

van de ar iders, · t;ewijst opnieuw··~ 

~ti~&r e~tfuffsr; ~~q~1A~Ji~1· . 
. stànd w<>rd}ff>!'P'ch;:. 1 .. •· 
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<:GEMEENTE POLITIE HOENSBROEK 
/' 

No. 1324/5'1 

Ber. op schr. van 

Onderwerp Werkstaking • 

Btjlage(n) 

AAN Binnenlandse 
Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 te 
Den HA A G. 

HOENSBROEK. 2 Juni 19 51 • 
Tel. K 4448-210. 

Ik moge U bijgaande doem toekomen een 
rapport mijner administratie,betrettende 

1 een plaats gehad hebbende werkstaking I 
bij de steentabriek "Ten Esschen" alhier, 1 

naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzenJ 
I 

De 

r. . .. 

f$~. JUIII1951· /. y .>y 
-.~ t 

._ACD/ //0 J/.r-~.\ 
~~~·ee 

' 

Verzoeke beleefd bij beantwoording datum, nummer en onderwerp van dit schrijven te vermelden. • 



QllMHIKPOI..I!IB 
tQJUBIIU, 

\ 

Jo,. 131"-/'1 

RAP POR!, 

--- - - - - . 
ODderaetekenden,A.J.Iena en J.Huyaea,r, .. apect1eTel13k Boot4• 

aceat en aaent van polltie Uwr adllin1atrafte,teveDI enbesol4114 
r1Jkl.,.ldwaohwt-,hebben de eer Uedelpatr••• ut Telpade u r&Jt• 
portereaa · 

Op Yri~da& 1 .Tu.1 1900 een •• Y1Jft1c te ... tree:U 12.30 11111 
hebbeca v1~ eu iJl epd.ra•ht ftD de Iupeewwr l:erpaehet vaa Pol1t1• 
te Boeaabreek, be aewa uar de steeatabr1ek "!ea &saellea• al'waar 
een wer:tatakmc sou a13a uitcebroua • .U.4au eou•teerttea wt~, , 
dat op het teJ"re1a •• vooraeea4e aw•ata•Jc ••• 1S tal arbe1dera • 
onder een atdak aatea, ten1~1 enice arb4J14•• aaa Mt werk ware. 

•1~ OltAers .. k bleek ou,4at cle tirll&ll't: YU. neet een voer4ea• 
wisseliDI had phai •t z1~n zoon !oa141e W.naa ia aaa cle nra .. 
pel'a .Op :Doi1Cier4&c 31 Kei: 195'1 ha44ea oeae arbeidera lloOo •••• i 
lepert!.!!&arop te tlr•at 'Y&a 11_· eetseu_ p&eccl hel»Mn dat dit er 

/1 oek ~ooo •••• Jau.mea at~a.!o• van neet waa hierop kwaad aevo~.ooi· 
t!eJt e:n vUt• alet ••r aaa 4• pera verkea,•ar an4eJ' verk \er ha~ 
ne•a. Van neet bad hierop tece• aijn ••• foa pae .. ,äat h13.e8 
dat werk aoeat lat-a en wel kQ. eau.. JU.erep 11 toa Yaa. lleet ".,.., 
celopea. !el'V131 , •• Yall neef lieh Tall ~· ftt-lc wrv1J4•1'4• 11 
ee der arbe14ert ba .. ,.,_.,.. ea ••n e'fia •t hea c••proke•,· 
v•:r• 4eM ar'be1d•zo t•t•lk••ne ea sick lt1J 4e onr1f• ar"14ert 
•••atle. !oea ald.44a&a .. ._" •• ., 12.30 1lV -ep de 1'abr eklt1•1'• 
het sela wer4 ceaefta tat cle &1"M14en vetr aaa lwt werk •elteil 
aaaa,fiqea d.eae aiet,aau bleYea ru'1c aätea. Yaa neet •1• au
M-'te, iJk •ea4e clat d.e arbe1cle:ra het ••a td•t celloont haddea, 
l&'t epaie1lW ••• aeta op de tabr1ekatlv.lt,va.rop 4e arbeiderJveer 
aiet ~reaper4ea. Van lleet 11 toea naar «• ar'be 14ers paaaa ea 
Yroec 1um vaar• &11 JJ.tet aan het werk ciapn.vaarop eea 4er ar• 
beU•r• aaiVoor4del4at 11~ bat ve:rk aie't aowtea MJ!Iftttea,Yoordat 
Toa 'f'O neef in a jn eer berete14 waa •• veer aan Mt werk ueht 
caaa. 

»• arbeidera vaa voer!loeade steeatabri•k ltt1~cea dacelijka 
••• tlea •lk,wllte aelevel'4 vor4t door Ohel'~e.bi&e t1'4 ael~dea 
va• 4• •..lltlltater .L.C....-. koua uac•• et ld~ ook melk ueht le• · 
Tere at waal" op de ttr•ntea na 81-.n en Yan neet hea hadden toetl:~ ••14 1«at h13 ook dapli,kl eeD bak •lk aoeh' leverea.liere"Nr '*'* 
de soa van .,... neet ook aiet teneden olltla' hl~ 1ll 41 ••ua •r• 
keerde .dat het kaatoor.t11~e ,ceMa.S. Joqea,ctit sou hebbea bewerk• 
atellip. 

Vit het cesepe ftl1 ••• der aràeidera en he'l••n •n neet 
tesea sila zoo:a se14e 1Jl ou bila1~a1eenolwteer4ea w1~ 1dat Yaa 
lleet iA bet b1Js1ja der a:rlMt14era 1 ell aeer 4r1tti& bid c••akt. 
en ziJn seon baa ultaeaeholAea. Van neet se:lc!e n&Mlilk t•a•n .aiJa 
zooa! •Je wee i tooh ewa coe4 ala 1k iet• 1n drift sec dit niet 
alt1~d zo •••"· 

De arbeider• bleken ook allen op 4e han4 te zijn Yan toa vaa 
ltleet 1 Dit bleek uit bat te1t,dat na de nraoen1Jic tuaen de t..,.• 
mant YaD. neet en s1Jn aoon,4•e laatate aaa:r cle stabllde arMU•~• 
linl en zeide,•Koa Jonpu,werken•t waarop alle arbeiden eps-..• 
den en cU.réct het werk hervatten. Het t1J4at1p dat de arbeidera 
weer aan het werk c1npa was oastreekl 1Jf..)O uur. · 
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~\.. . /.ti - t !':~,~f UITTREKSEL. 

;•'j J7tti .po 340 
. :.Voor:' QD .209 

tW. U; 

o.q.v.: lJV' 
Dat; 6-9-51 
~gr.:- RM 

--

' '~ . . . -- •: -.~J!~ 
Oliltrent d.e politieke toestand · ill htt m:t.J-•· -.Q•h~ l)::).$~{} 

t.l"~ut gbdure?à~ -~e m~ ,fwr·1~ 195~t heb ik' de e~t ·u.:hetL-f'": 
vo.t.geru~ te oerf.Ch:~n: . · · _ · _ · ·_,~;·'·.;i 

Bij aoluoijv~uf wn ·16 April_l9)l, ·Ne. 72/51, b~ri~Îit1 
te ik u, dé:.t v~n ee:u.- ·we~k.objeot in di:!_ geme ... :nte Haskerl9-nd-';':J 
or.ièevet:r ~ó o.rbeiciél's, in .l;l~ki~ waren g~gal;'.).n. ·Dè .l!(a~~1t I 

hiervan Vi"-SJ_ omoat _enige l:U'beiaers (-E.v.c • .:.;le<ien)wáren ,o~ 
cl&t;;en. O,t; .i:::j 4~ril is het werk hervat. De on.ts~~ge.tl ar ... ::,~t 1 
beioers ~ijn .uiat. wet:r ~enomen. · .. · " ··._ -:c-~l 1 

, . 4-' 13 A;P1~11 ·lij jl org&.nis&erde <ie :pl.actt~elijk~ · a:f'_t~: i 
u~liiJe; à~J:· ~.v.c~ t.e. N'oordwo~d.e een .feestelijke bijeen• ~;t 1 
kOLlst. ûl~ev,er 300 ·perso.nep. g~ve.n 'lf~n l~un bela.ogatell,.~;~; _; 
bliJk. v~n è.e OlJ ~0 llpril 1"5.1 te Lenaner gehouden cabar,e~ I 
VOO~dt.elliJ_~t .. ê80I'~~n_ia~QI'Q cioor d~. _1-'l&.aW~~iJ~~- ~. V.C.:)_'~~~{- l 
t::t~·~c.nt1.e u u ret::o.s oi.j o.f':.::;onoerll.Jk schrl.Jven. . '· tjf::' 

- ';{è;;<t, ove~·i~wns de activiteit van cie (:•P .. H. betreft:"~:- i 
) weL'à op Dins.d~g 17 · April 1~ jl te NQórdwolde 9 in SEW.le,nwer:..·,}:
, king met a.e J:ït.v.c. ,- ee-n vergadering uitgeschreven, 41--.Ve\f~ 
b~nd met een door '.tli,g~ meisjes van ae tex..tielt~b.riek va.,~.(L. 
Ge~~ .Borst, in welk badrijf ongeveer ~80 meisjes werb&AQ14':_. 
~ijn, op touw te 2.etten a.ctie voor loonsverhogi~-,g. Onda~ 
-~tr--.±·-~e----ftiiti-8-.-i-u·-ve~··~~~ar~"'ftift• de_ "te~~~:f.-~ 
~curiftélijk w~eA_:uitsenooigd, yt.;~n well_<.:e u:i·t.nodigi.og::B&J'~~'
cla<:Uld e~::n <ll'ác.O.r'ii't, b.4dó~h a~~-~hts ·•en z:e-v~t~l rileisj~a 
aan à.e oproep ~.evo;t,g'·,g~&even·. lipew.e+,. oo~r ëen áan~l . · · · '_ · _

-b~~tuur·aleden van ó.è. c.p.n:. en ·áe :..~"loC .~--én- bovendien doQt-:
äe .ae~.r· Kêoa.mp, penni.L~es t;e4' Vf..\A ;;;.. te~·- c11a voo1· de ~é ~e~à~ 
riil6 Vàn blnsoneáé wd. a· <'n(~n-·gekomen, :w~t·d~ ige15QQ~d •<!n co.p.'..o~;:,~~~,.':·: 
flict uit te lokken, ·liep d8 ~atJ.• o:t-- niet.s .uit.~ ·. -.--. _ :· :;·:;_ 
· :&~in der wark.neemst~rà geruaa~: _ ~r~e~ ~,4k~;·:·· 

gebol·an· 26-l~.;..l';lj, .s.ehuwci met. !!ç.n ,,ioMs\4liX'~:srv;;:7,~9~: 
. : 1~14' WO!.Lende te Nooro.wo~de' Nieu.w9t:U:~rt' 1tQ .• ,:: r:tj gec:uáente: 

.~esi..ö tellingwerf, á.J..e ~i~n tiJdens ~a afi't.~-~ ,Op: ~:è v_oor- · 
1 

g.:.·ond 1-Jlaätste, is ûoor ëe çliract-.;.e o.rtt,slb,ge~~ Q.Qnoemdeo ,, 

\ 
Jor.w.;~di.i:i\:, ?,ie nog n.iet ee.rdel' aan U w~rd getnfJ'1d~ .is licl_~.-
v""n ae ~ .p el.'lo . . ,• 

...:._ . .·' . 

- PM i..i:l. itJ.ü ~ . __ 
J~:Pl-i lk.i VsU.ii:;3, gebot-~,~;~. 9-9-l9lO~ V{:~n.t.c:.-·óép ho'telhou.de:r;~ 
vucrüe~n woÜt:m.cie te s:-..,.ver~n, l~vo~ .uo •. l •. In 1iaart 
.L';; Jl mt~t :.:;ijn ge:.:..iu ve"'·t:..·okktj.Jl n&c:.~:r :~edehbl:i..k, Ooste.rha-. ,; _ 
ven uo.J.. -Ge..ooetnde De V!'ie.J{ .D~st.~ ds-~- abu.cie\;'elijk gètneld·> 
~ls t.e zijn geboren O,t· 'j t.tnni b.l'Pî ~t.onä llez~rzijds:be..; 
kend ols li4 va.n de C.f.~~. hlj he~ft·_ ,kort ,.~ltt ·o.e oe•rijding. 
~et ·voorzit.terach~p va~ óe óft:le.i.i~ .:iV;1.veren d_er C.P.H. _;" 
wa;:ü·6enomen. Hèiderho.nd l•e~fi.. ·:nij verk1aard - mede. i~v.b. · 
met eül;i.6:r<··t.~e pl&nn~i4 - t;;eGn liá vu.n de C.P.h" .. meer te · 
~4 i.j Ll.-· ~;'" 

ue hed' L.üQ~'d v;;..n o.e l:i.J.rmeJ.llandl:$e V~iligneidsdieruJ·t 
te 

.4. . ' 'f' . . - . ... 

" . ,. 
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No.402f-4-' 51. 10 ei 1951. 
Uw schrijven No. 106399, ?5 Ot OP KAART 

ft 
d.d.l8.4t.l951. ... I 6 I_ I ""/./S"I :·,' MEt 195J "(/ t-A_CD..:.,/"'rh-......,_1 

Betre G.Clemen • 6- I( IJ 0 • l J.f 0 " DAT: -J1 
VERTROU1NELIJK. 01• ll(l{ '-(" · P • PAR rx 

_f~ ~ ~ ~ ~ DJ k?ff1 'l!!!;xc _ 
In antwoord op bovenvermeld schrijven worae heL volgenhe bericht: 

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven: 
Casper CLEMENT, geboren te Amsterdam, 27.11.1916, van beroep metselaar, 

}i~ j~v wonende te AmSterdam, Celebesstraat 37 IIhg.Hi j bezit de Nederlandse 
nationaliteit en is niet bij een kerk-genootschap aangeslmten. 

( 

Hij is gehuwd met Gudula RICHRATH, geb. te Uokinghoven,Dld.9.7.1915. 
Van Cleme~t werd U op 9.4.1951 wen informatiekaart toegezonden, naar 
aanleiding van een baichD van de Politie te Amstelveen dat hij op 27 
Maart 1951 bij een staking van metselaarä aldaar was opgetreden als 
propagandist en woordvoerder van die stakers. 
Bij onderzoek is gebleken uat Clement communistisch georiënteerd is. 
Dezerzijds kwam hij niet voor. Aotivit&it was nimmer bij hem opgemerkt. 

(Hij is geabd~rd op De Waarheid.-----~---------~---------------------

t
. 'i \ J P.3. 

J\~.\~ rJt~'i~ 

-/#;i·~ ...... ~ ~Ót"-f-dlél t/e-vu/v>-~ 
~Jllll~"f~/~, t),uJ ~-e- ~{),A.;, 
~-.~· ~/kW...t~ {,.,. k tu.ct.7~t IA'I-39J) 
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GEWEST ARNHEM der RIJKSPOLITIE ~ ~ / Y / 
District DOETINCHEM 

DOETINCHEM, 27 April 1951. 
Dr. HUBERNOODSTRAAT No. 5 - TEL. K 40 ~ Nr. 223 

COMMANDANT _r...// 
/·' 

Vertrouwalijk. 

No. 

Aan de Heer 
In afschrift aan 

( 

c 

Onderwerp 

In antwoord op: 

Bijlage(n) .V: vv 
q,~ 

~ 

173/51-doss .I .n. 
Hoofd van·de Binnenl.Veil.Dienst te 's-Gravenhage. 
Procureur-Generaal,f'gd.Dirécteur v.J?el.,te Arnhem. 
de Heer Commissaris der Koningin te Arnhem-. 
de Heer Gewestcommdt.der Rijkspo~.te Arnhem. 

Staking te Spijk(gem.Herwen en Aardt). -NIET O.K. 
ACD/Y8 

, I DAl:'~·~i t. è.j t I ·,·~ l MEt 1951· : 
--- L· bg '"' l PAIS!.!Z- {., y -!.5 'A(lll ~ (} ·'.l__t ) 

i:
~-1 ~,..·_~!.-' ., vv_:; 

T vervolge op mijn schrijven,d.d. 24 April 195l,:do., 

173f doss.I.D.onderwerp als bovenvermeld,heb ik de eer 

U te berichten,dat de staking te Spijk op de steenfabriek 

van Terwindt en Arntz, in de voormiddag van 25 April. 1951 

is beëindigd. 

Na besprekingen met de vakorganisaties zijn de e.rbeiders 

op die datum weer aan het werk gegaan. 

De arbeiders hebben in dit geval wel de toezegging van 

~ de Dire_ctie weten te verkrijgen,dat van de invoering van 

het z.g.Bedeaux-stelsel,voorlopig wordt afgezien. 

Het bedrijf werkt thans weder in zijn volle omvang,ter

wijl tijdens. de staking geen ongeregeldheden hebben 

plaats gevonden. 

Typ: H. 
Coll. :1 

De Districtscommandant, 

De Officier 



' I 
. GEWEST ARNHEM der RIJKSPOLITIE DOETINCHEM, 24 April 1951 • 

In 

( 
I t 

-

District DOETINCHEM t_, 
& (\) ri\...,)..;.....NV' COMMANDANT 1\\'11"'" ... -

Dr. HUBERNOODSTRAAT No. 5 ·TEL K 40 Nr. 223 

Vertrouwelijk. 

No. : l73/5l-doss .I .D., 

Aan de Heer . ..Hoofd van· de Binnenl.Vàil.Dienst te 's-Gravenhage. 
· Procureur-Generaal,:tgd.Directeur v .Pol. te Arnhem. 

afschrift aan:-de Heer Commissaris der Koningin te Arnhem. 
de Heer Gewestelijk Commdt.der Rijks.pol.t ... ~~~.,-'---

Onderwerp : Staking te Spijk(gemeente Herwen en Aardt • 

In antwoord op: 

Bijlage(n), 

' OP KAART 
------

Î ACD/ V. /. 0f 
DAT: I 'j .. r. c."tf./.J ACO! 4)t//IIY 
PAR:'7. 

I J~...; .. ,i .,;.--i 

Hierbij heb ik de eer U te berichten,dat op 2~pril 
j •. l.een stàking ie uitgebroken op de steenfabriek van de 
fa.,Terwind t en Arntz te Spijk, gemeente Herwen en Aerd t. 

In het geheel zijn ter plaatse drie steenfabrieken in 
eigendom toebehorende aan deze firma,waarbij ongeveer 500 
man personeel werkzaam is_., 
,Er nemen ongeveer zeventig pers.onen aan deze staking deel. 
Dit bedrijf is thans zeer kwetsbaar,daar juist op 22 April 
j.l. met de eigenlijke s.teencampagne zou worden begonnen, 
hiertoe de nodiB& maatregelen waren genomen en de nodige 
arbeiders, ook uit omliggende plaateen waren aangenomen. 
Voor uitbreiding van de staking wordt nog wel gevreesd, 

hoewel er toch wel stemmen zijn te beluisteren,die aanmanen· 
om weer aan het werk te gaan. 
De feitelijke oorzaak dient gezocht te worden in een loon

kwestie.De Directie van de steenfabrieken past momenteel 
het z.g.Bedeaux-stelael toe,waarbij door ingenieurs me,t ie 
klok in de hand wordt vastgesteld of voor een bepaald ge
dee.l.te werk de. juiste tijd wordt benut en door het juiste 
aantal arbeiders wordt uitgevoerd.Hierbij treden loonver
schillen naar voren' en moet bijv.een werk, dat aanvankelijk· 
door zes arbeiders werd verricht,thans door vijf man uitge
voerd worden.Deze staking heeft geen politieke achtergrondo 

Nog werd medegedeeld,dat gedurende te laa.tste 14 dagen ' 

le 

2e 

een soort sabotage gepleegd wordt onder de stee:nmakers.Hier-: 
tegen staat de Directie machteloos.De~e sabotage bestaat . I 

in het langzamer uitvoeren van het werk, waardoor het verde-i 
·re bedrijf wordt opgehouden en er dus minder stenen worden 
gemaakt. 
Wanordelijkheden zijn tot heden niet voorgekomen en worden 

in dit stadium niet verwacht. 
Hedennamiddag zal een bespreking met de diverse vakbonden 

plaats vinden. 1 
De navolgende personen hebben de leiding bij deze staking: 

~--Adrianus Wilhelmus Ariessen,geboren te Herwen en Aerdt,l9 
Dec.l914, steen:fabrieksarbe±cier, wonende te Spijk,E .171 en 

~ Cornelis Lucas Peelen,geboren te Elst,5 November 1897,steen~ 
~abrieksarbeider;wonende te Spijk,B. 169. 

Typ:H. 

Coll.:~ 
I 
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l()f.flTD 

Aan B.B. 
voor B.s.v. 
Van B v. 

AV 2 

Uit het o.o. 108147 blijkt, dat de Jton. l!arecbaus
see ons bericl\tte,, kt op 27 April 1951 een s'aking uit
brak bij de S'ee~abriek van Terwindt en Arntz te Spijk, 
gemeente Herwelt en Ae:v4t. 

tevens blijk1, dat door de Ion. Marechaussee in de
zen nauw wordt samengewerkt met de Groepeoomaan4ant T&n 
de Rijkspolitie. Jan zelfstandige berichtgeving van de 
n.o. Doetincheli der tlijkspolitie is tot op heden in dezen 
.niets gebleken. 
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NOTITIE 

Aan H.B. 

Voor B.S.V. 
van B v. 

Uit het e.o. 108147 blijkt, dat de Kon. Marechaus
see ons berichtte, dat op 27 April 1951 een staking uit
brak bij de Steenfabriek van Terwindt en Arntz te Spijk, 
gemeente. Herwen en Aerdt. 

Tevens blijkt, dat door de Kon. Marechaussee in de
zen nauw wordt samengewerkt met de Groepscommandant van 
de Rijkspolitie. Van zelfstandiee berichtgeving van de 
D.C. Doetinchem der Rijkspolitie is tot op heden in dezen 
niets gebleken. 

;rB V, 8 
lt 

-



25 .A pril 1951. 

No.: Gr.V.D. 572/51 Confidentieel. 

· Bijlsgen: Een. 

Onderwerp: t'Sta king op de Stesnfe
briek van Terwindt en 
.Araq". 

CONfh)L:.~~-1 lE.EL 

Te Uwer informatie moge ik U hierbij doen 
toekomen een uittreksel uit een rapport, opgemaakt 
door z. , betreffende "Staking op de steenfabriek 
van Terwindt en ilrntz", naar de inhoud waarvan ik U 
kortheidshalve moge verwijzen. 

(.~ 

Aan: Hoofd B.V .n. 

Typ.: 15. 
Ooll.:.) 

(' 

s.T. &. tf!J l ~3) 
---·-~·-·--, 

f. 



.'t);_..r 

Ui >titre kse 1. v~;rg<:a-r.KriERAl.::_:C:oRT. CONFIDENTIEEL 
RSRICH'r. Jvtfl'l/ 

Da ttm "1/an het bericht: 22 April 1951. 
Rapporteur: 

. Betrouwbaarheid "1/an het bericht: Betrouwbaar. 
:liltt:ltïa.wllitbaà-:r:.-...:o . Betrouwbaarheid "1/an de berichtge"'/er: 

Van wie is het bericht afkomstig: ~~tie ~~ee.nt~~iek Terwindt en Arntz. 
Rijkspolitie. I.iet welke instaDties wordt samengewerkt: 

Welke actie werd ondernomen: Gene. 

Onderwerp: Staking op de steenfabriek "1/an 
Terwindt en ilrntz. 

( 

Typ.: 15. 
Coll.: J 

Ik moge U berichten, dat op 21 i1pril 1951 een staking is uitge
broken bij de steenfabriek van Terwindt en Arnt~ te SiiJ.K, gemeente 
Eerwen en Aerdt. 

Deze staking omvat ongeveer 70 man personeel. Het uitbreken "1/an 
de staking is te wijten aan de omstandigheid, dat enige tijd ge leden 
het systeem BEDE.AUX: werd ingevoerd. Ingenieurs van ffiDEi\UX trachten 
Vast te stellen, met de klok in de hand, of een aantal mense~ in een 
bepaalde tijd een bepaald werk kunnen verrichten. Hierdoor ontvangen 
verschillende arbeiders minder libon en moej;en bepaalde werkzaamheden, 
die reeds meerdere jaren door vier personen werden gedaan, thans ;ÏOor 
twee personen worden verricht. 

Ten evol e hiervan is een loenstri -·a ontstaan 

ongeveer f. .00 per week), in staking gegaan. 
I 

Hoewel bij de uitbetaling der lonen op Zaterdagmiddag 21 April 
1951 onder de stakers stemmen opgingen 001 op Maandag 2.3 i\pril 1951 
het werk te hervatten, is de Directie van de Steenfabriek de mening 
toegedaan, dat de staking zich op die datum zal uitbreiden, aangezien 
op 23 April 1951 de steencampagne begint en hiervoor de nodige maat
regelen zijn genomen en het dsarvoor benodigde personeel is aangenomen. 

Yiaoordelijkheden hebben zich niet voorgedaan eu worden ook niet 
Verwacht. 

Er zal nauwkeurig worden toegezieu of bepaalde personen uit de 
omgeving, die lid zijn van de C.:P.F. of E.V .c. contact opnemen met de 
sta ks rs of deze trach1:en te beinvloeden. 

Tot op heden is hiervan echter niets gebleken. 
Indien nadere bijzonderheden bekend worden, zullen deze door mij 

terstond worden bericht. 
Door rapporteur wordt in deze nauw samengewerkt met de Groepsco~ndant 
Van de Rijkspolitie. · 



( 

cv-\\"' .. ~ 
Verbinding: No.l2 
Doss.25/88 
Onderwerp: Wilde staking 

VER TROmrELIJK 

Datum ontvangst bericht: 24 Maart 1951 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:--
Ondernomen actie:---

OP KAART 

_·~·.4M&W) 

; •cDf 1"" J? >- · 

Ten vervolge op het schrijven Doss.25/88 d.d. 22 
Naart 1951 betreffende de staking bij het bouwbedrijf 
"Duratt in plan Morgenstond I te 's-Gravenhage, wordt 
het volgende medegedeeld: 

Genoemde staking st.end onder leiding van: 

1. Hendrikus Johannes LEUSINK., geboren te Enschede 8 
Jan~ari 1918, betonwerker, wonende De Bocks~raat no.l8 
te s-Gravenhage, 

2. Pieter Gerardus S:MITHUIS, geboren te 's-Gravenhage 
28 Maart 1917, molenbaas, wonende Van Miereveltstraat 
no.69 I te 's-Gravenhage en 

3. )(Hendrik Willam HODDENBACH, geboren te 's-Gravenhage 
15 Januari 1915, grondwerker, wonende De Vliegerstraat 
no.64 te 's-Gravenhage. 

c~ 

Door de d:!,r~ctie van "Dura" is op Vrijdag 23 Ma?rt 
1951 aan de stakende arbeiders een schrijven toegezonden 
waarin aan hen werd medegedeeld, dat zij op Dinsdag 27 
Maart 1951 hetrwerk dienden te hervatten. Indien zij geen 
gevolg gaven à~n deze oproep, achtte de directie hen ont
slagen. Het ~evolg was, dat op Dinsdag 27 Maart 1951 het 
werk door alle arbeiders werd hervat, met uitzondering 
van· 

' - ~ André CORNELISSE, geboren te 's-Gravenhage 8 Februari 
1923, sjouwer, wonende Westeinde no.247 te 's-Gravenhage, 
die op eigen verzoek werd on~slagen. 

Van een persoon, die goed ge!nformeerd is, werd ver
nomen, dat behoudens genoemde stakingsleiding de volgen
de personeelsleden van 11 Du.ra" lid zijn van de E.V.C.: 
1. . . bovengenoemde CORNELISSE, 
2. lfo\ Christiaan Cornelis VAN DELFT, geboren te 's-Graven
hage 7 Juni 1912, wonende Jan de Baenstraa~ no.32 te 

. 's-Gravenhage. (einde) 
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VERTROUWELIJK. ACD/ 1~-f~17 
------------~ ~ ~)'~ 

1951. 

OP KAART I 
ACD/fl 
DAl:Z -17 
PAR: ...... .._ ... 

Hierbij heb ik de eer U te berichten, dat een 4-tal 
metselaars, werkzaam aan de bouw van aoht woningen te Nieu
w~l, op Dinsdag, 27 Maart 1951 in staking ~ijn g~aan, 
élaar hun patroon, het Metsel~ en Xánnemersbedrijf- Firma 
G.H.J. VERRIPS en HOOFT, gevestigd Jan Huddestraat no. 30, 
alhier, op 24 Maart 1951 financieel .niet __ ;i.n staat bl~.eJ<; r:$ -·-
lgonsverhoging te betalen.--- --- • · · 

Door genoemde firma was toegezegd het achterstallige 
loon de volgende week te zullen bijbetalen, doch de stakers 
eisten thans 10 ~ loonsverhoging. 

Door de staking van de 4 metselaars staakten ook een 
~1 opperlieden he~ w~rk. · 

-- Vier van de zes stakers zijn georganiseerd in de 
o\l E. V • C., de twee andere bij het N. V. V • 

~~-- De propagandist en woordvoerde~ van de stakers was 
~ . de E.v.oer c. CLEMENT, wonende Celebesstraat no.37-II te 

· Amsterda.JD,. · 
Door de stakers was medegedeeld, dat getracht zou 

worden ook de arbeiders op andere bouwwerken van meerge
noemd Aannemersbedrijf in deze gemeente te bewegen het 
werk neer te leggen. 

Aan :s.v.D. 
Afschrift I.D. Amsterdam• 



V.l5. 

No. G 129/51-II-2 

,,.... ' 

Dienst~eheim 
2.4. 1 

Bijlagen: 9 informatiekaarten &/·/19 )j~) 
In aansluiting op G 129/51-2 dd. 21.3.51 

wordt thans bericht dat onderstaande personen,yerkzaam bij op
î~emelde firma, zijn aangesloten bij de ABWB(EVC),t.w.: 

X r \CI.BAKKER, Evert 6.1. 90 te Urk 
,v~ 3BD'/ 1 2.F.LOOR~ Daniel 6. 9.22 " Velsen 

.GERRITS Antonius 22.?.88 " Velsen 
q . .WITTE de Fransiscus 9.2.98 ft Velsen 

V,~~ ~:~~ii:~~u Fransiscus 19.12.31 " Velsen 

~ 6.SCHOUTENV Pieter 22.9.02 " Waspik 

c~ 

~ .MOSSEL Meindert 29.2.92 " Termunten 
.MOSSEL Lucas 3. 9.87 " Termunten 

9.IISSER €) Adriaan 22.?.89 11 Velsen 
I· O.BOELS 'flf ~ Adam Johannes 9.11.94 " Velsen 
I • SCHENK Lubbert 31.1. 97 " Urk . 

•. SCHOOR van Jacobus 4.10.20 " Ve,~~ent ;, J 
3.STRATINGt::\ Eldert 29.9.02 " OD.lY~VJed"'èn( 

'14.HAAN de'\V Piëter 24.2.88 ft Opsterland Beets(Fr. 
'15.MEINEMA Antoon 21.2.98 " Ocl>strum 

~6.SCHOON Jan 15.4.89 " Vi~lsen 

~~ Omtrent bovenstaande personen werd reeds eerder per in-
. formatiekaart bericht. 

X-I 17.MEDER 

>( I 18. VLIS van der 

)\I '19.MANTJE 

XJ 20. MEINEMA 

~I 2l.KOSTER 

\I 22 • ZANDSTRA 

XI 23.SINT NICOLAAS 

XI 24 .KAMPEN van 

)\1 25.BROEK 

Wilhelm Theodoor 5.6.96 te Onstwedde 
grondwerker, wonende Groeneweg 67 Velsen 
Willem 7.3.17 te Velsen 
los arbeider, wonende Bloemstraat 29 zw.Velsen 
Matthijs 3.12.09 te Velsen 
grondwerker, wonende Fahrenheitstraat 40 Velsen 
Johannes Frederik 11.4.31 te Velsen 
sjouwerman, Willebrordátraat 8 te Velsen 
Jan 26.6.03 te Velsen 
sjouwerman , wonende Stepheneonstraat 68 Velsen 
Dirk 27.3.26 te Velsen 
grondwerker, wonende Iepenstraat 22 
Arie 13.9.90 te Strijen 
grondwerker, wonende Stephensenstraat 67 Velsen 
Wilhelmus Petrus 27.12.06 te Sloten 
grondwerker, wonende Kortenaarstraat ? Velsen 
Hendrikus Johannes 6.9.19 te Velsen 
los arbeider, wonende Berkenstraat 25n Velsen. 

een 
Ten aanzien van de personen genoemd onder 17 t/m 25 ~o~t 

informatiekaart bijgevoegd. d~~..f"V,(' .-"r-"'.:-_,.,~-r (:'?~.,~"'/ ~0 / 
(? fi 

~inde. ' 
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V.lS_. 
tro:G.l29/51-2. DIENSTGEHEIM 

?1-2-21. 
Onderwelj?: Wilde staking op 21-3-51 op de "Nieuwbouw" in 

d l11 de "He renduinen" te IJmuiden, firma v /h P.A. v • ...,.. ..... +-., ., '"· WIJNEN, gevestigd te Dordrecht • 
..__"_· oq.ttz.J 
~~~ 7 t«J 1951 B E R I C H 'r • ... 
À() t0 'SC)bf ~ IA /7'H-•#~/~ 

- Op 21-3-51 te 13.00 uur brak een wilde staki 
uit onder de bouwvakarbeiders van opgemelde firma. 

Het merendeel van de 300 arbeiders legde het 
werk neer.Zij eisten 5% loonsveihog~. 

De inmiddels op het werk verschenen bestuur
ders der Unie-bonden,die contact opnamen met de Directie -
contact met de E.v.c.~leiders werd door de Directie gewei
gerd - hebben na een korte bespreking hun leden geadviseer 
het werk te hervatten,omdat momenteel besprekingen betref
fende loonsverhoging gaande zijn in de Stichting van de 
Arbeid. 

Te plm.l5w45 uur was deze wilde staking geein-
digd. 

\ 

Tijdens deze staking trad op de voorgrond: 1 

I ,(,\~van SCHOOR geb.4-7-ll te Velsen,van beroep los arbei- · 
~ der,wonende Tuindershofje 1 te Velsen.Omtrent hem werd 

reeds per informatiekaart bericht. 
Volgens inlichtingen waren op het terrein van 

de staking o.m. aanwezig 2 hoofdbestuurders van de E.V.C., 
waarvan de namen nog niet bekend werden. 

Verder werd aangetroffen het motorrijtuig 
o~- GX-495,welk nummer blijkens het register voor motorrijtui-

r \1 gen is afgegeven aan de Algemene Bond van Werkers in de 
Bouwnijverheid,Prinàengracht 739 te Amsterdam. · 

Volgens inlichtingen zou plm.70% van de arbei
ders georganiseerd zijn in de E.V.c •• 

Einde. 
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VERTROUWELIJK 
Verbinding: No.l2 22 Maart 1951. 

Dosa.25/88 OPKAART 

Onderwerp: Wilde staking ACD/ ~ 

Datum ontvangst bericht;-.,.,..;.;.·· DAT: i.4,s-t 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar~P•A•R:~~~ 
Waardering bericht:~e~rouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
:Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

~-- ~-·~~~~--~~; .. 
-..;-. J-o. 7]' ........ ;f:f }< 

~~2 2 MRT1942· 
7~ 

ACD/ hJJ-rJl to 

Op Dinsdag 20 Maart 1951 is bij het bouwbedrijf 
"Dura", kantoorhoudende Balistraat no.Sla te 's-Gra
venhage en werkzaam in het plan "Morgenstond I" te 
's-Gravenhage, een wilde staking u~tgebroken. 

De oorzaak van deze staking is gelegen in het 
feit, dat de ongeschoolde arbeiders een lager contract
loon wordt uitbetaald dan aan geschoolden. 

Op dit bouwwerk, montagebouw, werken veel onge
schoolde arbeiders. Dezen beweren, dat zij geschoolde 
arbeid verrichten, waarvoor zij ook het contractloon 
van een geschoolde arbeider wensen te ontvangen. 

Tevens moet deze staking gezien worden als een 
gevolg van de prijsstijging van het levensmiddelenpakket. 

~~ \ De staking omvat tot op heden plm. 70 personen en 
c\ f.~V''' wordt gesteund door de E.V. c'; H Y~NS (bij Uw dienst be-

"irnd) verschijnt regelmatig :;,.:_b:e:·~= 
IJ~ ~.,~,8 

• 
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' 

S.T. 

No. Gr.v .D. 378/51 Cort'. 

Bijl.: aan. 

Onderwerp: Staking grondwerkers en 
stra te tlD8kers. 

1.:2 0,., 1951 "rl 

ACDitorts 

Aan: B.V.D. 

~pi 18. 
Ooll.: LP c·, -

CONFIDENTII;Et.: 
fi kl'l-/_.1.- ~::.+1-~~L&,:;...-1 

'fan eam veiligbeidsrapport doen toekomen 

bemf'f'e nde steking grondwlrlarrs, naar 41 

inboud waarvan ik U kortbeidshalve moge 

verwijzen. 

s.T. 
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. ~1.ttreksel. 
,) ~ I 

VEILIGm,:IDSRAPPORT. CONFIDENTIE-EL 
BERICHT. tAJ d sf 

Datum van het bericht: 14 Maart 1951. 
Ra"P'Porteur! 
Van wie is het bericht afkomstig: . 
Betrouwbaarheid van het bericht: 

Contact. 
Betrouvlbaar. 
Betrouwbaar. 
Geen. 

Betrouwbaarheid van de berichtgever: 
Welke actie's zijn ondernomen: 

Gene. Met welke instantie wordt samengewerkt: 

-----------------------------------------------------------------------------Onderwer1): "Staking grondwe:i!lcers en straten
makerstt. 

Te Uwer informatie moge ik U het volgende berichten. 
In opdracht van de P.T.T. worden er momenteel twee kabels 
gelegd vanaf Arnhem naar Terborg en Winterswijk. 
Door een am:Ptenaar van de P.T.T. werd mij medegedeeld, 

(. 

dat een der kabels bestemd is voor militaire doeleinden. 
Het werk wordt uitgevoerd door T.P. SMI'JB van het aanne
mersbedrijf "Ouwehand", wonende in een woonwagen, welke is 
geplaaQt ·naast perceel Babberichseweg no. 22 te Zevenaar. 
Nadat het uit 40 man bestaande personeel -grondwerkers en 
stratenmakers- op 7 Maart 1951 hun middagrust had genoten, 
weigerde ee n groot gedeelte van de arbeiders het werk te 
hervatten. 

( 

Men eis~te nl. dat het uurloon van f. 0.82 onmiddellijk 
tot f. 0.90 werd verhoogd. 
Door bemiddeling van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Zeve
naar werd het werk na ongeveer 2W uur hervat. 
Momenteel is er een andere loonregeling van kracht, waarmede 
de arbeiders accoord gaan. 

Het betrof hier een z.g.n. wilde staking, waar geen enkele 
valc_bond in was gekend. 

~ H~t perso~el werd tot staken aa~ezet door: 
" • .n. /' 1 le. W I T Z l E R S, Cornelis, geboren te Haarlemmermeer 
~.O.n, {N.H.), 12-11-1909, van Nederlandse nationall teit, 

-- van beroep los werkman, gescheiden echtgènoot van 
Maart-je KLERK, welke vrouw te Amsterdam 'V·loonachtig is. 
WITZIERS heeft na 28 Juli 1937 op diverse adressen te 
Amsterdam gewoond. Op 7-6-1939 woonde hij op het 

cK -

adres Vaartstraat no. 78 2hoog te .Amsterdam. Hij ver
bleef verder geruime tijd te Zevenaar, alwaar hij eerst 
op 23 December 1948 in het bevolkingsregister werd 
ingeschreven. Hij is thans kostganger op het adres 
Does~gsevreg A. 94 te Zevenaar. 
WITZI ERS staat bij de bevolking te Zevenaar wegens 
zijn brutaal optreden ongunstig bekend. Alhoewel wordt 
beweerd, dat hij communistische ideeên heeft, is dit 
nergens uit gebleken. 
Omtrent het politieke verleden van 'NITZIERS zijn dezer
zijds geen gegevens bekend. 

2e. STINISSEN, Johannes Wilhelmus, geboren te Didam, 14-7-
1903, R .K. , van beroep los werkman, van Ned erland.se na
tionaliteit, wonende te Didam F. 142. 
STI!ITSSEN zou een onontwikkeld en zeer ontevreden per
soon zijn. Omtrent zijn politieke orientatie is niëts 
bekend. 

Genoemde personen maakten deel uit van het stakende 
personeel. 

WITZIERS. 
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WIT.:~IERS onderhandelde namens de stakers~ 

Nadat het werk was hervat hebben zich geen incidenten meer 
voorgedaan. 
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. GEWEST ARNHEM der RIJKSPOLITIE Doetinchem, 8 Maart 19 51 
i - District DOETINCHEM Dr. Hubernoodtstraat No. 5 - Tel. 223 

~M MANDANT ttVertrouwelijk•" .__ 

No. "' 100/1951-doss.I.D • ./~ ~ ~ ~ 

Aan de Heer 

Onderwerp 

Antwoord op 

Bijlage(n) 

(' 

Hoofd van de B.V.D.te 1 s-Gravenhage. 
Procureur-Generaa1,f d.Dir.v.Pol.te Arn-
Rapport staking te z rJS.ë.r~ -].12.. ·· hem. 

~~-.( ... ,0. · -----~-:cfuJ. 
een.~J..&.:L-1 3. Z Z, .,.._ 9 MRT 1951 

ACDJ ;rJs-oos- l , _____ .... --~--.·-·----' 
·eer U te doen toeko

men een rapport,opgemaakt door de Opper

wachtmeester 2:•1!A Brugen,Districtsre

cheroheur van mijn Staf,betreffende een 

staking te Zevenaar,die van zeer korte 
duur is geweest. 

Ik moge U overigens kortheidehalve naar 

de inhoud van dit rapport verwijzen. 



GEWEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE. 

District DOETINCHEM • .. 
Di st rio tsrech ere he. 

---------------------------------... 
No: 69/51 VERTROUWELIJK. 

0 n a e r w e r p : Stak:inkj e te Zevenaar. -Korte inhoud De aannemer Ouwehand, wonende te Wassenaar ,legt va ('Ir de P.T. 
T. kabels aan,onder andere onder de gemeente Zevenaar.Op 

( 

c 

de Heer 

7 Maart 1951 kwam uit de ongeveer 5C aroeiders de wens nm 
meer loon naar voren. Toen daarop geen gunstige beslissing 
werd genomen werd het werk voor -~en p~~ _1,!..ren_o.!}_g~rb.r,ok_~n. 
1-Tadat een ambtenaar va.rl-het G.A.B. met de arbeiders gespro
ken had werd het werk namelijk weer hervat. ~iet gebleken 
is dat aan deze staking een politieke strekking ten grond-
slag lag. -

RAPPORT. 

Ondergetekende :---------------------------- -
Gerri t ~ Bruggen, Opperwaoh tme ester der Rijkspolmtie, inge-
deeld bij de Distrio tsrecherohe te Doetj nc hem, teve!"l~ M'!bezol
digd rijksreoheroheur,mnge U het volgende rapporteren:------

"Nadat U in de vo aravond van de 7-de Maart 1951 
door éde Poli tie te Zevenaar was ge rap norteerd dat aldaar 
onder arbeiders, werkzaam bj_j de aanleg van kabels, een stakink 
je uitgebroken was heeft U zich in de avond van die dag,ver-" 
gezeld door mij; ter plaatse begeven. 

Door U werden voorlopige inlichtingen ingewon
nen waarna mij opgedragen werd in deze verdere informatie 's 
te doen. 

Dit doende sprak ik, in gezelschap van de Grneps
commandant der Rijkspolitie te Zevenaar,de Opperwachtmeester 
F.B.Leenders met een persoon,mededelende te zijn :---------
CORNELIS O~AND,van beroep aannemer(van grondwerken)gebo-
ren 3 Octo'o.er ___ 19'06,wonenc1e te WASC:ENAAR aan ae Hogerbeest-
straat No: 3,welke zakelijk mededeelde: --------------------

"Voor het Staatsbedrijf' der P.T.T. nam ik on
langs aan het leggen van grondkabel va.n Arnhem rtaar Winters
wijk via tussengelegen plaatsen. :Met dat werk ben ik na de 
vorst en wel op of omstreeks 16 Januari 1951 begonnen. De a,.,_ 
beiders,voor 4e uitvoering van het werk rtodig,nam ik via het 
Gewestelijk Atbeidsbureau,uit deze omgeving aan. Ik heb er 
ongeveer 50 aan het werk. 

Het loon van reze mensen is bij collectieve ar
beidsovereenkomst vastgesteld en bedraagt 82 oen t per uur 
vermeerderd eventueel met 10 % prestatietoeslag. Het meren
deel van de arbeiders kwam wel voor deze toeslag in aanmerk~ 
king, slechts aan een: paar arbeiders hebben wij deze toeslag 
onthouden. De arbeiders komen dus aan een weekloon. van ."nge
veer Fl-43.50,waar dan lo0nbelasting e.d. af' gaan. 

Aan · 
DISïRICTSCO~mMrDANT 
der RIJKSPOLITIE 
te 

D 0 E T I N C H E M. 
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De prestaties van de arbeiders lat en, zeker in de laat .. 

ste tijd,niet te wensen over. Ook de nader te noemen Wit
ziers werkt best,hij is een goed grondwerker en kwam dan 
ook voor de 10 % prestatietoeslag in aanmerki.ng. Hetzelfde 
was het geval met nader te noemen Vos uit Didam. 

In de loop van de dag bleek dat er onder de arbeiders 
een wat ontevreden stemming best end. Men wj.lde mee:r gaan 
verdienen. 

Bij monde van Wïziers en Vos werd mij dat te omstreeks 
...... . n L ~ J{".ç.. · 9. 30 uur medegedeeld. 
~~ ~-- Iknam niet a&nstonds een afwijzende houding aan doch 
f!.-- ~-. C·~ zeide dat ik eerst wel eens degelijk wilde informeren wat 

t·. tfP~"-/"·1.-··. (..-'~ ik in deze zou kl.innen d0en. Wij mogen immers O""'k m_aar niet 
'" ..u. il4 ..,._ • t /'::1 u......-·· _ willekeurig bogen eenmaal vastgestelde bedrag{ nl. gaan. 

Ook heb jk te kennen gegeven dat ik mij tü et liet 
intimideren doch dat ik baas op mijn werk wilde blij ven. 

Vooral Witziers wilde echter blijkbaar een afdnend 
antwoord en suggereerde dat men het werk neerlegren moe!'!t. 

Meerderen deden het blijkbaar minder overtuigd maar 
het slot was dat aJ. de arbeiders op de duur met het werk 
ophielden zodat mijn werk omstreeks 13.30 uur stil kwam te 
liggen. 

Ik heb mij toen in verbinding gesteld met het bijkan
toor van het Gewestelijk Arbeidsbnreau te Zevenaa.'l". Een amb
tenaar daarvan is naar het werkobj eet gekomen. Na zich geo.. 1 

ri'ênteerd te hebben heeft die met de a't'beiders gesproken.Htj 
heeft he.n voorgehouden dat ik het lorn betaaJ.d e wat ik bet a
len mocht,zodat ik aan mijn verplichtingen voldeed en zij, 
incD.en zij zonder meer het werk neerlegden het risico liepen 
niet voor werk bij de D.u.w. of voor overbruggingsuitkering 
in aanmerking te komen. 

Tenslotte hebben wij de mensen voor de keus gesteld 
het werk weer te he~vatten of hen ontslag op eigen verzoek 
te geven. 

Voor dit laat8te gevoelde uiteindelijk nog weer ni e .. 
mand zodat het werk omstreeks 16.30 u.ur weeJi hervat. 

Dit kon n:tet worden gedaan donr Witziers. Deze man 
werd intussen door de Politie gearresteerd daar hij verdacht 
werd gereedschap van mij te hebben gestolen. Een en ander 
liep eigenlijk samen. Ik miste wel gereed~chap e.n had daar 
eerder aangifte van gedaan. Het Politie-~nderznek had blijk .. 
baar als resultaat dat verdenkjng rees tegen Witziers. Ik 
zie het zo dat de diefstallen eigenlj jk(va n het at>b eidsge
schil moeten worden gezien. 

Nadat het werk zou worden hervat kwam de ·vt>aag naar 
voren of de arbeidsonderbreking van een paar ut>en do~r mij 
ingehouden dan wel uitbetaald zou worden. 

Mede dool" bemiddeling van de ambtenaar van het G.A.B. 
heb ik toegezegd dat deze U!'en dool" mij do0rbetaald zullen 
worden indien althans de prestatieg van 'de al"beiders hebnor
lijk zullen blijven(deze week). 

Ik verneem van U dat Wi tzi e!'s niet in arre .st gehotlden 
wordt. Ik stel mij voor hem morgen uit mijn dienst te ont
slaan daAr ik niet bestolen wens te worden."----------------

De zakelijke inhÇmd van de vet>klaring van Ouweha.nd 
werd bevestigd door diens uitvoerder,opgevende te zijn:-- .. --

THEODORUS PETRUS ffi~IT,geboren te Amsterdam,l8 Maart 1910,wo
nende te MIJDRECHT aan de Tienboerenweg No: 2. 
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Vervolgens werd gesproken met :----------------------

JOHAN1TES MARIA JOS~H P~BLIEKHUIJS~!,ambtenaar op een Gewes
telijk Arbeidflbureau,bijkantoor Zevenaar,nud 34 jaar,wonende 
te ZEVENAAR aan de Kerkst!aat A 125,die in dit verband mede-

deelde: ---------~----~------------------------------------
"Vandaag werd ik,het werk van de aannemer OUwehat'l d gea 

roepen.In zijn dienst zijn een 50 arbeiders bezig met het 
legt; en van kabel van Arnhem naar Winterqwijk, waart"e men 0"k 
door deze omgev~ ng komt •. 

De arb aiders zouden het werk hebben neergelegd. 
Fa besprekingen ~et de arbeiders alsank met de pa

troon vernam ik dat de arbeiders meer wilden gaan verdj e,..,en. 
Tegen de arbeiders heb ik gezegd dat de pat"'0nn dat 

zomaar niet doen .kon daar deze man o~k aan een C.A.O. gebN'l
den is. 

Een klacht van d'e arbeiders was dat door de aanne
mer eigenlijk buitengewone preRtaties werden geëist.Daarom
tre!'t heb ik te kenr~en gegeven dat de me.nsen natm1.:rlijk be
horrlijk had:'. en te werk en d0ch d.at zij zich rri et bui tenge
woon behoe~den te laten opjagen. 

'I'Taar ik verram .. moet een der ho0~dwoordvoerde 1~s zeke
re Witziers geweest· zij.tl. Deze man heb ik zelf' niet aan,çe
troffen daar die door de :Poli tie in arrest eenomen zr.u zijn, 
verdacht zich aan die~stal te hebben schuldig gemaakt. 

Door mij is aan de arbeiders voorgehouden dat zij, 
indien zij hc;t werk zouden stake.n zij mogelijk zonder in
komsten zouden kommen te zitten daar wij geen bemtddeling 
zouden kunnen verlenen he.n bij de D.T.T.W. te plaatflan of voor 
overbruggingsultkering in aanmerking te kunren d"en komen. 

Te.nslotte hebben wij de mensen V"OT' de keus gesteld 
het werk te hervatten of' dat te beèindigen op ej_gen verznek. 

Het resultaat was dat al dearbeide:rs(Witzie'~"!"l was e:r 
niet meer )bereid bleken hun werk weer aar te va!"'gen. Een 
punt van bespreking was nog of de uren,gedurende· het werk 
onde!.'broken was,alsnog door de baas betaald znude.n wnrden. 

])e patr".,~n Ouwehand was wel bereid dat te l1·"en jt1-

dj_en althans deze week behnr'.rlijke prestaties zouden wnrden 
geleverd. . 

Een der nog al op de voorgrond tredende wo·" ra_voer
ders was ook zekere Vos,wonende te Didam. 

De Heer OUWEHA"TDheeft bij ons,g_ua be!-:a1:1deli.ng van 
ä.e arbeiders, geen al te beste naam gekregen. Hij heef't blijk
baar nog al e;;ns klei1:1e moeilijkheden met zijn personeel, i!'l 
hoofdzaak verband houdende met door hem gestelde, nng al hoge 
eisen. Daarover hebben wel arbeiders geklaagd,waarmede ande
ren blijkbaar nimme.Dfuoei te hadden. 

Bij dit geschil is mij van politieke aspecten niet 
gebleken. 

Ik heb vernomen dat Witziers naar o.ns Bureau opgebeld 
heef't. Ik heb hem toen n:i et te woord ge sta a.tJ ;hij moet over 
het neerleggen van het werk ge sproken hebben. 

Meer weet ik in deze niet te vertellen." ----------
Bij nadere informatie bleek dat de hiervo0r genn emde 

Witziers is foenaamd :------------- -·--- --------------------,--

CORrrEL1.IS WITZIERS,geboren te Haarlemmermeer ,12 11'"vember 1909 
wonende te ZEVENAAR aan de Doesburgseweg A 94. 

Hij woont sinds 1945 te Zevenaar .naarv0nr Wn'"'ndè hij 
te AMSTERDAM aan de Va&:rtsestraat No: 78 II. Op laatstaa~ge
haald adres wo0nt nog de vrouw( en kinderen )waarvan Wi tziera 
gescheiden is. . 
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Te Zevenaar kwam hij &estijds als oorlogsvrijwilliger 
en is daar blijven wonen. 

Hij heeft een minder. fraai crimineel verleden;kwam dus 
meerdere malen me1t de Politie in aanraking. 

Politiek treeat hij njet op de voorgrond. Toch wordt 
hij niet vertrouwd en wordt wel aange1:1 omeo dat deze zeer lil"'k .. 
tot- uiterst links georiënteerd is. 

- Verdacfit van dief'stal va.n gereedschappen van zijn pa
trorn werd hij op 7 Maart 1951 in arrest genomen doch na rug
gespraak met de Heer Officier van Justitie te Arnhem weer 
in vrijheid gesteld. 

De hiervoor genoemde Vos is genaamd :----------------
Bl:!..'RNARDUS JOZEF VOS,van beroep chauffeur en grondwerk:er,ge'Q.,. 
ren te Zevenaar,26 October 1910,wonende te DIDAM, C 127. 

Noch op politiek noch op crimineel gebied i~ t0t he
den iets ten nadele van Vos bekend geworden. 

Waarvan door mij,op afgelegde ambtseed,is opgemaakt,g~ 
tekend en gesloten dit rapport te Doetinchem op de 8-ste 
Maart 1951. 
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fa ba1J te . .._"Cel'4811l CJp 3 &ep'iJeml>er 1950 phc:nut•a 
"IUI'llel4 hllerf•••'• ie 1$e •a-Gr•••._.. weild.C a••••k'l. 
la aue ••tlte •vvolt op ioalec J S.pt••"" 1950 •• g.oo 
uv Yuat _lle'C BeUu4ee lpoft •1ation ••a ea'ln tJMt1A1 
wauaete 750 'Yol••••••n•a ~16 ktateen eich r&aU Alltttel'• ·- ....... .. 

He't 1aitiane~ooaS.t6 8 b4e Dli..Da._. hMf'C _Y .. l popa-
aa4• a-a1tt1 _~13 het~:: .... waaftet4• Ha,...,._ 
name a-ol •Jft•ue, voo:r 4e op · · . && 19 hptemb•• 1950 , 
(Wluf••ka) te hodea ••--'ih'=i• a oJ*llao __ ht..••t.aa• 

• •t'Cegeut.-4• al •••• a••o•.C• .... ,...... lttdl •••• 
4 .... awatt.• ·~ mtal\lld: won•A •••--••• Ua aea 'Mûakt, 
aat 1a a. opt•oht, ••lP •• 4• a .... ua•s.e ftOJ'afcut. 
•:&.•ob'~• a•_ ' ,..-.onen ... l. .. ,..... •nt~,l o-p ... plaaw --. 
4• aeettq "". &PoU4tU1; Da8 a.U'l'tb&_ 900 _i 1000 r-·-
... bt3••• .....,, •an 1t1• ........ ...". •otaa•·~t.aa 40 M-
•••• .. n tot Ie o.P .• I., te ao•Ui.~Jt won•• a••P*•• •• · 

'·","" een aaMa4eaou1~ta'tte. . . 
··.,~ . JMt het 'be•'G~ Yaa t)eao•d OOJI.lt6 YU 4e 'te hodaa 
~, •• ,,. ·····••RHhtiaMA bel, .. ,. 1tl13Da dt bd 
IeR.. ct a' t• •••"'••t• BuYUI (tJS.I uw Dienat h&ea4) vu-ataarJ.Iltf . YI'MI t•1 het hAten 'YU ... op,.oob.'i, weuaan 'fOl-
& ... _ ·~· ftttklulal 4oo.- aooo ,.".. ••• ••• 110rt•a •••1&....,. ..... \ 

Vel'f~lr •1'4ea 4• atplopta aaea4 400» 4e 0.1.:1.. aeea 
o,.atJ•• ~rldqs.qe 1Mtlq4. 

/ Bl:ljbt~ h•'t 4qbl.a4 "De W .. hett• YU 15 lep'M&Ml' 
/ 1950 . .-4 ... • e-ti•a'f•nbap OJ&Uieht •;. IS.euwe Jet .. lM4- · 

.. dbitaa • J De•• ~11•1 s.p • .._l:è ltoh 'MD ctoel he't ••rto
•• ._ YOOftltat're'ftate tillaa, la hoot4aaû ttwiÓIIÜle• 

Bat b.oot4bea~ Yan •• •uea1gtaa .. ,...l'ltmd-U.e.s.B. : 
he.t'S ................ ae•le'Hil •t «• rtlall.p - he• 4e ' 
le4ea ga_...11Jk te Mkea «-• YOOl'nellla&u. TM •• 11lm
li&e \1~ te ,.._.... AU• le4en •• 4e Yena!&U'l& Jte4qlaa4-
u.s.s.a. ut~a•n pa'lia ... ltn1.3• vu 114••t•IJhQ· Op 
Joa4a&_ 17 septea1M1', &ea4ac_· 24 Sepiembe» en l~1.14-a 19 se,_· 
, .. .,... 19'0 ftdh voor lelu ..a •De a.uwe •••••lantae 
Mlaliaa• ·•• -s.eoa. tu.. •u.-. leven la 4e o1Wel" •• 
"Dl •••••rlq ••~ Yen...t•A• fta-,oo.llfl. 'Ir..,... •r13 veel 

''Mlptetellia& ••• &enoea4e tlla. 
lll.f.Jitau "De WUI'be'tl• •• 26 Septaibes- 1950 ••a. 41e 

avonel sa ut aeboa_ •AaloS.11a" te •e-G»aY.aba_ p .. _a opea
bUe vuaat•nna ._.. au.Wl .. , welk• n•aatotq "" 
k~a• 4oor cte o.:v.a.J ... »ooi' aeuek aaa bela~~&ateUlai (lo 
,..r•on.en) &1116 ua on:r ia ••l•tea 1elenr&à4eWiaa• 

op Dt.M4aa 26 Beptamb•,.. lUO 4S..•a4• s.a uaer lJeJoep 
Yoor het llooa M111tc1r &enohtehot te •a-GttaYenhaa.•, 4a 
...- oo.n'W• <•_· 4eaert.eu_ 'i•~ "tJ l''ffl• 41e la he1 
4a&bla4 •u. Waartut14 • 'f'al\ ep •• » · wen aenp4u1cl 
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VERTROUWELIJK 
Verbinding: No.l2 
Doss.25/85 

2 October 1950. 

Onde·rwerp: 'Einde staking bouwbedrijf BUS 
Be~rouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 

6.yn 
Datum ontvangst bericht: 29 September 1950 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:---

!~ 7 OCT. KI50 

Ondernomen actie:---

c 

c, 

---~----

Van welingelichte en betrouwbare zijde wordt het vol
gende medegedeeld: 

De staking onder het personeel van de firma BUS aan 
de Roemer Visscharstraat te 's-Gravenhage, is· ·op Maandag 
2 October 19~0 opgeheven. 

Aannemer BUS heeft het werk aan verschillende onder
aannemers uitbesteed en de stakere zijn bereid om onder de 
z.g. Bereneehottarieven het werk te hervatten. 

De stakers, welke door de aannemer al~ ontslagen wer
den beschouwd, worden grotendeels door de onder-aannemers 
aangenomen. 

Een klein gedeelte zal weer werkzaam zijn bij de firma 
BUS. 

De stakingsdagen van 18 September tot en met 30 Sap
niet worden uitbetaald. (eind 

r 
~ber zullen door de aannemer 



VERTROUWELIJK 
Verbinding: No.l2 
Doss.25/85 

23 September 1~~0. 

Onderwerp: Wilde staking bij bouwbedrijf EUS 
Datum ontvangst berichtJ 18 September 1~50 b· ~ 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar ~,( 

.. ~~5 SEP.~) 

_ACD/ fi~'ltj 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:--
Ondernomen actie:---

( ' 

Op Maandag 18 September 1950 is bij het bouwbedrijf 
BUS, gevestigd aan de Roemer Visscharstraat te 's-Graven
hage een z.g. wilde s1iaking uitgebroken. l.leze s·liaking om
vat het gehele personeel, plm. 100 personen. 

Op het bouwwerk zijn tot op heden nog werkzaam plm. 
80 personen, welke werkzaam zijn bij onder-aannemers, zo
als schilders, electriciöns, stucadoors en dakbewerkers. 

De staking is gericht tegen de invoering van de z.g. 
Berensehottarieven. Dit zijn tarieven, welke door de Over
heid zijn vastgesteld. 

Voordien werden door de firma BUS zwarte lonen. uitbe
taald. Voor dit feit is vanwege de Rijksbemiddelaars proces
verbaal opgemaakt. Tevens is van de firma BUS ge~ist hier
mede op te houden. 

In verband daarmede hebbende arbeiders een loonsver
laging van plm. f.l5.--. 

Volgens de direc1iie had een groot gedeel~e van het 
personeel, genoemd werd 60%, weinig lus1i tot staken. 

In di·~;; bedrijf zijn echter onder meer werkzaam de be
kende communisten: 

Jacobus Anthonius Hendrikus VAN DER KRAATS, geboren 1ie 
's-Graverihage, wonende Antheunisstraat no.17~ te 's-Graven
hage en 

Jan HAAKSMA, geboren te 's-Gravenhage 22 April 1~11, 
wonende Linnaeuestraat no.l5~ te •s-Gravenhage, welke aan
stuurden op een staking. 

Genoemde personen hebben zitting in het s1;axingseomi t6. 
De E.v.c. s~eunt. 

Onregelma1iigheden hebben zich nog nie·t voorgedaan. 
Inmiddels heeft de firma BUS bij het gewesl:ïelijk ar

beidsbureau een ontslagaanvrage ingediend ~oor het gehele 
personeel. 

De firma heeft namelijk de bedoeling het werk aan 
~der-aannemers uit te besteden. (einde) 
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Op 28 Juli 1950 brak een staking uit onder de arbeiders van de steen
fabrieK "De Hoge Waard" te Echteld,eigenaa.rs de Gebr.van LOO te Brummen. 
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basisloon was en de werkgever geen hoger loon mocht uitkeren.Op 11 Aug. 
1950 hebben de stakers het werk weer hervat onder aanvaarding van de loons
verlaging.De staking had een rustigverloop.Ongeregeldheden zijn niet voor
gekomen.Op de stakers is door politieke persomen ~en invlmed uitgeoefend. 

Uitgetr. door: RM Op aanwijzing van: BV 
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Betr.: Staking Basto:fabrieken, ... .---.·-~;......J 

Oudenbosch. 

.",. ·--
29 Augustus l ~ 

:t~· ·--;..L.,-__:,_.1 

Naar aanJ.eiding van Uw schrijven No ~430, d.d. 24 Augustus 
1950 betreffende 11 staking Bastofabrieken te Oudenbosch,'' deel ik U het 
volgende mede. 

Op 8 Augustus 1950, te omstreeks 16.15 uur, deelde de heer 
Ottevanger, directeur van de Ba.sto N. V. te Oudenbosch, aan de R:Ljkspoli~ 
tie aldaar mede, dat op zijn bedrijf een wlllde staking va s uitgebroken. 

Uit het door de Politie ingestelde onderzoek is het volgende 
gebleken: Een zekere W. de Jonge, die als voorman-smid bij de Basto N. v. 
werkzaam was, . werd ontslagen, onnat hij een opdracht van een kort 
daarvoor aangestelde betontechniker geweige~ had uit te voeren. 
Naar aanleiding van dit ontslag legden de voormannen van de andere 
afdelingen en het werkend personeel het werk neer. Op 9 Augustus 
hebben 10 arbeiders hun werk weer hervat. In de ochtend van die dag 
is er een bespreking gevoerd tussen de Directie van de Basto N. V. en 
een deputatie van de arbeiders, waarna geheel het·personeel te 13.30 
uur het werk hervatte. 

Definitief ontslagen werdena 
.y!erner de J~e, geboren 21 December 1903, 

wonende te óûdenbosch~ Rooseveldstr~at 8; 

() ~ ~2.vArie de w~1 geboren ö Januari 1924, 
.., wonende te OUdenbosch, Churchillstraa t 16; 

/3. Woha.nnes NiJllof, geboren 9 December 1914 
vronende te Oûdenbosch, Ro<:fsèveldstra.at 12; 

4. ~ICOb van Zessen, geboren 6 Augustus 1917, 
wonende te Oudenbosch, Booseveldstraat 21. 

Van een communistische agitatie van W. de Jonge of anderen is 
niets gebleken. Door de K.A.B. is het besluit tot staking door deze 
Bond niet erkend. Onregelmatigheden of strafbare handelingen tegen 
personen of goederen hebben zich niet voorgedaan. 

Volgens aangifte van W. de Jonge , voelt deze zich in zijn eer 
en goede naam aangerand door het artikels ncommunistische Actie te . 

1 Oudenbosch" in het dagblad DE STEZ/1 van 11 Augustas 1950, waarin,vol-
, gens hem, de indruk werd gewekt, dat hij ten behoeve van een E.v.c.

agent c.q. de communistische partij, druk op arbeiders zou hebben 
uitgeoefend en hen tot staking had aangezet, alsmede dat hij com
munist zou zijn. 

niJ_/ V De gewezen boekhouder Vd.n de Basto N. V.· ,!lend.rik Roeraaè,e 
tJ " geboren te Amsterdam, administrateur, wonende te Oudenbosch, Chur

cbillstraat 38, heeft eveneens klachte gedaan naar aanleiding van 
meergenoemd artikel in DE STEM van lJAugustus 19 50, waardoor ook hij 
zich in zijn eer en goede naam voelde aangerand. Roeraade is van l 
Februari 1923 tot Juli 1946 werkzaam geweest bij de N.V. Rath en 
Doodeheefver te Amsterdam. Van Juli 1946 tot Mei 1947 was hij Chef van 
de afdeling Buitenvervolgingstelling op het Beheersinsti;nut te Am~ 
sterdam. Van October 1947 tot April 1948was hij boekhouder bij de 
firma Roering en Gravestein te Amsterdam. Van 1 Mei 1948 tot December 
1949 was hij boekhouder bij de Basto N.V. te Oudenbosch. Van Juni 
1945 tot ongeveer Juni 1946 is hij lid van de E.v.c. geweest. 
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Het lidmaatschap van de E.v.c. heette destijds, volgens hem,los 
te staan van elke politieke partij of' groepering. Volgens zijn 
verklaring is hij nooit lid gew~est van een politieke partij of' 
groepering en na zijn lidmaatschap bij de E.v.c. te hebben opgezegd 
heeft hij zich nooit meer bij enige vakcentrale aangesloten. 

Hierbij moge U nog aantreffen een artikel uit het dagblad 
DE STEM van 25 Augustus 1950. 

Bijlage: 1 

De Districtscommandant, 
De Dir. Officier der Rijkspol. 

3e klasse, 

---· 



De staking te
Oudenbosch 

Aangevallen boekhouder 
verweert zich 

JN ONS NUMMER van 11 Augustus 
werd een uitvoerig artikel gewijd 
~ de staking, die in die week uit
brak bij de N.V. Basto te Oudenbosch~ 
De leiding van de fabriek was van 
mening, dat deze staking uitgelokt zou 
zijn door een boekhouder, waarvan 
gezegd wordt, dat hij E.V.C.-agent was 
en dat hij opruiende taal zou hebben 
gesproken. 

Terwille. van het "hoor en weder
hoor" geven we hier weer wat de be
trokkene zelf hierover te zeggen 
heeft: 

Uitdrukkelijk wenst de boekhouder 
te zeggen, dat hij, toen hij bij de 
firma Rath en Dodenheever te Am
sterdam werkte, lid was van de E.V.C. 
Precies gezegd was hij lid van de 
E.V.C. van Augustus 1945 tot het be
gin van 1946, een lidmaatschap, dat 
in die tijd geen zeldzaamheid was 
Door middel van relaties is hij bij de 
Basto gekomen, die hem als een zeer 
goede werkkracht beschouwde. Hij 
kan dit aantonèn door middel van de 
getuigschriften, die hij iedereeen ·kan 
laten zien. 

Hij heeft tijdens zijn werkzaam
heden op de Basto nimmer- opruiende 
taal gesproken. Nog minder heeft hlj 
iets uit te staan met de staking, die 
op de Basto plaats had, aangezien hlj 
toen reeds lang ontslagen was met 
wederzijds goedvinden. Als iemand 
dan ook heeft beweerd, dat hlj iets 
met de staking te maken gehad zou 
hebben, is dat onzin. Deze beschuldi
ging houdt in geen enkel opzicht 
steek. Hij werkte niet voor de E.V.C. 

In het getuigschrift van de Basto l 
wordt o.m. gezegd, dat hij zich heeft 
doen kennen als een ijverig en accu
raat werker, aan wie moeilijke kwes-' 
ties ter oplossing konden worden toe- i 
vertrouwd ' 

"Alle hem gegeven opdrachten wist 
hij nauwgezet uit te voeren,'' zegt het 1 

getuigschrift verder. I 
K.A.B., 

DE K.A.B. te Oudenbosch stelt er 
prijs op te verklaren, dat zij geen 

verantwoordelijkheid wenst te aan-1 
vaarden voor hetgeen door een woord
voerder moet zijn gezegd. Het bestuur 
wenst voorts ook niet te bevestigen, 
dat de sociale toestanden op de Basto 
zo goed zouden zijn. De KA.B. stond 
overigens geheel buiten deze wilde I 
staking, waarin zij niet bemiddelend 
kon optreden. 
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Medegedeeld wordt, dat op Donderdag 17 Augustus 1950 
een ploeg straatmakers, bestaande uit 5 personen, werkzaam 
bij het Transport-, Haven- en Aannemersbedrijf HEIJDRA, ge
vestigd aan de LUlofsstraat 75-79 te 's-Gravenhage, het 
werk heeft neergelegd. 

Deze staking was het gevolg van een geschil tussen de 
werknemers en de werkgever over de betaling van loon voor 
gedaan extra werk bij de bestrating van een gedeelte van de 
Haagweg te 's-Gravenhage (Loosdu~nen). 

Zoals veelal gebruikelijk had·._de betrokken ploeg dit 
werk aangenomen. 

Daar voor dit werk echter meer zand moest worden ver
werkt dan was verwacht, verlangden de arbeiders hiervoor 
een extra betaling •. Aanvankelijk weigerde de werkgever 
hierop in te gaan, waarna door bedoelde ploeg, die onder 

I leiding staat van de bekende communist: 
__ .J. ~ J?annes Wilhelmus VAN D'E VfflG'E, g~boren te 's-Gravenhage 
~ ,~ · 12 Junl. 1920, wonende Joubartstraat 55 te 's-Gravenhage, 

Vw"' 'V'' het werk werd neergelegd. 
Op verzoek van de E.V.C.-bestuurder: 

~~ Hubertus Nicelaas Wilhelmus HOV'ENS, geboren te Venlo 
3 Juli 1898, Stortenbekerstraat 309 's-G·ravenhage, zijn 
nog diezelfde dag, of de volgende dag, Vrijdag 18 Augustus 
1950, een klein aantal andere voorlieden van straatmakers
ploegen van de firma HEIJDRA bijeengekomen in het kantoor 
van de E.V.C. aan de Koningstraat te 's-Gravenhage, waar 
door HOVENS werd gepoogd hen te bewegen het gehelestraatma
kerswerk bij HEIJDRA plat te leggen. 

Bedoelde voorlieden verklaarden echter in het gerezen 
geschil bij de betreffende ploeg niet voldoende aanleiding 
te vinden om te gaan staken. 

Nadat de vijf stakers op Vrijdag 18 Augustus 1950 van 
de werkgever de toezegging hadden gekregen, dat hij hun elk 
f.4.-- zou uitbetalen voor het gedane extra werk, hebben 
zij op Zaterdag 19 Augustus 1950 het werk op normale wijze 
hervat. 

De twee stakingsdagen hebben zij niet uitbetaald ge-7gen. (einde) 
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STAKING, OMDAT VOORMAN ONTSLAG KREEG I ~><XX><:><><><><><>«>O<X>:><><><>«> 

Communistische·- actie 
middag uitbrak te Ouden-

tOd bh Bronnen~ e '_ .. u en osc DE wilde staking, die Dinsdag

Een L-[f ]·aar geleden beg'on E V i'l -agent _d_ e rieel van de fabriek even werkloos zou b_osc_~_ bij. de N.V. Basto fabri~k 0 
ltU · • _· •'!;•• , . ,_, . komen. _ en die Woen~dag door :,de ruun (, 

b "d ·d B t t · ,.' . "' " · ~ · ·De techniker vroeg daarom aan t<en hon~erd arbeiders werd 1yoortg~- ~ ' ar et ers van e Q8 .0 op :e.-ruz,en , voorman overwerk te willen verriCil• zet iS een geruchtmakel\Ue afta~;. 
ten van ongeveer een uur. De voorman re geworden, waaro':"er zeer v.ce" 

DINSDAGMIDDAG rond drie uur stonden de ruim h,onderd arbeiders weigerde dit en kreeg het hierdoor gesp:r:oken wordt. Jmst. omdat .-I-

van l.e N V Bastofabrieken ... on· denbosch, die steen beton en aan:. de stok met de beton-techniker ' lerlei valse geruchten m het :ond 0 ' ' .., ., • D d' t' b 1 t d t gestrooid worden werden onzer 
terrazzowerken vervaardigt, voor liet kan~or vu de directie. Zij kwa- onts!aa~~e~~~ w~~ ~~miJd:i~0gf:S~a:. zijds inlichtip.gen ingewonn<.>~ 
men. hun._:b'eklag doen over het feit, dat eén vu cle vool'nlannet;l in de 's Middags kwamen de andere zes n!iar d~. oorza~e~ van deze sta-
fabnek ZIJD ontslag gekrege!l had. De reden vu -h~t ontslag was hierin voormannen op het kantoor. Zij. eis- ki~g biJ .. de leidmg van de fa- , 
gelegen, dat een betontechniker, die pas gel~en bij, de firma in dienst ten dat de J. terug in dienst genomt>n bnek, biJ .J:tet betro.k~en arb~lds-
was getreden, woorden kreeg. met een voormu~_die ee11 ploeg arbeiders zou worden. D_ e directie weigerde. buAau, blJ de polltie _en biJ de 
leidde. De kwestie werd voorgedraren. aan de. dll'èetfê, die _ onmiddelJ,ijk . Onder pressie van ?e v~orman!IP.n K. .B. 
maatregelen nam en die de voorman zijn eonge gaf, De arbeiders kregen gmgen daarop de arbeiders. m stakmg. In het nevenstaande relaas 
hun eis niet ingewilligd en gingen in staking, Hun gedrag was heel rustig. wordt de zaak tot dé juiste pro-

DE LEIDING van de fabriek heeft 
ons naar aanleiding van de ge

beurtenissen het volgende verteld: 
Een half jaar geleden kwam bij de 

firma een boekhouder in dienst, die 
van Amsterdam naar Oudenbosch ver
huisde, om werkzaamheden bij de 
Basto te aanvaarden. De boekhouder 
kreeg vanzelfsprekend een ·kantoor
kruk, maar al vlug bleek, dat hij rui
mer ihteresses had. Hij 'sprak name· 
lijk veel met de arbeiders en zoals la· 
ter· bleek; verkondigde hij gedachten, 
die het bedrijf niet ten goede kwam. 

Op zekere dag kwamen de zeven 
voorlui van de fabriek op het kantoor 
van de directie. Zij maakten hun be
klag. over vele zaken. 
~u moet men weten, dat de socilde 

voorzieningen, de_ vacanties enz. door 
de Basto uitstekend geregeld waren, 
(hetgeen ons door de K.A.B. werd bt-
vestigd). Uit de gesprekken van . de 
voarman~ten bleek, dat de boekhou· 
der een opruier was. 

De directie ging op nadere informa
ties uit, die tenslotte tot het ontslag 
leidden van de boekhouder. ' 

Wat was gebleken? De fabriekslel· 

,, 

De arbeiders waren beïnvloed door porties teruggebracht. Het mt!rlt•-
c1b1l was er achter gekomen, dat men de opruiende taal, die d~ laatste maan- waardigste van het. hele. g~val. is 
hier te doen had met een E.V.C.- den in de_ fabriek verkondigd w~s. v:ei. dat een com!llunistlscn~ m.-
agent, die vanuit Holland naar rhet Anders zouden zij niet tot staking zljn fi~trant deze stakmg heeft m~e· 
Zuid~ waa. gecllrlgeerd om onrust 'e gekomen. le1<~! 
veroorzaken. . ; WOENSDAG 

Dezelfde. boekhouder:· die door de WOENSDAG verschenen de arbe!
Basto uitgerangeerd werd, kreeg werk - ders demonstratief aan de poort. 
bij de _.Red ~and te R~!>sendaal. Ook De directie stelde voor om een af; 
daar hep hiJ spoedig ZlJn ontslag op. vaardiging naar )let kantoor te zen· 

Het bestuur van de K.A.B. te Ouden
bosch heeft eveneens bemiddelend 
werk verricht en de toestand bespro
ken. HET VERB-\ND den om de situatle te bespreken. De 

11-rbeiders wilden de voormannen stu- Zij veroorde_elt de staking met klem 

VOORDAT het verband worclt 'aan•' ren, maar deze harl,den allen reeds hun en stelde de arbeiders voor aan het 
getoond tussen de taal dóor de o~tslag ge!rreg\: t".'or ~~n _weersp,ln- .,werk te blijven. 

boekhouder verspreid en de juist ·ge- mge houd~~g. U itemdelijk lS men' tot Een -woordvoerder van het bestuur 
puseerde staking, is het van belang een ve::gel!J_k gekomen. vertelde, dat ook hij op de hoogte wus 1 ~ te vertellen, dat de voormannen van De directie handhaaf.de de door .haar van de gedragingen van de boekhou
de Basto allen uit de Hollandse pro- Fegeyen ontslagen. Indien de arb~ld<.>ts der. Het was hem bekend, dat de 1r.an 
vincies -afkomstig zijn. s middags het werk zouden begiml(m voor de E.V.C. werktel 

. dan zou normaal doorbetaald worden. -
D~ .fonge fabriek kon in Oudenbosch ·Dit geschieddè. , T:8ANS RUSTIG 

reen geschikte werkktachten vinden DE K A B 
en moest nooclzakelijkerwijs bjlven· ' _._._. 
~oerclijkse mamleD in dienst nemen. TUSSEN . de bedrijven door heeft de 

Maandagavond, geraakte een specie-/ heer Gubbens uit Tilburg, afg"-
molen van een capaciteit van vijfhon· _·vaardigde van de K.A.B. bemidcle
derd liter onklaar. De kort geleden in lingspogingen aangewend. Hij veroor
diènst getreden _beton.techniker w_ild~~-deelde de staking en gaf de arbeiders 
deze molen zo spoedig mogelijk, ma;: de raad aan het werk te gaan, waarna· 
ken, omdat anders het totale perso• onderhandeld zou worden. 

J;~ 
M 

/-/-~-ijl~ 

JNTUSSEN is de rust in de fabriek 
teruggekeerd.. De directie van de 

Basto zal nu arbeiders uit Oudenbosch 
de gelegenheid geven om voorman t'e·,, 
worden. . ~ 

Slèchts ~-én der tot nog toe werk·. 
zame voormannen is door de directie 
weer in dienst genomen. 
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Onderwerp: "De werkstaking bij de !·V. l2 MJB. QSO· 

ACO/ f!ó:tf 
Bijlagen 

Bastefabrieken te Oudenbosch".-======= - ===;.;;;;..;;;.;;; 
, , 

: een. 

A A N : B.II.~ 
V A N : !·-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toekomen, 
een opgeplakt bericht uit het "Brabants Nieuwsblad" te 
Roosendaal, van Donderdag, 1? Augustus 1950 1 betrefiende 
een rechtzetting van een publicatie in het "Dagblad De Stem" 
te Breda, van Vrijdag, 11 dezer, met betrekking tot een uit
gebroken werkstaking bij de N.V.Bastofabrieken te Oudenbosch 
naar de inhoud waarvan ik U moge verwij zen. 

. . Het in bijgaand bericht gewraakte artikel uit 
het "Dagblad De Stem" van Vrijdag, 11 dezer, zond ik U op 
die datum opgeplakt per post toe, zonder begeleidend schrij~ 
ven. 



On juist stakingsbericht 
BOEKHOUDER DIENT 

AANKLACHT IN 
WEGENS SMAAD. 

DE heer R, boekhouder te Ou-
denbosch, heeft bifjle rijks

politie een aanklacht,. wegens 
smaad ingediend tegen een te 
Breda verschijnend blad, in 
verband met een bericht in het 
nummer van deze krant van 
Vrijdag 11 Augustus j.l. over een 
staking bij de NV Bastafabrie
ken te Oudenbosch. 

In dit bericht wordt gemeld, 
dat een staking was ontstaan, 
omdat een voorman van de fa
briek was ontslagen. De arbei
ders zouden hiermee geen ge
noeg enhebben genomen en on
der pressie van hun voorman-

' nen zijn gaan staken, beïnvloed 
als zij zouden zijn geweest door 
opruiende taal, die de laatste 
maanden in de fabriek zou zijn 
verkondigd door een boekhouder 
die onlangs, na enige tijd bij de 
Basta gewerkt te hebben, was 
ontslagen. 

Deze boekhouder, de heer R. 
uit Oudenbosch, wordt in het 
bericht een EVC agent genbemd, 
die vanuit Holland naar het Zui
den was gedirigeerd om onrust 
te veroorzaken. Het zou geble
ken zijn, zo zegt het bericht, 
dat de boekhouder een opruier 
was. 

In verband met deze uitlatin
gen heeft de boekhouder na· een 
aanklacht ingediend. Ook een 
der voormannen van de fabriek 
acht zich door het bericht be
ledigd en heeft eveneens een 
aanklacht ingediend. De KAB, 
die bij de staking zou hebben 
bemiddeld en als bron van in
lichtingen in het bericht o.a. 

1 wordt genoemd, heeft tegen het 
,·

1 

?e:'-'icht geprotesteerd, het on
JUISt genoemd en rechtzetting 

1 verlangd. De burgemeester van 
Oudenbosch heeft verklaard, dat 
van een communistische actie, 
zoals het bericht werd aange
kondigd, geen sprake is geweest. 
De betreffende betreurenswaar
dige en ongelukkig gei,_,;:mu
l~erde publicatie heeft ve~:e1 op-

, z1en en verontwaardiging in 
Oudenbosch gebaard. 

De rijkspolitie heeft d~ aan
klacht in onderzoek. 

fiet "BRABA~TS NlEUNSB.LAD" 

te Hoosendaal 

van Donderdag, 17 Augustus l95v.-

,,, 
'iJ.-



•. j 

IIIliiSTIRIB TAB 
BINRDLAR>Sll ZAXD 

's-Gravènhage, 84 J.ugutus 1950 

Bo, :BX 91430 

Betr.: Staking B&sto~abrieken, 
Oudenbos oh. 

V aV 3 Ontv. bew: ___ _ 

Rappel =-----~-~L.::.J.-··········· 
Antwoord : ... f& p "IJ 

Tolgaas in het dagblad "De stem" vaa ll en 12 
Augustus 1950 veraoheaen artikelen is op 8 Augustus 
1950 on der de arbeiders van de lf .T. Basto~abrieken 
te OU4eabosoh een staking uitgebroken in verband met 
het aan eea Y001"1181l gege-ven ontslag. De vol.geD4e dag 
zou de stalttag we4er zijn opgeheveA, 

Een hal~ jaar laag reeds zou een - i.atwsae.n OAt
slagea - boekhoular bij genoemd badrijt de arbeiders 
de theorie vu 4e B.v.c. hebben bijgebracht ea Zodoen
de de stalttag hebben ingeleid. 

Ik moge U verzoeken miJ zo volledig mogelijk oa
tre.at deu s'takiapactie te willen doea 1nl1oh tea, waar
biJ 1k gaarae iA hAllis aal wordeA gesteld. .. t de nemen, 
persOAalt a. poli t1eke aaMeedeatea ea yerd.er T&D belug 
ztjllle aeseYeaa betreftaaie de b1J 4e staktas betrokken 
voorm&DMAa al.satde met ui tvoerip 1Dl.icht1.agea omtrent 
de betrokkea boekhouler. 

Rft HOOJD VAll DB Dl:IR3'l. 
<l.._u deze. 
7 

3. G. Crabbendam 

Aan de Beer Diatr1otaoomaea4aat 
der R1 jkspol1 '1• · 
te 
B 1! :B D A, 
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STAKING, OMDAT VOORMAN ONTS'f!iti KREEG 

Communistische actie te Oudenbosch 
E(3n half jaar geleden begon E.V.c ••. agent de 

arbeiders van de Basto op te ruien .. 
DINSDAGMIDDAG rond drie uur stonden éle rutm honderd arbeiders 

van .de N.V. Bastofabrieken te Oudenbosch. die steen-, beton- en 
terrazzowerken vervaardigt, voor het kantoor van de directie. Zij kwa
men hun beklag doen over het feit, dat één van de voormannen in de 
fabriek zijn ontslag gekregen had. De reden van het ontslag was. hierin 
gelegen, dat een betontechniker, die pas geleden bij. de firma in dienst 

' was getreden, woorden kreeg met een voorman, die een ploeg arbeiders 
leidde. De kwestie werd voorgedragen aan de direc$J.e, die. onmiddellijk 
maatregelen nam en die de voorman zijn congé gaf, De arbeiders kregen 
hun eis niet ingewilligd en gingen in staking. 

DE LEIDING van de fabriek heeft 
ons naar aanleiding van de ge

beurtenissen het volgende verteld: 

neel van de fabriek even werkloos zou 
komen. 

De techniker vroeg daarom aan een 
-voormah· overwerk te willen verrica
ten van ongeveer een uur. De voorman 
weigerde dit en kreeg het hierdoor 
aan de stok met de beton-techniker. 

De. directie besloot de voorman te 
ontslaan. Het was inmiddels Dinsdag. 

's Middags ky;amen de andere zes 
voormannen op het kantoor. Zij eis
ten dat de J. terug in dienst genomPn 
zou worden. De directie weigerde. 

Onder pressie van de voormannen 
gingen daarop de arbeiders in staking. 
Hun gedrag was heel rustig. · 

De arbeiders waren beïnvloed door 
de opruiende taal, die de laatste maan
den in de fabriek verkondigd was. 
Anders zouden zij niet tot staking zijn 
gekomen. · 

.. Bronnen ~ 
D:E wilde staking, di!l Dinsdág-~ 

middag uitbrak te Ouden
bosch bij de N.V. Basto fabriek · 
en die Woensdag door de ruim , 
honderd arbeiders werd voortge- ': 
zet is een gerucQ.tmakende affal- · 
re gew·orden, waarover zeer veel 
gesproken wordt. Juist omdat <~1-
lerlei valse geruchten in het :ond 
gestrooid worden werden onzer
zijds inlichtingen ingewonnen 
naar de oorzaken van deze sta
king bij de leiding van · de fa
briek, bij het betrokken arbeids
bureau, bij . de politie en bij de 
K.A.B. 

In het nevenstaande relaas 
wordt de zàak tot de juiste pro
porties teruggebracht. Het merk
waardigste van het hele geval is 
wel, dat een communistische in
filtrant deze staking heeft inJe
leid! 

Een half jaar geleden kwam bij de 
firma een boekhouder in dienst, die 
'Van Amsterdam naar Oudenbosch ver
huisde, om werkzaamheden bij de 
Basto te aanvaarden. De boekhouder 
kreeg vanzelfsprekend een kantoor
kruk, maar al vlug bleek, dat hij rui
mer interesses ·had. Hij sprak name

ding was er achter gekomen, dat men 
hier te doen had met een E. v.c.
agent, die vanuit Holland naar het 
Zuiden waa redirlgeerd om onrust te 
veroorzaken. ' WOENSDAG,~~~~~~~~~~~~ 

'è.. 

~ 

~ 
,.) 

~ 

DezeHde boekhouder, die door de 
Basta uitgerangeerd werd, kreeg werk 
bij de Red Band te Roosendaal. Ook 
daar liep hij spoedig zijn ontslag op. 

HET VERB-\ND 

_ lijk veel met de ar~eider~.en zoals la- voORDAT het verband wordt aan-. 
· t~r bleek, ve.~koD:digde hiJ gedachten, getoond tussen de taal door de 
die het bedriJf met ten goede kwam. boekhouder verspreid en de juist ge

Op zekere dag ~wamen de zeven passeerde staking', is het van belang 
voorlui Vl;ln d~ fabriek op het kantoor te vertellen, dat tle voormannen van 

, van de direct1e. Z1j maakten hun be- de Basto allen uit de Hollandse pra-
klag over vele zaken. vincies afkomstig zijn. 
. .Nu .-mpet men weten, dat -de sociale . 
;voorzieningen, de vacantles enz. door De jonge :fa:!Jrlek kon,._ In Oudenbosch 
,de. Basto uitstekend geregeld waren, ~~ geachlldè werkkrachten vinden 
(hetgeen ons door de K.A.B. werd be- en . moest noodzak,elUkerwijs boven-

WOENSDAG verschenen de arbei
ders demonstratief aan de poort. 

·De directie stelde voor om een af
-vaardiging naar het kantoor te zen• 
den om de situatle te bespreken. De 
arbeiders wilden de voormannen stu
ren, maar deze hadden allen reeds hun 
ontslag gekreg\1 .;.'or hun weersp,ln· 
·nige houding. Uitemdelijk is men tot 
een vergelijk gekomen. 

De directie handhaafde de door haar 
gegeven ontslagen. Indien de arbeid~1s 
's middags het werk zouden beginuc'n 
dan zou normaal doorbetaald worden. 
Dit geschiedde. 

DEK. A.B. 

. vestigd). Uit qe g-esprekken van de M~J'dUkse mannen In dienst nemen. I TUSSEN de bedrijven door heeft de 
_voorinann_ en ,bleek, dat de boekhou· MliUlndagavond geraakte een specie-I heer Gubbens uit Tilburg, afg ... 
·der een opruier was. , molen van een capaciteit van vijfhon- vaardigde van de K.A.B. bemidcle-

De directiem· ... op llitdere informa- derd liter onklaar. Dekort geleden in lingspogingen aangewend. Hij veroor
ties.;uit;. d. i~e_..\ . ~_ob het qntslag dienst ,ge.tre_den beton_-techniker wilJe.l deelde de staking en gaf de. arbeiders 
1l~ÎddeJ>.--1"'1m e bo~~f!t.. ' dezé .mole~ zo spoedig mogelijk ma- de raad aan het werk te gaan, waarna 
- Wat was geblekeiL'l :Di f1 ~~obriekslel~ keq, 'ènda~ anWu-a het totale 'pe:rao- onderhandeld zou worden. 

Het bestuur van de K.A.B. te Ouden
bosch heeft eveneens bemiddelend 
werk. verricht en de toestand bespro
ken. 

Zij veroorde,elt d~ stakipg met klem 
en stelde de arbe1ders voor aan het' 
werk te blijven. 

Een woordvoerder van het bestuur 
vertelde, dat ook hij op de hoogte wlis 
van de gedragingen van de boekhou-· 
der. Het was hem bekend, dat de !I'.an 
voor de E.V.C. werkte! 

THANS RUSTIG 

JNTUSSEN is de rust in· de fabriek · 
teruggekeerd.. De directie van de t 

Basto zal nu arbeiders uit Oudenbosch / 
de gelegenheid geven om voorma:1. te 
worden. 

Slechts één .der. tot n_og, toe' werk", 
zame voormannen is door de -dire~üe 
weer in dienst genomen. } ' 
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'AAN:~\ 
Bijgaand bericht 

is een aanvulling op een 
U bereids per post toege

,zonden artikel uit het 
"Dagblad DE STEM" te Breda. 
·Wellicht vindt U hierin 
aanleiding dit aan het be
trokken diensthoofd door 
te geven.-

Breda, 12/8-'50. 

w.-



"DAGBLAD DE STEM" 

te Breda, 
van Zaterdag, 12 Augustus 1950.-
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Uit OD 345 

Voor OD 2099 

Ag. nr: 90461 

Aard van het stuk: 

UITTREI<SEL 

Naam: Maandrapporten Noord-Holland 

Naam: Stakingen( wilde) 

Mz. : Zaandam Datum: 1 Aug. 50 

Maandoverzicht Juli 1950 

Omtrent de staking bij de firma Muys & de Winter (zie het maandover
zicht Juni 1950) kan worden medegedeeld, dat deze op 24 Juli 1950 
geeindigd is. Op die datum is nl. het werk hervat onder voorwa&rden, 
door Muys & de Winter vastgesteld. 

Uitgetr. door: E. L. Op aanwijzing van: B V 

Datum: 29-8-50 

Cf, 4(}060 - . 49 
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~ I.D. Coevorden. 
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Te Coevorden worden momenteel door dè firma Muij~ en De 
Winter,Beukel~dijk 16b te Rotterdam,huizen gebouwd te Tuindorp. i 

Door diezelfde firma worden ook huizen gebouwd te l.ta~.ndam, op 
1 

welk la~t~tgenoemde bouwwerk de arbeider~ in ~ataking zijn ge- i 
g~~n.Op Vrijdag 14 Juli 1950 ver~chenen er op het bouwwerk te 
Coevorden,twee perlionen,genaamd: , 
1. W i 1 1 e m,M A~ S,Gehuwd,timmerman,geboren 6 Juni·1915 te 

~;;u~ndam,wone:nde aldalir J.C.Van We~~em~tr;,r.at 41; 
2. W i 1 1 e m,K E E ~. Gehuwd,landarbeider,geboren 7 Juli 1913 

te ~leen,wonende Vee•oord 218,gemeente Sleen(Po~t Nieuw
Ar.n~terdam); 

die aan de aldaar werkzame arbeider~ pamfletten ver~preidden, 
voor welker inhoud wordt verwezen naar de hierbij gevoegde 
pamfletten. 

In een ge~prek deelde ~~S,voornoemd,mede,dat hij te ~aan
dam bezoldigd beotuurder wlii~ v•n de E.V.C.Uit ver~chillende 
uitl•tingen bleek dat hij ~terk Communi~ti~ch gezind was.Vol
gens hem zou genoemde firm~ over ongeveer li jaHr geen belilt~an 
mogelijkheià meer hebben,a.angezien de Co.llliDunii&ten dan in Neder
land de macht in hél.nden zouaen hebben.Op de vraag: "Hoe komt I 
het cta:b in de circulaire ~t~.at vermeld. dlit de vakbonden,met 
uitzo~dering ván de E.v.c. ae kas~en ge~loten houden,terwijl 
in de staking~leiding ook per~onen hebben zitting genomen die 
behoren tot het l'l. V. :1. en C .l'l. V."; antwoordde de Heer 1VJ.AN::>: 111Je 
Heren B.Li~t (N.V.V.) en Jlic.OfmaJJ. (C.N.V.) zijn het niet een~ 
met de mening van hUll. Org-..nil;;at i~. 11 

KEEN,voornoemd,bleek lid te ~ijn van de E.v.c.,zoals hij 
zelf verklaarde.Deze persoon hield zich echter op de achter
grond. 

In opdracht van liet ::>taking~D-comité te ~aandam,wa~ de Heer 
MANS per motorrijwiel na.ar Coevorden gekomen, teneinde aldliua.r 
cte pamfletten te ver~Dpreiaen en zonedig ae arbeiders te oewegen 
geen gehoor te geven aa.n een verzoek van .B.KNOL,woR.ende Yoor
heen te Coevorden,.óa.tavier~tr;~.•t 2l,thans wonende te :t..a.andam, 
Uitvoeraer voor genoemde firma op het bouwwerk te ~liandam,om 
voor genoemde firma te Zaandam te gaan werken. 

Van de Heer KRol vernamen wij dat aoor deze tegen de leden 
v•~ het ~taking~comité een klacht wegeis belediging zou wor
den ingediend,aangezie~ er in de op zijn per~oon betrekking 
hebbende cmrculaire stond vermeld dat zijn pogingen om arbeideE 
te werven cider val~e voorwendsel~ zouden zijn geschied. 

De. hiervoren vermelde pamfletten worden hierbij gevoegd. 

Coevorden,23 Juli 1950. 
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WAAR.SCHUWING 
aan de arbei_dèrs van 

ÇQ~V,Q RD~~ •. 
Waarde l.ïakker s , 

·Door B. YJ1ol, Batavierstraat 22, worden onder VALSE VOORWE~ID
SELEN :pogingen gedaan om arbeiders te vrerven ( TE RONSEIEJ'f} 
voor een werk in ZAANDAl.VI, waa:r momenteel de arbeiders in 
STAKING STAAU tegen een :poging van de Firma Muys en de Winter, 
waa:r Knol. als uitvoerder werkzaam is, om de lonen van de arbei
ders te verlagep.. 

De stakingsleiding, bestaande uit: 

B-. LIST ( N.-V'iV·.; ) 
J·; OSI!I.AN ( C.N. V • ) 
Hïv.OOSTENBRUGGE ( E.V,C. '} 
C. BAiillS ( .Ongeorg.) 

Wll..ARSCHlJVlT DE ,;:~'tlBEIDERS NIET· OP DE AANBIEDINGEN 
VJ~N KNOL IN TE GWT. ~~ 

Ter verduidelijlcing van de situatie in Zaandam ontvangt· U 
hierbij tevens· een door ons uitgegeven manifest,· waarin de 
situatie volledig wordt uiteengezet. 

WIJ REKENEN EROP DL.T DE llRJ3EIDERS- VAN COÊVORDEN 
ZICH HIET L~LS ONDERKRUIPER Lil.TEN RONSELENlil 

DE STiJCINGS LEID):N& • 
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ernstig gebrek aan wo
ningen in Zaandam. Nevenstaande 

. ., foto laat zien op welke wijze men 
poogt dit probleem op te lossen. Met toestemming van de overheid bouwt men, uit nood gedwongen, 
zelf woningen, die deze naam nauwelijks verdienen. · 

En dit gebeurt in een tijd, dat er bouw.znaterialen voldoe~de aanwezig zijn, terwijl arbeiders 
beschikbaar ~n bereid zijn om van deze materialen goede woningen te bouwen. 

1 Wat is dan de oorzaak, dat het woningen-tekort in Zaandam eerde.r toe- dan afneemt? 

De oorzaak ligt hierin, dat de regering het geld liever weggooit aan straaljagers, bommenwerpers 
en ander oorlogstuig, dan het te besteden voor het bouwen van volkswoningen. Daarbij komt dan 
nog, dat aan die enkele woningen die nog gebouwd mógen worden, de aannemers ten koste van 
de lonen der bouwvakarbe~ders, hogere winsten in de wacht willen slepen. 

Hierpan dreigen een 80-tal Zaanse arbeiders de dupe te . worden . 

. Deze arbeiders, werkzaam aan de bouw van 160 montagewoningen aan de Meidoornstraat te Zaan
dam, werden met ingang van 12 Juni voor een belangrijke loonsverlaging geplaatst. 
Met niet minder dan 30 °/0 werden de lonen verlaagd en hiervoor zou dan/een tarief-stelsel in de 
plaats komen, waardoor de arbeider~ per week minstens f 7.50 minder aan loon zouden ontvangen. 

, Terwijl de huren dreigen te worden verhoogd met minsteris 15 Ofo, de subsidie's op de levens
middelen weder worden opgeheven, met het gev~lg, dat de prijzen o.a. van brood en margarine 
belan9"rijk in prijs zullen stijgen, pogen de ondernemers de lonen, in plaats van te verhogen, te 
verlagen. 

Nadat van Maandag tot Donderdag de arbeiders door middel van overleg hebben 
gepoogd de staking te voorkomen, is op,Donderdag 15 Juni j.l. de staking een feit 
~wocd~. · 

Voor de~e staking is in de eerste plaats de firma Muys en De Winter verantwoordelijk. 

Verantwoordelijk voor eeh nog langere duur van de staking zijn allen, die zich aan 
de zijde van deze firma scharen en de stakers in de rug aanvallen. 

I;>at zijn zij, die in de .kranten w.o. »Het Vrije Volk«, »De Zaanlander« en· »De Typhoon« 
artikelen schrij-yen, waarin wordt gesuggereerd, dat de arbeiders zonder enige aanleiding 
staken, terwijl genoex,ncie kranten verder met alle mogelijke middelen de verhoging van 
de ministers-salari~s-en met f 120.- per week en die der kamerleden met f 40.- per 
week ttachten goed tè ·praten. 

Dat i• ook Burgemeester Thomassen van. Zaandam, die de poging tot bemiddelen waar
om door de stakers is verzocht, onder formele voorwendselen van de hand heeft gewezen. 



Wat zij willen bereiken, n.l. de staking bij de· b~volking .in discrëdi~t tè brÈmgeh,~'is 
hen niet gelukt en zal hen nooit gelukken. . 

Hiervoor staan de stakers, ondersteund dooCcle zé.al'lse arbeiÇiers, borg. · 

Geen loonsverláging* maà~ )oön_$V~rhóging ~iseti de stakers! 

Hiervoor strijden zij en trachten zij te o;pderhandèlen. Om de 
te beëindigen zijn zij bereid het tarief::-stelsel te aanvaàrden, 
als minimum moet worden gegarandeerd. 

.. ,~ 

staking zo snel mogelijk 
waarbij hef .oude loon 

Veel geld is nodig om de stakers een uitkering te verstrekken, daar, met uitzon
dering van de A.B. W.B. (E. V .. C.}, de vakbonden de kassen gesloten houden. 

In de eerste stakingsweek is reeds f 700.- ingemmeld. Hieruit blijkt duidelijk dat de 
stakers kunnen rekenen qp de steun van elke arbeider. 

Daarbij komt dan nog, dat de bouwvakarbeiders van de· grootste bouwwerken in 
Zaandam, naast financiëele steun ook de daadwerkelijke solidariteit hebben beloofd. 

Zaanse arbeiders, 

Laat ook Uw protesten klinken tegen deze aanslag op ons loon 1 
.. ;" - ~ 

Eist van de firma Muys en De Wirit@.r, Beukelsdijk 16b te Rotterdam, inwilliging_ 
't ~' " ~ 

van onze eisen. 

Stuurt afschriften aan Burgemeester Thomassen. 

Wanneer de poging om onze lonen te verlagen zou gelukken, dan komen ook de 
aanslagen op UW loon. 

Steunt daarom onze strijd! 

Tegen loonsverlaging! 

Hoog de solidariteit! 

Stakings-comité, 
B. LIST, N.V.V. 
H. VAN OOSTENBRUGGE, E.V.C. 
JAC; ,OFMAN, C.N.V. 
c. BAARs, ONG. 

'1 
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( Voor 

OD 343 

OD 2099 

Ag. nr: 88814 

UITTREKSEL 

Naam: MAANDRAPPORTEN GELDERLAND 

Naam: STAKINJEN (WllLDEl 

Mz. : ID NIJ100EN Datum: 3-7-50 

Aard van het stuk: Maandoverzicht Juni. 1950 van ID Nijmegen 

Uitgetr. door: 

Datum: 

if> 40060 - . 49 

In bvgn.maandrappprt wordt het volgende meegedeeld: 

Op 12 Juni 1950 brak er een wilde staking uit onder de 
arbeiders van de steen:f'abriek ''NV vlborheen ten GATE & Co" 
te Lienden.Aan deze staking werd door 20 arbeiders deelgeno
men.De directie h~ de lonen van deze arbeiders met F.o.75 
per week verlaagd,amdat zij boven de wettelijk toegestane 
loongrens uitkwamen,De arbeiäers gingen hiermede niet accoord 
en legden het werk neer.Op lö Juni 1950 hebben de stakers 
het werk weer hervat met aanvaarding van de loonsver.mindering 
De staking had een rustig ver~oop.en ongeregeldheden zijn 
niet voorgekamen.Op de staking is,~oor zovär kon worden nage-
gaan geen politieke invloed uitgeoefend. · 
Autiviteit van extremistische groeperingen is niet waargenamen 

R[ 

31-7-50 

Op aanwijzing van: BV 
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UITTREKSEL 

Uit : OD 345 

Voor : OD 209 9 

Ag.nr: 88812 

Naam: MAANDRAPPORTEN NOORD-HOLLAND. 

Naam: STAKINGEN (WILDE) 

Afz. : ID Zaandam datum: 1-7-50o 

Aard van het stuk: Maandoverzicht Juni 1950 van ID Zaand,m. 

Op een complex nieuwbouw in de Meidoornstraat, alhier, is 
op Donderdag, 15 Juni 1910, om 9.30 uur een staking uitgebroke~ 

Het betrof tachtig a negentig'bouwvakarbeiders in 
dienst van het bouw-en aannemersbedrijf Muys & de Winter, ge- 1 

vestigd Beukelsdijk 16 B te Rotterdam. 
Toen de dir•ctie van Muys & de Winter over wilde' gaan 

x . q, ~:ng~_:g.pmen~ o:QR_ tariefwerk, eis.en de arbeiders een netto-r !Oon·van f.55~- pe' week. Van de nieuwe tariefregeling 
topgesteld aan de hand van gegevens van het bureau Berenschot 
te Hengelo) kon volgens genoem~e directie niet worden afgewe~ 
ken , wilde men niet in conflict komen met het college van 
Rijksbemiddelaars. Uit de stakers werd een actie-éomité geko
zen1waarin één EVC-er zitting had, nl.Hendrik van Oostenbrugge 
geboren 8-7-08 te Zaandam, wonende te Zaandam, Baltischestraat. 
a. Namens de EVC(ABWB), die achter de staking staat, bemoeide • 
zich met het conflict Jle bezoldigde bestuurder Marcus PLOOIJER, 

. I 

geboren 14-4-21 te Zaandam, wonende te Koog aan de Zaan, de · 
Ruyterstraat no.)8. · 

De staking duurt tot opheden voort; ongeregeldheden 
hebben zich niet voorgedaan. 

Uitgetr. door: IV Op aanwijzing van: BV 

Datum: 24-7-50o 

& 40061 - '49 
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r.D. No• 222a:(5o. -· 
Onderwerp: Stakingsactie op bouwwerk in Schiedam (Kethel) 

VERTROUWEI.;IJ:K 
6. ~,JJ ;:= 1 JUlJ ·1950 

\ 
\ 

Aanvullend rapvort. AC0/11;:;·· 
In het rapport I.D. No;: 222/50 bericht ik 

U nog het volgende: 

Op Woensdag 28 Juni 1950 des middags te omstreeks 12.30 uur 

werd namens de firma M~ys & de Winter politieassistentie gevraagd om 

een onbekend persoon van het bouwwerk te doen verwijderen, die zonder 

acht te slaan op de bordjes "verboden toegang" en de vordering van de 

opzichter om het terrein te: verlaten, toch bleef,om de arbeiders toe 

te spreken i.v.m. de bouwvakstaking te Zaandam. 

De man werd roor de politie van het terrein verwijderd en 

kreeg een proces-verbaal. Hij was genaamd: Johannes Adrianus Antonius 

'f. I van der Linden, geboren te Breda' 25-7-06, wonende aan de Fagelstra.at 

55 III te Amsterdam, hoofdbestuurder EVC bouwvakken. Buiten het terrein 

heeft hij daarna toch gesproken met de ijzerwerkers en vlechters van de 

firma Scherphuis en o.a. medegedeeld dat de jeugdige arbeiders van het 

groepje luisteraars te weinig verdienden en meer m0esten eisen. ( Dit be

treft twee jeugdige werklieden, die nog ongeschoold zijn.) Voorts zeide 

hij, dat de jood Hagen vijf gulden te weinig verdiende en dat voor een 

zekere Reyenga ( oud NSB' er) te weinig kostgeld betaald werd, zodat deze 

)(1 ~an zijn loon moest bijpassen. 
'o. 

Met Reyenga wordt bedoeld Jitse Reyenga, 

wonende aan de Alb. Cuypstraat 95 III te Amsterdam. Deze is door Scherphuis 

aangenomen, omdat hij als zelfstandig ijzerbuiger vrijwel geen werk kon 

krijgen daar hij politiek delinquent was. De bepaling werd .echter gemaakt 

dat·hij de helft van het kostgeld zelf moest betalen, omdat hem was toege

staan kleine karweitjes voor eigen rekening uit te voeren. Hiermede was 

Reyenga accoord gegaan. De overige werklieden schonken slechts weinig 

aandacht aan de woorden van Van der Linden en· gingen te circa 14.30 uur 

weer aan het werk. De eerder genoemde van Dijk én Stol hebben daarna vrij

wel geen werkzaamheden meer verricht en gingen voort met actie voeren onder 
' de overige arbeiders. De.volgendè dag, Donderdag 29 Juni 1950, werden 

van Dijk, Stol en Hagen in opdracht van de firma Muys & de Winter op·staande 

voet door Sch~~huis ontslagen, omdat zij voortgingen met actie voeren, 

waardoor het gevaar bestond dat de overige arbeiders eveneens het werk 

zouden gaan neerleggen. Hen werd de toegang tot het bouwterrein verboden. 

Zij zouden zich in verbinding stellen'met .het l!JVC hoofdbestuur bouwvakken. 

\, , Tot ,staking is het niet gekomen. De orde werd niet verstoord. De ex-poli-
.. 
···--~.ti.e~- delinquent Reyenga d13elde· mede, dat hij ook lid was van de EVC • 

...__._..,, • ""•• _...,_.._,..._..,. ___ "...._.,.,,._..-., .. , """"".........,_.,- ~ 

Zijnog gemeld, dat het loom Fl. 1.20 per uur plus 25% bedraagt, waarbij 

nog een prestatieloon tot een maximum van 30% uitbetaald kan worden. 



( 

c 

2. 

Het ntrltoloon bedraagt in ieder geval f. 55.00 :per week. De E.v.c. 
bestuurder Van der Linden eiste een min~mloon van f. 60.00 :per weeko 

Schiedam, 30 Juni 1950. 

i. 
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I.D. No. 222(50. I ...-
Ond e:rwerp: S takingsa ct ie. 

Uit betrouwbare bron vernamen wij, dat aan 

alhier door een drietal EVC 1 ers op een bouwwerk ~·en stakingsactie was 

ontketend. 

Een onderzoek bracht het volgende aan het licht. 

VOor rekening van de gemeente Schiedam wordan aan de Schiedamse

weg te Schiedam ( v.m. Kethel) door de firma Muys en de Winter uit Amsterdam 

een aantal !irleywoningen gebouwd. Het beton-cement- en vlechtwerk wordt 

uitgevoerd door de firma G.B. Scherphuis, van Ostadestraat 312 te Amsterdam. 

De heer Scherphuis heeft drie Amsterdamse EVC'ers in dienst t.w. 

,.. JL1-j(Adrianus ~an Dijf, geb. 16-4-87, wonende Witteburgergracht 59huis Amsterdam, 

tj':J- Adrianus Sto_b geb. 30-3-12, wonende Molukkenstraat 186 I te Amsterdam en 

.__\Thys~aggn~ geb. 3-4-18, wonende Marcopolostraat 74 II te Amsterdam. 

' In verband met een uitgebroken bouwvakstaking te Zaandam bij boven-

genoemde firma 1 s, had S't'ol van het EVC hoofdbestuur-bouwvakken te Amsterdam 

de opdracht gekregen te trachten op het bouwwerk te Schiedam geldan in te 

zamelen voor de stakers in Zaandam en ook te proberen de bouwvakarbeiders 

tot staken te bewegen. Het inzamelen van geld had op Maandag 26 Juni 1950 

in het geheel geen succes, omdat de arbeiders op het bouwwerk aan de Schie

dams.eweg alhier weigerden iets te geven. Vervolgens probeerde Stol een reden 

tot staken te vinden, waartoe hij zich in verbinding stelde met de jood 

Thya Hagen, die ongehuwd is en volgens voorafgaande overeenkomst vijf gulden 

per week minder verdient dan de gehuwde arbeiders. Ook deze actie had geen 

succes omdat de heer Scherphuis zich met het drietal in verbinding stelde en 

hen erop wees, dat alle arbeiders accoord waren gegaan met de voorafgeregelde 

salarissen. Bovendien zeide hij, dat hij een stille stakingsactie te Schiedam 

onmiddellijk zou laten volgen door ontslag van de aanstokers. Hierop deelèj.e 

Stol mede, dat hij het hoofdbestuur in Amsterdam zou opbellen ~~u mede-: 

delen, dat een staking te Schiedam geen succes kon hebben, omdat de arbeiders 

weigerden mede te doen. Te 15.30 uur heeft Stol inderdaad naar Amsterdam 

getelefoneerd, althans hij verliet met toestemming van Scherphuis het terrein 

om in Kethel te kunnen opbellen. Hij zou zich in verbinding stellen met 

Joop van der Linden of een zekere Woudenberg, beiden gesalarieerd hoofdbestuur

der EVO bouwvakken Amsterdam. Een bericht omtrent de staking in Zaandam komt 

voor in de ''Waarheid't van 24-6-1950 onder het hoofd: " De bouwvakstaking.

Vrouwen staan achter stakende mannen. tt 

Tot ongeregeldheden is het in Schiedam niet gekomen. De werkzaam

heden werden zonder stagnatie voortgezet. Stol zeide nog tegen Scherphuis 

dat van Dijk en hij ontslag zouden nemen, indien het EVC hoofdbestuur toch 

van hen zou eisen een staking op het werk te Schiedam te ontketenen. 

Schiedam 27 Juni 1950. 
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Er ~ een ernstig gebrek aan wo
ningen in Zaandam. Nevenstaánde /,. 

_ föto laat zien op welke wijze men 
póogt dit probleem op te lossen. M~t tqestemrning van de overheid bouwt men, uit nood gedwongen, 
zelf woningen, die deze naam nauwelijks verdienèn. 

En dit gebeurt in een tijd, dat et bouwmaterialen voldoende aanwezig zijn, terwijl arbeiders 
best:hikbaar eri. bereid zijn om val\_ deze matedalen goede woningen te bouwen. 

Wat is dan de oorzaak, dat het woningen-tekort in .Zaandam eerder toe- dan afneemt? 
f 

De oorzaak ligt hierin, dat de regering het geld liever weggooit aan straaljagers, bommenwerpers 
en ander oorlogstuig, dan het te besteden voor het bouwen van volkswonfngen. Daarbij komt dan 
nog, dat aan àie enkele woningen die nog gebouwd mógen. worden, <,ie aannemers ten koste van 
de lonen der b~uwvakarbeiders, 'hogere winsten in de wacht willen slepen. 

Hiervan dreigen een 80-tal Zaanse arbeiders d~ dupe te worden. 

Deze arbeiders, werkzaam aan de bouw van 160 montagewoningen aan de Meidoornstraat te Zaan
dam, werden met ingang van 12 juni voor een· belangrijke loonsverlaging geplaatst. 
Met niet minder dan 30 °/0 werden de lonen verlaagd en hiervoor zou dan een tarief-stelsel in de 
plaats komen, waardoor de arbeiders per week minstens f 7.50 minder aan loon zouden ontvangen. 
Terwijl de huren dreigen te worden verhoogd met minstens 15 Ofo, de subsidie's op de levens
middelen weder worden opgeheven, met het gevolg, d~t de prijzen o.a. van brood en margarine 
belangrijk ·in prijs zullen stijgen, pogen de ondernèmers de lonen, in plaats van te verhogen, te 
verlagen. ' 

Nadat van Maandag tot Donderdag de arbeiders door middel van over!eg hebben 
gepoogd de staking te voorkomen, is op Donderdag 15 Juni j.l. de staking een feit 
geworden. 

Voor deze staking is in de eerste plaats de firma Muys en De Winter verantwoordelijk. 

Verantwoordelijk .voor een nog langere duur van de staking •zijn allen, die zich aan 
de zijde van deze firma scharen en de stakers in de rug aanvallen. 

Dat zijn zij, die .in de kranten w.o. »Het Vrije Volk«, »De Zaanlander<< en »De Typhoon« 
artikele~ schrijven, waarin wordt gesuggereerd, dat de arbeiders zonder enige aanleiding 
staken, terwijl genoemde kranten verder met alle mogelijke middelen de verhoging van 
de ministers~salarissen met f 120.- p~r week. en die der -kamerleden met f 40.- per 
week trachten goed te praten. 

Dat ia ook Burgemeester Thomassen van Zaandam, die de poging· tot bemiddelen waar
om door de stakers is verzocht, onder formele voorwendsel~n, van de hand heeft gewezen. 

' I 



\ . 

"" ) 

- - ' ~ 
Wat zij willen· bereiken.' n.l. de stà:idii.g. biJ~ l:li> ~; i.i ~t{.,: ~n:Jfois 
4en niet gelukt _en zal hen nooit gelwa<en:;~; -. ··):.':,;,-:.:.::: r i/ ' <~·' , ; :; { .. - ~ '--.- :· 

Hiervoor staan de stakers, on1etsteu~~~-J~:~·~{~ .. :~beiders, _bórg~. ·. ·. 

. . '; - . -.. ' 

Hiervoor strijden 'zij en tréê-chh:m zij te on.d~r,·andclen. Om de stakin~o snel mogelijf<: 
te beëindigen· zijn zij bereid het tariet.:.stel.Set te a~vaarden, waarbiJ" hef ))):tde loon 
als minimum moet worden gegä.;randeerd. ,. :- · 

Veel geld is nodig om de stakf;~s een uitkering te f!et'Strekkef~.. daar. ~t uit;zon~ 
dering van de A.B. W.B. '(E. V.C.)~ de vakbonden de· kassen gesloten. houden.· 

In de eerste stakingsweek is reeds f 700.- ingezameld. Hieruit blijkt duidelijk dat de 
stakers kunnen rekenen op de steun van elke arbeider. 

-
Daarbij komt dan nog,· dat de bouwvakarbeiders van de grootste bouwwerken in· 
Zaandam, naast financiëele steun ook de daadwerkelijke solidariteit hebben beloofd. 

Zaanse arbeiders, 

. Laat' ook Uw protesten klinken tegen deze aanslag op ons loon 1 
" 

Eist van de firma Muys en De Winter, Beukelsdijk 16b te. Rotterdam, inwilliging 
\ van onze eisen. 

Stuurt. afschriften aan Burgemeester Thomassen. 

Wanneer dé poging om onze lonen ~e verlagen zou gelukken, dan komen ook de 
aanslagen: op UW loon. 

· Steunt daarom onze strijd! 

Tegen .loonsverlagi~g! 

, .. 

H~og · dë solidariteit! 

Stakings-comité, 
B. LIST, N.V.V. · 
H. VAN OOSTENBRUGGE, E.V.C. 
JAC. OFMAN, C.N.V. 
C. BAARS, ONG. 

.. 

-, 



UITTREKSEL 

Uit OD 343 Naam: 

( Voor OD 209 9 Naam: 

Maandrapporten Gelderland. 

Stakingen (wilde) 

( 

Ag. nr: 873?4 Mz.: Nijmegen Datum: 5.6.1950. 

Aard van het stuk: Fol.activiteit Mei 1950 te Nijmegen. 

Op 17 Mei 1956 brak een wilde staking uit onder de arbeiders 
van de steenfabriek "De Toi.lewaard" te Lienden. Aan de staking 
werd door 20 arbeiders van de steenmakersploeg deelgenouen. 
De stakers eisten een hoger loon dan het basisloon, waarvoor 
volgens contract gewerkt moet worden. Op 23 Mei 1950 is het geschil 
bijgelegd en hebben de stakers het werk hervat. De staking had een 
rustig verloop. Er werd niet gepost. Op de stakers is dool7 politieke 
personen, voor zover kan worden ·nagegaan, geen invloed uitgeoefend. 

Uitgetr. door: AC.J 4 b. liG Op aanwijzing van: B V. 

Datum: 5 • 7 • 5 0 

~ 40060 - '49 
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Verbinding: No.l2 
Doss.'25/80 

27 Mei 
·3' M!t VJO 1 

~
950

• ACD/ ,t0j\ 
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Onderwerp: Staking timmerlieden 
Datum ontvangst bericht:--
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht geaonden aan:--
Medewerkende instanties:---
OnderÀomen actie:---

/W 

Op Vrijdag 19 Mei 1950 brak een conflict ui~ onder de 
timmerlieden van het bouwwerk aan de Roemer Visscharstraat 
bij de Melis Stakelaan te 's-G-ravenhage. 

Dit werk wordt uitgevoerd door de firma BUS uit Warmer
veer. Het conflict ontstond, doordat de timmerlieden niet 
acco~rd gingen met een uitkering van f.2,50, voor de Hemel
vaartsdag en de a.s. 2e Pinksterdag. 

Het is n.l. gewoonte, dat voor dergelijke feestdagen 
vacantiebonnen worden verrekend. 

Daar de werknemers hiermede niet aan een vol dagloon 
komen, wordt door de patroon een toeslag betaald. In dit 
geval werd deze toeslag door de patroon op f.2,50 gesteld. 

De timmerlieden, ongeveer 30 man, wensten echter een 
hogere toeslag. 

Hierover werd op Vrijdag 1950 door de werknemers en de 
uitvoerder onderhandeld. 

Daar men niet tot overeenstemming kwam, besloten de 
timmerlieden van wie een belangrijk deel zou zijn georgani
seerd in de B.V.C., om met ingang van Zaterdag 20 Mei 1950 
het werk neer te leggen. 

J 

c 
Nadat op Iv1aandag 22 I,iei 19:JO aan de timmerlieden was 

medegedeeld, dat aan hun verlangens zou worden voldaan, heb
ben allen het werk hervat. 

Intussen werd nog vernomen, dat van overheidswege wordt 
gewerkt aan een nieuwe tariefregeling voor alle bouwvakar
beiders. Indien deze nieuwe regeling wordt doorgevoerd, zo 
werd zowel van werkgevers- als van werknemerszijde vernomen, I 
zou dit voor de werknemers een vermindering van loon beteke-i 
nen. 

Als resultaat van een en ander wordt rekening gehouden 
met de mogelijkheid van een algemeen conflict onder de bouw

~~. akarbeiders. (einde) 

1 
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UITTREKSEL 

Uit OD 345 Naam: MAANDRAPPORTEN NOORD-HOLLAND 

(Voor OD 209-9 

Ag. nr: 85008 

Naam: WILDE STAKINGEN 

Afz. : ID Zaandam Datum: 4-5-50 

( 

Aard van het stuk: rapp. betr. verkiezingscampagne CPN, welke op 2 April 1950 
begon. 

Uitgetr. door: 

Datum: 

~ 40060- '49 

Tenslotte werd op 19 .April 1.950 op een complex 
woningen in aa.nbouw~door ongeveer 40 werklieden gedu
rende 5 uur geataak-. Het ging om een verhoging van 
een loontoeslag van 25 op 30 %, welke verhoging in
derdaad werd verkregen. Bepaalde personen traden hierbij 
niet op de voorgrond. 

vde 

30-6-50 

Op aanwijzing van: B V 
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UITTREKSEL 

Uit : on 344 Naam: MAANDRAPPORTEN UTRECHT. 

. Voor: OD 2099 Naam: STAKINGEN (WILDE) • 

Ag.nr: 8.3692 Afz. : :J:D Amersfoort daturil: 13-4-50. 

Aard van het stuk: Maandrapport over de mac:nden Februari en Maart 1950. 

Op 17"Maart '1950 brak er een staking uit onder de schilders 
werkzaam bij de bouw van montagewoningen aan de Hooglandse-

_weg te Amersfoort. Aan deze staking werd door een zevental 
schilders deelgenomen. Het betrof hier een ·loonconflict met 
de aannemer der schilders, die een belofte hiet zou sijn na
gekomen. Bij een dezerzijds gesteld onderzoek is komen vast 
te staan, dat de EVC geheel buiten deze staking stond. Het 
geschil tussen aannemer en schilders werd spo~dig opgelost 
en op 20 Maart 19§0 werd. h~t werk door alle stakers weierom 
hervat. De staking had een rustig verloop. 
Een op deze staking betrèkking hebbend artikel uit De Waarheid 
dd.13-3-50 wordt hierbij overgelegd& 

... 

._: .. ~~-. 

S'· . P· . 
. '"f ./ 

r ,. . 

. . ~ '" 

' ~-~ .-

Uitgetr. door: I • V • Op aanwijzing van: B ? 

Datum: 9-5-50• 

<!) 40061- '49 



Uit OD 340 

( Yoor OD 2099 

Ag. nr: 83354-

UITTREKSEL 

N~: MAANDRAFFORTEN FRIESLAND 

N~: STÁ.KINGEN (WILDE) 

Afz. : ID Leeuwarden Datum: 8-4-50· 

Aard van het stuk: Ma::mdverslag Friesland. 

De in het vorige ma~ndrapport vermelde staking te Oudesèhouw 
onder IRNSUM, gemeente Rauwerderhem, werd op 16 Maart 1950 op_ 
geheven. Een en ander had een zeer rustig verloop. 

Uitgetr. door: ~~~ I • V • 

Datum: 25-5-50· 

~ 40060- '49 2 

Op aanwijzing van: B V. 
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-- i 9'/.J 
-~ nieuwbouw B.r"beider.swonin['en 

te Leiden. ' I • .U ·~J6MRT :1959 ·· 

ACD/ 1191 P ~·ii; 

De wilde staking, welke op Donderdag, 9 Maart 1950, 
uitbrak bij de nieuwbouvi v~n :.îr·oeiders'.:Jonir·,i·en in de om-

gevir:g varJ de Julianastraat te Leiden, is op I~~aendag, 13 

I/a:Jr.·t 19 5C beeindigd. De 67 tirlln:er- en op ferlieder" en 

rretsel~ers, werkzaan. biJ de firn:i::i ·van der. B:ë.nT en ~on en, 

die het werk hadden neergelegd, zijn op laatstgenoemde 

datum weer aan het werk ge[&an. 

~e srbeiders hebben het werk o~ de oude voorwaarden 

he:bv&t, d(-<ar de firir.a Van der ESl~T en ~onen niet bereid 

w as aan de verlangens der ~rbeiders tegemoet te kome~. 

De vakbonden hebben zich niet 1T1et de staking bemoeid. 

Leiden, 13 Waart 1950. 

~ 
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Wilde staking bij -
DIENSTGEHEIM. 

1840 z. nieuwbouw arbeiderswoningen 

te Leiden. 

I zij 

~,. 

1-14 MRT 1950 
~ ....... ~-·-··. 

\ ACDj&; tfJ6tP 

Op Donderdag, ~ Maart 1950, te 13. JO uur, brak em.der de 

timmer- en opperlieden en metselaars, werkzaam aan de niemN
bouw van arbeiderswoningen in de omgeving ve_n de Julianastraat 

te L~r., een vdlde staking uit. 
Door de firma M.van der BE!-l"T en Zonen, v; 2 te ,~asse-

naar, Johan de V!ittstraat 5, worden achter vorengenoemde 
straat, in opdracht van de wonimgbouwvereniging "De Eéndracht11 

te Leiden, 294 nieuwe arbeiderswoningen gebouwd. Genoemde 
firma Van der BENT betaalt aan de werklieden het dool .. de 
Rijksbemiddelaar vastgestelde loon plus de toegestane toe
slagen. Reeds in het begin der week hadden de -werklieden om 
loonsverhmging gevraagd, daar zij, in verband met de steeds 
duurder wordende levensmiddelen, niet meer van hun weekloon 
konden rondkomen. De directie der firma zei niet aan de ver
langens van de arbeiders te kunnen voldoen, daar reeds het 

maximum loon werd uitbetaald en/bij uitbetalir~ van hoger 
loon moeilijkheden met de Overheid kreeg. Uit protest legden 
toen alle timrner- en opperlieden en metselaars, 67 man in 

totaal, het werk neer. Deze arbeiders zijn geo.rganiseerd in 
de navolgende vakorganisaties, C.N.V. K.A.B. en N.V.V. 

De staking wordt niet door de respectievelijke hoofdbestu 
ren gesteund. 

Leiden, 11 Maart 1950. 

~ 

/ 
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Uit : 

Voor: 

Ag.nr: 

OD 340 

OD 2099 

81779 

·UITTREKSEL 

Naam: 

Naam: 

MAANDRAPPORTEN FRIESLAND 

WILDE STAKINGEN 

,' 

Mz. : .. I. D. Leeuwarden datum: 10.-3-50 • 

Aard van het stuk: Maandverslag v. politieke act i vi-t ei t •. 

----------~--------------

AFSCHRIFT, 

_ Ik moge U berichten dat in de afgelopenmaand de poli-
tieke activiteit in de Dis~rict zeer gering was. 

Vergaderingen van daarvoor in aanmerking komende par
tijen en verenigingen~ waarvan de .verslagen geregeld 4an U 
worden doorgezonden, zijn de afgelopen maand niet gehouden. 

OP 6 Maart j.l. hebben de arbeiders, die werkzaam zijn bij de 
bouw van een b r u g te OUDESCHOUW onder I R N S U M , 
gemeente Rauwerderhem, hun werk gestaakt. Het betreft hier 
een vijftal arbeiders, die uit solidariteit in staking zijn 
gegaan, vanwege een .ontslegaanzegging ·van een tweetal mede~ 
arbeiders. Bedoelde 2 arbeiders werden door de opzichter van 
deA.Insterdamse.A.anneem. Mij. e.V. v/h gevestigd te; Amsterdam 
ontslagen wegens luiheid. · 

Alles verloopt zeer rustig en de overige arbeiders die 
bij deze staking zijn betrokken, allen lid van de EVC Vol
gens een mededeling van de betrokken opzichter zouden de 
stakers heb'Qen geprobeerd-de arbeiders, die aan, een andere 
brug te S P A N N E N B U R G werken, eveneens tot sta-

.king over te halen, hetwelk echter geen resultaat had. 
·Het werk te SPANNENBURG (gemeente Doniawerstal) wordt even
eens door dezelfde Amsterd~mse Aann. Mij. e.v. v.h. uit
gevoerd. 

Uitgetr. door: 

Datum: 

~ 40061 .· '49\ 

JR 
• 

14-4-50. 

'Noord-Friesland 
- l0-3-50o 

Op aanwijzing van: B V •. 
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AAN 

-(al i -13 FEB.1950 

. "'f--\ ACDH IJ16 ~I 
de Binnenlandse Veiligheide Dienst, 

te 

1 s-Gra venhage, 
_I _I 

Uw brie/ van Ons kenmerk KERKRADE, 

28.1.1950. La. noo3437/2 Datum 5.1.1950. 
Onderwerp: Staking bl.j de D.U.W. 
Bijlagen : een. 

Naar aanleiding van Uw hiervoor aange
haald schrijven heb ik de eer Uedelgestrenge 
bijgaand te doen toekomen, het rapport mijner 
administratie no.3437/2 dd. 6 Februari 1950 
(vertrouwelijk). · 

Naar de inhoud hiervan veroorloof ik mij, 
ter bekorting, te verwijzen. 

De Commissaris. __ _, 



• 
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No. 3437/2 vertrouwelijk. 

n .- . / 
I ''-.., :/'f J 

' I 
\...._ 

RAPPORT 

Naar aaiû.eidi.ng van een schrijven van het Rootd van de Dienst ftD. het ~ 
Ulnisterie van Binnenlandse Zaken te· ts-Gravenhage, dd. 28 ~anuari 1950, 1 
no. '17}53, betreffende de staking bij de D.u.w., heb ik Matbias Kaanen~ · 
brigadier van gemeentepolitie te Kerkrade, tevens onbezoldigd rijkaveld- ' 
wachter, de eer UWel.Bdelgestrenge, het w-lgende te rapporteren:---------
De juiste personaliln van de betrokken arbeiders zijn als vol.gl,--------- .. 

·1. HB:GELING, Heinz H&r17; geboren '1 December 1928 te Essen, ongehuwd, Ne
derlender, wonsde te Kezkrade, Granaatraat 13;--------------------------, 
2. aJ!iGEI.lNG, Johan :rranz J'r1edr1chl6 geboren 2 Juli 1927 te ::msaen, engehuw 
Nederlander, wonende te Kerkrade, Grenzstraat l};------------------------
3· REIJ'ENRAm:, Johan Rubertus, geboren 9 Mei 3:'22 te Simpelveld, gehuwd, 
zonder natioDAl.iteit, voorheen Nederlander, wonende te Kerkrade, Heiluat-

atraat 98;------------------------------~---~-------~--------~------------
4. l!!UAOKEBS, AD.toon, geboren ll April 1923 te Worm (Dld), gehuwd, zonder 
nationaliteit, voorheen Nederlander, wonende te Kerkrade, Hammijnstraat 61 
.5. mCIIUSSEN, Andreas, geboren .5 J'ebruari 192.5 te Kerkrade, gehuwd, Neder-
lander, wonende te Kerkrade, lampstraat 22•------------------------------~ 
ó. HEUTEN, Karel Hubertus, geboren te Kerkrade, 5 April 1923, ongeh1111d, 
Nederlander, wonende te Kerkrade, Bijokerstraat 6;-----------------------
'1· GOJIMIAJ.K, Joannea Lambertua, geboren 29 ~anuari 1903, gehuwd, Neder-
lander, wonende te Kerkrade; Kapelweg ;6;------------------ - ------------
8. BAAGJIANS, Johan J'oseph, geboren 2.5 April 1925 te Vaals, gehuwd, Neder-
lander; wonende te Kerkrade, Eijckeratraat j8.---------------------------~ 
vorengenoemden waren in dienst van de n.u.w. werkzaam bij de aanleg ven 
het sportterrein aan de Palmatraat, alhier, en belast mat het legaliseren 
van het terrein. Btj de hiertoe benodigde grondwerkzaamheden deden zich 
bijzondere moeilijkheden voor doordat de weg te werken grond hoog geladen 
~st worden d.w.z. de kipwagena waarin de grond geladen moest worden; 
stonden vrij hoog. Met het vaststellen van het accoordloon voor deze werk
zaamheden, wu hiel.'ID8de rekening gehouden. Bovengenoemden behoorden z.g. 
tot een ploeg en haalden bij het gestelde acco~ slechts een loon van 52 
cent per uur. Dit in tegenstelling tot de andere ploegen, waarin nog mere. 
deels oudere arbeiders waren ingedeeld; die bij hetze~de accoordloon en 
dezeltde werkzaamheden, gemiddeld 70 cent per uur haalden. K$nnel1jk was 
dit niet het gevolg van het gestelde accoordloon maar wel het gevolg van 
het niet behoorlijk Willen werken. In deze ploeg arbeiders zijn namelijk 
meerdere ontevreden elementen, allen oud-politieke delinquenten. Voor zo
ver kon worden vastgesteld is geen van hen thans georganiseerd. ir ia bij 
dit geschil geen enkele invloed uitgeoefend door de E.V.C. ot de C.P.N. 
De betrokken arbeiders hebben geheel zelfstandig gehandeld waarbij is ge
bleken dat P.egelingJ.F.F. en Bamaakers A. dp woorcl'v'oerders waren.-------
Zoals reeda gerapporteerd werden allen drie àige.n gesohorat. Ra dez.è drie 
dagen hebben allen, met uitzondering van beide vorengenoomden, het werk 
weer hervat onder hetzeltde accoordloon. iegeling had intussen werk gevon
den in het bouwbedrijt te~ckers op 7 Januari 19.50 is vertrokken naar 
de gemeente Heerlen, BambeUkerboQQ no. 8.---------------------------------

Kerkrade, 6 Februari 19.50. 
~ brigadier van gemeentepolitie; 

Aan de Beer commiaaarls van Politie 
te 

KEBKRJ.DE 



( 

• s-Gravenhage, 28 Januari 1950 

Naar aanleidiq van t1w schrijven van 5 J"annar1 1950 no. MS' ;a, 
moge ik U verzoeken mij omtfent het daarin gerappo-rteerde looa
geschil bij de n .. u.w. wel 8A1ge meer uitvoerige 1nlichting811 te 
willen doen verstrekken. 

In het bi j~onder zal 1~ gaarne een ruimere omschri JTi.D& vu 
de oorzaak der stald.nc ont~en, terwijl ik het op prijs zal at:el
len de Tolledige persoDAHa--te vernemen van de betrotk:• a:cht JU"
sonen a1811e~e hoe deze zijn .georganiseerd. IJldia bij dit puhil 
invloed mocht zijn uitgeoettnd door de E.V.C. ot de C.P.N., zal 
ik daarmede gaarne in kennii! worden gesteld, evenals met het ver
loop en het eventueel einde der stakiag. 

Aan de Heer 
Oommissaris van Politie 
te lCERlGU\JllL 

HET HOOP'D V .AB DJ: D!ENS'l', 
;Jt N•ena deze, 

~ 
L. L. van Laere. 
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I.D.No.1439. 
DIENSTGEHEIM • 

Dezerzijde wordt bericht, dat al gedurende 
enige weken ongeveer 20 leden van bet heierapersoneel 
van de hier, aan de Piekstraat 20 gevestigde firma 
Guis en Rietveld, in z.g. solidariteitsstaking waren, 
zulke in verband met een loonconflict onder de heiera 
van die firma te Amsterdam en Zaandam. 

Vrijdag 16 December 1949 breidde deze staking 
zich hier te stede uit tot enkele andere werken, 
uitgevoerd door heierspatroona, verenigd in de z.g. 
"Combinatie". 

Van stakerszijde werd beweerd, dat door de 
betrokken heierspatroons "besmet" werk was aangenomen, 
n.l. werk, dat oorspronkelijk döor de firma Guia en 
Rietveld zou worden uitgevoerd. 

Circa 45 peraoneri'namen deel aan deze staking, 
welke op touw was gezet door communistische elementen 

De na te noemen personen vervulden hierin een 
actieve rol: 

IKlein, Aria, geb:20-10-97 te R'dam (bekend); 
•t3oeriage, Barend, geb:1-4-05 te R'dam (bekend);en: 

~(Meijer, Hendrik, geb:20-4-02 te Rotterdam(bekend). 
De stemming onder de stakers was gedrukt, want 

men voelde er n.l. weinig voor te staken voor z.g. 
zwarte lonen. 

Maandag 19 December 1949 werd: het werk hervat, 
ook op de werken van de firma Guis en Rietveld. 

Van wengeverszijde wordt verklaard, dat de 
stakers genoegen hebben genomen met de officieel 
vastgestelde lonen • 

Aan B.V .D. 
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d.a.v .. de IV-:J:reder&de aet werklieden op het bouwobject 
~·---'!'!"'!""'""'" ...... _~,..,..reeha.en, die wltl bereid waren voor het door haar vaatp
• u·tt TIE K SE l etelcle loon te werken, verkl.aarden de 26 timmerlieden z1oh 
.~Uit :. ~ l!ir __ solidair wte't de 10 etakende aetselaara, m.ede als proteat 

IÁJ.M.: .. ;..r-(L . . 't- \egen cJe iewerkrielling van de z .. g. OJl8eschoolde aetselaara. 
v.., : ... a ,. 9 e stakende ae'\selaara eisen uitbetalïng van het met de on-

. d8l'U.llneau' owreencekoaen loon. Di"l werk vindt op noi'IUlle 
wijae veor\g~. 
Daar t~tt tot nu toe de A.lWB niet is aogen gelukken de 
thans nog werkende arbeidera ~e bewegèn de arbeid neer te 
leccen, wert1 op 4 DeoeabeJ' te Allsterdam op versobillende 
'bouwwerken een protennaking van 14n uur geproelameeri • 
Door middel ~ een mantrest werden de Aas1erdaase bouwYRk
•beidera hiertoe opgeroepen. In dit manifest wordt o.a. 
de a'iakinc aan di"l bouwobjeo1 "een rechtmatige a'triJ4" p
noea4 en voorts verklaard: •en de stakers weten zich sedra
cen door de .A.msterdaaae bouwvakarbeidera. ft 
En ver4er: 
•~~~aar nu vol trekt sip het groou"te Nhandaal n.n nà de be
•v.r134iDC in kaaterdaa. Brederode'a Bouwbedrijf ontziet 
"zich 1\iet oa aet terreur en taeeia'tiaehe methoden cle a'iri~· 
•van de bouWY&kjonaeaa te breken. Ollder bescherming van de 
"aachtaiddelen ftn de S"$aat: 1RO't01"p011t1e. honde•brigüe, 
•eu. wordt er op de P'Ql'Mrve.g cewerJtt door geronselde o:n
"dezolèruipen "fBl1 buiten. Daplijka worden deze onderkrui
"pera per a..UlniiJ onder strenp · poli'tiebewalcing aangevoert. • 
Bet ~~&nitest besluit, na er de aandacht op gevestigd te 
hebben, dat de AJanerdaaae bouwvakar:beidera dit niet accep
teren, met: "Wij aoeten tot de aanval overgaan. • 

Op 14 Ioftiiber 1949 weri een etakina geproclameerd bij de 
leclerlandse Ownbouw Jlaa:tschappij, uitvoerder van de o•en
bouv aan de Zuidergaefabriek te .blsterdaa. Deze atakinc os
vatte 25 man, vond zijn oorzaak in het nie'l-nakoa.en van 
een z.g. M'\ de ovenbouwers ovenengekomen loon + een tari
ferinc voor dit speciale wen, vaarvan aaandelijks een at-
rekenin& sou Tol.gen. · 
Aan de gemaa~ overeenkoD8t schijnt de werkgever zich niet 
te hebben gehouden. Hij wenste niet eercler af te rekenen 
dan bij be't einde van het werk, 'f '~ direet en de re~ 
rende 7f11, bij de afloop der werkzaamheden uit te betalen. 
De arbeidera daa'!'e:n-.ecen eiaen· afrekening direct tot ain
stena 7~ wn het aeerYerdiende in tarief en varen bereid 
~ als reserve \e laten staan. 
Op 6 Deceaber jl. werd 4eze staking opgeheven. De door de 
arbeiders gestelde eis werd niet ingewilligd. 

Kon in het voorafcaande overzicht aalding worden gemaakt 
dat de atall:inc hij de lederlandse Gonfectie-1 .• ;ntagefa
briek COifXIOO jl. waa opgeheYen op 'l Octobet jl., op 1 
December jl. bralt veer een staking op dit bedrijf ui!! 
vaarbij nu een 2o-tal meisjes --aancesloten bil de EYo
zijn betrokken. 
Oorzaak van deze a'taking is gelegen in het feit, dat ceen 
overeensteDBing is bereikt tussen de werkgever en de wetli
neaera over het tariefwerk. Uitbreiding dezer stakins wo~ 
in het bedrijf niet verwacht. 

Jo. 13. 20 December 1949. 
05. 
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·2 2. AU8. ·1949' 
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In antvroo~d op Uv; sch~ijven dd o 15 .Juli 1949 Ho • ~g, 
de ~1 ik u r:1ede, dat de volledige }Je:rsonalia vc:m d'3 l.n 
r;lijn schrijven V<:~n :dO .Juni 1949 g·">noer.lde pe~sonon r.ls 
volgt luiden; .,.... ') 
BERilllfD SPM,I, gnbo~en te Kam}.Jen, 6 ..LJecetlbet' 191·-.., va~. 
be:roe'J metsela.a:r, gehuvld, wonEnde te M.m:}en, 1 Js seldl.Jk 
rro. ~6. De~e :pe~soon is op heden '\Yet"kZ:a;.:::...r.a ~r: qe H.o.P. 
en we 1 bij de fi:t-llla Fokkens (aanner:let"S bed~l.Jf). Deze 
pc:rsoon was de uitlokke:r van bedoelde stald..ng. Volgens 
nade4.• bekor.1en inlichtingen kan hij als een ext:rer.listi.:S·ch 
olement v.ro:t-den beschouwd; hij is.evemrel lid vun de l~:r
t.ij van de A:rbeid en aa.ng~.~sloten bij het l:s:.v.v. 
BmlEl.ID VAlT 't Ktf.IE, gebo:ren te ~mpen, 15 lfovembe:r 1893, 
oppe~man, gehuwd, wonende te :Kamj_)en, :r. ... o:r-rensteeg iio. 3,; 
Is een slap en futloos pe:rsoon. Hij is lid ven de l?a:r
tij van de At'beid en a..·:ngeslot?n bij het l'l..v.v. Heeft 
e 8n c:riminee 1 Vet"leden. f~lede:t' S}.Ja.n;·~ighe id, die fs ta.l, be
lediging van ambtena.a:r in :functie). Is op het ogenblik 
w.:::; 't'kloos .. 
I..AJ.iD:iifaT .BE:l:IS, g·;:bot-en te 1\b.m:r;en, ~~4 Septerllbe't' 1917, vc~n 
he:roep metselaa:r, gehuV'ld, tlonende tG Kam~1en, G:roenest't'. 
:tro. 73. Deze pe~soon is Ch't'ist(:-lijk gco:ric~·nte·3't'd en a:,~n
geslot-:m bij e•3n Ch't'istelijke V:::.kvc:reniging. ~s e::-:n 't'Us
tig, doch niet intelligent _::)e:rsoon. Hij is mor,rn1teel 
we't'~a.E4m bij de fi:rma. l~ut te ::.J<'lolle .. Komt in de politie 
Ë'~duinistt"ctie voo~ tet'ZI'::.ke dL' fstal. 
GOIDIELIS SIB.B&L, gebo~cn te .i1.mste:rdau, 25 Octobe~ 1902, 
van beroep r..w tsela.at", gehuwd, wonend~-; ·te &~u1J:J6n, .illr.llDel
oo:rdstra.t'<t lio.8 -I-. Hij is lid van de Pat"tij van de 
At"beid en aan -gesleten bij bet lT. V. V. Komt in de :poli tic 
adLlinistratie te:rz.ake diefstal voet'. Is ec~n bezadigd 
~·X3:rsoon. Is r.10m.entee1 w;;;t'kZ:a<'.till bij :b'blcken 's aannemc:rsbe
drijf in de rr.o.F. 
BEREND VAlT SC:mlLI..im', gebot"en te :W.mp·.:.n, 2 1Iei 1925, van 
bet'oep los a~beide:r, ongehuv;d, wonende t·-:1 ~•m:pen '.ltt. 
Wa2l Van Stoetewegenstraa.-t Uo.l. Is e2n g:rote t"add:ra.c.::.iet" · 
en te lui om te Wet' .kan. Jet" kt mor,mntee 1 bij Fokken •a aan 
l1!:'1:le:rsbed:rijf in de lioO.:f. Y\.Omt in de politieaè,ministt"a
tie VB"n Et-LllX>.n tvreer:la.é-,,1 tet"Z.ake diefstal voet-. 

BedoGlàe stab~ng wt:.s g.::c-::n gem.,ganiseet"de ste...king en heef 
zich tot OlJ heden niet uitgc~b:reid. Het is niet gsbleken, 
àat de &.v.c. hh,t"bij op de e:::n of andet-·3 uijz·c, bett"ok
ken is geweost. De t'esultat0n Yrel.kB doo~· bovengnno::mde 
,,e't'BolEm, (oot' i:n stal::ing ts gaan, Zijn behaPld, z.ijn 
nihil. 

~Ll~)r=;n, 20 Augustus 1049. 

/) J. I !/ j. 
I M.J.-1 I!M./-,~ 

I 
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I:DIS!ERIE YAN 
A1JlEl,::&lUl ZAlCEl 

-- .. 
_ Bo. t B. 64-119 

B13l.a Gene 
V. RD.3 

· Betr.: Stald.Dg bouwvakarbeiders 
/ 

's-GraveDhage1 15' Juli 1949 

I UIT~EBOEKfl 
Naar aanleiding v• Uw ongenummerd schriJ"fen van 

. 3)· Juni 194«) betreftende het ter.z134e vermelde on
derwerp moge ik tf verzoeken m13 in kennis te willen . 
cloen artellen met de perscm.alia, politieke anteceden
te en Yerder VCl bela.ttl si3nde gegevens betreftende 
de 1n ·he4oeld aehrl!v8Jl cenoemde personen. 

Yoorts zal ik caarae Yeneen or de stald.DC- zioh 
1ntllssen heeft uit&e'bhid~t thans op Ma ot andere 
'f13se de E. V .c. h1Rld.3 betrokken ia1 \eni~l ik het 
op pri3a aal atell• altrent het eveïrtu4tlt.-e1D.de der 
staldq 811 cle al · ot lliet behaalde re rutaten te wor
dan tn&elicht. 

Àan de Heer 
Commissaris van Politie 
te IJ""'· 

Bft ROOJ.ID 'f'AI DB DIENS!, 
"Jr· lall8Jls dese, 

rrl' ' 
:r/.t. van Laere. 
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In het stadsgedeelte 11 ~uid~~ van de gemeente Kam
pen zijn momenteel een aantal woningen in aanbouw; 
aldaa~ ~ijn vijfentwintig a~beide~ we~kzaam. 
Re t we1:k alda.al." wo1:dt ui tgevoero dool: een ze ke:t>e 
Van Beek; aannen:e :t> van bet wet-k is de fi:t>ma Stam 
en Rie~ebosch te Rampen. 
Op Vt-ijdag 17 .Tuni 1949 bleven van het we:rk weg; 

r.,een zeke~e Bee;ot Van SchelJ.an, wonende te Kampen, 
..,....,wt .Waal Van Stoetwegenst~aat en een zelmtte B-=-=-·=S~Ii!&"~ 

/ wonende aan de Bovensingel te Kam~n; beide voo't"-
noemde petts·onen wal."en van ll2ning, dat zij te wei
nig ve::t"dienden. Z;ovJ+el Van Schellen als Spaans we'l"
den ontslagen. 
Op Za.teroag 18 ~i 1949 bleven van het we::t""k weg; 1 

-/teen :aekel."e ]p.mnlel."t Rens, wonende te 1\am:r;:en, Gttoenei 

/
..-i/tstttaat; Cottneli:s Sibbel en Van 't Ende, beide wo-

nende te milropen, waa. rs chi jnli jk na.a l." aanleiding • 
van bovenvet-meld gebeuren. 
Alle voot:tnoemde pettsonen waren als me tse laat- of 
als oppel."man we~k2'laam en ve:rdienden een uuttloon 
van tweeëntachtig centen, met daa1:enboven tien 
pttocent pttestatiegeld. 
Een van de a.a.nnem3t"s nl. Riezebosch, wonende te 
N:tmpen aan de G~eenteweg vettkla.attde, dat bovenge
noemde Van Schellen, naa:r hem gebleken was, een 
o proet-kttaaie l." was. 
Bovenstaande aan~legenheid zal heden doot- de aan-i 
nemet>-a ~ t het Gewas telijk At."be idsbul'Sau te Kam:r;en; 
wat-den beSpt."oken; mocht deze b3 spt-eking nie UVV'9 ge
zichtspunten naai" vo"t"en bt:tengen, dan zal dit als
nog W'Ol."den gettappot"teettd. 
l~aat" het Z:ich laat aanzien is dez:e staking -wan
neet" dit iebeu:ren tenminste als z-odanig ,bêti teld 
mag wot,-den - niet geot-~seet:d en heeft deze geen: 
politieke achtetti~ond. Van activiteit ten dez-e 
dool." extttemistische Ot"ganisatie's of pe~sonen is 
tot op heden niet geble:kan. 

IV:l.m;rx; n, 20 J"tmi 1949 • 

. ··~ 
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Verbinding: No.l2 
Doss.l94/15 

11 Juni 
f -13 JUNif949, f 

1949,- . 

i. ACD/ t.JJ ~1 J 

Onderwerp: Vergadering stucadoors 
Datum ontgangst bericht:--
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gesenden aan:--
Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

c~J 

-" 

In verband met de staking der stucadoors wordt mede-
gedeeld, dat opÇP.insdag, 7 Juni 194~ te 20.00 uur in het 
café "EntreNous' aan het Achterom e 's-Gravenhage~ weder
omreten door het z.g. stakingscomit ~.be~egde vergadering) 
werd. rehouden] ~ 
--~~~e zaal, die een capaciteit heeft van ongeveer 300 
plaa sen, was geheel bezet met stakers. De bekende E.v.a.
bestuurder HOVENS was aanwezig, doch heeft n_lli het woord 
gevoerd. 

Op de vergadering werd medegedeeld, dat het landelijL 
stakingscQmjté een dezer dagen een onderhoud heeft gehad 
mët de burgemeester van Amsterdam aan wie was verzocht zijn 
medewerking te willen verlenen tot verbetering van de lonen 
der stucadoors. 

De burgemeester had verklaard het weleens te zijn met 
de door het comité aangevoerde argumenten, doch zeide niets
te zullen doen alvorens advies te hebben ingewonnen van een : 
of meer deskundigen. 

Nadat de burgemeester dit advies had gekregen, zo werd 
ter vergadering medegedeeld, heeft hij een spoedbrief ver
zonden aan de Rijksbemiddelaars. 

In de vergadering werd voorts besloten om op Woensdag~ 
f.? Q:@i 1949, __ een deput~li§. naar Rott_~_;rdam te zenden om te 
trachten de aldaar wëfKende stucadoors te bewegen het werk 
neer te leggen. 

Er werd namelijk tijdens de vergadering door verschil
lende stakers geklaagd over het feit, dat een groo aantal 
stucadoors in Rotte · · 

a er uit Rotterdam, die ter vergadering aan
wezig was, werd de afkeuring uktgesproken over het feit, 
dat op een onlangs te Rptterdam gehouden stakersvergadering, 
slechts 150 bezoekers aanwezig waren, terwi-jl er in Rotter
dam 650 stakers zouden Zijn. -

Van Rotterdam (I.D.) werd ihmiddels vernomen, dat van 
de activiteit van een deputatie van Haagse stucadoors d.d. 

, 8 yuni 1949 aldaar niets werd bemerkt (einde) 
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Afz. ---ID----R-'-dam---···········--- -----·····---··············· Datum ····4·-;·10~·48·· ....... 

Slechts een klein arbeidsgeschil heeft deze maand de 
arbeidsvrede verstoord: Op Woensdag 22 St:~tem.ber legden 
ongeveer 300 arbeiders van de Amst~rdamse Ballast Mij., 
(nieuwbouw"Oitex") onder Pernis het werk gedurende een. uur 
neer i.v.m.ernstige grieven over het ontbreken van een be
hoorlijk schaftlokaal en het uitblijven van de Uitbetaling 
van 5% tariefloon. De_ tariefkwestie koh geregeld worden · 
terwijl een keet binnen enkele d~gen aanwezig was. Vakbonds
inmenging vond hierbij niet plaatsi Aan een viertal arveiders, 
die deze actie ontketend hadden, werd op hun verzoek ontslag 
verleend. · 

Tegenover de Onafhankelijke Vak Beweging als zodanig, 
en eveneens jegens de figuur van Anton van den Berg, staan 
de werkgevers in de haven over het algèmeen vrij sympathiek. 
De wijze ~an bptreden van de o.v.B. leiding is correct, ter
wijl zij uiterst actief is en de belangen van .haar leden ij
verig behartigt, hetgeen zeer Zeker niet altijd van de mo
_derne bonden gezegd kan worden. Bij deze wordt de afstand tot 
de arbeiders te groot genoemd. Het in verhouding geringe aantal 
leden van de o.v.B. echter kan op de duur niet zonder gevolgen 
blijven. Wel is een enkele maal het geluid vernomen, dat erken
ning van de o. V.B. geen dwaze maatregel zou zijn, hetgeen echter 
niet inhoudt, da·t dit onder de gegeven omstandigheden waarschijn
lijk geacht wordt. 

Uitg~trokken door ................. EQ,.............................................................. Afd./Sectie ·····ACD-4b······· ... Datum .. -··29·-..·10·•·48·· .. 

A.L. 17249-'47 



~. GEWEST ·s-HERTOGENBOSCH 
DER RIJKSPOLITIE 
DISTRICT EINDHOVEN 

COMMANDANT 

NO. 

EINDHOVEN, 1 Oot~~~~,.,_ __ 
RAIFFEISENSTRAA T 7 
TELEFOON K 4900 • 3785 

ONDERWERP: 

Li tt. I. 4 ./1948 Gehe;im. 
Werkstaking te S o m e r e n • 

BERICHT OP: 

BULAGE(N) : 

Hierbij heb ik de eer UHoogedelgestrenge te bericchten, 
dat in de voormiddag van 27 September 1948 te 7.00 uur een wilde 
staking is uitgebroken onder de grondwerkers van de firma -

'PERS uit HEERLEN, wexkzaam bij het aanleggen van een gasleiding 
langs het Wilhelminakanaal te Someren. · 

Aan deze staking werd deelgenomen door circa....§2._arbeiders, 
voor het merendeel afkomstig uit Helmond of omgeving. Als grieve 
werden aangevoerd de onvoldoende uitbetaling van rijwielve.rgoe-

t( ding en andere loonkwesties .• 
Bij het door de directie ingestelde onderzoek bleek, dat 

het conflict voornamelijk was te wijten aan het slordig beheer van 
de boekhouder. Nadat de ter plaatse aanwezige hoofdopzichter der 
firma (Dh.r.Groeneweg), hiervan uitleg aan de stakers had gegeven 
en deze in verband met een en ander had toegesproken, helDben de 
meesten der arbeiders in de namiddag van dezelfde dag te 13.00 
uur het w.erk weer iJ.ervat. 

Daags daarna, 28 September 1948, zijn allen aan het werk 
gegaan uitgezonde::rd 2 arbeiders, die verklaa.r.den er de voorkeur 
aan te geven elders te gaan werken. Deze hebben echter op normale 
wijze ontslag aangevraagd en verkregen. Voor zover bekend behoren 
zij niet tot enige extremistische groepering en aangenomen wordt, 
dat het ontslag geen verband houdt met het conflict. 

Vorenbedoelde 2 arbeiders zijn respectievelijk genaamd: 
" ,; Martinus NETTEN, geboren te Helmond 17 Februari 1913, grondwer-

ker, wonende t.e Helmond, Karnsteeg 4 en 

( 
~Johannes SMITS, geboren te Helmond. 14 Augustus 1909, grondwerker,, 

/ wonende te Helmond, Hoogeind.sestraat 42. 

AAN: 

·Door de Groepscommandant der Rijkspolitie te ASTEN, onder 
wiens ressort de gemeente Someren is gelegen, is in deze een on
derzoek ingesteld, waarbij extremistisch act·v·teit of aa · h-
~ing d oor __ b .. EU?a~.!!~..le-r:sonef!_.:ve~'!;_ _ _E.~;~. i.~. ge b :__ ~· 

De staking had een ordelijk verloop. Verstoring der open
bare orde of andere incidenten hebben niet plaats gehad en behoe 
ven in Yerband met het vorenvermelde niet meer te wor~en verwac~ 

De geest o·nder de arbeiders is momenteel goe.d. 
vdH. 

DE D ISTRICTSCOI\ln'I.ANDANT, 
Het Hoofd van de centrale 
Veiligheidsdiënst te 1 s-GBAVENHAGE. 

~e Dirigerend Officier 
der Rijksp itie 3e k sse, 

In afschrift 

AAN De Heer Frocureur-Generaal 
fgd.Directeur van Politie 
te 1 s-HERTOGENBOSCH; 
De Heer Gewestcommandant 
der Rijkspolitie te 's-HERTOGENBOSCH?/ 

·-
-H. w. W e e r t s. 

/ 
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Op 8 September 1948 heeft er een wilde staking plaats gehad 
onder het personeel van de steenfabriekvan A.J.Claesen en co. aan 
de Lovense Kanaaldijk Oost alhier. 

Bij deze staking waren betrokken 20 arbeiders v~n genoemde 
fabriek. De oorzaak van de staking was gelegen in het feit dat 
door de firma Claesen op 30 Augustts 1948 aan de arbeiders geen 
snipperdag werd gegeven en de arbeiders voor deze dag het loon 
werd ingehouden. 

Op 10 September 1948 zijn de werkzaamheden weder hervat onder 
voo~waarde dat de Directie met de betreffende arbeidersorganisaties 
zou onderhandelen teneinde een voor de arbeiders gunstige oplossin~ 
te vind en. 
-----------

c 

Uitgetrokken door . . J!!.Q..... ... ... . .. . ................. . .. Md.jSectie . .A:9..P..:.~~--- .................. Datum 19.~}!.~.'1..8 

Op aanwijzing van .... J?.::.:I:.:t.:I: . 

@ 5030- ''f8 
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Jl1el'mecle heb ik dé eer U te ber:l.abten1 dat op 21 Juli 
1948 een ataltiD& uitbrak o.n4er de 1Kra.W't"tlk•'ba1ctera1 werk• 
saa bi3 '.• N.V ."D.tJ.B.A. 's aaDD.em1'1::''\sohu1!1,J' , ••.· 
veetigcl te Botten•, belaiR ,met 4e . 'fU. 1;6 WODincen, 
t.e Ecle. :pe oorzaak Ttan 4e stàld.nc • Ue slechts 2 Aegen 
d.U'Ul*de - •• een ftr80h11 van menillg tlt88•n . de arbeiders , 
en 4tSn der u1 twerd••· ; 

f.ijdètUJ dese staking hee.rt een tler arlle:l.dera, zekere 
...-i~:ift wonen4e Laan ven Chartrell88 109 tel1treo.ht be-

f 
~~~d. Yan de E.v.c. ~ .• P.Hel.levoo~J geb.2l-5'-1896. te 

X Anï•rs.foort, wonende te Utrecht, oJ>Iebel.d, waarop de.se naar 
:&de is eekOmen en ie arbeiders heett aaneereden het werk 
te hervatten. · 

. · lk tnoge U Yers~eken mij ,iri. kennis te lfillen. doen stel"" 
lea ~!lel de pe?sonalia, tolitieke oriinterinc e.q. utiviteit 

, siJD, betnkld.ngen tot de E. V .c. en vertier van belanc z13nde 
gece..as betreft"ende genoemde Yan Dijk. . . 

lfE! H()O FD VAN DE CENTRALE 
f.- VEILIGHEIDSDIENST, 

nameJts.cieseJ 

J.G.Crabbendala. 

_Je Beer Hoot40Qllll1ssar1s Tan Politie 
te 

V' l I I.''· 
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COMMISSARIAAT VAN POLITIE 
EDE 

T alefoon 8342-K 8380 

No. 7138 

Bijl: 1. G E H E I 111. 

Typ : v.d.Br. 

EDE, 26 Juli 1948. 
Verzoek,, bij de beantwoordinca van dit schrijven, No. en 

datum oon te halen. 

. l 

'18·JUU1948· ! ·-----· - ., Betr:· toezending rapport betreffende ~~g~ 

Hierbij heb,ik de eer UHoogEdelGe
strenge het rapport l'fo.459-E/'48 mijner 
administratie in duplo te doen toekomen, 
naar de inhoud waarvan ik U moge verwij-
zen. 

an Poli tie, 

Aan de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
's-G RA V EN HA GE. 
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, GEMÉÈN'fE POLIT E EDE. 

JJ0'V§)·~ iJ 
Rapport betreffende een op 21~en 22 Juli 1948 te 
Ede plaats gehad hebbende staking. 

------------------------------
R .A P P 0 R T. 

Naar aanleiding van een mij op Donder~l 
dag 22 Juli 1948 ter oore gekamen gerucht,dat op een boawwer 
te Ede een staking onder de arbeiders was uitgebroken,heb ik,

1 Pieter Corhelis van Es,Inspecteur van Politie te Ede,tevens i 

onbezoldigd-R1jksveldwachter,in opdracht van de Heer Oommissa 
ris van Politie een onderzoek ingesteld en daartoe op Donder
dag 22 Juli 1948 gehoord:------------------------- - --------·-
Jacobus Klaas TIGGELMAN,geboren te Rotterdam,2 April 1901, 
van beroep Procuratiehouder en onder-directeur der N.V.DeUeR. 
~-'~aannemingmaatschappij,gevestigd te Rotterdam,Heemraadsin
gel 182,wonende te Rotterdam,Mijdoornsingel No.)7,die mij als 
volgt verklaarde:"De NeVeD.U.R.A. bouwt te EP,e een complex 
van 156 zogenaamde Welsohenwoningen.Als hooiUitvoerder funge1 
de op dit bouwwerk,de heer W.Koot uit 1 s-Gravenhage.Deze Koot 
werd wegens malversaties en omdat de werkzaamheden op het ~p 
bouwwerk slecht vorderden 1koat geleden ontslagen.Bij het te
gen Koot ingestelde onderzoek bleek,dat verschillende materi
alen waren verduisterdeDit was voor de directie aanleiding 
de leiding op het bouwwerk geheel te wijzdgen.Als hoofduit
voerder werd aangesteld de heer van Harten,terwijl de heer 
R.Lookermans,wonende Manritsstraat te Rotterdam/aan hem werd 
teegevoegd.Genoemde heer Lookermans geldt als deskundige op 
het gebied van de door ons gevolgde bouwwijzee De heer Looker
mans is daarop met wellicht te groot enthou-siasme aan het 
werk gegaan om de productiemethoden te wijzigen en de produc
tie langs deze weg op te voereneNaar mijn mening heeft de 
heer Lookermans dit niet geheel tactvol gedaan,met als ~~ g~ 
volg,dat de arbeiders zijn aanwijzingen en orders niet op- . 
volgden en zoals enkelen van hen verklaarden,niets meer met 
hem te doen wilden hebben.Vanzelfsprekend stond de Directie 

( achter de heer Lookermans en handhaafde hem in zijn f~~~.tie. 
Deze kwestie spitste zich toe,met als gevolg dat op Jenler
dag 21 Juli· 1948,door de 17 arbeiders;welke in dienst van 
de NeV.D.R.ReA• op het bouwwerk werkzaam waren,werd gestaakt~ 
Dit geschiedde niet op aandrijven van enkelen,althans daar · 
hebben wij niets van bespeurd.Regelmatig werden de koppen bi~ 
elkaar gestoken,met het bovenvermelde gevolg.De staking begaa 
om 10 uur voormiddagseDe heer van Harten heeft toen met de 
arbeiders gesproken en hen op een rustige wijze de zaak uit
eengezet en hen gerustgesteld,aangezien wij# dachten,dat zij 
vreesden door de nieuwe produvtiemetheden veel harder te 
moeten werkeneTenslotte gaven zij wel toe,dat deze vrees on
gegrond was,maar zij bleven op hun standpunt staan,dat Lookel 
mans weg moest.Alles ging heel rustig toe.De arbeiders ver
schenen op de vastgestelde tijden op het werlt en gingen o#e 
normale~ijden naar huisenoor een arbeider,genaamd van Dijk, · 
wonendd te Utrecht,Laan van Chartreuse 109,blijkbaar een E.Vc 
Ce lid,is daarop de E.v.c. te Amsterdam opgebeldeDonderdag-

.· ochtend,22 Juli 1948 te omstreeks 9 uur 1verscheen deze E.V.C, 
Nll-\.... A-;, ...... ·' '.liman, die Hellevoort genaamd bleek te zijnl-op het werk.Hij 

~ Y' · fu.LfR.,)~,.·-~·LA. wendde zi.oh tot van n~·k,maar werd door de hoofduitvoerder 
~h~·~ ~ b ·van Harten gewezen op et feit,dat hij zich eerst bij hem 
• --~--~ ... -·vel .... f "'"> ·~ • had te melden .• Hellevoo t maakte daarop zijn excuses. 

l>,1.'J"\o. ~ \A.·'-"1.t4Á•.A, . ~ ~ \ /~11\- l.f ..,, o r ..._ O'b tal ~ 
·- L ot Y·-t-.. ~·~{.{..t.I0.4:l:'T:..",-<_..._Á_.·L. i:..''"··· "'·····'.r · .>1 o . ./1 ~~1. .• ,., f~~ 1 
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Buiten het werk is daarop door Hellevoort met de arbei

ders gesproken,terwijl de heer van Harten daarop tegenover 
Hellevoprt het standpunt van de N.V.D.U.B.A. uiteen heeft 
gezet.Hellevoort heeft daarop de arbeiders overreed het werk 
te hervatten.Naar Wij vernomen hebben,maakte Hellevoort de 
arbeiders een verwijt,dat hij voor een dergelijke kleini@he~ 
uit Amsterdam had moeten komen.Uiteindelijk werd de gehele 1. 

kwestie teruggebracht tot de betaling van de twee stakingsda~ 
gen 21~en 22 Juli 1948,want inmiddels was besloten om op 23 · 
Juli 1948 op de vastgestelde tijden de werkzaamheden weer te 
hervatten.Tenslotte heb ik besloten om de arbeiders deze da
gen maar uit te betalen,onder voorwaarde,dat voordat in Au
gustus de vacantie in de bouwvakken begint,de productie het 
verlies van de twee dagen had ingehaald.Dit werd dadelijk 
toegezegd en dit was het einde van het conflict.Ik wil hier
bij nog opmerken,dat de E.v.a.man Hellevoort deze zaak net
jes heeft behandeld.Hoewel wij over het algemeen ieder over
leg met de E.V.C.al bij voorbaat van de hand wijzen,kan ik 
niet anders zegg~n,dan dat hij zich keurig heeft gedragen. 
Ook geloof ik,dat er bij de arbeiders een zekere angst be
stond,om aan het einde van de week met minder loon thuis te 
komen.Ik heb sterk de indruk,dat de vrouwen der arbeiders 
van deze zaak weinig of niets geweten hebben,getuige ook al 
het feit,dat zij op de normale tijden op hun werk verschenen. 
Zij waren bereid alles te verrichten,om maar niets van het 
voorgevallene in het loonzakje te laten blijken.Meer kan ik 
niet verklaren"· 

Inmiddels is het werk op Z3 Juli 1948 hervat. 
Waarvan door mij op afgelegde ambtseed is opge- · 

maakt) getekend en gesloten dit rapport te Ede op 24 Juli 1948 

Gezien: 

van Politie, 
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Naar aaneliding van het schrijven No. 31699 '\ 
van de Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage 
d.d. 6 APril 1948 houdende een verzoek om inlichtin- 1 

gen aangaande een aantal werklieden van de Aannemers
firma Wijnen en Dekker te Groningen kan het volgende 
worden geraPPorteerd: 

\Sjoerd SPORREL, geboien te Groningen 8 October 1916, 
van beroeP~selaar, wonende te Groningen Verl. 
Nieuwstràat 6 • 

sPORREL is aangesloten bij het J5fäV.j •• Hij staa 
de beginselen voor van de •Partij van en Arbeid". 
Hij is gematigd linkä georienteerd. 

I Frans sPORREL, geboren te OPsterland 10 Juni. 1887, 
van beroeP metselaar, wonende te Groningen Oude weg 
38 IV. 

Frans;SPORREL is gá.et aan~loten bij de een 
of de andere vakorganisatie. HiJ 16 gematigd links 
georienteerd en staat waarschijnlijk de beginselen 
voor van de •Partij van den Arbeid• •• 

I 

X 3~ f Malle de GRODr, geboren te Groningen 17 Februari ··1884 1 

van beroeP metselaar, wonende te Groningen Barestraat! 
44. ' 

de GROCY.P is aangesloten lid der !·I:r:O• afd. I 
BouwvaK."Hi"jïDa.akt de indruk vrije soc1a st te zijn. 
Hij is geen intrigant en een flink werker; 

l 4~ 1 K. ~PP.ERUS, van beroeP metselaar, wonende te Bedum 
Wolddijk 63. 

NEPPERUS is slechts korte tijd bij vorengenoem
de firma in dienst geweest, zodat inlichtingen aan
gaande hem te Groningen niet verkregen konden wordeno 

/ 5~ , Jan Simon KROL, geboren te APPingedam 10 Januari 1900 
van beroep metselaar, wone.nde te Groningen Poortstraa 
14/a. 

KROL is aangesloten bij het N.V.V •• Hij staat 
de beginàelen voor van de •Partij van-aen Arbeid•, 
van welke Partij hij waarschijnlijk lid is. 

' 6~ 1 Warnar THOiiEN, geboren te Groningen 22 Augustus 1892, 
van beroeP oPPerman, wonende te Groningen Zonnebloem
straat 32 •• 

THCIZN is aangesloten bij de E. v.o .. en is ui te 
links orienteerd. Hij is een rustige Persoon, die 
veel voor overleg voelt. · 

l7~ IHendrik IiEMMEN, geboren te Eelde 28 SPtember 1899., 



( 

c 

- 2. - .~ . It ~ van beroeP oPPerman, wonende te oningen. Kolfstraat 25 
~~ IBMMEN is aangesloten bij de E' 9V0 CL.. Hij staa1 

J te Groningen als een felle commu.~st bêkendo Hij is ge- 1 ~ abonneerd oP het dagofad 'lJe Waar eia•.. , 

s;J\Frederik IiEMMEN, geboren te Eelde ·30 Januarè 1893., 
van beroeP oPPerman, wonende te Groningen 2 SPoorst.raai. 

l'( 9~ 

29. ~ mrmn is aangesloten bij de ]!i.v.o •• Ook hij I 

staat ·de bë'S nse len voor V~ ae 8aP .N,; en. s=taat als I 
comrnu.nist te Groningen bek na. ·· · 

fHindrikEPPo BRAXEMa, geboren te Groningen 4 November 
1884, van beroep oPPerman, wonende te Groningen Dahlia
straat 9. 

BRAKEMA ns niet bij de een of de andere vak- . 

!;~;~:~:~:-:~~:~~~:~::_~:_=:-~~~:=~~-~~-~:~=~-j 
G R 0 N I N G E N, 26 Juli, 1948 •• ~ 1 

(~ 
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Dezer•i.j4s ws>rdt het yolgend.e 'beric-ht a . I 

Vr.ijag, 1& ~1~·1948 1 te cirt1&. 15 uur, brak alll~er o:p 
een wél'k a-.n de Wi.Ulélminak&de. v:an de._li.v. Du.:re.'à ~nn&minga 
~ts-.ha.p.P1.1 ,geveat'lg« He~a.&da•trwel. 18~ a~ier, ,een wil• 
ëte a te,ki~ u~ t oil,ie;- de -ol:lliY&lt-arbeide:n. . . · . ._ . 

~t aantal etakara badr111n 7'1 pezeo-~en;-terwij~-18 per-· 
a~ne,n d.o·oxo- blev•n :wërls:ên. · · · -. -~ . · · 

Op ._ndag,-: 1.9 Jul~ 1948, wu het aantal a takera :qat 
1-- venLiDdercL, doch klom ·in de lQoP ••n t!le dlij weer op met 

. J.S, 4oorda' ve:rJ~oh1l.J.eride peraóilen vati andere J».,o.uwer-lcen 
van genoe~-e _f'j~ ·_aloh .bij te atake;r~ aa.neJJ:>te:n• . 

- Op Dtnacl.-g ,-' fa(; _Juli 1948-, a.ij n al'le e~tak&r-• _.. eigener
bellea:ina btJ s•nö.emà.e ti~. we,~ aan het we:rk geg-aan. 
. . · - etalèiz:w- et:ou4 onder---eige~ •wo~~oerd~re", werd niet 
door ·enig;&, e~ke:n,d,a- Bon« gea telincf, te:t-.iifl aangeboden eteun 
.Yan de· aiJde der ll•f·O· èn o.v.»_. werd ·g·eweige.r~. · 
_ · ~- öe:t'I~-.Ic·v•n 4e -,tllki!J8· ia. gel(ISP in het 41* Ja&l' 

lli't uitl)···~·D, •a-n eérf 1'aél&nt~e"!"-tó•alà& n.n Ja "'- d.à~ 4e 
itt 41ê~.\te.o~tieboi1mt~ Ye;rd~ecaonteer·de Y"&,èq'1;ie-teealag, welke 
:1!'-ega:\;ing 1 .r-.11 :3 ~1 ,, tn w•ldqt ia getreden, eerilt het vol-

.· eend Jaàr tot aijn recht komt. · · .. · ·~ 

.. J ' .. !ew,n•· •_.iJn- ~-·. om-4e·a .. elf4• r,den ·•.oeil.iJJ:cl._· eden _QD..t• 
a.taan bij 4e lT .. V.lli.a,aol\app~J Ha•enbe-ratel,. Veerkade aa al-

. · hier • . · - . · · . . . 
. . W.üt re.eta ~P. v-r~Jd~,!è .Tû1-~ l948,_een_:proteat-etü1qr: 

Y&ll eeu uur •••'\••••• d().or . ae · tillmelie~en op een -werk . 
aan Ie 'Wàatllit.Yen · alh~er. wae. l'h••«eq, · ·i lil op -..&aäag, 19 Ju-. 
11 19481 een 10-t&l t1Jllllerl1edan en metaal&mé·ider• in -••~ 
kiiJI' aa8Mn; .we U: getal zlah in de loop •en de c1ag · 'o' ct~ . 
• 1!50 man ui'-breidde • · · · . · . · "· . · 

· . op l>1na4Q8,2.0 J\i11 194S,z1Jn,op 13 PO>raonen ,., allen· 
weer ·aan het werk g·eaaan·•. Ao~Jh na d.e ~«dag· we~ •r--ged~en-
cle enige 'D!eli' weer to.or ti:èóa 175 perae.rie!l geëta.,Jtt .- . . 

- ~a &één oon.A'Ct •Meen 4t.t at"ers ·.v:$n- beid. f~-' e. : 
· . Wo~uaa~orgén,al J'u1i .19:48 ,hebb•n alle aakers bet ! 

werk· henat. Onge-regeldheden deden zioh niet voor~ ·[ 

Verzonden a.anc· 
Hoo~d O'entra.le Veilighe14sdienst te 's.- ljage .- - I 

· Pro~ureur-:Generaal bij .het Gerechtshot te· 'i• ~e. 
' I 

. 1 
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· 17 · JUMI1948, ; 
R A P P 0 R T • --........... -....... ~ .. - .. 

ACD/ 3{9 ;_1 & .. :f.-_....., ____ _. 

Op Dinsdag 15 Juni 1948 vond te Harlingen 
een QPgeor.gani.s.eex.d.c:; .. JY~r~~-~§1.~.~-~ plaats welke slechts enkele 
uren duurde.Des voormiddags te omstreeks 7.30 uur werd het werk 
neergelegd terwijl te 13.-.uur de werkzaamheden weer werden her-; 
vat.De staking betrof ongeveer een dertigtal losse arbeiders,wer 
zaam bij de firma van Hattum en Blankevoort,~r welke firma mo-. 
menteel te Harlingen kanaal en havenwerken uitvoert.Bij genoem- ,' 
de firma zijn te Harlingen ongeveer 60 arbeiders in dienst,be
staamrle uit losse en vaste werkkrac~.De oorzaak van de werk
staking was dat georganiseerde arbeiders niet lander samen wens
ten te werken met ongeorganiseerde arbeiders.Het aantal ongeor
ganiseerde arbeiders bedroeg in totaal 5 stuks.Nadat de Heer de' 
Boer,bezoldigd bestuJrder van de afdeling Harlingen van het 
N.V.V. zich met het geval had bemoeid besloot men de werkzaamhede 
te hervatten echter niet dan nadat 3 ongeorganiseerde arbeiders t 
kennen hadden gegeven dat zij zich zouden organiseren en de overi 
ge 2 ongeorganiseerde arbeiders ontslag bij de firma van Hattum 
en Blaru{evoort hadden genomen.Bijzonderhe~en deden zich niet voor. 
Het geheel had een rustig verloop en activiteit van de E.V.C. · 
werd niet bespeurd. 
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UITTREKSEL 

' Voor ........ .OP..2Q9.j;ë ........................................... Naam Stakingen (wilde) 

Origineel in ................... O.D ..... 34.5 ......... ~ ........................................ Naam .................... :Maandr.a;p.po.rt.e.n .... No.ord.~Rol..l.a.n.~t •................... 

Volgnr. . .......... Ag.nr ....... 3.7519.. . ...... Aard van het stuk ........ Ve.r.slag .... Me.1. ..... 1.9.4.8 .•.......................................... 

c 

.. . .. .. . ....... Afz. ...... . ....... :l.?.ol .• V.~ls.en.. ....... ................... .. .. .. ............. Datum ...... 7 .•. 6 ..•. 48 ............... . 

Op 18 Mèi 1948 1.s een stak1ng u-ltgebroken onder de arbe1ders, 
werkzaam aan de .,jbunker te-::tJmuiden, welk werk wordt·u~tgevoerd 
door BOllands aannèmersbedr~jf Zanen Verstoep, gevestigd te 
's Gravenhage, Surinamestraat 29. De staking omvatte 23 man. 
Het betrof een 1oongesch11 tussen de arbeiders en de R1jksbem~dde-
1aàrs. De E.v.a. heeft getracht contact te kr~jgenmet de 
directie; doch dit werd door de d~recMe geweigerd. 
Op 31 Me., 1948 werden de werkzaamheten doorède stakende arbeiders 
op de oude voorwaarden hervat. 

c 

.... 

Uitgetrokken door ................... R •. d ..• G. ............................................. Md.jSectie ...... .A..G.P. .. 4b ..•....... Datum ....... 2.~-~lJ~.~-~'--• .. 

Op aanwijzing van .. .. . ............... . ............................................ . 

. @ 5030- ''18 

L~--------·-·-



Gemeentepolitie Geleen Men gelleve bij het antwoord 
nauwkeurig het onderwerp, de 
dagtekening en .het nummer van 

u 

r - 1.JUNI\948 " -, .... ~-·-··· 

~N Heer Hoofd C. A(O/~ 6b J 
·--...;..,-...~~~o~---Javastraat 68. 

·~-g E ~ ~ e n h a g e. 
L .J 

Uwk:enm~ 
36017 
Onderwerp Geheim. 

Uw brief 

d. d26-5,.... f 48 
Ons kenmerk 

1469. 

Staking bpuwvakarbeiders. GELEEN, 31 Mei 1948. 

... ' 

l 

'.L'er voldoening aan de inhoud van Uw schrij 
ven, d.d. 26 Mei 1948, No. 36017, Geheim, be
treffende de staking van bouwvakarbeiders van 
de firma "Panagro", heb ik de eer U te berich
ten, dat op de 4e Mei 1948 bij de firma "Pana
gro", gevestigd te Warmond, o.m. werkende aan 

· de bouw van woningen aan de Kluis te Geleen, 
een 20-tal personen, in dienst van deze firma, <=· gestaakt hebben.Deze staking is gestimuleerd 

\7\ door J .H. J ~ n g ~ n, wonende te Schaesbe·rg, 
~•Hoofdstraat~27, lld van de E.V.C.-------. 

Als eis werd gesteld: 25% gewone toeslag, 
benevens 2% van het jaarloon verhoging, welk 
laatste bedrag in enkele keren gedurende het 
jaar zou worden uitbetaald.De gestelde eisen 
zijn niet ingewilligd en is het werk op 10-5-
'48 door alle stakende arbeiders hervat.Voorts 
zij vermeld, dat na de staking door de stakende 
arbeiders doorbetaling van het loon werd ge
eist gedurende de stakingsperiode.Aan deze eis 
is evenmin - - - - - - - - - - - - -
G •. 
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Staking bouwvakarbeiders 
Velsen breidt .zich uit 

---- ------
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lD.lichtiZ!endienst Velsen. 

~o. flhycfl 
Onde~ : 
Staking IJbunker(duikbootbunker) 

, te IJmuiden. 

I 
\ 

RAPPORT. 

Op 18 Mei 1948,te omstreeks 12.00 uur,is een 
staking uitgebroken bij werkzaamheden aan de IJbunker 
(duikbootbunker) te IJmuiden. 

De werkzaamheden aan genoemde bunker wordan 
uitgevoerd door het Hollands Aannemersbedrij~ Zanen Ver
stoep, gevestigd te 's-Gravenha.ge, Surinamestraat 29.Er wer~ 
ken 34 man.Het uurloon van geschoolde arbeiders bedraagt i 
86 en van ongeschoo~de arbeiders 74 cent per uur.Zij wer- 1 

ken in z.g. tariefstelsel"getgeen wil zeggen, dat dispensa- I 
tie is vexleend Ta.n het vastgestelde uurloon en een pre- 1

! 
miestelsel(prestatieloon) is toegestaan op het uurloon ' 
tot een max.imlbm van 25 %. Gemiddeld werd ongeveer 20% daar.; 
van behaald. 

18 Mei 1948,omstreeks 11.00 uur,deelde een 
deel der werklieden aan de uitvoerder mede,dat zij de 
25 % als vast loon gegarandeerd wilden zien.Van de be
staande regeling kon niet worden afgeweken,omdat deze zo 
door het College van Rijksbemiddelaars was vastgesteld. , 

Aan de arbeiders werd medegedeeld dat zij ont-! 
slag konden nemen,als zij zich niet met de bestaande rege~ 
ling konden verenigen. 

Enige werklieden namen contact op met de 
E.f.C. hier terplaàtse. 

De uitvoerder wilde echter niet confereren 
met -~1-:!t E.V. c. bestuur, omdat hij deze organisatie niet 
erkende. 

23 arbeiders legden daarop het werk neerlgro
tendeels leden der E. V .c.) .11 arbeiders bleven aan het ·. 
werk. 

Ongeregeldheden deden zich niet voor. 

~ .Velsen,20-5-'48. 
/ 
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OEHEil! 

Staking ~beiders. 

Volgens een m8dedeling in tt])e W'a:aJ"he!.c!" Yan 
S ltei 1948 zou een stakinc s1'n uitgebroken onder 
de boUlfTakarbeiders 9fàn de f':lrma Par.tagro ·t• Geleen. 
Een u1 t de arbei«erJ~-lbe.noemde eotmds•ie a011 contact 
hebben geaooht met • s.v.c. · 

--In verband met het bovenstaande moge 1k l1 
Yersoeken mi~ wel ~der omtrent genoati1de staking 
te willen !ioen inlichten, waarbij ik gaarne de da~ 
tlllü zal vernert:en waa:rt3p ~e staking is ui tgebl'Oken 
en eTentueel is geiiildigd. Tevens verzoek 1k U m13 
te dóen 1nl1éhten ortrent de g$8\eld-e eisen, he~ 
àantal stakers en het aandeel dat de _;;;.v .c. in de 
staking -h-.tt. Indien deze intusa•n Heds ruooht 
zijn beëindigd verzoek ik U te willen doen ~elden 
inhoevern aan de ge,stelde eisen is voldaan. 

:e Heer Ko:r·pschef Yal1 Politie 
te 
G e 1 e e n. 

{ 

t. 



( 

• 

or;sL lt.: 
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:oè,a~e:rs hebben.een commis
sie benoem{}, die inmid{}els con

. tact gezocht .heeft met de E.V.C 
:aouwnijver'h.eid. pnderhandel!ngen 

~f
t. .de hoofduhvoerder zijn ge- · 

· · n{}. Deze wilde wel de eiB van 
·''t. % inwil.Ugen, mits de arbeiders 
iJ1 ·accoord zouden gaan werken. 
D~n hel)ben {}it geweigerd. 

. GQJ( bij andere bouwfirma's In de 
. 'rifjnst~eek- ~ bestaat groiè on.te. 

I
; ~~n.heid- over de arbeidivoor 

waarden. 

• 
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roz~w 
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Na veel geconfereer .bleek dat de : 
i .ultvoetrder een achrijtin had ont

vangen van de . "Regionale Com
mlule. ·van de we4[èropbouw" 
waàrln Verboden werd ' de 35 % 
uit te 1betalen en waarin aan-gera
den werct . de toeslag te late_n . 
schommelen tunen 0 en 25 %· 
Toen de àrbetdets· Weigerden on
der. de nieuwe regeling dle een 
a,~merkèlijk., lQOnsverla,gtng be-

, tekent, te werken en de uitvoerder 
meedeelde niet meer te kunnen 
beta.Ien. da.a.r l1ij anders in conflict 

. kwam met de r&gtona.Ie comm1s- ' 
sle, w~ het werk neergeleg-U_. 

\ 
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taking steenfabriek 
Klaverland. gewonnen· 

De bevolking van het plQll.tsje Ke- I' 
kerdom. in de omgeving van Nij-

l roegen besta~t uit 99.9% kathone- ; 
; kèl1· Uiteraard is het taêhtig man- 1 

tell.ende perSÓneel, dat werkzaam : 
is bij de steenfabriek Het Klaver- / 

·lànd, · de 
1 

tijd J<;C.lCU.t:U 

van 
slag 
nimmer ntt:h'l>-t..~a
arbe1ders. 
m~rm~len tot 

, wend, doen het 
· 'Qo~ adviseerde 
rustig. at 
niet· tegen .van de fa
bi-lek te ageren, .De dir,ectie bleef 
inmiddels hard.tll ig weigeren de 
p·roductietoesl · t te betalen. 
Het . bloed k op k toen waar 

·het niet ga_·· kan De arbeiders 
b_eslóten een z . In staking te. 
gaan,. Het tuu van· de ~tho
lieke vakbo ·w zenuwach• 
tig van.. e:Q._ gde de . rbeiders 
tot "rede" t rengEl_n en et werk : 
te doen 'her tten. ·Niets on ech'
ter rileer ba n en dit hè er tóe 
geleid, dat e aiÎ'ectle Ij. twee 
dagen bakze l haald door de : 
eisen van de.. s În te wil- : 
ligen. Voorlopig cmtvl'n-geri de ar- • 
beiders 15 . gulden+ producttetoe
slag; .de rest. wordt de volgende 
week betaald. Het succes van 
deze staking• zal zijn weerslag vin
den bij. de arbeiders te .Erlècom, 
diè in dezelfde pqsitie · verkeren 
en binnenkort :eveneens in bewe
ging zullen 'komen, wanneer dez 
hun. toegezegde 2% toeslag ni 
binnen korte termijn ontvange 

\.. 
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Metselaars te 
V eisen boeken 

succes 
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·. POLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

Amsterdam, ·1 1 
oPGI.EG! 

lTSo,;:~·· .... ·- I 
:---.. - ,. ····· ,.,,.'"'4 

Nr. I.D. J 4-6J-î4 d 

Uw brief: 291 o4 

J ) 4. MA1t948 

~~~0S7'ó J 
Onderwerp : l.' • À • l' • Il 01: • 

Bijlagen: 

GEHEIM 

( 

( 

Aan 

Ter beantwoording vsn het verzoek, vervat in het hier-
1Joven aangehc:alde schrijven, àd 1:3 l:1ebruari l9~u, 
ï"ïO:r·d t U het volgenó e r:1ed egecJ ee là ; 

In het Bevolkingsregister te ~msterdam st&at ingeschre
ven: 
i:'etrus .August D.s 13astiaan iiüJ,, ge boren te AWsterd am, 
2 ~ < '"' ~ 1°...."..,..,-J t ., .,, T' ·,-· ~· ~--A :; • l• ~ C! 0 .l c• t l' Q C> l' t • t ..;anL·.o.r.L _; {, lLL;e ... L:-.;;.ll 1 ~-.~oer nna~..., ~-'a nc..l el , 
Uoé: sG i en st _, ed e1~1c:.nc s 1~e:cvort:d, v.·onend e .;,.,avis straat 20/ll, 
te .LJ.li~ st e ró a Ei • 

In ae ~olitie-ad8inistratie te ~msterdam komt hij niet 
voor. Bij de ~.a.A., te Amsterda~, berust een dossier 
V8n ~em. Blijkens dit aassier is hij vsn Januari 1g39 
tot Jcptembcr rs:v. lié. gev;esst vs.n àe ~i.::;.t. Hij bekleed
de bij ueze l;<;rtij de functie van ·. ijkleider en nL.akte 
propagan6a door het a8n1rengen van r0am-affiches. Voorts 
bezorgde hij het blac n Volk en Jaderland" bij de abonn~'s 
en droeg het ~:.j.~. insizne. ~evens ~erd hij beschuldigd 
dat hij behulpzsam was bij het bouwen van bunkers voor 
de .uuitse ,;eerrnacht. 

H0L is gedetineerd geweest van 1ö Juli lS45 tot 2A Juli 
1946. 
Bij ~eslissing van Ge ~rocureur-~isc8al hij het Bijzon
dere G-erechtd:of te .~~.mstercl8JD, öc )U .il.IJ.t:;ustus 19,1.6, is 
hij ·v-corv.1sard e li jh: bc::i ten vervo l3ing gesteld. l1i j is 
voor de tijd~n 1G jDren ontzet vsn de bekende rechten 
en gedurende een proeftijd van 3 jaren on6er toezicht 
f~estelëi van èe 3tichting :I feezicht J olitieke JJelinquen
ten·-i. 

HOL werkt nog steeds in de gemeente Roosendaal. ~aardcor 
geniet hij l.lier tegenv:corûig weinig bekendheid. (;mtrent 
zijn tegenvicordie;e poli'Gic;ke cvto.:rtn .. iging en eventueel 
lidmaatschap van een vakor~anisatie, zijn geen gegevens 
verkregen. 

• • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • 

Verzonden san: Hfd. C.i.~. Haag 3.2 



DI:~=;;~. Groj:; •\!~1 :.~~~\ 
o.r.No.46.Rech, GEHEIJ[ 
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.AAli: het Hoofd van de Centrale Veil:Lgheidsdienst 
Javastraat No.68 te 's-GR.AVENH.AGE. 
de Procureur-Generaal,fgd.Directeur van 
Poli tie te LREUWARDEN. 
de Gewestcommandant der Rijks~olltie te 
GRONINGEN. /Jt/bjl ___ ~ 

d(JERWERP : arbeidsconfl t bij de N.V.Verenigde 

(/ 

en te RUISCHERBRUG. 

In aan uiting o~ mijn schrijven,d.d.l Me:L 
l948;C.I.No.41 Geheim,met a1s bovenvermeld onder
werp,moge ik UHoogEdelGestrengejGrootEdelAchtbare 
beleefd het navolgende berichten: 
Daar de arbeiders bij de N.V.Verenlgde Steenfa-

1 brieken te Ruischerbrug, gemeente Noorddijk, in sta-1 
klng bleven,zag de Directie van de N.V.voornoemd, / 
zich genoodzaakt tien van de elf stakende arbei-

1 

ders te ontslagen. 1 

Door één arbeider werden de werkzaamheden inmid
dels hervàt. 

De openvallende Plaatsen van de tien ontslagen 
arbeiders,werden aangevuld met arbeiders uit de 
gemeente PEIZE en verder uit de omliggende gemeen
ten • .Aan deze arbeiders wordt het door de tarieven
commissie van Rijksbemiddelaars vastgestelde basis 
loon van F.45.00 per week uitbetaald. 

Op heden,lO Mel 1948,om ?.00 uur,werd door de 
nieuw aangenomen arbeiders het werk begonnen.Door 
acht van de eBtslagen arbeiders werd in de naaste 
omgeving gepost,zonder evenwel in contact te ko
men met de nieuw tewerkgestelde arbeiders. 

Door de plaatselijke Rijkspolitie wordt een gere
geld toezicht gehouden,hetgeen zal blijven voort
duren zolang dit noodzakelijk blijkt. 

Tot heden hebben zich geen onrege1matigheden 
voorgedaan. De D.lstJ;~o11ima.nda.at 

De Dir.Off.v.R:LJ · ~ ~sse, 
J.B.S.R~mel . 
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RIJKSPOLITIE. 
DISTRICT-GRONINGEN. 

COWA.NDA.NT. 

c.I.Ho.41. GEHEIM. -~AI1948 f 

AANthet Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat No.68 te 's-G R AVE N HA GE. 

_AÇD/J 'l~fl J 

· - de Procureur-Generaal blj het Gerechtshof 
te L E E U W A R D E N. 
de Gewestcommandant der Rijkspolitie te 
G R 0 N I N GEN. 

ONDERWERP: arbeidsconflict bij de N.V.Verenigde 
Steenfabrieken te Ruischerbrug. 

( 

In aansluiting op het schrijven van de·tot het mij o.h.Dl
strict vehorende groe~scommandant ~er rijk~olitie te TEN BOER, 
d.d.27 APril 1948,No.32l,met als bovenvermel~.o_nderwerp,verzon
den o.a.aan H.H.Procureur-Generaal bij het Gereèntshof te Leeu
warden en Gewestcommandant der rijksPolitie te Groningen,moge 
ik TIRoogEdelGestrenge beleefd het navolgende berichten: 
bij de N.V.Verenigàe steenfabrieken te Ruischerbrug,gemeente 

Noorddijk,waren twintig arbeiders te werk gesteld.Op 23 APril 
1948 werd voor een be~aalde groep van elf arbeiders door de ta
rieven-commissie van riJ~sbemiddelaars een loonbasis vastge
steld op 45.00 gulden per week.Enkele arbeiders meenden hierme
de niet accoord te kunnen gaan,omdat dit loon iets lager zou 
zijn als hettot dusver verdiende looa. 
Vooral op aandringen van drie arbeiders,genaamd: 

~Hendrik DOKTER,geboren 12 Januari 1912 te Groningen,ongehuwd, 
wonende te Groningen,Distelpad 10 ; 

\, ~~Klaas NIEBORG,geboren 12 Augustus 1916 te Odoorn,gehuwd,wonende 
~r· / -:: te ENGELBERT C. 53,gemeente NOORDDIJK; 

\ }( I Gerke :MIDDEL,geboren ~2 september 1919 te Gron1ngen,gehuwd,wo-
. nende te Groningen,AtJehstraat No.38a, 

allen lid van de E.v.c.,werd door de elf betrokken arbeiders be
sloten,de nieuwe loonregeling niet te aanvaarden en werd op 24 
APril 1948 het werk niet hervat. 
In verband hiermede werden de drie voornoemde arbeiders,als 

aandrijvers van de staking,door de Directie van de N.V. voor
noemd,ontslagen. 
Het E.V.C.-bestuur trad omtrent het geschil op 26 APril 1948, 

in contact met de Directie van de N.V. en verkreeg opheldering. 
De Directie vernam kort hiernà,dat het E.V.C.-bestuur de arbei

dera in overweging had gegeven,de arbeid o~ de door de Commis
sie van riJKsbemiddelaars vastgestelde loonbasis te hervatten, 
waartoe op 28 APril 1948 zou worden overgegaan.De Directie was 
echter niet genegen,de drie ontslagen arbeiders opnieuw op te 
nemen,hetgeen tot gevolg had;dat ook de acht andere arbeiders 
op d1e datum nlet op het werk verschenen.Vrlj zeker waren zij 
daartoe overgehaald door de ontslagen arbeiders.Enkele gehuwde 
arbeiders lieten doorschemeren,dat zij genegen waren de arbeid 
te hervatten,doch hiertoe niet overglngen,omdat zij bang waren 
voor rePresaille-maatregelen van de stakende arbeiders. 
De staking duurt voort.Onregelmatigheden hebben zich tot dusver 

niet voorgedaan.Aan posten wordt niet gedaan. 
Door negen arbeiders,die belast zljn met een andere tak van 

werkzaamheden dan de elf stakende arbeiders en die bulten het 
conflict staan,wordt,evenals op het nevenBedrijf "de pottenbak
kerij11,waarop ruim zeventig arbeiders te werk gesteld zijn.nor
maal gewerkt. 
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No. 1878 19 APR 1948· G EH E IlJ1--~ g~~PRJ948 
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BIJL. 

oNDERWERP, N. Wal thie e.a. 
ANTWOORD OP SCHRIJVEN, ddo 153-1948' NOe 304p2. 

( 

c 

/ BUREAU~ 
,) ..., Ju "y", lil' 
JV 

Naar aanleiding van uw·bovengenoe 
schrijven, heb ik de eer U hierbij te 
doen toekomen het rapport mijner admi
nistratie, No. 226, betreffende Nice
laas WALTHIE, wonende alhier M. Gracht 
straat 11a, Cornelis SERVAIS, wonende 
alhier M. Grachtstraat 25a, Jozef Ger 
dus DEVP~EDE, wonende alhier Begonia
straat 5, en Johannes Theodorus Huber
tus RENSEN, wonende alhier Gebr. Her
mansstraat 58, naar de inhoud waarvan 
ik U moge verwijzen. 

C~ll. 

Aan het Hoofd van deCentrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
DEN HAAG. 

---------
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treffende N~ Wal thie c.s. 
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· ... f Ter 
1 
voldoening aan de inhoud van het schrijven van 

het HOofd van de Centrale Veiligheids Dienst te rs-Gravenhage, dd. 15 
Maart 1948, No B.13B2, Geheim, betreffende de ~taking van· de n.u~w. ar
beiders en inzake inlichtingen bet.refi'ende N. lal thie c.s., heb ik, 
J"oseph Vissers, Brigadier .der Recherche te Maastrich,, tevens Onbezol
digd Rijksveldwachter, de eer TIEdel Gestrenge als volgt te ra:p:porterem: 
tt Zoals vermeld in mijn rapport dd. 2l. Februari 1948, hebhen de te 
Maastricht wonende n.u.w. arbeiders o:p 20 Februari 1948 geweigerd des 
morgens naar het werk te vertrekken, omreden er op het werk geen vol
doende maa tragelen waren get.rotfen om hen tijdens de schafturen voor 
de heersende koude te beschutten. Bij deze z.g. staking waren 80 perso
nen betrokken. Met uitzondering·van b à 7 :personen, hebben alle arbei- . 
ders o:p Maandag 2} Februari 1948 het ]Verk wederom hervat_. Bij informa- , 
tie bij de Heer Chappin, ambtenaar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te. 
dezer stede en belast met de afwikkeling der zaken, de arbeiders bij dei 
D.U • • v. betreffende, werd medegedeeld dat na 23 Februari 1946 zieh onde:rl 
de D.U.Y. arbeiders geen ongeregeldheden m.eer hebben voorgedaan. Van de, 
zijde der E.v.a. was op voo~elde staking geen invloed uitgeoefend. , 
De :personalia der in bovenvermeld schrijven bedoelde :persa-nen luidt alsi 
volgt: : 
le Nicelaas ~A L TH I E, geboren te Maastricht l2-10-1898,vaa 
beroep grondwerker, van Nederlandse nationaliteit, gehuwd met Maria 
Banssen, alhier wonende aan de M. Gra.oh tstraat No lla. 
Bij vonnis van de Kantonrechter te Maastricht, dd. 6-11-1915, werd hij 
terzake stroperij,. veroordeeld tot Fl.~-b. s. subs. 1 week tucht.se:hool 
o. v. . 
Op :politiek gebied is te zijne nadele niets bekend geworden. 
2e Cornelis S E R V A I S. geboren te Maastricht 9-2-1887, vaa 
beroep grondwerker, van Nederlanáse nationall teit, gehuwd met .L~a, 
Hubertina van BERLO, alhier wonende aan de M. Grachtstraat 25a. 

r Hij is als volgt veroordeeld:. · 
li. Rechtbank Maastricht, dd. 1.2-5-1907, heling, 4- mnd. gev,str. o.v. i. 

2e. Rechtbank Maastricht, dd. 26.;..11-1917, verboden vervoer, 1 maand ge- '1 

vangenisstraf 0. V. + verbeurd verklaring. ! 

3e R~chtbank Maastricht, dd. 18-2-1918, verboden vervoer, 2 maanden I 
gevangenisstraf 0 .v. I 
4-e .Politierechter Maastricht, dd. 28-2-1931, huisv~edebreUk, Fl. 15-b.~ 
15 df;igen hechtenis o. V. ·. · · - ---
Op· politiek gebied is te zijne nadele niets bekend gewerden. 
}e Jozef, Gerardus D E V R E E D E geboren te Maastricht, 28-12-
1898, metaaldraaier van beroep, van N·eaerfa.ndse na.tionali tei t gehuwd 

1 met Maria Wll1ems, alhier wonende aan de Begoniastraat No 5. ' ' 
Bij voanis v.&n het Hof' van Bero~ te Luik, dd. 7-l-1927 werd hij terza-\ 
~e, le:Diefstal met gewelddaden en 2e;Diefstallen, vero~rdeeld tot; la: . 
~anden gevangenisstraf en 1 maand gevangenisstraf en 26 ~ancs boete I 

2e.2 maanden gevangenlastrat en 26 fracs boete. Bij Kon. Besluit van 25'1 
Februari 1927 werd zijne uitz.etting uit Belgia gelast. I 
~ :9-5-1924- werd hij te Maastricht afgeschreven naar Seraing (Be) en op 

1 7 192.7 werd hij wederom alhier ingeschreven komende van seraing. : 
~P politiek gebied is te zijne nadele niets bekend geworden~ i 
te i Johannes, Theodorus, Hubertus R E N S E N, geboren te Maas- i 

r h chdt, 17-1-190-4, van beroep vulcaniseur, van Nederlandse na·tionali te i t l 
get uw .... met . .Maria,- Petronalla Lyon, alhier wemende aBïn de G•br· He-an· .,. . ~ 
s ra.a"' No 58. • • ......... >011!- · • 
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Hij heeft een blanco strafregister. Op politiek gebied is te zijne na
dele niets bekend geworden. 
Aangenomen kan worden dat alle vier genoemde personen links georien
teerd zijn en lid ·der E.V. c. J' .G. Devreede is geabonneerd op het dag
blad "De Waarheid"• 
Waarv-an dit mijn ambtsedig 1948.1 
ooll: i 

Aan de Heer 
·Commissaris vmmPolitie 
te 
M A A S T R I C H T. 

rapport gesloten en getekend op de 5e Apri1 

~-0 
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. !JJt~ ~'Jt9ds-. G 3 H Z I 11. 

Betreft: 
stak1.ng IC.L.M.
gebouw aan de van 

In aansluiting op dezerzijds schrijven, Dosi~· 25/28 
3 April 1948, wordt medesedeeld, dat 49 stakers in-

Raamveg. middels zijn ontslagen. 
Door een gedeelte der stakers wordt dagelijks in d~ 

omgeving van het bouwwerk gepost. 

Tot heden hebben geen onregelmatigheden plaats gehad. 

verzonden op 7 April 1948 
aan: c.V.D. 

c~ 
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A~~·,.Jt t 
Dezerzijds werdt nedegedeeld, dat ·op Woehsdag, 31 Uaart 

1948, een staking is uitgebroken bij de R.V. Ned.Aannemings 

r.Iij., v /h de Ri:ema H. F.BOEHSHA op het werk aan de I:.L.M.
nieuwbouw aan de Haamweg alhier. 

uomenteel wordt door ~ 50 man de 150 werkliede~ ge~ 
staakt, te weten + 28 metselaers en + 22 steigermakers en 
opperlieden. 

De stakende arbeiders verlangen een loonsverhoging van 
± f. 5,-- per week. 

Opgenerkt wordt, dat de v,rerklieden ~ f. 60.-- per vveek 
verdienen, welk bedrag reeds ongeveer f~ 5.-- hoger ligt dan 
het door de Rijksbemiddelaar vastgestelde loon. 

Het liet in de bedoeling van de directie van genoemde 
Mij., on de stakende werklieden te ontslaan. 

Vermoedelij~c is het grootste deel der stakers aanca
sloten bij de s.v.c. 

:oe sta~cing worc~.t als een "wilde stakingr' beschouwd, 
daar vooralsnog niet is gebleken, dat ê6n der vakorganisa
ties zich achter de stakers heeft geplaatst. 

öngereceldheden hebben zich tot op heden niet voorge
daan. 

verzonden op 3 April 1948 

c.7.D. 

• 
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Inlichtingen. L~u;~:iGf:äöËKT 

Volgens een ontvangen mededeling hebben een aantal werk
lieden van de aannemersfirma Wijnen en Dekker" sevestisd te 
Groningen. op een bouwwerk té Appingedam gedUJ"ende 2 dagen 
het werk neergelegd. De genoemde firma. zou te hoge lonen heb
ben uitbetaald en dáarvoor een bekeurt~ hebben gekregen. . 
:Nadat de firma had besloten sleehts 25 % boTen het baslelcon 

' te betalen.· Terlieten de werklieden het wer1t, doch kwamen .na 
2 dagen tei'ue• Na hun terugkomst zijn 4e bedoelde werklieden 
echter een •langza.am-aan•staki~ beao,nnen., waardoor het · 
werk zeèr wordt gestegneerd. , 

De werkli~den die hieraan deelnemen zijn gen,aamd: 
• Î 

an.~'l'l,,.. metselur. Verlengde Nieuwstraa-t 6& 1 Gro.uingent 
w=;:.:~m"' metselaar. Oudewas 'a lV'i GroningenJ . 

metselaar, Barestraat 34, Groningenl 
:metselaar 1 WOlddi Jk . 63, Bed 'Wil i 

;;;.;;•• mevaHtL.tlU • Poortstraat l4a, Gro.uingen; 
opper:lllall. Zonnebloemstraat 321è Grooingen; 
op~. Kolkatraat 25t Gron1ngen; 
Ol>!*l'll8.Jl• '2e Spoorstraat 29! Groningen; 

~~a:==:• opperman, Dhalias traa t 9, Grcminpn. 
Ik moge U verzoeken mij wel ' in k•nhis te willen dilen 

stellen met de personalia en politieke or11ntering van de 
hierboven genoemde personen, waarbiJ ik tevens gaarne zal 
vernemen of zij eventueel 11d zijn van de E.v.c. · 

HET HOOFD VAN DE , CEWIRALE 
1/ VEIL!GREIDSDIENST 
/ NamEIJS deze: 

J.G .crabbend8lll. 

Aan de Heer Hoof'dcommissaris 
van Politie, · 
te 
·~ R 2 N 1 !tG E ,!1. 
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air · g.een- 'S<prake: :Va.irt.' .éen>v.G:ll-e:dig •su a'c:es door de stakers 
· miar ~rder .. V'al!t:.een· .• nede~1~J co-,)'~·: :;::.E; .. 

:raaDn'$nte-rsfi~á ·~JNDI~-~en<: .DEKKER ge~estdgd te GBONlN~, 
....... , .......... An.\li.i.,aangenomen het bouwen van • .e-ee: ·blok middenstands
Voor het bouwen van deze woningen wordt door deze aanna
gebruik gemaakt van personeel,dat in hoofdzaak in GBO-

woonachtig is. -
woningen zo vlug ~ogelijk klaar te krijgen,had de fi~ 

.. , er het metselen uitbesteed;noor deze uitbesteding konden 
--"'- -~ -~- · elaars en de opperlieden gemiddeld 60 procent verdienen bo-. 

ven het •vastgestelde basisloon. -- · ' , 
Bij een gehouden controle op de ·-door de fii'TI'la uitbetaalde arb eäds 

lonen werd vastgesteld dat de firma teveel loon betaalde en io ver
band daarmede werd zij bekeurd,terwijl haar tevens werd aangezegd 
dat wanneer zij bij herhaling te ~oge lonen uitbetaalde dat er dan 
veel kans op was,dat de firma terecht kwa~ aChter de gele deuren 
aan de Reerenweg te GRONINGEN.Aan de firma werd toestemming ver
leend o~ hoogstens 25 procent boven de vastgestelde basislonen uit-
te betale-n. -

De firmanten die ~r niet voor voelden om aChter de gele deuren 
terecht te ko~en he~toen besloten o~ geen hogere lonen uit te 
betalen dan 25 procent boven het vastgestelde basisloon en zij 
heeft haar personeel ~et dit besluit in kennis gesteld. 

De metselaars en de opperlieden weigerden,na kennisname van dit 
besluit,om weer aan het werk te gaan.Na eerst een halve ~orgen op 
het werk rondgeslingerd te hebben,hebben zij zich verwijderd en 
zijn naar huis- gegaan. · · 

Door de fir~a is van dit feit on~iddellijk kennis gegeven aan de 
Arbeidsbureaux te GRONINGEN en te DELFZIJL en aan andere instantie' 
s·.-ne arbeiders hadden nameTijk verklaard dat zij niet weer kwamen· 
omdat zij bij andere aannemersfi~a's meer konden verdienen dan 25 
procent boven het vastgestelae basisloon.Het gevolg van de kennis
geviRgen van de aannemersfirma aan de diverse bureaux is geweest 
àat de metselaars en de opperlieden na twee dagen met hangende poot 
jes terug zijn gekomen en weer aan het werk zijn gegaan. 

De teruggekeerde a~beiders(mê~selaars en opperlieden)doen nu ech
ter aan een zogenaamde langzaa~aan staking en hierdoor stagneert 
het werk op het bouwbedrijf van de fir~a ~~JNEN en DEKKER in be
langrijke ~ate.Want wanneer d~ ~etselaars niet opschietan,kunnen, 
ook de betongieters en de timmerlieden niet· opschieten. 

De bedoeling van de langzaamaan staking is er vermoedelijk op ge
richt,om ontslag te krijgen bij de fir~a \v.IJNEN en DEKKER,waarna 
de deelne!'!'lers- aan dë-ze staking ··dan weer emplooi kunnen vinden b-ij 
andere aannemersfirma• s.De fir~a WIJNEN en DEKKER voelt er echter 
niet voor om de"''"langzaamaarr stakers te ontslaan en is in elk ge val 
niet van plan om aan deze ~ensen een ontslagbewijs te geveno 
De namen van de- personen die twee dagen niet gewerkt hebben en nu 
aan de langzaamaan staking deelne~en zijn de volgende: 

-e S.SPORREL,~etselaar,wonende te GBONINGEN,Verlengde Nieuwstraat 6a. 
-t F.SPORREL,~etselaar,wonende te GRONINGEN,Oudeweg 38 IV. 
;4• M.de GROOT,metselaar,wonende te GRONINGEN,Barestraat No: 34 • 
..... , K.NEPPERUS,metselaar,wonende te BEDUM, Wolddijk No: 63. 
-• J.S.ICROL,metselaar,wonende te GRONINGEN,Poortstraat No: 14a. 
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--~-~~ VERSLAG van de staking van bouwarbeiders OPv~~t, ~ 
, 'bQUWWerk ~an de armnemersfi;;~~~0en D~ - · ll'l 

~ . _ te APPINGEDAM'• ·"DUt\4-AU. -b Q I 
c _ . •. • ~ ..•. · _-o•_ ~ ~ -~ .lc'-· ') • ~ . _2 -~ MRZ.1948 

.. ...... - · · 1 ~( H/J/ 
·' -· ... -~:-, Het- gest:el-de än het ·krantenk.nipsel:·<is· :in ·zoverre~'""on.q·........,·~-w..-:. 

:et--' -niet-- ·spraklè i:s geweest.- ·v-àn • :èéni ge~ganiS'eeroe · staking, doch van 
-.·t.wee~.-d.agen niet werken van:. een vijf'-t·aiJ.:. inet.selaa-rs en vier opper-

"~·\/ ld.~àem''~-~ ... -. ~ . ~" · 1·:f _: :(':;_~~--~) ··._ . .· .. , 

·.:.:.: :~:eok:-:~!s· · etr · g.een -"Sprake: van:.-éen.:v.GJ.:Ledi:g 'Suo'c:es door de stakers 
, · · behàa.Ldt náa·r ~rder .. !vallt:. een·, nede~l:~J r; ~ .. ) r_: ,, ~ r~ "" . . 

., · •. •• • r \j Jlocm.-. de .~a&nnetne~st'i~á wJ:~~ :end)EKKER ge~estigd te GRONINGEN, 
is in APPINGEDAM,aangenomen het bouwen van .. -.e~a:·blok middenstands
won~err.Voor het bouwen van deze woningen wordt door deze aanne
mersfirma gebruik gemaakt van personeel,dat in hoofdzaak in GRO-
ningen woonachtig is. -

Om de woningen zo vlug mogelijk klaar te krijgen,had de fi~ 
onder meer het metselen uitbesteedë~oor deze uitbesteding konden 
de ~etselaars en de opperlieden gemiddeld 60 procent verdienen bo-. 
ven het •vastgestelde basisloon. ·- , ' , : 

Bij een gehouden controle op de ·-door de firma uitbetaalde a:rb eact.si 
lonen werd vastgesteld dat de firma teveel loon betaalde en in ver
band daarmede werd zij bekeurd,terwijl haar tevens werd aangezegd 
dat wanneer zij bij herhaling te Jhoge lonen uitbetaalde dat er dan 
veel kans op was,dat de firma terecht kwa~ aChter de gele deuren 
aan de Reerenweg te GRONINGEN.Aan de firma werd toestemming ver
leend om hoogstens 25 procent boven de vastgestelde basislonen uit-
te betale-n. -

De firmanten die ~r_niet voor voelden om aChter de gele deuren 
tereCht te komen he~toen besloten o~ geen hogere lonen uit te 
betalen dan 25 procent boven het vastgestelde basisloon en zij 
heeft haar personeel ~et dit besluit in kennis gesteld. 

De metseLaars en de opperlieden weigerden,na kennisname van dit 
besluit,o~ weer aan het werk te gaan.Na eerst een halve morgen op 
het werk rondgeslingerd te hebben,hebben zij zich verwijderd en 
zijn naar huis- gegaan. · -

Door de firma is van dit feit onmiddellijk kennis gegeven aan de 
Arbeidsbureaux te GRONINGEN en te DELFZIJL en aan andere instantie' 
s~JDe arbeiders hadden na~eTijk verklaard dat zij niet weer kwamen' 
omdat zij bij andere aannemersfi~a's meer konden verdienen dan 25 
procent boven het vas~gestelde basisloon.Het gevolg van de kennis
geviJagen- van de aanne",ersfirma aan de diverse bureaux is geweest 
dat de ""etselaars en de opperlieden na twee dagen met hangende poot· 
jes terug zijn geko~en en weer aan het werk zijn gegaan. 

De teruggekeerde a-rbeiders (me--tselaars en opperlieden)doen nu ech
ter aan een zogenaamde langzaamaan staking en hierdoor stagneert 
het werk op het bouwbedrijf van de fir~a VUJNEN en DEKKER in be
langrijke mate.Want wanneer d~ ~tselaars niet opschieten,kunnen · 
ook de betongieters en de ti~erlieden niet· opschieten. 

De bedoeling van de langzaamaan staking is er vermoedelijk op ge
richt, om ontslag te krijgen bij de fir~a WIJNEN en DEKKER,waarna 
de deelnemers aan dê-ze staking--dan weer emplooi kunnen vinden b·ij 
andere aannemersfirma 1s.De firma WIJNEN en DEKKER voelt er echter 
niet voor om de-·l.angzaa".,aan stakers te ontslaan en is in elk geval 
niet van plan Qm aan deze ~ensen een ontslagbewijs te geveno 
De namen van de- personen die twee dagen niet gewerkt hebben en nu 
aan de langzaamaan staking deelnemen zijn de volgende: 

.... S.SPORREL,fffetselaar,wonende te GIDNJNGEN, Verlengde Nieuwstraat 6a. 
-I F. SPORREL, mets el aar, wonende te GRONINGEN, Oudeweg 38 IV • 
f • M.de GROOT,metsela.ar,wonende te GRONINGE:N ,Barestraat No: 34 • 
. ._, K.NEPPERUS,metselaar,wonende te BEDUM, Wolddijk No: 63. 
-• J.S.KROL,metselaar,wonende te GRONJNGEN, Poortstraat No: 14a. 



,-· ·. ; 
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-· _, -· 

' ...... 

W.THOLEN ,Opperman, wonende te GroNLNGBN,ZCï>nnebloemstraat 32. 
H.L:$1'fME:N, opperman,wonende .te_ .GroNINGEN ,Kolkstrd't No: 25. 
F.L&11MEN ,opperman wemende te GRONINGEN ,2e Spoorstraat No: 29-. 
H.BRAKE:hlfA, opperman,wonende te GRONINGEN ,Dhaliastraat No: 9.· 

Bovenstaande personen zijn zeer vermoedelijk allen aangeslo
ten b;ij .de .Eenhei.ds:vakcent~ale~H.eJt.: v:er,moesften bestaat verder 
dat de: .Eeuheid$vakcentra.le: zi:eh~·n.ie:t heeft w.:irl1en stellen a·eh
,ter de.z·e: le_a:en: ~il. dat zij · daa.rörn eiil .omdat zij-,:a_ollder meer ah;.. 
ders geen emplooi' konden vinden op het werk: ~ijn teruggekeerd. 

,, Bij::.de z.og.e~de 1a.ngzaama:an:.-s~takers. be.\Tinden zich geen uit
gesproken leide:NL of' raddr.aaiers .• ·Zij ·hebb~n~ al.L.en een grote 
mon<l,~ar er is ·ni.et ·één b-i:J~'di•e--sp.te~cn:aal·- op- de voorgrond 
treedt • .., ,-.~ ···.;t ;~., ·j ... ,, ·· ..... ,.,. ...... ~u:~. ;- ... :.-: ~ ,J •• \. _·. P -~-
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BUREAU 8 
Rapport betreffende 24-uurs proteststaking onder de'·~'YI 

1 

arbeiders van de Hollandse Beton Maatschappij, werk-
zaam bij de Papierfabriek Van Helder Zn. te Renkum. 
=========================================:=============== 
Op Woensdag, 3 Maart 1948, te omstreeks 7.30 uur voor
middag, is op h~t terrein van de Papierfabriek van de 
N.V. Van Gelder Zn. te Renkum, aan de Fabrieksstraat 
te Renkum, onder de arbeiders van de Hollandse Beton 
Maatschappij te 's-Gravenhage~ een protest~taking van 
24 uur uitgebroken, waaraan 2ö van de 31 aldaar werk
zame arbeiders deelnamen, 
De staking was bedoeld als een protest tegen de loons
verlaging, welke door de Rijksbemiddelaar aan de Hol
landse Beton Maatschappij is opgelegd. De Directie van 
de Holl. Beton Mij. is n.l. vorige week veroordeeld, 
omdat zij aan de arbeiders te hoge lonen uitbetaalde. 
Tengevolge van.deze regeling ontvangen de arbeiders 
ongeveer f. 5.-- tot f. 10.-- minder loon per week. 
Van de 31 bedoelde arbeiders zijn er 6 aangesloten bij 

-"~-~e E.v.c., 2 bij de R.K. Bouwvakarbeidersbond en 1 bij 

1/'·--·~,. . het N. V. V. De overige arbeiders zijn vermoedelijk onge-
l organiseerd. 

A a n 

De arbeiders is vanwege de Beton Mij medegedeeld, dat 
hen voor die dag geen loon wordt uitbetaald. 
Van de x 3 werkwilligen waren er 2 bij de R.K. Bouw
vakarbeidersbond en 1 bij het N.v.v. aangesloten. 
Volgens hun verklaring had het Bestuur van hun Bondaan 
haar leden medegedeeld, dat zij niet in staking moesten 
gaan. 
Vermoedelijk is deze staking op aandrang van de E.V.C. 
uitgebroken en hebben de onge~ganis~~q~p zich bij 
de leden van de E V C aa. e lot · ~~-~·~· ·. ··>=---~··~-

,D.e s'täk:Ing"ïiad.'"'eë~" Ór~e!"i' $erÏ~~p. De openbare orde 
werd niet verstoord. 
De arbeid werd de volgende dag, 4 Maart 1948, te 7. 30 
uur, weer hervat.-

de Heer Hoofd van de c.v.n. 
1 stGraven.hage 

I' 

i 

) 
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. 
Hedenmorgen te 7.30 uur is er te Renkum een protest-
staking van 24 uur uitgebroken onder de arbeiders 
(ongeveer 25 à 30 in getal) van de Hollandse Beton
maatschappij te 's-Gravenhage, die werkzaam zijn 
aRn de nieuwe fabriek van Van Gelder Zonen te Renkum, 
als protest tegen de door de Rijksbemiddelaar opge
legde loonsverlaging. 
Incidenten hebben zich niet voorgedaan. Alles is 
ordelijk.-

A a n 
de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst 

's-Gravenhage 

I 
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f ACD/ j OJL{ 6 BIJLAGE(N) 
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~- BUREAU 8 ~, 

J. 3 ,tfl 

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 13 Februari 
1948, No.29164 geheim, wordt het navolgende gerappor
teerd: 

Omtrent Peter KIKKERT, geb. te Leiden, 14-12-1921, 
van beroep timmerman, wonende te Leiden, Alexanderstr. 
No.19, is niets ten nadele bekend. Zijn naam komt in 
de Politie-administratie en in de administratie van 
de P.R.A. alhier niet voor. 

H.ij is geen lid van de Leidse afdeling der E.V. c •• 
Dezerzijds is niet kunnen blijken,dat KIKKERT lid 

is van de C.P.N., alhoewel aangenomen wordt,dat hij 
communistisch georiënteerd is. 

~~- Een broer van hem genaamd Willem KIKKERT, geb. te 
~ Leiden, 2-1-1915, wonende te Leiden, Prinsenstraat No. 

59-a,behoorde ook tot een aantal stakers,dat op 25 
september 1946, als protest tegen het uitzenden van 
troepen naar Indonesië, het werk aan de kettingfabriek 
alhier neer l~gd.e.. 

MN het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst. 
Javastraat 68 te 
's-G RA V E N HA G E. 

----------------------~--

10.000 - 3 - '41 
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staking n.v.w.-arbeiders. 

Ket verwi js1na naar Uw terziJde Te:rmel4 sehriJ'Ye~ hob ik ·4e eer .. 
V te ••noelten a1 j ala.nog· te Willen 4oeA bériohkn 4'd bij de cem.e~• 
s'teking TU de D.U.W~~t•&rl'Je14e!'8 nQg.1ets is p'bJ.üen atrent e.nip IJl .... 
vloeet hierqp Yeut de ·z1J4e der :r..v.o •. tt-.vens aal 1k het op prS,J• •1• 
len .in ke.nuis k wor4•n gesteld met 4e pe:rson.lia, p$l.it1eke ori~ · 
~1$18 en verde:t vu 'belttng zijnde gegevens bet:retf'ellde de in lJw r~ 
ten~ t;•Hf.R• ~JW!t 1:m-1 en 4.:J!.R.P!@I!• . . · 

Uw .. r e • · e e lè . ne egemoet.' 

KI. 1Ift ROQ:J1> V.AB DB. OU'!'JlJ.LB 
7 ftiLlGHBIDSDDNS'f 

••••• taze-: 

.· 
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..2ei• ACD/ Jo 'In .. 

oNDERWERP. staking D. U. \i. arbeiders. 
mTWOORD OP SCHRIJVEN: 

Hierbij heb ik de eer U ter kennisna
me te doen toekomen afschrift van het rap
pGrt mijner administratie, Noo 119, betref
fende de staking van de D.U.W.-arbeiders. 

Hierbij moge ik nog opmerken, dat 
volgens mededeling van de Heer Chappin 
van het Gewestelijk Arbeidsbureau alhier, 
alle n.u.w.-arbeiders, met uitzondering van 
6 à 7 arbeiders, het werk op Maandag, 23 
Februari 1948, hadden he at. 

Coll. an Politie, 

\ 
\ 

Aan het Hoofd van de CEntrale Veiligheids 
Dienst 

DEN HAAG. 

j 
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beselluttiaa opJ• wenea -.. Eya,.Wlttem t1l G:ronsTel4. He' ••* aou4e 
a.s. lf&uandas w •l!'OI'Jl hemt ·•.n.•te ea zouden de &J:be14e:r• bel4e ver
zuilldase •ersott 1UI1.3s•• Ja4•' Ing .• Jensman zieh teleton1aoh ia .. 
verbinding had gest,eld het de Boot41D.s:peo,.·1• 1;e 4en ·Haag, kWam van , 
de Boot4iD:tJPett1e het btr1eh:t d•t beide Yerzu1m.4aaen voor .-Jd•p ! 
rekening der arb•t••n wa"*' en dat in.4iea z1j •••·• Maan4ac het werk 
aie1 zouden henattea. zS.~ 4•• Dtnlhlas• e'f'enmln behoefden te werkea 
en dat belle dacen wederos -foor lllll1 l'4tn1B& zouden zi~a. Z\llka koa 
beaohouw4 worten ale s~rat:aa•trecel omdat z1~ g1a~eren ha4àen gewei• 
gerd naar het werk te Tenl"tkk•• . . ... . .. 
In de namidà ag omstre&ks 3 \l\IZ ver.oegden S5iJft t-e D. u.~~ • Ub~~· .. •. 
ziob wederom aan het Gewe•'Mli3k Arbetdabureau • .Als atgen.al;lilteJJ 

- I traten ·O:P M. W..ltlll•• oucl 49 ~au,. alhier wonende aan 4e ·ll. G.-d'1"' 
_ \straat No lla ea o. sen•1•1 -o\\4 '1-l Saar, ~er woneacle ac te· X. .. 

Graoh'tstraa1 No 25•,• Toen ik hea 4e besl1ss1na van de Hoot41nçeo11e 
'• dea Haas m.ede4eelde1 Tè:l'lCJ,.aarda ziJ ldeae4e niet accoord ._. 
gam ·ea zioh 1n deze ~· weaaea tot de 00Diin1ssaris der Kon:i:•stn·;: De 
andere a:-beiders gaTen hl.DU\• oDtste .. ias "te k.nne oTer de befli•ata 
der Hootl1nspeotle, Onge:r•s•l4heclen hebben zi'oh ai et Toorgetaaa. ~ . 
arbeidara hebben zich behoo~l1jk gedra,en en kan er dan ook s•• ._ . 
ke zijn Tan een betog1!lg of- deons1;rat1•• Nadat te arbeider• gist:.: -. 
namidd&C !le-. -aeweatel'1jk .u-~t'abureau verla,en h•ltbe»., heb 1k a lez _ 
aangelegenheid niets meer yesoma.zeals :Neû s•••s4 betrett b.itt :l.~t
deze een ao tal erbeictera tm la het on3u1st ala er bew .. l'èl wo:rclt 41.t 
er een 300 1al mede gem.oe1tl ~i'a•" 
Ik, ra_pporteur, heb m1j da-arop in verbinding gestelel m•·t de hee~ . 
Knoop• :portier bij het Gouvenemetegebouw alaiar., 41e als 'f'olct ••~~ 
klaarde : · . i 
••ln de namiddag Tan gl;e~.-~:81 20 Februari 19lte o•••reeks 4 uur.t Te• 

1 

voegden z·loh bij mij een twe~'tal arbeiden. <:U.• mij mededee.-ea al• 
atsenardigde te koma de~ D.u. w. arbeide·:r• en di• mi~ verzoohtea 
hea bij de Oomm.1:sear1s der X.n·ing.ln aan -.. ti•n•n, teneinde hem te 
mogea spnken oTer de oaftl•eacte uatreselen d·1e .w getatt• ~1fa 
op de D~u.w. werken 1n Terb•t ••~ •• heerea4e YOrs'i-. 1k lleb h 
OOmmissarilt der Konlnsin daatop mel he·'l T•7zo•c in kenDia ae•t•lC ta 
werdea beille arbeite»e daai'O)t clcor h• ontnnsen• ti.14.., 44t 4te 1·1 
arbei.«•rs b13 de Oomud.••ri• du Xollinai~ot Te~1oetctea. •tonde 1...- , 
oTe:r de ingans ftl'l llet gebela1f aq de oTerzi jtle der etraa't ..., 48· tal 
arbe14ers te waohtea en •'onll een poeple pe1r110aea Temei'O}t .fa te 
straat. Die peaoaen cet\0•- zi•h heel. ••"3•• en waMn zeer k&la. 
Tóen beicle atseTta'td:lpea 4t:t Oommteaarl• ~ Koniaaln TerlatM JJ.at
den, deelden zij mlj JUte 1 cYe:r het onderhoud zeer \e~a te a1.tn , 
en betlaakte z13 mij YOor Jlltjne beU..· dtlel_ ba·• Daarop ve_rlie'-a z.i. 3 J. 

het gebouw en zi3n alle pe:t'aena met· ha Yddaar Tertrokk•• oac.
regel4heaea hebheil zteh niet-·in het ·•bat Too..-••• Va.Jl •• a._..~ 
etrat1e o'f betcsiaa ka hiel" seea ç~:'"sijJh i•ar be•••• wdt -~ 
het 1n dne •• 300 ta-l an.üera "'rot. kan ik V Yer-kl:a,., ... û.t a 1 

nes s•• 100 aaawezls . wa:rea. Ik lleb ha aaittal ai et setc.l4, ·4ooh · · ! 

schat ik ll• ••r 'bene4ea te 100. De namu 4er 2 ataeftalldi&«e zija · I 
:-..«•"''••n en betreh Jut·t ia ftlle z.c., DeTrede, out lf.7 ~aar1 woa~aate 1 

.,... ~hiel' aaa de<Becent•·•traat .. 5 • l.ft .• B. ·hn••• owt 114 3au, l\J.e~ 
· wonaie •• 4e Oebtt, Beaaaetl"&a' Ro 58· Bet:r•t..fer.lte het on4•rbou4 

1 met de Oommis-.:ria 4e:r X-orûapa 1a aij •tet;s 'bu:•d·•·• 
7aarnn .,., al3a ubt,•.Us l'tll':POri sealoten en getekend op de 2le 
!:t.~·n J.948. ~ / 

'?1~·2 
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GEMEENTE ROOSENDAAL E:N NISPEN()pGI.EG! 

-POLITIE 

No. '; / ~~ /Dec. 

Onderwerp: 

Bijl.: 

(_ 

ber 1947, 

ROOSENDAAL, 9 Februari 1948 • 

Aan de Centrale Ve iiigneîèis<nenll:flï 
Javastraat 68 Velgno. 

~~-QE!Y~~!~~~ ~-----~------• 
.J 1. FEB. \$4.~ 

~u~~7.f.37~ All., ij) t 'I, 
In antjoord op Uw brief van 17 Decem 
No. 25633, Geheim, doe ik U hierbij 

tokomen een rapport, houdende inlichtingen 
omtrent A.C. Beens en J.H. van Loon, in ver
band met de staking aan de bouw van de Philips 
fabriek alhier. 

Ik mo~e U naar de inhoud van dit rapport 
verwijzen. 

De Korpschef van Politie, 

(H. Stuitje). 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 
ROOSENDAAL EN NISPEN 

Onderwerp: 

No ........................... . t Inlichtingen omtrent ~.c. BEENS 
beiden wonend~ te Roosendaal. 

en J .Ho van LOQN, 

RAP P 0 RT. 

Naar aanleiding van het schrijven van de' Central~ Veilig
heidsdienst, ~.d. 17 Devember 1947, ~o. 25633, betreffende de 
politieke crientering en activiteit van A.C. BEENSen J.H. van 
LOON, beiden wonende te Roosendaal, heb ik, Petrus Antonius Ge- . 
rardus IJSENBRANT, Hoofdagent van Politie Uwer administratiey, de : 
eer U Weledelgestrenge beleefd het navolgende te rapporteren. 

v Jl· Adrianus · Cornelis BEEJ."fS, geboren te Roosendaal,. 12 December 
"/ 1904, metselaar, Nederlander, R.K. wonende te Roosendaal, Will9'm"' 

\ jstraat 48, huwde op 23 April 1929 te Roosendaal met Catharina 
..... > Petronalla .A.NTONISSE.i'I, geboren te Rucphen 30 April 1904. Uit dit-

huwelijk werden 3 kinderen geboren welke nog ongehuwd zijn. · 
A.C. BEENS, voornoemd, is, voorzover nagegaan is kunnen _ 

worden, niet georganiseerd. Hij is een zeer ontevreden mens, die 
graag met weinig moeite veel geld wil verdienen. Hij spreekt ti~ 
dens gesprekken met zijn collega's* gemakkelijk afkeurend over 1 

he-t beleid der riagering en ook over het doen en laten van Heren 
Geestelijken. Steeds heeft hij het •. hoogste woord en pro)?eeri- daar
bij andere personen voor zijn id«e.n te winnen, waarb,iJlhet zo · 
weet in te kleden,dat hij ook volgelingen kr.ijgto Dit-is geble
ken bij de in November 1947 plaats gehad hebbende staking van 
de metselaars en opperlieden, werkende aan de in aanbouw zijnde 
Philipsfabriek te Roosendaal,alwaar BEENS ook als metselaar werk 
~aam was. Rij was een der eerste\1/die de overige11 tot staking a~ 
spoorde, daarbij het hoogste woord had en ook als afgevaardigde ; 
van de stakers optrad bij de aannemer van de bouw. . · .·- , 

Wat zijn politieke richting becreft, daarover durft niemandi 
zich uit te laten. Hij wordt door zijn collega's bekeken als . 1 

communist,en dit,naar het--geen zij uit zijn gesprekken opmaken· I 
en het zich op de voorgrond dringen ,wanneer er ongenoegen onder ·l 
het werkvolk dreigt te ontstaan. . . 1 

Te Roosendaal is geen 'afdeling van de E, V. C. en hèt is miJ ,...,~ 
rapporteur, niet bekend geworden o:f B.J:iliDN"S is aangesloten bij dé' ; 
E ~V. C. Wel zou hij zich meermalen op sympathiserende wijze P,ebb.eiî 
:utgelaten over het beleid van de· E. V .c. tijdens de meelstaking :< 
~n Amsterdam. · · . ,': 

2. Johannes Henricus van LOON, geboren te RoosendaalJ25 Nov~ 
ber 1910, metsel~ar, Nederlander, R.K., ongehuwd, wonende te 1 

J 
. i flan den Heer ............ KOJ;WSQaEF .... VAN .. J~QLll'l.E .......................... . 
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...................... ............. RO.OSEN_DAAL .. e.n. NISPEN. 
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Roosendaal Bredaseweg 48. Hij is een goed vakman maar een gewel
dige wat wij noemen, "KANKERAAR". Steeds ontevreden en liéver 
lui dan moe. Deze eigenschappen bezat hij echte.r al voor 1940, 
doch na de oorlog heeft hij deze meer ten-toon gespreid, zelfs 
·zo erg dat hij op verschillende plaat~~n nie~ meer ~ocht komen 
werken. Vele jaren was hij werkzaam b~J de f~rma DEKKERS,.a~e
mersbedrijf te Roosendaal, en deze hebben er heel wat moe~l~khe
dcn mee gehad daar het meermalen voorkwam dat zij een werk aan
namen doch daarbij als voorwaarde vernamen dat van LOON niet op 
het werk mocht komen vanwege zijn ontevredenheid en kankeren. 
Daar zij echter gebonden waren aan de geldende voorschriften kon
den zij hem ook niet ontslaan doch het is zover gekomen dat hij 
zelf ontslag nam bij de firma DEKKERS, dit naar aanleiding van 
het feit dat hij ook niet mocht werken aan de opbouw van de P.N. 
E • .M. gebouwen waarom hij toen probeerde om te kunnen gaan werken 
bij de bouw van het nieuw te bouwen rubberhakkenfabriek, hetgeen 
hem toen is gelukt. 

Bij de aanvang van het nieuw te bouwen Philipsfabriek, werd 
hij als metselaar daar aangenomen door de uitvoerder van dat werk 
doch deze was vooraf gewaarschuwd door de aannemer,de firma DEK
KERS. vok op dit werk liet hij zich dikwijls zeer ontevreden uit. 
Tasamen met B:~ENS, voornoemd, was hij de·aanvoerder van de in 
November 1947 plaats gehad hebbende staking van de metselaars en 
opperleiden op dit werk. Uok hij wordt door zijn collega's voor 
een communist aangekeken. Voor 1940 was van LOON georganiseerd 
bij de R.K. Bouwvakarbeiders, doch na de oorlog heeft hij zich 
niet meer georganiseerd. Het is mij, rapporteur, niet bekend ge
worden of hij aangesloten is bij de E.V.C. maar tijdens gesprek
ken zou hij meermalen met deze instelling gesympathiseerd hebben. 

Over de plaats gehad hebbende werksuaking nog het volgende: 
Aan de in aanbouw zijnde Philipsfabriek alhier, werken ongeveer 
70 arbeiders, waarvan 14 man als metselaar en opperman., 

Omstreeks half November 1947, staakten de metselaars en op
perlieden het werk. hun motief hiervoor was, dat zij naar hun me
ning te weinig verdienden. Zij wilden hun loon verhoogd zien met 
extra prestatieloon en vrije belasting. De staking düurde 5 dagen 
en zij hervatten het werk zonder dat hun eisen waren ingewilligd. 
Dit hervatten van het werk had zijn oorzaak in het ontstaan van 
een vermoedelijke vorstperiode. · 

Bij deze staking waren BEENS en van LOON, voornoemd, de aan
voerders en zij traden ook op als afgevaardigde der stakers bij 
de aannemer. Uit niets is gebleken dat de E.V.c. aandeel had bij 
deze staking, doch de indruk bestond dat zij achter de schermen 
toch aan de touwtjes trok en zich bediende van de personen van 
LüON en BEENS daar hun optreden in die geest was en zij ook niet 
hadden willen opgeven; doch door het dreigen van een vorstperiode. 
wilden de overige st~ers niet het risico l~~en om bij het in- i 
gaar.~. van een vorstper~ode te staken, daar Z~J dan geen recht· meer1 
hadden op uitkering tijdens de vorstperiode. 

Ongeveer 14 dagen nadien, het was toen omstreeks begin De
cemb~r 1947, dreigde de metsel~~rs en opperlieden opnieuw met 
stak~ng, en wederom waren het BEENS en van LDON die de drijvers 
hiervan waren. Dit was toen naar aanleiding van de zogenaamde 
salarisdump. Daar deze echter voor hen geen nadeel bracht en de 
overige metselaars toch al niet zoveel meer van B~ENS moesten 
hebben, ging deze staking niet door. ue werkprestaties van de 
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metselaars werden echter aanzienlijk minder daar deze zovee~. 
mogelijk door Bö~NS en van LOON werden gedrukt, e~ omreden.ZkJ 
op elkaar waren ingest~ld konden ook de ander~nk~t !oorukt. 
üm deze reden nam de u~tvoerder een andere werkregelk~g aan. 
Hij maakte zich los van het contractloon. en plaatste kedere .. met
selaar afzonderlijk waarbij dan de opperl~e~en weer afhankel~k 
werden van de prestat_ies der metsel~ars. D~t had. als geval~, 
dat BEENS en van LOON op een week nket meer verd~ende~ dan. ~1. 
20,--, terwijl het contractloon he~ dubbele. was. D~ over~ge 
metselaars hadden evenwel een normaal weekloon verd~end. 
Van LOON die als vrijgezel een klein loon niet direct deerde, 
had hier~ver niet veel gezegd, doch BEENS was hierover in een 
hevige woordentwist gekomen met· de uitvoerder, met als gevolg 
dat hij onmiddellijk ontsl~ kreeg,.~n direc~ van het werk werd 
gestuurd. Deze maatregel neeft sch~Jnbaar u~tstekend gewerkt 
want nu B~S niet meer op het werk is, gaat alles normaal en 
zijn ook de prestaties van de metselaars weer goed te noemen. 
vok van LOON heeft zich nadien niet meer laten horen en werkt 
thans evenhard als de anderen., 

Enkele dagen nadat de metselaars hadd~n gedreigd in stakin 
te zullen gaan, begonnen de t~erlieden opstandig te worden 
en dreigden zij met staking van de werkzaamheden. Zij stelden 
echter geen eisen en gaven ook geen motief op waarom zij in 
staking wilden gaan. Wel probeerden zij de metselaars en opper
lieden op han hand te krijgen, doch deze hadden er schijnbaar 
genoeg van want niet een van de metselaars of opperlieden gaf 
ook maar enige blijk om mee te willen doen. Dit bracht ontstem
ming in de gelederen der timmerlieden, waa.rbij nog kwam het 
streng optreden van de uitvoerder, waardoor het zover kwam dat 
de timmerlieden onderling ongenoegen kregen en de staking niet 
door ging. Wel werd het werk een week lang erg gedrukt, doch 
zij bleven aan de gang. 

De personen die bij de timmerlieden het grootste 'woord 
hadden en maar steeds probeerden om te mensen over te halen om 

._ het werk te staken, zijn genaamd: t P, .KIDERT., geboren 19-12-1921, wonende Alexanderstraat ?0 
te Leiden, 

-1 P.A;..P. HOL, geboren 2-1-191?, wonende Davidstraat 20 te 
Amsterdam. 

Beiden werken als timmerman aan de in aanbouw zijnde Phi
lipsfabriek, en zijn van wege hun ontevredenheid, die zij steeds 
uitten, ~t gemakkelijk om mee om te gaan. 

Op ~onderdag 15 Januari 1948, sprak ik, rapporteur, nog 
met de Uktvoerder van vorenbedoeld werk, waarbij deze mij mede
deelde, dat Van LOON, voornoemd, en de zoon van BEENS, die ook 
als met~ela~ op het ~erk werkte, in de week van 4 op 10 Januari 
1948, u~t ekgen beweg~ng op het werk waren weggebleven. Sinds 
het wegblijven van Van LOON, was de samenwerking onder de arbei
ders heel wat beter geworden en thans ging alles goed en waren ; 
er ook geen moeilijkheden. 

Waarvan dit rapport is opgemaakt, gesloten en getekend te 
Roosendaal 15 Janu · 1948. 

I 
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Ter voldoening aan het gestelde in Uw 

schrijven No. 36 Geheim sub 6 heb ik de eer U 
hierbij .een rapport te doen toekomen, opgemaakt 
door de Hoofdagent- en de agent-rechercheur I 
mijner administratie Th. J. Rensen en F. J. 
Husken, relaterende het door hen ingestelde ' 
onderzoek inzake een alhier plaats gehad hebbeJ 
de staking. ! 

(.-....._ 
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Par. : 

DE COMMISSARIS VAN POLITIE, 

(J. Th. Veltman) 

' 

L.rleer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

te 

's-G R AVE N HA G E • 
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Opgemaakt door Th. J. Rensen en 
F. J. Husken, respectievelijk 
Hoofdagent- en Agent-rechercheur 
van Gemeentepolitie te Nijmegen. 

RAPPORT. 

Naar aanleiding van een staking onder de ar-, 

Betreffende : 
Staking onder de bouwvakarbeiders 
werkzaam aan de woningbouw aan de 
Foraweg te Nijmegen, op 8 Decem
ber 1947. 

beiders, werkzaam aan de woningbouw aan de Floraweg te I 

Nijmegen, hebben wij, Theodorus Jeannes Rensen, Hoofd-l 

agent-rechercheur, en Franciscus Johannes Husken, aged 
.;;..;;..;..;;,;~__;;......__;;.._...;.;..;,;;;..;;..;;;._;;.....;;;;;~.;;,;,_-"- I 

rechercheur van Gemeentepolitie te Nijmegen, op Dins- i 
I 

- 0 - dag, 9 December 1947, een onderzoek ingesteld, waarbijl 

ons het volgende bleek. 

De bouw van de woningen aan de Floraweg te Nijmegen wordt uitgevoerd 

door de firma Fokkens & de Jager. 

Bij de staking waren niet alle arbeiders, werkzaam aan genoemde woning

bouw, betrokken, doch slechts een ploeg van 19 arbeiders, de zogenaamde 

"ploeg Okkers". Deze ploeg Okkers geldt algemeen als een ploeg arbei

ders, die flink kan aanpakken en niet voor een zwaar karweitje uit de 

weg gaat. Deze arbeiders hebben altijd meer verdiend dan de gewone ar

beiders. 

I 
I, 

Met ingang van 1 December 1947 was de zogenaamde tariefstop voor de lo-j 

nen van de bouwvakarbeiders in werking getreden en zouden geen zwarte ~ 

lonen meer betaald worden in de bouwvakken. L I 

c 

I 

De firma Fokkens & de Jager beloofde aan de arbeiders van de ploeg Ok- I, 

kers een speciale regeling en ging zelfs zo ver, dat zij op Vrijdag, 5 
December 1947, nog beloofde hetzelfde loon als voorheen uit te betalen. 

Zaterdag, 6 December 1947, bij het uitbetalen van de lonen werd aan de 

arbeiders van de ploeg Okkers echter hetzelfde loon uitbetaald als aan 

de overige arbeiders. De arbeiders van de ploeg Okkers voelden zich be

drogen en eisten uitbetaling van het beloofde en niet-uitbetaalde loon. 

De firma Fokkens & de Jager weigerde toen echter en beriep zich op de 

tariefstop. 

llaandag, 8 December 1947, weigerden daarop de arbeiders van de groep 

Okkers om het werk te hervatten. Zij eisten allereerst uitbetaling van . 
het ingehouden loon. Na onderhandeling tussen de Heer Beken, Voorzit-

ter ./ 

de Heer Co~~issaris van Politie, 

te 

N IJ 11 E G E N • 
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ter van de R. K. Bouwvakarbeidersbond "St. Joseph" en de firma Fokkens 

& de Jager waren de arbeiders bereid om het werk te hervatten tegen de 

vastgestelde tarieven, maar bleven op het standpunt staan, dat het be

loofde maar niet uitbetaalde loon van de vorige week uitbetaald moest 

worden. De firma Fokkens & de Jager weigerde echter deze uitbetaling on

der het motief, dat dat niet geoorloofd was. De arbeiders hebben toen 

besloten om het werk te hervatten en de bouw van de arbeiderswoningen 

niet te stagneren, maar hebben collectief ontslag gevraagd per 13 Decem

ber 1947. 
Onzeregeldheden hebben zich bij de staking niet voorgedaan. 

De Communistische Partij Nederland noch de Eenheids-Vakcentrale was bij 

de staking betrokken. 

Typ. :~. 

Coll. :7 

Par. 

GEZIEN : 

DE CüfJlJ'.ITSSARIS VAN POLITIE, 

(J. Th. Veltman) 

Nijmegen, 9 December 1947. 
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RAPPORT. 
BUREAU 8 

#-/l-'1 

Naar aanleiding van een plaatsgehad hebbende werksta
king bij de in aanbouw zijnde Philipsfabrieken,gelegen aan de Bre
daseweg te Roosendaal,heb ik NICOLAAS BIJI•1AN,agent van politie bij 
Uw administratie de eer tiEdelgestrenge het volgende te rapporteren 

"Op 1 en 2 December 1947,is door mij,na daarboe bekomen op
dracht,een onderzoek inge~eld en heb mij in verbinding gesteld 
met de Heer Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Roosen
daal,.\·lelke mij mededeelde dat op Vrijdag 14 November 1947 te om
streeks 15.00 uur veertien opperlieden en metselaars in dienst van 
de Firma Boele en van Eesteren Dalistraat 33 te 's-Gravenhage en 
de Firma"Dekkers Bouwbedrijf",Burgerhoutsestraat 89 te Roosendaal,, 
in verband met een loonkwestie,het werk hadden neergelegd,welkB I 
werk zij op 20 November 1947,zonder dat hun eisen zijn ingewilligd, 
wederom hebben hervat. I 

Volgens verklaring van voormelde Directeur van het Geweste
lijk arbeidsbureau is de loonkwestie ontstaan door terugbrenging 
van het loon tot het Wettelijk vastgestelde,zulks naar aanleiding 
van een looncontrêle,gehouden door twee Hoofdambtenaren van het 
Departement van Sociale Zaken. 

'Vervolgens heb ik mij in verbinding gesteld met "Dekkers Bouw, 
bedrijf" ,Burgerhoutsestraat 89 te Roosendaal, waar men mij mededeel~ 
de,dat de personen op bijgaande lijst vermeld bij die staking be- i 
trokken zijn geweest. Voorts deelde de Firma Dekkers· mij rnede,dat 
de personen die tot staken hebben aangezet genaamd z·ijn BEENS en 
van LOON,terwijl de anderen zogenaamde meelopers zijn geweest of 
uit angst voor de anderen hebben medegestaakt.De Firma Dekkers. was; 
echter van mening dat bedoelde arbeiders het we~k hervat hebben in 
hun eigen voordeel,doch tegen hun zin,in verband met een eventueel 
dreigende vorstperiode,terwijl als zij• staakten bij het intreden 
van vorst,zij in het geheel geen uitkering zouden krijgen. 

Voormelde arbeiders zijn zoals eerder vermeld wederom gaan 
werken,doch volgens de uitvmerder van de Firma Boele en van Eester~ 
genaamd Cornelis Metselaar,is hun arbeidsprestatie aanzienlijk ver, 
minderd,terwijl voormelde BEENS en van LOON steeds doorgaan hun me, 
daarbeiders tot vermindering van hun arbeidsprestatie of tot stake~ 
aan te zetten en het ziet er· naar uit zodra een gunstig tijdstip i, 

voor bedoelde arbeiders is aangebroken,zij het werk wederom zullen. 
neerleggen. I 

Verder vernam ik dat voormelde BEENS en van L60N veelal op 1. 

Zondagmorgen op het kruispunt Brugstraat-Boulevard-Hoogstraat ... Mo
lenstraatstaan,teneinde te trachten andere arbeiders; te beinvloeder. 

Door mij rapporteur zij nog gemeld dat in de maand April 194C 
van regeringswege werd opgedragen om b:ij van NoSoB. verdachte, per·so .. 
nen,huiszoeking te doen naar wapens.Door de Hoofdagent van politie 
Neutenboom is toen een onderzoek ingesteld in de woning van Van 
LOON voornoemd,echter zonde~ resultaat. 

AAN: -Tot s1:ot-De He~ w/n.Commissaris van Politie 
te 
Roosendaal en Nispen. 
--------------------------------~~~ 
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Tot slot wordt door mij nog aangehaald het Besluit van de Bouw
patroons in het rayon Roosendaal,afgedrukt in het Brabants-Nieuws 
blad d.d.2 December 1947,om v-anaf 8 December 1947 geen zwarte 
arbeidslonen meer uit te betalen.Een courantenknipsel hieromtrent 
gaat als bijlage hierbij. 

De in dit rapport aangehaalde aannemers zijn van mening dat 
dit besluit eventuele stakingen tot gevolg kunnen hebben.~ 

Waarvan door mij,naar waarheid is opgemaakt dit rapport,dat 
ik sloot en tekende te Roosendaal op 2 December· 1947. 

De Rapporteur voornoemd. 
N.BI~lAN. 

De Firma DEKKERS in dit rapport genoemd heeft verzocht haar 
naam geheim te houden. 
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LIJST der namen van p sonen,welke betrokken ziJ.h geweest bij de 
werkstaking bij e in aanbouw zijnde Philipsfabrieken. 

-------------------------------------------------------------------
y/ i'r 1, 1. ADRIANUS CORNELIS B E E N S,geboren te Roosendaal l2.December 1904 

'' ~ van beroep metselaar, wonende te Roosen-
--------------------~-~--daal Willerostraat noo4à. 

-:lp,( f 2. JOHANNES HENRICUS van L 0 0 N ,geboren te Roosendaal 25 November '10 
,'... i(,-c ~ van beroep metselaar·,wonende te Roo-

sendaal Bredaseweg no.4à. 
9:'/i';'Áf 3. JOHANNES ADRIANUS B E E N S,geboren te Roosendaal 27 Juni 1931, van 

beroep metselaar, 1-.ronende te Roosendaal 
Willerostraat no.48. 

( 

fl\'i'Af 4. ADRIANUS PETRUS R IJ P E R S,geboren te Roosendaal 28 Augustuslà99 
van beroep opperman,wonende te Roosen
daal,Kapellerlaan no.ll • 

. ~ -'1 ' fpf 5. ANTONIUS D I R K E N - geboren te Oudenbosch 9 Maart .19071-'~an 
beroep opperman,wonende te Oudenbosch 
Kalishoek no.l3. 

~f1· 1t, f 6o JOSEPHUS 1 A Z A R 0 M S - geborem te Ouden Nieuw Gastel 6 Decem
ber 192Z,van beroep opperman,wonende te 
Oud en Nieuw Gastel l·~eir B 235. I 

~KJ'~~?. JACOBUS WILaELMUS v/d KASTEEL E,geboren te Oud en Nieuw Gaste: 
19 November· 1918,van beroep metselaar, . 
wonende te Oud en Nieuw Gastel,Roosen- I 

daalsebaan n.a. 
f.~A(/;.,f 8. MARINUS ADRIANUS v/d E IJ N D E N,geboren te Oud en Nieuw Gastel 11 

October 1920,van beroep metselaar,wonen~ 
de te Oud en Nieuw Gastel Achterdijk · 
A 326. 

I 9. PETRUS I'4ARINUS v/d E IJ N D E N,geboren te Oud en Nieuw Gastel 4 
September· 1899,van beroep metselaar.wo

ll;/Á,lO.PETRUS CORNELIS 
nende te Oud en Nieuw Gastel Meir· B. 235, 

van 0 V E R V E 1 D,geboren te Roosendaal 12 April 
1909, van beroep metselaar·, wonende te 

1 Roosendaal,Kloosterstraat no.5. 

( >t;4tt ll.MARINUS JOHANNES v/d E IJ N D E N,geboren te Oud en Nieuw Gastel 29 
Augustus 1902,van beroep metselaar,wo
nende te Oud en Nieuw Gastel Meir A.46. 

fU!'-J J+-f 
,,OJ/t· 12.ADRIANUS S C H R A U W E N- geboren te Roosendaal 12 Februari 1909, 

. f';~/z,',ÄilJ.JOHANNES PAULUS K 0 N I N G 

)' ~/A ' 14.PETRUS R.OOVERS 

van beroep metselaar,wonende te Roosen
daal Stoopstraat no.?? • 
S,geboren te Roosendaal 28 Juni 1915, 
van beroep metselaarJwonende te Roosen
daal Kortendijk no~2o. 
geboren te Roosendaal 29 Juni 1906,van
beroep opperman,wonende te Roosendaal 
Gastelseweg no.l?O. 

Bovenstaande gegevens comform aan het Bevolkingsregister der gemeenten 
Roosendaal - Oud en Nieuw Gastel en Oudenbosch. 

Roosendaal,) December 1947 
De agent van politiey--
N.BIJMAN. 
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' . Bouwe.'J.Irot)n•. ~f)lltal: 

Vana~ 8 Decem .·er gêënj 
· · zw~rte lonen meer ! 

. DE Directeur van flet Arbeids· gen die Maandag in D~. Koren· · 
, - bureau te Roosendaal, de bew:s te Roosendaal gehouden 

heer J.,. J. B. Giltsseu, gaf Maan• werden, werd nog deel genomen 
1 dapnidda.g een niteen:~<etting door heren van ·hèt Gewestelijk 
· over cle uitbetaling van :~<warte . Arbeidsbureau uit Breda, waar 
' arbeidslonen .In het bouw~edJ:'ijf.J men reeds een dergelijk besluit 
vl)or georganiseerde en nuit ge· · genomen heeft, alsmede door de 
orgiUÛseerde bouwpatroons- uit he~r F. Jansen, verteg'enwoordi· 

'J:Iet Q.ayou RoosendAAl, alsmede ger van het hoofdbestuur van de 
geïnviteerde aannerner:s buiten ·· Ned. K.' B. van Bouwpatroons. 
het rayou. Na een uitvoerige be· De werknemers zullen te zij· 
spreking van de voor- en nade· ner tijd met de llandhavinli van 

. len betl'effende de loonnol'JUen, \ he~ wettelij~ vastgestelde 'loon· 
we_ rd met !ll;emene stemmen be- . peil op de h~ogte gebracht wor• 
sloten v!lllaf 8 December a.a. ll den, door middel van eert rond• ' 
geen zwarte lonen meer ttt tc.i s_chriiY_~n. _ 
bet.len. . . · "i 

Met de:;:e ~e11lissiug stel.t. :>:.ich 
dUI ook het R.ayon Roosendaal 

: achter de bepalingen die door de 
overheid in deze sesteld ûjn. 

Pe Mer Gilissen hel'innerde ln 
, zijn voorbeschouwiJ'lg aan de 
radiorede van de ,Mini::;ter-Presi· 
dent, die reed!! direct na c;le be· 
vrjjdip.g d~ loon- en prijspolitie 
het meest noodzakelijke ond~r 
deel noemde van bet herstel , 
plan. · . · , 

Dat de loonverhoudingen ln i 
de bouwvakken na d,e b~;~vrijding 1 
va;f! ons land ernstig gesëhokt! 
zo14den worden, · aldus .sprElker : 
~ekt geen bevreemding. Er wa : 
un,mers een grote disproporti 
tuss~n vraag en a!lnbod va 
arbeidskrachten in de bo.uwvak~ 
kep. De overheid, :;:o ging de ' 
directeur verder. schreef ëiaai:'

;. om op 19 December '41' eep. aan-
~ :Stellingsverguni).ing voor· ten 

J.
·SJ.anzien v. an allen die als_. niet 
bouwvakarbeideril in de bouw- , 

, vakken wensten te gaan werken, 
terwijl in April 1946 de ·bouw
vakarbeideril · werden geresi· I 
streerd, / 1 

De dienst van de wederop- ' 
' bouw verbindt aan iedere bouw-
: plan-goedkeuring de voorwaar
de dat alleen arbeidskrachten 
in dienst mogen worden geno. 
men, waazyoor dl!l goedkeuring 
vaJ1 I?-et betrokken Gewestelijk 
Arbeidsbureau ~kregen is. 

De controle Vl'n de bouwvak- ·· 
ken is momenteel een echt zor
genkind geworden van: het Ar· 
beidsbureau: · 

De lQon-excessen werden zo . 
geweldig, dat er firma's wàren, I 
zoals. bit eontrele bleek, die in 1

, 

een ,half jaa• tijd één ton aan • 

I 
zwarte ·Ionen .hadden betaald. I 
1Het verheugde daarom de di

:recteur van het A!beidsbureau 
I zowel als de voorzitter van de ; 
• R.l(. Bond van Bopwpatroons, 
de heer Lannopy· bijzonder dat, 
h\!lt Rayon Ro~. nd.al na rijp • 
~eraad unanltfn besloot om ; 
voortaan ge.én zwarte lonen 
meer uit te betalen. 

Aan de vruchtbare besprekjn· ; 

r- DOSS. No.: .•.. 
i CRT.: B.S.ttb~ ~{~····Ki·;·;~-,~~-:~' 
J ··tJ1.1M: J .. :P.e..r, "!~---············ 
.· • " . I 

L----·----·--------~ 
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Onder de metselaars en opperlieden bij de nieu.bouw van on
geveer 900 woningén in Arnhem, walk werk uitgevoerd wordt door de 
Arnhemse Aannemers Unie, in opdraCht van de Centrale WOningstiCh
ting te Arnhem, brak *- Noygmba:r 4947 staking uit, waaraan ongeveer 
25 arbeiders déelnamen. 

De reden tot deze staking was gelegen in het feit, dat de 
Aannemersunia, in overleg mat een groot aantal aannemers, vooral 
in de opbouwgebieden Limburg en Gelderland, een overeenkomst had 
aan. vaard niet meer zgn 11 ~wa;:tg, Jonen" uit te betalen. Dit was op 
Zaterdag, 22 November 19~, aan de arbeiders medegedeeld. 

na stakers verzamelden zich Maandag, 24 November 1947 in 
een schaftkeet enwilden niet aan·het werk gaan. 

Door een der aannemers werden zij voor de keus gesteld het 
werk te hervatten of het terrein te verlaten. na stakers kozen het 
laatste en vervoegden zich aan het Arbeidsbureau te Arnhem om hun 
ontslagbewijs, hetgeen hun aChter geweigerd werd •. 

Een groep Rotterdamse arbaiders,ongevear 10 man, dia tegen 
11 uur arriveerde, ging normaal aan het werk. 

. Hoewel het uitbreken dar staking samenviel met de eerste
steen-legging van het object deden ziah geen ongeregeldheden voor-. 

Opgemerkt wordt dat de thans geldende loonverhoudingen bij· 
dit werk niet ongunstig zijn, daar er door de autorittitan reeds 
eerder is toegestaan, dat boven de bij de O.A.O. vastgestelde uur
lonen nog een prestatietoeslag tot ongeveer -- 25 % mag worden 
uitbetaald, terwijl onderhandelingen gaande zijn voor dit werkob
ject nog gunstiger voorwaarden te scheppen. 

Dat de staking van geringe omvang is, vind-t'zi jn oorzaak in 
het feit, dat eerst kortgeleden met het werk is. begonnen, zodah nog 
niet met het volle aantal benodigde arbeiders kan worden gewerkt~ 

Dinsdagochtend, 25 November 1947, hebben de stakenden hun 
arbeid niet hervat, zodat zij als ont,sJsitm, .. wordan beschouwde 

Tot nog toe hebben de werkneDBrs-organisaties zich niet met 
de staking bemoeid. · 

~ Hoofdcommissaris van Politie, 

o. VoDo 's-Gravenhage; 
Procureur-Generaal te Arnhem; 
Burgemeester te Arnhem; 
InliChtingenofficier 4e Militaire Atdo 
te Al".t$emo · 
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UITTREKSEL 

Voor ........ OD .. 2.09.. - · Naam .Wi~de .... st.a.ki.ng.en ..... (BouWJ.r.akken .. ). ........................... . 

. Origineel in ............. OD .... 346............................................... Naam ............. .Maandr.app.or.ten ... Zuid.'!'!'.HoJ.l.and ............ .. 

Volg nr ..................... , ...... Ag, nr ........ ?..4~.$~ ................ Aard van het stuk ...... X~.r.~.l§g ...................................................... .:-

....................................................................... :.......... Afz. . ........ J.:~P.~ .... n9.it~-~.rd.ên!........................................ Datum . .6.~11.~.4.7 ............ . 

Maandag 6 October 194? vond bij de Aa.nnemingsmaatschappij van 
Waning, aan het Toepad alhier, een staking van een halve dag 
plaats. Een 60-tal arbeiders nwn geen genoegen met een door de 
fir.ma doorgevoerde loonreorganisatie. De kwestie werd echter reeds 
in de loop van dlbezelfde dag opgelost. 

Uitgetrokken door ................ V.~S. .. ~ .......................................... :.... .......... Afd./ Sectie 4.C .. ~ .... '/ ............. Datum· .. {~ .... J .•.. t.J. .. Q ... 
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UITTREKSEL 

Voor .<)D .... 2.0.9............................................................... Naam L3:rAKIN.GEl\f. .... C:;fil.O...e .. L .................................................................... . 

. ' 

OriÇJineel in .Od3..~.Z ....................................................... :..... Naam ~Á~.?.~9:;r..~pg_~~G-~.l~ .... :~:~!.~T..;~JS..?.~~---································· 

Volg nr .......................... Ag, nr ... .8.2.7.28. .................... Aard van het stuk ..................... : ............ : ........................................................ . 

·········-····························........................................... Afz. 1:0. ... Ens.che.de. ......... . ....................................... Daturnl .•. l.l. .... 4.7. ............... .. 

'dilde staking bij Bredere's Bouwbed.ri if, gev~stigd die, Utrecht, . 
werk~aam aan de bouw van nieuwe vmnlngen te ~nschede l rrotaal 60 
arb, J 

In tJ.e loop van de 1::wrgen van 21.10.4? gingen a1le arbeiders in 
staking. · · 
Oorzaak,: b1{j een door het Gew. .Arbeh!.sbureau ingebtelde controle 
was geblekeh; clat de firma hogere lonen beta-:alde, èl.an geoorloofd 
was. . · 
Toen de firma aan de arbeiders mededeelde, è.i.at zij zich voortaan :m:m 
m~ast houden aan de voorgeschreven loonref~eling, legde n alle arbei _ 
ders het Ferk neer. · 
Door· benüc.ldeling tJan de vakbonden vrerà. het 11erk op cliezelJJS:de datum 
te 16 uur hervat op de voorgeschreven VOOJ:'vVaDrden. Bi.j deze sta
king ·vra,s van politieke agitatie geen sp.rake. 

·;t 
:1!· ".I,.: 

Uitgetrokken doorBd.G ........................................................................... Afd./Sectie .AC.D ... 4 ................. Datum 9 .... 10 .... 4'7 .......... ~ .. 

~ 

A.L. 17249~' 47 



( 

IIOSS. Ne. : ............ -................. . 

car. :. _ _/1/!/.lf..~ Al.. 1':~ ......... . 
OA TUil: ........ ~~...~,.,-:Y.;z.. .. 
PAR.: .. ____ ........, __ 

\Opnieuw conflict bij K.L.M~-nieuwbou' r 
\ .J."tlin,. Vos verbiedt de uitbetaling van toeslag . : 
~istermiddag ·om 1 uur hebben alle arbeiders, werkzaam bij de K.L.M! 
n~euwbouw ;aan de Raamweg, het werk neergelegd. 1 
D~ actie is ditmaal niet gericht tegen de aannemersfirma, noch tegeJ 
d~ K.L.M., doch is h~ gevolg van een besluit door de min. van Ve~ 
ke•r en Waterstaat, ir. H. Vos, in overleg met zijn ambtgenoot vanS~ 

\ Zaf:en genomen. · . , t ' 
; Zo~ls ·men. zich zal herD:neren had een ruim drie ~aanden geleden gei 

.• vo~rde actie van de arbeiders, werkzaam aan de meuwbouw, tot resul.i\ 
~ taa.); dat de K.L.M. besloot een maandelijkse toeslag boven het loon t1 • 
''verstrekken, waarna men weer aan het werk ging. ~ 

·rGistermiddag nu, tijdens het schaftuur wees evene~ns de verantwoordelijkheiy 
;pntvingen de arbeiders een circulaire, voor deze circulaire van de hand. De he 
.pndertekend door min. Vos, waarin werd Piesman toonde zich echter bereid m 

-' 

·Jnedegedeeld dat deze toeslag --'- die f 20 een tweetal stakers naar minister Vos !· ·. ltiSI lli 
l!er maand bedraagtz-in het vervolg niet gaan, teneinde een poging in het wer ; • c~o.•·: ··········-·-······--··· ... 
:rpeer zou mogen worden betaald. Vanzelf- te s_t~Ilen de uitkering alsnog te verstre , ' Cf!IT. =--~ I(I'IR /1.;1. 

[

kend werd deze mededeling met wei- ~. ' - ·· ··-·---..... · ····· 
en~ousiasme begroet. Men wees de Nader verr.emen wij dat O:t onder- ; DATUM: . .. ~.:-: ~: .. Y. z ....... _ 
, die hen de circulaire had overhan- houd, waarbij twee stakers (een E. ; '·'/:... -;.... -r·--···-

aJ.gd, op het feit dat men de toeslag - V.O.-er en een N.V.V.-er) aanwezig l, PAif.: .... __ 
e bij vooruitbetaling pleegt te geschie- zullen zijn, vanmiddag om drie uur ! : ·------... --... -._·-.. • .... _-__ ._-_ .. J 
n - reeds had besteed voor allerlei ten departemente zal plaats he~bep. 
ingend noodzakelijke artikelen en dat 
n zo plotselinge .stopzetting van de toe- ' · · -·-- ··.. ·-- i 

ag ~~::~~:a:~~~:: h!~ug::~:e~~~ Arbeid er~ 1(. L. M.-ho -uw· =ïo iieî,J.: -~,_:.· 
g te kunnen doen, daar het een maat-: • " 
gel van de overheid betrof. h d I ' · 1 

r 
Daarop verlieten. alle arbeiders zon- un goe e Wl 
der uitzondering ordelijk het terrein. · . 1 
Geen van de ongeveer 200 man bleef ~ . \ I 

t op het werk achter. Een onderhoud ~· Hedenn1-0rfYen het werk onder voorbehoud hervcït\ 
f 

van twee E.V.O.-bestuurders met de ' 0 
directie van de aannemersfirma .' . , 

. Boersma bleef zonder resultaat, waar- J Het woord is aan de Minister arbeiders aanleiding de staking op te 
t na de stakingsleiding een onderhoud heffen, onder voorwaarde, dat: t 

l verzocht en verkreeg met de heer De arbeiders, werkzaam bij de 1. De firma Boersma het verlies van' 
! Plesman, directeur van de K.L.M. K.L.M.-nieuwbouw aan de Raam- de anderhalve dag staking voor haar 
;Deze betreurde de gang· van zaken, maar weg hebben" besloten hedenmorgen rekening neemt. (Deze firma heeft 

weer aan het werk tegaan. De elec- reeds in deze eis toegezegd. - Red. 

trfciëns, in dienst bij de firma Slot- t :ei-antwoord van het Ooilege van : 
boom, zetten echter de staking Rijksbemiddelaar u'terlijk Maandag- ; . 
voort, zij het om een andere reden. avond bekend moet zijn. Indien het i. 
Z.. n1 t "d d t antwoord onbevredigend mooht zijn, 

IJ voeren · een S riJ voor e oe- zal Dinsdàg opnieuw het werk wor-
kenning van een prestatietoeslag; den neergelegd. 
die zij nog steeds niet hebben ge- Maandagavond zal dus moeten blij
kregen. ken of de regering werkelijk open-
De oorzaken die tot de staking van Don- staat voor de gerechtvaardigde ver-
derdag hebben geleid zijn bekend. In een langens van de arbeiders, die ook nu 
officiële circulaire, door minister Vos weer hun goede wil hebben getoond.· 
ondertekend, werd mededeling gedaan De arbeiders zijn aan het werk ge-
van stopzetting van de toeslag, die maä.n- gaan - het woord is nu aan m:nis-
delijks wordt uitgeke~rd. ; ter Vos. 

Terstond werden door een tweetal sta-i 
kers, een E.y.c.-er en een N.V.V.-er, eent' 
onderhoud aangevraagd bij de minister., 
Naar wij vernemen heeft dit onderhoud; 
inderdaad gistermiddag plaats gehad. :; 
De minister had een open oor voor de · 
grieven en kon zich indenken dat de ar- . 
beiders door deze regeringsmaatregel! 
ernstig werden gedupeerd. 
Hij beloofde daarom deze kwestie direct 
op te nemen met het College van Rijks
bemiddelaars en te trachten de toeslag : 
uit te keren bijvoorbeeld in de vorm van j 
een vervroegde gratificatie. j 
Deze toezegging was voor de stakende I 



"' Gewest 's-Hertogenbosch. &Î>.,. IJ 
der Rijkspolitie " 

Maastricht, 10 September 1947 

District N~astricht. J d8 

: ................ :~~~~~~~::.................... .D $<P-;; 1-V-o-lg"""n"""o. ___ _, 

Nr. 77 GEHEIM, , l J. 0 j 1. /J., !).. ~ 1 5 SEP. 19 ~~ 
oz:.~erwerp: Einde staking te sT E I N.a.O. ~;Lt-~1/'ft;,), i ACOj,/Jf''--
B~Jlage : -1-. .)~T V 1 · U/.rru. 

1j~~J. /V'v,_,..-... vervolg op mijn schrijven dd. 4 Augustus 1947 
/ .... 1 ~ ~ .j..I,.L:::_./ Nr. 77 GEHEIM, heb ik de eer U HoogEdelGestrenge hierbij 

U......-"" MA _ i te doen toekomen een rapport van Groepscdt. der R. P. te 
Jf-P ~ ,/>.~·~' S T E IN, dd. 5 September 1947 Nr. 16 GEHEIM. 

Ongeregeldheden deden zich tijdens de staking niet voor. 
De Districts-Commandant. 

( 
b.a. De Adjudant. 

F. H U L S M A N S. 

AAN: de Heer Hoofd van de Centrale ~/) ~---~ . 
Veiligheidsdienst te 'S-GRAVENHAGE.~~ t/1~ _______
Afschrift ter kennisneming aan de Heer ~ 
Procureur - Generaal f'gd. Directeur van ;1. 

Politie te 's-H E RT 0 GEN B 0 SC,. BURE~U E3 I 
en Eie Heer Gewest-Commandant der R. P. -----·-------------- . 
te 1s-H ER T 0 GEN B 0 S C H. t!vrnm:::r: j 

-----------
J,Da:um: I /:r-~--~ 1 

' 
-~~---------------



', Gl.G;,i.ri;ST 8 ,BüSCh :.J.GJ:-;. .:i.IJL .. if 0LITI.8 
Dii:/L'~.IC'l'-M~-\..1->.:J'.i'..,_ICll'l' Stein, 5 Sept~nber 1847• 

,, GHO&-S'r· I:J. 

N:l6 Gi.HbiM. 

Onuery;erp: "Einde staking. 11 

( 

Naar Eanleiding van mijn scln·ljven H:l6 Geheim d.d. 
29 J'uli· 1947 ,mede in vero,.nd met Uw onderschrift d.d.24 Juli 
194.7 lJ:l7 Gehe:im,bericht ik U beleefd het volgende: 

n De staking b:i.j de in aanbou,,- zijnde v10ninggroep ,gele~:; en onè 
der de ge1J1eente Btein,wanrvan ondernemer l'I. V .l?A.JTnGl;.O,gerneld bij 
mijn schx·ijveJ.l N:l6 Geheim d.d.29 Juli 1947 ,is thans opgeheven. 

Sinds de lé .. '1.tste dagen van ~ ... ugustus 1947 zijn een ,:cJ:::tnta1 nieu
•Ne werkli~dan op d.:Jt · .. erk "'·angenomen en is het werk bij die 
onc:.erneming over zijn geheel hervat. 
De stakenden,die op 29 Juli het v.ferk hadden neergelegd,zijn 

niet meer bij de N. V ·PANAG.!:,O te·werk gesteld·" · 

Aan 

~-fPperwachtmeester 
''GrQ ep s- C cmmandan t 

· .. l{~J .de Brok. / 
',_ ' '"' ,/ 

de Heer Mdelings-Canrnandant 
der Rijkspolitie 
te 

S I T T A ~l D. 
~-----------------· 



Rijkspolitie Gewest \}roning~ ~~·0. · ' Heerenveen, er.J. 
~,f~J District Heerenveen J.. . v_ .... 
t/~/~ .3..:;..,4- Connnandant . . 111P OPGELE ._ ... ,_~"'"'v•.=·-

11/~ ~ ~~o~;t49 R. G eh e i m /17.1' c:..:. · J~ .. S,~~~-;_ 
1 . : De Heer Hoofd Centrale Veiligheidsdienst . A~:·:~\/~1/.J. 
· te 1 s-Gravenhage -....~"._."""~ 

_:::._~erp: Staking bouwvakarbeiders Weststellingwerf. 1~ .S. ç,P/1,4~~ ''r 
~ Bij mijn schrijven,d.d. 3 - 9 - 1947, no. f49 R. 
l 

1 
(maandrapport) berichtte ik u, dat in de gemeente Weststellingwerf 

I 
een staking was uitgebroken onder een groep bouwvakarbeiders, ~erk
zaam bij diverse patroons~ omvattende 27 personen. De arbeiders 

~ eisten uitbetaling van 2 ft, der jaarwedde. 
i i Op 10 September 1947 hebben de werknemers het werk hervat. Hun 

:~_·-•• -""-_r_i I ~ 
1
, eis is niet ingewilligd. -, , Deze staking ging geheel buiten de vakorganisaties om. Wel 

I hebben de plaatselijke leden van de E.V.C. te Noordwelde de stakers 
·_-_-_·) .~ .... __ . toezegging geda8ll, dat zij bij voortzetting der staking gezamelijk 

l financiele hulp zouden bieden door middel van bijdragen der 
:_j I .. individuele leden. Zover is het echter niet gekomen. 

(
.\ _ ~ Tegen een tweetal stakers is p.v. b. opgemaakt terzake het ver-

E ~ richten van werkzaamheden voor een andere werkgever, zonder dat 
b ::. 1 zij imn hun vorige patroon een ontslagbewijs hadden. Ook de bewus-
r ~ u te patroon werd geverbaliseerd, wegens het in dienst nemen van de 

arbeiders. · 
Onregelmatigheden hebben zich verder niet voorgedaan. 

· De Kapitein, Dist~icts~omman t 
b. a. de Adjudan-e-, 

. .Paulusma-
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UITTREKSEL 

Voor .................. 9.:0. .... ?..<?9. .......................... . WILDE STAKINGEN Naam .......................... _ ............................................................................................................ . 

0 . . I, OD 3'40 N MAANDRAPSORTEN FRIESLAND1 ngtnee 1n ............... ................................................................... aam ...................................................................................................................... .. 

Volg nr ......................... Ag, nr ...... 20.827 .............. Aard van het stuk ............................................................................................... . 

............................................ :..................................... Afz. .BJ_j~êP.<>.l_:J,._t;t_~----H~.\?.~_\?.DY\?..~n................. Datum ........... 3.~9.~.4..7 ..... . 

Op 30 Augustus 1947 gingen 17 werkaemers, werkzaam bij drie patroons 
in het bouwvak te Noordwolde gemeente Weststellingwerf in staking. 
De oorzaak van deze staking is de weigering van de werkgevers tot 

-het uitbetalen 'van 2% van de jaarwedde aan de werknemers. Deze 
staking heeft zich inmiddels uitgebreid tot een actie van 27 personen,·. 
allen werkzaam in genoemde gemeente. 
De staking wordt duor geen der vakorganisaties erkend. 
De toestand ter plaatse is. rustig. 

Uitgetrokken door .................... .JW ............... :.......................................... Afd./Sectie .. ACD ........................ Datum .... 2,~-9-,.,.,47 ....... . 

A.L. 17249-'47 



~ r.; i 1-:-) c _ ~\ 1_ J r[•~ --~ _/ ___ ~ -~- I Volgno. 
-~ L-.. ·• \. - ~ ~.;, -----! 

_ _ _ _ _ ~ ~·I_:~·~·-~ - _ ---~1 Atustus 194 7 • ~), , 2 3 AUG 1947 

l~_':': ... _. J .. &~:.e-~~- __ J ..___. I ACD/ uc1s:
1 UITGEBOEKT - Op Woensdag 13 Augustus 194 7 ve:r.~~heen op bet kantoor 

van e uitvoerder van de N.V.Amsterdamse Ball~ Maatschappij, werk
zaam aan de woningbouw te Treebeek, Eduard Wintgensstraat, KONEN, 

~Wijnand Willem Hubertus, geboren 26 Mei 1911 te Meerssen, Nederlander, 
werkzaam op de Staatsmijn Hendrik onder no. 10266, wonende te HAerlen, 
Rembrandstraat 2. Hij eiste doorbetaling van de feestdag rtMaria Hemel
vaart,. 15 Augustus 1947, voor alle arbeiders, werkzaam aan bedoelde 
woningbouw. Toen aan Konen werd medegedeeld, dat deze eis niet s~rook
te met de aangegane arbeidsovereenkomst, gaf hij te kennen dat de be
slissing dan aan de Bond (E.v.c.) zou worden overgelaten. Hij deelde 
voorts mede, dat een afdelingskantoor van deze bond gevestigd was ten 

{Ntl~ huize van SCHEEPSTRA, Jac.ob, geboren 16.1.02 te Odoorn, Nederlander, 
werkzaam op de Staatsmijn Emma onder no. 1637, wonende te Treebeek
Heerlen, Sterrenstraat 15. 
Tot op heden is de eis van Konen niet door een actie gevolgd. 

-o-o-o-

In de woninggroep "Steenberg" te Hoensbroek worden in opdracht 
van de Staatsmijnen door de N.V.Panagro bouwwerkzaamheden uitgevoerd. 
Op 19 Augustus 1947 omstreeks 9 uur brak onder de aldaar werkzame 
arbeiders een staking uit, waarvan de oorzaak gezocht moest worden 
in het feit, dat de arbeiders weigerden de feestdag 15 Augustus 1947 

- in te halen. Voor deze feestdag moesten de arbeiders iedere dag een 
half uur overwerken, totdat het verzuimde aantal uren was ingehaald. 
Aanvakkelijk gingen de arbeiders hiermede accoord en hadden zij op 
18 Augustus 1947 ~eds een half uur overgewerkt. 

, Op de stakingsdag hebben enkele personen onder aanvoering van 
l~~tvJ. HAMOND, geboren 25.6.21, wonende te Tilburg, Kasteeldreef 18, de 

andtren aangespoord het werk neer te leggen. Hamond, die E.V.C.-er is, 
alsmede een 15-tal anderen, vermoedelijk eveneens leden van de E.v.c., 
zijn door de uitvoerder ontslagen. De overige arbeiders hebben op 
20 Augustus 1947 het werk hervat. 
De werkzaamheden ondervonden door de staking hoegenaamd geen vertragin 

No.79 
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BIJL.: --
het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 

BETR. Staking bouwvakarbeiders 
te Hoensbroek. 

Verzoeke bij beantwoording datum, letter 
en nummer van dit schrijven aan te halen. 

Javastraat 68 

's-G R A V E N H A G E. 

De 'bouwmaatschappij N. V .PANAGRO ,gevestigd te Warmond, is o.a. te Hoens
broek belast met de bouw van 100 semi-permanente woningen.Bij deze bouw zijn 
een 70-tal bouwvakarbeiders tewerkgesteld,afkomstig uit Rotterdam,~terdam 
en uit verschillende plaatsen in Noord-Brabant.Zij zijn ondergebracht in een 
barakkenkamp der Staatsmijnen te Brunssum.Zij zijn aangenomen door een onder
aannemer der N.V.PANAGRO,genaamd G.P. Tan Deutekom,wonende te Tilburg. 

Voor alle bouwvakarbeiders was een landelijke regeliUg afgekondigd,waar
bij als vacantieweBk de week van 4 tjm 9 Augustus 1947 zou gelden.Voor het 
Zuiden van het land was echter een overeenkomst tot stand gekomen tussen de : 
werkgevers en werknemers in het bouwbedrijf, waarbij de vacantieweek ia de I 
2e week van Augustus zou Tallen n.l. Tan 11 tfo 16 Augustus 1947.Zulks ge- I 
sohiedde met het oog op d' in die 2e week vallende Christelijke feestdag (~ri~ 
HemelTaart),die in het Zuiden als Zondag wordt gevierd,zodat deze dag in de· ! 

vacantieweek was opgenomen. -~ 
Vorengenoemde,elders wooaachtige,groep arbeiders verzocht haar aannemer 

en de N.V.PANAGRO om de Taoantie in de eerste week van Augustus te mogen ge• 
nieten,welk verzoek werd ingewilligdeDit bad tot gevolg,dat die arbeidera oe 
genoemde Christelijke feestda& niet konden werken.Nu wilden zij deze"Zondag 
toch uitbetaald hebben,hetgeen door de werkgevers werd geweigerd. 

(_ Als protest tegen deze weigering tot uitbetaling verlieten de arbeiders 
het werk te Hoensbroek,waardoor dit stil kwam te liggen.Zij begaven zich ~en 
bloo'naar Heerlen,waar, naast perceel Sittarderweg no.2, de directiekeet vaa 
de firma is gelegen, om te trachten een voor hen gunstige beslissing af ~ 
dwingen.De onderhandelingen met de werkgevers duurden ongeveer de gehele dag, 
doch leidden voor de arbeiders niet tot het gewenste resultaat.'s-Namiddags 
gevan de arbeiders toe het pleit te hebben verloren en wilden het werk wederom 
hervatten,doch nu weigerde de onderaannemer van Deuteko.m hen aan het werk te 
laten gaan,voordat hij met de hoofduitvoerder der N.V.PANAGRO een en ander had 
besproken. 

Op Woensdag,20 Augustus 1947 werd vanwege genoeDie N. V. medegedeeld,dat 
staking,welke,zoals voren vermeld, 70 arbeiders omvatte en slechts één dag had 
geduurd,geëindigd was door het weder te werk stelle~ van 45 arbeiders.De 25 
overige ( de meest oproerige) waren ontslagen en gedeeltelijk reeds Daar hun 
woonplaatsen vertrokken. 

Ongeregeldheden hebben zich bij de~ staking niet voorgeda&n. 

D~omadssaris van Politie, 



'· ,, ~ ... 

Volgno. I 
2 0 AUG ·947 

';--~-""-1 I ACO/~" 

' GURE.t-\U B 

I , .. ,. .. " .. '.'--,·-· --· .;.,·---! 
I L ...• ~:.u ... -.. -!(· .. ::~2 .. -

a A J » 0 at . 

..... , .... ..., • ..., .... hlitt• 
A I a I • L• 

z.o.z.. 



Gezien en doorgezonden aan de heer Bur.ge·meest.er 
der Gemeente Doetinchem. 
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~ Gewest 1 s-Hertogenbosc~ 
der Rijkspolitie 

tricht, 4 Augustu~-~~~-··~ 
Volgno. I I , District Maastricht. ..- UREAU 8 

Nr. 77. (GEHEIM.) 

Commandant • ._ 
I rif.., 

•----· f..J ... 7AUG :Hl -----~~~-----~----~---------

---~~-----------~-- - o .... m: I- . I~,~ ... 1941 
0 d 0 

· h --------'--• .....;;"J!.~!!!!....J_-_ ACD/~. t') n erwerp: pgave nameneaanst~c ters tot stak~ng. 

Type: H. 
Coll: St. 

Hierbij heb ik de eer U HoogEdelGestrenge te doen 
toekomen een mij door Groepscommandant der R. P. te STEIN, 
toegezonden rapport. ...-

Hoewel het geheel mij niet direct important voor
komt, kan hett voor Uw dienst wellicht nuttig zijn, de antece 
denten/in het rapport vermelde personen, nader te latén on
derzoeken, weshalve ik heb gemeend goed te doen U van een en i 
ander op de hoogte te stellen. ' 

De Dir. 3e. kl 

K AAN: de Heer Hoofd van de Centrale 
"---- Veiligheids-Dienst 

0 R. 

te 'S- G R A V E N H A G E. 
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~S~'S,BOSCH DER RIJKSPOLITIE 
. . Dl;:)THICT-MAt\S':C.i:I.ICH~r . 

. . GROEP~-S~EJ:l'-f • . 

N:l6 Geheim· 

Stein, 29 ~li 1947· 

J!aP··!' 

Ik heb de eer U beleefd het volgende te rapporteren: 
Onder de gemeente Stein is op Dinsdag 29 Juli 1947 aan een in 

aa~,"lbouw zijnde woninggroep-weJ.ke woninggroep gebrbuwd wordt door d 
" . L Lt de onderneming N. V .PA.NAGRO-het werk ®or de bouvrvakarbeiders ,met-

J ~ \~\. 'selaars en opperlieçlen,neergelegd,~enfin staking gegaan. . 
$. &o \11'\."""'' Reden van deze staking is loongeschil-Alles is ter plaatse rus

tig en de stakenden zullen zo spoedig mogelijk naar hunne respec
tievelijke woonplaatsen vertrekken. 

Door personeel dezer Groep wordt zoveel mogeli,ik toezicht gehou-
den op de terreinen àlwaar de woninggroep wordt gebouwd. · . 
In verband met Uw onderschrift d.d.24 Juli 1947 N:l7 Geheim,zijn 

door mij van de uitvoerders van bove.ngenoemd werk Çle namen opgeno 
, . men van de aanstichters van deze stalting,welke hieronder volgen • 

.K·~· .V· ANILLEM VAl~ DEN' BROEK,geboren te Eindhoven 29 Maart 1901, wonende 
a,1daar Hyacintenlaan N:24. 

k'.~.V·A/.A.J.ANSSEI\f ,geboren te Oss 5 April 1916)11'/0nende aldaar Litherw~~ 
N:87. . 

1~1\1. ~.K.VAJ:I DER /EIDE,geboren te Waalre 11 September 1903,wonende al-
daar Willenstraat N:41· , 

"/(N.\J.,.....J&.JANSSEN,geboren te Oss 5 October 1902,wonende aldaar Vierhoek 
s:traa1;. N:32. 

J<IV~FRAifCISC'Q'S VAN GESTEL,geboren te Oirschot 11 Maart 190l,wonende 
aldaar MoleP4eide.F.N:96. · · 

k·li.V/A.C·F· ViJif DER BIJL,geboren te Eindhoven 11 Augustus 1886, wonende 
e.ldaar Pioenroosstraat Ih85· 

IH'/.V~OANNES_. C.VEIUfEEK,geborei+ te Oirschot 2 Juli 1905,wonende aldaar 
Steenstraat A.N:424· 

l<·fi~·,A.V.Alf HOUTEiJ,geooren te Zaandam 9 October 1910,wonende aldaar 
Meidoornstraat J:I:?o. 

1<1~JV' D.HÓEKSTRI:i.,gebor~ .Arem-prov.Friesland-10 Maart 1920,wonende al-
daar Franekerpad N:l• . . 

I<N\bJ.V.AN DER LDW~,geboren te Utrecht 26 Augustus 1894,wonende al
da~ Kameelstraat N:l. 

aan 
de Heer Afdelings-Camnandant 

der Rijkspelttie 
te 

S I T T .A. R D. 
-~---~-~-~-~---~--~ 

~lA Opperwachtmeester 
'\ ~oep s-CcmmB.J."ldan t 

· H.J.d Brok. 
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Op Vrijdag 25 Juli 1947 is ~en.staking uitgebro)ten onqer he~ 
personeel werkzaam bij de-Amsterdamse Balla$t M~j., Hoof~antoor 
gevestigd te Amsterdam, Prins Hendrikkade.194. Dpor deze :~at- · 
schappij worden werkzaamheden verricht aan den ~.uw van ~en nieuwen 
Provincialen·weg van Baarlea naar Schiphol in df'n\Poelpo~dèr, 
gelegen in de gemeenten Haarlem en Haarlemmer"«l'•)iede,(terwijl 
het werk zicH ook uitstrekt· over de Ringvaart tot\j,n de ~emeente 
Haarlemmermeer. De staking omvat ongeveer 70 a 75 $,rbeiders, hoofd
zakelijk grondwerkers, waarvan een 49 tal zijn aan~sloten bij de 
E. V .c .• De oorzaak van de staking is een geschil tussen de Directie 
en de arbeiders over uitbetàling van de vacantieto/~l:lag. 
De directie wilde, naar aanleiding van de afgekonàigde Ministeriele 
Beschikking, houdende toestemming om een vacantiétGe~lag te ver~ · 
strekken ad 2% van het loon, aan haar arbeiders v0dr elke werkweek 
in het tijdvak·van-1 Januari 1947 tot 1 Augustus ~~\47 in haa~ diens1 
gèmaakt t.l.- als vacantietoeslag uitbetalen op l( ,4ugust~s en da_n 
met Kerstmis wederom f .1... voor elke gemaakte weli~fl'ek in het . 
tijdvak van 1 Augustus tot 31 December. :; ~ ., 
Dè betrokken arbeiders gingen hiermede niet accobtdidoch w~ri~tea 

· uitbetaling van het volle bedrag, gerekend overlle~ kehele j~ar:, 
hetgeen de Directie weigerde. Een gedeelte der ar~ef.ders dat op 
38 juli de werkzaamheden weer 'had hervat, heeft, nar: laen op 31 Juli 
gehouden personeelsvergadering ook de werkzaamhad/en ·.weer gestaakt. 
Politietoezicht wordt gehouden door de gemeentepqJ.itie van Haarlem 
alsmede door de Rijkspolitie groep Halfweg en de:politie Haarlem~ 
mermeer. Ongeregelheden deden zich niet voor. Pr~teststakingen tege1 
het politioneel optreden in Indones ie kwamen :tri deze gemeente ntet _ · 
voor. , ,, 
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Op vrijdag 27 Juni 1947, brak er onder de 
bouwvakarbeiders, die werkzaam waren bij de bouw van 
huizen aan de Timorstraat te Groningen een staking uit, 
tengevolge van een conflict, betrekking hebbende op 
de loon-ui tbeàdüing; Deze staking had batrekking op 
een 40-tal arbeiders, ma0rendeel vaklieden, aangesloten 
zowel bij de erkende vakorganisaties als bij de E.V.V •• 
Het werk wordt ui tgevofird door het AannemQrsbedrijf 
L~v~RS & KOK uit Enschede. 

D&.reden van het uitbrfikan van deze staldog 
was, dat d& arbeiders beweerden, dat de directie kuD 
had toegezegd, dat zij wekelijks 25 proc.ent toeslag op 
het accoordwerk zouden uitbetaald krijgen. Bij de uit
betaling van de lonen bleek het echter, dat de werkge- . 
vers, ingevoillge beschikking van het college van Rijke- 1 

bemiddelaars, niet meer dan wekelijks 10 procent toe
slag mochten uitbetalen. Bij het gereed komen van elk 
blok der woningen zouden de arbeiders opni&uw 10 nro
cent krijgen terwijl indien het werk in zijn geheel 
zou zijn klaar gekomen de arbeiders nogmaals 5 procent 
toeslag zouden ontvangen 

Reeds vroeg in de ochtend verscheen er op het 
werk een vertegenwoordiger van het N.V.V., die een be
spreking hield met de werkgever. Reeds spoedig bleek, 
dat de werkgever geen toezegging had gedaan, maar dat 
er wel op gezinspeeld was, de arbeiders de 25 procent 
toeslag op het accoord werk uit te betalen. De N.v.v.- , 
vertegenwoordiger raadde de arbeiders aan het werk te · 
hervatten, ter·wijl hij daarna opnieuw in onderhandeling! 
zou treden met de directie van bet aannem~rsbedrij~; 
Ondertuàsen was ~r ook een E.v.a.- bestuurder- n.l. 

df.l -'3'-' /Peter Wilhelm Heinrich DRENTH, geboren 31 Maart 1913 1· 

!IV/u ~s;,t ..... te Haste, v~n "6erofip tlmmerman, wonende Zaagmuldersweg 
1 

12\ 146 te ~;r:on~ngen- op het werk veraehanen. Hij raadde ~1 \i!l de arbeJ.aers aan, het werk te verlaten en zegd4t toe, 
dat de E.v.a. de stakers geldelijk zou steunen. Het ge~ 
volg was, dat d& staking een feit werd. 

Reeds vrij spoedig na bet uitbreken van de 
staking verscheen er te Groningen e Hoofdbestuurder 
d!n_afd. Bouwvak der E.v.a. M. B uit .Amsterdam~. 
BWJ=L.AARD hiieft eerst met de WGir avers gesproken, . 
daarna met de arbeiders fin daarna opnifiuw met de werk- : 
gevers. 

Op 1rijdag 27 Juni 1947 werd er 's-middags 
een stakinga-vergadering belegd in het gebouw REHOBOTH 
gevestigd ~kingestraat te Groningen. 

B LLAARD hield een rede, waarbij hij de ar-
beiders op e het werk te hervatten. Hij zeide, dat 
hij met een regerings-instantie te 's-Gravenhàge bad ' 
Sotefonoora on dat ham uit dio bespreking was gablok•~r 
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dat de ar~ei~~ er goed aan deden, het werk t~ 
hervatte~ B~AARD maakte bij zijn betoog een zeer 
slappe in~Uk. - -

De arbeiders zijn reeds de volgende dag, dus 
op Zaterdag 28 Juni 1947, weer aan het werk gegaan, 'I 

onder dezelfde voorwaarden~ Aangaande de loon-uitbeta-
ling zijn momenteel onderhandelingen gaande tussen 1 

N. V.V. en de directie van het aannemers-bedrijf. • 
De staking had oen ordolijk vorloop on ino~ 

denten daden zich niet voorr---------------~------------...... -....... ----------:.0.--------· I I ...-...... ---=----.,_,..,_ .. _ _....,.:..:.o-_.,...:.-..,_ 
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:PW!D EDDBOV'Eil. 
u•,~••l.1Cb•1dad1eaa1. 

lo. 74/47 I.D. 

Olldel'wexta 81ak1aa bouwvaku'belders 
Bouwlll~ • lf. V. Yatl Groot el te Eiad
hoYeR op 16 Juai 1947 • 

.............................. 

O.dersetekende, Jon.nnea H•-ertae Staal, brl&adier ~n 
politie te Eindhoven, 'eYeaa oabeaoldi&d .ri~ltneldwaobte:r, ift&e
deelà bi~ de plaataelijke veiligbeidad1enet, beeft de eer U Hooa
edelgeat.renge belee~d &et navolaeade ie rapporteren. 

Op 16 Jaai 1947 ia bi3 de ~1.rma P. van Grooiel, woaeade te 
Eindhoven, St.Jo:rialaaa 1+ eea stakina uitae-.rolten oade.r pe:raon .. l 
werkaaa. in de boQWYakkea. 

llaa.r aaDleldtaa hiel'Yal'l u dooz ai~, .rappor1eu, •• ouu• 
soek 1naeateld, waazu11 at~ ia seblekeD, dat dOOl' bovea.e~aeJ4e 
firu wukuubedeD wel'dtm vel'l'1ob' aaa bet a111talre Jcaap t4t 0"• 
aobot. Aldaar aUa op 16 Jul 1947 ia atald.aa geparu 16 ari•e
laa:ra, 14 ·~iule::liedea ea 6 eppe%lie4ea. Beden vara 4eae a'takiD& 
ta, dat de a.rbe1cla.ra bi~ aadue t11'•'• aee.r tr:uaen Ytntlj.•ea du 
bi~ vatt Ck;:,otal Youaoead. DOO• ltedoelde tuu werd aaa dt arMi
date bet Y&ataenel4e l0$a "*''•taU pl.u 2"C pe•'tat1•1Milt net• 
&••••ld 4oo~ de t:ifU'-icldellaua. B1~ het ozutusoek ie jij noria 
gebleken. dat bet 11Uea4eel 4• aaaaeaera •••aoedel1.1k 101euaate 
swa•~• lonea betelen, sodat cltt de oo•saak ia aeweeat ~a •• .ta
kina bij aee%aeao•oe vaa <bootel. 

Het bet•ett biez daa ook eea zatvar wilde etatiDa ••t4tr ll
menaill& van een of anàe.re 'bond eo eonde.r politieke aOJl'tupnd. 

Bij be't oaeiersoek in deae aaaaeleaeabeid 1a mi~ tft"de &•~e-
'ken, dat · . • 

DOOEGESOKDU .A.A1f t • • ~ ~ ·~ 
cle he er J • G. Cr a b b e t1 ë am , De ofd~tomm'\s 1ari8 van J:'yli.t~c. 
Javastraat 68, \ ),~--
' s -GRA VEl\HA GE • -....__/ + 
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\ Undner Eindhoven 

Me erw g naar Uw geheim 
schrij~en d.d. 7 Juni 1947, No.B.Xo 
17001, betreffende staking arbeiders 
steenfabriek en ten vervolge op mijn 
antwoord-schrijven d.d. 12 Juni 1947 
no.G.2.860/47 met het daarbij gevoegde 
rapport, heb ik de eer UHoogEdelGe
strenge te berichten, dat de staking 
op de Steen:fabriek ••ne Koebongerd" al
hier sinds 20 Juni j .1. als ge·~indigd 
kan worden beschouwd. Ongeveer 25 ar
beiders zijn nog niet op het werk ver
schenen, doch deze zullen vermoedelijk 
a.s. Maand~ op het werk komen daar zij 
buiten de gemeente woonachtig zijn.-

De wnd.Corpsche:f, 
De Inspecteur van Politie, 
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Op Vrijdag, 13 Juni 194 7, is een 1:i~lde s akipg ui tge

broken op het werk aan de nieuv1e vleugel aan het r::.L.M.-
gebouw aan de Raamweg alhier. . 

Dit werk is in uitvoering bij de lTed.Aannemings Uij., 
Pevestigd aan de Binckhorstlaan 135 alhier en bij de N.v. 
Van Ar~el Betondak, gevestigd te Gorinchem. 

Llomenteel staken alle timmerlieden, + 70 in getal, 
van de :red .Aann.r,a j., alsmede :!:. 20 metselaars van de Ir. V. 
Van Arkel. 

Door de metselaars van de lTed.Aann.l.Iij, + 35 man, 
wordt een z.g. langzaamaanactie gehouden. Dezi personen 
verrichten dan ook practisch geen werk. 

Indien echter de timmerlieden blijven staken, kan het 
werl\: der metselaars ook geen voortgang vinden. 

De stakende arbeiders verlangen een toeslag van 25~ 
op het normaal voorgeschreven loon, dat 90 cent per uur be
draagt. 

Tot op heden werd hun reeds een toeslag van lO%.ver- ·: 
leend. · 

J3lijkens de door de lUjksbemiddelaar gegeven voor
schriften, mag een toeslag van 25%-slechts verleend worden 
·in z.g. accoordwerk~ welke pas mag worden uitbetaald na 
be~indiging van het werk, indien de verrichte a~beiders
prestaties dit rechtvaardigen. 

Van de zijde der betrokken bedrijven is men tot op 
heden niet geneigd om aan de gestelde eisen te voldoen. 

De direct ie van de Z. L. t:I. , die er belang· bij pee ft, 
dat het werk zo spoedig mogelijk gereed is, heeft zich tot 
de rijksbemiddelaar gewend, teneinde tot een oplossing van 
het geschil te komen, · 

Vermoedelijk wordt gestaakt op aanstichten van de 
E.v.c. Door niet bij deze $taking betrokken arbeiders, ge
örgániseerd in de :3. V. C., zou reeds ~Tmrden gec ollftcteerd = 
door middel van steunlijsten, om de stakende-arEel~ers van 
bedoeld werk te steunen, waartoe ook reeds zou zijn aange
klopt bij de bou·wval\:arbeiders te Leiden. 

Een onbekend percentage der stakende arbeiders is ge
organiseerd in de E.v.a., terwijl de overigen bij andere 
organisat~es, zoals het Ir. V. V. en de R.:;:.-bond, zijn aange--l 
sloten. Daar het n.v.v. en de R.X.-bond in deze niet ach- : 
ter de stakenqe arbeiders zouden staan, zouden de bij deze ·' 
bonden aangesloten arbeiders o.ok gesteund worden uit voren- [ 
bedoelde steunactie. · 1 

Ongeregeldheden deden zich tot op heden niet vooro 
Een gedeelte der stakende arbeiders blijft regelmatig in 
de omgeving van het werk. 

Verzonden op 16 Juni 1947. 
aan: het :roofd van de c. V.D., alhier. 
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GJ::MEENTEPOLITIE 
WAGENINGEN 

No. G.2 860/4 7 Wageningen, 

Aan de Heer 

Onderwerp: 

Bijlage: 

Antwoord op: 

(' 

Met ver~Jz~ng naar Uw bovenaaa
gehaald schrijven, heb ik de eer UHoog
EdelGestrenge ingesloten te doen toe
komen rapport No.G.2 860/47, d.d. 10 
Juni 1947, mijner administratie, aan 
de inhoud waarvan ik mij re:ferte veroo 
loo:f.-

De wnd.Corpsche:f, 
De Inspecteur van Politie, 

~ ---- .A" ~ 
~-

(G.A.v.Beek) 

I cur~i~~u c------·---- ··---

~~----· ' :__1---- --- .; 
l L I (tP-tt- P, ' 
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. :m,; ~.-:l ~lf; 
on~erwer): st~ing arbeiders 

steenfabriek ~ne 
Koebonger.dn. 

t 

&an 

R A.P P 0 R T • 

Naar aanleiding Tan het schrijven Tan de .Centrale 
veiligheidsdienst, d.d. 7 Juni 1947, no. B.X. 17001, betreffende 
de staking Ten de ~rbeiqers op de steenfabriek 8 De Koebongerd" 
alhier, heb ik, Jacobus de Doelder, brigadier Tan pol.itie-recher- . 
oheur Uwer a~inistratie de eer URdelGestrenge, te rapporteren: -. 
-ne steking op de stèenfabriek "De Koebongerd" N. V., gelegen Aan : 
de Rijn alhier, D-irecteur G.M.Sigmond, WOI}.ende Rijksstraatweg 89 ' .. 
alhier, is uitgebroken op 1.5 ldei 1947 en omTat 77 arbeiders Tan 
die fabriek. Aantal werkWilligen is 25• · · 
De reden Tan de staking is, dat met ingang Tan 1.5 Mei 1947 ,door 
de Di-rectie het contractloon zou worden uitbetaald. vóór die tijd 
werd door de werkgeTer een hoger loon, dan dit cont:ractloon,uit
betaald, z.g.n, "zwart loon" • Dit gebeu'rde ook op de andere steen
fabrieken, totdat de D-irectie' s hiervan ter zake zijn bekeurd.De 
directiets wilden Terder g~n risico lopen en ZOUden dan het z.g.n 
nzwarte loon" niet meer uitbetalen. Deze hogere lonen werden door 
de Direetl.ets betaald; omdat zoo moeilijk aan personeel te _komen 
was. 
Op Toonmelde t~brièk nne Koebongera• is werkzaam H.Roelots, ge-, 
boren 31 December 1907 te Bochum (Dld.), steenfabrieksarbeider1 
wonende Celebesstraa-t 18 alhier,- Obl'Ïlil11iniStisch raadslid dezer, ge-
meente, Toerzitter Tan de plaatselijke Ji:. v.c. , -
De stak:ers_,al of niet in de E• v.c. georganiseerd worden gel4êilijk 
gesteund door -f;l,e :B:. V .c. · 
Het Toerstel dêr directie was weer aan het werk te gaan, zoals op 
de andere steenfabrieken, maar dan onder protest en de beslissing 
Tan dè organisatie's af te wachten, terwijl de Directie zich Ter
bond het eTentuele T~st te stellen hogere loon Tan terugwerkende 
kracht te zullen :ui tb et-alen. · 
Ketgeen door het stakings-co!llfté ,_ waarTan een zekere D.Meurs, wo-
nende Kampweg 16 alhier. lid Tart de R.v.c •• de grootste drijTer 
is, werd afgewezen., Voornamelijk- is de steking een ge Tolg Tatt -het 
drijTen Tan enkele leden Ttm de Ji:~V .c. . ' 
jen Rijksbemiddelaar is_nog niet Terscherten. 
_ et Terloop der staking. is tot nu toe rustig. Het betreft nog 
steeds alleen Toermelde fabriek. Op de andere fabrieken gist het 
wel. ·· 
Leden Ten de fabriekscommissie.· op- Toormel_ile fabriek zijn: H.Roe
lof's, Toormeld, Toerzitter li:~V~C.; J".Mei~n, Veerstràat 31, Mo
derne Bond;~ C.We.nakës, Dfjkgraafschëweg 30, lid Jt:.V.C.; A.Tan 
Harn, Wasterstraat ll, Moderne Bond en Joh.H~llegering, Sportpark~ 
weg 17,.lid ll.V.c~, allen alhier~ ' · 
De steenf'abrikanten· trachten nu terhoging Tan loon te krijgen.·. 
ne staking wordt doo~ de andere èrganisatie ts niet gesteund." 
WaarTan door mij, op ambtseed• 1s opge:ae.akt dit rapport, getekend 
en gesloten.te Wageningan, den 10 JUni 1947. 

d'e wrnd Corpachef' Tan P0 litia 
Alhier.-



S'akin& arbeiden 
a'tectürieken. 
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Volgens berichtcm 1ll "4• Waal'heid• 'Yan 23 Kei · 
1947 ü onder cle arbei.dera van de eteentabrieken t.· 
W&&•~ •en atak1ng u1 tg•brokèn, die zich nog 

_/I 

Aan 

sou uit'breide • 
. De reden sou si~a een a&.ll,6ekondigde 1_ oonaYerlM~• 

De staldag sou onder leidi.ng s'taan ·'àn de :Benhe14a- · 
Valto•n•.s.e. · · · , 

Ik aoge U versoeken aij te willen ·40e:tl inlicb:\en 
oat.ren" het ontetaan . en het verloop van deze atald.ng-
beaevens omtren~ het aantal der hierbij betrokken · 
arbeiders. _ 

Indien de ·~ in'tuaaen aooht sijn opg.heyen .• 
zal gaarne wordea vernomen in ho8Terre de door de 
arbeid~ geet4al4e. ei.een zijn ~ewilligd, 'terwijl ook 
1nlichtU1gen OJDV8Jlt he'\ aan4eel ier E. V .c. ~ij deze . . 
actie, op priJs zal worden gesteld. -

Rn HOOJ'D V Alt DE CENTR.A.!iK 
~~ YEILIGREIDSDIENS! 

:l&l'llens deze • 

De Heer Wnd. Korpaohei" van Politie 

l.G. Orabbendaao 

WAGDD'GBN. 

Ooll. dll." 
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( Groeiende ontevredenheid 
uit zich in acties· 

Staking in steenfabriek 
te Wageningen 

De ontevredenheid, tengevolge van 
een loonsverlagbtg van 84 op '70 ct. 
per uur in de' steenindustrie, is 
thans·: uitgelopen op een staking in 
de steenfabriek "De Koebongert" te 
Wageningen. 

Naar wij vernemen is het hoofd
bestuur • van de bedrijfsgroep "Fa
briekmatige industrie" van de EVC, 
waarin de meeste betrokken arbei
ders zijn georganiseerd, ter plaatse. 
Nadere berichten ontbreken. 

Ontev'redenheid langs 
~l::--- hetJEins~f!:/J~~r~lj~p . 

.Het is zeer waatscnljrilljk, dat de 
arbèidèrs van de Groningse scheeps
werven, vooral die langs het Win-

schoterdiep, deze week een korte 
proteststaking zulJen .houden~ Op 
deze wijze wll1en ~ hun nûsnoegen 
uiten over het hui4Uge·laoncontract, 
dat .. zij veranderd-,wlllen zien. 

De arbeiders .. hebben het eollege 
van RijksbemiddÈliJ;aars een viertal 
eisen vo0rgelegd: , 1. Tien procent 
loonsverhoging; 2.·,~-ij ziekte. uitke
ring over de eersl;e 4rie dagen; 3. 
Vijftig prdcent vdcantietoeslag; 4. 
Productieverhoging, waarbij de pro
ductieverhoging ook ten bate van de 
arbeiders komt. · 

.. •• ---~9· Ilssel nog 
geen staking 

Dinsdagmiddag vergaderden tn 
Welsurn de arbeiders van de steen
fabrieken langs de IJssel onder lei
ding van de E.V.C. Ook de N.V.V.
arbeiders wareh aanwezig. Men 
heeft besloten de staking veertien 
dagen op te schorten, omdat de 
directies van de steenfabrieken in 
overleg met de 'bedrijfskernen en 
het E.V.C.-hoofdbestuur voorlopig 
de bestaande loonregeling zul!en 
handhaven. 
De ontwerp-C.A.O. van de E.V.C. is 

ter beoordeling aan de Rijksbemid-, 
delaars gestuurd. De arbeiders, die.1 
lid van het N.V.V. zijn, hebben zich,, 
in dit geschil volledig aan de zijde i 

1, van de E.V.~.-arbeiders geschaard. 1 

·----·-·-

. I 

'

·t. akïng in steen.ta.brïèken 1 

• breidt :Zich 'uit . 
N ade,r vernemeq wij nog over ! 

e te Wageningen .uitgebroken ' 
taking ·op de steenfabriek "De 

· Koebongerd" het ·vOlgende: · 
's Middags vond er een bespre
·king plaats tussen een vertegen/ 
waardiger van de directie, van 

1 
het H.B. van de EVC en de per- 1 

. soneelskern. Deze · besprekinge,l : 
leverden geen ·resultaat op. Don- : 
derdagavond vergaderden de a1-ji 
beiders in het "Volkshuis". Deze : 
vergadering was uitgeschre"en 
door de personeelskern en hie'"+ 
bij waren . hoofdbestuursleden 
van EVC en NVV uitgenodigd. 
De NVV bestuurders. lieten ech
ter verstek gaan. Op deze ver 
gaderUig keurden de arbeidPrs 
de bemiddelingsvoorstellen van 
de EVC goed. Inmiddels he~f~ 
ook het personeel van de fabriek 
"Duits" het w~rk neergelegd. In 
Sal.Jlenwerking met de perse
neelskern is het de EVC gelukt 
de .arbeiders van de fabriek "De 1 

bls,uwe kamer" aan het werk te ' 
houden, teneinde de produ.:tie ! 

. niet te veel te schaden, I 

) 
'""-

\ 
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' .......... 
Het conflict in de 

~Steenfabrieken 
E. V.C. onderhaudelt 

met directies 
' Het dreigende confilet in de 6teeni 

Industrie, waarover wij in on~ 
nummer van Vrijdag · j.l. schreven~ 
heeft ~lch tnigs:tins ontspannen, 
Gisterenmorgen heeft het. E.V.C.J 
hoofdbestuur een bespreklog ge-, 
had met de directjes van de steen
fabrieken: Stherpenhof, Vooruit
gang, Henatordtn en Petra, die 
vooraJ te kennen hadden gegeven,! 
dat zfJ niet alleen met het N.V.V.,[ 

I maar OQk met het E.V,C. bestuur In 
onderhandeling wilden treden. · - ; 
Bij os e~rstv,olgende bespreking • 
van tabriskskern en directie was , 
c>ok een hoofdbtn;tuurder E.V.C, i 
l!lélnwezi!iJ.. De N.V.v. bestuurde.' I 
gaf hferplj" te kennen niet verte
genwoordigd te willen ziJn. Oe 
hierop volgende bespreking had· 
tot reeultaat, dat de directles met 
voorwa~nden naar voren kwamen, 
die, lndilitn het Coll, v. Rijkabem. 
Peie aanvaardt, e~;~n gunstig resul- , 
taat v. d. arbelcfers rullen afwer- i 
Pl!!n. In een hedenavond te beleg- · 
gen vergad~rlns wordt dere aon-' 
gelegenhelcl verder besproken. 
WU Komen hierop nac;1er terug. 
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• 
·· Het conflict . in de 

· steenfabrieken . ' . . . 

E.V.C. ·.onderhandelt 
met directies 

et dreigende conflict in de stee 
dustrie, waarover . wij in o 
ummer van Vrijdag j.l. schreve 
eeft zich enigszins entspanne 
isterenmofgen heeft het E.V.C 
oofdbestuur een bespreking g 
ad met de directies van de steen· 
abrieken: Scherpenhof, Voorulti 

, gang, Hengtorden en · Petra, die 
'vooraf te kennen hadeten gegeven; 
, dat zij niet alleen met het N.V.V.i 
maar ook met het E.V.C. bestuur in 
onderhandeling wilden treden. ' 
Bij de eerstvolgende bespreking 
van fabriekskern en directie wa~ 
ook een hoofdbestuurder E~V.Ci 
aanwezig. De N.V.V. bestuurdel 
gaf hierbij te kennen niet verte; 
genwoordigd te willen. zijn. De: 
hierop volgende bespreking had, 
tot resultaat, dat de directies met'• 
voorwaarden naar voren kwamen, 
die, indien het Coll. v. Rijksbem. 
deze aanvaardt, een gunstig resul
taat v. d. arbeiders zullen afwer
pen. In een hedenavond te beleg- . 
gen vergadering wordt deze aan- 1 

gelegenheid verder besproken. ·1 

(11j komen hierop 11ader terug. 

• 
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Onde:r:.!ii:~~@.~~li~~~i~~. van Tol en Michie.lJ 
Beers ,respectievf.~~"''~~~L~-rechercheur van 
.!ii:emeente-poli~st:..t.e. -»n.,.,.llefler~,\X~blmné'd;.e,; eer UEdelGestren.(;t 
het navol.(lende te rapportèren :· --1·-ftVs~l 

Op Maan~J~-iy.J84-Vi\f~o~beiders van de --
"Dienst Uitvoer~~~;hlf-·~~~iDJir belei:d in de -
kleine zaà1~~1î~~1<fu1>or--.. ~~~~ a.VB. de Spoorjll'acht te 

. ~...,llJ:::;-. .. }., -~"'··; 1 ......;.:.",w .("~~ . .tC 
Den Helder. 1\ ~ . ~ -· . -~--

~ V ...s'\,).f ~\ .lO . ...-. • .o..J'-<··Siel,l s. :: . .:--· 
Genoemde arb~·ders zijn op Maan~a2 12 Mei l947,in-

~ J ~ ~=tM·, \_ç-l stakin.fl .fle-"aà%1-"We,i n een J.ooîllles~}·- Î 

De. v~r.fladeri~_!t~on te 2f.oo·;-u~,onder leidin.q van 
een,evenee~~~nd,~~rsoon zich noemende Bakker.Als spre 
ker was aanwezi.fl een verte~enwoordi.fler der Eenheids Vak Ce 

~Nv/trale uit. Zaandam,.ienaamd van Hoorn,verdere .ie.Q;evens ~~·
kend. 

Genoamde spreker .!ii:af als zijn menin.!ii: te kennen dat 
een der,ielijke stakin~,waartoe de arbeiders,zonder vooraf
,iaand overle~ met hun vakor,ianisaties ,over.flaan,.{leen nut -
heeft.Hij adviseerde hen,op mor,ien Dinsda~ 13 Mei l947,het, 
werk te hervatten en beloofde hun bela~en bij de werklei- i 

din.fl te verdedi.flen.Voorts dron.fl hij er bij de arbeiders op 
aan,uit hun midden eni~e vertrouwen~annen te kiezen,die 
hem,spreker,volledi.fl konden inlichten.Eventuee1 werkver
zuim van deze vertrouwensmannen zou,vol~ens spreker,door 
de E.v.c.worden ver~oed. 

Vervo~ens werd het loon~eschil besproken,dat be
stond uit een vol2ens de arbeiders,te laa~ .(lesteld maximum 
uurloon.Deze besprekiD.fl was van zuiver techA~sche aard. 

De ver,fladerin~,die door on~eveer zesti-i personen 

1

· 

werd bij,iewoond,had een rusti.fl verloop. 
De op deze ver2'aderin2' aanwezitle personen waren Bi_ 

niet al1en leden van de Benheiàs Vak Centrale. I 

Waarvan door ons dit rapport is op.!ii:emaakt,.!ii:etekend 
2esloten te Den Helder 13 Mei 1947, 

de rapporteurs, 

I 

de Heer 

Commissaris v1~• Den Helder. 
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Uw kenmerk Uw brld van 

Onderwerp: 

Veiligheidsdienst 
JaYa-st.raat no~68 
te 

's-G R .A V E N H A GE .-

_j 

Ons kenmerk Datum 

Nol.}}l/GEHEIJI. 13-5-1947 • 

Uitbreken ~.g.wilde
staking te Zwolle. 

Ik heb de eer TIRoogEdelGestrenge 
h:ie:me-vens "te doen toekomen een rapport,betre:f
fende een slhier op Maandag 12 dezer ui. tgebroken 
z.~g ~..UdaiJtaki ng, aan de inhmuï waarvan ik· mij re
fereer. 

cJ;De a 

(G.J.Lettinck) 
Bijl.: 1.-

K 1157. -t51089 
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Pollt-ie te:- Zwoll.a .. 
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R a p p :o r t • __ .....,_ ____ ~----------,-~--

lfad&t . ons, Wilhelmus B:erulr.ilrus :BIEJlf.AliS en Aa.l<iert: ~. 
be.i<ilen Adjudant van Pollti.e, de:r gemeente. Z:woi.1e en onb,e:z.oldigd 
riJkaveJ.cbraehter, ter o:Be: was gekomen ,d&t biJ Q.e: firma.: KOPP.l!INl'tA-:
a.beton::f"abrikant.en.wà&rvan het bedrij'f gevestigd is a.an de· 
YiJ>s:trikkerallee;; lfo .. 20Z.een wd:l.cl:e staking was u:ttgebr:oken hei>-:
b.en wij: ~- à:e: oOX'Zaa·k ~i.er'Van o-p Dinsdag 13 :vei 1947 e~ · on-::- , 
dersoek brgeate:ld .• waarbiJ het na.volgende· i.a' pble-ken: --:--------

In het btmrij;f zijn een vi.j:Ct,igtal arbe.idea'at werkEaa:ut.He~ 
-.stg,e.at'f!'ld.e loon: is:. -toor· dit bedrijf 76. c.ent per. uur-.Aa.n de 
beate arbeidera in di2:t. becû:ij,:f wor.tt: sa cent. :pe.~ u~ betaald. 
~onnd:ieil wordt een pr.eat&.tia.loon 'Van lO proo.en~ b.oven he:t nor":" 
~ l~u~tgekeer«•~------~~----~---- ... ----------------

Ih di.t~ bedrij·:r was oàlc werkZaam de arbeider lrà.rat v.:rsscmm, 
ouct 21. ja.ar,;wonend:e aan cle' ~t. 27 te ZWoJ:.U.4ie, a&nvan-:o
kali.ik had gew.~-t; "ffor een loon van· ·76 een;t p~ ua:r en d~ 
gebra.eht, was op een: uurlocn:·vsn ·az cen~&t Meèit~d&:t hi.j de·· 
hem ~o~ werkzaamheden nia:t naar béholten v&rldcb.tt.e .• z.o~ 
hiJ. t.emg.ge;bruht. werd~ 4Er ·J.oot:lklasae van 76 cent; per uur·.j 
~-ver ta óami'gbe:id or.r.t&taan met de arbeidera mat het ge:-:

vol.g dat- èp ~- lZ Jl'èi .. l ~7 cteé· middaga ctoo:r een. Ye:e:rtigtal. 
armèU'ëra". l'l;8tt -~··werd neage;I.egd .. ODdèr: . d.a.t de: -.kbo~en 
hierfit pleEmAl ~~ :Ent .ren .-v"oml. Van Xaandag 12- Jre:.i 194.7 
ctoo.r u · patro·öftê~ oV.:ttig wáijl Pl'!.ee-g&- mat da arbeidera,.werd 
b.eltlc>'tlm · cmr l'lden· I5 .a 1947 het ~k ner te hervat~en..~en 
zi.S heli~orgen varachtmen werd tie . e!.alCh geatelct ctoo:r: cte- ar-:-- ·. 
lliei.à:ers -,-:..lJ'JtER en OOSTJJRW·!Jl{ .,4&.-t . "mor negên uur de: naam o:f' Jlalo:-.. 
men van de. artsei.d:ers: ·bekend: ·gemaa-kt :nioe&"ten ~cten.die~ hen al.a. 
4e oproerkrai.e.rs: biJ: de: dirè:c.ti:.e bèkend gemaakt. h&dcïen.Jl& di-:- ! 

reèti~ heeft. gew.e:-igertr hieraan· te vo~doen l'l1ét het ge:volg; dat 
een savental perenen hun;; omarl~ hebb.en genomèa en het werk 

. heb:ben verlatenJoor· €te an4eren :.Omt normaal 1reer gêWerkt..l 
ftar'Wan ctooz:- cms op· afgelegden ambtaee4 ia: opgemaakt, en , 

get.e-kend ti.t:, rappoa!.t •---::---:o---:--.. ----~-:-:-----------

Aan den Heér 
Commi.aSJE"i.& Tan Polltie 
te: ·liiolle:+î 

ZIEN 
zwm.r;r: 

13 MEI1947 
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·Origineel i~ .............. .9P. : .. :3..4.3.............................................. Naam MAANRAPPORTEN GELDERLAND 
·····························-········-·· ---·········································································· 

Volg nr ............................ Ag, nr ...... 13.54.5. ................. Aard van het stuk ........................................................................... ~ ................ . 

Afz. . .... G9~.~-.Y..~ .. P9.l.!!..Ar..nb..~.m. ................. :................ Datum .: .. 8.~.4.~.4? ............. .. 

Na de hervatting llle~-werkzaamheden bij' de-Wederopbouw te Arnhem 
heeft een staking.gedreigd onder een groep van ong.l70 buitensteed-

scha bouwvakarbeiders, werkzaam bij de aannemersfirma van Werven en 
Co te Amsterdam, welke firma den wederopbouw van plm. 300 woningen 
uitvoert. De oorzaak hiervan was, dat de arbeiders des Vrijdags
avonds hun wekelijksehen werktijd wilden beeindigen om de Zaterdag 
th~is te kunnen doorbrengen. Daartoe zouden zij dan hun weielijksche 
werkuren in de eerste vijf dagen volmaken. 
Door den Dienst van den Wederopbouw werd hierin bewilligdl. De aan
nemersfirma wilde echter d~ewone ~ Urige ·arbeidsdag met door
werken op iaterdag voormiddags. Besprekingen tusschen aannemers
firma en de drie vakbonden h~dden geen resultaat. (de E.V.C. nam 
niet 'aan de besprekingen dE;lel.) De aannemersfirma dreigde met ont-

- slag van hen, die hun werktijd des Vrijdagsavonds beeindigden. 
De a:rbefders vertrokken toch op Vrijdagavond, waàrschijnlijk omdat· 
zij zich gesteund voelden door de· houdihg van den Dienst van den 
Wederopbouw. De aannemersfirma heeft blijkbaar· zijn standpunt 
laten varen, want sinds twee weken wordt er Zaterdags niet gewerkt, 
terwijl er niemand is ontslagen. 

(_. 

Op aanwijzing van B. 

Uitgetrokken door .................................................................... JW........... Afd./Sectie ....... AQD ................... Datum !.9..~.~::-:4.'-........... .. 

\ 
. \ A.L. 17249-'4:7 
// 



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST. 

BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 
H. 0. NETHERl.ANDS SECURITY SERVICE Vaturn 

·Date 29 November 1946. 

Nr. 196/ '46.GEHEIM. 
Onderwe~p 2 4 uurstaking op Walcheren. 
Subject 

Bijlegen 

Enclosures 

Typ. 
Otct. 

Aan 

1 

.Naar aanleiding van Uw schrijven nr B 5443, 
GEHEIM,d.d.25 November 1946,betreffende 24 uur 
staking op Walcheren, en met verwijzing naar mijn· 
rapport nr 185 d.d.9-ll-1946,over die zelfde aan
gelegenheid,heb ik Willem Verhulst,Opperwachtmees 
ter der Rijkspolitie te Goes,de eer U Hoog Edel Ge 
strenge beleefd te berichten,dat ik dienaangaande 
nog een nader onderzoek ingest'el<U. 

Het is mjj bekend geworden dat aan deze staking 
inderdaad circa 2000 bouwvakarbeiders hebben deel 
genomen.Dit waren echter niet allen arbeiders uit 
.Walcheren,doch ook uit Wettelijk-Zeeuwsch-Vlaande
ren,welke voor die gelegenheid naar Middelburg 
waren gekomen om deel te nemen aan de vergadering 
te Middel burg. 1 

Sympathiestakingen hebben in Zeeland niet I 
plaat~ gevonden,wel werd beweerd dat deze in Lim-' 
burg zouden zijn gehouden,dit is mij echter niet 
bekend. 

De stakers waren allen lieden die uit Holland 
kwamen.De arbeiders te Vlissingen bij de particu
liere ondernemers werkten normaal door. 

De staking ging uit van de E.V.C.en door haar 
werden pamfletten verspreid om sympathiestakingen

1 

~e houden.Men gaf voor dat deze staking gesteund 
v.erd door het N.V.V.en andere organisaties,dit 
was echter een verkeerde ~oorstelling van zaken 
waardoor men de arbeiders trachtte ,te misleiden. 

De reden waarom werd gestaakt lag naar men mjj 
mede deelde in het feit dat de arbeiders die voo-r 
heen met auto's van en naar huis werden gebracht 
in den vervolge per trein moesten reizen,waardoor 
ze 's Zaterdags later thuis. k'>.amen en 'sMaandags 
·vroeger van huis moesten. 

Ongeregeldheden hebben gedurende~taking niet 
plaats gevonden.Het geheele politie aparaat op 

Walcheren was geconsigne8rd,voorak omdat het ge
rucht liep dat er een algemaane staking over het 

1 geheele land was uitgebroken. · 

v. 
den Hoog Edel Gestrenge Heer 
Luitenant Kolonel J.G.CRA~BENDAM. 

te 
's-GRAVENHAGE (Javastraat 68). 

C.B. 2393 • 50.000 • 12 • '45 
BNV 51 
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g,. v. !?.· 
-r~J 

Roermond, 25 November 1~. \~-~ OV. 
·===========·= 

~.·. !2: _gy' !§-- Gehe 1m. 
===========~===== 

Onderwerp: "Bezoek aan Commissaris l:!,B Politie 1! Venlo'! 

Bijlagen 

AAN 

twee. . .. 

Ik heb de eer U HoogEdelGestrenge 
_ beleefd te berichten, dat ik vandaag 25 November, een bezoek 

heb gebracht aan den kort geleden benoemden Commissaris van 
Politie te Venlo, de Heer Eissens • 

. \ Tijdens het onderhoud dat ik met z.w.E.Q. over Uw dienst 
had, .deelde hij mij mede, dat hij gaarne zijne medewerking aan ! 
Uw dienst verleende, doch hij vond het vreemd, dat deze medewer
king niet verplicht van hoogerhand werd opgelegd. 

Verder deelde hij mij mede, dat op 15 November j.l.- in de 
week dat ik in verband met een ab~s in mijn keel, in Tilburg 
heb vertoefd- in Venlo een wilde protest-staking had plaats 
gehad, onder de arbeiders van den Weder2gbouw1 nadat daags te 
voren 14 November, over deze stakinêtëënm~dering was gehou
den in den zaal van Heuts, aan de Parkstraat te Venlo. 

Van deze vergader!~, alsmede van de staking had genoemde 
Heer Commissaris volgens zijn zeggen, een verslag gezonden aan ' 
den Heer Procureur-Generaal,te 's-Hertogenbosch. 

Op mijn verzoek stond hij mij welwillend een afschrift van 
het rapport van genoemde vergadering en een afschrift van het 
_verslag van de staking af •. 

Deze afschr~~en worden bij dit schrijven overgelegd. 
z.w.E.G. verzocht mij, U te verzoeten, hem te willen bedanken 
voor de medewerking aan mij verleend. 

Ik heb hem beloofd, aan dit verzoek te zullen voldoen. 

V~~ t·~ 
r~(t::..___. . ~ . .,.,;( 
~ ~- :.>~ 

R. 

I 

I 

den Heer -Hoofd van den Q. !• !?.• 

Java straat, No: 68, 

's- G R A V E N H A G E. 
-----------------~-----
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OOI!MlSSARIAA! YJ.I' POLITIE 
YB:WLO 

JJo. 6 8 YY ~ 
Onderwerp; 
Gehouden bijeenkomst 
voor een proteststaking. 

B a: p p o r t 
==========~======~=~=-= 

Ik ondergeteekende, Peter Hendrikus lleurkens, 
agent van politie te Venlo,heb te eer UEdelGeetrenge beleefd het 
volgende te rapportee:ren; 
Op 14 November 1946 ~erd mij door den zaàlhouder Heuts aan de 
Parkstraat alhier medegedeeld, dat dien avond in zijn zaal een 
bijeenkomst zou worden gehouden voor de arbeiders gelegen in de 
barakken aan de Maas.De huurders der zaal hadden hem verzekerd 
dat deze bijeenkomst mets met politiek te doen had,doch allee». 
werd gehouden om de belangen dier arbeiders te bespreken.Er zou. .... 
den circa 400 personen verwacht worden. 
Ik relatant heb mij te cuoa 20.15 uur in die zaal begeven •• · 
bleek mij dat aldaar,naar schatting,ruim 300 personen aanwezig 
waren.Blijkbaar waren het allen arbeiders van buitgn de eta4,al
thana ik kende llieaand hiervan.Op het podium stond een spreker, 

·-' die ik nadien kameraad van Leeuwen hoorde noemen, terwijl daar 
nog een drietal personen aan een tateltte geseten waren die 
blijkbaar de leiding van deze bijeenkom·st haddea.De spreker h.•l 
de o.a. mede dat men deze bijeeDkor.nst had belegd om te protear\ee 
ren tegen de invoering van de z.g.wi.nterregeling.Zoover ik .Uii.1 
ziJn toespraak kon opmaken hield d'eze WiJlterregeling U,.dat de 
arbeidera uit Holland die hier 1n de omgeving tewerlt geeteld sUfl 
voordien alken Vrijdag-avond naar hunne gezinnea konden te~~ 
keeren doOh ua voortaan Zaterdaga-$orgeas nog moesten werke~ •• 
eerst 1a-.erdaga-mi•tags met de au-to's naer hunne resp. woooa.,.. 
plaatsGn werden teruggebracht, waardoor zij laat in den avond ia 
hunne woonplaatsen arriveerden. Daar zij lr'Iaandags-morgeDS weer op 
tijd na ar hun werk moe sten te mglte eren werd hierdoor hUil geziu
verband :ben zeerste gesohaaél. Spreker deel de mede dat de betrok
ken arbeiders warená bijeengeroepen om te besliasen over een pro 
teststaking van 24 uur te houden op morgen (Vrijdag) .Op diea dag 
zou een contact-oommissie worden afgevaardigd om over deze wi•
terregeling een onderhoud te hebben met den betrokken Minister 
o! diens vervanger.De te hoaden proteststaking moest dan dienen 
om di~ onderhoud kracht bij te zetten.TeveDS zou dan door de 
stakere te Ve.nlo en o~gevillg een prote st-teleg.ram aan den lini$.;., 
ter worden gezonden.Tevel'18 zou men door deze staking zich soli- .· 
dair verklaren met de kameraden in Zeeland,die een dergelijke 
staking hadden gehouden en hierdoor geen nadeelige gevolgenhad
den onde:rvonden.Hierna kregen nog enkele afgevaardigden van de 
tewe~gea,elde ·arbeiders uit Venray,Roermond en Echt. het woord 
die zeidep. dat de ingevoerde win'\erregeling niet zonder meer ào, 
de arbeiders ~vaard modh' worden en stelden voor om hiertesea 
te protasteeren door een 24-uur staking.Een der sprekers meeu~• 
dat men beter lijdelijk vorzet kon toepassen, daar hieraan m~a<hlt' 
rieic9 voor den arbeider verbonden was .Nadat nog eak:ele pereonJJJ. 
uit de zaal h~Jil,}~leelti.ng in deze hadden gezegd,'Verzooht de)·.''""'"' 
ding de aan~·rtlie tegen deze staking wartUl hun hand op '' 
steken.Aoht pereonen stalten <Ie hallel op eB hieru1 t werd door. «~• 
leiding geao:noludeerd dat het besluit om te staken we.a aSJJgeD:o..;.; 
men. Verder werd de arbeiders nog geadviseerd om JlaaJldagmorgea 
gewoon naar de plaats te gaan waar zij anders door de auto's -...):' 
den opgehaald. Souden de au.'o' s lliet ter plaatse zijn da,n moe·• tea 
zij zioh ,begeven naar de reep. l.rbeic3Sbureaux voor vervoer naar· 
de plaats van 1ierwerkstel11Dg.Jiooht zulks geweigerd worden ao 
moesten zij op eigen gelegenheid ~ar deze plaEï '\is reizen a s ie 
bij de aannnemers ael deu. Toen werd gevraagd wie Yaa de aanwec1 .... 
gen morselSIDiddag (VriJdag) op eigen gelegenheid naar huis sOltAtJI; 



·' 
reizen staken minstens tweederden van de aanwezigen de hartl op. 
Verder werd besloten dat de betrokken arbeidera morpnvrçeg -( 
Vrijdag) te 9 uur op het Jlgr.:Jolensplein bijeen z()Ude-.lto-. .•• 
hierm de stad in te ga&ll om de burgers in kennis te 'at•~a _., 
de reden der staking. Veder werd verzocht om zich als aed1oipl1-
neerde arbeidera te ge,~:e:agen eD vooral de arbeidera 1 diè' meeD,4fll 
dat zij aan deze a takUll !liet moeHall dee l:nemen,ongemo.eicS te la
ten.Vefwaoht werd dat iedereen zich solidair zou verklaren.Blèr
na ging deze bi je eD.komst ui te en ten oiroa half tien uur. 
O:tsohoon dit niet ui11druk:kel1jk i,s ve litlaard,heb ik toch dex. ia
druk gekregen dat het meerendeel der sprekers en de leidtng sijn 
aangesloten bij de Eenheide-vakoentrale .Enkele sprekers vetklaar 
den sengesloten te zijn bij het •• v.v. dooh deelden hierbij me~e 
dat het heden den laatsten dag was, blijkbaar omdat zij va;n dit 
Bestuur ni·et de medewerking hadden verkregen die zij ve r.vaoh'"· 
hadden. Van de lta,holieke of de Christeli.jka vakbonden was blijk
ba.ar niemand aanwezig. Voor mijne koma11 zouden wel een tweeta;. vaJI 
deze afgevaardigden in de zaal zij.n geweest., doch na t.en t~·,: .. be~ 
spreking met de leiding, zijn ve:rtrokken. . . .. · 
Na afloop dezer bijeenkomst heb ik mij direot naar het Politi-t:
bureau begeven en UEG: met mijne bevindingen in kennis ges-teld. 
Waarvan door mij is opgemaakt dit rapport op den eed afgelegd 
bij den aanvang mijner bedieni~. 

Aan den l:leer e n 1 o, 15 Jrovember 194-ó. 
Oommissaris van Politie ~~ ~ ' 

te Venlo ~/~~ 
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C<1IÏi.mis98riaat van Politie 
,· V E N L 0 

No. 6844. 
Onderwerp: 

Afschrift 

Venlo, ]5 November 194b. 

Wilde protest-staking van te 
Venlo werkzaam zijnde,buiten 
deze gemeente woonachtige 
arbeiders. 

I 

Ik heb de eer TIEdalGrootAchtbare beleefd het na
volgende te berichten. 

Op 14 November 194b,omstreeks 20 uur,is in de 
zaal "Flora" ,Parkstraat .Venlo,door ongeveer 250 buiten 
Venlo wonender:arbeiders van den Wederopbouw te Venlo,een 
vergadering gehouden teneinde te protaste eren tegen een 
nieuw in te voeren werkregeling z.g. "Winterregeling" . 

.De leidere der vergadering noemden zich de "Con
tact-commiseie".De beetuursleden der vakbonden hadden be
zwaar tegen deze "commisaie" hetgeen echter niet werd ge
accepteerd. 

De E. V.C. vervulde in deze beweging een stuwende 
rol.Het grGs der aanwezige arbeiders bleek in de E.V.C. te 
zijn georganiseerd. 

Voorgesteld werd op 15 November 1946 de "con'tact
commiseie" af te vaardigen naar den Miniater,terwijl de ar
beiders te Venlo,teneinde een en ander kracht bij te zetten 
een proteststaking zouden houden. 

Om 9 uur hedenmorgen verzamelden zich op he:t Mgr. 
Noleneplein alhier een )00-stakers,die vandaar naar de 
'1:Iarkt vertrokken.Aldaar werd he:b door de Politie aangezegd 
geen optocht te houden en zich,in het belang van de open
bare orde en veiligheid te verspreiden. Hierop zakt en de 
stakers,in kleine groepjes,via Vleeschstraat en Klaasstraat 
alwaar het aantal inmiddels al was geslonken tot ongeveer 
180 personen,af naar het station en vandaar via Kaldenker
kerweg terug naar de stad .Het totaal der aanwezige stakers 
was alàa~rng~slonken tot ongeveer 60 tot 70 personen,die 
zich kort~~ijd,omstreeks 10 uur,geheel verspfeid hadden. 

Volgens bekomen inlichtingen heeft het meeren
deel der stakers om 12 uur des middags het werk hervat,ter
wijl de anderen per trein naar hun woonplaats zijn gekee:rd. 

De Politie waleeeri~n ander volkomen meester. 
Wanordelijkheden deden zich niet voornoch stremmingen ~an 
het ve :rlce er. 

De Commissaris van Politie 
( get) Eissens. 



AAN: 

25 November 6o 

GE HE I 14. 

n.. RD. 

Onder verwijzing naar een artikel in "'De Tribune" van 
16 November 1946 met het opsohrit~ "De toestand bij de weder. 
opbouw te Walcheren", verzoek ik U mij een versl.ag te doen toe
komen van de daarin vermelde 24 uur-pro11ststaking onder de bouw
vakarbeiders- waaraan 2000 werkl.ieden zo~den hebben deel.genomen, 
terwijl ook op andere pl.aatsen solidariteitsstakingen zouden zijn 
uitgebroken. Het Hoofd van den 

CENTBALEN VEILIGHEIDSDIENST 
voor dezen 

den Heer w. Verhulst 
Uiddelburgachestraàt 23 
GOES. 

de Lui tenan.t-Kol.onel 

·-
Z .G.Crabbenda:.m.. 
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BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 
H. 0. NETHERLANDS SECURITY SERVICE 

Datum 
Dat;;-

9 November 1946. 

Nr. 

Onderwerp 

Subject 

Bljla_gen 

Enclosures 

Typ. 

Die!. 

185/1946.GEHEIM. ,...-,:, 
'11--- ) 1 ::, ::'; 24 uur staking op 

Vialcheren. 
""' ' -' . / 1 i '. ·.) J' 

twee dagbladen. 

Aan 

\. 
1& ,:::, ··) 

Hierbij heb ik Vvillem Verhulst ,Hoofd-.èi.ech'='rcheur 
te Goes,de eer U Hoo~ Edel Gestrenge,~eleefd te 
doen toekomen twee dagblaûen,:ul!I.De Yaarheid~van 7 
l'fovember 1946,en"Zeeuwsch Dagblad" van 7 November 
1946.In!tbladen komt een stukje voor over de 24 uur 
staking bU de Wederopbouw van ~alvheren. 

Naar aanleiding daarvan heb ik de eer U verder 
nog mede te deelen dat de stakers 09 den dag der 
staking een vergadering hebben gehouden te Middel
burg in het gebouw Schuttershof.Deze vergadering 
werd bezocht door cirua 1000 personen.Enkule onbe
kende sp~~kers voerden het woord. 

Alles had een rustig verloop. 
De verschillende vakbonden steunden deze sta

king niet.Overigens ~etreft het hier de oude kwes
tie.De arbeiders willen altijd Vrjdags naar huis en 
niet Zaterdags.Reeds eçrder is daar over al eens 
een soort wilde staking geweest. 

v. 
den Heer Hoofd van den 
Centralen Veilikheidsdienst 

te 
's-G~AVENHAGE (Javastraat 68). 

' 
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.2~-urige prot~stStaking .in de 
.wederopbouw 

Winter- en verlofregeling leidt. tot 
grote ontstemming 

;AMSTERDAM 
''. 

SOLIDAIR 
Heden vindt er bij de weder• 
opbouw op Walcheren een 24· 
~rage protestat~tklng plaats door, 
de :arb,eldera aidaar werkzaam. 
·Aanleiding hiertoe la de doorge
. vol!lrde winter- en- verlofregeling, 
'waarvan wij reeds.eerder melding 
h~ben gemaakt. In het kort komt 
d~ toestand op het volgende neer:' . . . 

missie. De eerste· is lid van de 
R.K.W.V. en de tweede is lid van 
het N.V.V. 

Niettegenstaande dit feit, 
wor<lt van de zijde der Be
drtifsunie (die deze regeling, 
h;rgesteld (}oor het ministerie 
va1;1 de Wederopbouw, heeft 

· , goed~ekeurd) heftig teg-en 
äeze commissie en ook tegen 
de proteststaking geageerd. 

Nader vernemen wtl. dat in de 
overige .wederopbouwgebieden als 
Brabant en Limburg, eveneens 
een 24-urige proteststaking- word 
georga:niseerd uit solidariteit me 
de arbeiders van Walcheren. 
Ook d·e Amsterdammers, werk
~aam C>p SchlJ?hOl; · zullen heden 
dag 1 uu~ proteststaken. 

:LoOnderviD.g van f 6 à. 10 per 
·:we~ •. Zaterdagiworid komen <t.J 
· · rlS,èiders met· hun loon laat 
i ;tb~, Z()dàt de hûlsvtouwen geen 
I lnlWPen .. · .. meer , , kunnén · {}oen. 
'i's--tiaandagsmorgens moeten de K.L.M.-toes· tel maakte ~äïftlen z.eer Vroeg op staan, in 
~A,Jnster(ijun b.v. om 4 uur, hetgeen dl d' 
Wodr. velen een uur lopen naar het. 000 an mg 
l'station betekent. . 
àe •: contactcommissie gevormd De Lockhe~ Constellation PH-T:A. v 
~-t' . . • moest op ZIJn wèg van Amsterdam 
·~ de arbeiders werkzaam op naar New York een noodlanding ma
. ,sf:.~eren, hee:6t . deze-. protest- ken op het vliegveld Santa Maria 
· taJ!:m.g geproclameerd e'n· beeft op de Azoren. waardoor het toestel 
. · ~en manifest de grieven en beschadiging opliep De passllgiers, 
:. leil samengev. at Dit· manifest I die hun reis niet konden voortzet-

(indertekend door de heren ten, zullen door de DC-4 "Friesland" . :· k · worden opgehaald, welke heden 
· uaq •· sec~tarls en H. Peper- (Woensdag)middag van Schiphol 
' c;>orn, vool'Zltter van deze com. vertrekt, . 

~· • " I • 


