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Hierbij heb ik de eer U te doo*n toekomen

eon rapport betreffende een wilde staking bij de
Pa» Scholten, alhier.
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Verslag van de wilde staking bij de fabriek van

de Firma Scholten,zonwering- en zeildoekindustrie

te Snschede.

Aantal stakers : 16.

Totaal werkzaam: ongeveer 100 werknemers.

Duur: ï Juni 1952 tot 5 Juni 1952.

f Bemiddeling: Uhiebonden.

Door de E.7.C. werd gestookt.

Oorzaak en verloop : Dê lonen van een twintigtal jeugdige arbeiders,

die waren aangenomen op een loon van ongeveer F. 20.—.

per week, ontvingen door een speciale tariefering ruim

F. 40.—. per week. De directie, vrezende dat de arbeids-

inspectie zou ingrijpen, nam in overleg met het personeel

het besluit een ander tarief in te voeren, opdat hierdoor

mede een meer redelijke verhouding zou worden geschapen

tussen de lonen der oudere en jongere werkkrachten.

Voorts werd in verband met een tweetal grote militaire

orders, namelijk voor de U.8*A. en het Nederlandse leger,

ter grootte van circa F. 2.500.000., een ploegenstelsel

ingesteld»Hiervoor werd niet, zoals in de textielindustrie

gebruikelijk is een toeslag van 10 % gegeven.Dit omdat

het bedrijf tot dusver niet onder een G.A.O» is te bren-

gen.De directie meende, hoewel zij hiertoe wel genegen

was, hiertoe niet te mogen overgaan.

Na bemiddeling van vertegenwoordigers der Uniebonden

werd besloten het werk te hervatten onCder de voorwaarde,

dat de door de directie voorgestelde tariefering zou wor-

- den -
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den ingevoerd en aan de ploegenarbeiders het basisloon zou

worden uitgekeerd , vermeerderd met 1C$.

Het betrof hier een aantal jeugdige arbeiders, die in

verband met de genoemde grote orders tijdelijk in dienst

waren genomen,

i i r ut»-V* De ATEK (E.Y.C.) stookte bij monde van haar hoofdbe-
jWt>fïJt**r

k* P* pjstuurder WOUTER VEEÏÏVLIEE ( 19-7-18) onder de stakers , ter -j

wijl deze bij de ingang van het bedrijf stonden. :

Op 5 Juni 1952 werd het werk hervat, behoudens door ;

een zevental arbeiders, die door de directie werden ontsla-

gen, omdat deze naar de mening van de directie tijdens de

staking te fel hadden geageerd.

Op 4 Juni 1952 werd door een tweetal agenten van politie

toezicht bij de poort van het bedrijf gehouden, omdat de

directie de stakers de toegang weigerde.De stakers, onder

wie zich eerder genoemde ATEK-hoofdbestuurder bevond,die

hen opstookte, begonnen daar op demonstratieve wijze lied-

jes, o.a. over Korea te zingen.

De 2 politiemannen - in de "Waarheid" van 5-6-52 aan-

geduid met "een sterke politiemacht** vorderden xxx de

stakers in verband met de ontstane verstoring der openbare

orde, die publieke belangstelling begon te trekken,zich te

verwijderen.Toen hieraan niet werd voldaan, werd tegen een

tweetal personen opgetreden met de wapenstok, waarna allen

zich verwijderden.
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Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een ver-
slag van de te Enschede gehouden wilde staking bij de N.V,
G.I. IISSELIÏÏK1s Textielmaatschappij.
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' 28 Februari 1952

Verslag van de wilde staking bij de ïï.Y.
S.W.WISSELIKK'S TBXTIEEMAATSCHAPPY

te
E N S C H E D E

in hun werk

c

O

Personeel totaal 100 personen;
aantal stakers 40 personen ( de gehele weverij ).

De Directie van bovengenoemd bedrijf was reeds enige
tijd bezig met ïtet vaststellen van een zgn. wetenschap-
pelijk/̂  tarief voor de wevers.

Het doel hiervan was, de wevers/meer te belasten. Tot
op heden waren deze arbeiders tot 80 % belast. Met deze
nieuwe regeling werd het aantal te bedienen getouwen van
5 op 6 gebracht, hetgeen een belasting van 90 % betekent.

De oude lonen van de wevers lagen boven het door de
C.A.O. toegestane plafond en de directie was van-mening,
dat het nieuwe tarief hierin practisch geen verandering
zou brengen. Wel bestond h.i. de mogelijkheid, dat in de
lonen enkele verschuivingen zouden plaatsvinden, al naar
gelang de door de werknemer geleverde prestatie.

De directie had voor de invoering van dit nieuwe ta-
rief een overgangstijd vastgesteld van 8 weken. De werk-
nemers zouden op hun loon een toeslag van 8 % ontvangen,
welke toeslag elke week met l % .verminderde.

( In het bedrijf was een tariefscornmissie gekozen, welke
de beschikking had over alle gegevens betreffende dit
nieuwe tarief.

De Unie Bonden waren door de directie met de verande-
ring in kennis gesteld.

"De Waarheid" vestigde in een tweetal berichten, resp.
dd.2-11-51 en 21-1-52 de aandacht op deze aangelegenheid.

Uit gesprekken met enkele op dit bedrijf werkzame
wevers bleek, dat zij de mening waren toegedaan, dat dit
nieuwe tarief voor hen een loonsverlaging van plm. F.10,—
per week zou betekenen. Volgens hen was het de bedoeling
van de directie de oude lonen aan te passen aan de C.A.O..

Op Donderdag 21-2-52 werden door de v/evers van d& mor-
genploeg de getouwen stopgezet,als protest tegen de in-
voering van het nieuwe tarie-f.

Nadien werd op advies van een kern-lid het werk her-
vat, zodat het mogelijk bleef om de directie om een onder-
houd te verzoeken. Zonder echter de komst van de leden van
de directie af te wachten werden om half acht de getouwen
weer stopgezet.

Nadien bleek, dat de directie niet van plan was enig
overleg te plegen, voor dat de werkzaamheden normaal waren
hervat. De wevers weigerden echter aan het werk te gaan.

Als agitator^ is aan te mairken:

Hendrik Engelbert EBBEEINZ, geboren te Hengelo (0),13-1-93
wonende te Enschede, G-alvanistraat 46. Wegens zijn houding
bij dit conflict werd hij door de directie op staande voet
ontslagen.

De stakende wevers weigerden de fabriek te verlaten
-en moesten-



en moesten met zachte drang door,4e gemeente-politie uit
het bedrijf worden verwijderd.

Met uitzondering van drie personen gingen ook de
wevers van de middagploeg in staking.

De directie stelde nadien de eis,, dat de werkzaam-
heden op Maandag 25-2-52 zouden moeten zijn hervat, daar
de stakers zich anders als ontslagen Iconden beschouwen.

Op Vrijdag 22—2-52 werd een stakingsvergadering ge-
houden, waarop de E,V.C. vertegenwoordigd was door Fre-
derik LEUSHUIS, (geb.21-5-03).

Op deze vergadering werd het volgende stakings-comité
gekozen :

t. \UM Jan GEHRITSEÏÏ, geb. te Veenendaal, 4-2-04, vz.;
Gerhard Gerrit SELKES, geb. te Enschede, 21-11-13,
wonende te Enschede, Willem de Clercq.str.57, lid
secretaris;

-Jan van DALBÏÏ (geb. 17-8-96), lid BYC;
. i^\f Johan VERSTEEG-, geb. te Borculo, 1-9-14, woneade te

s-. <•"-<— Y Bnschede, Getfertweg 235, ongeorganiseerd, penningm.;
^ Seider de GR003T, geb. te Lonneker, 21-11-22, wonende

te Enschede, RijXksstraat 266, in 1950 lid BVC, thans
ongeorganiseerd ĵ
Willem Frederik Pi^ÖTMA, geb. te Zutfen, 1-3-12, wonen-
de te Enschede, Jaeobastraat 27, lid HVY.

Een BVC-bestuurder verzocht ge'durende deze actie de
directie van het bedrijf telefonisch om een onderhoud,
doch de directie weigerde met deze organisatie te spreken.

Op Maandag 25-2-52 werden de werkzaamheden normaal
• hervat, waarna de bestuurders van de Unie-bonden overleg
pleegden met.de directie over het nieuwe tarief.

-> . ,"De, waarheid" van 22-2-52 maakte melding van deze
staking met eerr""bericht op de voorpagina , getiteld :
" Strijd ontbrand in de textielindustrie . v

C''
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Verband ing no» 4-9 Vertrouwelijk.

,7*- H/hw. no* 4/SjZ

QKDSRŴ RP :

Staking bij de firma

N.V.Hedeaan Jr. Textielfabrieken,

f

In verband aet de staking bij de N.V. Hedeaan Jr.
Textielfabrieken, hier ter stede, heb ik de eer UEdelGestrea

ge het volgende te berichten.
\p Dinsdag,, 18 Septeaber 1951 te ongeveer 17.4-5 uur
\r was in café Kaaerling, Ootaarsuasestraat no. 251 te Alaelo,

ti^ s
' door personeelsleden der firaa Hedaaan een vergadering be-

legd.
Op deze vergadering, welke onder leiding stond van

de Kringbestuurder der R.K. Textielarbaidersbond "St. Laa-
/ bertus", waren ook de stakende arbeidsters van genoeade fir-

aa aanwezig.
Door de kringbestuurder werd, voordat hij aet zijn

betoog begon gevraagd, of zich in de zaal ook leden der EVG,
of arbeiders, die op een of andere wijze aiet deze organisa-
tie in verbinding staan, bevonden. Zo ja, dan verzocht hij
deze de zaal te verlaten»0p dit gezegde werd door nieaand

gereageerd.
Spreker stelde de stakende arbeidsters! voor, aorgen-

vröeg noraaal het werk te hervatten. Hij beloofde, dat die
aorgen door de Unie-Bonden aet de Directie van het bedrijf,

deze questie zou worden besproken»
Is, zo zei spreker, de Directie genegen de aangekon-

(̂  - digde loonsverlaging in te trekken, dan zal dit de arbeid-
sters kenbaar worden geaaakt, waarna allen noraaal aan-het
werk blijvenjindien de Directie echter een tussenvoorstel
zou doen, dan zal dit voorstel ••..-aSrst aet de betrokken meis-
jes worden besproken, voordat de Unie-Bonden hierin enige
besluiten neaen. Indien de Directie echter haar standpunt
aangaande de loonsverlaging niet wenste te v/a-izigen, dan
zullen aldus spreker de Unie-Bonden achter de stakende aeis-|

j es gaan staan»
Deze staking is. volgens spreker, echter een"wilde

staking", daar zij zonder overleg met de bonden is ingezet,
Met dit voorstel van de Kringbestuurder gingen alle

stakende arbeidsters accoord, waarna allen beloofden Woens-
dagmorgen noraaal het werk te zullen hervatten.

Op Woensdag, 19 Septeaber 1951 °a 11.15 uur vond ten
kantore der firaa Hedeaan een bespreking plaats tussen de

- VOORZITTER -
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voorzitter en kringbestuurders der Uni0-Bonden, de voorzitter
der fabrikantenvereniging en de Directeur van het bedrijf.

Door de voorzitter der Fabrikantenvereniging werd de
Directeur verweten, dat hij deze maatregel had genomen, on-
danks het feit, dat dooa* de fabrikantenvereniging was beslo-

ten, dat voorlopig geen loonsverlagingen zouden worden gegeven
Hij snelde de Directeur dan ook voor de aangekondigde loons-
verlaging in te trekken.

Aanvankelijk weigerde de Directeur aan d$̂  voorstel te
voldoen, doch toen hij, na lang over en weer gepraat inzag,
dat voor hen geen andere weg openstond, beloofde hij de voor-

gestelde loonsverlaging te zullen intrekken, onder voorwaarde^
dat de tarierslonen der stakende arbeidsters binaen enkele
"weken zouden worden herzien, waarna deze herziening aan de

l Unie.Bonden ter goedkeuring zouden worden voorgelegd.
Met dit voorstel gingen de ünie-Bondenbestuurders

accoord.
Wat de van arbeid uitgesloten arbeiders van het bedrijf

betreft, hiervoor wilde de Directie bij da Arbeidsinspectie
een vergunning voor Minder arbeid aanvragen4 waarna deze ar-
beiders 80$ van hun loon zullen ontvangen.

Na de ttiddag werden de arbeiders van het bedrijf aet
de resultaten van de bespreking in kennis gesteld.

Door de betrokken arbeiders (sters) werden deze resul-
taten goedgekeurd, zodat thans weer normaal ieder zijn/haar
opgedragen arbeid verricht»

C'
21 September 1951*



Verbinding nG» 29.
H/hw. no.

Diens t geheim

ï r"~y Propaganda-actie "SVC",
''"-. c

HierbiJ^-hréb ik de eer UEdelGestrenge een exemplaar van
de pamfletten te doen toekomen, welke op Dinsdag, 18 Septesiber
1951 aan de poorten der IT.V.Hedejsian Jr.Textielfabrieken, alhiei
in verband met de aldaar gehouden staking, door leden der SVG
werden afgegeven»

(•>
21 September 1951.

C
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Verbinding no. 49 Vertrouwelijk /ff}1'/"*
H/hw. no. ft $rt^ "^
OHDSRW3RP: flĵ "1 *"
Staking.. U.V.Hedeman Jr. Textielfabrieken.

17 SER 1951 i

J ACD///̂ V.̂  i
W W "• i .1

In verband iaat mijn rapport dd. 13 September 1951
Onderwerp Staking bij de N.V. Hedeman Jr.Textielfabrieken,
heb ik de eer UEdelGastrenge liet volgende te berichten.

Door de Directie van het bedrij f zijn tot heden on-
geveer 60 arbeiders naar huis gezonden.

Door de leiding der fabriek is hun medegedeeld, dat
zij zolang de staking voortduurt, «aar thuis moeten blijven,
omdat er geen materiaal voor deze arbeiders, die allen in
de afdeling zijdeweverij te werk zijn gesteld, meer aanwe-
zig is.

De uitgesloten arbeiders is aangezegd, dat zij op
geen enkele uitkering van de zijde der Directie moeten re-
kenen, daar deze staking en alle gevolgen daarvan niet haar
schuld, doch de schuld der stakende arbeidsters is.

Het is echter niet aannemelijk, dat dit bedrijf, na-
dat de afdeling "Spoelderij" en "Scheerderij" slechts één
dag stil staat, niet meer in staat is haar arbeiders aan
het werk te houden»

Het is zeer wel aogelijk, dat de Directie, door deze
mensen van het werk uit te sluiten, de stakende arbeidsters
wil bewegen, het werk weer te hervatten»

Door leden der ATEK werd op Dinsdag, 11 September
1951 aan de poorten van het bedrijf pamfletten uitgegeven»

Een afschrift van deze pamfletten wordt bij dit rap-
port gevoegd, \?

Tot heden heeft de ATEK nog geen con*tact met de sta-
kende arbeidsters gezocht*

14 September 1951

C



Verbinding no. 49 Ver trouwe! i.1 k *
H/hw. no.
ONDERWERP :
Staking bij de
ÏT*V* H.Hedeiaan Jr.Textielfabrieken.

i/V

14 SEf» 195*

Hierbij heb ik de eer UEdslG-estrenge het volgende
te berichten»

Op Vrijdag» 6 September 1951 werd door de Directie
der H.V* H.Hedeman Jr. textielfabrieken, hier ter stede,

«{SC
aan de'arbeidsters der afdelingen "Spoelderij","Scheerde-
rij" en enige rijgsters bekend gemaakt, dat hun lonen,
welke boven het C.A.O. liggen, met dit C.A.Q. gelijk zou-
den worden gesteld*

Daar dit voor deze arbeidsters een loonsverlaging
van 10- tot 17$ betekende, is dit niet direct door deze
meisjes aanvaard, doch vroegen zij een bespreking met de
Directie aan. Tijdens deze bespreking, welke ongeveer
twee uren diurde, werd door de in het bedrijf achtergeble-
ven meisjes niet doorgewerkt*

Het resultaat van deze bespreking was, dat de Direc
toe beloofde, hun standpunt binnen een week kenbaar te
zullen maken*

Op Woensdag, 12 September 1951 te ongeveer 16.—
uur werd door de Directie van het bedrijf bekend gemaakt,
dat met ingang van de volgende week de lonen van bovenge-
noemde arbeidsters met het C.A.Q» zouden worden gelijkge-
steldf doch daar dit voor de betrokkenen een betrekkelijke
grote loonsverlaging betekende, zou per week 1$ van het
loon worden afgetrokken, zodat na vetrloop van een aantal
weken het loon gelijk met hat C»A,0, zou worden gebracht«

Bij deze bekendmaking was tevens vermeld, dat hier-
over niet meer met de Directie te spreken was, daar deze
maatregel toch zou worden doorgevoerd,omdat de Directie
tegen de huidige lonen voordeliger het garen van een ander
bedrijf kon betrekken»

Als antwoord op deze bekendmaking hebben alle be-
trokken arbeidsters hun machines stop gezet en het bedrijf
verlaten»

Het betreft hier alleen meisjes boven de leeftijd
van 19 jaar.

Verschillende van deze meisjes zijn bij een der
Unie-bonden aangesloten, doch deze staking wordt niet door
deze bonden goedgekeurd.

Voorzover bekend heeft de EVC in deze staking tot
heden nog geen bemoeienis gehad.



Verbinding rio.69.
No.P.36/1951. VERTROUWELIJK.

28-8-1951.

Bij deae heb ik de eer U te doen toekomen het rap-
port no.R.45/19 51,Vertrouwelijk,ddo.29-8-19 51,met
een bijlage te doen toekomen.

,.., ._
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Verbinding no.69,
Ho»R.45/1951. VERTROUWELIJK.

R A P P O R

ïPamfletten van de
AÏSK ïïi v er band met een werk-
staking bij een confectie-
industrie.

C;

Op Maandag,6 Augustus 1951 te 8 uur werd vernomer
dat bij de personeelsingang van de confectie-industrie "Lambooy er
Klunder%Mathildastraat te ' «-Hertogenbosch door 2 mannen aan het
personeel - dat zich. naar het werk begaf -pamfletten met opruiende
inhoud werden uitgereikt.Bij onderzoek i ̂ gebleken, da t deac pamflet
ten - waarvan een afschrift öierbijgaat - werden uitgereikt door

fl.WALTHERUS VAN WIJNGAARDEN,geboren te 7s-H*rtogenbosch,27 Mei
19o7,los-arbeider,wonende te ' s-Hertogenbosch,Keiielsharenhoek 8j

/2.WILHELMUS J0HAMES VAN ©01JEK,geboren te ' s-Hertogenbosch,3 Apri
1892,werkloos sigarenmaker,wonende te ' s-H er togenboseh, Vu gh t er-
straat no.2Q4»Beid«n aijn lid van de CFK en zijn reeds meerdere

malen gemeld wegens hun activiteit voor Ixet communisme.
Naar aanleiding van de inhoud yan die pamfletten

werd dezerzijds een nader onderzoek ingesteld,waarbij gebleken is
dat het navolgende de oorzaak van de actie is gewaest*

KLISABEÏH CATHAHINA VAN DEN BOSCH,geboren te VugW
27-12-1927,wonende te Vught,Versterplein no.!4,was bij deze indus-
trie werkzaam als cheffin van de afdeling "voorarbeid Jurken".Daar
haar moeder in begin Juli 1951 geopereerd moest worden,vroeg zij
op die dag vrij van haar werk.Deze vrije dag werd haar froegestaan.
Enkele dagen later vroeg aij wederom om een vri£e dag.De bedrijfs-
leider stond deze vrije dag niet toe,daar hij de noodzaak ervan
niet kon inzien.De vader van E. G. van den Bosch bel** hierop de di-
recteur van fret bedrijf op,waarop de directeur bij wijze van hoge
uitzondering de gevraagde vrije dag toestond,Op 11 Juli 1951 werd
door E.C.van den Bosch wederom om een vrije dag gevraagd.Deze vr[je
dag werd haar niet toegestaan,mede ook omdat over 2& dag het gehel
bedrijf met vacantie zou gaaneen er een spoedorder voor 7000 Jnp-
ken was binnengekomen.Wederom stelde de vader van het meisje zich
én verbinding met de directeur van het bedrijf.De directeur deelde
de vader aede,dat men maar geen vrij kon blijven geven.Bovendien
deelde de directeur aan de vader van het meisje mede,dat er nog
meer meisjes in het gezin thuis waren,die toch ook voor de zieke
moeder konden zorgen.Sr ontstond een woordenwisseling tussen bei-
den,waarop d« directeur aan vader van den Bosch mededeelde,dat in-
dien atjn dochter de volgende dag niet op haar werk zou verschij-
nen, zij ontslagen zou worden.Op 12 Juli 1951 verscheen mej.van der
Bosoli niet op haar werk.De volgende morgen - 13 Juli 1951 - ver-
scheen zij wederom als gewoon op het werk,dit was te omstreeks
8.15 uur.Haar werd toen medegedeeld,dat zij ontslagen was,wegens
het moedwillig niet op het werk verschijnen op 12 Juli 1951.Na die
mededeling begaf zij zich naar haar afdeling.Wat daar met de daar
werkzame meisjes is besproken,is niet bekend geworden,maar te om-
streeks 8.30 uur legden de meisjes - 25 - op die afdeling het werk
neer.Zij gingen naar de personeelsraad en eisten dat het ontslag
van «ej.van den Bosch «ngedaan werd gemaakt,anders souden allen
ontslag nemen ea het bedrijf verlaten.Deze eis werd niet ingewil-
ligd en daarop verlieten deze 25 meisjes de fabriek.Zij begaven
zich naar het gewestelijk Arbeidsbureau,alhier,waar zij in het on-
gelijk werden gesteld.Sadat diverse ouders van de weggelopen meis-
jes zich met de directie in verbinding hadden gesteld en daar de
directeur de overtuiging had gekregen,dat een gedeelte van deze
meisjes zich had laten beïnvloeden door heetho<5fden,werd besloten
13 van de 25 meisjes weer in dienst te nemen.
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Verbinding no.69,Vervolgblad So.R» 45/1951. ,ddo.29~8-1951.

De meisjes,die op 13 Juli 1951 het werk neer-
legden en daardoor vrijwillig ontslag namen zijn:
1.11. Dorel ei J ers, wonende te Schijndel,Populierenstraat 6;
2„ M» Wiegman s, wonende te Lith,ïngwijk, No.C»:55;
3.M. van Loon,wonende te MieuwkuiïE,,Grotestraat 44;
4.J.van Uden,wonende te Berlicum,Sassenheinïseweg 50;
5.J.Ho evenaars,wonende te Berlicum,Milrooijseweg 95*
6»f .Leenders,wonende te Maasdriel,B.loT;
7.ïh.Veldkmap,wonende te O ss,Hei scheut straat no.5;
8»T.Langenhuyzen,wonende te Schi$ndel,Berkenstraat 16j
9»?ïuvan Rijswijk, wonende te Vu gh t, K ar el Doorman straat 2;
lovB.Buteyn,wonende te 's-Hertogenbosch,Mathildastraat no.6;
11. G". Broekat,wonende te ' s-Hertogenbosch,Wilgenstraat no.26; j
l2.ïh,Bok,wonende te Maren,B.26; !
13.R* van de Pol,wonende te ' s-H er to g enbo s ch., Populier en straat 7;
I4.¥.van Heumen,wonende te Oss,Litb.erweg no.lo2}
15,0.lemunt, wonende te Vught,0ude Baan A. 23;
16 »M, Brouwer s, wonende te Heusden, Pomp straat W* 12;
17.H.Piels,wonende te Kerk dr i el, Acht er straat B. 20;

A.de Veer,wonende te St.Michiels-Gestel,Maaskantje 0.179;
19»A.van Gestel,wonende te Haarst«gg,Kgr»Priasenstraat.17;
l|Q„Jae.feulings,wonende te Is-Hertogenbosca76raafseweg no.30;
21.A.de Groot,wonende te Kerkdriel,Sijksweg D.121;
22.B.van der Heijden,wonende te Qs»,He±b.o-*kstraat 43;
23. A»1Tagenaars>wonende te Boztel, E alk sla emr el 43$
24.J.van de ¥eerd,wonende te Boxtel,van Hornstraat 23;
25.til.Spoor,wonende te Kerkd*iel,B.81.

v fij^ens ea na het verspreiden va» fle*e pam-
fletten en gefluroaöe de neerlegging van fcet w«rk,iiet)be» aich geen
verstoringen van de ©penbare ©rde voorgedaan.

S een van de bo-vengen«,emde me-lsjes he«f t enig
contact of enige relatie »et •&» CPK. ~

Wel is bekent,dat de genoemde W»J. van Oo|Jen
aioh bijna voortdurend nabij het ©evestelijfc Arbeidsbureau opiLpudt
en dan gesprekken voert met mensen - arbeiders - die dat bureau be-
zoek en, t en einde te trachten ontevredenheid te zaaien of op te wek-
een.-

29 Augustus 1951.

B I-S D B



A F S C H R I F T .

Aan de arbeiders en arbeidsters van
de fa.Laabooy en Klundert»

Zoals aan U allen bekend aal aijn werd voor enige weken geleden
een af del ing s- ch et t in ontslagen die een dag thuis gebleven was
omdat haar moeder geopereerd moest worden.Zij had hiervoor toe-
stemming gevraagd van de directie,doch toen dexe weigerde om
deae toestemming te geven bleef zij,aeer begrijpelijk,zonder
toestemming eendag weg.
Toen ai J de volgendedag terug kwam werd ai j ontslagen &etgeen
voor de andere arbeidsters uit haar afdeling aanleiding was om
hun werkzaamheden neer te leggen en ook het bedrijf uit te gaan.
Bij deze aaak springen een paar punten sterk naar varen.

1.- Het weigeren van de directie om een dag verlof te geven en het
daarna gegevenontslag.

2„- De solidariteit van de andere arbeidsters.

Uit dit orfjslag blijkt weer een duidelijk dat nu er slapte is in
de eonfectie-industrie als gevolg van de oorlogspolitiek der re-
gering, de directie voor niets terug deinst wanneer het gaat om
dwangmaatregelen te nemen tegen het personeel.

Een scherp protest is hier dan ook. noodaakelijk.

Bedenk dat Borgen ook f\J iets dergelijks kan gebeuren en dat de
directie dan ook tegen U een dergelijke maatregel aal nemen.

Eist van de directie dat aij het ontslag van de afdelings-
chef fin weer intrekt en dat ook de andere arbeidsters weer in
het bedrijf opgenomen worden.

Zendt een delegatie naar de directie die deze eis bij haar op
tafel legt.

O Het is in Uw aller belang opdat de vooroorlogse toestanden niet
terugkeren.

Het Af d. bestuur van de ATEK
aangesloten bij de E.V.C.

Voor eensluidend afschrift:
1 s-Hertogenbosch,8 Augustus 1951.
ID. f s-Hertogenbosch.



• Verbinding no. 49 VERTROUWELIJK.
i ''' H/hw. no.

Staking bij de
N.V,Katoen Mij. v/h. Gebr. Scholten.

C -

Hierbij heb ik de eer UEdelGestrenge het volgende

te berichten»
Op Vrijdag, 8 Juni 1951 vroegen plotseling enige ar-

beiders, werkzaam in de afdeling Sterkerij der N.V.Katoen
Maatschappij v/h, Gebr. Scholten, hier ter stede, een onder-
houd aan met een der leden der directie van dat bedrijf.
Nadat hun dit onderhoud was toegestaan, vroegen zij, of het
niet mogelijk was, dat het loon der sterkers, gelijk werd
gesteld, met dat der touwbazen, evenals dit vóór 194-0 het
geval was.( Dit betekende voor de betrokken arbeiders een
loonsverhoging van ongeveer 14 cent per uur )*

Daar deze verhoging in strijd is met de voor die af-
deling geldende C.A.O., werd dit door de directie geweigerd*

Op Dinsdag, 12 Juni 1951 vroegen bovengenoemde arbei-
ders andermaal een onderhoud aan met de directie van het be-
drijf. Tijdens dit onderhoud vroegen deze arbeiders, of de
verhoging, waarom zij de vorige week gevraagd hadden, al of
niet werd ingewilligd. Door directie werd wederom gezegd,
dat deze verhoging in strijd was met de C.A.O., doch dat
zij wel genegen wasro... te informeren of in deze niet voor
deze arbeiders efaige verhoging, doch in geen geval 14 cent
per uur, kon worden gegeven, zonder in strijd te geraken met
de geldende bepalingen. De arbeiders antwoordden hierop, dat
zij, wannee^-Üe door hen gevraagde verhoging niet kregen,
hun maatregelen zouden nemen, waarna zij weer naar hun werk
terug gingen*

Enige ogenblikken later hebben alle arbeiders werk-
zaam in de afdeling sterkerij van genoemd bedrijf, het werk
verlaten met medeneming van hun werkkleding.

Daar deze verlating van hun werk, zonder enige opgave
van reden, door de directie als contractbreuk werd beschouwd
is aan deze arbeiders, met goedvinden van het Gewestelijk
Arbeidsbureau, die zelfde morgen schriftelijk ontslag ver-
leend*

Enige dagen later hebben deze arbeiders, door bemidde
ling van een ambtenaar van het Gewestelijk Arbeidsbureau,
de directie van het bedrijf verzocht opnieuw te mogen wor-
den aangesteld.

- FADAT -



2. Vertrouwelijk.

Nadat de directie van het bedrijf aanvankelijk wei-

gerden aan dit verzoek te voldoen, werd toch na enig gepraat,

gedeeltelijk aan dit verzoek voldaan» waarna zes van de ze-

ven ontslagen arbeiders op Maandag 18 Juni 1951 het werk op

. de oude voorwaarden hervatten»
1/11/ «L*

«/" S\\J Een der arbeiders, genaamd ffrederik ter B r a a k ef

f^ wonende ÏJieuwstraat no, 84- te Almelo, werd niet weer aange-

nomen, daar deze persoon door de directie als de aanvoerder

van deze actie werd gezien»

Green der arbeiders, genoemd in dit rapport was bij

een vakorganisatie aangeslotenjterwijl ook geen organisatie

zich met dit geval bemoeide.

20 Juni 1951.

f



U I T T R E K S E L

Uit : OD 342 Naam:

( Voor : öD 2©96 Naam: STAECNGES (Wilde)

Ag. nr: 111121 Afz. : JJ) Enschede Datum:

Aard van het stuk: Maaaidrappoxt Mei 1931 gemeente Enschede.

OP 18 Mei 1951 deed zich. een korte staking v©0r onder de wolwevers
van de fabriek Eremerematen van de NV van leek & Co te Enschede.
De aanleiding tot deze staking was een tariefswijziging die v@o?
de betrekken arbeiders ongunstig was .De staking omvatte 25 persenen
(gehele jniddagploeg van die afdeling) .Het totaal aantal arbeiders
van de NV van leek & Ce bedraagt ea. 2800 person«n.De volgende
middag werden de werkzaamheden hervat .De staking had geen resultaat
Green der ïïniebonden bemiddelde*

\. door: BH Op aanwijzing van: KEU.

Datum: 31-7-51*

S 10185 - 51 - 116 2



UITTREKSEL

Uit : OI) 342

Voor : BD 209-6

Ag,nr: 109592

Naam: Maandrapporten Overijssel.

Naam: Wilde Stakingen

Afz. : I.D. ALMSLO datum: 18-9-51*

Aard van het stuk: Rapport over de algemene toestand in de gemeente Almelo op politiek
sociaal en economisch terrein, over de maa,nd April 1951»

* e v
-1- : - : . "'-

Uitgetr. door:

Datum:

(^ 3 3 6 1 0 - '50

J»

11-9-51.

Op aanwijzing van:



Da/enstgeheim,

OP KAAflT

DAT; T- /-r/

Verbinding nr.46.
Nr.1249a.
Onderwerp : Werkstaking bij de K.V.T.
Betrouwbaarheid berichtgever : zeer betrouwbaar.
Waardering bericht : zeer betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan de Heer Procureur G-ene r aa L

teur van Politie

PAR:

tpril 1951

•Direc-

Ten vervolge op mijn bericht d.d. 21 Maart 1951 nr.1249, heb
ik de eer U omtrent de werkstaking bij de Koninklijke Verenigde
Tapijtfabrieken te dezer stede nog het volgende mede te delen»
Aan bedoelde staking, welke van 23.2.1951 tot 16.3.1951 duurde,

hebben de hierna te noemen arbeidsters deelgenomen :
l.Hendrika HENDRIKS, geboren te Deventer op 10.8.1929, wonende
Dapperstraat 19 (nieuwe nummering) te Deventer* Zij is Jid van

de C.P.N., de E.V.C, en het A.N.J.V.;
2.Hendrika Maria JANSEN VAN 'T LAAR, geboren te Deventer op 11.8.
1922, wonende Rielerweg 164 te Deventer. Op politiek gebied
valt niets van haar te vermelden;

3.Klazina Cornelia GROENINK, geboren te Deventer op 10,9,1932,
wonende Parallelweg 43 te Deventer. In politiek opzicht valt
niets omtrent haar te vermelden;

l4.Antonia Johanna Berendina ROBLOFS, geboren te Deventer op 29o6„
'•"""V

)̂1934> wonende Randerstraat 31 te Deventer. Zij komt uit een
gezin, dat vóór de oorlog op de R,S.A.P. en thans op de C*P*N»
georiënteerd is.
Jantje STREMMELAAR, geboren te Deventer op 10.7,1933, wonende
Randerstraat l te Deventer. Zij komt uit een communistisch ge-
oriënteerd gezin.

6.Johanna VAN DER MEIJ, geboren te Rijswijk op 29.3*1929, wonende
Amstellaan 11 te Deventer. Zij is politiek delinquente. Zij is
uitgesloten van het actief en passief kiesrecht en staat onder
toezicht van de af d. Jeugdzaken der Stichting Toezicht Politolke
Delinquenten te Zwolle. Zij vestigde zich op 6.4.1950 te Deven-
ter, komende van Winterswijk. Op 28.12.1950 huwde zij te
Deventer met Willem ter Haar, geboren te Veenendaal op 19.8»
1926, die te Winterswijk woont en van beroep grenskommies is»

l 7.Siebert3e DOORNBOSCH, geboren te Bellingwolde op 10.8.1934,
wonende Dommelstraat 22 alhier. In politiek opzicht valt niets
van haar te vermelden.

|8.Elza Annechina DRAAIJER, geboren te Emmen op 17*9*1932, wonende
Zaanstraat 35 te Deventer. In politiek opzicht valt niets van
haar te vermelden*

f 9«Annechien HILLE, geboren te Vlagtwedde op 11„5«1936, wonende

Zaanstraat 35 te Deventer, in politiek opzicht valt niets van
Haar te vermelden.



-i

\i

SCHUUR, geboren te (Jroningen op 28.9.1934, wonende Bom-
melstraat 35 te Deventer. In politiek opzicht valt niets van haar
te vermelden.
Jacoba Berendina JANSEN VAN 'T LAAR, geboren te Deventer op 28o7.
1934, wonende Parallelweg 39 te Deventer. In politiek opzicht
valt niets van haar te vermelden.

\12.Antonia Gerda JANSEN, geboren te Deventer op 21.5.1924, wonende
Vosakkerstraat 6 te Deventer. In politiek opzicht valt niets van
haar te vermelden.

13-Johanna Hendrika REMEIJSR, geboren te Deventer op 25,6.1934, wo-
nende Parallelweg 16 te Deventer.Haar vader is links georiënteerd
en lid van de B.V.C.

14,Grada Maria BRINKHOF, geboren te Deventer op 30.5.1935, wonende
Atkerstraat 14 alhier.In politiek opzicht valt niets van haar te
vermelden.

15.Hendrika Johanna STIJF, geboren te Deventer op 2.2,1926, wonende
Rozengaarderweg 9 te Deventer. In politiek opzicht valt niets
van haar te vermelden.

/l6»Prancisca Anna KAPPERT, geboren te Deventer op 8»11<.1935, wonende
Boevinckstraat 24 te Deventer.Zij komt uit een gezin, dat georiën-
teerd is op de K.V.P.

N7.Waltraud Erika SCHMIDT, geboren te Hirsberg (Dld.) op 7.5.1934,
wonende Bursesteeg 4 te Deventer. Zij bezit de Duitse nationali-
teit. Zij vestigde zich op 16,10.1947 te Deventer, komende van
Duitsland, Van politieke activiteit harerzijds is hier nimmer ge-
bleken.

Omtrent de activiteit van de staaksters valt nog het volgende te ver-
melden.
Enige tijd na het uitbreken van de staking werd door de sub 15 en

16 genoemden het werk hervat. Mej «Stijf ( nr.15) werd sindsdien door
de overige staaksters gevolgd als zij zich van huis naar de fabriek
en terug begaf. Door de politie dezer gemeente werden naar aanleiding
daarvan wegens overtreding van art.426 bis W.v.Sr. de sub l t/m. 5
genoemden aangehouden en bekeurd.
Door de staaksters werden onder de overige werknemers van bedoeld

bedrijf pamfletten verspreid, welker inhoud ten doel had de staking
uit te breiden tot andere afdelingen. Mej.Schmidt ( nr.17) heeft,
na door de politie gewaarschuwd te zijn, haar activiteit als staak-
ster beëindigd,
x-"

De staking is op touw gezet door Mej.Hendriks ( nr.l), die voorheen
werkzaam is geweest bij de fa.Decon alhier, alwaar zij betrokken was
(bij de staking in dat bedrijf van 11 tot 15 Maart 1949. Mijns inziens
moet tussen deze staking bij de K.V.T. en die bij de Deventer Koffer-



fabriek van 28.2.1951 tot 2.3.1951 verband worden gezocht. In laatst
bedoeld geval werd de staking ook opgezet door een jonge communist,
de A.ET.J.Y.-er P.J.Moespot (26.9.1930), terwijl ook toen gepoogd
werd de staking tot het overige personeel uit te breiden. Mogelijk
aijn bedoelde jongelui, opgezweept door het A.ÏÏT.J.V. of de C.P.N»,
er op uit}zich een "revölutionnair verleden" te verschaffen en
staan deze gevallen niet op zichzelf.
De staking bij de K.V.T. heeft voor de staaksters geen succes

opgeleverd. Op 16.3.1951 werden zij allen door de directie ontsla-
gen, waarna de sub 7, 8, 9 en 10 genoemden op door de directie
vastgestelde voorwaarden weder in dienst werden genomen.

Einde.



Verbinding nr,4£. Dienstgeheim.
Nr.1249.
Onderwerp ïlerkstaking bij de K.V.T.
Betrouwbaarheid berichtgever : zeer betrouwbaar
Waardering bericht : zeer betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan de Heer Procureur

itie te

21 Maart 1951.

•' ^jA^*+~£~f>£+^f£ ï^> ^-&-c*r*-^^-j-v)A
Ten vervolge op mijn melding dM.

nr.,829} heb ik de eer U te berichten, dat de werkstaking

bij de Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken te dezer ste-

de op Vrijdag, 16 Maart j.l. beëindigd werd.

De staaketers ( 17 in getal in plaats van 18 zoals aan-

vankelijk abusievelijk door de directie werd verklaard) :

hebben tot de laatste dag van de staking bij de fabriek i

gepost. In de loop van de middag van 16.5.1951 haalden

zij hun rentekaarten aan de fabriek op; allen werden door

de directie ontslagen, doch vier van hen werden later we-

der in dienst genomen» op door de directie vastgestelde

voorwaarden.

Stagnatie heeft in bedoeld bedrijf tengevolge van de sta-

king niet plaats gehad.

Door de directie werd met de staaksters geen overleg ge-

pleegd.

Omtrent de achtergrond van de staking, de personalia

van de staaksters etc. zult U binnenkort uitvoerig ver-

slag ontvangen.
Einde.



UITTREKSEL

Uit : OD 342. Naam: MAANDRAPPORTEN OVERIJSSEL

( Voor : OD 209 6 Naam: STAKINaEN(WILDE)

Ag. nr: 104903 Afz. : I.D.Enschede Datum: 6 Maart 1951

Aard van het stuk: Rapport over de 'maand Februari 1951 »betr.gemeente Enschede

In deae maand deden zich in deze gemeente geen stakingen voor,
met uitzondering van een kleine wilde staking bij de textielfabriek
Schuttersveld te Enschede op 19-2-51. Gedurende 1 uur werd door 10
arbeiders van de 2.g. duivelkamer het werk neergelegd, hetwelk zijn
oorzaak vond in een loongeschil. In de betrokken afdeling werken 20
arbeiders, terwijl totaal 1500 arbeiders in het gehele bedrijf wer-
ken. Nadat de Uniebonden hadden bemiddeld, ontvingen de arbeiders de
gevraagde loonsverhoging. Deze staking had geen politieke achtergrond.

Uitgetr. door: P. v.B. Op aanwijzing van: B III

Datum: 1 Mei 1951

40060 - '49



I.D.Hoogeveen,
ar*G 5?

S 11 JE 8 f g I H E l

L _ . . ._ ,
Onderwerpt staking

^6MKTT951
Hoogeveen,3 Kaart 1951*

Bij d* H oo geve «nee Matras**n Industrie, gevestigd aan
d« Griendtareenweg 20 al&ier, eigenaar J, Peukema, wonende Zuidtr^
w«g f Koogeveen la «p 28 P«bruari 1951 ««n a taking uitgebroken,
waarbij zeven arbeider» »i|tt batrokJcan.
Da raot ran 4* arbaidara»di* in g»noeadt fabr^tk warkaaam
wtrican noriaaal door.
Ban arb»ld«r,di« kort gtladan was aanga nom«a op proaf fwae p«r
3 «aart 1991 ontalag aangaz«gii,w«göna
Ban andtra arTaaidar» dia 0» «izondh^idaradaMn niat «aar ia t*
vtrf-opuitarij aarlcsaam kon aijn,vwa aangaradan naar and»r w«rï
uit ta zian.daar UI ia *«& anaara afdaling van &« fabritk aiat
kon wordaa gaplaatat.E«n datum yan ontalag wan tan aanzl*a van
daza arbaidtr altt ganoamd. . - •
Baida laatatgajiöaaida arbaidar B h«bban op 28 Februari 1951 ta
oaatteka 16»oo uur d» fabriak yarla tan| zevan andtra arbaid«ra

uit protaat iaat l»n alt da fabriak, .
a* da atakinda ay'baidara xijjn *r viar g»o«r«ania«ard M J a*
.Y,C*»éa oy«ri«a tü| iiat »»?> .

D« vakorganiaatiaa H.V.?,tC-H.T,an R»K»W.ot»unan d« • taking
ni«t.Er ward tueaan da etakara au i* vakbondan g«»n ankal ov«r-
l«g gaple»gd.I>a E.7,C.lx««ft enkala «alan aan da diraottur v«r-
aooht oa eaa baapraking.Dit in «oht»r gawaig«rd,
Da éiganaar baaöhmiwt d» arbsidar» ala ontelagan.
Ongaragaldhadan habban »ioh ai a t yoargadaan.Da atakanda arba^d*
aars aijn na bun vartrak nlat aeer ia «f nabij d» fabri«k
Bignalaard.
EINDE.

AAN de Binnenlandse Veiligheidsdienst
J a v a s t r a a t 68,
•s-G R A V E N H A G E»



Verbinding nr.46. Dienstgeheim» 26.2ol951.
Fr.829.
Onderwerp : Werkstaking bij de K.V.T.
Betrouwbaarheid berichtgever : zeer betrouwbaar.
Waardering bericht : zeer betrouwbaar.
ïevens bericht gezonden aan de Heer Procureur Generaal fgd.Directeur

van Politie te Arnhem.

Ik heb de eer U te berichten, dat in de loop van de middag
van 23 Februari 1951» achttien arbeidsters van de Koninklijke
Verenigde Tapijtfabrieken, Smyrnastraat 3 te dezer stede, het werk
hebben neergelegd en^tot heden niet hervat hebben*
Bedoelde arbeidsters, die allen op dezelfde afdeling werkzaam

zijn, staken uit protest tegen de invoering van het vastgestelde,
toegelaten tariefloon.
Omtrent het verdere verloop van deze staking zult U mijnerzijds

t,z.t. op de hoogte worden gebracht.
Einde.

3MKI1951 l
!



UITTREKSEL

Uit :OD 545 Naam: MAANDRAPPORTEN NOORD-HOLLAND

Voor:OD 2096 Naam: STAKINGEN (WILDE)

Ag.nr:l02993 Afz. :I.D.Amsterdam datum: Februari '51

Aard van het stuk: Rapport over de maand Januari 1951

San ««rl* wrdraAida «n l«u«anaehti*« b«rioht«n
braoht o.a. DE VAA8HSIP OT«r ««a conflict tuaaan 6* Pirma.
A.B.KUIJKBS, a t al ia r voor waabara klading, «n »«rdara daar
w*rk«anM naiaje*. l» ATBI «n hat A5J7 to«nd*n eioii in £»*•
dllig«nt, »oht«r v»«f»*f*. 86*w»2. gepoogd w«r« élt aonflio*
o*»r t* h«v«l«n naar and«r« at»Ii«r*f «lslukt« dit a«
«n wl»p«l. Op 4 Januari i«§d«n vu» 4* 34 w»rkkraeht»nt 9
m«l»j«» h»t w«rk »««r» Bnif« dag«n latvr «uit h«t aantal
loopotara 16. Dit aantal !&«*ƒ >o tot hat »lnd van tot een-
filet. Op 51 Januari w»r4 i»t werk harvat. Viar ««iaja* «o«»-

; ;,' ; / :-j *" tan daflsitiaf d« laan ai t. E* o-wrlgan kva^an «p hanfanéa
poot Ja» tarv«. EN» ooraaak wa» dat da patroon ««n partantag»
«aa hat hiar «agavaa vaota loon inhiald, pro«antuaal «alijk
aan h«t de laatrta wakan «mdar da vaat bli^ran van d« raada
lang raatgaatalda «IQ TWpdian uitf«roarda taak,
In aan «B andar ward aan po«in« gamian da preductirltait
t* ramaan, o« nm hat oonfliot l»t ballatja vtrövr ta l at au
rellan. Opasarkalijk was a«n dankferiaf mm d* atakin^alaiding
aan hat AMJ7, oT»r «abodan finanaiila halp, opganoaan
JEU3D van 20 Januari.

Uitgetr. door:P,v.B. Op aanwijzing van: B m g

Datum:27 April 1951

4 0 0 6 I - '49



VERTROUWELIJK.
GEMEENTEPOLITIE OLDENZAAL.

No: 04,0-f LI-w Oldenzaal, 8 Decemb^
Onderwerp: Staking in
textielbedrijf H.P.Célderman
te Oldenzaal.

Ik heb de eer U het navolgende te berichten.
Op Dinsdag 4 December 1950, te omstreeks 13.30 uur,

ontstond in de textielfabriek van de N.V. H.P. Gelderman
& Zn. te Oldenzaal, namelijk in de afdeling zijdeweverij,
een wilde staking, omvattende 130 zijdewevers.
Oorzaak hiervan was het volgende:
Tot voor ongeveer 10 a 12 dagen geleden, ontvingen de zij-
dewwvers hun loon berekend naar het aantal picks. Dat aan-
tal wordt aangegeven door middel van een klok op het weef-
getouw. Naar kwaliteit werd minder gekeken, dus de arbeider
die de meeste picks inleverde mö.tvinjt het meeste loon.
Een wever die zijn machine langzamer liet draaien, teneinde
een goed stuk werk in te leveren, ontving minder loon.
Aan deze toestand werd een einde gemaakt. Het loon op de
aantallen picks werd minder gemaakt en er werd een premie

(~ t gesteld op het goede ingeleverde werk.
Een en ander was voor die tijd met de fabriekscommissie
geregeld. Deze regeling zou als een proef gelden, voor een
tijd van 14 dagen. Deze zijdewevers gingen er accoord mee.

^̂ Op Dinsdag 4 December 1950 had een van de zijdewevers,
«""""lgenaamd Hendrik Bernard Vreriks, geboren te Losser 13

Augustus 19P5, wonende te Denekamp Wilhelminadwarsstraat
15 een stuk geweven stof afgeleverd. Bij de voorlopige
regeling waren de kwaliteiten ingedeeld in een Ie, 2e en 3e
klasse. Het door Vreriks ingeleverde stuk werd gewaardeerd
tot de 2e soort, zodat hij dienaangaande ook zijn premie
ontving. Volgens Vreriks moest het gewaardeerd worden als
Ie soort. Vreriks die er geen genoegen mee nam, liep de
weverij in en zette andere wevers aan tot staking. Vreriks
is bestuurslid van de Katholieke Arbeiders Beweging, het-
geen indruk maakte op zijn medearbeiders, die vermoedden
dat hij wel in het gelijk zou worden gesteld. Dit had tot
gevolg dat plm. 130 zijdewevers het werk staakten,Nog de-
zelfde dag bemoeide de fabriekscommissie zich er mede. Het

r- door Vrerifts ingeleverde werk werd andermaal gewaardeerd,
V doch het bleef gehandhaafd te behoren tot de 2e soort. •

Toen de organisatie zich er mee bemoeide werd de zaak bij-
gelegd en op 8 December 1950 is de staking beëindigd.
Deze zaak is nujr bij de Directie en de organisatie in on-
derzoek. Van enige actie van de C.P.N, of van de E.V.G.
is niets gebleken. Vreriks staat politiek gunstig bekend.
Hij wordt gerekend tot een van de beste arbeiders. Bijzon-
derheden hebben zich hiermede verder niet voorgedaan.

Aan De Inspecteur van politie,
Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst

Javastraat 68
,s GRAVENHAGE.

De Heer Procureur-Generaal
fgd. Directeur van politie te ARNHEM,

Bovenbeekstraat 21.



UITTREKSEL

Uit : OD 342. Naam: Maandrapporten Overijssel.

Voor : OD 209-6* Naam: Wilde Stakingen, No.6.

Ag.nr: 97435. Afz. : I.D.Enschede. datum: 7-11-50.

Aard van het stuk: Maandrapport over October 1950 te Enschede.

Wilde staking bij RAM3E-UNION te Enschede op 9-13-50.
Duur: van 5.- tot 7.30 uur.
Aantal staters: 5.
Totaal aantal arbeiders: circa 430.
Totaal aantal arbeiders in de betrokken afdaling» «iroa 100.
Bemiddeling: Unie-benden.
Omschrijving:

Het Ingang van Maandag 9 October 1950 zouden de invers in dit bedrijf
van 6 op 8 getouwen gaan werken.
Van de 12 wevers, die op die dag voor het eerst on 5 tmr htm werkzaam-
heden moesten aanvangen, verschenen er maar 7, terwijl de overige ar»
beiders zoals voorheen om 7.30 uur begonnen. Het gevolg waa, dat som-
mige wevers 8 getèuwan, anderen 6 getouwen en enkelen slecht» 4 geteu-
wen bedienden. Daar verschillende wevers door het 8 getouwen-systeem
van hun machines waren verdrongen, kon het voorkomen, dat zij getou-
wen gingen bedienen die van een andere wever waren, hetgeen tot gevolg
had, dat zij geen productie voor zich zelf maakten en daardoor e» toto*

-4e«e> geen of minder loon verdienden.
Omdat zij dit wel aanvoelden, verzochten zij tegen Dinsdagmiddag 10-10-
1950 een vergadering mét de tariefcommissie in tegenwoordigheid van eni-
ge Unie-bestuurders. Gedurende deze vergadering, die door 50 wevers werd
bijgewoond hebben de getouwen pi». 10 minuten stilgestaan, doch warden
daarna op,verlangen van de directie 'weer in werking gesteld, daar anders
geen overleg zou worden gepleegd.
Na een uiteenzetting van de Unie-bestuurders en de tariefoommissie en
de positieve verklaring van de zijde van de directie, dat indien bleek,
dat het 8 getouwen-systeem voor de werknemers nadelig zou zijn, de ta-
rieven onmiddellijk zouden worden herzien, verklaarden de wevers zloh
aoooord met het nieuwe systeem.
De korte, in de Waarheid van 10-10-50 onder grote kop vermelde "protest-
staking'', droeg geen politiek karakter.

Uitgetr. door: J.H. Op aanwijzing van: B V,

Datum: 6-1-51.

40061 - '49
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o 49 VERTBOUWELIJK

2 4 OCI050

ACD/

Ik heb de eer UldeLGestrange liet volgende
te berichten.

Op Maandag 9 October 1950 werd door een 20 tal
arbeiders van Palthes's Textielveredelingsbedrijven,
ajthier, allen werkzaam op de filmdrukkerij, het werk
neergelegd. Door deze arbeiders werd gestaakt i,v.m.
de nieuwe premieregeling en de z.g.n. 5$ warmte-toe-

Een a twee weken geleden was op de filmdrukkerij
een nieuwe premieregeling ingevoerd, waardoor het sa-
laris van de arbeiders, aldaar werkzaam, van l tot 4
gulden per week achteruit ging.

In verband met de modernisering van het bedrijf
was de 5$ warmtetoeslag komen te vervallen. Voorheen
werd op de filmdrukkerij van warme lucht gebruik ge-
maakt terwijl dit thans met koude lucht geschiedt.
Wat de premieregeling betreft had de Directie een
kleine wijziging, in het voordeel der stakers, toege-
zegd, waarmede het personeel van de filmdrukkerij
evenwel geen genoegen nam. Deze eisten, dat bovendien
de 5% warmtetoeslag weer werd ingevoerd.

In de loop van de ochtend hadden de organisaties
een onderhoud met de Directie. De Directie wilde ech-
ter niet onderhandelen daar zij de staking volkomen
"wild" noemde.

In de namiddag van dezelfde dag werden alle sta-
kende arbeiders per expres brief medegedeeld, dat zij
wanneer zij de volgende dag het werk niet hervatten,
als ontslagen werden beschouwd.

Op Dinsdag 10 Ootober 1950, des morgens om half
acht werd het werk op de normale wijze hervat.

Ongeregeldheden deden zich tijdens deze staking
niet voor.

Voor zover dezerzijds bekend geworden is, had de
A.T.E.K* in dezen geen bemoeienis.

20 Octbber 1950



UITTREKSEL

Uit : O D 343 Naam: Maandrapporten Gelderland*

Voor : OD 2096 ~ Naam: Stakingen (w il de)

Ag. nr: 91157 Afz. : R.P.Üoeblnchem Datum: 7.8.50

Aard van het stuk: Politiek mandrapport «T ui i 1950.

De staking te Borculo, aan U gerapporteerd bij mijn
schrijven dd.14 Juli 1950 no.275/50 is na een tijdvak
van ongeveer een week verlopen. Enkele van de stakende
meisjes zijn ontslagen of bleven uit zichzelf weg, terwijl
een gedeelte weder het werk heeft hervat. Incidenten
zich niet voor.

Uitgetr. door: HG Op aanwijzing van: " •

Datum: 17.10.50.

40060 - '49



Verbinding no. 49. ^Q yu^

H-4/H-6. no. /*•ƒ _...« D i e ns t geheim*

Onderwerp: Verloop d.er wilde staking bij LH^ 9 5 JULI KWfi
N»T» Stoomspinnerij

te Almelo. ACD/

-v
lm aansluitijag/op mi Ja schrijve* dd„ 6 Juli 1950,

Dlenstgeheim aa. ?19, heb lic cCe eer UEdelGestrenge

alsnog het volgende te berichten.

Op Donderdag 6 Juli 195G des morgens oni lo.oo uur

v-ergaderdeB de steekend© arbeiders in het gebouw VOEL de

E»T»0., Doelenstraat 21, alhier* Op deze vergader los»
onder leiding stond van. de landelijke voorzitter van de

JUT»E*K., de Heer Frederik Leushuis. geboren te- Den Ham,

21 Mei 1903, wonende alhier, Eikenstraat 46, werd. een.
stalclnêsoominissie gevormd, la deze commissie namen zit-

ting: twee ledsn van de R.K» Textielarbeidersbond " St,

L.eEmbertusu; twee leden van de OTiristeliJke Textielarbei-

dersbokd "Ilnitas"; twee ledan van "De Eendracht"; twee

leden van de A.T»S»S. en twee ons3orgarii.s33.̂ d-e arbeiders.

Besloten werd de staking voort te zetten sn een steunac-

tie voor te bereiden onder de t a jrl; i,31 arbeid .3 r s ir. Tirentlia

ea ir-. h3t Zuicisn Jas lar-ds.

Op Trijdag 7 Juli 1950 des namiddags te 3.00 uur

had ten kantore van de F„T„ Stoomspinnerij ?TTwenthen te

Almelo een vergadering plaats. Aan deze vergadering, werd

deelgenomen door de Directie der ÏT»T» Stoomspinnerij, de

afgevaardigden der Uniebondejx alsmede doar de fabrieks-

kern. Door de sEfgsvaardigden der TTniebonden werd aan de

Directie voorgesteld, het voorstel hetwelk de aanleiding

tot de staking was, in te trekken. De Directie gijag met
dit voorstel accoord.

Het vorengenoemde besluit werd bij de portier der

fabriek, door aanplakking, bekend gemaakt. Tevens was

hierbij vermeld, dat des avonds om lo.oo uur in het

schaTtlokaal der fabriek een vergadering met de stakende

arbeiders zou worden gehouden, op welke vergadering door
de afgevaardigden van de Uniebcuidea dit besluit aan de

arbeiders zou worden toegelicht.

Geen der stakende arbeiders was echter op deze aaa-

- gekondigde



2i. Dieast geheim»

aangekondigde vergadering aanwezig.
Haar aanleiding hiervak stelde de stakiagscamm.lssle

zich in verbinding met de fabrieksdlrectle en deelde
haar mede, dat a.e stakende arbeiders noch met de afge-

vaardigiien der Tïniebomden noch. met de fabriekskem wil-
den vergaderen, doch alleea met de fabrieksdirectie.

Qp .Zaterdag S Juli 1950 deelde de fabrieksdJlrectie
aan de stakejade arbeiders mede, dat 213 wel met hen wil-
de vergaderen., doch. Jïlet voordat zij h.et werk Iiaddea
h.errat. Terder deeldea zij mede, dat diezelfde middag
ia liet "Dagblad vaa ïtet Gasten" een bekendmaking zoet

worden geplaatst, waar-ia zou wordea medegedeeld, dat
het voorstel der directie om ia de .nacht van 2*oiïdag op
Maaad-ag te werkefi.> door haar- was iagetrokksfi.

Nadat desa bekendmaking was gedaan hebben alle sta-

kende arbeiders het werk op Maandag 10 Juli des morgens.
om 5»oo uur hersrat*.

Door de arbeiders werd nadien aog eea poging onder-
nomen: om de dagen waarop gestaakt was, uitbetaald te
krijsen, hetgeen door de directie niet Ingewilligd werd.

De staking, had een ordelijk en rustig verloop en
wanordelijkheden hebben zich niet voorgedaan.

21



UITTREKSEL

Uit : OD 342 Naam: jjaandrapporten Overijssel

Voor: OD 2096 Naam: Stakingen.

Ag.nr: 89537 Afe' : Enschede , datum: 10

Aard van het stuk: Rapport over de maand Juni 1950, "betreffende de gemeente
Enschede,

6»STAKIHG- "bij de ICatoenmaatsehappi;) v/h ÜUv.DAM, fabriek van ka-
toenafval te Enschede,
Duur:van 23-6-50 tot 5-7-50
ïotaal aantal arbeiders: 26
Aantal stakers: 19(mannen en vrouwen)

Ooraaakj Loongeechil,

De arbeiders wensten in tarief te werken, doch dit werd door de
direett* niet toeges-taan* Hierop gingen de arbeiders in staking»
ffleye staking werd door de EYO gesteund. Geen der Uniebonden stel-
de zich achter deye staking, Ben vertegenwoordiger van "de Bendracht11
(1W) trachtte bemiddelend op te treden, doch dit lapad geen resul-
taat.
Hierna werden, de stakers ontslagen.
Aangezien de directie geenrmieuwe werkkrachten kon krijgen en de
ontslagen arbeiders weer verzocht hadden ïifit werk te mogen her-
vatten, werden alle stakers weer in dienst genomen onder de oude loon-
voorwaarden.

Uitgetr. door: B»Ii» Op aanwijzing van: B V

Datum: 23-8-50 • - '

40061 - '49



Verbinding no. 49 Dienstgeheim
6 Juli 1950.

Onderwerp:
Wilde staking bij de N.V* Stoom-
spinnerij "Twenthe" te Almelo. 7JÜU199Q-

A
Ik heb de eer U te berichten, dat op Dinsdag 4

juli 1950 alle arbeiders van de zogenaamde vóórspinzaal van de
N .V. Stoomspinnerij "Twenthe" te Almelo, in staking zijn gegaan.
Bij een in verband daarmede ingesteld onderzoek is het volgende
gebleken.

In bedoelde vóórspinzaal zijn in totaal ongeveer
170 personen werkzaam (t.w. 40 vrouwelijke en 150 mannelijke per-
sonen). Deze werken in drie ploegen en wel in een morgenploeg,
een middagploeg en een nachtploeg, ue morgenploeg werkt tussen
5.00 uur en 13.30 uur, de middagploeg tussen 13.30 en 22.00 uur

( en de nachtploeg tussen 22.00 uur en 6.15 uur, met dien verstande
dat in de morgen- en middagploeg 48 uren per week en in de nacht-
ploeg 40 uren per week wordt gewerkt.

Daar een deel van de arbeiders ongeschoold was,
werkte dit deel alleen in de morgen- en middagploeg, waardoor de
andere arbeiders in de vier weken hun werk verrichtten als volgt:
l week morgenploeg, l week middagploeg, 2 weken nachtploeg.

Gebleken was dat in de tijd tussen 5 uur (opkomst
morgenploeg) en 6.15 uur (vertrek nachtploeg) geen productief
werk werd verricht door de nachtploeg, die om 5 uur de machines
overgaf aan de morgenploeg. De directie stelde daarom voor om de
arbeiders der nachtploeg te laten werken van 22.00 uur tot 5.00
uur met 15 minuten rust. De nachtploeg zou zodoende slechts 5 keer
6.45 uren is 33.45 uren per week werken. Hieromtrent stelde de
directie voor deze pleog bovendien te laten werken in de nacht van
Zondag op Maandag tussen 1.00 uur en 5.00 uur. Dit voorstel, dat
niet in strijd is met de C.A.O., werd door de directie met de Unie
van Vakbonden besproken en ook door deze Unie goedgekeurd. Toen de

, andere arbeiders van de vóórspinzaal op Dinsdag 4- Juli 1950 te on-
V . ' geveer 18.00 uur echter van dit voorstel hoorden, hebben zij direct

allen hun machine stopgezet en zijn in staking gegaan, terwijl ook
de opkomende nachtploeg en de morgenploeg, toen deze van dit voor-
stel hoorden, in staking gingen.

Op Woensdag 5 Juli 1950 te ongeveer 14.30 uur had de
directie van genoemde Stoomspinnerij wederom een bespreking met de
Unie van Vakbonden. Gedurende deze bespreking zijn de stakende ar-
beiders der middagploeg aan het werk gegaan.

Tijdens deze bespreking stelde de directie voor
alle arbeiders in het ploegenstelsel mee te laten rouleren, als
volgt: l week morgenploeg van 5 uur tot 13-30 uur met 30 minuten
rust, l week middagploeg van 13.30 uur tot 22»00 uur met 30 minuten
rust, l week nachtploeg van 22.00 uur tot 5.00 uur met 15 minuten
rust, terwijl dan de nachtploeg bovendien zou werken in de nacht
van Zondag op Maandag tussen 1.00 uur en 5.00 uur.

Nadat dit voorstel in genoemde bespreking was
goedgekeurd werd het aan de arbeiders bekend gemaakt, waarna deze
direct de machines weer stop zetten en in staking gingen. Het werk
is tot op heden nog niet hervat.



Verbinding 49 0

—d—

Staking, Stoomspinnerij "Twenthe"

Daar de gehele stoomspinnerij draait van het materiaal
dat in de vóórspinzaal wordt vervaardigd, zal, wanneer deze sta-
king nog enkele dagen aanhoudt, het gehele bedrijf, waarin onge-
veer 500 mannen en ongeveer 180 vrouwen werkzaam zijn, moeten wor-
den stopgezet.

Ongeveer de helft der stakende arbeiders is georganiseerd,
waarvan enkele in de E.V.C. Be oorzaak van de staking is alleen, dat
de arbeiders niet in de nacht van Zondag op Maandag willen werken.

Tot heden hebben zich in en in de omgeving van de fabriek
geen onregelmatigheden voorgedaan.



GEWEST ARNHEM der RIJKSPOLITIE
District DOETINCHEM
COMMANDANT

DOETINCHEM, 14- Juli 1950,
Dr. HUBERNOODTSTRAAT No. 5 - TEL. 08340 Nr. 223

Geheim persoonlijk.

No.

Aan de Heer

In afschrift aan:

Onderwerp

275/50-doss.B.V,D,

Hoofd van de BinnenléYeil.Dienst te ' s-Gravenhage,
Pro cureur-Generaa l, f gd. Directeur v.Pelitie te Arnhem.
de Heer Commissaris der Koningin te Arnhem.
de Heer Gewestelijk Commdt.der Rijkepelt tu Arnhem,
Staking te Borculo»

In antwoord op: ——

Bijlage(n) : ——

15

Hierbij heb ik de eer Uhoogedelgestrenge/üedelgrootacht-
bare te berichten,dat in de namiddag van 12 Juli j.l,
te omstreeks 14- uur een staking is uitgebroken onder het
personeel van de f a. J.B, ten Bruggencate,confectief abriek
gevestigd aan de Pagendijk, C.58 te Boroulo.
In totaal werken bij ten Bruggencate 32 meisjes( naaisters)

waarvan er 19 in staking zijn gegaan.De oorzaak van deze
staking is gelegen in verlaging van loon»

De werkneemsters verdienden op deze fabriek gemiddeld
een stukloon,van f»25,-«tot f*35.-»pex week.De laatste
week zijn deze lonen ongeveer met f ,10.-fper week ver-
minderd.De oorzaak hiervan is,dat de meisjes werden be-
last met hst maken van Broeken inplaats van met het ge-
wone werk,zijnde het maken van schorten,kantoorjassen e.d.
Voor het maken van broeken werd aan de meisjes minder

betaald.Ha een terzake gehouden bespreking bleek,dat de
patroon ook niet genegen was het stukloon van de broeken
te Verhogen.

Door dertien meisjes wordt met het werk normaal doorge-
gaan.

De vakorganisatie,die in deze zaak is gemoeid,zal in
overleg met beide partijen,deze zaak trachten op te lossen,
Uitbreiding der staking is thans niet te verwachten»
De bevolking is rustig en aan ongeregeldheden behoeft

niet te worden gedacht»

De Districtscommandant,
De Officier der Rijkspolitie Ie kl*

H.W. Offers



Gemeentepolitie Oldenzaal. 3J

No: IQ f- V-G-So

Onderwerp: Staking bij de N. V.
W. Kan te Oldenzaal.

Oldenzaal, 29
Telei: K. 5410 - 333

1 JUU1950

ACD/",,,̂
In verband met mijn schrijven dd: 28 Juni 1950, no:

194/49/50, betreffende bovengenoemd onderwerp, heb ik de
eer U te berichten, dat hedenmorgen alle arbeiders/weer
als normaal hun werkzaamheden hebben hervat.

Er hebben zich tijdens de staking geen bijzonderheden
voorgedaan, die het optreden van de politie noodzŝ kelijk
maakten.

Van enige actie van de zijde der C.P.H. of E.V.C,
is niets gebleken.

Met de verschillende vakorganisaties is momenteel een
bespreking gaande, teneinde aan eventuele moeilijkheden
of onbillijkheden een einde te makenr Van de zijde der
Directie werd verzekerd dat de besprekingen wel met gunstig
gevolg gevoerd zullen worden.

J
/ De Burgemeester van 01denzaax>N

v ^ . ̂.JU-^

Aan
de Heer Procureur-G-eneraal,
f/-". Directeur van politie te Arnhem.
v Bovenbeekstraat 21

de Heer Commissaris der Koningin
in de provincie Overijssel te Zwolle.

Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat 68

.s GEAVEKHAQE.



Gemeentepolitie Oldenzaal.

No:

Onderwerp: betreft staking bij de
N.V. WEKA, textielbedrijven te Oldenzaal.

Oldenzaal, 28
K. 5410 -

/
//

Juni
33......... .

30 JUN1 1350

1950.

Op Dinsdag 27 Juni 1950, is in het textielbedrijf van
de N. V. W. Kan te Oldenzaal, Directeur is de heer J.ïh. de
Jager te Oldenzaal, een staking uitgebroken in de afdeling
weverij. Een veertigtal wevers zijn in staking gegaan. Enkele
wevers, waaronder ook de weversbazen, zijn aan het werk geble-
ven. Oorzaak van de staking schijnt te zijn, dat voor onge-
veer. een half jaar geleden een nieuwe loonregeling is inge-
voerd, waardoor de wevers, vfclgens hun aeggen, met veel moeite
hun oude loon kunnen behouden» Men wenst dat hierin verande-
ring wordt gebracht»
Volgens een van de stakers is destijds de nieuwe toestand inge
voerd, zonder de fabriekscommissie daarin te kennen.

In het bedrijf van de N. V. W. Kan zijn ongeveer 200 ar-
beiders werkzaam, dat wil zeggen in de weverij, spoelerij enz.
De staking komt alleen voor in de afdeling weverij. Alle an-
dere arbeiders zijn wel aan het werk gebleven.

Het betreft hier een zgn. wilde staking, dat wil zeggen
dat de organisaties zich er niet mee bemoeien om deze te
steunen. Wel zal van de zijde der organisaties getracht worden
het geschil met de directie te regelen en bij te leggen.

Van enige actie van de zijde der C.P.N, of van de E.V.C.
is tot op heden nog niets vernomen.

De politie staat regelmatig in contact met de Directie
en blijft van het geheel op de hoogte. Ook is contact opge-
nomen met de fabrieksleiding.

Het vermoeden bestaat dat de staking zich niet verder
zal uitbreiden en dat er spoedig een einde aan zal komen.

Van een en ander zal een nadere melding worden verzonden.
*&<S^*^^^

De Burgemeester van Oldenzaal>.

Aan
de Heer Procureur-Generaal,
fgd. Directeur van politie te Arnhem.

Bovenbeekstraat 21
De Heer Commissaris der Koningin
in de provincie Overijssel te Zwolle.
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

Javastraat 68
,s Gravenhage.



Verbinding: 31
Ho.»
Onderwerp:Staking.

14 Juni 1950.

ff

15 JUN11950

R A P P O R T .

C

In aansluiting op mijn brief no. ,. d. d. 13
Juni 1950, heb ik defceer U te berichten, dat de werk-
zaamheden bij de Vernigde Juete-en ^ocosfabrieken van
L.J.HIJMEItJEH, Kanaal Noord 153 te Apeldoorn. op 13
Juni 1950 te §.- uur zijn hervat. «

Volgens verkregen inlichtingen was feet conflict
ontstaan, doordat enkele arbeiders niet meer voor de
nieuwe tariefionen wilden werken.

Deze tariefionen waren vastgesteld door het
Raadgevend Efficiency Bureau Boaboom en Hegener te j
Amsterdam, na overleg met het College van Ri jksbemidde-i
laars te ' s-Gravenhage.

Het betrof hier een z. g. wilde staking, waar ach-
ter vermoedelijk leden van de E .V»C. stonden, daar de
bekende FREDERIK JONGEPISR, geboren te Brielle, 11 Mei
1911, bestuurslid van de E. V* G. wonende te Apeldoorn,
Meerkoetweg 14- die niet bij HIJMEIJER werkt-bij de
directie van HIJMEIJER nog getracht heeft, deze te
bewegen, van de nieuwe tariefionen af te stappen en
weer op de oude voet voort te gaan,

Dit is hem echter niet gelukt, daar de directie
in samenwerking met het Unie-bestuur de stakende ar-
beiders tot andere gedachten heeft weten te brengen,
waarop deze weer aan het werk zijn gegaan.

Bedoelde wilde staking is aeer rustig verlopen.
"einde".

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te

's-G R A V E N H A G E.



>j*
Verbinding: 31.
ïïo.
Onderwerp:Staking,

9 i-'

13 Juni 1950.

R A P P O R T ,

14 JUN11950

,

het ik de eer Ute "berichten, dat dezerzijds
is bekend geworden, dat bij de Verenigde Jute-en Cocos-
fabrieken van L. J.HIJMEIJER, Kanaal Noord 153 te
Apeldoorn, op Zaterdag, 10 Juni 1950 een conflict is
ontstaan tussen de directie van voornoemde fabrieken en
de werknemers.

Dit conflict, dat volgens tot dusver verkregen in-
lichtingen is ontstaan door de huidige tariefionen
heeft tot gevolg gehad, dat nadat op Zaterdag 10.6.1950
met de directie een bespreking was gevoerd, welke bespre-
king geen positief resultaat opleverde, omdat de direc-
teur momenteel in het buitenland vertoeft, dat een zestig
tal werknemers in staking zijn gegaan.

Kaar aanleiding van deze staking voerde de directie
Maandag 12 Juni 1950 een bespreking met de ̂ ijksbe midde-
laar s.

Wat hiervan het resultaat is geweest, is dezerzijds
nog niet bekend.

Van welke bond of personen deze staking is uitge-
gaan, is evenmin nog vastgesteld kunnen worden, zodat
het onderzoek wordt voortgezet en bij rapport zal worden
vastgelegd.

U gelieve hierbij een courant e nbe richt, deze sta-
king betreffende, van het dagblad "Het Vrije Volk" van
Maandag 12 Juni 1950, aan te treffen.
"einde".

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te

's-G R A V E N H A G B.
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UITTREKSEL'

Uit : OD 342 Naam: MAAÏJDRAPPORTEN OVERIJSBL!

Voor:OD 209-6 Naam: STAKINGEN (WILDE)

Ag.nr:87204 Afz. : Verbinding 50 datum: 6-6-50.

Aard van het stuk: Maandrapport Mei 1950 van ID Enschede.

C

ffilde stakitogen-
Op de NV Paardehaarweverij A.O.ter Kuile te Enschede(Totaal
60 arb).
Aantal stakers: 25. Duur: 12 tot 15 Mei 1950.
Redens Een kwestie over het al of niet geopend zijn van
een deur tussen weverij en kantoor (zulks met het oog op
de warmte). Het lawaai bij het geopend zijn van de deur
was hinderlijk voor het kantoorpersoneel.
Verloop: Op 13-5-50 werd alle staker-a ontslag aangezegd.
Op 15-5-50. wilden allen het werk hervatten. Voor een drie-
tal, dat ais raddraaier werd beschouwd, $jleef dit ontslag
gehandhaafd. Hierbij was de bekende EVCers Hendrik Frederik
SVIERS (16-8-06). Hiermede was de staking beëindigd.
Er vond geen bemiddeling door vakbonden plaats.
Op het confectiebedrijf WEHAKA (totaal 22 arbeidsters)
Aantal stafcksters 7>« Duur: Vier uren op 16-5-50.
Oürzaak: er we'rd minder loon ontvangen, nadat geen toeslag
werd berekend op minder goed verricht werk.
Verloop: nadat de staaksters zich met &et arbeidsbureau in
verbinding hadden gesteld en.na enig ovetleg met de bedrijfs-
leiding, werd hun de toezegging gedaan, dat bij betere pres-
taties deze toeslag alsnog met terugwerkende krachjj tou wor-
den berekend.Hierna werd het werk hervat.
Brrwerd geen bemiddeling door een vakbond verleend.

Uitgetr. do^if: , "iV Op aanwijzing van: BV

Datum: 24-7-50

4006I - '49



laate van de WO.kwamè» (ca. 00 Kan werde

U t T- i 11 ».

Uil :
Ag.no.:
Voor :

li '0WBia«i«iajo Jsen en
ander werd de SVC felijkbaar te ko»,tba«r» Be staking werd op ,.

Maart 1950 opgejbfi^étsu ' ' • ' ' . , , ' • "
b er-aar d appelleerQe öe ABW3 in AaeterdaBi per pamflet aan bet

van de Bouwvafclfè?^ in ö»ze kve^ti». ïfierM;) - si;) terlöop
Verweid, 4at het In de bouwvakkent^og rustig is* D» ifctroons-
organisaties worden ufcri behaalde kant Bjet misstanden op de iio
te gesteld om ti^öig voorhanden zsi^nd» eonfli'otstof weg te ae-
men. " . ^ . '
De ABWB-'Èweft in Amsterdam 5 ge3alari«*«rd> hoofdbeatü1
t*w» de bekende Yan der l>Iï^I^ff* VOlpOK^BESff en Van het
bovendien 2 geaalarilerd/e" pïaat'^eii^^»' b*sttiurd«2'S ÏTéj
zekere SIlIT en dan mog bovendien één ^ilgeateld

... _ . _ . MMMIMIMHm • - " .-, • • ••. ' •** ' ' . n _ ' ." ' . " ^^ . t_

QOEDBXjgjj f vaeMfeofr ÜSéze o^gaaieatfi* wöfl ,.eepi beliocr li^k aantal
beaoldïgden in ées© »1ïöd;\beeityönii ' '
in de bóWf te kunnen

nó ^^____
/ Op 25 Maart 195O te pi ,éa 18 utöP'^ralj:, #*A wilde stafcin^^ uit on-
3 der 18 -TO.C, de ^2 aan fcereoneel vahdii-atelier. Pe oor*«tak la'gr

in heft niet neer gehael uitbetalen ywa de *inwerkpre»ie1', wel-
ke voor de vervaardijlng van nieuwe modellen wordt gegavaai. Op
29 Maart 1950 werd dé; staking opgeheven.

c) Bil Confectie fabriek JBS51Y & L135AIIEB. '
Op 27 Kaart 1950 te ca, 9 uur legden 29 van de 64 man person«t»3

;. het werk neer en verlieten de fabrieko De overigen werkftn nor-
maal door. De ooraask ligt vermoedelijk in het ontslag aan 2

. naaisters, terwijl voor jaoaaaige axtikel en een hoger m&akloon
| wordt geelste Ueae zaak ia nog gaande.

d) lil ÉÊ Regenkledin^fabriek Pirma - P . „• 'WBIN8TOgK .
Hier ^ing het hele p-ersoneel (50 meisjes) op 31 Januari 1950
,* 6. IS uur in sttJcing voor de eis: hoger tariefloon. 'Circa

70?i der staaketers is ia de ETC georganiseerd, Stakli .7 opgehevei
op 4 April 1950 door ontslag aan de ataakaters. •

""&} _BiJ d_o Was-," 2ch£onmö.e_k— , Sad-_en Zwem j_nrl oh tingen .
Op Ï4 : Kaart 1950. gingen een kleine 70 vrouwen van do g-e ai» ent e -
lijke waeserij aan de Haarlemmer weg in staking. Een eohttal
hlofcf s.8u flo gang. Dese Vrijdag Ij-ep een a&r de directie ge-

•.>/ stele ultimatum nf , waarin een uurloon van 70 cent werd geëist,
/ in plaats van het huidige van 66 oent f . ws&rbi :} de toeslag voor

tarief werk is inbegrepen.

Hoewel aanvankelijk van een wilde ntf-kin werd gesproken,
b i j het besien ven het verloop, clit confl 'ot een. bewust aoor de
LiVC-GPÏÏ aangegrepen middel 021 wc.t leven ir de broweri^ te ,
brengen, v.srmoedol:» Jk nu het go-Juld 20 op de proef word t, ge- .
stuld bil het uitvoeren van daadwerkeli jke -actie ivm de &an-
kornet van v/Tipenen. . '
C.verlo£ over dese • uur loon verhoging 13 al ge ruime tijd g&and.e
tussen het £:emefentebestuur er ^o reccrin^;0
"Le W-mrheid* van 24 Kaart l?' 3 trok zich «an de gang van saken
op en wees op de best^atiae . o.nt jte-ring over het uitblijven de^;j

horolassif io:^tie bij andere gemeentebedrijven, a cal s Stadarèi-^
Ponten en Veren, teohnir. che clic^nsit Tram enz, . ' .,'- "•••



Verbinding no.49* Dienstgeheim.
H-4.no. éVj3 •
Onderwerp: Staking bij de fa. Palthe.

Ik heb de eer USdelGestrerige \f<\> vnl.gpn'lff• •*!" berich-
ten.

Op Woensdag 22 -Maart 19Ü?0, legden een twintigtal
neisjes, werkzaam op de keuringsafdeling bij het textiel-
veredelingsbedrijf van de fa. Palthe alhier, het werk
neer.

De oorzaak van deze staking was gelegen in het feit,
dat een zestal goede keursters zouden worden geplaatst j
naast enkele minder goede keursters. De directie zag zicïj
tot deze maatregel genoodzaakt omreden vele klanten re- j
clames hadden ingediend over de onjuiste en niet tijdige
aflevering van de ter behandeling aangeboden goederen.
Haar bedoeling was dus om slechtere keursters tot betere
te ontwikkelen.

Nadat de directie een onderhoud had gehad met de sta-
kende meisjes en deze waren doordrongen van de noodzake-
lijkheid van de genomen maatregel werd op Donderdag 23
Maart d.a.v. des namiddags om 3-oo uur het werk hervat.

Noch de Uniebonden noch de A.T»E.K. hebben in dezen
bemoeienis gehad.

Wanordelijkheden hebben zich tijdens deze staking
niet voorgedaan.

De mededeling in het dagblad "de Waarheid" van Vrij-
dag 24 Maart j.l* als zou deze staking een gevolg zijn
van het feit, dat enkele Hollandse meisjes/plaats hadden
moeten maken voor Duitse meisjes, is geheel onjuist,

31 Maart 1950

C



ÖBMIBITE-POLITIB-WIISCHOTES.
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ACDj,
Sinde staking la de uedveren-,

kapok- en matrassenfabriek, fa* M.
& Zn, Qarst no* 4 te Winschoten. -

De op Donderdag, 16 .februari j»l.
uitgebroken staking in bovengenoemde
fabriek is op Dinsdag, 21 Februari j. L
beëindigd.

Na overleg tussen de S» V. C. en de j
werkgever werd besloten, dat de 11
stakende arbeiders weer aan net werk
zouden gaan. .

De door de werkgever gestelde
eisen, dat 48 uur per week zou woeden
gewerkt in plaats van 45 uur, terwijl
in de 3 uur die per week meer worden
gewerkt ook een evenredig aantal ma-
trassen meer dienen te worden gemaakt,
zijn door de stakers geaccepteerd,

Hiertegenover staat échter, dat
de werkgever aan de 11 stakende arbei-
ders het loon over de dagen waarop
niet werd gewerkt, heeft uitbetaald,
terwijl tevens de 3 ontslagen arbeiders
weer werden tewerkgesteld.

In MDe Waarheid0 van 22 Februari
j»lé staat in dit verband vermeld, dat,
ter ondersteuning van de stakers een
bedrag van ƒ 127. — werd b̂ eengebraoht.

De staking had een rustig verloop*.
Winschoten, 24 - 2 - 1950.



GEWEST ARNHEM der RIJKSPOLITIE
Distj-ict 'DOETINCHEM
COMMANDANT

No.

Aan de Heer

Onderwerp

Antwoord op

Bijlage(n)

Doetinchem, 20 Februari 1950
Dr. Hubernoodstraat No. 5 - Tel. 223

Dienstgeheijn

59/1950 - doss.B.V.D.
Hoofd Binnenlandse Veiligheids Dienst
te \3-G_jc_ a. v e n. h a g; .e.
Procureur-Generaal,fgd.Dir.v.Pol.te Arnhem.
Arbeidsgeschil te Neede.

1.
. tft H

'21 FBM95Q'

fi

C

Hierbij heb ik de eer Uhoogedelgestrenge/Uedelgroot-
achtbare te doen toëcomen een rapport, opgemaakt door
de Opperwachtmeester G.van Bruggen, behorende tot de mij
o.h.Districtsrecherche, betreffende een arbeidsgeschil
te Neede, naar de inhoud waarvan ik U kortheidshalve
moge verwijzen.

De Districtscommandant,
De Officier der Rijkspolitie Ie klasse,

H.W. Offers.



'GiüWEST ARKHM DER RIJKSPOLITIE.
Dist ri et DOET ITTCHM,

Districtsrecherche.

• Fo:26/ 50.

O n d e r w e r p : Arbeidsgeschil t e ï ï e e d e ,

R A P P O R T .

Naar aanleiding van ee-n aan r, door de &roeppoom.-
mandant der Rijkspolitie te Borculo,£:eaane mededeling,strek-
kende dat op een fabriek te ïïeede door een aantal arbeiders
het werk tijdelijk gestaakt was,xverd door mij :- •• —

i •- Gerrlt van Bruggen.Opperwachtmeester der Rijkspolitie, inge-
* deeld bij het hierboven aangehaalde onderdeel , tevens onbezol-

• digd rijksrechercheur, • •
ter uitvoering van Uw opdracht, een onderzoek ingesteld en mo-
ge ik U Weledelgestrenge,als resultaat daarvan,het volgende
rapporteren,daarbij opmerkende dat het merendeel der gegevens
werd bekomen van een der Directeuren' van nader te noemen fa-
br iek,zi jnde : •—< -
Gerhardus Arnoldus ter Weeme,geboren 5 Ootober 1889,wonende
te ïïeede aan de Stationsweg A 38 en van dier'^ zoon, de procura-
tiehouder :--- _ _ _ ,_ « _ _ . . _ -__
Paul Albert ter Weeme,geboren 24 April 1920,won en de te weede
aan de Eibergseweg B 622.

Op de Weverij,Ververij en Blekerij van T^R WE3ME
en ZOWM ÏÏ,V, te ïfE^DE werken in totaal ongeveer 400 per^o-
nen,mannen zowel alp vrouwen.

In de Afdeling Spoelerij ,scheerdorij en twi jner i j
(waarin het nader aan te halen geschil rees)v/erken ongeveer
50 pergonen. In die afdeling is het rrouwelijk deel in de

( meerderheid.
Mede omdat enige t i jd na de bevrijding vrij slecht

speciaal aan vrouwelijk personeel te komen v/ap,betaalde d e .
Directie—daarbij mede lettend op geleverde pre*taties--een,
hoger loon dan het volgens de Collectieve Arbeid^overeenkonist
toegestaan was.

Veel werk wordt daar in "stukloon"-uitgevoerd en
doordat de routine van het personeel toenam kwaaien vr i j velen
beduidend boven een normaal loon.

Dit achtte de fabrieksleiding op de duur riet ver-
antwoord en werd o.a. geverbaliseerd terzake ,het betalen van
te hoog loon,speciaal in de desbetreffende Afdeling v . d . fa-
briek. (Op 7 Januari 1949 werd terzake 300 gulden boete be-
taald)

Over een en ander werd contact opgenomen met de
Regionale Vakraad, zetelende te Enschede, in welk lichaam zowel
de werkgevers-als de werknemers vertegenwoordigd z i jn .

Aan
de Heer DlSTRICTSCÖÏvüviATJDAÏTT

der RIJKSPOLITIE
te
D O J£ T I ïï C H S M .
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Het gevolg van een en ander was dat men de looneijfers

voor de desbetreffende Afdeling lief'bekijken" .door een Bureau
voor Bedrijfsorganisatie(Berenschot) t e Hengelo(O),door welk
Bureau,'ook voor andere afdelingen van dezelfde fabriek, eerder
regelingen waren ontworpen en doorgevoerd.

ïïa het onderzoek bracht.dit Bureau,ook voor de in het ge-
ding zijnde Afdeling,nieuwe looneijfers ter tafel. Bij de be-
rekening was'rekening gehouden met de terzake vastgestelde re-
gelingen van het College va» Rijfcsbemiddelaars. .

Het resultaat was dat een deel der arbeider?(in hoofdzaak
meisjes)wat minder zou gaan verdienen.

De nieuwe loonoijfers werden aan het personeel bekend ge-
maakt terwijl tevens bepaald, werd dat de veranderingen geleide-
lijk ingevoerd zouden worden.

Ondanks de mededelingen bleven de arbeiders normaal aan
het werk terwijl uit werknejnersfcringen.ffiet betrekking tot de
nieuwe regeling,geen bezwaren naar voren werden gebracht.

De feitelijke resultaten van de loonveranderiog(voor som-
migen vermindering)werden op Woensdag.8 Februari 195Q.omstreekf
het middaguur bekend. Toen werden namelijk loonboekjes uitge-
reikt. De vermindering bleek voor sommigen zo om de 2 a 3 gul-

1 ,den per wee: te schommel en; ook waren er b i j die ongeveer gelijk
bleven en ook gingen enkelen iets maar Verdienen.

Voor degenen die mind-er zouden ontvangen betekende dat
een tegenvaller. Dit werd zo zwaar opgenomen dat het werk, voor,
het verdere .verloop. Van die dag,in de bedoelde Afdeling f?pjéoe-
lerij e.d.,omvattende ongeveer §0_. hoof den, n i et werd hervat.

Er was wel sprake van solidariteit want ook door degenen.,
die niet minder zouden gaan verdienen,werd het werk neergelegd ^

Omtrent dit stafcinkje werd blijkbaar ge en overleg met de
werknemersorganisaties gepleegd. Waarschijnlijk mede op advies i
van de "f abrïeksfcern" werd het w^rjt,pjp
hervat. Deze kern zou te kennen gegeven hebben dat het waar-
sch.ijnlijk beter geweest zou zijn indien de veranderingen ge-
|LiJk,dus niet geleidelijk,zouden zijn ingevoerd maar overigens
werd van die zijde weinig,in dit v-erband van betekenis,verno-
men • • . . . . • • ' . ;

•Tot heden heeft geen der werknemersorganisaties,over een
en ander,contact met de fabrieksleidlng opgenomen. Mogelijk !
zal dit binnenkort nog geschieden daar bekend werd dat vake ;

bondsbegtuurders in de avond van Woensdag, 15'dezer, een bespre*»!
king m-et de betrokken arbeiders hadden. Het schijnt dat eerst- j
bedoelden niet al'te zeer naar de zin van sommige arbeiders ge-i
sprok«n hebben .Men was daarover namelijk geenszins enthousiast !
zonder dat nog duidelijk bekend werd welk standpunt tenslotte j
ingenomen werd. •• ' j

De fabrieksleiding stelt fcich op het standpunt dat over
de bedoelde veranderingen geen besprekingen meer behoeven
plaats te-vinden, daar die in elk geval blijven doorgevoerd. j

•Daarnevens is men bereid aan de "vakbondbestuurders alle j
door hen gewenste-en voor hen van belang zijnde inlichtingen j
t« verstrekken. • - i

Van een h:aatstemming of bepaalde wrijvingen in het open-
baar is geen sprake.Over het algemeen wordt plaatselijk over
de Heren Ter Weeme,ook door de arbeiders,niet ongunstig geoor- |
deeld. ' . • ;

ÏTiet uitgesloten is dat een paar arbeiders op d© aange-
haalde fabriek lid van de Eenheidsyakoentrale zijn doch tot he-
den is daar niet van gebleken. Ook is niet gebleken dat deze
organisatie zich, tot hedeja,m@t dit conflictj ®,beziggehou f



C

den heeft.

Zoals een en ander zich nu laat' aan ai en wil het mi j ,
rapporteur, voor kornet dat bedoeld geschil geen ernstig karake
ter draagt. -

Waarvan door mi j , op afgelegde ajaib t s eed is opgemaakt,
gesloten en getekend dit rapport te Do e t in oh en op de 16-de -
Februari 1950.

de ,0pp.erwaoht»eester,

v.Brug
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Staking in do Béavèren-,
kapok- en matnssenfabriek, fa* H.Bos,
& Zn., Garst no. 4 te Winschoten*-

In de situatie in genoemd be-
drijf is tot op heden geen verandering
gekomen. Wel is wederom overleg ge-
pleegd tassen de werkgever en de
werknemers, doch dit leverde nog geen
resultaat op*

Blijkens het dagblad "De Waarheid1
d.d. 17 februari j.l., is het ontslag
van de drie arbeiders teruggenomen,
onder voorwaarde, dat de door de
werkgever gestelde eisen zullen wor-
den nagekomen.

Het is na gebleken, dat de sta-
kers de steun hebben ontvangen van de
E.V IC. en de M.V.B.. Omtrent de gel-
delijke uitkeringen aan de stakers is
tot op heden niets bekend gewerden.

De staking had tot nu een rustig
verloop.

uadere gegevens zullen t.z.t.
worden gerapporteerd.

Winschoten, 20 - 2- 1950.



ÖEMEENTE-POLITIB-WINSCHOTEU.

Uitgebroken staking in de i
enjaiatassenfabriek, fa. &* Bos & 2n.j
Droge, Öarst no* 4 te Winschoten. -

Op Donderdag, 16 februari 1950 is een staking
uitgebroken in bovengenoemde fabriek.

in de fabriek zijn in totaal 25 personen werkzaam
in alle afdelingen van de fabriek wordt 48 uur

per week gewerkt, met uitzondering van de bovenma-
trassenmakerlj. In deze afdeling wordt volgens accoord
gewerkt, doen dit werk is gebaseerd op 48 werkuren
per week. In werkelijkheid wordt slechts 45 uur per
week in deze afdeling gewerkt.

De werkgever Bos was reeds eerder van plan deze
mensen 48 uur per week te laten werken, doch hij was
bang, dat hierdoor strubbelingen onder de arbeiders
zouden ontstaan* Uu echter met toestemming van de
regering 5JC loonsverhoging aan de werknemers mag wor-
den uitgekeerd, achtte Bos zijn tyd gekomen om ook
voor laatste.genoemde categorie arbeiders de 48-urigei
werkweek in te voeren.

De werkweek loopt in de gehele fabriek van Woens-
dag tot Woensdag. Op Woensdag, 8 -februari j*l, had
Bos de elf arbeiders, dia in de bovenmatrassenafdeling
werken aangezegd, dat ay een bepaald aantal bovenma-
trassen op Woensdag, 15 Februari 3.l* dienden klaar
te hebben. Het resultaat hiervan was, dat hedenmorgen
drie arbeiders niet het gewenste aantal klaar had.

Deze drie arbeiders werden ontslagen.
Aanvankelijk staakten* vanmorgen alle arbeiders

van de fabriek, doch na een bespreking gingen allen,
uitgezonderd de elf arbeiders van de bovenaatrassen-
af deling weer aan het werk. i

Volgens de werkgever Bos, staakten drie van deze
elf arbeiders uit solidariteit, daar de betrokken af-
deling tovh stil stond. Door de stakers werd als eis
gesteld, dat de toegestane 5̂  loonsverhoging zou wor-
den uitbetaald, doch het aantal werkuren zou 45 bljj-
ven en niet 48.

Het is te voorzien, dat de staking zich niet ver-
der uitbreidt.

Met is niet bekend of de vakorganisaties achter
deze staking staan, al wordt wel vermoed, dat de
8*V.C. achter de stakers staat.

Van de elf stakers zijn:
9 georganiseerd in de E.V.G.;
l georganiseerd in het 14.V.V.;
l ongeorganiseerd.

De staking had tot op heden een rustig verloop.
Zodra nadere gegevens omtrent de staking bekend

worden, zullen deze worden gerapporteerd.

ïïinschoten, 16 februari 1950.



VERBINDING Ho. 50.
No. P 522-e.

Onderwerp: staking E. ter Kuile.

Aantal bijlagen: 4«

t,

7 Februari

DIENST GEHEIM. 9FEBJ95Q

Ten vervolge op mijn schrijven P 522-b, dd. 3-10-49, Be-
trekking hebbende op nevengenoemd onderwerp, heb ik de eer,
Uedelgestrenge te berichten, welke acties na het ontslag van
de 16 staaketers op 27-10-49 door de stakingsleiding werden
ondernomen.

Aangezien nadien een aantal bijzonderheden bekend werden
en één en ander een beeld geeft van de gevoerde tactiek, meen
ik goed te doen, hierop alsnog terug te komen.

Ha het ontslag van de staaksters bleven deze d.m.v.
hun statingscomité ageren. In mijn vorengenoemd schrijven wer-
den reeds genoemd: een openbare vergadering, die werd "belegd,
sympathiebetuigingen en solidariteitsgelden van andere bedrij-
ven, tmegezegde morele en financiële steun van ANJV en ÏÏVB,
solidariteitsverklaring van de A'.mK-Jeugdraad en een "gezelligej
"bijeenkomst'1 met de staaksters. j

Poging tot uitbreiding;.
Omstreeks $-11-49 werd aan de arbeiders van het bedrijf

"Higtersbleek" te Enschede een pamflet uitgereikt met de bedoe-r
ling, dezen tot actie te bewegen. Dit bedrijf zou namelijk gron
stoffen hebben geleverd, waardoor B. ter Kuile kon doorwerken.
.Dit had echter geen succes.

Intimidatie van werkwilligen.
Up 7-11-49 werd aan de arbeiders van E.ter Kuile een

pamflet uitgereikt (zie bijlage I), waarin werd gedreigd, de
buurtgenoten van een drietal werkwillige arbeiders door middel
van een manifest op de hoogte te zullen brengen van het feit,
dat dezen de actie van de staaksters rekten door hun onderkruip
perswerk. Het pamflet stelde vast: "Als zij na ons manifest j
lastig gevallen worden door de buurtbewoners dan zijn wij daarirl
voor niet verantwoordelijk", (ï)

Het r.k. dagblad "Twentsche Courant" wijdde hieraan een
artikel in zijn editie van 8-11-49: "Communistische agitatie
in arbeidersbuurten" (zie bijlage II).

Vergadering van het bedri.lfspersoneel.
Het stakingscomitié riep op 7-11-49 het bedrijfspersoneel

op tot een vergadering. Deze werd door slechts 38; personen
bezocht.(totaal ca.150j.Behalve enige leden van het stakings-
comitié voerden een tweetal vertegenwoordigers van de ATEK het

Zwoord, n.l. Frederik LEUSHUIS (21-5-03) landelijk propagandist
en (vermocielijk Hendrik PLANTING (27-0-16), secretaris van het
hoofdbestuur van de ATEK.

In het langdradige betoog van LEUSHUIS was het opvallend
dat de naam EVC in het geheel niet werd genoemd. Wel sprak
hij steeds over " de organisatie". Zijn betoog was gebaseerd
op zijn uitspraak :"Deze strijd tegen het kapitalisme en het
ondernemersdom is niet tot een goed einde te brengen zonder
eenheid". Hij noemde een aantal voorbeelden in den lande,
waar door eenheid resultaat was bereikt.

-2-
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Hij beval aan, huisbezoeken af te leggen bij nog werkende
arbeiders-van E.ter Kuile om hen te bewegen, aan de staking
deel te nemen.Verder uitte hij enige kritiek op de door de
stakingsleiding gevoerde tactiek.

Zijn advies luidde tenslotte: 1. in alle bedrijven
comité*'s oprichten tegen het verrichten van "besmet werk",
2. petitionnementsacties voeren.

PLANTING- vroeg zich af, wat er, zoals de stand van zaken
nu was, zou moeten gebeuren. Hij riep uit: "Wat zullen ze
ertegen doen, als wij ons morgen allemaal opstellen op de
straat ? 2e komen er met geen paard door als wij, het textiel-
proletariaat, dit niet wensen."

De practijk van zijn actie bleek echter wat gematigder
te zullen zijn, toen hij aankondigde dat aan de poort van het
bedrijf E.ter Kuile pamfletten zouden worden uitgereikt, even-
als in de buurt, waar werkwilligen woonden (zie bijlage III).
Deze pamfletten zouden na afloop van de vergadering tezamen
met de staaksters worden opgesteld. Even later bleek echter
dat deze pamfletten reeds kant en klaar gestencild waren.

PLANTING besloot met: "Laat je niet langer achteruit
ten. Indien men jullie verwijt dat jullie een communistische i
organisatie vormen, overtuig de anderen dan, dat het hier •
niet gaat om een communistische organisatie, maar om een alge-
meen belang." !

Aan het slot van de bijeenkomst formuleerde PLANTING een
aantal eièen, die door een delegatie uit het gehele personeel
aan de directie zouden moeten worden gesteld, n.l.: een onder-
houd met de directie, geen loonsverlaging, intrekking var-
alle ontslagen, stopzetting van het werk van de econoom, het
in de oude vorm herstellen van de fabrieks- en tariefcommissie
en het niet toepassen van rancunemaatregelen.

Resultaat van actie met 3teunlit-|3ten.
Op vorenbedoelde vergadering werd bekend gemaakt, dat

door het werken met steunlijsten in totaal reeds / 900.- was
bijeengebracht, terwijl nog ca. f 250.- in kas was voor het utf
betalen van de staaksters.
Ontslag van_ leden van het stakingscomité*.

Toen hierna door de directie, na verkregen goedkeuring
van het Gewestelijk Arbeidsbureau, ontslag werd aangezegd
aan het drietal personeelsleden dat deel uitmaakte van het'
stakingscomité' (n.l. BINKHORST, KESLER, REE, genoemd in mijn
schrijven P 522-b, dd. 3-10-49) werd aan de poort van het be-
drijf E.ter Kuile een - thatts door het hoofdbestuur van de
ATEK ondertekend - pamflet uitgereikt, waarin tegen "deze
schandelijke maatregelen" werd geprotesteerd (zie bijlage IV).
De oproep "verheft Uw stem daartegen", had geen resultaat.

Tot goed begrip zij hierbij aangetekend dat dit drietal
arbeiders steeds ageerde in het bedrijf, zitting nam in het
bovenbedoelde stakingscomité', doch werkwillig bleef, vermoe-
delijk uit tactische overwegingen, n.l. om beter de overige
arbeiders in het bedrijf te kunnen bewerken.

Nadien werd geen nieuwe activiteit van het stakingscomité
gesignaleerd.
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> Vandaag is het drie weken geleden, dat wij speelsters, s.cheersters

en om-ijgsteïs in staking gingen tegen een loonsverlaging van f 8-10,
die de d.-.rect.1e wilde doorvoeren door een bedrijfseconoom nieuwe ta-
rieven ts laten vast stellen. Dit is ook bij de wevers gebeurd en ZIJ
wetan juist nu wat dit betekent»
H OE 15' DE STAND VAN ONZE ACTIE, makkers.

In de' eerste plaats komen DEZE, WEEK alle bomen er af, en dan ????
. Jullie woten dat in het bedrijf alle stukjes en brokjes bij elkaar
gehaald worêor/om het bedrijf maar draaiende te houden, maar, hieraan
komt een e.vacio.. De directie is "tok al gedwongen geweest een arbeider!
te vrager; o.f Lij wilde scheren.

DEZE /U1EE1DER VOELDE ER ECHTER NIETS VOOR OM AAN ZIJN EIGEN " '
TjOOüS-vBKLASlE-G MEDE TE WüSEENiDAAEOM GING HIJ N I E T SCHEERE,

De direct 13 voelt p̂ .ch .nog meer'benauwd omdat zij evenals jullie weet
dat 'Woensdag heb laatste halve procent toeslag van jullie "loon afgaat
Dat was afgesproken toen de proeftijd van 10 weken inging. Woensdag is
het dus. d 3 laatste dag van deze proef termijn.
En voor S-.it overgrote doel van de arbeiders'is dit een verslechtering,
was i-ever de ontstemming met de dag toeneemt.

Voorts hebben wij als 'staakaters ons in een manifest tot de arbeid
sters"(oers) van Rigiersbleek gewend, die nog bomen maken voor E„ter
Kuil'?,, We hebben alleen gevraagd te bedenken dat dit onze staking
node1^^f rekt. Wij hebben er bij gelegd dat zij als arbeiders mede te

. beslI-Müen hebben of zij 'onze- strijd? dié ook hun strijd is - evenals
die v uu jullie ~* nodeloos moeten rekken,, ja.f of neen,
Ook dit zal zijn uitwerking hebben.

Daarbij richten wij ons thans tot de twee inrijgers van E. ter Kuile,
/ üie .niet tegelijk ..met ons uit het bedrijf zijn gegaan. Ook ZIJ rekken

onze actie l terwijl ^ij 'vocvend±ea SFtT HARDER WERKEN DAN OOIT EN y™-"-"*
~-™ ook de-KoJaesrster, Wij wil.'lan met hen praten, maar

" - - • ' " ' "bi
.

î iej, hep.pt zullen j w i. 1 in een rnan if g. sA.-.a.a-n arbeiders in de buurt
waar,' :de inri.l̂ ër"s""'eri d'ë'"ache.èi!S'Cf̂ ''!yftn'ëE7 vertej.j.en waT zin a oen/'
Geen "enkele arbeider Tfea'.L- net 'nemen dau dese~ drie personen na voldoende
kennis 'te hebben genomen ven oraestandpuat onderkruiperswerk doen.

Als zi.-i na o_na maniferrt laTuigi gevallen woJderi-: door a©" buurtbewoners
- - -' ' ~ '

y meenden dit jull.i.o te iaoëtejff mededelen, opdat jullie weten dat
onze strijd nog ongebroken is,: Br wordt door ons meer georganiseerd,,
Wij ZULIEN een onderhoud ir,et. de -directie hebben, hoe dan ook,

Wij willen .werken, maar alleen dan als' er geen loonsverlaging komt
en de directie zich daarvoor garant stelt. Dit moeten ook jullie in
het bedrijf aan de directie duidelijk maken.
Het is niet a o makkers, dat wij :"t och maar meisjes zijn .dié vandaag of
morgen ergens -anders gaan werken. WIJ VECHTEN VOOR JULLIE, WIJ VECHTStf
VOOR HET BEHOUD VAN HST LOON DAT OP HET OGENBLIK ÏN DE TEXTIEL OVBHAL
WORDT VERDEI!!, EEN LOON DAT DOOR DE VELE PRIJSSTIJGINGEN IN IEITE
VERHOOGD DIENDE TE WORDEN,

Daarom roepen wij jullie op HEDENAVOND onze vergadering te :
bezoeken cm h a l f a o h t in -oafe Munnink, Hoge Bothofstr.
Daar zullen wij beter dan in óns manifest, jullie kunnen vertellen.
wat wij willen én' móeten doen. Wij rekenen' er op dat jullie de steun
die wij. tot dusveasre op" zo prachtige wijze van jullie hebben onder-
vonden zult voortzetten. Namens de staaksters

De., stakingsleiding
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Hef conflict bij E, ter Kuile <fe Zn.

Communistische agitatie in
arbeidersbuurten

Werkwilligen worden lastig
gevallen

Zoals elk arbeidsconflict is ook de
wilde staking hu de N.V. Textielfabriek
E. -ter Kuile en Zn. te Enschede door
de communistische agitators aangegre-
pen als een middel tot het verwekken
van onrust in de Engchedese textielwe-
reld. Dit is niet ongewoon en past Vol-
komen in de communistische tactiek.
Tot nog toe probeerden zij echter geen
successen te behalen ten* koste van bun
mede-arbeiders. Hierin is de laatste da-
gen verandering gekomen, doordat zU
werkwillige arbeiders lastig Vallen en
door provocerend optreden trachten ook
deze arbeiders te bewegen het werk
ne e leggen. Hiertoe gaan zij pam-
fle. L verspreiden in de • buurten,
waar de werkende arbeiders (sters) wo-
nen.

STAAKSTERS ONTSLAGEN
De vrouwenionen in de Twentse tex-

tielindustrie vormen al geruime tijd het
zorgenkind van de Rijksbemiddelaars,
die belast zyn met het toezicht op de
lonen in de textiel. De lonen der vrou-
wen zijn n.l. in Twente hoger dan in
Brabant, hetgeen tot ongewenste con-
sequenties kan leiden. Het College van
RÜksbemiddelaars heeft daarom een
nauwkeurle onderzoek naar de verhou-
dingen in Twente doen instellen. In het
kader hiervan werd er bjj E. ter Kuile
een arbeids-analyst aangesteld, die de
loon- en productieverhoudingen in het
bedrijf zou bestuderen. Het personeel,
dat in de spoelerö en scheerdervj werk-
te, kon zich met de aanstelling van
deze arbeids-analyst niet verenigen, om-
dat het vreesde, dat dit zou leiden tot
een loonsverlaging:. Van de achttien,
personen, die in de betrokken afdelin-
gen werkten, legden* daarop vijftien

meisjes en vrouwen het werk neer. De
staaksters kregen na enige tijd van de
werkgever bericht, dat zij zich op een
bepaald uur dienden te melden en an-
ders als ontslagen beschouwd zouden
worden. Drie meisjes meldden zich en
de anderen gaven de voorkeur a^n ont-
slag.

TERREUR
De staaksters lieten zich beïnvloeden

en adviseren door het communistische
raadslid en de E.V.C.-bestuurder Steen-
bergen, die natuurlijk tot het doorzet-
ten van de staking aanspoorde. Hierbij
zat kennelijk de opzet voor om de pro-
ductie van de spoeleni én scheerder\
zodanig' te verminderen, dat ook de
weverg niet meer kon werken. Hier*
rtoor zou door de communistische tac"
tiek nog eens weer veertig man de
straat worden opgedreven. Deze geraf»
fineerde opzet slaagde tot nop toe ech-
ter Tiog niet. De drie arbeidsters, • die
niet aan de staking deelnamen, werk-
ten zo hard als maar mogelijk was en
slaagden er in tot nog toe hét bedrüf
'op KSfng te houden. De communistische
agitatie werd dus wel zeer hinderlijk
doorkruist door de houding van deze
moedige arbeidsters. Het z.g. stakings-
comité — een aantal personen, dat zich
Geheel richt naar de orders van de E-
V.C. — heeft nu gedreigd de drie wer-
kenden te provoceren door de versprei-
ding van pamfletten in de buurter.
waar z|j wonen. In deze pamfletten wil
men dan de ,,laakbare" hoiiding van de
betrokkenen in de buurt bekend ma-
ken. En zo werd on een gisteravond ge-
houden trergaderinK beweerd: de gevol-
gen, welke o.m. k'mn»n bestaan in stuk
gegooide ruiten, zijn dan niet voor onze
rekening!

MOED GEVRAAGD
Dit la dan de nieuwste terreurtactiek,

die de communisten In Ei'«chede op het
nroüTam hebben sta f» n. Zii nasten dit
üaatpte wanhonnsmlrMel reed* eerder
*oe in Amsterdam bit wild* stakingen.
Het succes was daar afwtamlenil. Tn
Enschede wil men 'thans hlHkbaar de
tvroef n«wn. De drift arbeidsters van
F. ter K'iiie en een der staaksters, die
«isteron liet werkteer hervatte, zullen
Sb spits moeten afritten. Zii zullen mis-
schien het slachtoffer worden van «en

dat fle *Ensnbp4<«*
de nor îiunirtisclMi i«*!"*'4at$e niet
"réest. Ei- zal vermoede! 'f k veel van
hun .moed iw,vra»«-d worden, maar ?ii

, dat zif stiHftnn v/">r «wn eerH|k«
raak en dat de >?«!erl!<rcdM vrijheid
hen toestaat t* wer'ten als zM Tf>lf niet
«venten te stplten, -In hun «trijfl teren
de '

van Enschede, die evenzeer
belan*- he>«ben bii >*óer!e arbeiilsvonr-
waarrlen als wie ook. maar zich niet
voor het rommi'nt«tische karret'« laten
si»nnen. De *rbeider<s zijn beslist wel
in staat voor 'hun rechten .on t« kompT',
xonder gebriiik tn maken van Russische
terreur-methodes !

r» ---- j- ir --- I.„,J.x



Aan d, e Buurtbewoners van de Idpperkerkstraat»-

Vrienden,

Zoals jullie reeds zullen wsten, tracht de directie van

E> ter Zuile door het aanstellen van een bedrijfseconoom, de

lonen van de vrouwen op dit bedrijf met f. 8«— tot f. 10«— •

te verlagen. ,

ïïegon deze aanval op ons loon, strijden wij nu reeds 3 weken*

Wij vrouwen, werkzaam bij Bé ter^Kuile, hebben elkaar beïoofd niet

eerder het werk te zullen hervatten, of de loonsverlaging zal

moeten worden ingetrokken en de bedrijf geoonoom zijn verdwenenê

Eén van ons en een buurtbewoner van jullie , nil*

heeft deae belofte gebroken en dbët nu onderkruiperswerk, terwijl
(

haar man$ volgens haar eigen zeggen, een behoorlijk loon heeft,

Reden, waarom wij menen ü te moeten inlichten, welk schandelijk

r .verraad deze vrouw doet, daar dit, geaien het behoorlijke loon

van haar man, geheel niet nodig -is.

Het atakingscomité
van ïï. ter Kuile,-



AAN DE i VAN ü. IER KUILE,

•*•••&•:,: -'
i ,'jjfej* •
*r. ''«h':l\ïsstó^r

G-isteren werden drie van Uw collega's ontslag aangelegd!
. In het nauw gebracht door de. .steods toenemende ontevreden-
heid onder het personeel tengevolge van de "doorgevoerde
verslechteringen, waarvan de staking van'de meisjes een
duidelijk bewijs is, grijpt de directie naar het uiterste
middel omde strijd te breken: . •

HET ONTSLAG- -VAN DIE MAKKERS, DIB OPKOMEN VOOR DE BELAN-
GEN VAN DE ARBEIDERS VAIf Ev TBR KUILE!

Verleden week was het kaneraad Schipholt,/die werd ont- ia
slagen-. Gisteren werden dire anderen dlfiaa.n uitgestuurd. ̂
VERHEFT UW STEM T̂ GEN DEfcB SCHANDELIJKE MAATREGELEN!

Belet de directie haar plannen uit te voeren.
„•Uw ontslagen collega's moeten terug in het bedrijf!
Me:t nog groter kracht dient,, de strijd voor verbetering <
van Uw bestaan, tegen de doorgeveorde verslechteringen
te worden gevoerd.
Steunt met.alle kracht de staking van de meisjes!

ARBEIDERS VAN E,. TER KUILE, • "

Komt direct bij de aanvang -Van het werk bijeen Kim een
personeolsvergadering , ora gezarielijk te beraden wat
er dient to geschieden» .
Kiest een delegatie.,, die snaar de directie gaat, om Uw
eisen voor te leggen.»

KOMT OP VOOR.W R3CHTEN!l

****'

•Oldenyaalsestraat 80,
ENSCHEDE:.
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Ondefverp: Comité's van actie in de

textielbedrijven te ISnschedë.

Februari 1950*

j V • T>' / In aansluiting op mijr. schrijven Ho. P 5̂ 9/50, dd.
< V' / 25-1-50, betreffende ^et- tftrzijüe verhelde ondftrverp, heb Ik.

/ de eer Uedelgestre.nge het volgende te berichten: . „ '
: / • • • ; ' » De staking bij r?.J^-i"SNKO N.V. is op 30-1-50 be&idigd,
^ , v- nadat stoeus meer stnxers het werk geleidelijk hadden '̂â «

\ '• . . .•- ' ' '•"!
*. • ' ' ai J de T'-^TSCü" Ti^TIEL M;ihJ.sC.EAFPJJ eindigde de

op 27-1-50. ,. .

Inmiddels hè; ben f.ich alhier nog de volgende staking«a
voorgedaan: '

.
..-•'" . . ; : ' ' • -Bi j deze f i rma verü van 26- v- 50 tot 30-1-50 door 80

jeugdige arbeiders en vrouwen gesterkt . ^ '
• pè volgende stakers traden t i j deze st-jiclng op de voor-

grond;
Hermiene PO^L, «eb. '"-12-2P te U or d hor n (yld.) , scheer-

ster. vonenae VI jv^rstrr j- t 2 te Enschede, l In ATEK, in 19M3
: als kantoorbediende in betrekking or het EVC-bureèu alhier j

— _-_,.,_ ...... - ........ . Tri.1nt.1e PIüST, - ; G C . 2vi-?-27 te Etisclif-.de, 'textiel arbeid-
ster, vonsnd.e I/enrcr.-./ee 6 te Snrichede, lid IATV^ ' '

Johann ten C AT g, ^eb. '^-Q-°3 te winz (bid.), textiel- .
at-beider, wonende ^.'ai t s t rekt 25 te 'Ens- 'hede, lid AÏEKj

Ariana Feichln- TI^dEKK^, feb. 5-Ó-2*»- .te Sleen, spoel-
ster,., vonende Hoge t Bothof atre.-rl üC te 3nsch«.ïe^ 19^8 lid ATOCj

Vorenstaande ^ personen /oud s o- lid van het comité van
actie. aijn.

• ( 'V °- H.V.BLIJPSHSIBIM & CO. '
In. dit bedrijf vérd"-"?n 58-1-5C tot i?-?-1^) ^e$ta.j.kt.

Ook hier betrof het ,tsug.dlge 'jerkers en vrouven.
Hc-t totaal :=antal érbeicers vaa de betrokken afdeling«ntTï.

va-^r gesta.-.kt werd, bedroeg V?e, terwij l V2 perffon.fea-'in
gingen.' . ' .

Op de vonr^roR-1 traden: "
Peter Hendrik; BROEK, geb. '10-3-31 te Enschede,

- arbeider, vonende Heuwkamp straat 28 te Enschede, lid
"~ " = ~ ---------- - \±è- ••GPHr*aea§v«!ABlg.Ing .. "Morgenrood" .ÜJS'.'-éoon van zeer acticj| •

' ' '" • "" """ '' ̂ •"•""*'•' — •-".'̂-'•'•' - —.-• *̂ - ,. ««.' 1

Jac ob M Aa-gjBEr.Ggy f f ob. -23-5-30 te Nieuwer Afstel,
arbeider, vonende V'-.orts^sg 115 te Enschede, lid ATEKj

Maar t en jfr ed er l k WTJL?? . !?öb* 2H-12-33 te Vltis.ing*af
t ext i el-arbeïdé r ,~" \; onend e 60 1 1 bur ̂  -. 'ë-g 62 te ^nscheée, «qo»
CPNer; . • r,'. -

P.H.lsROEiK betoonde zich in 't. bijzonder actief en oade?;*
hield nr.uv contact met de leiders van de ATEK. „ t

• Genoemde 3 personen maken deel ^it van het comité v^n's'
actie bij Blijdonstein. j t
. ' ' . % ' " '

. - . • " ' . • ' . - 2 *

V"
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Voor zov.er kon vordtn na^ega^n, heeft geen enkele staking
etn ÜUCOG'S voor de st^Vere ten revolte gehad, óók niet bij
de T"-nt,£che Textiel Maat-^vj,?ppij,. v?.o.r voleen* het dp?blad-
"De? Waarheid" f.en overwinning sou zijn bereikt»

Dat "q;rot.a suocas^en zJ jn reboekt" - alüus een alhier
••'erS'Vfjid pamflet vsn de .gezamenlijke comité^ yen actie ••*
kr<n dus dezerzijds ui .-t worden bevestigd.

Over meeroere kve«ties- inzake het loon vn bepaalde
c.:ite£QrleSh «rbei^sirs is nog overleg gaande.

Voorts verr1 de indruk vcrkr-ecen, dat er in het 'geheel
niet -gestaakt v«s,' althans in veel geringere mate, indien de
EVC zich niot beijverd haó om jit strijdmiddel te doen ge-

Wat betref*, de coo i t^ ' s van actie zJ j nog opgemerkt, dat
Wouter VbcJlf/LIbT, geb. 19-7-1 d, en Hendrikus. G er har du s BIJKERK^

S-1Ö-23, r<9Spectieveliji: &ls secretaris en als penningj-
"meester^ van de gezamenlijke coraitéjE^ van actie optrscfêTL

: "*"""Sïjkerk v;e's~^n^ê^"^ï3zpn3ér'" 'zeer" actief". Hij is werkzaam
• t , • bij Van Keek & Co» staakte zelf niet, doch vas vrijvel steeds '

buiten zijn werkuren aanveaig ~p de bijeenkomsten van stakers
- - of OT> het bureau v^n de EVC-sdM^r* Hij voerde dikwijl* het .,.:.

vruord o::- c'c bi jeenkomsten van de stakers, die overigens' een
romraelirf;e en vanordelijke indruk maakten.

De door de stakers geïnde steungelden werden a ah. Bijkerk
afgedragen.
"*""t>óÓr de politie alhier verden S personen bekeurd wegens

het -ruis a;-n huis collecteren ten behoeve van d£ stakers, zon-
der de vereiste vergunning»

| De U welbekende Ŝ QSUOJ"1̂ . v f-s eveneens dikwijls aanwezig
op bijeenkoüisten van stakers en bij de inganpen van de fabriê -
kam. Tlij verd dan oc-k a-ngemerkt als een "leider achter de
rcherraen". ' .

Toen op een van de bijeenkomsten een EVC er de aanvezig.an
toesprrk en 'te kennen gaf, dat de EVC de stakers zou steunen',
kreeg hij daarna onder vier ogen een peprimande van S.öeugjes,
-over deze uitlating. Hij had moeten verklaren, dat de EVC •
de stakers zou bijstaan in de strijd, doch niet dat zij sich
gchter de staking stelde0 . - ,.. "•"

Geugjes vertoeft sedert enige veken te Snachsde

hebben bedankt om een bot op heden niet geheel bekende reden. "'
Kaar werd medegedeeld, zou hij "geen kans meer hebbeö gezien

— in- de chaos er..cia. te schepeen".
De mogelijkheid bestaat ook, 3at hl^uit iSbB***fïme^4-e > "

* - , is weggeverkt, aangezien hij geen lid van de CPN zou zijn.
: ; -^-Voor de oorlog ho's hij voor de C.D.U. zitting in de gemeente-

"'4, ,;;:•.-Raad» • . . . ' . . '
,.-.-*.*»** . . • " ' • . " • " ' • . . . é T

Volgens een uitlating van een vooraanstaand SPfter alhier,
i£.n tijdens een vertrouwelijk'gesprek, zouden de comité"'s*

niettegenstaande het beeindi?»ep van d-e stakingen, '
lhaafd blijven en x;ord«sïi uitgebreid over alle afdelingen
fabrieken. Ook NVVers. eft leden van de confessionele ..,.

zou d in;; si 11 ing linnen hebben in d«ze comité1?, ̂
ind&in net• nu>ar strijflbr.ro personen betrof, •- ' : ." "v , • •

'f Bestuursleden van d e CPN en, de SVC zouden opgewekt vord«ö
om $n- en voor'de sctie-comlté's 'te werken. Door de coallté.fs ̂

'"v- ' . . . . • . • -•'3A*;.'' "^
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At.no.: ..„.*£
Voor :..J?,ZL,

•l

In s
de hoopte met
drijven, b, v.

." 'bc-c-rijven
het bestaan
bij Afink -

- - s men ̂ an
van coT:,i':é'
v;-;\ maar 15

"Irectiezi jde niet op
v&ii actie in dé be-»
arbeiders

jn - en 3erh. JanninV. .
_,e Indruk werd dan ook

n f en kotiecoruit^, zodra
dat men reeds sprak

me*r personen
pvoterteerden te**en h» t niet volledig doorvoeren Van d«t
loonsveroging.

Dat het aantal
.

"cor.it^'s von acti»" - in
.

althans -
zo, hoo* mogelijk -«erd opgevoerd, vas kennelijk bedoeld v>or'

op de alhier
de actiecomité '«

;\rcoagrrd£, zodat do distrlotsleidér der G PK.
Behouden filmavond der CPN kon opmerk«n, dat
"als paddestoelen uit ?rond rezen" en "het verzet alg«H><sen
verd". ' • . • : ' - • " • " :

Hit neemt niet v;«g c» at Je -cties tot op heden dé vol-
i»<?nde *takln.rren t«?nij<»vol!*e hebben

a N > V. Wisselink, ver o op 37-1-50 v:m 9 tot 10 uur
kt. Het santal stakers tedroi!f» 65» terwijl er 3n

het bedrijf totaul i i^O arbci- t^rr v«r>:Eaam zijn.
Het "comité" v,-in act'! e" stelde •«« ei?r -onmiddelli jkr «i-t— .•
L-Pt'JLen van fc: *ƒ(• loon^verho'ini! boven de thans best&aii-''
de lonen. Deze <• is verc o. KI. gesteld in een op 12-1-5Q "
verspreid pamflet, namens het actiecomité ondertekent
aoor Van Goor .

Nadat tt kennen -
ïn^'tis varen ^e ? t alt i n;3;
i;e-/u 'joor de 'rürectir-
perroneel gebracht, d;
zouden styRen, de

zouden wor

cl
d?-, t de stakers .voorn*--

öag 'een uur te \l en^etij
schriftelijk ter kennis van het

-t de arbeicers, die op l^-l-^ó. ' : ' . '
fabriek noesten verlaten en als ont-

ueschou'.-r. .

&^rin op^cv^ekt verd zioh

b.

Hieron rea^oercif j "h^'o
]_)-i._X-5C verspreid pami'let,
niet a^n 'de dr 'ei»f?rppnten van de direct:! e
pracht i j_7 begonnan actie voort te ze t t en .

KaOlen verd op -"'.it b r iCriJf r.iot meer

^ Jannink A., Un > !I.V .

actie" met een op

te storen' en de.

gestaakt».

Op Maand ng, 33-1-50, werd ± l uur gesta-.kt door alle • Ke-
vers(23("0 van de f -'bliek '£uit?.erha*en. ' . • .

Urndat in een cahier bedrijf vel -de gevrasgde loons-
verhoscinp; voor de revers 2ou vorden ultbetaeld , wénst eia
deze -.vevers cvenoehs een oamiüdellijke beslissing van öe
directie over deze kwestie. , . . • - . . .

"ij onderzoek zou zijn gebleken, 3 at in beöoeldet:.'ini
dere fabriek vel een bekendmaking aan de. arbeidfirs vat-;; •
aangeplakt, c" och dat c;e directie van dit bedriji1 deze
bekendmaking lateî  B€>U hebben ingetrokken. ;^; , , ; .̂ »

üp 2̂ -1-50 maakte de directie bekend, dat ïijii fiog-
gespraak hao gehouden net de Uniebonden en dat. dé weyerfe
gemiddeld >̂ loonsverhoging zouden ontvangen. - ••'- j.

Nadien werd ni^t rac-cr gestaakt. . ' ,, '

K. V . :i:»mie Union* • :

Op 2̂ -1-50 werd In dit bedriif door *?en tiental vevers •;
een half uur *;Qsts--kt, . Liet totaal .antal arbeiders be*-
drc-^t V}C. - .-, ' . • ': .

Bedoelde wever r. kwamen niet in aanmerking voor :> •
loonsverhofin», .omdat zij reeds' een loon ontvingen, <5at.:
ver boven heb geoorloofde CaO-locn lag* . .1.,, ; : ' . . .

De fabriekscomraissle kante 2ich tegen de
actie waarna bet verk we,rd hervat. L-aarna deden
scoen strubbelingen rnyer voor. . .



-VJ.Mgnko H. V. . . . • ' ' . . ' " " * • . , - . . - '
In de spinnerij Hoornbeek van dfze firir.a brAk op

23-1-50 een staking uit , onder de throstlarsC Vóór het
f rootste gedeelte vrouwelijke arbeióers).He.t totaal
êantai throstlers in ^exe' fabriek bedraagt 635- ' \e n aantal van 129 'tOTp;st;ler«' ging ' aanvankeïi^k in eta-

king,, omaat zij^-niet in ianmcrkint» kwaden voor eëii loons
verhoging vfcn 5>>. ' • . ' : , ' • ' ' - " •,• • "''•"-'•••:- - ' ' • ' . : • .
" '0p: 2 -̂1* 50 hervatten 25 personen - rae«st ledert

é&n der Uitlebortdén - en op -25-1-5Q hervatten 29
'het -wrt t .» ' . , . . • • ' . • • ; . ' • / • ' ; • • ' - . ' • . " ' ; v r ">''-^'" •?

' éuurt KOJ? voort «n hierop aal nader -
' ' ' ' ' ' ' ' '. . . .

Dóór dea-e staking' ^<>ii ^het voldc?$h aén een,
ks ; OÉÖ.*!» u1 1 utaeriicfi -.erösttj; . worden

"-*:': "-.-' In dit 'bedrijf Vaar t aïja&l 393 m^ï^eèjite en ?3
.vrouwelijke arbsidef? v/erkëh» brak oj? 2^«-fff5 ,eeii sta-

mannelijke arbeider s "ver d - . .
Het betrof hier ook veer de kw'estiö -.'iiist^ltiB ,,d-e loons-

v-erhoging". • ' • • , . • • • " , : - - ' : " ' • ; ' , . : ' ' - ^ . • '". '
• li,e stekinp; duurt nog voort en het verloop" zal nadar
worden gemeld. . • ' ' , , : ; • ' ... ' •'

Volgens een bericht in "De Waarheid" VÜD 25'-ï-5^ 2QU
op 23-1-50 bij de N. V. van Heek & Co een proteststaking van
?{ uur hebben plaats gehad . ' ;

Dezerzijds kan worden opgemerkt, dat in/dit bedrijf '
niet is gestaakt. .

_^-- — . " . ' • .
| rfoevel de ATEK(EVC) in de veelvuldig verspreide pam-

f letten, nimmer werd genoemd, behoaft e.t> niet aan. te. v/ orden
Betwijfeld, d^t zij in deze een zeer- fjrote. rol'.. speelt'

Bedoelde p^mfletton ver.den zonder uit2;onderlng
gestencild en veraprö,id vtnuit het bureau vaa de AÏEK

Ta t, de actie vrijvel uitsluitend ge5tifuleerd wordt : .
door c?« :ATE3C, blijkt duidcllji uit het" volljndet' .: . ' . : " ' .-. : .

Tijdens de op Maandag 23*Lr50 rehquSèïir^er|ftd;^rlög van
bestuur sleden van de A$jgït ,te llan«r*rw«:{.gt«»';^f^^(i-}[-.'':]ÉBl
Teunis C.tulvenber^« |éb« 30-B-16, o.m.» dat f,ÏVv.
leden veel te Ituw wkrén. Hij 5teMe elk bfcsiuur aÖ^; p>r*
soonlijk verantwoord el ijk om de leiding ift "hsrifeefc te :':ntejÉei
van ^!e acties, die er in d? bsdrij^en rno&stëiB. "-vprdffB .i
ieder bestuurslid in het bedrijf -wsaf' hi,J werk«i«am is-,

Ind i en d i t öl e t ge se hi e d d e . ac h 1 1 e hl j è6iï' "gr önd i g e
aohoonffiliak"' 6ïidér de: béirtu^rslftta^'iïipod . s. ,

Kenmoesfc.ei1 aan denken, d»t gij te zijner tijd de
ieidlï^»' i». de .bedrijven moesten averii€menV;DeaTtoe 'ïaoest- ,•
ieder ai-ch inv^erkeu, opdat de functie, die 'hij In hét be-.-

feou moeten bskle^n» behoorlijk werd verviild, .

p« ontevredenheid v.-\ diversie arb«ider?; uordt ö.m. ver
oorzaakt door het feit, dat de 4ef initleve regeling van de
nieuwe lonen geruime tijd var» t i - • -

, De lonen van elke cet$fjprte arbeiders njoet&n. af^onder-
11. ik door overleg van • •werkgév.er^, üniebonïQ^n. on Btjks^efflid-
;del«ars ' worden ;yas1tgestelltV '^ö^^èen zeer tijd^ovsEo k&ö

Gebleken is, * d et stevmlijstèn zijn Uitgereikt/ y
•".'.'• ' ' ' • - ' : > . - ' . • • • '••, -.'•'• '
. . . . - •: . . • . . ' ^ .-fe-
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in Enschede en omgeving zal worden gecollecteerd, zowel in als buiten
de bedrijven, ten behoeve van de stakers bij Menko en de T.T.M.

Behalve de betreffende voormelde stakingen, welke nog voortduren, zal
ook over het gehele verloop van de acties inzake de $55 loonsverhoging

nader worden gerapporteerd.
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COMMANDANT Diens t geheim.

No. ; 25/1950 - doss. B.V.D.

Aan de Heer : Hoofd v. d. Binnenlandse Yeiligheidsdienst te * s-Gravenhage .
Procureur-Generaal, f gd. Directeur van Politie te

Onderwerp : Staking te Neetde. l é t i//</ [

In antwoord op: j 19 JAN. 1950 !

Bijlage(n) : l rapport. j t\^J\ytf) / J #

Hierbij heb ik de eer Uhoogedelgestrenge/edelgroot-
achtbare te do«n toekomen een rapport, "betreffende neven-
vermeld onderwerp, naar de inhoud waarvan ik U kortheids-
halve moge verwijzen.

Toorts wordt door mij medegedeeld, dat de staking in-
middels, dd. heden, is opgeheven en het werk weer is her-
vat.

De Districtscocnaaadaiit,
Typ:G. -0® Officier der Rijkspolitie Ie klasse,
CollrA H.W. Offers.
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O n d e r w e r p : Staking, van geringe omvang te.ïïSBDl*

C

R A P P O R T

Ondergetekenden ;--- --- ----- — ---- - ----------- - ---
Douwe van der Veer. Adjudant der Rijkspolitie, ingedeeld bij
de Staf van het District Doetinchem en «•.-- -------- •;.------ —
Ser-rit van Bruggen, Opperwachtmeester der Rijkspolitie, inge-
deeld bij de Districtsrecherche te Doetinchem, — - -------- - ---
beiden onbezoldigd rijksrechercheur, ------- --- - ----------- -
hetben de eer U Weledelgestrenge het volgende te rapporteren:

"In de loop van de^roormiddag van 17 Januari 1950 meld-
de de &rpe)pgcomm4--ndant der Rijkspolitie te Boroulo( waar onder
de gemeente ïïeede behoort) telefonisch aan het Distriötgbureau
te Doetiéchem dat er op de fabriek van "Ten Hoopen" te ïïeede
een stakinkje uitgebroken was*

ÏÏaar aanleiding van deze mededeling werd door. ons,
rapporteur s, op datum voormeld een onderzoek ingesteld.

Daartoe begaven wij ons o. a. naar de fabriek Van de
ÏÏ.V»Katoen~0n "Linnenweverij v. h. A*J. ten Hoopen en Zoon (We-
verijen en Tricotagefabriek) te ïïeede en spraken aldaar met .
een der Directeuren, mededelende te zijn1:----- ---- - ---- - ----
glE&ffli JOHAN TER KÏÏILÉy wonen de te HAAKSBERGJSF. Buur seweg B 17,
~" 3)eze bevestigde dat aldaar een stakinkje onder per-
soneel lopende was en deelde daaromtrent' het volgende .mede:— -

"- Op onze fabriek werken ongeveer 550 hoof den, mannen
zowel als vrouwen; de laatste in hoofdzaak ongehuwd, doch er
zijn ook wel enkele gehuwden bij*

In de afdeling "Opmaak en Confectie" van de weve-
rij werken ongeveer 45 a 50 hoofden .Daar zijn ook wel een
paar mannen alsook een paar getrouwde vrouwen 'bij doch het
merendeel *jgp ongehuwde meisjes, wonende te ïïeede of in de di-
recte omgeving* -

In die afdeling ia vrij kort geleden een klein
looügeschil gerezen» Dat had betrekking op slechts vier meis-
jes» Die werkten volgens een bepaald tarief , waarin .zij eigen-
lijk niet thuis behoorden en daardoor verdienden zij meer dao
zij behoorden te verdienen. Daarover hebben wij met hen ge-
sproken en door hen werd erkend dat zij wat te hoog geclassi-
ficeerd stonden. Wij hebben hen toen in een nieuw tarief ge-
plaatst maar dat was blijkbaar niet helemaal naar de zin. Zij
zouden toen minder verdienen dan waarschijnlijk toch gedacht
was. Deze aangelegenheid was en is nog in onderhandel ing, zo-
dat daarover het laatste woord nog niet gesproken was»

^ Aan
de Heer

der RIJKSPOLITIE
te ,- •
D Q E g.. I ïï G H S M»_
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In de kring v SB de meisjes op eerder aangehaalde Afde-

ling is ook wat "gepraat"(zo niet geroddeld)over uitlatingen
van een bepaalde chef. Deze zou iets hebben gezegd over ge-
pleegde diefstallen maar daarvan is,na onder zoete, niets waar g3 -
bleken. Het woord diefstal is zelfs helemaal niet gebruikt.

Intussen ia. door die Chef een nadere verklaring gegeven
doch een en ander heeft blijkbaar niet geholpen.

In de betrokken afdeling is een meisje,genaamd Dinie
ten Vaanholt,oud ongeveer-17 jaren,wonende te ïïeede, A 314,
werkzaam. Zij is ongeveer S, jaren in ons bedrijf en voldeed
goed. Zij is een flink meisj e,dat haar werk blijkbaar 'met. lust
en goed doet.

Alhoewel zij geen Chef werd en niet meer dan haar eo^le-
ga's ging verdienen werd zij toch door ons,sedert een paar we-
ken,met een controlerende functie over haar collega's belast.

.Deze controle bestond in hoofdzaak uit tellingen doen»
Voor zij daar definitief aangewezen werd had zij dat werk

al eer der, t er assisten.tie van een ander, gedaan.
x Dimmer hebben wij over het optreden vad dat meisje klach

ten gekregen,althans helemaal niet tot vorige week Vrijdag.
Vrijdag namelijk kwam er op die afdeling blijkbaar een

zekere onrust onder .het personeel. Een der meisje* ging met een
'lijst onder het personeel rond. Daarop werd tot uitdrukking ge-
bracht dat Dinie ten Vaanholt de fabriek zou dienen te verla-
ten daar anders de op de lijst tekenenden weg zouden gaan.

De woordvoerster van de desbetreffende meisjes, was-en
is voornamelijk C»A.Stekkers,oud ongeveer 22 jaren,wonende te
ïïeede, A 294. Zij is georganiseerd in "De Eendracht "(ïï.V.V.) en
is lid van de bij ons bestaande fabriekscommissie. Het is een
pienter meisje,dat haar werk goed tot zeer goed doet.

De actie van de meisjes kwam bij ons"als een donderslag
bij heldere hemel". • "

Mogelijke grieven tegen Ten Vaanholt waren voorgelegd
noch aan de Directie noch tegenover vakbondbestuurders noch >
tegenover de fabriekscommissle,zoals nu wel gebleken is.

'• Toen er onzerzijds op die lijst van deineisjeg niets
uit gedaan werd hebben die tot een aantal van .ongeveer 30 hoof-
den het werk neergelegd en zi jn Zaterdag d.a.v, niet meer op
de fabriek verschenen. De in die afdeling' werkzame mannen als-
mede daar werkende Duitse meisjes zijn normaal aan het werk ge-
bleven terwijl Ten Vaanholt ook normaal op haar werk gekomen
is. Deze Dinie Ten Vaanholt is niet georganiseerd,zij kiest
mogelijk meer de zijde van de chefs van haar'dan van haar col-
lega 's. • "

Bij een gesprek met de betrokken meisjes, al thans met
een paar woordvoersters hunner,heb ik hen gezegd dat zij ,door
aldus te handelen,fout deden. Dat werd wel erkend maar zij
voerden aan dat Dinie ten Vaanholt ook fout gedaan had«0ok'mirj
ontging de logica van deze redenering wel wat,gezien dan in
het licht van het nimmer klagen over meergenoemde Dinie ten
Vaa^nholt. <

De stakende meisjes hebben nu Dinie ten Vaanholt wel
als mikpunt gekozen terwijl over een loongeschil e.d. helemaal
niet gesproken wordt -maar mogelijk acht ik t6ch wel dat er o-
ver de her-classificatie van het eerder bedoelde viertal eni-
ge ^ontevredejoh ei d is blijven hangen.

Gister hebben wij een onderhoud gehad met de vafcbondbe-
stuurders- van "De Eendracht"(ü'at4oj3aal Vakverbond);het Christe-
lijk ïïatlofiaal Vakverbond en de vertegenwoordigers van de R.K.
organisatie,waarbij over de betrokken kwestie onderhandeld is.
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Het resultaat daarvan is ge.weest dat de organisaties

besloten de aotie Van de meisjes niet te steuren. Gebleken is j
dat de fabriekscommissie daar,in het algemeen,niet achter staati

Natuurlijk hebben wij er over gesproken wat er nu ge- (
daan moet worden,vooral ten aanzien van Ten Vaanholt,over wie '
de moeilijkheden dan gerezen^zijn. Wij,al s DirectIe,oordelen
dat het eigenlijk een prestige-kwestie geworden is en wij ten i
aanzien van dat meisje zeker geen minder prettige maatregelen '
kunnen nemen,'alleen op de eis van de andere meisjes. Voor ons
bestaat zeker geen aanleiding iets in haar nadeel of tegen haar
wil te doen. Zij deed haar werk steeds goed en was voor haar
collega 's!toch blijkbaar ook niet lastig.

Aan overplaatsing naar een andere afdeling kleven ook
wel enige bezwaren omdat wij,zowel uit de f abriekscommissie
alsook uit meer persoonlijke gesprekken wel geluiden vernamen, '
er op neerkomende dat er onder het personeel blijkbaar toch
wel een zekere solidariteit met de weggelopenen bestaat.Daarom
kon men het Ten Vaanholt op een andere afdeling wel eens wat
lastig maken. , . '

Wij hebben al oppervlakkig overwogen haar op het kantoor
te nemen, waar door zij van de dagelijkse omgang met de andere
meisjes zou worden ontheven.Tot uitvoering daarvan zi^n. wij
nog niet overgegaan.

De in staking gegane meisjes hebben wij niet ontslagen.
Wij zouden graag zien dat zij weer gauw in ons b-edrijf

terugkeerden. Het werk stagneert onnodig en veel t i jd gaat
verloren aan het praten over deze kwestie.

Bij de staking zijn natuurlijk ook meisjes betrokken,
die eigenlijk helemaal nog geen ondervinding in ons bedrijf
hebben opgedaan daar zij.slechts kort bi j ons werkten.

Van de zijde van de .Eenhel dsvakcentr'al e hebben wij tot
heden niets vernomen,voorzover bekend zijn geen leden van die
organisatie in ons bedrijf werfc'zaam.

Terwllle van de rust in de bedrijven zouden we ook niet
graag zien dat die organisatie ging "stoken",al valt er dan
voor ons, in het algemeen, niet s te verbergen.

Bij een enquete,in Juli 1949 door de sociaal werkster
op de eerder aangehaalde afdeling van ons bedrijf gehouden,,
blfek«# dat 19 personeelsleden waren aangesloten bij het ÏÏ.V.V.;
2 bij het C»ÏT«V. terwijl er 7 bij een R.K. organisatie én 15
ongeorganiseerd waren. Blijkens hun mededelingen hadden 35
personen geen politieke belangstelling. In een toen gegeven
conclusie zegt de sociaal werkster van oordeel te zijn dat in
de betrokken afdeling prettig werd gewerkt. •

Zoals ik reeds aangaf zouden wij graag zien dat deze
staking weer tot het verleden behoorde, omdat die --afgeschei-
den van de werkelijke oorzaafc--op een wel ongunstig tijdstip
komt. We staan nu voor het feit dat de lonen van de mannelijke
/arbeiders,in het algemeen,met 5fi zullen worden verhoogd dosh.
deze verhoging zal,weer in het algemeen,aan de vrouwelijke ar-
beiders niet wórden gegeven. • . ( '

, Ik denk dat ons vrouwelijk personeel dit over het al-
gemeen nog niet eens weei maar het zou kun r en zijn dat dit
stakinkje aangegrepen werd om te zeggen dat bij ,o.fis om die 5^
werd gestaakt. ÏTatutirlijk doel ik hier op eventuele acties van
de zijde van de'E.V.C.

Tot heden bemerken wij in de andere afdelingen van ons
bedrijf nie'ts van verminderde pre^aties of een soort sabotage»

Het bedrijf gaat--behoudens in de desbetreffende afde-
ling--normaal door.
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Gean der personeelsleden,buiten de bestuurders van de orga-

nisaties,heef t mij over de onderhavige kwestie gesproken." «

Van o. a. de Po at commandant der Rijkspolitie te TSTeede ver-
namen wij dat over de bedoelde staking plaatselijk weinig ge- }

sproken wordt. Bij hem werd dat pas op 16 Januari 1950 bekend. >
Van hem werd voorts vernomen dat door de arbeiders van eer-i

der genoemde fabriek,over het algemeen,niet over het leiding-
gevende personeel van die fabriek'geklaagd wordt. Indien daar- |
toe termen zijn worden de arbeiders door. de leden van de Di- !
rectie behoorlijk tevoord gestaan e,d. '•]

Onzerzijds werd plaatselijk generlei onrust onder de be-
volking waargenomen. l

Door de G-roepscommandant der Rijkspolitie te Boroulo werd j
dit stakinkje--aldus zijn mededelingen--nlet ernstig ingezien.

Zijn oordeel was dat een en ander,nu de vakbonden zich
daar niet achter hadden geplaatst,snel verlopen zou.

Een over bedoelde staking handelend bericht uit "Het Vrije
Volk" dd, 17 Januari 1950,wordt bij dit rapport overgelegd^

Waarvan door one,op afgelegde ambtseed,in zesvoud is op-
gemaakt dit rapport te Doetinchem op de 17-de Januari 1950.

De Opperwachtmeester, De Adjudant,



BERICHT, OVERGBFOMM UIT "HET VRIJE VOJK'Sdd. 17-1-1950.

ÏÏE3DE.

WILDE ST.A&IÏTG BIJ TÏÏÏT ÏÏOOPÏÏFf.

, -
; . Veertig arbeidsters van detfimagazi j naf deling der ïï.V. i?. h. A. J.

ten Hoopen te He e de hebben Zaterdag het werk niet. hervat. De-*

ze wilde staking, waarover geen enkel overleg met de -organisatie.

of de fabriekscommissie was gepleegd, was een gevolg van grieven

die gereden waren tussen de meisjes en enkele toezichthoudende

personeelsleden. Een vrouwelijk leidster in de betrokken afde-

• ling zou enkele meisjes beticht hebben van diefstal van stukten

textiel, terwijl na onderzoek bleek, dat hiervan geen sprake was.'

Hoogstens kon een foutieve telling in het geding zijn.

Een mannelijlcö'chef zou de meisjes, die pas een nienw tarief had-

den gekregen, hebben beschuldigd van opzettelijk foutieve opga/ e

van het verwerkte aantal om daardoor te voorkom en, dat moge-

lijk te veel verdiend' zou worden tegen het vastgestelde tarief

terwijl hij later beweerde, dat ze niet te weinig, doch te veel

. stukken hadden opgegeven.

Door deze onaangename opmerkingen kwam het Vrijdagavond plotse-

ling tot een uitbarsting.

f De meisjes deelden aan de fabrieksleiding mede, dat zij niet zoos

den terugkeren, zo lang niet de bewuste chef juffrouw vaft de af de-
\

ling zou zijn teruggenomen.
Maan'dagmiddag heeft er een bespreking plaats gevonden tussen

vertegenwoordigers der bedrijf su*öie en de directie en later

tussen de bedrljfsunie en de arbeidsters.

De directie bleek niet bereid de betrokken chef juffrouw uit de

afdeling terug te nemeja,waardoor de meisjes besloten het werk
niet te hervatten.

-o-o-o-o-



VERBINDING No. 50.
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No. P 522a.

Onderwerp: een drietal wilde
stakingen.

18 October

VERTROUWELIJK.

v

190CT.1949

1_. bij N.V. Textielfabriek E. ter KUILE & Zn. (ca.150 arb.)

aantal stakers:
stakingsduur

oorzaak

30 wevers;
12 en 13 Sept. 1.9̂ 9;

: reeds lang bestond bij de directie het plan
een nieuw tarief in te voeren, doch daar

men een staking vreeéde, werd het enige malen uitgesteld.
Bij een gehouden tijdopneming was n.l. vastgesteld dat de
productie veel te laag was.
verloop en
bemiddeling: Het w«rk werd neergelegd, toen de nieuwe
tarieven in werking traden.. De stakers verlieten het bedrij]
en stelden hun vakbonden in kennis. De Uniebonden bemiddel -
den. Na een gehouden stemming onder de atakers, bleek een
kleine meerderheid voor hervatting van het werk te zijn.
Gebleken is dat zij thans, onder het nieuwe tarief, voor
het merendeel een hoger loon ontvangen, doordat zij een
hogere productie leveren.

In "De Textielarbeider", orgaan van de
ATEK: ATEK, werd in dit verbahd opgemerkt dat het

contact met de organisaties niet goed genoeg
was geweest. Een voortdurende samenwerking
en bespreking met de vakbeweging was drin-
gend noodzakelijk geweest. De kerntleden
moesten echter nooit vergeten, dat ze ver-
bonden warem met werkers in de andere be-
drijven en dat de macht van het eensgezinde
personeel nog eens onnoemelijk werd ver-
sterkt, indien de verbinding met andere wer<
kers hecht was en een grote georganiseerde
macht achter hun eiëen stond.

bij N.V. Van HEEK & CO ( ca. 2800 arb. totaal). De staking
brak uit in de afdeling volweverij, waar 52 arbeiders werker
in 2 ploegen.
aantal staker^ ; 52 wevers;
stakingsduut : 27 en 28 Sept.19^9;

oorzaak een loonconfllct. De arbeiders waren van m<
ning dat zij, daar hun zwaardere grondstof-
fen ter bewerking waren gegeven, harder zou
den moeten werken, om eenzelfde loon te '•.
kunnen halen. Door wijziging van het tarief
loon was dit euvel echter reeds ondervangeii
hetgeen met de fabriekscommissie was be-
sproken, die dit ook kon billijken. De in-
druk bestond dat het betreffende lid van d«
fabriekscommissie dit aan de arbeiders niet
goed had duidelijk gemaakt. -2-



-2-

verloop
en

bemiddeling;

Nadat de 26 stakende arbeiders het werk hadden
neergelegd, wensten zij een bespreking met de
directie, welke hiertoe bereid was, indien eerst
het werk werd hervat. De arbeiders gingen daarop
in sit-down staking. Vertegenwoordigers van de
Uniebonden bemiddelden en adviseerden,eerst het
werk te hervatten. Toen zij dit bleven weigeren
en de middagploeg zich solidilr verklaarde met
dé eerste ploeg en eveneens in sit-down staking
bleef, werd vanwege de directie aan de stakers
meegedeeld, dat zij bij volharding in hun houding
zonodig met geweld uit het bedrijf zouden worden
verwijderd.
De directie verzocht daarop aan de politie, assis
tentie te verlenen. Toen deze laatste in het be-
drijf verscheen, legde een andere afdeling, de
dekenweverij, uit protest eveneens het werk neer.
Dit duurde echter slechts kort.$28 8ept.19^9).
Tenslotte werd het werk onder protest heivat. De
Uniebonden bespraken bij hun bemiddeling tevens
andere grieven van de arbeiders.
Hoewel een bctuurslid van de ATEK(EVC) buiten het
bedrijf werd opgemerkt, in druk gesprek met een
aantal arbeiders, heeft de EVC niet getracht, te
bemiddelen.
In "De Textielarbeider"(ATEK-orgaan) werd nadien
vermeld dat de a&tie was gericht tegen het invoe-
ren van nieuwe tarieven, welke een loonsverlaging
voor de wevers betekenden. Dit blad berichtte
voorts, dat deze staking was gewonnen, daar de
arbeid was hervat op de oude voorwaarden. Volgens
de Uniebdmden was dit laatste onjuist.

Bij de TWEHTSCHE TEXTIEL MY (TTM.) (caA^O arb).

aantal staker s; 80 wevers;
stakingsduur : ruim 1 uur;
oorzaak; de aanwezigheid van een tariefopnemer in de weves»

rij en de vrees van de arteeiders, na diens tijd-
opnemen zwaarder te worden belast.

verloop; De directie besloot, voorlopig deze tijdopneming
stop te zetten, waarna het werk werd hervat.

toemiddeling; De Uniebonden feemiddelden.

ATEK.

Bij vorengenoemde drie wilde stakingen waren geen aanwijsbare
agitators te noemen.
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Verbinding

Hr. 37*1 •.

Onderwerp t Werkstaking bij de Kon.Ver.Tapijtfabrieker

Betrouwbaarheid berichtgever : zeer betrouwbaar»

Waardering bericht : zeer betrouwbaar.

Tevens bericht gezonden aan : de Heer Procureur Generaal fgd.Direc-
ter van Politie te Arnhem.

Ten vervolge op mijn melding d.d. 23 September j.l«, heb

ik de eer U te berichten, dat de werkstaking bij de Konlnklij'

ke Verenigde Tapijtfabrieken te Deventer, welke op 20 Septem-

ber j.l. te 1̂ .00 uur aanving en waaraan door 20 arbeidsters

van de afdeling "spoeler!j" werd deelgenomen (in het totaal

zijn in bedoeld bedrijf 150 personen werkzaam), op 3 October

j.l. beëindigd werd.

Door de stakende spoelsters werd het door de directie

gedane compromis-voorstel, op aandringen van de wevers, die

vreesden zonder werk te geraken, aanvaard.

Het voorstel omvat een nieuw tarief-systeem, hetwelk bij

wijze van proef voor een termijn van vier weken ingevoerd

/ is. Tengevolge hiervan zullen sommige spoelsters een hoger

loon kunnen behalen, terwijl anderen hun loon daardoor zul-

len zien dalen.

Hoewel de spoelsters zulks verzochten, heeft de directie

de lonen niet gegarandeerd, doch heeft te kennen gegeven, dat

het van de arbeidsprestaties zal afhangen hoeveel men zal

verdienen.

Ordeverstoringen hebben zich tengevolge van de staking

niet voorgedaan.
Eindeo



Verbinding nr.̂ 6. $ 23 September

\p : Werkstaking bij de Kon.Ver.Tapijtfa
V>> .x
X Betrouwbaarheid berichtgever : zeer betrouwbaar

28 SEP. 1949
te Deventer ,

ACD|f*°i
Waardering bericht : zeer betrouwbaar.

Tevens bericht gezonden aan : de Heer Procureur Generaal fgd.Direc-
teur van Politie te Arnhem,

Ik heb de eer U te berichten, dat op 20 September j.l,

te 1^ uur, bij de Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken aan de Smyr-

nastraat alhier, een werkstaking is uitgebroken, welke het gehele

personeel van de afdeling "spoelérij", dat uit ± 20 meisjes bestaat,

omvat.

Hoewel slechts een tweetal van de betrokkenen lid zijn van de
>

E.V,C. en het in deze een zgn.wilde staking betreft, bemoeit de

E»V.C« zich er mede en heeft de sympathie van de overige ongeorga-

niseerde werkneemsters verworven*

De aanleiding tot de staking moet gezocht worden in een vonnis

van de Politie-Rechter te Zwolle, die de Directie gelast heeft de

lonen op de wettelijk toelaatbare hoogte vast te stellen en daarbo-

( ven geen toeslagen meer te verlenen.

Van de zijde der Directie is daarna een overgangsregeling getrof-

fen, waarmede de werkneemsters van de spoelerij geen, doch de ove-

rige arbeidere wel genoegen namen.

Incidenten hebben zich in verband met de -staking, die nog voort-

duurt, niet voorgedaan.
Eindeo



Wilde staking*

k

30'SEP,.|949

Op Maandag, 26 September 1949, te 7»3° uur,
ACD/
brode een wilde

staking uit onder de 18 arbeidsters van de afdeling hand«machine
breierij in de N.V.Leidse Textielfabriek Gebroeders Van WIJK en Co
te Leiden» Deze arbeidsters, speciaal belast met het breien van
sokken, hadden vernomen, dat de arbeidsters bij andere firma's
meer per dozijn verdienden en verlangden daarom ook een hoger
stukloon. Daar de meisjes het maximum door de Bijksbemiddelaar
vastgestelde loon reeds verdienen, deelde de directie der fabriek
mede, dat loonsverhoging, op grond van bovenstaande, onmogelijk
was. De meisjes, die allen ongeorganiseerd zijn, weigerden aan
het werk te gaan en verlieten de fabriek.

Bekend werd, dat de E.V.C. afdeling Leiden, zich met de
staking bemoeide en de meisjes met steunlijsten en -bonnen liet
Colporteren. Deze geldinzameling moet echter op een fiasco zijn
uitgelopen.

Op Woensdag, 23 September 1949, hadden enige der stakende
meisjes een bespreking met de directie der fabriek en besloten
werd op Donderdag, 29 September 1949 te 7*30 uur het werk op de
oude voorwaarden te hervatten.

Bij onderzoek is gebleken, dat de meisjes inderdaad op laatst'
genoemde datum het werk hebben hervat.

Op de afdeling breierij van genoemde fabriek werken 55 vrou-
wen. Alleen de 10 meisjes van de sokkenbreierij legden het werk
neer.

Ongeregeldheden deden zich niet voor*

_29 September 1949.



VERBINDING 50.

HO. P

Onderwerp: staking textielbedrijf
N.V. Bato. 5 SepteöBbu«!-4£k9»

6 SEP,

Naar aanleiding van een in deze gemeente plaats gehad
hebbende staking, heb ik de eer Uedelgestrenge het volgende
te berichten:

Op Donderdag, l8-J3-*+9T te ongeveer 11.30 uur, brak in
het textielbedrijf K.V.BatoT gevestigd Perikweg 97 te En-
schede een wildestaklng uit. In dit bedrijf zijn totaal 1J25
personen werkzaam7~0e ̂ staking omvatte 51 mannen en 1J? vrou-
wen.

De aanleiding tot deze staking was een onderzoek, inge-
steld door een b edr ij_f s e c on o om, naar aanleiding van het feit,
dat de vrouwenionen in dit bedrijf te hoog lagen. De directie
wilde nu tevens weten, hoe zij stond met de lonen van de ove-
rige werknemers en daarom was overeengekomen, dat de econoom
op alle afdelingen van het bedrijf een onderzoek zou instel-
len. Deze afspraak was gemaakt in overleg met de fabrleks-
commissie.

Toen dit onderzoek op Donderdag, 18-8-M? in de weverij
zou aanvangen, beëindigden de wevers hun werkzaamheden en
stelden de directie de els, dat de econoom de afdeling zou
verlaten. De directie gaf te kennen, dat het onderzoek zou
worden voortgezet. De wevers bleven zonder werkzaamheden te
verrichten tot 17.00 uur in het bedrijf, waarna zij de fa-
briek verlieten, waarbij bleek dat verschillende arbeiders
van andere afdelingen zich bij hen hadden aangesloten.

Op Vrijdag, 19-8-̂ 9 hadden de stakers een vergadering
waarbij als spseker optrad: Frederik LEUSHUIS, geb. te Den
lHam, 21-5-03, wonende te Almelo, Elzenstraat M-6.

Door bemiddeling van de Unie-bonden werd overeengekomen,
dat de werkzaamheden op Zaterdag, 20 Augustus l9*+9 zouden
worden hervat. Door deze bonden werd daaraan de voorwaarde
verbonden, dat zij in kennis gesteld zouden worden met het
resultaat van het door de econoom ingestelde onderzoek, het-
geen door de directie werd toegezegd.

Bekend is, dat ongeveer 1/3 gedeelte van de bij de sta-
king betrokken arbeiders, aangesloten is bij de E.V.C.(ATEK).
Geen der stakers trad evenwel op de voorgrond.

Gebleken is, dat de E.V.C&'-bestuurders Leushuis en
Hendrik Jan van der Wolde, geb. Meppel, 26-2-98, wonende te
Enschede, Brinkstraat 3̂ 0, zich bij deze korte staking actief
betoonden.
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'"'Ho. Litt. 1.1/49 GEHEIM. ""

Onderwerp: Proces-verbaal contra M. van
DILLEN, wonende te TILBURG.

21juni 1949.

Datum van ontvangstbericht:

Betrouwbaarheid bericht :

Waardering 'bericht :

£7/fUNi 1949
__̂ f̂̂ ^

ACi 6*22,

Tevens bericht gezonden aan: - - -

Medewerkende instanties : "Gene"

Ondernomen actie

Bijlagen : Drie.

: "Gene".

3

In aansluiting op mijn schrijven dd. 16 Febru-
ari, l Maart en 8 Maart 1949, genummerd Litt.M.1/49 Ge-
heim, respectievelijk betreffende:

a. "Wilde staking bij de N.V. J.A. RAIJMAKERS en Co's Tex-
tielfabrieken te GEMERT";

b. "Activiteit van J.H.C, en G.F. SPIJKERS en L.J.H.M. van
TURHHOUT te GEMERT"; |

c. "G. SPIJKERS", |

moge ik U Hoogedelgestrenge ter completering van het dos- |
sier hierbij aanbieden:
Een exemplaar "onze Krant",nummer 8 van April 1949»
een exemplaar van de "Gemertse Courant" van 13 Mei 1949;
.een afschrift proces-verbaal van de Groep Rijkspolitie
te GEMERT d.d. 8 Juni 1949 Ho. 524, contra M. van DILLEN,!
wonende te TILBURG, naar welker inhoud ik U kortheids-
halve moge verwijzen.

E I I D E



ONZE KRAMT
Nummer 8 • April 1949

Redact/e-adres.
Val/fenierstraaf 46, Tilburg

U I T G A V E V O O R D E T l L B U R G S E T E X T I E L A R B E I D E R S

De staking bij Versehure-Piron
REEDS geruime tijd waren er b$ de

firma Versohuren-Efeon te Tilburg
moeilijKheden, doordat van de spinners
een onmogelijke arbeidsprestatie werd ge-
vraagd. Dit door steeds verder gaande
rationalisatie opvoeren der productie was

- nog niet genoeg.' Ook de tarieven moesten
herzien worden en voor dit doel was het
bureau van Hegener ingeschakeld. In af-
wachting van de nieuwe tariefregeling
zagen dé arbeiders iedtere week hun loon
.reeds met enkele centen verminderen;
de loonsverlaging toedroeg reeds meer dan
ƒ 1.— perweek.
Waar 'het de arbeiders gehikte een ho-
gere, productie te verkrijgen, vond' dit niet
zijn weerslag in het loonzakje. Integen-
deel, op het verzoek van de spinners om
.^jlKjgjng yan de 'I*6?™?! -'*"•. overeen-
sterSining ötet de vèrfcjogdé pjjoduetiè,
reageerde de baas met de hondse opmer-
king: als jullie nu meer ikunraen spinnen'
dan vroeger, dan hebben jullie me vroe-
ger altijd bestolen!
Het is begrijpelijk, dat er een ondrage-
lijke toestand groeide. Harder werken,
minder loon; nieuwe tarieven in de maak
en orihebbeijj'fc optreden van de directie,
dat alle perken te buiten gaat.
De druppel, die de emmer deed over-
lopen, was de verschoning van. twee
nieuwe bazen, die de gehele dag niets
anders: hadden te doen, dan de spinners
op de vingers te kijken- Onder deze om-
standigheden Was verder werken onmo-
gelijk.'̂  spinners legden het werk neer
en verlieten de fabriek, later sloten de
ploegwetikeis zich t>ü hen aan.
Er werd ogencb]ikReI)|k een stakingslei-
ding gekozen, -waarin 2 N,V.V.-ers, 2
K.A.B;̂ rs, 2 E.V.C-ers en 2 ongeorga-
niseerden "teievens 3 ongeorganiseerden
nsmens de ploegwerkers, Wtting kregen.
Ben manifest over bet eomfliet wwd -'ujt-
gejeyen, de pers werd ingelicht en de
solidariteitsactie werd krachtig georgani-
seerd. De staynggleidJng heeft de zaleen
stevig eapgepatt. Direct, werd eet;, tiental
.ftoeipn, on4sj' Jejdjag gêjormeeïd, di$ de
steuainwroÊlin^ hiiis-aan-Jwiis ter hand
namen. De resultaten dezer activiteit ?jj».
hoopvol te .noemen. Het dagelijkse gemid-

delde, dat aan vrijwillige bedragen wordt
ingezameld, bedroeg de eerste week reeds
ruün ƒ 180.—. Hiemüt blijkt wel hoeveel
sympathie de stakers bij de Tilburgse be-
voüdng ontmoeten, hetgeen natuurlijk
voor. het ibereiken van succes in de iactie
van het grootste belang is.
De stemming van' de stakers is uitste-
kend. Hun strijdvaardigheid doet het
beste voor de toekomst verwachten. Het
.bericht, dat er bij de directie reeds twee
ontslag jtewüzen klaar 'liggen, voor twee
twerners die deel uitmaken van de sta-
king, heeft op dfe strijdlust en het zelf-
vertrouwen dezer kameraden geen enkele
'•vvloed. Dat intimidatie een geliefkoosd
vjpen is" van de ondernemers 5s ooik aan
<!§ Tilburgse aubeiders wel bekend.
De ho\iding van de üniebesftiren kan

K.A.B., die zich tot hun organisatie had-
den gewend met het verzoek deze recht-
vaardige strijd te ondersteunen, kregen
het hakende antwoord: eerst weer aan
het werk, dan zullen we zien wat we voor
jullie 'kunnen doen.
Dat de moeiUJkfaeden over het loon en
over het arbeïdsteinpo reeds meer dan
drie maanden bestonden, was deze ber
atuurdej-s volkomen bekend. Reeds eer-
der was honi medewerking ingeroepen,
doöh nog nimmer hadden ze zioli ook
maar iets gelegen laten liggen aan de
belangen hunner leden en. aan de on-
enigheid, dfe met de directie-bestond.
De spinners van Versdhuien-iPkon tonen,
het juiste inaicht te testten. Als de be-
sturen ons in de steek laten, dan 'treden
we zelf op tegen de üitbuiterspraktijfcen
van de baas.-
De i| taande lonen gedogen niet, dat er
aan V"0™*! wordt. Actie van de arbei-
ders kan iedere aanval met succes af-
slaan, ook al worden ze door de Unie-
bestuurders in de steek gelaten!

Solidariteit de kracht Oer arbeiders
In een jarenlange ervaring hebben de arbeiders geleerd, dat het vooral hwn
onderlinge solidariteit is, die hun grote kracht ufcmaafe*. D« TÜburgae tgjrtts!-
arbeiders weten ook hier van mee te praten. Niet Meen bij <fe stakfog van
'35, maar vooral bij de grote staking in. het najaar van '47 was 40tolidafifeif
van alle Nederlandse arbeiders met hun strijd en de financiële offers, wetke
voor de Tilburgse,stakers werden gebracht, de grondslag van de overurini^ng
die tydens de staking van '47 vlerd bekaaid.
Vfy spreken niet van financiële s teun, maar van o f f e r s , jj&e werden,
gebracht door de arbeiders in het land en dte.de stakingsleiding met de ÈyC
in staat stelden zulke ruime. uitkeringen ais toen aan de teitjelaïbeiders
te verstrekken.
Opnieuw staan mi over het gehele land arbeiders in staking. De oorlogs-
politiek vak deze KVP- en PvdA-^egèrmg drulA het levenspeil der JSTeder-
la-ndse werkers steeds uerder naar omlaag. Het verzet hiertegen groeit .dan
ook met de dag. Grote en kleine stakingen zijn -pas achter de rug en andere
worden momenteel gevoerd.'G^ote sommen geld zon nodig om de strijd
dfr werkers voor hun lévensbestaan en tegelijkertijd voor de vrede mogelijk
t e maken. • • • ; . . . .
Het is dan ook met klem, dat wij een beroep doen op jullie, om deze strijd
te steunen, zoveel als in uw vermogen ligt. Brengt nu offers, zoals .uw me&e?
arbeiders het ook voor jullie hebben gedaan.. -
Steunt het Sglidariteilisfonds van de EVC. Werkt met stewdijsten vtm het
SoMdaAeitsfanife. Stelt wekelijks een half of heel uur loon voor dersta^stde ,
arbeiders ter beschikking. Organiseert in het bedrijf de «inlidariteft voor .
uw mede-arbeiders. ' - . ' • " ! ^ '. i /,
In anae volgende krant zullen wij uttgebrci4 op ^ deze
terugkomen. . ' '



Zouden zij het werkelijk menen?
IN de Tilburgse Courant van Maandag.,

28 Febr. j.l. komt de jaarlijkse Vas-,
teubiief voor.
Men. is weer heel wat van plan, doch
zouden zij het menen.
Wij lezen daar:

„In Nederland genieten wy nog een be-
trekkelijke rust. Maar ook in ons va-
derland zvjn velen in nood, er öjn
rechtvaardige eisen, waaraan nog niet
is voldaan, er zijn spanningen.,' waar-
van wy de kracht en de omvang zelf
niet kennen.

Jonge, men zou 20 zeggen. Als ech-
ter de spanningen te gropt voor dei
arbeiders worden en zij gaaffin staking
om hun rechtmatige eisen kracht bij te
zetten, dan sluit St. Lambertus ntótig
zijn poorten. Zij gaan, zoals generaal
Winkelman in 1940, rustig op een oor
en laten rustig de velen In nood.
.- Tussen woorden en daden is nog wel
een beetje verschil.
Wij lezen verder:

„En in verre gewesten staat de bloem
van onze jongelingschap gewapend te-
midden van broedervolken, aan welke
ttnj.de vrede en vryheid, de waarheid
en tuelvaart willen verzekeren".

En dat alles met de stengun, eiy- Bom-
men kan men. bij hét brengen \_jrt de
vrede pok zo goed gebruiken. Het lijkt

_<OTS,wel gezellig, yp«r^ onze jongelgig-,
schap om tof ie tanden bewapend tus-
sen broedeiVolken te staan. Die broe-
dervolken denken er. echter / iders
over. Zie hierover de steeds betoger
wordende dodenlijsten, en de wrakken-
transporten met de Grote Beer.
Buitendien kosten ons al de bovenge-
noemde weldaden, welke wij de In-
donesiërs brengen, 41% van de be-
groting.
Als wij deze oorlogsuitgaven eens
gingen gebruiken om woningen te
bouwen en betere lonen uit te betalen
(Jie in een juiste verhouding tot de
dagelijks stijgende kosten van levens-
onderhoud staan?
Als wij voor de oorlogsuitgaven op onze
begroting nu eens werkelijk' de nood
gingen, lenigen, welke, schier in ieder
arbeidersgezin tot het ondragelijke is
gestegen?
Als wij onze kinderen, eens konden
kleden van deze geweldige sommen?
Dan; zouden de Indische aandeeltjes na-
tuurlijk op de beurs eëji.funké duikeling
maken, en was het couponnetjes knip-
pen gauw uit.
'Dan •zpüden dé" winsten tjij de Hoog-
ovens ën: de' Henibrug .direct tot nul
komma nul terug vallen:" ' ".
pan zoudeni de speculanten, ontelbare,
fcun tenten1 wel kunnen opslaan, en 'met
ieen kistje negotie het land in kunnen
trekken;

'Daarom zal de rfegering vjsrder gaan op
het pdrlogspad;èn mag onze jongelirig-
schap zij|i leven'óf f eren. Hoe lang nog
zullen wij dat .tolereren?
Wij lezen verder:
Onder het hoofd Over de Eigendom
komt voor dat een ieder het recht heeft
persoonlijk eigendom te bezitten, maar
Jezus Chrisus heeft ons gewaarschuwd
tegen de rijkdommen der aarde en heeft
ons gewezen op de plicht aalmoezen
t e geven, ' . . . - .
Wij mogen opmerken dat de arbeiders
niet op aalmoezen gesteld. zijn, doch
recht hebben op een loon, dat in over-
eenstemming i's met de behoeften van
hun1 gezinnen. Zij willen zich niet ver-
lagen om aan het eind der week. hun
hand op te houden en maar af te wach-
ten welke fooi men hun wenst te geven.
Als ieder het recht heeft persoonlijk
eigendom te bezitten, dan is er voor
St. Lambertus in Tilburg werk aan de
winkel.
Wij hebben n.l. reeds verschillende
malen er op gewezen dat de, Arbeiders
bij de Firma Kerstens elke week een
bedrag van f. 3.04 onthouden wordt.
Tot nog toe heeft de K.A.B, er niets
aan gedaan,
Dringt hét wel tot de heren door, Lirf
de heer Mutsaers, eigenaar van .boven-

genoemde (irma,„ zich „feet BeiEoonHjke
eigendom van deze arbeiders weder-
rechtelijk toèëigent? Wij zouden ook
een andere uitdrukkiuii kunnen gebr/"'
ken, doch wij nemen aan, dat de W'
stuurders van St.' Lambertus niet achter-
lijk zijn en ons wel zonder verdere toe-
lichting zullen begrijpen. En nu geen
woorden meer maar daden. De arbeiders

vanjdé;-firma'|{erstensVreltenen:,pp U.
Wij lezen verder: ;,.J'">',. :', v ; -

„Maar verdff xal het b.ezit meer ge-
spreid moeten worden voor al degenen,
die deel nemen aan de productie."

Hét klinkt alles heel mooi, maar de ar-
beiders hebben wel meer mooie woor-
den gehoord, doch meestal liep het op
niets uit. Dit geïflt pok voor de midden-
stand welke langzaanj-jnaar zeker de
kelder in gaat of figuurlijk de keel
wordt dichtgeknepen. _ -
Verder: ; . , ,

, en moet er absoluut naar ge-
streeft worden, dat degenen, die deel-
nemen aan de productie ook deel krij-
gen aan het bezit,"

Kameraden, als deze woorden waarheid-
worden, dan zijn wij aan het einde van
het jaar allen bezitters geworden, en
hebben een aandeel van de fabriek in'
ons bezit. Bij voorbaat gefeliciteerd.
Wij zien ons al met een schaar gewa-
pend ons eerste winst-couponnetje
knippen. Zou het waar zijn, denken
jullie?
Wij zouden zo nog even door kunnen
gaan, maar het lust ons niet. Wij zijn
al -heel blij dat het Episcopaat klare
taal heeft gesproken, en wij hopen te
mogen aannemen dat de K.A.B., en in
het bijzonder de 'besturen van' St. Laim-

. beriws,. dè^Vastenbriéf > iit dé oren heb-
ben geknoopt, en nu bewijzen gaan dat

.zij de noden der arbeiders hebben leren
kennen. Wij weten, zij zijn' hardleers,
maar elk mens is. voor verbetering vat-
baar.
En nu K.A.B.-leden, met al Uw noden
naar Uw bond, en er zal récht gedaan
worden. ' :

Groeiend inzicht
«en door de ICA.B. uitgeschreven

vergadering voor arbeiders in de fa-
'hrïéken van vleesconsérven, chemische
preparaten^, enz. van Zwanenberg en i,Or-
ganon" te Oss, werd door de bestuurders
(dte geassisteerd werden door de geeste-,
lyke adviseur van de 'bond, rector Jan-
sen) een pleSdooi gehouden voor de we-
dertnvoering van een premiesysteem.
„Het m zo belangrijk aJs moeder de vrouw
een paar gulden in de week daardoor
meer ontvangt," zo heette het.
Van voor de oorlog wisten de Arbeidere
verduiveld goed wat dat betekende. Meer
winst Voor de ondernemer en de „paar
gulden" meer in het loonzafeje een fata

Ondar&s de protesten van de aanwezigen
bleef het bestuur hardnëkJdg doorhamer
ren-op het motief „harder werken", jnet

het gevolg dat de arbeiders op deze ver-
gadering aanwezig, en ibloc de vergade-
ring verlieten.
Natuurlijk kwam er een tweede vergade-
ring. De mensen hier aanwezig (een 30-
tal) welke speciaal daarvoor bjjeei^jeroe-
péii waren, konden over bovengenoemd
voorstel hun1 stem uitbrengen.
Wie er tegen was móest "opstaan.
Wy weten wat dat betekent, Zju diü zich
er tegen zouden verzetten zouden vanaf
dat ogenblik gedoodverfd zijn,. en dus
durfden niemand zich van zijn stoel .te
Verheffen. * • - •
Dat noemt :men nu ,ydem6cratie".
Intussen blSjtkt wel dat ook de katholieke
arbeiders de ogen open gaan 'en dat zij
gaan' inzien welke rol hun besturen spe-

• len als het er om gaat de winsten van
dfe ondernémeré veiMg te stellen.' ^



Oorlog of Vrede
P\ dreiging wordt steeds groter.. De
U' kapitalistische machthebbers zien
;ëen. andere kans meer om zich té hand-
laven dari door middel van de- oorlog.
)e volkeren echter zijn niet bereid te
rechten voor de kapitalisten: Daarom,
rertelt men de volkeren,tdat zij bedreigd
worden en zich tegen deze bedreiging
noeten verdedigen. ••
Dat-wil men tenminste de goegemeen-
:e wijsmaken.
Wat is de waarheid?
Sinds 1917, toen de arbeiders van Rus-
and het vreselijke slavenjuk van het
sarisme van zich afwierpen, heeft men
n de gehele kapitalistische wereld geen
ogenblik stil gezeten om Rusland op
ille mogelijke wijzen verdacht te ma-
ten. Het was er voor de arbeiders o
50 slecht. Siberië stond voor ieder open,
iie niet hoera riep. Deze fabeltjes wa-
ren voor de toenmalige arbeiders in de
verschillende landen misschien nog
:oepasselijk, maar tegenwoordig, voor-
il na de schitterende overwinning van
Ie SowjeÜegers op het Hitler-bandie-
isme, wordt het door geen enkele den-
tende arbeider, waar ook ter wereld
neer au sériëux genomen. Zij weten
ireel te goed wat zij de Russische legejs
:e danken hebben. Ieder slaakte een
zucht van verlichting toen de legers
uit het Oosten oprukten naar het Wes-
ten. Ieder voelde dat de redding nu Ipx-
fhèn moest.
Zij is gekomen.
Wij zijn de nazi's nu kwijt, doch had-
den ons de toestand na onze bevrijding
anders voorgesteld. Alle beloften welke
ons zijn gedaan, met de hand op het
hart, zijn nu weer vergeten. Onze re-
gering weet niets anders te vertellen
dan dat wij harder moeten werken en
daarbij ook noch moeten versoberen.,
Met andere woorden: laat je.'afbeidsr
kracht tot de laatste resten uitbuiten,
doch verlang daarvoor, niets meer dan
een korst droog brood.
De heren „regeerders en economen"
weten natuurlijk wel dat de arbeiders
er genoeg van hebben om nóg langer
schraalhans te spelen, en dat alleen 0m
onze erfvijanden te laten graaien in de
abnormale winsten. '
En daarom worden de gedachten afge-
leid, en het idee van een niéuwe oorlog
aangewakkert. . !

Wij menen ook te mógen aannemen,
dat men werkelijk wil trachten om deze
oorlog te beginnen.
En daarom is het .wél. eens goed
om deze zaak verder mét elkander te
bepraten.
Staiin heeft reeds verschillende malen
een, aanbod gedaan öin te komen tot
een blijvende vrede, doch dit werd stee-
vast van de hand gewezen. En heel be-
grijpelijk. De hereir kunnen met -een

vrede alleen maar vast lopen met hun
..economie". Een oorlog zal hen weer,
al is het maar voor een ogenblikje, de
-kans geven om de nodige winsten er.
uit te slepen.
Neen, de oorlogsdreiging gaat niet van
de Sowjet-Unie uit, doch van hen die
altijd dik aan de oorlog hebben ver-
diend, én dat zijn de groot-kapitalisten.
Willen jullie een bewijs ervan, dat
aantonen kan wie de oorlogshitsers
zijn? -
Hier komt het dan.

Uitgaven in 1949 voor:
Begroting Begroting
Nederland Rusland

Oorlog, politie 41%. 19 %
Bevordering industrie
landbouw, enz; 3% ."34 %
Opvoeding, cultuur 7% 13.6%
Soc. voorzieningen 8% 12.8%
De oorlogs-uitgaven van Amerika zijn
' 15 maal groter dan in 1938/39, en be-

draagt circa 72% van de totale Ameri-
kaanse regeringsuitgaven.
Ons dunkt, dit spreekt boekdelen, en
behoeft verder 'geen comöxentaarr
Het is dus heel begrijpelijk, dat de,, ar r
beiders in de verschillende Tanden, zo-
als Frankrijk, Italië, Zwitserland, Bëli
gië en ook Nederland, van hun afkeu-
ring en afschuw blijk geven over deze
oorlogsvoorbereiding en met sympathie
het Vredescongres te Parijs begroeten.
Willen wij niet voor kanonnenvlees
dienst doen, dan zullen we met al onze
kameraden moeten weigeren om deel
te nemen aan een oorlog en de voor-
bereiding daarvan. Wij hebben onze
buik er vol van. Eerst kan men knok-
ken voor de winstmakers, en daarna,
als men denkt nu een betere wereld
veroverd te hebben, dan kan men har-
der werken en versoberen.
Neen kameraden, het moet uit zijn met
dat gesol.
Willen de oorlogswinstmakers oorlog?
Laten zij het dan zelf uitknokken.
Wij willen vechten, doch alleen voor
betere wereld en voor betere levens-
voorwaarden. '

HET CONFLICT BIJ DE ATEK
JIN „Textilia" een weekblad vopr de tex-

( ^tielh'andel, komen we de volgende ocit-
\oezemirag tegen omtrent de staking by
„Atek":

Tot zover dat bericht^ . _ . , ,->

De bewering, dat de werkgever niet lan-
( i r de oude Honen kon betalen, is wel

heel erg in tegenspraak" met de uitlatingen
van;de heer Veder, de directeur van.de
„Afek" zelf. Deze heeft zijn personeel
medegedeel% dat het niet aan hem lag,
maar dat hét College van Rijksbemidde-
laars hem dwong om. de lonen te/ ver-
lagen.
Fraaier echter nog dan deze tatspraaik,
is de mededeling, dat, om met de be*
langen van de werknemers rekening te
houden, veen nieuw wetenschappelijk ta-
rief werd opgesteld.
Voor veile lezers en lezeressen Kal het

%reeds voldoende zrjn om te vernemen,
*dat dit wetenschappelijike tarief werd
vastgesteld door het bureau Berenschot.
Vóor*diegenen, die daaraan nog iets toe-
gevoegd willen zien, het. volgende voor-
beeld:
J3en meisje, dat .de borstrokken binnen-
ste-buiten. moet keren en er de mouwen
in moet zetteti, deed/tqt nu toe 890 'iborst-
ïokken per dag. Dat feetekënt dus pet
dag 1600 moiuiwien inzetten. ï>at betekent
dus 1600 maal iper dag dezelfde handeling
verrichten. Dat (betekent per week onge-
veer 9000 mouwen inzetten. Dat bejtekent
per jaar een hall, miïlïoen nioüwen in-
zetten. Steeds weer- dezelfde greep, steeds

weer dezelfde handeling. Dag in, dag uit,
jaar in^ jaar uit.
O r a ( _ ) met 'de Ibelangen van dit meisje
rékeiBng te houden, werd een nieuw
weHnsohappelijk tarief opgesteld1.
Haar ,'loon werd teruggebracht van 58„
gulden op 30 gulpten per week, Ziij kon.

imouwen per dag een weekloon
iguMen -halen. Het nieuwe weten-

schappeljüike tarief werd in het belang
van dit meisje 20 gesteld, dat zij thans
Voor 30 glulden per week een dagpro-
düctie van 2000 mouwen inzetten moet
möken. .
Wanneer dan ook gezegd: wordt, dat dit
nieuwe wetenschappelijke tarief zeker'
niet ongunstig mag heten, dan is het
alleen maar de vraag van weMse kant
je het/bekijkt.
Niet ongunstig mag het heten, indien je
bedoelt, dat de winsten van de directie
niet ongunstig, beïnvloed worden. Niet
ongunstig is,het voor de directie, dat b.v.
de fktibck-naadster inplaats van 60 cent
per pak, thans 25 oent per pak Mogt.
iMaar deze meisjes weigeren het nu, een-
maal om:'in te zien, dat het niet ongun-
stig is om met 'grótere arbeidsprestatie
minder loon in het loonzakje te ont-
vangen. Zrj..weigeren in te zien, dat het
hun belanig is om de winst van de Ja-
brikant groter te maken; Zjj weigeren
ó^arom ook om het wenk te héryatten,
zolang de diPectie niet bereid is om haar
standpunt te taenSen. .• -._ t

Zij zgïi daarom yastbeslöten'om de strqd
•eensgezind voort te zïïtten tot de .over-
winning bereikt. as„ . .



C Nieuws uit de bedrijven

De Wlfi textielfabriek te Helmond
IYE toestanden, die In dit bedrijf heersen, 13-
*~ ken nog veel op die van tijdens de bezet-
ting. Eigenlijk heet dit bedrijf niet meer De
Wit, maar is eigendom: van de grote collabora-
teursfamSfie van der Lande uit Geldrop.
De scepter, op dit 'bedrijf wordt gezwaaid door
Berry van der Lande, welke knaap na de be-
vrijding al enkele malen door de BS. was oJt
gehaald wegens zftn geheul met de moffen.
Maar elke keer fotóet de macht en invloed
van zijn familie groter en sterker dan het recht.
De^ mentaliteit van de moffen: is deze Berry van
der Lande nog steeds niet afgeleerd en hij loopt
dagelijks door de fabriek te vloeken en te tie-
ren op een tnanier, die elk rechtschapen mens
het .schaamrood naar de kakeiï zou doen stij-
gen" - ' , :
En alles wat tijdens de -bezetting maar met de
moffen, geheuld'heeft kan bü deze knaap werk
krijgen. Tientallen! N.SJB--ers en N.AJ1.-lieden
zrja dan ook op ajjn (bedrijf wwkzaam en beaet-
ten de .baantjes. Vooral de nog jongere meisjes
en jongens nebben voor het schuniüge optre-
den van deze vaii der Lande teen grote angst.
rTip-r heerst nog -hét systeem, dat sigaren en
sigaretten voor. de „baas" 'worden meegebracht
om te probereni bulten het schootsve&d van het
gevloek en getier te.bUjven-
SindB enige tijd heeft deze van der Lande weer
een nieuwe maatregel ingevoerd om de mensen
te drillen. Was het vroeger zo dat de tikklok-
fcen aan de poort hingen en de arbeiders vijf
n&iuten voor de aanvangstijd moesten tikken,
nu hangen: de .tikklokken op de afdelingen en
moeten de arbeiders in werkkleding ook vijf
minuten voor de aanvangstijd aflikken.-
Het is vanwUsprekend, dat de arbeidafp dit
bedrijf de daar heersende tnofee toestanden niet
kunnen, veranderen door. voor ,,de:baas''

trouwen van alle arbeiders, verkregen door
steeds op de bres et$j|n voor.de belangen van
ztjft medearbeiders. . . • .
Logisch dat de arbeiders van Bayvnakers bun
'vertrbuwènsroan • dan ook niet in de steek lie-
ten en er krachtig geprotesteerd werd' tegen de-
ze maatregel der directie- Opnieuw moest de
dïïrecttie voor de eensgezinde wil der arbeiders ,
buigen en -binnen veertien dagen worden 'bij f
Haymakers nieuwe verkiezingen gehouden voor !
de bibrSehscómnfesie. Dries (RoynokierS staat j
natuurlijk weer candódaat en. .de arbeüdefs'
zullen, dan de directie -tonen, dat gü zelf beslis-<
sen wie hun vertrouwen waardig is en bun zal ,
vertegenwoordigen in de commissie- Dries heeft i

. juist tijdens de staking nog meer het vertrou- j
wen der arbeiders .gewonnen, en ja Zeker van :
zijn overwünntog. Qok hier zal de 'baas moeten i
bukken voor de groeiende eenheid onder de
Gemertse arbeiders.
Tjjdèns de staking hebben de arbeiders nog tets
anders geleerd en dat is, dat zij in de praktök i
konden zien.dat zij ook leden in de commissie
hadden'gekozen, die hun vertrouwen absoluut '
onwaardig waren. En wB willen met name noe-
men G. van Qelüjndel- Hij was het, óüe zich
tijdens de staking terugtrok-uit de leiding en
op de beruchte Woensdag aan het werk ging..
Bij de laatete stakerguitbeteling was van Schijn-
eohter toch van plan om geld te gaan beuren,

: maar de aanwezigheid van spion van Hout voor
l het uitkeringslokaal -was voor hem en zij-n

broer opnieuw voldoende «n terug te krabbe-
• lelt en opnieuw het eenbeidsfnmt der arbeiders
te doorbreken. Wij zijn er van overtuigd dat de
arbeiders bij de a* verkiezing der fabriete-'
commissie aan vaji Sfchöndel duidelijk zuil»-*
tonen dat figuren als hjj niet langer meer ai,

; spraak op (hét vertrouwen der arbeiders kurinelï
maken.

-
l en dat is eensgezin-

de strfld tegen déze tne&ódee. Eist van jullie
fabriekswmraiasie, dat z$ hiertegen opto-dt en
als pok dat niet mag helpen: neemt ( -een -
voorbeeld .afin jullie Gemertse kameraffin en
dwögt door een eensgezinde actie de directie
een andere koen te varen.
Gemert 'heeft jullie kunnen tonen, dat ata de
arbeidere zich eensgezind verzetten, de directie .
moet capituleren. Maak d» Berry vsn der Lan-
de en zijn soortgenoten duideUjk, dat de tijd
van de moffen voorbij is en dat jullie niet meer
bereid zün. tnoffen-metivodtea te accepteren- .

" Roymaker* wit Gemert v
^OAUS men weet hebben de Ofemertse tex-
** tielarbeiders na veertien dagen' staken 'een
volledige, overwinning behaald. De voornaamste
eigen wtareti ingewilligd- . ' •
De direcöe, geschrokken door de kracht weJJte
de staters hadden betoond, zon op middelen
om enkele janfoe&rüke pensenen: uit de staking
te kuareu t£g££ea.
Set «dgende gebeurde;
De laatste stakersuitkering vond plaats, nadat
"de arbeiders -weer teen wleek «rn het werk wa-
ren. Bo ondank* het feit, dat de. directie haar
spion de „«utojlel»" wan Kout moor het uit-
leeringskykaal had doen posfcatben om de- ar-
beiders' te taönfideren, Ikwainen alle arbeiders,
ife r«3rt'Op-i*Scemng faddea hun- geld beuren.
•Deze uitbetaling was- een groot fsaoafaea. toonde <
faet «ertBMrwEtl der Arieidera in de EV£„ maar
was fcselSfeisHjd eert Klap in net gezicht van
de ondernemer eri Bpion van Hout, die met.
*fc^a ki«hHi*it«.-pe«feBen-de-»«,id tuasen de
arbeiders eri de E.V.C, *iet fcpm yerbnafceji.
XB* «wak nweude de .<Bm:tie «ree
Habriefewraroiasie van Irjjji functie te tunnen
«rihefflen iSn'mUrl Bries Boyackara en • Audc.
Vooral Dries Hoyaokers bjotiK* «mgefand tet-

= op
alle manieren zullen .proberen d* eenheid wel-
ke gij. tijdens de staking, hebt gewonnen- te bre-
ken. Deze eenheid «htsr,,en beaeft dat stee
meer, was dé grondslag van jullie overwmoüw''
bij de staking én dei* eenb&id zal ook m de
toekomst elke auwal van de directie op julite
levenspeil onmogelijk tfrbeten maken.
Juliie eerste taak is nujiom die mensen ui de
commissie te kiezen, djeVyooral ^jdens de sta-
king (hebben getoond, öfi* -met woorden,, maar
in.de praktijk voor jujlïé-.op de bres te staan,

Spion Van Hout bij Rosmaller» te Gemert

vaa Hou* voert,V de febr^ de titel
van „contajlsur", »aar ie ïn'yKaÈeljik»

hejd de spion der (HrecTte wiens- taak' bet ij
deze van' het doea en latB^-der ai*eiders op de
hoogte te houden. ,'f&~' • r,
Ceen jnjddel is deze knaap te vuil bjj zjjn werk.
Dat kan- ook riet anders,:-te iaën. weet wie dit
ventje eigenlijk is. Voor..M»-oorlog. was hij te
beroerd om te we*en :;etófc»fam ,.»p een ueter
duistere manier aan de kost.
Tjjdeos <te bezetting -was1 dpze avonturier mof-
fen vriend en ïd van' de- 1JF.S.B. en-.w* deze
verrader de «brik -ssn'iejkë nechtgeaarde Ge-
mertBe inwoner. .
Het zjim'juist zufe sujettell.dje voor,'dé fabri-
kanten het best geschikt zjjil om als spion én
arl»ia«s»<!Hsder oy u, VfMJ^K «l-'S* M*wi-
ders ,m cm buiten bat bwJrijf-ta,iiq«Snftr«n-
Tijdeos de italdng probeerde 'dit sujet vooral
de vrouwen der stskers tegefOmn öj^nnen op
te zetten .om de» «eer ewi Bi-t >werk te kri$-

*-' treedt hier op als een rasechte dictator JHjij
hefeft er pleizier in de arbeiders t»

le 'machines
st voor hen

geen doen js jjn d^i tein^p te blnven perken,
Meid geweiend.
Vrienden, hakt je knoop door, laat Je tanden
zien.
Jullie kunnen" er verancioring in brengen, doch

|DeereBj>omi - •
i/^iOK hier doet men moeite de tarieven te ver-
iV «chwpen.
[Het is zaat om.pp je telien te pateem ^n, din«*
:van je at te bijten. Alleen EAet geza^nénlijk^
'strijd kan loopsverlagtag in welke vorm oijk

tFJnna Kenrtens
'|VB arbeiders, die hisr BO a TO uur per week
f* -werken (zonder vergunning;) z^n beloond
niet een extra coupon kamgarèa yoor een h«-
renoostuutn. Wij noemen dat judaslo&n,
Bij aUe, edujjij snelke 4e heji. Mutsaers al op
«ch geladen iheeft fa»ht ook djf Oog, ÏJen vraag
mijnheer Mutsaers: ' - -
.KNAAGT TIW GEWKTEW NOB

- -
ze de' sWongsvergadering. te tammetj ' afluiste-
ren. Jffleen <te teehteofeapwieid «aa de cafo-

firma Straèler; Zom*r«traat
IJ'IER. ifln wevers, die -per-week ca. ,70' uien
f* werken. Dit is erg en afkeurenswaardig-
3Het TOoWt.«chter «s «^er ate nen ;ook fcjn-
fderen van 14 a 15 jaren in de gelegwfaejd Btejt
|4»t aantal nren te raseen. Dat AS een .sste»-
f.de.; .Kameradèh,, spreek |e -sflcejiring hierover
1 Hit. -Sta zulks'niet toe «n stel je in :«rbindiug

-met je .'hond, " ." ., ' . ,
HJer«egsn .jnosjsa jw^tregelsn «euonwn »(*den.

Het wordt 3* hoogste üjój, dat deze moffea-
vriend uit het bedrijf verdwijnt. De arbeiders
moeten van „beul Yperiburg" <zo noemen de y
arbeiders de bedlijfsleider vanwege zijn grote
mbud en onbesdiaamde taal) eisen, dat de spion
van Hout uit 'het bedrijf wordt verwijderd.
Als deze eia met dezelfde eenheid van tijdens
de staking wondt gesteld, dan zullen, ook hierin
de anbeiders hun'ei» doorzetten en een andere
rotte plek uit dit beddjf uitsrujden.
Draagt de ndeuwe f abrieksconnrodssie op,- dat zjj
aan de directte" de eis stelt:

- ..i.i.SESÓ'N^yARf.STOT -MOKT ERUIT! -
Firma AaBe , -"—"-••••'-.--.—r.,
UTU vermelden dat nu iedere arbeider in de
"gelegenheid wordt gestold om te douchen.

DB douche-cellen zfln prachtig en. het is-de
moeita waard dé cellen! eens van binnen te zien.
Men kan tegéUjikertijd dan een bad nemen, wat,
naar wij hopen,, door veten ged&uvzal worden-
Mtej. v. d- Berg reikt de-kaarten uit welke men
hiervoor nodig heeft.
Vrienden, maakt <er- een dankbaar gebruik van,
RJC. Coöperatie „Het Anker"
llBSK werd de .winkeldief twee Weken ge-
*•*• schorst, omdat hu .de moed had aqjn vrije
middag te nemen.- Het is dan ook wel een
schandaal als men over rijn EIGEN vrjje lijd
zo zonder meer beschikt
Er is • natuurulk ook een verbod om -te vloe-
ken.. Dit kan men .alleen maar goed keuren. Het
staat nu eenmaal onbeschoft en getuigt alleen
van imopgevoedlieid. Het eigenaardige is echter
dal; de superieuren niét onder dit verbod Val-
len. Die vloeken daar als dragonders- Dat zit
Hem waarschijnlijk in 'het klasseveraohU.
De arbeiders mopperen er heel :erg over de
slechte arbeidBvoorwaarden. Bet feit dat. men
'ta weinig rust heeft en de lonen veel te laag
liggen, doet er ook geen goed aan.
Cfc>k deze kameraden zidlen alleen verbetering
kunne» kragen als zij deze afdwingen. Laat je
stemlmenj eens. horen.
Th, de Beer



b oraezonden stukken

Van de Kath. Textielarbeiders wordt
•een duidelijk antwoord verwacht!

De E. V. C. kan haar gouden da-
en in Qéfnert nog niet vergeten en
unkert naar een vervolg.
Haar nieuwste stunt bestaat uit

et per post toezendan van het vieze
ïugenkrantje „Onze Krant" aan de
!ath. textielarbeiders te Cemett.
De achterpagina, van dit blaadje is

oor een groot gedeelte gewijd.aan
Ie sn\iatie ftij Raijmakers te Gemert,

een manier waar ieder fatsoenlijk
;n weldenkend mens de neus voor
dichtknijpt.

Wij kunnen ons dan ook de moeite
van een weerlegging wel besparen,
want de leugens liggen er wel zo
dik op dat ieder ze er zo uit opvist.

Enkele Gemertse textielarbeiders
krijgen lof toegezwaaid (wat een
eer 7 ?) maar velen deugen nog niet
in hun communistische ogen. "

Uit heel hun geschrijf is" wel vop
te maken dat zij niet deelnemen aan
de anti-roddel-campagne van Pater

de Greeve. Maar dat is ook al te
Rooms. Zij trekken echter gevaarlij-
ke conclusies, n-. L deze : de arbef-

ers die de karige uitkering van de
"V. C. tijdens eïi VTÖK na cte stoiting
ontvangst hamen, toonden hieraöor

HUN VERTROUWEN, IN DE E.V.C.
Wij weterifriiet of onze kath. ar-

beiders met "ïleze conclusie accodrd
gaan, maar wij vermoeden van niet.
Een duidelijk antwoord is door velen
echter nog NIET gegeven. .

Enkele ahdere conclusies , die we
uit hun scheld- en laster-tirade kun-
nen trekken willen we ook nog even
noemen :

Wie niet door woord of daad
„heil Moskou" roept, Is een ar-
beidersvijand ;
Wie hen tegenwerkt .is oud-mof-
fenvriend en verrader, ook al is
zo iemand oud-illegaal werker ;
Met de „overwinning" in Gemert
als voorbeeld trachten ai j ook el-,
ders stakingen uit te lokken ;
Als men hen niet onomwonden
afwijst, nemen zij brutaalweg aan^
dat zij het „ vertrouwen" hebben7

HIHR MOETtEN EINDE AAN
KOMEN . '

Dit communistisch gesol met onze
kath. arbeiders in Gemert moet af-
gelopen zijn.-Hier moet een duidelijk
antwoord gegeven worden aan de
knechtjes van Stalin !

Dait kunt gij geven, katholiek tex-
tielarbeider ! ! l ! ' • , .

Zolang gïLwIhardt in Uw halfslach-
tige houdind(̂ >'i niet alv-^ed katho-
liek pok lid zij t van Uw 'katholieke
organisatie zullen zij aar^ennen .dat
gij het met hen eens' zijt en met hun
manier van schrijverren werken sym-
pathiseert ! ;

Zolang gij met -;Uw kath. mede-
arbeiders niet méé gaat werken aan
de doorvoering de'r katholieke sociale
leer, geeft gij hen de kans om nieu-
we moeilijkheden "en conflicten te
veroorzaken, in Gemèrt en elders.

Zolang gij, als katholiek „arbeider,
.maar onverschillig blijft toezien hoe
anderen hun plicht doen en door Uw
afzijdigheid de kracht der Kath. or-
ganisaties verzwakt, zolang geeft gij
de communisten in Nederland een
hoopvolle kans op succes en kunt
gij mede-oorzaak, zijn ,van een stij-
gende commun js|i8Qhe invloed met
alle noodlottige '^gevolgen van dien.

Als katholiek-'pri als arbeider moe-
ten wij beginseUÖst zijn op alle ge-
bied, dus ook o||isQéiaal en politfek
terrein. We hehÉfen • /rechten', -maar
pk pjichte/i.. .

onze Bisschoppé-ri U ïn Hun laatste
Vastenbrief nó| gewezen, als Zij
duidelijk en "letterlijk zeggen dat het
de PLICHT IS Vm IEDERE KATHO-
LIEKE ARBEIDER OM LID TE ZI|N
VAN VAK- EN 'STANDSORGANI-
SATIE. ;

Gemertse Textielarbeiders, als gij
deze communistische ophitsers en
lasteraars, deze .vrienden van .Stalin,
eer duidelijk en onomwonden afwij-
zend antwoord wilt geven, begin dan
met Uw plicht te doen als kath. ar-
beider én geeft U op als' lid der
K.A.B., als lid van „St. Lambertus".

Zo'n antwoord zal deze volks-
vreeimde lasteraar's Volkomen duide-
lijk maken dat er «oor hen niets te
winnen is in Gemert en dat er van
slapheid en halfheïd onder U geen
sprake mëeHs.

UW ANTWOORD ZULLEN Wl|
PUBLICEREN !

LAAT HET AFDOENDE ZIJN !

Th. H. '
Noot: Q /

Wij veWemen dat do^ de heer
I. v. d<. Hout 'n aanklacht is ingediend
bij de justitie tegen de verantwoor-
delijke redacteur .van „Onze Krant"
ter zake van belediging.
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Gemeente Politie 22APRJ949
Gehdrop

r
AAN:

C

Uw keiimerk

No: 58652

de Heer H o o f d van de

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

Javastraat No: 68

's-GRAVENEAGE.
Uw brief van ons kenmerk Geldrop,

254 datum: 4 April 1949

Betreft: J.Th. Lathouwers •

Ingevolge Uw Merboven aangehaald

schrijven en ter voldoening aan het daarin gestelde

verzoek deel ik U navolgend mede:

iJohannes Theodorus Lathouwera, geboren te öeldrop
*dd. 6 Maart 1921 v/oont in bij zijn schoonouders,
de familie P. Senders Hoog-"eldrop No: 36. Hij is
lid van de R. K. Textielarbeiders Bond St. Lambertus
Jtfdeling Geldrop en staat tot op heden op elk ge-
(̂  led gunstig bekend. Van enige activiteit ten aan-
zien van de politiek is nimmer iets gebleken, ter-
wijl ook omtrent zijn politieke oriëntering niets
nadelig is bekend geworden.

De Korpschef van Gemeente-Politie

J. H. v. d. Vorst

Bijlage:



,
I. No. 19 V 49

1|49

.
Betreft: Staking bij dé K-V-Stoomtap i j t f abrielc "

v/h Jo.h.s. van EHIJN te Hilversum-

Ten vervolg.e op zijn schrijven, I.No-193/' 49» "dd« 23
April 1949, betreffende bovenvermeld onderwerp, deelt, da
Inlichtingendienst te Hilversum mede, dat de staking op
''Zaterdag, £3 Kpril 1949» te 21 aar, werd beëindigd.

Het werk werd hervat, ' terwijl het tarief stelsel werd
ingevoerd, waarbij de stakers zich hebben neergelegd."

Verzonden aan de Centrale Veiligheidsdienst te 's-GRAVBMHA-
'GB. . .



I. No-193/49'.

&EHÏÏIM.

Hilversum

C zich

Betreft: Staking spoelders bij de N
"Nederland" v/h Johs. van R:

Volgno. f> 060(3

fSAPR.1949
>riek

Hilverstm.

De Inlichtingendienst te Hilversum, deelt mede,
dat op 19 April 1949».bij de H..V. Stoomtapijtfabriek "15-
d er l and" -v/h Johs- van SÏÏIJN,- Groest 11.6 te Hilversum, on-
der de spoeldera een wilde staking is uitgebroken, zulks
naar aanleiding "van de invoering van het z«g . tariefstelsel
voor de spoelders.

Over de invoering van het tariefstelsel voor de spoel-
ders was algehele overeenstemming bereikt t-ussen de fa-
brieksleiding, de Uniebonden en de fabriekskern. Voor de
wevers in de tapijtindustrie in genoemde fabriek was het
tariefstelsel reeds vroeger ingevoerd.

Een aantal spoelders ging hiermede niet accoörd eh
op Dinsdag» 19 April jl. heJNMEf een 25-tal hunner het werk
neergelegd. . ,̂. D

Sen loongeschfl komt hier niet in aanmerking, aange-
zien bij toepassing-van het tariefstelsel in het algemeen
meer kan worden verdiend, dan bij normaal werken»

Op genoemde fabriek zi jn in totaal 1.25 man personsei
werkzaam, waarvan door 100 arbeiders het werk normaal
wordt voortgezetè .

Tengevolge van de staking ia er wel eni&ë- wijziging
in de werkzaamheden gebracht en thans z i jn .énkele wevers,
die vroeger als spoelderJ hebben gewerkt, weer als spoelder
werkza-am.» waardoor een tweetal machines buiten werking 'fe^n
'gesteld' • 1 1 '

Van de stakers is de grootste minderheid lid van de
H.V.JÏ. en deze minderheid" heeft de anderen, die lid zijn
van de Üniebonden of ongeorganiseerd zijn, overgehaald om
het werk neer te laggen. . • • :

&©hoemde B .V.C- , - l eden hebben verklaard, dat de l -V-O»
achter da staking sta^t en dat de B»7.C. zich garant he«ft
gesteld voor een geldelijke uitkering»

Tot op heden daden zich in geen enkel opzicht bijzon r
derhecien voor en hoewsl/bij -jttfltb'egin en hétveinde der
werkzaamheden enkele caTen stakers in de omgeving van de
fabriek bevonden, vonden geen wanordelijkheden plaats en
bleefa alles rustig, ^olitietoezicht wordt ui tgeoefend.

Verzonden a a n d e G . V - D - te 's^G r a y e n h a g e .



UITTREKSEL

Voor ..QD..g09b Naam STAKINGEN (WILDE)

Origineel in OD 342 Naam Maandrapp.orten Qver.ijs.el

Volgnr Ag.nr S9268 Aard van het stuk Maandr.apport

Afz. v©rb-inding--no*&O-(-Ens-ehede-) Datum ...4.̂ 4^49..

3. STAKINGEN

Ie. Sitdown-staking bij de Katoenspinnerij Tubantia op
17.3,49.

Duur: 6 uur
Aantal stakers: 15 personen, van de middagploeg, be-

staande uit 40 man; het totaal arbeiders
in dit bedrijf is 700.

Oorzaak: loonkwestie.
Geen bemiddeling
Het werk is op de ötbde voorwaarden hervat.

2e. Op Dinsdag 29.3.49 werd bij de fabriek Noorderhagen
van de fa. N.V. Van Heek & Co.(totaal aantal arbeiders 2400)
door een twaalftal speelsters gedurende twee uur gestaakt.
Oorzaak: plm. een half jaar geleden ontvingen de spoelaters
in verband met slecht te verwerken materiaal een tijdelijke
toelage, op voorwaarde, dat, indien zij na verloop van eni-
ge tijd met toepassing van een andere techniek weer het
oude stuk-loon konden verdienen, deze toelage zou worden
ingetrokken. De betrokken speelsters hadden inmiddels een
loon treneikt, dat gemiddeld drie gulden per week hoger was
dan het oude loon.
Toen de directie, overeenkomstig de gestelde voorwaarden,
de toelage intrfck, gingen de vorenbedoelde spoelsters in

. staking.
In deze werd door geen vakbond bemiddeling verleend. De
werkzaamheden werden op de door de directie gestelde voor-
waarden hervat.

Uitgetrokken door .MS Afd./Secti.e ACD/4a Datum 2.5*5..»49.

Op aanwijzing van ....g

5030 - '48
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J.Th.lathouwar$«

. . . . . . . . . _ mof* ik tJ berichten 4«t v$o> de visa 16*22 ISwöpt 1949
plaats gehad hebbende staking bij de Textielfabriek Swölte te
Eindhoven, '«7 onder het betrokken personeel ontevredenheid was
verwefet door aekercst J*Th.Lathouwers.' oud ongeveer 50 jaar, wonende
t« 4M14lnV|.' Hoog Geldrop no,?6. : '

L«ter verklaarde LathouwerB tegenover d* directie van het bedrijf,
in te zien dat zijn houding hierin niet Juist ««« gefeest.

Ik raoge t veraoeken mil te willen do«n berichten aangaande S*
personalia, politieke oriëntering en activiteit van betrokken*,
terwijl ilc tevens gaarne zal vernemen of hij bij «nig« vakorganisatie

naiaena deaei

Aan de Heer Corpachef Van Politie . • ^

J.Q.CrabbendaT:.
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441/49 I.D.
Staking Ewofa.

Datum: 25 Maa:

Vo'

Datum van ontvangstbericht
Betrouwbaarheid berichtgever
Waardering bericht
Tevens bericht gezonden aan

Ondernomen acties
Medewerkende instanties

zeer goed.
zeer betrouwbaar.
de heer Procureur-Generaal,
te 's-Hertogenbosch.

Op Dinsdag, 15 Maart 1949, werd door enige arbeiders
van de textiel-fabriefc Ewofa, directeur L. de Rooy,te Eindhoven
aanmerking op de lonen gemaakt en wel hoofdzakelijk door J. A. van.
Turnhout , oud ongeveer 55 jaar, wonende te Eindhoven, Sohoener-
straat 41 en J. Th .Eathouwer s , oud ongeveer 30 jaar, wonende te Gel-
drop, Hoog Geïdrop no. 36. "^{bo^yj

Woensdag^ 16 Jlaart 1949» werd naar aanleiding van bovenstaande
gestaakt door 11 volwassen personen en l£_zeer jeugdige arbeiders.
Hierdoor stond Ie afdeling weverij van genoemde fabriek stop.

Van de 11 volwassen arbeiders zijn 5 B. K. georganiseerd, l H. V. V
(J. A. van Turnhout) de overige 5 onbekend.

Van Turnhout en Lathouwers hebben over de loonkwestie een on-
derhoud gehad met de directeur, doch zonder resultaat voor de sta-
kers.

Bij onderzoek is gebleken, dat deze staking volkomen ongegrond
is. Bovengenoemde stakers verdienen^allen het maxiffiumloj3ii van
f. 46, 08. De laatste periode van zes weken echter heeft iedere ar-
beider van de weverij meer ontvangen dan zijn maximumloon; dit va-
rieerde van f. 46, 08 tot f.51.- a f.52.-. Bij de laatste uitbetaling
op Dinsdag, 15 Maart 1949, heef t de directie bij een enkel geval
zich gehouden aan de uitbetaling van het maximumloon. Hierdoor is
de staking ontstaan, Daar de arbeiders van mening waren recht te
hebben op de lonen, welke zij de laatste zes weken ontvangen hebben,
legden zij het werk neer. Van de zijde der directie echter is mede-
gedeeld, dat zij genoodzaakt zijn aan de lonen vaat te houden, welke
van overhej^swege_zi_n vastgesteld. " ...... ........ """"

De in dit schrijven genoemde van Turnhout was in 1945 lid van de
C. P. W. , daarna echter tot op heden is nimmer gebleken, dat hij nog
lid was of zelfs abonné van de Waarheid.

In deze aangelegenheid echter was van belang te weten, dat boven-
genoemde van Turnhout, de vader is van de welbekende districtsleider
van de G.P.N., afdeling Brabant T _ I i.jyjinJui^^ütr'Tërmöe"dëli:!'S: " is
door samenwerking van deze p er so hen , "in dit g~evaT~ vade r en zoon, het
blad "De Waarheid" van copie voorzien, n.l. van Vrijdag, 18 Maart
1949, waarin wordt voorgesteld alsof een loonsverlaging van f.5.-
tot f.8.- heeft plaats gehad, wat in werkelijkheid niet juist is,
daar ieder zijn maximumloon ontvangt, terwijl in de Waarheid van
Dinsdag, 22 Maart 1949, wederom een geheel onjuist overzicht van de
staking wordt weergegeven. De stakers zijn, in tegendeel met hetgeen
de Waarheid schrijft, aan het werk gegaan. Tegenover de directie
hebl'énzowel van Turnhout Sr., Lathouwers en nog een paar andere sta-
kers verklaard, dat zij over de gang van zaken op bedoelde fabriek
altijd tevreden waren geweest en bij nader inzien dan ook maar weer
het werk zouden hervatten, zoals dit dan ook op Dinsdag, 22 Maart
1949, heeft plaats gehad.



- 2 -

Uit het verder onderzoek ia niet gebleken, of de etakin^aaoh-
f?ónr nf i^y.n. ??erd geleid.

_

Depïaaïieli^fce afdeling van de G „P .H. te Bindhoven zag in deze i
staking niet veel winat, omdat de stakers grotendeels principieel
georganiseerd yfaren. Eëö en ander werd op een bestuursvergadering
van de C.P.N. besproken, zodat toen waarschijnlijk de E.V.C, is |
ingeschakeld. Getracht zal worden een en ander precies te achterha-
len. !

Deze staking heeft verder een rustig verloop gehad. Er werd
aan de fabriek gepost, doch niemand van de overige arbeiders, in
totaal ongeveer 70, heeft hiervan last ondervonden.

" e i n d e "

c
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Verbinding
Ro*
Onderwerp

* «f,
* 44V4S I*»*
t Staking Ewofa.

Datum: 25 Maart 1949.

Datum van ontvengatbericht s *
Betrouwbaarheid ber i ontga v er t a«er goed,
fft**dt*iaf bericht i eter betrouwbaar.
Teven» berioht gtsendan aan t dt h* t r Proour*ar-»0«naraal,

t* 's-Hertogenboach.
Ondernomen actie B
Medewerkende inttsntlea

Op Dlnadag, 15 Mae r t 1949» ««H door tuigt arbeider t
van dt textiel-febriak Swafa» directeur L. dt Booy,te Eindhoven
aanmerking op di lon«n gemaakt en wil hoofdaafcalijk door J»A. van
Turnhout* oud ongevttr 55 jeer , wonende tt Eindhovtn, Sohetaer-
straat 4i en J.ïÊ.Lathouiwra, oad ongeveer 50 |tt«rt wontndt te
drop, Hoog S«ldrop no. Si*

lotaadag, 16 M««rt 1949» «tfd n»«r a«nl«iding van boftnat««adt
ge et aa kt door II volwas» t n ptrwma en 12 za«r Jaugóigt arbsidera
Hitrdoor atond de afdaling we-rari^ van g«no*»de fabriek a top,

Ta n de 11 vol«ö«»en arbeidere «i ja 9 K. K. gaorgenieaard, l B. V. V,
(J. A. van Tarnhout) dt overige 5 onbekend.

Ta n Turnhout en Latbouwara hebben ovtt dt loonkweetia aan on-
darnoud gehad mat dt directeur, do oh «onder reaultaat voor de

ondc^eoek ia gebleken, dat da se staking volkomen ongegrond
ie. Bovengenoemde sta kar B verdienen allen h«t maximumloon van
f,46,08. it laatste periode fan «ai weken echter heeft Itétart ar-
bei dar van de weve^ii meer ontvangen dan zijn maxiaumloont dit va*
r ie er de van f,46,08 tot f,51.- a f.52*-. Bij de laatate uitbetaling
op Binadflg, 15 laan 1949,iiaeft de directie %i| etn anktl gf val
aloh ga houden aan de ultbetsling van het maxiiaumlooa, Hierdoor ia
dt ataking ontataan» Dear da erbeideravsn aening «aren r e oh t tt
htbbtia op de lon«n, welke «ij de laatat* *aa «eken ontvangen fatbbtn,
legden zij het w«rk neer. Tan de «i jde dar direotit a oh ter ia mede-
gedeeld, dat si| ganoodaaakt eijn aan d« lonen vaat tt houd t n, wt l kt
van overheidswege si j n vaatgeateld*

Be in dit schrijven gewamd* van Turnhout wao iö If 45 li* van dt
G*P-H* , daarna echter tot op htden ia aiauotr gebleken, dat nij wg
lid waa of eelfa abonné van dt Waarheid,

. Ia deze eangalegtnheid eöfater na a van belang tt weten, dat boveft-
gt noemde ven Turnhout, de vader it van dt wlbtkende dietriotaltldar
van dt ö, P, 5., afdeling Brabant, L* van turnhout. Te moede lij k it
door aamenwerking van dtat per»onttt,in dit gevel vader «n won, het
blad *H« Waarheid" van oopie vooraian, a, l, ven Vrijdag, Ifi Kaart
1949» warin wordt voorgesteld alsof aan loonaverlaging van f»5,-
tot f, 6.* hoeft alaata gehad, «at in werkelijkheid niel juitt ia,
dear iedar zijn maxiwiBloon ontvangt, ttrwljl In da üairfiaid van
Dinsdag, 22 Maavt 1949, wtóerom tan geheel onjuiat overaloht van da
otafciag wordt weergegeven. De atektrs aijn,in tegendeel met hetgetn
dt Waarheid aohrijft, aam het werk gtgaan, ïegtaaver de dirtetlt
h«tben»owel van Tnraboat Sr, Lathouwtra an nag aan paar andere tta-
ktr a verklaard, dat 01 j over de gang van «eken op ba do 1 1de fabriek
altijd tevreden wartn ge w* te t t n teil nader in* ie n dan ook «aar wttr
het werk «ouden hervatten, zo a la dit dan ook op Ölnadag, t% Maart
If 4* , totaf t f laata
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Verbinding nr.M-6
Ĵ ^̂ >̂  ' , 16 Maart 19̂ 9.

Nr*1056. A

Onderwerp : werkstaking bij het confectiebedrijf
te Deventer. * -. < ,

U"".
Betrouwbaarheid berichtgever : zeer betr^uw^ar^

Waardering bericht s zeer betrouwbaar*

Tevens bericht gezonden aan t Procureui
teur van Politie te ArnhemT

Ik heb de eer U te berichten, dat op Vrijdag, 11

Maart 19̂ 9» in de loop van de middag een werkstaking uitbrak

bij de firma "Decon", Polstraat *f8 alhier, 3*f meisjes, die

werkzaam waren op de naaizaal van dit confectiebedrijf, leg-
v

den het werk neer, partij kiezende voor een collega, die na

een verschil van mening met de cheffln van de betrokken afde*

ling, ontslagen was. De staking werd gesteund door de E*V«C»

Nadat het N«V*V. had bemiddeld is de staking opgeheven en

werd het werk op Dinsdagmorgen, 15 Maart 19̂ 9 weder hervat.

Het ontslag van vorenbedoelde naaister is ingetrokken. Over

doorbetaling van loon gedurende de staking zal nog nader

onderhandeld worden»

Gedurende de staking werd door de meisjes gepost naast het

V bedrijfsgebouw. Doordat zij elkaar aflosten waren aldaar

steeds ongeveer 6 meisjes aanwezig. Ongeregeldheden hebben

zich niet voorgedaan.

In genoemd bedrijf zijn ongeveer 50 personen werkzaam*

Einde.
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Onderwerp: Staking bij de H.V. Nederlandse Kleding ?«_
Bedrijven te BEEGEIJK.

Datum van entvangstbericht ; 14 Maart 1949.

Betrouwbaarheid bericht \.

Waardering bericht : Betrouwbaar.

ïevens bericht gezonden aam Procureur Generaal,
. fgd. lirectear van Politie

Geweetcommandant der Eijkspolitie
te •a-HBBf OSBKBQS0H.

Medewerkende instanties j Gene

Ondernomen actie : Gene.

Bijlagen t —

Ik moge ïï Hoogedelgestrenge het volgende berichten;
Gp 11 Maart 1949 te 13.00 uur is een z.g. wilde

staking uitgebroken onder het personeel, werkzaam bij de
N.V. Nederlandse Kleding Bedrijven (in oprichting) te
BEEGEUK en waarvan het Hoofdkantoor is gevestigd te
AMSfEEBAM.

In het atelier van dit bedrijf wordt confectie-
kleding vervaardigd en van de te BBEGEIJK in oprichting
zijnde afdeling is de Directeur genaamd W.H. BIJKMAN.

Het totaal aantal werknemers te BEEGEIJK bedraagt
42.

Ia bekendmaking, dat de verrichte werkzaamheden
betaald zouden worden volgens stukloon-tarief, verklaarden
enige arbeidsters bevreesd te zijn, dat dit als gevolg zou i
hebben, dat zij het normale grondloon niet meer zouden
kunnen verdienen.

Dertig arbeidsters tussen de leeftijd van 18 t/m
25 jaar legden het werk neer»

Zeven meisjes en vijf mannelijke arbeiders bleven
aan de arbeid.

Zonder dat enige bemiddeling had plaats gehad,
hebben alle staaksters op 12 Maart 1949 het werk op nor-
male wijze hervat.

Door de directie is toen bepaald, dat een toe-
slagpercentage zou worden toegekend, zodat alle werknemers
(sters) in de gelegenheid werden gesteld minstens het nor-
male grondloon te bereiken.

Ben gedeelte van het stakende personeel is geor-
ganiseerd bij de textielarbeidersbond "St. lambertas»,ter-
wijl de oveiige niet georganiseerd zijn.

Op 14 Maart 1949 heeft tussen de directie en ver-
tegenwoordigers van de Textielarbeiders bond <*St. lambertus"
alsmede enige werknemers een bespreking plaats gehad en het
gerezen geschil kan thans als opgelost worden beschouwd.

Be staking had een zeer rustig verloop.

Aanzetting tet -



Aanzetting tot- of leiding geven doof extreme personen,
wordt dezerzijds uitgesloten geacht.

Onmiddellijk na het hervatten van de werfczaajaheden op
12 Maart 1949 is door de directie ontslagen:

SHBQBOBA SEISABMH B ïï E S M A H S,

geboren te BEES1IJK* 31 Béöember 1929» öngehawd, van beroep
naaister, wonende. te BSRGKIJK, Broekstraat, Wijk A. Ho. 444. Zij
zou tegen jongere meisjes, die blijkbaar onder haar invloed ston-
den gezegd hè b ben j "Als je gaat werken., stamp ik je in elkaar".

Verder werd. zij door de directie er van verdacht een on-
gunstige sfeer te hebben geschapen onder het personeel en sabo-
tage te hebben gepleegd door een knoopaanzetmaehine te besóEa -
aigen.

BïïEG-MAUS werd beschreven als een traag arbeidster.
2ij is evenwel niet georganiseerd.

T W Tl Tü >_.J. a il Ja — --
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Varbinding
Ko.
Ondarwarp

i

i ao* 67. '
't 395/49 I*»*
» Briaf, batralfanda

da a taking ta Gamart.

r
BatttBi 14 ^aart 1949.

Batttft van ontvaagatbarlofat i *
Batrouwbaarhaiö bariofitgavar t »««r betrouwbaar.
Waardering b«rioht 4 aaa* bttrouwbaar.
Tavana t»»rioiit gtsondta aan t di httr Pro«ttr«ur-0«n«r«al,

*• 'e-Htrfeegtafcoeclu

aotia

Hltrondar TOlgtn gtgtTtna uit «ta Y>rl«f, gteohrtvtn
d*d* 28 fabruari 1949 doóv ««n tot au tot onbaktnd p«raoon. ta

k batrokktn bij da onlanga ta öaiaert gahoudan ataking.
briaf «aa sarlobt aan l>« van Torobottt, wonanda t» Btadbo-

érofai«aflaa*traat
"Baata Vrland.

«U aamaliJk bariohtan, «ladat t«aa paraonan van da
rakaooaMiaaia gaaohrapt >i|n* omdat sa 't «ald in ontvangt

«jbaddan «amraan, dat ia laataia kaar ia «ordan ültgv?ka«rd, oa-
•traffanda da na<akOBa& ataonflaldan. Daaa twaa paraonaa aijn
* M^Booyakkara» «ooanda Haatal t* Otaart «n anoaka,
•Baat twaa paraonan kant f «al, U soudt aioh faat baata «at
«Booyakkara in varbindinfc kwuian atallan» dat ia dia paraoon,
"dia Pannin^iaaatar ia tan 8int Laabartua, 9 «oudt da« tavana
"nog ankala aadara paraonan «it konnan aoakan, dia a»da dit «t-
"vaï soudan kunnan baaprakaa (b «v* J.Hooyakkara, ¥«T,ffanrooy»

an van Hak «n KanaaXaara ««kar niat vargataa, liata*
»«in ia dasa Jongeman oog niat htlanuaal ganaaan, aoo doanda,
«dat nat vogalijk ia» dat hij varatak asaï «o «tan Xatan gaan*
H Ik gaXoof dat itooüakkara Ü« af da Batival woont da»a waak
"öa norganploaf haaf t Tan Hak van Hout aa J.Rooyakkara ook da
"«organploag. Varder ia hiar waini« ta balata n op 't «o«ant.

öagroat au tot kijk
t a kanand,

a i B d a
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, Afschrif

Op 15 Februari 1949, te omstreeks 10 uur is een "wilde
staking" uitgebroken onder het personeel in de N.V. Heeren-
veense Confectie-industrie, gevestigd te Heerenveen, G-emeen-
teplein, Directeur : PETRUS ETMANS, geboren te Haarlem, 23
Juli 1908, confeetie-fabrikant, wonende te Bussum, Kheinvis

Feithlaan no,1.
Van het personeel, bestaande uit ongeveer 50 meisjes,

zijn ongeveer 40 in staking gegaan.
Volgens verklaring van de fabrikant hebben de meisjes

recht op een grondloon van ƒ 23.- per week. De vorige week
waren er meisjes die ƒ 13.- per week hadden verdiend, doch
niettemin ƒ 23.- kregen uitbetaald. Andere meisjes welke die
week ƒ 19.- hadden verdiend, ontvingen ook ƒ 23.-. Deze meende]
daar geen genoegen mede te kunnen nemen, Zij wilden evenals
de meisjes die ƒ 13.- hadden verdiend, ook ƒ 10.- toeslag op
hun loon hebben.

Volgens verklaring van d e arbeidsters houdt de directeur
zich niet aan de door hem gedane toezeggingen, wat de arbeid-
voorwaarden betreft.

De staaketers zijn nagenoeg alle georganiseerd in de Bond
/ van Textielarbeiders, Confectiewerkers en Maatkleermakers "De

Eendracht". Deze bond is aangesloten bij het K.V.V.
Met het bondsbestuur is vooraf geen overleg gepleegd over

de staking.
Op 19 Februari 1949 zal een der hoofdbestuurders met de

staaksters een bespreking hebben. Daarna zal vanwege het hoofd
bestuur een bespreking worden aangevraagd met de directie van
de confectiefabriek.

Einde.

16 Februari 1949
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Verbinding: xŵ .
. l ' ' ' l Maart 1949.

No. Litt: M. /49 GEHEIM.

ONDERWERP;"Activiteit van J.H.C. - en
G.F. SPIJKERS en L.J.H.M. van
TURNHOUT te GEMERT.

Datum van ontvangstbericht: 22 en 25 Februari 1949.

Betrouwbaarheid berichtgever: Zeer betrouwbaar.

Waardering bericht: Zeer betrouwbaar.

Tevens bericht gezonden aan: Procureur-Generaal,fgd.
Directeur van Politie te
's-HERTCGENBOSCH(in duplo),
Gewest commandant der Rijks-
politie te 's-HERTOGENBOSCH,
Hoofd-Commissaris van Politie
te EINDHOVEN.

Medewerkende instantie: Gene.

Ondernomen actie: Plaatselijke Rijkspolitie geïnstrueerd.

Bijlagen: twee.

aansluiting op dezerzijds schrijven dd. 16 Februari 1949,
No.Litt: r/'49 Geheim, onderwerp:"Wilde staking bij de N.V.J.A. RATMA-
KERS en Co's Textielfabrieken te GEMERT" en mijn telefonische meldingen
dd.22 en 25 Februari 1949» moge ik UHoogedelgestrenge het volgende be-
richten.

Op 22 Februari 2949 te 15,40 uur, werd door:
Martinus Wilhelmus PETERS,

geboren te GEMEST, 16 November 1913, gehuwd, textielwever, wonende te
GEMERT, Deel, Wijk A.No.234i (genoemd op bladzijde 4 van het aan het
hoofd dezes aangehaald schrijven), vanuit EINDHOVEN een telegram ont-
vangen van:

Josephus Henrieus Corneljs SPIJKERS,
geboren te TILBURG, l October 1904, gesalarieerd bestuurder van de E.V.
C., tevens gemeenteraadslid te TILBURG voor de C.P.N., wonende te TIL-
BURG, Stedekestraat No.Öl (zie bladzijde 2 sub.2 van reeds vermeld
schrijven), naar welker inhoud ik U kortheidshalve moge verwijzen(Zie
bijlage I met rood potlood).

De inhoud van dat telegram werd onmiddellijk doorgegeven aan:
Antonius Marinus van MELIS» :

geboren te GEMERT, 2 Mei 1909, bijgenaamd "De Baron", gehuwd, pluche-
wever, wonende te GEMERT, Kruiseind, Wijk A.No.235(zie bladzijde 7 en Ö
van meergenoemd schrijven).

Het originele telegram werd mij door een vertrouwensman ter
hand gesteld.

Onder de wevers van de N.V. J.A.RAïMAKERS en Co's, textielfa-
brieken te GSMERT, werd daarop de inhoud van dit' telegram verspreid.

- Het -



Het was daarom dan ook een publiek geheim, dat op 23 Februa-
ri 1949 nog een nabetaling zou plaatsvinden aan hen, die deel hadden
genomen aan de staking bij reeds genoemde N.V. van 31 Januari tot en
met 14 Februari 1949.

De uitbetaling zou plaatsvinden ten huize van A.M.MELIS
voornoemd.

In de morgen van 23 Februari 1949 vervoegde zich aan de wo-
ning van A.M.MELIS te GEMERT reeds genoemde J.H.C.SPIJKERS in wiens ge-
zelschap zich nog een persoon uit TILBURG bevond, die later taleek ge-
naamd te zijn:

Gijsbertus Franciscus SPIJKERS,
geboren te TILBURG, 10 April 1908, in de wandel genaauri "Bert Spijkers"
gesalarieerd bestuurder van de E.V.G., wonende te TILBURG, Van Alkama-
destraat No.ll (geen familie van J.H.C.SPIJKERS voornoemd).

Gedurende die voormiddag werden in de woning van- en door
A.M.MELIS in tegenwoordigheid van de beide genoemde "SPIJKERS" en in
de namiddag was daarbij bovendien tegenwoordig:

„_ Lambertus Joannes Henricus Maria van TURNHOUT.
geboren te WOENSEL(thans gemeente Eindhoven), 25 Juni 1910, fractie-
leider van de C.P.N, in de gemeenteraad te EINDHOVEN, tevens bestuurs-
lid van de S.V.C., Afdeling EINDHOVEN, wonende te EINDHOVEN, Archime-
desstraat No.26 (zie bladzijde 2 onder sub. l van meer aangehaald
schrijven) aan een ÖOtal wevers, die deel hadden genomen aan meerbe-
doelde staking, bedragen van respectievelijk f.0,00, f.12,00 en
f.20,00 uitbetaald.

Voor de ontvangst van die bedragen moest door betrokkenen
worden getekend.

Van 69 wevers, die op 23 Februari 1949 een z.g.nabetaling
van steun in verband met de staking werd uitgekeerd, konden de namen
worden genoteerd(Zie bijlage II met rood potlood).

Na de uitbetaling van de nagekomen steungelden had nog een
bespreking plaats in de woning van meergenoemde A.M.MELIS.

Gedurende deze bespreking werd overeengekomen, dat:
Ie. Antonius Marinus van MELIS, voornoemd, en
2e. Adrjanus van HEK, geboren te GEMERT, 13 November 1912, gehuwd,

bontwever, wonende te GEMERT, Deel, Wijk A.No.225, hun ontslag
f zouden vragen bij de N.V.J.A.RAB3AKERS en Co's, textielfabrie-

ken te GEMERT, terwijl
3e. Lambertug van den GROMMENACKER. bijgenaamd «Bloemen11,(zie blad-

zijde 2 van reeds meeraangehaald schrijven) en
4e. Antonius QTTEN. geboren te GEHEET, 25 October 1906, gehuwd, van

beroep betonvlechter, wonende te GEMERT, Deel, Wijk A.No.226,
elders werk zouden verkrijgen.

Met een zekere Siem KORPER (E.V.C.bestuurslid te ENSCHEDE)
van wien verdere gegevens onbekend zijn, zouden zij in contact worden
gebracht.

S.KOSPER zou zorgdragen, dat zij te ENSCHEDE tewerk werden
gesteld en hun nadere instructies geven.

De personen genoemd onder sub. l t/m 4 werd een weekloon
van f.50,00 gegarandeerd met om de 14 dagen vrij reizen naar GEMERT. Na
deae bespreking zijn Van TURNHOUT en beide "SPIJKERS",omstreeks 13,30
uur, in de richting EINDHOVEN vertrokken.

Van MELIS en Van HEK hebben bereids hun ontslag gevraagd,
terwijl CROMMENACKER en OTTEN reeds door hun werkgever waren ontslagen
in verband met hun provocerend optreden. .

- Daar -



3.

Daar genoemde vier personen door mij in staat worden ge-
acht saboterend op te treden, zijn door mij op 28 Februari 1949 tele-
fonisch de personalia van hen doorgegeven aan het Hoofd van de betrok-
ken Afdeling van de ffentrale Veiligheidsdienst.

Mijn aandacht blijft op het gesignaleerde geval en genoem-
de personen gevestigd.

--EINDE . ,
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STAATSBEDRIJF DER PTTf*

VERKORTINGEN VOOR BETAALDE DIENSTAANWIJ23NGEN
D *> Dringend FC «- Kennisgeving Ont- GP •» Poste Restante
RPi •= Antwoord betaald vangst MP = Eigenhandig

x (bedrag) TC = Collationnering LX — Gehiktelcgflun
XP — Bode betaald TR =» Telegraaf Restant RM — Overneming

TOTA HBT RIJK VERGOEDT GEEN SCHADE, VEROORZAAKT DOOR HET IN HBT ONGEREDE
RAKEN, UB VERMINKING OF DE VERTRAGING IN DE OVERKOMST VAN BEN TBLBGRAU

V EL E GR AM
(a) AANGENOMEN TW
(b) ONTVANGEN TE

TKLEGRAM
NUMMER

AANTAL
WOORDEN

DATUM EN TIJD VAN
(a) AANNEMING, (b) ONTVANGST

0IENST-
BIJVOEGSELS

OPGENOMEN
DOOR

/

g ĵsg.

DRAAD OF TOESTEL- l VERZEND UW TELEGRAMMEN VIA „HOLLANDRADIO PTT"
NUMMER: NADRUK IS VERBODEN



'* ' * V TELEGRAMADRES: FL. 12,— PER JAAR. TELEGRAMMEN
OP LUXE FORMULIER:- BINNENLAND 40 CENT EXTRA.
BUITENLAND 50 >CENT EXTRA. AATSTBIÈDING EN AF-
LEVERING PERiTELEFOON VAH ALLE TELEGRAMMEN:
KOSTm;OOS; AFSCHRIFT KOSTELOOS IN DE EERST-
.VOJJGBNIffi! POSTEESTELUNG. • x. . -

DE NATIONALE TffEG V

a
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Fabrieks- Naam
_nummer.

1239 Verbakei
1330 Hek v.
1153 Sterken
1175 Rooijackers
1358 Roijackers
1235 Verhappen
1429 Kandelaars
1435 Martinali
1187 Kandelaars
1310 Breèsers
1167 Bressers
1309 Martinali
1260 Smits •"'.
1119 Schaijk v.
1216 Vermeulen >,.
12?2 Verstappen
1169 Gruijters
1185 Rooijackers
1128 , Baggermans
1209 Scheepers
1143 Gruijters
1362 Boonaerts
1174 Wetten v.
1303 Snoeks
1341 Rooijackers
1176 Rooijackers
1383 Burgt v.d.
1440 Spek v.d.

Spek v.d.
1181 Maas
1413 Hout v.
1122 Wilms
1142 Peeters
.1131 Sterken
1182 Baggermans
1133 Gruijters
1172 Hout v.
1148 Gruijters
1204 Kilsdonk v.
1154 Heuvel v.d.
1430 Deursen v.
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Voor eensluidend afschrift.
Verbinding 109.



VESBIND1ITG NP.: 94.

tfo.: 220 H». 26 I

Onderwerp: Staking bij de N.V.Textielindustrie "Emmen" te l!

Betrouwbaarheid berichtgever:
Waardering bericht:
Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Zeer betrouwbaar.
Zeer betrouwbaar. "*
De Procureur-Generaal, fgd Directeur van Poli-
tie bij het Gerechtshof te Leeuwarden en aan de
Commissaris der Koningin in de provincie Drente,
Geen.
Geen.

Ten vervolge op het rapport dd. 22 Januari 1949, No.
202" ID, Verbinding nq. 94, betreffende de staking van het per-
soneel bij de N.V.Textielindustrie "Emmen" te EMMEN, moge wordei
medegedeeld, dat binnen 14 dagen, nadat de staking was uitge-
broken, alle stakenden zich weer bij het bedrijf hadden gemeld
om weer aan het werk te kunnen gaan. Zoals reeds onmiddellijk
was overwogen, zijn de meerderjarige stakende werknemers niet
weer aangenomen, de minderjarige stakende werknemers wel.

Eveneens zijn ontslagen EROUWKJE OTTENS en KLAASJE VAN
OOSTEN, beide genoemd in het rapport van 22 Januari 1949.

Omtrent deze personen is het navolgende bekend geworden:
MOÜWKINA MARIE QTJJEĴ , geboren te Velsen, 28 Januari

1934, is een inwonende dochter van de los-arbeider PAUWEL OT-
TENS, wonende te VALTHE C 179, gemeente ODOORN. Zij belijdt geen
Godsdienst en is communistisch georiënteerd. ledere gelegen-
heid om propaganda te kunnen maken voor een z.g. verbetering
van de maatschappelijke toestand der arbeiders, wordt door haar
aangegrepen. £&€*,««»̂ i*« (yct^^o^^^^ -7-^5

PAUWEL OTTENS, haar vaderfis voorzitter van dé afdeling
VALTHE der EVb~7èn~vermoedelijk aangesloten lid van de CPN. Hij
is een actief propagandist voor de EVC en een goed spreker.

Het gezin OTTENS staat op een laag zedelijk peil. Dienten-
gevolge'wensen de inwoners van VALTHE en omgeving geen omgang
met de leden van dit gezin, waardoor hun communistische propa-
ganda hoegenaamd geen succes heeft in hun naaste omgeving.

Voor welke persoon uit ENSCHEDE Prouwkina een lijst van de
verschillende, in de Textielfabriek te Emmen verdiende lonen
heeft samengesteld, is niet kunnen worden vastgesteld.

JAN VAN_02S2LSU, geboren te Emmen, 17 Augustus 1923, van
_beroep veenarbeider, en KLAASJE VAN OOSTEN, geboren 6 Januari
)*r1934 te Emmen, zijn inwonende kinderen van STOPHSR VAN OOSTEN,
wonende Straat I no. 20 te EMMER-COMPASCUUM, gemeente EMMEN.

JAN VAN OOSTEN is lid van de CPN, lid van de EVC en lezer
van het dagblad "De Waarheid". Op politiek gebied treedt hij
nogal op de voorgrond, terwijl hij zeer vermoedelijk een bestuurs-
functie vervult in de afdeling Emmer-Compascuum der CPN.

KLAASJE VAN OOSTEN is eveneens de communistische beginse-
len toegeïïaah"'" ÜTHHJT-id is van de CPN of een der nevenrogani-
saties, kon niet worden vastgesteld. Zowel Jan van Oosten als
zijn zuster Klaasje staan ter plaatse niet ongunstig bekend.

De vader STOFFER VAT? nosfmawt geboren 6 December 1900 te
Emmen, van beroep veenarbeider, is lid van het Districtsbe-
stuur voor Drente van de CPN, lid van de EVC en abonné op "De
Waarheid".

De familie VAN OOSTEN is zeer gekant tegen iedere vorm
van Godsdienst. Geen der leden van dit gezin zijn, voor zover

l hier kan worden nagegaan, terzake van enig misdrijf met de po-
\ litie of Justitie in aanraking geweest en op -zedelijk gebied

op hen geen aanmerkingen te maken.
Einde.



UITTREKSEL

s+

Voor PP 209 Naam Staki,ngen (wilde.).

Origineel in OD 348 Naam Haandrapporten Noord-Brabant.

Volgnr Ag.nr 56687. Aard van het stuk Mfciftlidair.*^

Afz. Tilburg. Datum 1*3,49,

In bet begin van de oaand werden bij enige textielfabrieken
alhier, namens de algemene textiel- en kledlngsbond, aange-
sloten bij de BVC aan de arbeidere pamfletten uitgereikt*
Deze btad die voorheen genaamd was, afdeling kleding en textiel
aa ngesloten bij de EVC af d.Tilburg is nu schijnbaar omgedoopt

( in Algemene Textiel en Kleding Bond, afd. Tilburg»
Hierin «ouden zitting hebben de door Mij meermalen genoemde
personen A.C.M.Galle, wonende Veestraat 61, alhier, M*van
Dillen» Valkenierstraat 46, alhier en J.H.J. van Lieshout, wo-
nende Heenskerokatraat 25, alhier.
Op enige textoelfabrieken, alhier, is door leden van de CPU en
BVC getracht om de arbeiders te bewegen het werk neer te leg-
gen en zich solidai* te verklaren met de stakende arbeiders in
de textiel te tfeiaert» echter zonder resultaat.
Eveneens ie getracht bij meisjes werk*aam op de confectie-fa-
briek N.V. Max Straten, Piuahaven, alhier, te staken en zich
solidair te verklaren net de arbeiders (eters) der Hollandla-
fabrieken te Arasterdaia, dooh ook zonder resultaat.

Uitgetrokken door v ..p... Afd./Sectie ....1».<>.?..4». I.Y....B... Datum 24. 3...4.9

Op aanwijzing van

5030 - ' 48
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-—~~̂  ,28 Februari

Onderwerp; Staking te __

' '"'""' _._j

T« Uwer tnformati* doe Ik U
hierbij toekomen een uittreksel
uit een rapport, opgemaakt door I,
betrekking hebbende op een "wilde
staking" te Qeaert»

e.s.

Aani
Ch*f ChHQBftüU Staf,
t.a,v. Heofd Sectie G.J.B,

Hoofd C«Y*D* —'



«r* Utt

Sattn ¥«a tut Wrtebt: l? B»bntaïl
&f^ert«ori
Van wi« la bat ïwrlotot «fkoaetlgï
aHawwrtMtrbtié
£ttn»vlwiarh«l&

Op 10 Fsbraerl 1549 wuri *M &»*1 cootaetoaia jn*te«t$Mt3&, dot IA Ottert op &*
*•* «tafctag m§ uitgebroken onder tot paracn*»! «m & H.V. J,A»

C»»* T*artielfabrl«ka&,
U Jfebru*rl bleek flat «r fcy gemoute S.V. 155 ***•» In

la ««a 1>o»tft»telco3. 4at 4* K.?.
«ir *w«l, 4«A «Stekte pr^taBU* «tx«t ««K&akt» Mos ««B varpGLiolit os op

fcut «•» bo«t« ta »t*ll«i.
D» in»e«rlBg van dit lïort«rt«lB«l fateft aeB i«gwnB«z<a bulten d»

. D»
bat «B^k ai««g«ïî « S*m we«k btbtwn 3S$ *«J*a»Br« gistaakt . Cg? Doc^irdRg 20
ïiteiwüri J.l» «or«o d« ««rkMBwrB «t.«r *an fait wark g«^«B* I» 4Ü «Ma&dftg ««
10 ü&r* &* aa» «p»l«w flwat »tak«n. Volgens b» t «cctact l»»teBd 4» »og«2ijkb«l4,
4>t «p ttoaaapg 14 Hiiar» % M»kl»a «Au «Isd cwt anat»*

D» «taktoa 4» «n*i34* *t«ldngtt. In zffwir* !• «IJ nlat «m b«t«lc«nlfl. Bcb-
mcwt b«t wroctrtuttairil ^ntomt *ov$jK&f 4bt tun» Itécs veai d* C.JP.H.
ia heaAni M^MUI gonoo«at« S»t dy» «W» atk»x» 'M» f naaabottt» &d ima dl

«o Itttuid uit SUtetXg* i»»ümft Sï4jk«r.
ia Ge-

xljtt ««rwpea oiVrel, int *M ot*kinfi door hen la »oort«r«ia. Oia«rk«lijk is, a»t
l» t o«rBproïüt«ai4k «taklaaseWBit* «ne4 a»vonna door 4« l«è»a *an ei f «br|«fc»eoi«F.

Nu «p |Mt wam*»* aijn d« oorspronkelijk» ataHngBÜMdera i»a«a varvang«& öoor
f dl* lifiiBUjiTlgtiiMfe clja tfi£»»teM» Sivai .«f Soustarfag M Ht&ev 4»3L«

«a» 4* mgrt.flflftgploeg bw*rkU^ür Tarlulctt werd ««n 4» a*»k«r« MD
f» J>«— 9tr iw«k «B f» i«2© pwr wiek w«r tedRr klad gipaw»it«jpt*

v«o bet «tafcliig»$«ia «f ü »»br. sohl^t *«fa-Ur tegrofliv*!!*» t«
»t JOAD H'erocM^a»» 4at da »t«iclD< «n» »pe«41fi «lod» s»l

Hl «*«kln« k«B tot a^alfi b«bt«o. Indien «IJ ^&g «*£ A
te H*2»cnd l» MoelUjkh«4tn a»r»«kt. Oofc l» imt g«Tftar niet

o»«r dt b.drljwn In ïï.3»oaid. Bij i» S.Ï.M.

32 F«br , «tGoden ook «wr 4 jo»a« owncu m« t bUJ«tt»u ttt ét
dt fabriek, ïhww i» tet raetlg t» brt Udrtjf , Owr h«t *3fW»*a a^wn d*

%jie* dat alj nUta op bebb.n a«t te» at»küi«wctl«.
Ut ui *11«» blijkt, ho« ew««B»w»lijK it tOMtaod l».

«R »od«r wrdt aMtar ooaerzooi.t. HtereertreBt Talgt bertebt.

.,



X

C

Verbindingsnummer

deel ik U mede, dat de staking in
briek Petman, gevestigd aan het Haringspad te Heerenveen op Za-
terdag 19 februari 1949 is geëindigd,

5 Meisjes kregen een reprimande^er is echter, niemand ont-

slagen.
Enige arbeidsvoorwaarden zullen door een "vaste tern" ge-

vormd uit het personeel, met de directie worden geregeld.
Einde

26 Februari 1949
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UITTREKSEL

Uit : OB 1635
Voor : OD 209-6

Ag-nr:

Aard van het stuk:

Naam:
BSHIOBÏB1I lü BIHÜH07ÏÏS.

Naam: STJtKINGBN (Wilde).

Afz.

Mededelingen.

Verbinding 67
datum:

19-2-49-

Op Vrijdag, 18 Februari 1949t «î n bij mijn dienet
de volgende gegevens Tilnnimgekoaen»
VAN TUifflHOUT en SPIJKERS (Tilburg) aijn op 16 Februari 1949
door het Hoofdbestuur van de G$S aaar Amsterdam geroepen
(ontboden) inzake de staking te Oemert, wijl de staking
Maandag, 14 Februari 1949 w&s opgeheven.

Uitgetr. door: I* T» ACD 4b
Op aanwijzing van:B in a

Datum:
5*4-50.

40061 - '49



G E H E I M .

Verbinding
Ho.
Onderwerp

no. 67.
143/49.
Mededeling.

Datum van ontvangstbericht
Betrouwbaarheid berichtgever
Waardering bericht
Tevens bericht gezonden aan

Medewerkende instanties
Ondernomen actie

Datum: 16 Februari 1949.

goed.

de heer Procureur-GenêTHsir
te 's-Hertogenbosch.

Op Zaterdag, 12 Februari 1949, te omstreeks 19.00
uur, waren in pand no. 37 aan de Kalmoesstraat te Eindhoven (woon-
huis van Bock) aanwezig:
EËD - D2LVALK - GERBIgSEN - WILLEMS - ANSEMS, met de bedoeling een

sTe una c t ie te ondernemen voor de stakers te Geraert. Deze avond wer-
den tevens tien stakers uit Gemert verwacht, die bij deze actie hun
medewerking zouden verlenen. Aangezien deze personen echter niet
waren gekomen, is van de actie afgezien.

Bovengenoemde actie zou eveneens plaats hebben gehad diezelfde
middag te omstreeks 13.00 uur onder leiding van WILLEMS (zie mijn
schrijvenvan 12 Februari 1949» no. 127/49 I.D.), dooFTook deze is
niet in die vorm doorgegaan, daar de stakers uit Gemert niet aanwe-
zig waren. Wel zijn toen door genoemde Willems aan de fabriek van
Baekers-Baajjmakers te lindhoven pamfletten verspreid. Dit waren de-
zelfde pamfletten, welke reeds in Uw bezit zijn. De rede van het
niet opkomen van de stakers uit Gemert is niet bekend; zelfs GEERT
DE VA£K, mede-organisator van de staking te Gemert, kon hieromtrent
geen verklaring geven.

Tot op heden heeft de steunactie voor bovengenoemd doel te
Eindhoven ongeveer f.130_.- opgebracht.

Uit betrouwbare bron werd Maandag j.l. omtrent Gemert nog het
volgende gemeld:

' "Hedenmorgen hebben de stakers te Gemert het werk hervat. Daarna
is het stakingscomité met de Directie van de fabriek Raaijmakers in
bespreking gegaan en werd de eis gesteld, dat de Directie het boete-
stelsel in zou trekken, terwijl anders bij afwijzing van die eis,
Maandagmiddag om 15 uur weder de staking zou worden hervat.

Op Vrijdag, 11 Februari 1949, zou door van TUHNHQÏÏT aan het sta-
kingscomité zijn meiej|edeel^ j3aJ^MjJ^

f.
hï j mo me nte § T v o o^r~~<

^^^^ Hij heeft verder verteld, dat
"BoêT"TeTÏÏTT1.3200.- in zijn bezit had en

verder nog wel kans zag een bedrag van b.v. f.800.- in Eindhoven
bijelkaar te krijgen. De som van f.3200.- zou afkomstig zijn van

, teen steunaotie uit ïwente."
Inmiddels bleek, dat de staking niet is hervat.

" e i n d



Verbinding: 109. ' ! ' 16 Februari

l' ,
No. Litt. M~A9 QEHEDi.

l < 1 8 FES.
ONDERWBRP;"Wilde staking bij de N.y.J.A.RAYkAKERS. .

en Co' s, Textielfabrieken te GEMBRT". -i ̂ (.D

Datum van ontvangstbe richt: 1 en 5 Februari

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar.

Waardering bericht: zeer betrouwbaar.

Tevens bericht gezonden aan: Procureur-Generaal,
fgd. Directeur van Politie,
te 's-Hertogenbosch(in duplo).
Gewest-Commandant der RijkSr
politie te ' s-Hertogenbosch.
Hoofd-Commissaris van Politie
'te Eindhoven.

t - .'

Medewerkende instanties: Gene. i

Ondernomen actie: Plaatselijke Rijkspolitie geïnstrueerd.

B1JLAGBB: "ZES". • '

. In aansluiting op mijn telefonische meldingen van 1
en 5 Februari 19̂ 9 moge ik UHoogedeIgestrenge het volgende be-
richten.

Reeds omstreeks medio Januari 19̂ 9 deed onder de arbei-
ders van de Naamloze Vennootschap J.A.RAYMAKERS en Co's Tex-
tielfabrieken te GISvïERT het gerucht de ronde, dat een conflict
tussen de werknemers en genoemde N.V. dreigende was.

Op Maandag, 31 Januari 19^9» verschenen \2 wevers,
werkzaam in de plucheweverij, zonder opgaaf van reden niet op
,hun werk. • ,

• De volgende dag, 1.Februari 1.9̂ 9» verschenen 2Vwevers
uit die plucheweverij niet op hun wër'kT"

Het wegblijven van deze 2h wevers veroorzaakte enige
stagnatie in het bedrijf. '

Uit een ingesteld onderzoek bleek, dat meerbedoelde.2^
arbeiders de bij die N.V. nieuw ingevoerde boeteregeling onaan-
vaardbaar achtten en daarom van, hun-werk waren weggebleven.

Ondanks het feit,, dat tussen de Directie van de N.V.
en de bestuurders van de Vakorganisaties, noch met de Fabrieks-
commissie bij meergenoemde N.V. omtrent deze materie bespre-
kingen waren gevoerd, wensten de 2*f wevers van de plucheweverij
het. werk niet te hervatten.

-Eni.ee-



2.
\e dezer arbeiders hadden voordien reeds om ont-

slag gevraagd, hetgeen zij thans opnieuw deden, doch dit werd
hun geweigerd op grond van het bepaalde in artikel 6 van het
Besluit van 5 October 19^5» houdende vaststelling van het Bui-
tengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 19̂ 5 (Staatsblad F.21̂ ),,

Volgens de Directie van genoemde N.V. werden door de
wevers zodanig slecht geweven goederen afgeleverd, dat zij,om
dit euvel te bestrijden,zich genoodzaakt hadden gezien de .reeds
bestaande bpeterê !«JrjLn̂ ,,„te- jyerhogen.

De wevers, die het werk hadden neergelegd, voerden
daartegen aan, dat door de slechte grondstoffen en het in die
fabriek toegepaste z.g. jaagsysteem voor productieverhoging,
het ondoenlijk was zonderTouten te weven, daar iedere pluche-
wever twee of drie weefgetouwen moest bedienen.

De staking had een rustig verloop, terwijl de te GE-
MERT gestationneerde Rijkspolitie diligent was. '

In de avond van ** Februari U3J+9 werden, omstreeks
23.00 uur, een viertal personen waargenomen, die zich bij het
verlaten van de fabriek tussen de arbeiders voegden,

De identiteit van deze personen is tot heden niet vast-
.-̂  L .gesteld kunnen worden. Wel werd op U- Februari 19̂ 9 de extremist
*' A jfe- 4 Lamber tus van den CROMfSHACKER(bi.1genaamd "BLOBIJEN"). geboren

V\'*te STOPPËNBERGCDÏd), 1 ̂  Januari 1 91 5, gehuwd, grondwerker, wo-
nende te GEHEET, Handel V/ijk D.91 c aldaar gezien.

Op Zaterdag 5JFebruari 19̂ 9 te 6.00 uur verschenen IQ
wevers uit de plucheweverij op hun werk, •""",-

r't- ./ Eén der wevers, tevens lid van de Fabriekscommissie,
• ;xBrVteenaamd: Antonius Theodorus Henricus .SMOEKS* geboren te TILBURG,

^y**? Januari 191^» van beroep wever, wonende te GEMERT_T Haag A.
t^^ Hfo. 113©» voegde de aanwwzige wevers uit de pluche we ver i j toe:

,,Houdt maar op, het wordt toch betaald. Je behoeft er niet o-
ver in te zitten".

Daarop verl,iejben 7O wevej?s de fabriek, terwijl de
ploeg, van 7Qjnaj:i» die te 9.00 uur. moesten aanvangen, niet op
het werk verscheen.

Alhoewel bedoelde 16*+ arbeiders zich in de loop van
die morgen in de bebouwde kom van de gemeente GELiERT ophielden,
gaf hun aanwezigheid niet de minste aanleiding tot stoornis van

' de openbare orde. •
-* In de voormiddag van IT Februari 19̂ 9} omstreeks 11.15

uur, had een vergadering van de stakende arbeiders plaats in de
/ verlofslocaliteit van J.van LIEROP te HANDEL(gemeente Gemert),

die als een politiek dakloze moet worden beschouwd.
Bedoelde vergadering werd bezocht door ruim 100 perso-

nen, terwijl o,m. het woord werd gevoerd door:
1e, >f j Lamber tus Joannes Henricus J^aria van TURNHOUT. geboren te

[WOENSELCthans gemeente Eindhoven), 25 Juni 1918, fractielei-
der van de C.P.N. in de gemeenteraad te Eindhoven, tevens be-
stuurslid van de E.V.C., Afdeling Eindhoven, wonende te EIND-
HOVEN, Â rcjiimedesstraĝ  No»161 - ,
Josephus Henrieus Cornelis SPIJKERS, geboren te TILBURG, 1 Oc-
tober 190if, gesalarieerd bestuurder van de E.V.C,,' tevens ge-
meenteraadslid te'Tilburg voor de C.P.N.,. wonende té TILBURG.

, Stedekestraat No.81;
JLeonardus Hubertus Wilhelmus van ROIJ. geboren te GEltERT, 25
'Maart 1910, van beroep wever, statenloos, wonende te ̂ jgRT, .
Commandeurstraat, Wijk B.No.320 .(genoemd in dezerzijds
schrijven dd. Mei 19̂ , Litt.Q/1 9̂ 8 Geheim, onderwerp i "Si t~
downstaking bij de N.V.J.A.RAYfcAKERS en Co's, Textielfabrie-
ken te GEMERT).

Hoofdzakelijk werd het woord gevoerd door Van TURNHOUT
(ad.1), die de aanwezigen mededeelde, dat het hoofddoel van de-

-2Ê-
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ze vergadering was een stennactie tot stand te brengen ten be-
hoeve van de stakers en zoveel mogelijk geld te verzamelen.

Alle in Nederland werkende textielarbeiders zouden vol-
gens spreker deze actie steunen.

In verband met de steunactie deelde spreker de verga-
dering mede: «,De stakin̂ jrordt betaald".

Aan het slot van zijn betoog"werden de aanwezigen aan-
gemaand zich kalm te gedragen, niet te mopperen en te gehoorza-

men aan de door de autoriteiten te geven bevelen.
Hierop volgde ,een kalm applaus van de aanwezigen.
SPIJKERS (ad.2) hield daarop een korte toespraak, waar-

na de ROlJ (ad.3) nog naar voren bracht", dat hij diverse malen
reeds zijn ontslag had gevraagd, doch dat hem dit niet werd
verleend. !

Het geheel had een rustig en kalm verloop.
Te omstreeks 12,15 uur was deze vergadering afgelopen.

Na afloop van deze vergadering werd door de,aanwezigen een lijst
getekend. Waarvoor deze tekening moest geschieden was niet te
achterhalen. De algemene indruk was echter, dat getekend werd
om in aanmerking te komen voor ondersteuning.

Van TURNHOUT begaf zich daarop met zijn tweewielig mo-
torrijtuig, merk "N,S,.U.", voorzien van bet provinciaalkenteken
N.-75o25, in de richting Eindhoven. , •

Waar SPIJKERS bleef is niet achterhaald kunnen worden.
Volgens bekomen inlichtingen heeft Vah TURNHOUT zich

op tf" Februari 19̂ 9 per motorrijwiel begeven naar het Partijbe-
stuur van de C.P.N, te ALSTERDAM om financiële,steun en op-
drachten voor de*actie te GEMERT tê  ontvangen./1̂ ' <*>̂  &&• v $•#,</'/

Van deze tocht is hij op p Februari 19̂ 9, omstreeks
3.00 uur, in EINDHOVEN teruggekeerd.

Op de in de namiddag van £ Februari 19̂ 9 te EINDHOVEN
f*r\n hui s houd el i j ka vergadering van de C.P.N., deelde:
PÏK\a s (jer ar dus Antonius SANDERS, geboren te Stratum, 26 Fe-
ĵ>' • bruarl 1915, wonende te EINDHOVEN. Distelstraat No.6. mede,

dat tot zijn spijt partijgenoot Van TURNHOUT verhinderd was op
deze 'vergadering het woord te voeren, daar hij belast was met
de leiding van de actie, die te GEMERT gevoerd werd door de
textielarbeiders.

Terloops werd er op gezinspeeld, dat de Partl.1 f.^OOO*-
£ f»509-0»- beschikbaar stelde voor deze actie en dat de bij de
actie betrokkeïrwevers op een ondersteuning van f.35-~ ̂  f.̂ 0.-
per week konden rekenen. , •

In de avond van 6 Februari 19̂ 9 zijn Van TURNHOUT en
SPIJKERS in het café van J.de WIT te HANDEL (gemeente Gemert) ge-
weest, doch daar zij in die localiteit geen publiek naar hun
smaak aantroffen, vertrokken zij kort daarop.

De nacht van 6 op 7vFebruari 19̂ 9 hebben zij doorge-
bracht in de woning van Lambertus van den CROaiIvilENACKER voor-
noemd. - •

Op 7.J?ebjruari 19̂ 9 werden te GEMERT verspreid een pam-
flet en 'een sjeunlijst (zie bijlage I en II). ~~~~

Irr~d1F namiddag van die datum zijn Van TURNHOUT en SPIJ-
KERS tussen 1̂ .30 en 16.30 uur vertrokken in de richting EIND-»
HOVEN.

Van de zijde van de N.V.J.A.RAYMAKBRS en Co's, Textiel-
fabrieken HELMOND •;• GEMERT we,rd in de voormiddag van 8 Februari
19̂ 9 te GÈSiERT een pamflet verspreidt zie bijlage III).

Door het stakingscomité 'Rayrnakers te GBÜ32RT was bekend
gemaaktj dat die voormiddag wederom een vergadering zou plaats-
vinden- in het café van J.van LIEROP te HANDKL.

Van LIEROP, die op ̂  Februari 19̂ 9 niet begreep wat de
bedoeling van^die vergadering was, doch later tot de conalusie
kwam, dat de leiding in handen van extremistische personen was,
wilde aanvankelijk zijn localiteit niet meer ter beschikking
stellen en verzocht assistentie van de politie om, indien no-
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dig, kracht aan zijn wens bij te zetten.

Met medeweten van de politie heeft hij zijn locali-
teit voor het gevraagde doel nog éénmaal ter beschikking gesteld,
opdat het gesprokene zou kunnen worden achterhaald. ' .

Op 8 Februari 19^9» omstreeks 10.30 uur, verscheen
Van TURNHOUT per motor, terwijl SPIJKERS,omstreeks 11.10 uur,
per autobus ter plaatse verscheen. •

~ Voor de aanvang van deze vergadering bevonden zich
ruim 100 wevers van genoemde N.V,, die het werk hadden neerge-
legd, in de verlofslocaliteit van J.van LIEROP te HANDEL.

Kort vóór de aanvang van deze vergadering kwam de
Zeereerwaarde Heer Pastoor van de parochie HANDEL, genaamd
BHSKELLANS, meerbedoelde localiteit binnen. .

Van TURNHOUT begaf zich naar de pastoor en wilde hem
een hand geven. De pastoor wilde aan deze beleefdheidsvorm ont-
komen en bood nonchalant zijn linkerhand aan, kennelijk^met de
bedoeling om hem te negeren. " '

Van TURNHOUT nam dit als een belediging op en zeide
gewend te zijn een rechterhand te geven.

Hiermede was dit incident afgelopen en tot een gesprek
tussen de pastoor en Van TURNHOUT is het niet gekomen,

Vervolgens trachtte de pastoor de aanwezigen te over-
reden om aan het werk te gaan, hetgeen echter op een fiasco
uitliep. ' . ).'

Omstreeks 11.20 uur werd de Y,§Jiaaj3firJLöS geopend door:
Martinus Wilhelmus PETERS* geboren te GE&IERT, 16 November 1913,
gehuwd, WxtielwéVer, wonende te GElt^BRT. Deel Wir1k A.No.23^1*
die voor de aanvang van deze vergadering een beperkt aantal
exemplaren van "ONZE KRANT". Nummer 8 - Februari 19^9, Uitgave
voor de Tilburgse~Textielarbeiders. Redactieadres; Valkenier-

__^.a-L*. . .. -*+>, „ ,^_ - - , „ - . ,p-Jpnw»a«B«—W-..M»»r̂ *̂***̂ -*****̂ *̂-™***̂ *̂-*̂ *̂ -*****»-. f • , — —LJ^ - i r~ '•

straat w. TILBURG, had verspreid»
Na een inleidend woord door PETERS, gaf deze onmid-

dellijk het woord aan "Vriend SPIJKERS" uit TILBURG.
Het betoog van SPIJKERS kwam in het kort hierop neef.
Allereerst, werd doorhem het door de Naamloze Ven-

nootschap J.A.RAYMAKERS te GElvlERT verspreide pamflet ontzenuwd.
Door deze manifestatie gaf volgens spreker de N.V.

blijk van haar zwakte met betrekking tot de thans gevoerde ac-
tie.

De collectieve arbeidsovereenkomst tussen werknemer
c en werkgever was volgens "hem te beschouwen als een vod je joapjier.
L De textielfabrieken te TILBURG, BORNE, ENSCHEDÉ,™

HENGELO e.a. werden daarbij, als voorbeeld gesteld." "
Volgens spreker werd door_de Regering én door de fa-

brikant een aanval gedaan op het lo'ori'van de arbeiders.
Het ging in feite niet om het bedrag dat als weekloon

werd ontvangen, doch wat men onder de thans heersende omstan-
digheden daarvoor kon kopen.

De h,uidige structuur van de Regering was zodanig, dat
door huurverhoging en opdri^ving van prijzen dit als e*ën aan-
slag, op de uitbetaalde lonen kon worden beschouwd, alzo als een
loonsverlaging.

Als tweede loonsverlaging kon men de opgelegde boeten
in de fabrieken aanmerken. ^

Dit laatste werd aangehaald"*ih verband met het gestel-
de in het pamflet van de -N.V. waarin o.m. werd gesproken over
lonen van f.50«- £ f.60.- p.er week, doch waarvan een' beduidend •
bedrag o.m. werd ingehouden voor opgelegde boeten.

Volgens spreker was deze actie niet te betitelen met
de woorden "Wilde Staking"• .doch moest worden bezien als een
actie,zulver "uitgaande van de werknemers om aan hun eisen kracht
bij te zetten. ,

Eveneens was dit een "stukje strijd", waarbij de ar-
beiders blijk konden geven, dat zij in staat waren iedere ge-

- wilde-
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wilde actie te winnen.

Door hem werd mede^eeld, dat door pers en radio,
waarover de arbeiders niet konden beschikken, alles gedaan
werd om deze actie te niet te' doen. . .

Als eerste eis was het daarom voor de arbeiders nood-
zakelijk, dat e en or gaan werd uitgegeven al was het slechts bij
wijze van een gestencild pamflet.

Dit was volgens spreker het machtigste wapen van en
voor de arbeider.

SPIJKERS was volgens eigen mededeling tot 19̂ 0(7) lid
geweest van de Rooms-Katholieke bond voor textielarbeiders "St.
Lambertus", voor welk lidmaatschap hij zich nu nog schaamde.

Daarna deelde spreker de vergadering me'de, dat te 'TIL-
BURG gedurende het conflict bij de Â B_.f̂ bri;eĴ n„ê ^
f•!l!±jLQ9P»~- aan ̂ e arbeiders was uitgekeerd, die bij dat con-
flict betrokke,n waren. .:: '

Door het publiek werd maar al te dikwijls .en geheel
ten onrechte een organisatie verward met een politieke partij.

SPIJKERS kwam volgens zijn zeggen op telegrafisch ver-
zoek van een organisatie, waarvan hij aanvankelijk de naam niet
noemde, doch deze later aanduidde'met de E.V.C.(Eenheid Vak
Centrale), die evenwel niets te maken had met politiek.

Hij spoorde de aanwezigen niet uitdrukkelijk aan om
toe te treden als lid van enige organisatie; wel was het hem be-
kend, dat het N.V.V. haan gelden had belegd in de Engelse oor- .
logsindustrie, waarvan zij jaarlijks 25% dividend uitgekeerd
kreeg, met als gevolg, dat daarvan- aan de arbeider een grijs-

. groen pakje werd gegeven om oorlog te voeren.-;
Tot slot stelde SPIJKERS aan de aanwezigen de.vraag

of zij bezwaar hadden .tegen zijn aanwezigheid of tegen die van
Van TURNHOUT of van hen beiden..

In bevestigend geval zou hij of Van TURNHOUT of beiden
.zich'onmiddellijk terugtrekken.

Vanuit de vergadering werd hierop niet gereageerd.
Vervolgens viel SPIJKERS diverse malen in herhaling

op het door hem gesprokene en verzocht ten slotte de* vergade-
ring zich pertinent uit te spreken over hun aanwezigheid al dan
niet bij dit conflict.

Door^de vergadering werd deze uitdrukkelijk gestelde
vraag mefc een flauw "Ja" beantwoord, waaruit door SPIJKERS en
Van TURNHOUT werd geconcludeerd, dat zij als leiders van deze
actie door betrokkenen werden geaccepteerd.

Daarna .deelde SPIJKERS de aanwezigen mede, dat hij efc
Van TURNHOUT, namens de bij deze actie betrokken arbeiders, in
contact wensten te treden met de Directie van de N.V.J.A.RAY-
.MAKERS en Co1s Textielfabrieken, waarbij de volgende punten
naar voren zouden worden gebracht en besproken;

.1e. afschaffing boe te stelsel;
2e. afschaffing boetgaftrekCdit gaf desondanks volgens spreker

de fabrikant toch de teevoegdheid
tot boete voor "opzettelijke fou-

" . , ten);
gelijk' looĵ jroor alle_jreyers;
twee getquwehstëls.ei voor" de blauw- en voor de witwevers;

5e. geen rancunemaatregelen; .
oe. doorbetaling van de stakingsdagenCZie De Waarheid van Maan-

, dag l Februari 1 9̂ 9) •.

Deze laatste eis moest worden gesteld om daardoor aan'
te tonen, dat de werknemers niet de schuld waren van deze actie.

Uit ervaring was SPIJKERS gebleken, dat, hoe harder
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werkte, hoe minder hij verdiende, aldus hoe meer getouwen,
meer fouten, hoe minder loon. ,

Alvorens te besluiten, werd medegedeeld, dat op -̂ Jjlf-
bruarl 19̂ 9 te 11.00 uur wederom een vergadering zou plaats-' ,
vinden voor nadere beraadslaging en voortzetting der actie.

Na afloop-werden de aanwezigen uitgenodigd om te te-
kenen voor het verlet op Maandag en Din.s.da.g_.(6 en 7. Februari).

'Door ̂ £ bij dit .conflict betrokken wevers werd niet
getekend. ' - .

De leJLcliag«~van het "Ötakinĝ ĉ mj.tl11 bestaat uit:
' . SPIJKERS uit TILBURG, Van TURNHOUT uit EINDHOVEN,

&. W. PETERS (raddraaier) *s J. GRU1JTF.R3 /• A .ft QQYftrrKffiRS G.
Xvan SCHIJNDEL S W. BAGGgRMANS.-"L.HENDRIKS, '3. van HEK,
^ alleri wonende te GEMERT en/H.RENDBRS. wonende~tê~BOE-

' KEL. ' '

Daar ter kennis werd gebracht, dat het voornemen be-
stond om de verlofslocaliteit van J.van LISROP te'HANDEL gron-

, dig te vernielen, indien door hem nog een vergadering werd toe-
gelaten, die onder leiding stond van de reeds eerder genoemde
personen, zijn maatregelen genomen om gewelddadig optreden te
voorkomen. Door J.van LISROP werd zijn localiteit niet meer ter
beschikking gesteld. In verband met het feit, dat het niet on-
mogelijk was dat deze actie zich ook zou uitbreiden tot de fa-
brieken van de N.V.J.A.RABïAKERS te HELMOND en GELDROP, zijn de
Commissaris van Politie te HELMOND en'de Corpschef te GELDROP
terzake ingelicht.

In de afond van 8 Fej2Puari..1 9̂ 9 had in het patronaats-
gebouw te GEïvlERT een bespreking' plaats met enige stakende ge-
organiseerde arbeiders.

Kapelaan HURK&ANS als geestelijk adviseur had hierbij
de leiding, terwijl de Heer HBIJNEN, Hoofdbestuurslid van de
R.K',Bond voor Textielarbeiders "St.Lambertus11, eveneens aranwe-
zig was om het een en ander te bespreken.

Gedurende deze bespreking kwam nagenoeg het voltallige
stakingscomité binnen.

Aanvankelijk vielen van weerszijden harde, woorden,
doch ten slot te werd overeengekomen, dat men op 9 Februari 1 9*+9
het werk wederom zou hervatten.x , t

In de voormiddag van 9„,Februari1 9̂ 9 zijn ongeveer

Pxeeds om 8.00 uur was Van TURNHOUT in GSEERT en ver-
telde tegen een ieder die het maar horen wilde, dat hij c"ge-
vraagd" was om naar GEMERT. te komen-en zich nu niet zo maar-aan
de kant liet zetten. - - . .

Omdat J.van LIEROP de toegang tot zijn localiteit aan
een ieder weigerde, zijn zij, die bij dit conflict geïnteres-
seerd waren, naar de woning gegaan van M.W.PETERS te GEMERT»
Deel Wi.1k A.Hb.2W. , • . " r ,

Hier werd tot laat in de middag vergaderd in het bij-
zijn van SPIJKBRS en Van TURNHOUT.

Na afloop van deze vergadering werd te GEMERT een pam-
flet verspreid door het "Stakingscomité"(zie bijlage IV).

Algemeen werd aangenomen, dat op 10 Februari, op- enke-
le uitzonderingen na, het werk bij geneemde N,V. op -normale wij-
ze zou worden hervat.

De namiddagploeg van 9 Februari kwam echter niet op en,
•op 1_QJFgj>ruagi d. a. v. bedroeg hè t aantal s takers wederom \6k.
De oorzaak hiervan i s tot heden nog niet achterhaald.

In de voormiddag van 10 Februari 19̂ 9 werd door een
tot heden onbekend gebleven persoon een.ruit vernield van de wo-

, -ning-
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ning van H.van der LAAR, wonende te GEORT, Pandelaar, zijnde
een werkwillige wever van de N.V.

,• In de loop van 10 Februari 19̂ 9 werd te GSMERI een
pamflet verspreid vanwege de Nederlandse Katholieke Kleding-
e.n Textielarbeidersbond "St.Lambertus" (zie bijlage V).

Op 10 Februari werden te HELMOND en op' 11 Februari
19*f9 te EINDHOVEN pamfletten verspreid(zie bijlage VI).

Aangezien de Commissaris van Politie te HELMOND reeds
was ingelicht werd door mij kennisgeving hiervan achterwege ge-
laten.

De Heer Hoofd-Commissaris van Politie te EINDHOVEN
werd door mij onverwijld telefonisch met de verspreiding van
deze pamfletten in kennis gesteld. " '//-,£-'/ƒ

In de avond van laatstgenoemde datum,"re 19*00 uur,
werd vanwege de Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielar-
beidersbond "St.Lamber̂ iis!.' een openbare vergadering; gehouden
in he,t patr önaat sge bouwtë GEi'.oERT.

Deze vergadering werd geleid d;>or de Weieerwaarde Heer
HURKKANS, kapelaan te GSMERÏ, terwijl als sprekers optraden
de Hoofdbestuursleden van genoemde bond, t.-w. HBIJJEfcN uit HSL-
LiOND. Zonnehofstraat No.1 en de WOLF uit AMSTERDAM en: Van DOM-
MELEN uit TILBURG.

Deze vergadering werd bezocht door ongeveer 80 stakers.
Kapelaan ÏÏURKLïANS gaf gedurende deze vergadering rui-

terlijk toe, dat hij in deze een foutieve daad had gesteld- door
té oordelen over zaken waarvan hij geen kennis had.

Het fale-n van de door hem ondernomen actie om de sta-
king te doen eindigen werd dan ook toegeschreven aan de onoor-
deelkundige inmenging van genoemde kapelaan.

De houding die de kapelaan gedurende deze vergadering
aannam werd door de aanwezigen ten zeerste geapprecieerd on-
danks het feit, dat in deze de belangen der arbeiders niet op
de juiste wijze waren behartigd. '
* Alhoewel van de zijde der sprekers op hervatting der
werkzaamheden werd. aangedrongen, sprak de vergadering zich
daaromtrent niet uit.

Tenslotte werd overeengek'omen, dat op Zaterdag, 12
Februari 19̂ 9 te 1̂ .00'uur, op dezelfde plaats een verdere be-
spreking zou plaatshebben tussen het Hoofdbestuur van de reeds
genoemde bond en de stakers.

Omstreeks 22.30 uur was deze vergadering, die een zeer
kalm en ordelijk Verloop had, afgelopen.

In de voormiddag van 12 Februari d.a.v. werd ten huize
van en door meergenoemde k.W.PETERS te GEMERT in het bijzijn
van SPIJKERS en Van TURNHOUT aan 18 stakers(z.g.blauw-wevers)
een,bedrag als ondersteuning uitgekeerd variërend van f.2755°
tot f.30,-.

De overigen kregen niets uitgekeerd, daar zij volgens
SPIJKERS en Van TURNHOUT nog een tegoed van de fabriek hadden,
hetgeen aan deze bereids was uitbetaald.

Het niet(uitbetalen van ondersteuning aan de overige
stakers had tot gevolg, dat deze zich bedrogen gevoelden door
de stakingsleiding en hun mening aan een ieder, die dit horen
wilde, luide kenbaar maakten. '

.Door het stakingscomité was in de loop van de week
aan Dostwissels (uit Enschede één van f. IgOOj,-; en'op andere
wijze.een bedrag-van f.̂ 200.- ontvangen ter ondersteuning van
de stakers te GSMBRT.

liet deze wijze van uitbetalen kon zelfs M.W.PETERS
,zich niet verenigen met als gevolg, dat het «ecretariaat-pen-
Hlngmee s ter overging naar Antonius Marinus van MELIS,, bijge-
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naamd "De Baron", geboren te BOEKKL, 2 Mei 1909, gehuwd, plu-
chewever, wonende te GSMERT. Kruiselnd .Wi.1k A.No.2̂ 5.

Alhoewel door SPIJKERS en Van TURNHOUT gedurende de
uitbetaling diverse argumenten naar voren werden gebracht om
het niet uitbetalen aan allen te rechtvaardigen, had dit niet
het door hen beoogde resultaat. ' v •

•De te .GBMERT OP -12 Februari 19̂ 9. omstreeks 1*f.00 uur,
gehouden vergadering werd bezocftT 'door ongeveer 135 stakers.

Als sprekers traden op de reeds genoemde HEIJNEETuit
HELMOND en een zekere MOS uit ENSCHBEE. Ook door de wnd.Burge-
meester van GEMBRT, de Heer HEERS VELD, werd een kort woord tot
d e aanwezigen gesproken. ' . . - • - '

Gedurende deze vergadering werd met algemene stemmen
besloten de werkzaamheden op 1V Februari 19̂ 9 aan té vangen.

Deze beslissing werd genomen, naar aanleiding van het
feit, dat door de sprekers aan de vergadering was kenbaar ge-
maakt, dat de Directie van de N.V. bepaalde maatregelen als
foutief hadden erkend en verder een open oog en oor had voor
de moeilijkheden der werknemers in haar bedrijf.

Genoemde directie was genegen de eventuele bestaande
misstanden na bespreking op te lossen, doch stelde als eis dat
eerst de werkzaamheden door allen moesten worden hervat.

comité) 7 L .'HENDRIKS (lid stakingscómit^T7~nEerwlji als plaa±s£er-
vanSê É®_j£de£L werden aangewezen H.GRUXJTERS en J.ROOYACKERS,
alTen wonenHe te GEMERT, , * " ' * """""""

Deze commissie deelde .de vergadering mede, dat zij
gedurende de besprekingen de belangen van.de wevers, alsmede
de bestaande grieven uitvoerig naar voren zouden brengen en
zouden trachten bestaande ongewenste toestanden uit de weg te
ruimen. .

Omstreeks 15-30 uur was deze vergadering, die een or-
delijk verloop had, geëindigd.

SPIJKERS en Van TURNHOUT waren inmiddels in de rich-
ting EINDHOVEN vertrokken en door hen is tot heden geen enke-
le openlijke actie ondernomen.. , '

Op 11* Februari 1 9*+9 hebben alle -stakers het werk weer
hervat en in de namiddag had reeds één bespreking plaats tus-
sen de Directie en de.door de stakers gekozen commissie. Als
eerste resultaat van de besprekingen is te melden, dat de -,
nieuwe strafboeteregeling voorlopig voor vier weken is uitge-
steld, m*r~—- •„

In verband met het ploegenstelsel kan worden bericht,
dat vanaf 15 Februari bij de N.V.J.A.RAYIvIAKERS en Co's, Textiel-
fabrieken te GEMERT, weder normaal wordt gewerkt.

De Directie van genoemde N.V.wenst ten koste van al-
les haar productie te verhogen, hetgeen in een bedrijf, als het
onderhavige,, waar een sfeer van onderling wantrouwen heerst,
bij het minste aanleiding kan geven tot een al.of niet gerecht-
vaardigd conflict.

Volgens de heersende opvatting wordt het niet uitge-
sloten geacht, dat als gevolg van dit wantrouwen na korte of
langere tijd een nieuw conflict kan worden verwacht.

De politiek delinquent L.H.W.van ROIJ in dit schrij-
ven genoemd, is op 9 Februari 19^9» toen hij zijn werkzaamheden
had hervat op zijn herhaald verzoek ontslag verleend.

Door de extreme pers zal wellicht het mislukken van
dese staking worden toegeschreven aan de deelname van enige
voormalige politieke delinquenten, die zitting hadden in de.
leiding.

Dezerzijds zij gemeld, dat geen voormalige politieke
delinquent zitting had in het stakingscomité.

-EINDE-
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Ho. 202 ID.

Onderwerp: Staking bij de N.V.Textielindustrie "Emmen" te 3

. O

ACD
Naar aanleiding van een mededeling., dat eenstaking

zpu zijn uitgebroken bij de N.V. Textielindustrie "Simmen1' "Ee
EMMEN en dat aldaar~actie zou worden gevoerd door de E .V .Co ,
is een onderzoek ingesteld, waarbij het navolgende is gebleken:

Door de N.V. Textielindustrie "Emmen" wordt een'textiel-
fabriek geëxploiteerd aan de Weerdingerstraat 205 te EMMEN.
In deze fabriek werken gemiddeld 120 vrouwelijke arbeiders en
15 mannen. De lonen,in deze branohe uit te betalen, zijn gere-
geld in de Qolleotieve Arbeidsovereenkomst voor de Textiel-
industrie 1947-1948, welke overeenkomst thans nog van kracht
is.

In deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn uurlonen
vastgesteld, afhankelijk van de leeftijden en de groepen, waar-
bij het personeel is ingedeeld. Wanneer niet in uurlo«8n,dooh
in stukloon wordt gewerkt, moeten volgens de overeenkomst
(art. 1.8 en 19) de stuklonen zodanig worden vastgesteld, dat
volslagen werknemers tenminste 10$ boven de vastgestelde uur-
lonen kunnen verdienen; evenwel mogen zij niet meer dan 20$
boven deze uurlonen uitkomen.

Ingevolge deze richtlijnen was door bovengenoemde N.V.
voor de afdeling "Handbrei" - waarin 29 vrouwelijke arbeiders
werkzaam zijn "- het loon als volgt vastgesteld: .

voor elk dozijn gebreide kousen (sokken) f 2.65, terwijl
een premie van 8$ over het gehele loon werd uitbetaald, wan-
neer de werknemer per week o dozijn gereed maakte.

Bij controle was de b e dr fc$ f si e i der gebleken, dat de ge-
middelde lonen, berekend en uitbetaald volgens deze richtlij-
nen, aanmerkelijk lagen boven het ingevolge de Arbeidsovereen-
komst toelaatbare loon. Uiteen drietal steekproeven bleken de
volgende cijfers:
I. arbeidster mag volgens de Arbeidsovereenkomst

maximaal verdienen per week f 13.44 + 20$ =» f 16.13
Gemiddelde verdienste per week gedurende de
laatste 6 weken waren , f 16.80

II. arbeidster mag verdienen ...̂  „.,.,. f 16.13
Gemiddelde verdienste f 21.00

III. arbeidster mag ver dienen. .,„.„..„ ,..„..„„.,„.,„„ f 21.89
Gemiddelde verdienste « f 26.30"
In verband met deze omstandigheden werd besloten om de

lonen dusdanig te verlagen, dat mocht worden aangenomen dat
zij kwamen te liggen in de omgeving van het maximaal toelaat-
bare loon. Mitsdien werd het stukloon vastgesteld pp f 2.40
per dozijn met eveneens een premie van 8$ als voorheen. Met
redenen omkleed werd dit op Zaterdag, 15 Januari 1949 aan de
29 arbeidsters van die afdeling medegedeeld.

Maandag, 17 Januari 1949 verscheen het grootste gedeelte
van de arbeidsters in de fabriek. Nadat over een en ander eni-
ge tijd was gesproken, verlieten van de afdeling ".Handbrei" 21
arbeidsters de fabriek; de overige 8 arbeidsters werkten nor-
maal door. Aan 3 stakenden is door de bedrijfsleider onmiddel-
lijk ontslag aangezegd, omdat daarmede ook reeds eerder moei-
lijkheden waren geweest. In de loop van Maandag, Dinsdag en^
Woensdag zijn van de 18 stakenden nog 6 vrijwillig teruggek/



zodat op dit moment (Donderdag, 20 Januari 1949) nog 12 perso-
nen staken. Deze personen zijn de volgende:

C

VOSKUIL,geb. te Itfmen,21-5-1930,wonende Hoofdkanaal Wz
/ 92 te Emmer-Compascuum, gemeente Emmen;

GEERTRÜIDA VOSKUIL, geb.te Emmen, 6-11-1931, wonende Hoofdka-
I naai Wz 92 te Emmer-Compascuum,gemeente Emmen;
^IPROUKJE WIERINGA, geb. te Emmen, 27-10-1926, wonende Gruinten
l 5 te Emmer-C ompascuum, gemeente Emmen;
|xiWIECHERTJE KUIPERS, geb. te Emmen, 4-10-1931, wonende Verleng-

de O o ster diep Wz 23 "te Bar ger-C ompascuum, gemeente
Emmen;

van der TUÜK, geb. te Emmen,22^-10-1930,wonende Kanaal A
ï Zz 26 te Emmer-Compascuum,gemeente Emmen;
IxjANTJE POEDE,geboren te Odoorn,5-7-1927,wonende Valthe.C 206,
l gemeente Odoorn;

DE GROOT,geb. te Emmen,29-10-1 929,wonende Westelijke
Doorsnee 2z 41 te Emmer-Compascuum,gem.Emmen;

AKKER,geb. te Emmen,29-9-1930,wonende Randweg 31 te
Emmen;

BRUINSMA,geb. te Emmen,3-12-1930,wonende Oostelijke
Doorsnee Nz 36 te Emmer-C ompasauuna,gem.Emmen;

y^ELIZABETH NIEMEUER,geb. te Emmen,26-11-1932,wonende Randweg
27 te Emmen;

H ANNA BUURS.geb. te Emmen, 1 3-7-1926,gehuwd met-TGEERT KIEWIET,
geb.'te Odoorn,24-6-1923,wonende Noordveenkanaal
Nz 40 te Nieuw-Weerdinge,gemeente Emmen.

Door de leiding wordt overwogen, de meerderjarige werk-
nemers -'Ook wanneer deze alsnog vrijwillig zouden terugkeren -
niet weer in dienst te nemen.

Volgens geruchten' zouden meerdere arbeidsters van deze
ajfbriek hedenmorgen op het stationsplein zijn aangespoord niet
aan het werk te gaan. Hiervan is echter nog geen bevestiging
gekregen. Wel heeft een der stakende arbeidsters (F.Wieringa)

xlin gezelschap van JAN VAN OOSTEN, geboren'te Emmen, 17 Augus-
tus 1923,van beroep veenarbeider, wonende Straat I 20 te Em-
mer-C ompascuum, gemeente Emmen, hedenmorgen voor de fabriek
gepost om de werkenden aan te sporen ook te gaan staken. Het
is niet bekend, dat deze activiteit resultaa* heeft gehad.
Ook in de fabriek wordt ondergronds gewroet. Door een der ar-

>|beidsters, genaamd ffROUKJE OTTENS,wonende te Valthe C 179,ge-
meente Odoorn, wordt een xyst samengesteld van de verschillen-
de lonen, die in de fabriek worden verdiend. Volgens uitlatin
gen van deze Ottens wordt deze lijst opgemaakt op verzoek van
een persoon uit ENSCHEDE. De naam van deze persoon is niet be-
kend geworden.

Propaganda voor staking wordt thans^ nog gemaakt door de
in de fabriek werkende KLAASJE VAN OOSTEN, wonende Groenedijk
Zz 20 te Emmer-Gompascuum, gemeente temmen, zuster van boven-
genoemde Jan van Oosten.

Algemeen bedrijfsleider-procuratiehouder van de N.V.Textie
industrie "Emmen" is AART KELDERMANS, geboren te 's-Gravenha-
ge, 26 Februari 1921, wonende te Emmenr Weerdingerstraat 206.

In de overige afdelingen wordt normaal doorgewerkt.
Een nader rapport betreffende de ontwikkeling der toe-

stand in deze fabriek zal worden opgemaakt.
l Einde.



UITTREKSEL

6
Voor QD. 2,09 Naam...... Stakingen (wilde.)...

Origineel in '...QD....M2. Naam .laand.?a.Pporten Overijssel.

Volgnr Ag.nr 5.1.02.2 Aard van het stuk la.pp.Qrt o.Yer....Nov., 1948 betr.Gem.

Ens.ah8.de., Afz SnscJi&da... Datum 3». 12..».48.

C

BBIffgLJTSN.
In de Taedrijven was het in de afgelopen maand rustig.
?De Waar&eid", dd.S3.11.48 deelde in een artikel "Havetex
ontslaat" mede, dat op het bedrijfje HAVETEX, Handelsvennoot-
schap in Textielproducten, waar ca. 35 man werkzaam is,-voor

het merendeel EYC-ers- een viertal arbeiders was ontslagen,
waarbij he'Jr opvallend zou zijn geweest, dat een tweetal hiervan
tot de meest actieve vakbewegingsmensen behoorden en kernleden
waren.

Bij onderzoek bleek, dat het hier betrof een tweetal EVC-ers.
Een van hen: Antonius Hendrikus KLOPPENBURG, geb. te Enschede
4.9.20, is plaatselijk CPN-functionaris.
De reden van de ontslagen was gelegen in slapte in het bedrijf.
In het bedrijf werd hierover actie gevoerd, hetgeen tot resultaat
had, dat de zaak werd voorgelegd aan een Arbitrage-commissie,
die de directie in het gelijk stelde.
Het .ontslag werd gehandhaafd. /Hierop werd ,door dB arbeiders
gedurende l uur uit protest gestaakt op 2.12.48.

Uitgetrokken door H...d....G.« Afd./Sectie ACJ 4b., Datum .4...4..49 .

Op aanwijzing van

5030 - MB



I.D. 881 Z,

/ Fabriek van

18NOV.1948

ACD/

Op Vrijdag, 12 Hovember 1948 te 18 uur, zijn 60 van de
62 arbeiders, van de afdeling Weverij, der H.V. Koninklijke
Nederlandse/wollen dekens v.h.J.C«Zaalberg en Zoon te Lei"
den, in staking gegaan.

Het betrof hier een wilde staking, welke niet door
enige organisatie werd gesteund.

De oorzaak der staking was, de invoering van stukloon.
Voordien werkten de wevers op een vast loon, ongeacht

hetgeen door hen werd geproduceerd. Voor het aanmaken van
een bepaald soort deken had de directie der H.V. stukloon
ingevoerd. De arbeiders die de eerste week na deze invoe-
ring beneden het vroegere vaste loon kwamen, werden die
week toch uitbetaald als voorheen. Omdat de arbeiders die
minder hard hadden gewerkt vermoedelijk van gedachten waren,
dat de directie ook de volgende week dezelfde gedragslijn
zou volgen, hebben zich gedurende die week niet ingespan-
nen om hun productie te verhogen. Si j het uitbetalen van
het loon op Vrijdag, 12 ïïovember 1948 te 18 uur, (dit was
tijdens hét schaftuur van de middagploeg) ontdekten deze
arbeiders, dat de directie nu het stukloon had aangehouden
en zij, omdat zij minder hadden geproduceerd, minder loon
ontvingen dan hun vorige vaste loon. De arbeidere die aar—
maal hadden gewerkt kwamen echter beven hun vaste loon uit.
Zij die minder hadden ontvangen waren ontevreden en legden
het werk neer. uit solidairiteit volgden de andere arbeidere
het voorbeeld van hun collega's. Ook de volgende dag, Zater-
dag, 13 Hovember 1948, werd niet gewerkt. De arbeiders wil-
den geen stukloon en verlangden het vaste loon weer terug.

Op Zaterdag, 13 Hovember 1948, had des namiddags een
vergadering plaats met de afgevaardigden der Uniebonden,
in welke vergadering door de arbeiders werd besloten aan
de directie te vragen het vaste loon weer uit te betalen.

De directie der H .V. heeft de wens van de stakers
ingewilligd en op Maandag, 15 Hovember 1948 werd het werk
normaal hervat.

Van enige actie van de zijde der S.V.C, is bij dit
conflict niets gebleken*

Ongeregeldheden kwamen niet voor.

17 november 1948.



UITTREKSEL

Voor QD....2Q9*& Naam Stakingen....(.Wilde)..

Origineel in , OD...342- Naam Maandrap...üvflrij.sel •.

Volgnr Ag.nr. 48903 Aard van het stuk maand rapport

: -. Afz Gem.Enschede = Datum 2*11,48

STAKINGEN

Op Vrijdag,8.10.48 brak te 9.30 uur in de fabriek "Transvaal" van de
fa .Van HEEK & Co te Enschede een wilde staking uit*
Aantal stakers:70(alle wevers).Het totaal aantal arbeiders bij de fabrieken
van VAN HEEK & Co bedraagt plm.2800.
Etour der staking: 6£ uur.

, Aanleiding:op Donderdag,7.10.̂ 8 werd een persoon aangewezea,die controle zou
houden op de z.g."draadbreuk" in de weverij.De wevers wilden zich niet op de
wijze gecontroleerd zien en gingen in staking.De directie wenste aiet aan fcet
verzoek om een bespreking met de stakers te houden t* voldoen voordat het
werk werd hervat.Dit laatste geschiedde te 16 uur.De "draadbreuk-eontrole"
bleef gehandhaafd .Vakbonden verleenden geen bemiddeling.Bepaalde personen
traden niet op de voorgrond.De uren waarin gestaakt werd,siJn niet uitbetaald,
Op Donderdag 28.10.48 werd gedurende anderhalf uur ©o dezelfde reden gestaakt
min de weverij van de fabriek Noorderhagen van de fa.VAN HEEK & Ge.Ook deze
staking leverde geen resultaat op.Alle wevers (90) namen aan de staking deel.

C

Uitgetrokken door $$. Afd./Sectie QO?../--- Datum .51.*.....].

Op aanwijzing van

5030 - '48



No.

.Onderwerp: Arbeidsconflict.

Volgno.

-70CI1948

Amsterdam, 30'September

Te Uwer informatie £ij medegedeeld, dat op 29 dezer in

het Gummikledingbedrijf TITWELL, gevestigd Rechtboomsloot

26c, alhier, een arbeidsconflict uitbrak.

Hierbij zijn l**- of l? vrouwelijke werkkrachten betrokken.

De oorzaak is gelegen in de van overheidswege vastgestelde

nieuwe lonen, die lager liggen dan te tot dusver uitbe-

taalde . ' - . • -

De zaak is voorgelegd aan het College van Rijksbemid.de-

laars.

F2

P.S. Dit conflict is op l.lo.W geëindigd. Personeel
op voet van oude regeling weer aan het werk gegaan,
Geen byzonderheden.



UITTREKSEL

Voor ...... ; ............................. QD ..... 209-- ............................................. Naam.... ............... : ............. m-WX .............. W-iid-e ..... staking

Origineel in ................ OD ..... 342 ................................................... Naam .................. Maand-rapport- °v©ri j sel ..................................

Volgnr ................................. Ag.nr. ............... .-15.42.9. ............. Aard van het stuk ........................................................................................................................

................................................................................................ Afz. ............................................. Enschede .............................................. Datum ...2..,.9.., ...... 4.8.4..

c

Wilde staking. bi j de Boekelose Stoomblekerij N.V.
te feoekelo, gem, Enschede '

12.8.48 tot 27.8.48
Aantal stakende personen; 34 vrouwelijke arbeiders
Aanleiding; reeds enige tijd heerste onder de arbeidsters
van genoemde firma ontevredenheid, daar zij naar werd beweerd,
minder loon ontvingen dan andere textielarbeidsters in
soortgelijke bedrijven. D e arbeidsters -stelden daarom aan
de directie de eis: hoger loon en hoger tarief loon.
Aangezien de directfcÊ niet aan deez eis kon voldoen, daar
de lonen der vrouwen reeds in sommige gevallen boven het
door de C.A.O.toegestaneplafond liggen, en zij reeds een
waarschuwing had ontvangen van de CEDEC , werd óp Donderdag
12-8-48 door 34 arbeidsters besloten in staking te gaan.
Door de fabriekekern alsmede_tde textielbonden "St Lambertus"
en "de Eendracht" werd de staking afgekeurd en de directie in
het gelijk gesteld. °
Gedurende de staking hadèen verschillende conferenties met
de staaketers plaats welke echter niet tot enig resultaat
leiddenWel bleek na enige dagen dat de mening onder de staak-
sters verdeeld waren, en emkele wel weer aan het werk wilden gaan
doch door een soort valse schaamte daarvan werden weerhouden
Gebleken is, dat de ETC pogingen in het werk heeft gesteld
om contact opte nemen met de staaksters, het geen echter
slechts in zoverre gelukte, dat enkele staaksters een onder-
steuning ontvingen.
Deze ondersteuning werd betaald door Herman Lansink, geboren
te Hengelo tt-H-87, penningmeester der EYG , werkzaam bij Fa.
Hazemeijer te Hengelo en doorHendrik Cornelis HENSEMA, geboren
te Beeita 14-7-03 , arbeider K.IT. 2». (Koninklijke Nederlandse
houtindustrie)
Het merendeel der staaksters wilde echter van een inmenging
der EVO niets weten.
Op Donderdag 26 Augustus 48 werd na een gehouden bijeenkomst
met de staakstecs besloten:
1. staking met ingang van 17-8-48 opgeheven
2. werkzaamheden onder oude voorwaarden hervat
3. ui the t personeel zouden 3-4 meisjes worden gekozen, die de
bestaande klachten zouden onderzoeken en deze verder met
de directie bespreken. z.o.z.

Uitgetrokken door .................... ........................................... .I..f.I.' .............. Afd./Sectie ................ .?.??. .......................... Datum...' ....... ?.̂ .~?.r.l? .............

Op aanwijzing van ............................... •?. ..... ï-l--~ ..... ™

5030 - '48



4.dat dooje de directie geen loon betaald wordt voor de
dagen, gedurende welke werd gestaakt.

C



UITTREKSEL

Voor .: OB 2Q9-46) ;---•• • Naam Staking«Ji...(.SlWla.)..

Origineel in OD--H2-- ; • Naam .....MaardrappQrt...Ov«rij.S«l.....

Volg nr. Ag, nr. ..429-78 Aard .van het stuk Maandr.appo.rt,

_ •.....,.-. Afz. Rlj-kapal̂ Almalo. Datum

Op 21 Juli 194.S,des middags brak,'op de fabriek van de firma JORDMN en Zn te-1
Haaksbergen «en wilde staking uit,waarbij het geheelde personeel,met uitzon-
dering van de bazen en het kantoorpersoneel,was betrokken (700 man).
Op 22 Juli 194.8 werd het werk hervat .Doordat er een geschil ontstond mat de
w«rkgaW«rs over de uitbetaling van de zgnvacantie-gelden werd het werk neer-
gelegd.Op aanraden van de fabriekskern.werd het werk hervat,waarna nader over-
leg zou plaats vinden.

C

Uitgetrokken door.. .•; „_, '. Afd./Sectie ACD/i Datum ~-y* g

A.L. 17249-47



UITTREKSEL

Voor ............ OD ......... SOs ...................................................... ........... Naam .................. .13ILDE .....

Origineel, in ....OD.....S4S Naam ...HO..QED...,BH1MBMTÏ MAAM)EJiEP.ORTEN.ft..

Volgnr. Ag.nr. &4S'&J Aard van het stuk ....:
Gewest Ts-Hertogenbosch

Afe.Dls.tr..,Breda...Ei,iks.p.oli.t4.e. Datum 1....6....4S

C

Behoudens een S-daagse staking op 6 en 7 Juni van 106 Belgische
fabrieksarbeidsters in de textielfabriek H. van- Puyenbroek
N,V, te Goirle (veroorzaakt door het ontslag van .een
Belgische terzake wangedrag ), aan v;elke staking door de
fabrieksleiding weinig waarde werd gehecht, weshalve deze
niet ter ïtennis van de Politie is gebracht en niet is ge-
publiceerd, vonden geen stakingen plaats.

Uitgetrokken door ^P 4 Afd./Sectie Datum

Op aanwijzing van IL.Y.

5030 - ' 48



UITTREKSEL
»

Voor ...................... P.™ ......... 209 6. ............ ,; ........................... 1. Naam... .................... 'lUi® ..... stakingeri

Origineel in ..................... !£.. 646.6 ........... -. ............................. Naam ..................... Booger.s, ...... .I..,.M»-C- ................................................................. • ............

Volgnr ................................. Ag.nr. ...39.098 ........................... Aard van het stuk ..... m.el.-...ing ..... staking ..... te.xt.iel.fd.br i.ek

......................................................... ....................................... Afz ..... S.M. ......... ; ............................... L ............................................................. Datum ..... 23.6.^48 ..................

Op S Juni 1948 werd bij de K.V.H.-van Puijenbroeks textielfabrieken
te Goirle één Belgische conf ectienaaister ontslugen wegens het voeren
van communistische propagnda onder haar collega's en o.m. het veroor-
zaken van overlast. Kort voor haar ontslag had zij tijdens de schafo-
uren ongeveer 200 Belgische arbeidsters van genoemde fabriek toege-
s prok en. ~De~ volgend e dag zijn 104 Belgische arbeidsters van deze

/- fabriek in staking gegaan. Zij eisten dat het ontslag van bedoelde
^ arbeidster, genaamd Irma Maria Clara Boogers, ingetrokken zou vvorden.

^eze eis werd door de Directie afgewezen, evenals de geëiste extra-
loont oe sla g.
De staking werd 9 Juni 1948 opgeheven, zonder dat door de stakers
enig resultaat is bereikt.

C

EQ, ACD-4 2.8.48
Uitgetrokken door Afd./Sectie Datum

Op aanvójzülg.van

5030 - '48



Plaatselijke. Inlichtingendienst
A L M E L O

Geheim K*I_I»no«_

Onderwerp: Staking matrassénfabriek "Bversleep"

het Hoofd van de Centrale

Javastraat 68

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

Naar aanleiding van een op Zaterdag 12 Juni j. l, uitgebroken staking in
j de matrassénfabriek "Eversleep", eigenaar de Heer J «Th» Schiphorst, gelegen aan

' de Paralelweg, alhier, is dezerzijds een onderzoek ingesteld en kan het vol-
gende worden gerapporteerd.

Reeds jaren is op de fabriek "Eversleep" werkzaam een persoon genaamd:
\Hermanus Waanders, van beroep matrassenwever, wonende alhier, Bosstraat 26.

/. ƒ Met de Paasdagen 1948 moest genoemde persoon in een ziekenhuis alhier worden
opgenomen om een maagoperatie te ondergaan» Hiervan was hij thans zover her-
steld, dat hij met ingang van Maandag 14 Juni j.l. weder voor halve dagen
mocht werken» Toen hij zich op Zaterdag 12 Juni j.l» te plm. 10, oo uur- aan
de fabriek vervoegde om ee$ en ander aan zijn patroon mede te delen, zeide
deze hem "je kunt Maandag weer beginnen maar je moet er op rekenen, dat het
over 243 weken voor het laatst is". Waanders vroeg hierop aan zijn patroon
de reden van het ontslag, waarop Schiphorst hem antwoordde: "Jij hebt mij bij
het Tribunaal aangebracht en dergelijke mensen wil ik niet langer meer in
mijn bedrijf zien". Toen Waanders hierna de fabriek in wilde gaan om een en
ander aan zijn medearbeiders mede te delen werd hem dit door Schiphorst ver-
boden. Nadat Waanders andermaal, tegen de wil van de eigenaar, de fabriek wil
de ingaan, werd hij door deze vastgegrepen. Een neef van de eigenaar dit zie»
de pakte Waanders van achteren beet en zette hem op straat. Zijn medearbei-
ders gingen met deze handelswijze niet accoord en een 15 tal van hen verliet
eveneens de fabriek. Vier bleven er aan het werk.

Waanders voornoemd hierover gehoord, verklaarde als volgt:
"Bc ben vanaf de oprichting in de matrassénfabriek "Eversleep" alhier, werk-
"zaam. Het is geen patroon om bij te werken. Zolang ik bij hem werk tracht
whij het loon van alle arbeiders zodanig te drukken, dat wij practisch niet
"in ons levensonderhoud kunnen voorzien. Ik heb dan ook al vele arbeiders
"zien komen en gaan. Mijn patroon werd met de bevrijding gearresteerd terza-
ke verdacht van het verraden van inwoners der gemeente Almelo aan de S.D. en
"het leveren van goederen aan diverse Duitse instanties. Over een en ander
"heb ik een schriftelijke verklaring afgelegd tegenover het Tribunaal te
"Almelo. Deze schriftelijke verklaring is bij de behandeling van de zaak
"Schiphorst voor het Tribunaal aan hem voorgelezen. Na de bevrijding werd
"een beheerder over de zaak aangesteld. Schiphorst, die reeds lang weer in
"vrijheid was gesteld mocht toen in zijn zaak niets uitrichten zonder voor-
kennis van zijn beheerder. Gedurende die tijd ondervond ik alsmede mijn me-r
"dearbeiders, dan ook niet de minste last van de zijde van Schiphorst. Op
"5 Juni j.l. werd het beheer over zijn zaak opgeheven en had hij l Schiphorst)
"weer vrij spel. Vanaf Pasen j.l. ben ik niet in de zaak werkzaam geweest
"vanwege mijn maagoperatie. Toen ik mij op 12 Juni 1948 des morgens aan de
"fab riek meldde en mijn patroon mededeelde, dat ik met ingang van 14 Juni
"weer voor halve dagen mocht werken zeide deze tegen mij, dat ik zulks kon
"doen maar dat ik dan naar ander werk moest uitzien omdat ik met 2 è. 3 we-
"ken mi j-h. ontslag kreeg omreden ik over hem een verklaring had afgelegd te-
"genover het tribunaal. Ook mijn medearbeider ge naamd Kamst, die momenteel
"met T. B. C.. te bed ligt, zou volgens Schiphorst hetzelfde lot wachten wan-
"neer deze zich hersteld op de fabriek zou melden. Nadat Schiphorst mij het
"ontslag had aangezegd wilde ik de fabriek ingaan om een en ander aan mijn
"medearbeiders mede te delen. Dit werd mij door Schiphorst verhinderd en met
"b ehulp van zijn neef ben ik de straat opgezet. Ongeveer een 15 tal arbei-



"ders verlieten hierop de fabriek zodoende te kennen gevende, dat zij zich
"met de handelswijze van Schiphorst niet konden verenigen. Meer kan ik U in
"deze niet verklaren".

Nadat zich de Unie van Vakverenigen in de gerezen kwaötie had gemengd,
zijn allen, met uitzondering van Waanders voornoemd, op Dinsdagmorgen 15 Ju-
ni weer aan het werk gegaan. Waanders is inmiddels op een andere fabriek te-
werkgesteld kunnen worden, terwijl de overige arbeiders zo spoedig mogelijk
zullen trachten ander werk te krijgen, omreden het onder Scfeiphorst voor de
werknemers onmogelijk is te werken.
De staking had een rustig en ordelijk verloop en de E,V.C. had in deze geen
bemoeienis.

Almelo, 18 Juni 1948

Het Hoofd van de Plaatselijke Inlichtingendieasl

c
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C

Ik moge UHoogedelgestrenge het navolgende te berichten*
In de.maand April 1948 hadden diverse besprekingen plaats
tassen de Eegioaale Commissie voor Oost-Brabant van de vak-
raad voor de Textielindustrie in verband met een meningsver-
schil, gerezen tassen de Directie van de B^I. J.A.Baymakers
en Co's Textielfabrieken, gevestigd te Heracmd ëü o"ê" Wêrfc*-
nemers in het dearyr van deze tf.V. te gemexJL. betreffende
het in de plucheweverij te bedienen aantal getouwen, onder-
scheidenlijk voor de vervaardiging van verschillende artikels

Omtrent de in het onderhavige geval genomen beslissing
van genoemde vafcraad;, moge ik W kortheidshalve verwijzen naar
bijgaand afschrift van de beslissing van de Vakraad voor de
Textielindustrie dd. 13 April 1948, Eo.VHT. 6254/331/vö/Soh,
Betreft "Tweegetouwensyateem". (Zie bijlage ï)

Het.gevolg van deze beslissing was, dat er nieuwe ta-
rieven werden vastgesteld door het Ingenieursbureau te Am-
sterdam ("B.E.D.A.U.Z.") onder goedkeuring van de Vakraad
voor de Textielindustrie en de TextieIwerfcnamersbenden.

Bij de vaststelling van de nieuwe tarieven werd met de
bezetting van de weefgetouwen rekening gehouden en is het
noodzakelijk gebleken, dat in enkele gevallen voor bepaald*
kwaliteiten weefstoffen op meer getouwen kon worden geweven
dan voorheen het geval was.

De in de plueheweverij werkzame arbeiders konden zich
niet onmiddellijk verenigen met de door de Vakraad genomen
beslissing en het gerucht deed de ronde, dat er een algemene
staking zou uitbreken, ingaande 3 Mei 1948.

De stromingen dienaangaande waren in meergenoemde fa-
briek zeer verdeeld en het overgrote deel der arbeiders
sprak er zich over uit om de beslissing van de Vakraad te
eerbiedigen en aan het werk te blijven.

Bij geruchte werd vernomen, dat de B.V.C., Afflelins Hel-
mond, interesse had bij een eventuele staking in ge noem o be-
drijf en te kennen had gegeven de stakers financieel te wil-
len steunen, indien zij tegen de beslissing van hun vakbonden
in, toch in staking zouden gaan.

In de te Gremèrt gevestigde afdeling van de H.V. J.A.
Eaymakers & co zijn in totaal 325 personen werkzaam, waarvan
90 in de plaoheweverij.

©p Maandag 3 Mei 1948 bij de aanvang van de dagelijkse
arbeid, gingen twee arbeiders (wevers) van de plueheweverij
in J^fz.g. sit-downstaking en wel P.van Hout, wonende te
Boekèl, Logt A.no.12 en l.H.W.van Eöy» wonende te öemerii,
Commandeurstraat Bs.no.320.

AANDe Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie
t e E i n d h o v e n »

- Genoemde -
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Genoemde werknemers kwamen steeds op tijd op hun werk
dooh bleven - zonder enige arbeid te verrichten - bij de
voor hen bestemde weefgetouwen zitten.

Aan de hand van diverse uitlatingen kon worden ge e on-
eindeere, dat de bedoeling van deze Sit-downstaking was de
H.T. te dwingen genoemde arbeiders te ontslaan, waartee de-
ze eohter niet bereid was.

Als motief voor het niet geven van dit ontslag werd
door de directie aangevoerd,, dat het in het onderhavige ge-
val zeer goede wevers betrof» terwijl ook nog de overeen-
komst werd geëerbiedigd, die tot stand gekomen was tussen
de textielfabrikanten te Helmond onderling, om geen wevers
van elkander over te nemen, die om hun ontslag vroegen of
daarop aandrongen, zonder volledige toestemming van de be-
trokken werkgevers*

Reeds de eerste dagen van deze sit-downstaking werd
het gerucht verspreid, dat de stakers financieel gesteund
zouden worden, dooh dat die steun niet zou worden gegeven
door de feztielarbeidersbond "St.Lambertus" te Gemert of
een der andere samenwerkende organisaties;.,

Slechts een klein aantal arbeiders van genoemde N.Y.
waren bereid een gering bedrag van hun leon te geven voor
het levensonderhoud van deze stakers en hun gezinnen.

Op 10 Mei 1943 werd meergenoemde sit-downstaking uit-
gebreid met nog twee wevers van de pluoheweverij, te weten:
J*M.Baggermans, wonende te Gemert, Molenstraat B. no. 7la en
M.W.Petera, wonende te Gemert, Haag Ho. A.59,

ïeneinde genoemde ar beid ara voldoende te kunnen steu-
nen werd een verzoek aan Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Gemert gedaan voor het houden van een geldinzame-
ling, doeh de daartoe vereiste vergunning werd geweigerd.

Alhoewel door de E.T.C, er op aangedrongen werd deze
staking voort te zetten, was uitbreiding niet te verwachten,
zodat voor de sit-downstafcërs fiaaneiBle steun, volgens hun
zeggen, door de B.T.C* werd geweigerd.

Op Zaterdag 15 Mei 1948 verklaarden meergenoemde sta-
kers hun werkzaamheden op 18 Mei d.a.v. volledig te zullen
hervatten en boden Mn verontschuldiging aan bij de bedrijfs-
leider van de H.T. Op Dinsdag 18 Mei 1948 is het werk in de
plueheweverij in zijn volle omvang hervat en alles heeft sinds
dien een normaal verloop.

Gedurende de gehele sit-downstaking van 3 Mei tot en
met 15 Mei 1948, heeft zich ia nooh buiten de fabriek enig
incident voorgedaan en van politiezijde is niet opgetreden be
hoeven te worden.

Alhoewel door mij een uitvoerig ojsBerzoek is ia inge-
steld naar de aanzetters tot deze staking* heeft dit tot op
heden nog geen resultaat opgeleverd. Mochten mij evenwel ge-
gevens dienaangaande bereiken, dan zal een en ander tT onver-
wijld worden gerapporteerd.

Omtrent de deelnemers aan deze sit-downstaking zij het
navolgende gemeld:

/ ] yÉ1. EETEÏÏ8 TAK HOÏÏg, geboren te Boefcel 15 Deeember 1914,
f wonende ie' BoeEêï,~T0gt A. no. 12.

tan Hout is gehuwd met Maria Eeijnders en heeft twee
kinderen van respectievelijk 5- en 2 jaar oud.

Op 5 irovember 1946 trad hij ia dienstbetrekking bij de
H.T. jJL.fiaymakera en C© f s te Gemert. Hij is een enigszins
brutaal en ontevreden arbeider, die echter zijn vak goed ver-
staat, waarom danoofc van hem meer geduld wordt dan van ande-
ren.

- lot heden -
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ïot heden toe heeft hij op politiek gebieffi nimmer van
zioh doen spreken en trad ook nooit og> de voorgrond. Hu
komt niet voor in de politie-administratie of ia de adminis-
tratie van de Politieke Beoherohe Afdeling*

Alhoewel niets omtrent zijn politieke instelling be-
kend is, zal de aandacht op hem gevestigd blijven*

2» pOBABBÏÏS gpESTÏÏS WHHBLMÜS VAN EOT» geboren te Ge-
mert 2» Maart 1910, van beroep wever, sTaTenleos, gehuwd,
wonende te G-emert, Commandeur s t raat B. n©. 32é.

Eg is gehawd met Martha Beloa, uit welk huwelijk zeven
kinderen zijn geboren, waarvan de ©adste 17 jaar en het jong-
ste 2 maanden is.

I5j heeft zijn staat van Nederlanderschap verloren door
' vrijwillig in vreemde krijgsdienst (Waf f en S.S.) te treden.

Tan 7 Mei 1945 tot en met 21 Januari 1947 is hij ge-
interneerd geweest en bij beslissing van de Heer Officier Fis-
caal bij het Bijzonder Gerechtshof te 's-H&rtegenboseh is hij
voorwaardelijk in vrijheid gesteld met_epn proeftijd van 3 jaar,
met ontzetting uit het actief en passief kiesreeht voor de
tijd van 10 jaar.

Veer 10 Mei 1940 stond hij te ©emert bekend als te zijn
lid van de C.P. K"., doch thans is daarvan niets te acht er har-
len.

Momenteel laat hij zich niet uit omtrent zijn politieke
instelling en aangenomen kan worden, dat $j op aandringen
-van verschillende arbeiders in sit-downstafcing is gegaan,
omdat deze geen bezwaar hadden dat hij in de fabriek terug-
keerde, toen hij in vrijheid werd gesteld.

Bij heeft dan ook te kennen gegeven, dat hij zich moreel
verplicht gevoelde ook ietff voor die arbeiders te moeten
doen, omdat deze zijn gezin van de ondergang gered hadden
door geen bezwaar te maken tegen zijn terugkeer in de fabriek.

JOSEPBUS fflABIHTTS BAGgBBfflAHS, geboren te Semert 29 Jana-
ari 1914, genawa, nat 10naJ.it;ers jjederlandèr, van beroep we-
ver, wonende te &emert, Molenstraat 1. Ho.7la.

Hij is gehuwd met A n t o n ia Bloemers, uit welk huwelijk 2
kinderen zijn geboren, die thans respectievelijk 8- en 5 jaar
oud zijn. v

Baggermans is een zeer brataal, opstandig en ontevre-
den persoon, die reeds diverse malen bij de N.Y. J.A.RaymakerG
is werkzaam geweest, doch om zijn goede arbeidsprestaties
steeds werd teruggenomen.

Over het algemeen wordt hij aangemerkt als "de Baadraal-
er* bij ieder meningsverschil tussen ie werkgever en werK-
nemers bij genoemde U.V.

Omtrent zijn politieke instelling is niets met zeker-
heid te zeggen en kan worden gerangschikt ender de categorie
politiefc-dafclozen. Voorheen trad hij op politiek gebied nim-
mer op de voorgrond en deed dienaangaande ook nooit van zien
spreken.

©edurende deze sit-downstafcing heeft hij zijn entslag
gevraagd, doch dit werd hem geweigerd. B3j komt niet voor in
te politie-adminiatraMe of in de administratie van de po-
litieke Beeherohe Afdeling.

J4 MABIHUS WIEEDBIKüS EBSEBSt geboren te öemert 16 Ilavem-
r ber 19Ï37 na*fonaliteit Hederlander, gehuwd, van beroep we-

ver, wonende te &emert, B^iag A* ne* 59.

- B is -
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j u ü| Hij is gehuwd met Johanna cornelia O ver d e vest, alt
' welk huwelQfc 3 kinderen zijn geboren, die thans respectieve-

lijk 4 j aar i 2 jaar e a 2 maanden o ad zijn.
Hij is een kalm en rustig persoon» die zien echter tel

deelneming aan de sit-downstafcing heeft laten ompraten,
doch net eerste te kennen gaf zijn werkzaamheden te zullen
hervatten.

©p politiek gebied heeft hij nimmer ieta van zich
doen horen* Ook gedurende de bezetting was zijn houding en

f edrag goed te noemen. Hij is/iemand, die momenteel voor pe-
lt ie ke vraagstukken geen interesse heeft.

In de politie-administratie, noch in de administra-
tie van de Politieke Recherche Afdeling komt hij voor.

Alle vorengenoemde arbeiders hebben een weekloon van
f.45*- , waarbij de wettelijke kinderbijslag niet is inbegre-
pen*

De in deze omschreven sit-downstaking heeft momenteel
m$n volle aandacht en mochten mij inlichtingen van enig be-
lang ter kennis komen» dan zal u dit onverwijld worden ge-
rapporteerd.

Over deze staking en het verloop daarvan is telefo-
nisch kennis gegeven aan het Hoofd van de Centrale Veilig-
heidsdienst te 's-G-ravenhage.

De Adjudant der Bflkspolltie,

r s

G-e zie n en met 1 bijlage doorgezonden aan het Hoofd
van d.e centrale veiligheidsdienst te 's-eravenhage*
vdH.

EIHDBQYEH. 2? Mei 1948.
DE DISTRICTSCOMMANDANT,

r De Dirigerend officier
der Rijkspolitie 3e klasse,

f
In afschrift aan:
De Heer Procureur-Generaal
fgd«Directeur van Politie
te '3-HEETOGEKBOSCH (in duplo)j
De Heer Gewestcommandant
der Bijkspolitie
te ' 3-HBBIOGEgBOSGH.



Afschrift beslissing vafcraad veer de textielindagtacfl
''„f ïilbarg, 13 April 1948.

Aan de Directie van de JT.V. J.A.Eaymafcers
en Co' s ïextielfabrieken Helmond;
aan de Pabriekseommissie van de pa brie k: te

t . , Semert van de H.V. J.A.Eaymafcers en oo's
BroVEÏ. 6234/551 /vS/Seh. textielfabrieken;
Betreft* ïweegetouwensysteem. aafi de ̂ ^ E.E.Textielarbeidersbond

"St.üambertus'», Districtskantoor Helmond,
Binder se ind 28.

Se Regionale Commissie voor ©ost-Brabant van de Takraad
voer de Textielindustrie,

gevolg gevend aan een haar door genoemde vakraad verstrekte
opdracht om namens de laad uit spraak te doen in het meningsverschil
gerezen tassen de Directie van de N. V. J.A.Eaymakers en 06* s f ex- \ tielfabrieken, gevestigd te Helmond, en de werknemers in het be-

drijf van de UT. V. te Gemer t, betreffende het in de plueheweverij te
bedienen aantal getouwen, onderscheidenlijk voor de vervaardiging
van verschillende artikelen,

gezien het door het Bureau Bedaux uitgebrachte ingenieur»-
rapport, bevattende de resultaten van een speciaal onderzoek, in-

?est e ld, naar de mogelijkheden van het bedienen van meer getouwen
n de pluoheweveria van Eaymafcers te Semert en gehoord de daarop

verstrekte toelichtingen vanwege de Disieetie van Eaymafcers en
door de Heer Ir. E.Veraans van het Bureau Bedaux,

kennis genomen hebbende van het standpunt der betrokken
werknemers middels vertegenwoordigers van de arbeidersorganisaties
St.lambertus en de Eendracht, die zich ter plaatse van de situatie
op de hoogte hebben gesteld,

overwegende, dat, i az o verre de bezwaren van de werknemers
voortkomen uit vrees, dat vooroorlogse toestanden, waarbig soms
overbelasting van de arbeiders voorkwam, zouden terugkeren* aan
deze bezwaren hun grond is ontnomen, doordat in tegenstelling tot

f vroeger, toen de arbeiders geen reent tot meespreken hadden wat
V betreft het aantal te bedienen machines, thans in de Collectieve

Arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk is bepaald, dat het aantal te be-
dienen machines aan redelijke grenzen moet worden gebonden, zulks
ter beoordeling va n de vakraad, waarin de arbeiders een gelijke stem
hebben als de werkgevers-,

spreekt uit;
1e. éat aij op goede gronden overtuigd is van de objectiviteit en

de juistheid van het door het Bureaa Bedaux uitgebrachte inge-
nieursrapport en dan ook van mening is, dat het aantal te bedie-
nen getouwen, dat volgens dit rapport mogelijk: wordt geacht, blijft
binnen -^ de grenzen van een redelijke arbeidsprestatie;
2e. dat derhalve de betrokken werknemers ingevolge collectieve A*-
~"~ be id s over eenkomst verplicht zijn de hun in evereenstemming met
de conclusies van dit rapport opgedragen werkzaamheden naar hun
beste vermogen en op ordelijke wijze te verrichten;
3e. dat het naar het oordeel van de commissie een rechtmatig ver-
~~ langen is van de werknemers in het bedrijf te Semert, dat zij
door middel van een voor hen begrijpelijke schriftelijke uiteenzet-
ting in kennis worden gesteld van de inhoud van het rapport van
het Bureau ledaux, reden waarom de commissie van êe Directie van

- Baymafcera -



laymafcers vraagt, dat deze een duidelijk beknopt exposé zal
publiceren, waarin aan de werknemers althans in grete lijnen
en inzoverre dat zonder kennis van de wetenschappelijke grond-
slagen van liet Bedaax-systeem mogelijk is, duidelijk wordt ge-
maakt, op welke, gronden en onder welke voorwaarden Met bedie-
nen van twee machines voor blauwwerk en drie machines voor
witwerk veer bepaalde kwaliteiten mogelijk wordt geacht;

dat de commissie het voorts wenselijk acht, dat de Direc-
tie enkele werknemers uit het bedrijf te Ge me r t in de gele-

genheid zal stellen zien ook van de wetenschappelijke grondsla-
gen van het Bedaux-systeem op de hoogte te stellen en de Di-
rectie daarom uitnodig*, daartoe strekkende maatregelen te
nemen;
5e» dat de Commissie ter meerdere zekerheid, dat de rechtma-

tige belangen der arbeiders door de toepassing van het
twee- r esp. drie-ge t ouwe nsys t eek niet wordt geschaad, van de
Directie laymakers vraagt, dat deze haar gedurende de eerste
drie maanden na invoering van dit systeem periodiek op de
hoogte zal stellem van de practüsehe teepassing daarvan, met
name wat betreft de feitelijke prestaties: van de werknemers en
de door hen verdiende lonen;

vertrouwt, dat deze door haar naar eer en geweten in-
gevolge de bepalingen der collectieve Arbeidsovereenkomst ge-
dane uitspraak zowel door de betrokken werknemers als door de
Directie van Baymakers zal worden aanvaard en door ieder, voor
zover hem aangaat loyaal zal worden uitgevoerd,

besluit deze uitspraak ter kennis te brengen van de Di-
rectie van Eaymakers, van het Districtskantoor Helmond van de
B.K.fextielarbeidersbond St.ïambertas en van de fabriêkscom-
missle van het bedrijf van Baymakers te G-emert. voor vat deze
laatste betreft met het verzoek de volledige inhoud daarvan
aan alle betrokken werknemers bekend te maken.

Namens de Begionale commissie voor
Oost -Br a bant van de vakraad voor de
Textielindustrie,

(A. J. A. van Ge r we n)
Directeur van het Bureau.

Voor eensluidend afschrift.
EIBDHDTBir, 25 Mei 1948. .
DS DISÏBICÏSOOMMABDABT,
Dirigerend Officier der
Rijkspolitie 3e klasse,

n. d* De Adjudant der Rijkspolitie,

r s «



UITTREKSEL

Voor ,QD. 2.Q.9-6 Naam dTAKINGfiN.(WiicLe..)-

Origineelin Q.D......$&.% Naam .....ltoA

Volgnr. Ag.nr. ....?.?..5.42 Aard van het stuk

Afz H) ...Enschede ; Datum 3,.4.,.4.8.

W il d e staking bij de 'HAVETJiX, een handels vennotschu p in textiel-
peoüucten te Enschede.
Duur; 22..3.4S tot 24.3.48.
In totaal zijn opdit bedrijf 35 arbeiders werkzaam. Een groot
percentage van deze arbeiders zou lid van de KVC zijn.
Aanleiding: een onenigheid, ontaardend in een handgemeen ontstaan
door een meningsverschil over het noteren van de gemaakte uren,
tussen een chef en een tweetal arbeiders, genaamd:
Hette van SE YEN, geb.'te Ooststellingwerf, 16.B*218, vvon. te
Enschede, Gronausevoetpad 27 en diens broer
Jan van 3EYEN, geb. te Ooststellingwerf, IS.12.28, won.te Enschede,
Lippinkshofweg 12;
Genoemd tweetal arbeiders, die door de directie van het bedrijf
als raddraaiers en leden wan de-EVC worden aangemerkt, werd ont-
slagen, waarop alle in het bedrijf werkzame arbeiders in staking
gingen.
De EVC, die in deze bemiddelde, stelde de directie in. het gelijk,
waarop het werk werd hervat.

Uitgetrokken door -. ES Affectie ^̂  Datum _1 .?_• l P. ,48_

Op aanwijzing van

5030 - '48



INLICHTINGENDIENST HILVERSUM. , Hilversum,
Ho. I. 18

BUREAU B -i

x |

Met bart rek icing tot het schrijven, dd- 24 Februari
1948, No-29265, Onderwerp: Staking bij de N.V-Tapi j t fabr iek
v.d.BRINK, GSHÏÏIM, bericht de Inlichtingendienst te Hilver-
sum, het volgende:

De staking, welke op Donderdag, 5 Februari 1948, bij
Corn. v.d.BEUK* s Tapijtfabrieken N.V' alhier, uitbrak, was
een wilde proteststaking, waaraan door 60 wevers van de
250 op de fabriek werkzame arbeiders werd deelgenomen.

De staking duurde slechts enkele uren, namelijk van
14 tot 17 uur.

De oorzaak van de staking was een - volgens de wevers-
onrechtmatig gegevmaa ontslag aan een arbeider, die geweigerd
had in ploegverband te werken-

Bij e«n onder de wevers gehouden stemming om door mid-
del van een proteststaking te demonstreren tegen dit ontslag
waren van de 65 uitgebrachte stemmen, 59 voor staking en
6 tegen.

In feite was dit conflict terug te brengen tot agita-
tie rond het ploegenstelsel, dat echter reeds l| jaar gele-
den in toepassing was gebracht en ook door de z.g.n. Unie-
bonden aanvaard, doch waartegen onder da wevers bezwaren
bestaaa en waarmede zij, zoals zij zeggen, nimmer accoord
zijn gegega«n.

Van de stakers waren 13 lid van de E .V .C» . De overi-
gen waren lid van da z.g.n- Uniebonden of ongeorganiseerd.
De bij de S. V.C- aangesloten wevers zijn of lid van de C-P-
N» of daarmede sympathiserende.

Ken bepaalde stakingscomité of agitators was of waren
bij dit conflict niet betrokken. Wel was door de S.V-C.-le-
den de hulp ingeroepen van de voorzit ter van» de B.V.C. te
Hilversum, de heer HBIJINK, Martinus, geboren te Zutphen,
14 Juni 1902, wonende Prof-Kochstraat 15 te Hilversum, die
&og getracht heeft te bemiddelen en over het ontslag van de
arbeider een onderhoud heeft gehad met de Directeur van het
Crew* Arbeidsbureau alhier»

Niettegenstaande het onslag van de arbeider, die geweiga
gerd had in ploegverband te werken, gehandhaafd is gebleven,
evenals het werken in ploegverband, zijn de protesterende
stakende arbeiders, rustig weer aan het werk gegaan en tot
op heden hebben zich op genoemde fahriek geen conflicten,
in welken worm ook, voorgedaan.

Verzonden aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 6 8 t e 's-G r a v e n h a g e-
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N
Haar aanleiding van Uw ongenummerd ongedagtekend schrij-

ven, waarin mij verslag werd gedaan van een op 6 dezer te u&ent

gehouden propaganda-vergadering der E.T.G., heb ik de eer ïï te

verzoeken mij te willen dèen inlichten omtrent Jiet verloop van

de daarin vermeld© staking bij de K.V,ïapijtfabr5ek van de

Brink.

Bij Uw antwoord zal ik ofja. gaarne in kennis worden ge-

steld met het totaal aantal bij deze fabriek werkzame arbeiders

en het gedeelte van hen, dat aan de actie deelneemt, alsmede net

de politieke oriëntering, e»q. activiteit van de agitators en

- eventueel - de leden van het ataklngBComité,

Tevens zal ik het op prijs stellen te vernemen welke vak-

organisaties *• buiten de E»V»C. - zich mogelijk vóór deze sta- .

king uitspreken.

Toorts moge ik U verzoeken mij, indien de actie inmiddels

reeds mocht zijn verlopen, de einddatum en de resultaten van de

staking te willen doen berichten,.

HIT HOOH> Vm m
YEIUQBIIBSDIEKST

ƒ Kaïsens de zei

J 4 G »Crabbené am.

n de Heer CoradLsaaris
ua Politie,

I t T I l 3 U M .



Plaatselijke Inlichtingendienst A I ™ „ I „ on, -n^v,™, ««A l m e l o . ^ Almelo,20 Februari

GEHBIM. K.II Ho .183. ^X" • ( Velti», '-̂- ' . - . - - t-fc^Egraaa^,^',.Aan het Hocrfa van de Centrale Veil
Javastraat 68 4

l ^^ BHierbij heb ik de eer II H

doen toekomen,een rapport over een sit-down staking bij de N.V.

Palthe's Textlelveredelingsbedrijven te Almelo,op 18 l'ebruari 1948.

Het Hoofd van de Plaatselijke
Inlichtingendienst:

\-



Haar aanleiding van bekomen inlichtingen betreffende
een gerezen conflict bij H.V. Palthe's TextielveredelingsbedrijVjen!
te Almelo, is dezerzijds een onderzoek ingesteld, als resultaat
waarvan het -volgende wordt gerapporteerd:

Op de st rij kaf deling van genoemd bedrijf zijn ongeveer
80 meisjes werkzaam. Ala chef van deze afdeling trad tot voor

. l kort óp JOHANNES OBRHARDÜS ROBBEÏIHAAR, geboren té Stad-Almelo,
l 11 Mei 1893, wonende te Almelo, Hofstraast 3, godsdienst R.K.,

gedurende 33 jaar in dienst van de ÏÏ.V. Palthe.
Op Donderdag, 12 Februari 1948 werd van de zi jde der

personeelsleiding aan Robbenhaör voornoemd medegedeeld, dat aan
z i jn afdeling een vrouwelijke chef, genaamd Mejuffrouw van Veen,
wonende té Enschede, zou worden toegevoegd, belast met een nieuw
ingestelde keuring op ingeleverde werkstukken. Robbênhaar gaf
hierop te kennen, dat hij met de aanstelling van Mejuff rouw van
Veen niet accoord ging, daar hij deze toevoeging beschouwde als
een uiting van ontevredenheid over zijn beleid als afdelingschef.

Op Vrijdag, 13 februari 1948 verscheen Hobbenhaar, uit
protest tegen genoemde aanstelling, niet op de fabriek. Mejuf-
frouw van Veen was dés morgens echter wel op de strijkafdeling
aanwezig. Dé strijksters weigerden onder haai- leiding aan het
werk te gastn. Enige arbeidsters stelden zich die zelfde morgen
in vérbinding met Robbênhaar voornoemd, die hen adviseerde rustig
hét werk te hervatten. De strijksters besloten toen het werk te
hervatten, doch niét ónder leiding van Mejuffrouw van Veen voor-
noemd* Deze voorwaarde werd door de personeelsleiding voorlopig
geaccepteerd» waarna het werk cenige dagen normaal werd uitge-
voerd, échte* zonder chef op de afdeling.

Op Dinsdag, 17 Februari 1948 waren alle meisjes om 7.30
uur» de vastgédelde aanvangstijd, op de strijkaf d el ing aanwezig»
doch inplaats Van met de werkzaamheden te beginnen, gingen allen
op dé in de strijkzaal aanwezige tafels en stoeien zitten. Eerst
om 8.15 uur, nadat de personeelschef op de afdeling was geweest,
werd met het werk een aanvang gemaakt. Dea avonds, toen d« werk-
t i jd was geëindigd, besloten de strijksters, de volgende dag wel
op de fabriek te komen, doch niet te werken.

Op Woensdag, 18 Februari 1948 waren alle tijdig op de
s t rij kaf d el ing aanwezig, doch er werd niet gewerkt. Zij hielden
zich rustig én alles verliep ordelijk.

Hedenmorgen werd in de fabriefcscantine door de fabrieke-
kern een vergadering belegd mét de stakende meisjes,Tóen door
leden der fabriekském was toegelicht, dat hét niet de bedoeling
van de personeelsleiding was geweest, Mejuffrouw van Veen in de
plaats van Robbênhaar aan te stellen, doch naast deze, voor een
nieuw in te voaren controle-systeem, gingen de strijksters hie'r-
medé accoord. Mejuffrouw van Veen en Mejuffrouw Theodora Smit,
werden als afdelingschef s geaccepteerd en het werk werd na afloop
van de vergadering normaal hervat.

Robbênhaar voorneemd heeft tegenover de personeelslei-
ding te kennen gegeven, dat hij zijn ontslag zou indienen. Hij
heeft tot op .heden het werk niet hervat.

I Ala voornaamste agitator in dit conflict wordt genoemd,
HEBMANÜT STEIJN1S, geboren te öronau(»ld), 7-5-1898, van beroep
peraer.wonende té Almelo, Hieuw at raat 98, geen godsdienst, Neder-
landse nationaliteit,die een persoonlijk vriend van Hobbenhaar
voornoemd is. Vermoedelijk is Sïtdjnis lid van de S.V.C.
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Ook de bedrijfsleider, JAN HENDRIK BOKHOVE, geboren te Stad-Almelo,
3-7-1878, wonende te Almelo, Börnerbroeksestraat 17, die over veer-
tien dagen wordt gepensionneerd, wordt genoemd als agitator in
deze kwestie. Hij is eveneens een persoonlijk vriend van Robbenhaar,
Godsdienst N.H. en niet georganiseerd.

De persbneelsleiding van de N.V» Palthe is van mening, dat
Höbbenhaar voornoemd weinig gezag heeft over het personeel op zijn
afdeling, reden waaróm genoemde Kejuuf rouw van Veen speciaal opge-
leid is om Robbenhaar bij te staan in de leiding van de strijkafdeü
l ing.

Almelo, 19 Februari 194S.



UITTREKSEL

Voor ..«: Q]>.2Q9..:b* :.. Naam ...WILDE..STAKINGEN •

MAANDRAPPORTEN OVERIJSSELOflgineelin ^ . '. , . . .,.. :. Naam

Volg°nr. Ag, nr .?.öö;ll /^arci van het stuk '. '. j

l. Afz M-J^S™?., .' ,.,... Datum ...:..3r2-48 ,.;. j

b» Op 20 Januari 1948 werd bij de textielfabriek van de N.V. Rigters-
beek v/h G.J. Van Heek en |n., door 200 arbeiders gedurende een
halve dag gestaakt.
Op dit bedrijf, waar ca 1000 arbeiders werkzaam zijn, werd door de
directie aan kantoorpersoneel, touwbazen, smeden en timmerlieden
een gratificatie toegekend, buiten de aan alle op dit bedrijf
werkzame arbeiders verleende gratificatie van 2%, welke volgens
de bestaande bepalingen over het j'aar 1947 mocht worden versteekt.
Opvallend, hierbij was, dat b.v. sommige smeden wel, anderen geen
extra-gratificatie ontvingen.
Door de Uniebonden werd naar aanleiding van de bestaande ontevredene
heid hierover op 16 Jan. -j.l, een bespreking gevoerd met de Fabri-
kantenvereniging, waarbij ook de E.V.C, aanwezig was. Deze be-
spreking leidde niet tot een resultaat. De werkgevers bleken op
het standpunt te staan, dat de lonen van de bazen die niet in de
C.A.O. zijn vastgelegd, over het algemeen veel minder sterk zijn
gestegen dan die van de arbeiders. Een extra-gratificatie ̂ aan
dit personeel zou dus een 'scheve toestand rechtzetten, aldus deze
zienswijze.
Op ̂20 Januari 1948 werd daarop door ca. 200 arbeiders het werk
neergelegd. Op advies van de Unieboixden en ook van de E.V.C, werd
na een halve dag het werk hefcvat.
Bekend is nog geworden dat gedurende de staking een telefonisch
onderhoud heeft plaats gehad tussen de E.V.C, en de secretaris
van bovengenoemde Fabrikantenvereniging. Laatstgenoemde zou daarbij
aan de E.V.C, hebben te kennen gegeven, dat over de gedurende 194?
uitgekeerde gratificaties niet meer gesproken zou worden, doch dat
de Fabrikantenvereniging wel bereid was, overleg te plegen over
deze materie over het jaar 1948.
De E.V.C, heeft daarop een vergadering belegd, waar een aantal
arbeiders bijeenkwamen' en waar door F.Leushuis (Hoofdbestuurslid
Land.Bedr.groep Kleding- en Textielnijverheid der E.V.C.) het

' woord werd gevoerd. De houding van de directie werd afgekeurd
en betiteld alsi willekeur. Ê  werd echter niet openlijk geadvi-
seerd om te staken. - x
Er traden geen agitators op de voorgrond.

c. Op 30 Januari 1948 zijn in een der textielfabrieken van N.J. Menko
•_ N.V. (fabriek Hoornweg) een 23 tal meisjes werkzaam in de afdeling

"Voorbereiding" in staking gegaan.
Zij eisten meer loon, doch de directie wenste pnder geen enkele
voorwaarde aan deze eis te voldoen, omdat men reeds, wat betreft
de lonen der vrouwelijke arbeiders, boven het loonplafond lag.
pp 29 Januari 1948 werden de Uniebonden in het geschil gemengd.
Men kon echter niet tot overeenstemming komen, waarop bedoelde
meisjes de volgende dag in staking gingen.
Op 2 Februari 1948 hebben zij het werk hervat, doch na enkele

Uitgetrokken door JE : -.. Afd./Sectie ACD .4 Datum : z«9»z»
22-4-48

A.L. 17249-47



uren verlieten zij opnieuw het bedrijf.
Geen enkele erkende organisatie staat achter de staaksters.
Voor zover bekend, de E.V.C, evenmin.
Het overgrote deel van de meisjes is ongeorganiseerd.
'Bij voortduring van de staking bestaat de mogelijkheid, dat
een 'gedeelte van de weverij zal moeten worden stil gelegd.
Van enige politieke activiteit is tot op" heden niet gebleken.
Het verloop van de staking, die nog voortduurt wordt nader ge-
rapporteerd. , , , .

C



UITTREKSEL
/ t • . _

Voor öï)..,20.9.....(G) Naam ...mida

Origineel in O-D .-3.42. : Naam .Maandpappor.t--0-Vfi.rI.j.sel«.., ,

^Volg nr, Ag, nr 28551 Aard,van het stuk ....Bolitleke toestand»

— - A Afz. .Gemeentepolitie Gldenzaal. Datum ..Si

Op Woenddag 28 Januari 1948 is een kleine
staking uitgebroken in de textielfabriek van,de firma
W.KAN te Oldenzaal.Deze omvat ongeveer eep dertigtal arbeiders
en arbeidsters.Deze staking houdt geen verband met de politiek.
Deze 153 ontstaan doordat de firma aan een arbeidster ontslag
heeft gegeven omdat zij onrechtmatig van-haar werk thuis was .
geb"! even. Dit, veroorzaakte ongenoegen bij de medearbeiders en
arbeidsters,vandaar dat een gedeelte van het werkvolk het werk
heeft neer gelegd,Het la e'chter te voorzien dat zeer binnen-
kort de.ptakers weer hun werk zullen aanvangen.Ongeregeldheden
deden zich bij gelegenheid van deze ntaking niet voor.

Î »"T~'

"" rt T\ 1 A 5^ •- l 4-fi
Uitgetrokken door : G*.H. Afd./Sectie ..A.*.9..r.E'....:*..... ~

A.L. 17249-47



POLITIE - ENSCHEDE.

Inlichtingendienst.

No. P/230-̂ 8, GEHEIM.

Onderwerp: staking A.H.Plelj.

Enschede, 26 Januari 1 ,\. o INasr
.18. JAN, 1948

BUREAU B "

i/ J//
1* •'

Ik heb de eer Uedelgestrenge te berichten, dat op Vrijdag,
9 Januari j.l.,een wilde staking uitbrak bij de firma A.H.Pleij,
een naaigarenfabriek alhier.

De aanleiding tot deze staking was ontevredenheid over de
verstrekte textielproducten aan de arbeiders. Genoemde firma heeft
eveneens een confectiebedrijf in Glanerbrug (gem.Enschede). Naar
de mening van de arbeiders was op dit laatste bedrijf de textiel-
verstrekking beter.

In de naaigarenfabriek zijn totaal 55 personen werkzaam, waar-
onder 12 mannen.

Bij de staking waren *K) personen (w.o. 3 mannen) betrokken.
Volgens mededeling der directie is men in staking gegaan, zon-

der voordien enige eis of ultimatum te hebben gesteld. Wel had men
zijn ontevredenheid geuit over het steeds en uitsluitend verstrek-
ken van naaigaren.

De fabriekscommissie in dit bedrijf bestaat uit 6 personen,
waarvan *f als uiterst links werden aangemerkt. De voorzitter van

j deze commissie, genaamd HERMANüS/(KAMMOLERj ^̂ L̂jOHANNES
| geboren 8.6.1916 te Enschede, woneTET̂ t̂ Ehschede, Oosterstraat 17,
wordt in dit bedrijf als 4e agitator beschouwd, in het bijzonder
bij deze staking. Hij is lid van de E.V.C, en vermoedelijk eveneens
van—jfó sympathiserend met de C.P.N. Hij is statenloos en heeft
van November 19̂ 1 tot Maart 19̂ 2 in het concentratiekamp te Amers-
foort vertoefd. Op 7.5.19̂ 2 werd hij voor de duur van 1 jaar uit
de bewakingsgebieden aan de Oost- en Zuidgrens gezet, in verband
met poging tot verbod en" uitvoer van goederen. In 19̂  werd proces-
verbaal tegen hem opgemaakt terzake van het plegen van straatschen-
derij. In dit jaar werd hij gedwongen in Duitse militaire dienst te
gaan. Gedurende de bezetting ontving hij extra brandstoffen en leve:
middelen. Vanaf de bevrijding tot September 19̂ 5 l£ hij in Neder-
land geïnterneerd geweest.

Hij is gehuwd, doch leeft thans gescheiden van zijn vrouw en
l heeft een verhouding met Johanna ter Riet, geboren 6.3.M5» twijn-
Ister, wonende te Enschede, Wattstraat 15, die eveneens lid is van
de E.V.C, en van de fabriekscommissie in genoemd bedrijf,.

Op een door Kammttler ingediend verzoek tot voortgezet ver-
blijf in Nederland werd dezerzijds gunstig geadviseerd aan de Rijks
vreemdelingendienst. /

A A N :
Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

te
• s - G R A V E N H A G E t

De Heer Procur«ur -Generaal,
fgd. Direetiw van Politie

te
A R N H E M.

(2)



(2)

De stakers gaven na 1 dag staken te kennen, dat zij op Za-
terdag, 10 Januari 19̂ 8, het werk wensten te hervatten, onder
voorwaarde, dat het loon over de uren, gedurende welke gestaakt
was, zou worden uitbetaald» Dit werd door de directie geweigerd.

Intussen bleek, dat de stakers begonnen waren met eê steun-
actie. De door middel van steunlijsten gecollecteerde gelKtóji kon-
den worden afgedragen aan de op dit bedrijf werkzaam zijnde tex-
tielarbeidster Maria Josephina ten BOS-GRASEOF, geboren te Lon-
neker, 28.3.1915i godsdienst R.K., wonende te Enschede, Pluim-
straat 93» Laatstgenoemde is tot op heden op geen enkel gebied
op de voorgrond getreden. Zij is een zuster van de bekende com-
muniste Antonia Geertruida Kempers-Grashof, geboren te Enschede,
15.6.1905, wonende te Enschede, Hofstedeweg 109, 19e candidate
der C.P.N, voor de gemeenteraadsverkiezing I9̂ o.

De vakbonden werden in deze niet aangezocht hun bemiddeling
te verlenen.

Na een bespreking met de directie werd tenslotte op Vrijdag,
16 Januari l9*+8, het werk volgens bekomen inlichtingen onder de
oude voorwaarden hervat.

Gebleken is, dat ongehuwde arbeider^, die met een steunlijst
hadden gecollecteerd, F 7.50 hebben uitgekeerd gekregen, terwijl
de andere ongehuwden F 5*- ontvingen. Het bedrag, dat aan gehuw-
den werd uitgekeerd is niet bekend geworden. Het grootste deel
der arbeiders is ongehuwd.

Zoals gewoonlijk wijdde het dagblad "De Waarheid" een aantal
artikelen aan deze staking en verklaarde, dat deze gewonnen was.

In het nummer van Zaterdag, 2*f Januari 191*?, deelde men ech-
ter mede, dat het H.T.B, bezwaar had gemaakt tegen de voorgenomen
verhoging van textielverstrekking, n.l. van F 7.50 op F 15»- per
drie maanden.

De firmant merkte in verband met de moeilijkheden in zijn
bedrijf op, dat grote textielbedrijven elkaar door ruiling van
producten behulpzaam zijn, zodat de textielverstrekking voor de
arbeiders in deze bedrijven gunstiger is.

Aangezien in zijn bedrijf slechts garen wordt vervaardigd
en dit artikel als ruilmiddel niet zeer gewild is, baart elke
periodieke textielvoorzienlng aan de arbeiders ,d© directie zorgen

De Commissaris van Politie,

X/6



SEfeEIff E-POLITIE DEVENTER.

No. 3967

Onderwerp;
"Werkstaking bij de ff.V.Erven
Ankersmit, te DEVENTER."

Vol3no.

R AP P O R T.
. /i •

l
Aan de Heer
Commissaris van Politie,
te DEVENTER.

Terzake nevens'taand onderwerp heb ik, JOHANNBS VAM
STRAATEN, hoofdagent van politie der gemeente DEVENTER, de
eer UEdelgestrenge beleefd het volgende te rapporteren;

Op Maandag, 15 December 1947, van 7.30 tot 17.30 uur,
staakten 12 tot 15 meisjes, werkzaam bij de C. V. Erven Anker-
smit s Katoenfabrieken te DEVENTER, afdeling spinnerij, het
werk. Ten gevolge hiervan v/aren nog enige andere, mannelijke,
werkkrachten gedwongen tot werkloosheid. De aanleiding tot
deze staking was het optreden van een werkbaas, PENN genaamc
die zich door enige van zijn maatregelen het ongenoegen van
de meisjes op de hale had gehaald. Sij eisten de verwijdering
van baas PENN uit de fabriek, stelden zich in verbinding mei
de E.V.C, en besloten, na een vergadering, op Dinsdag 16 De-
cember 1947 weer normaal het werk te hervatten, in afwach-
ting van de uitslag van het overleg tussen de directie en de
E. V. G. Wanneer op Vrijdag, 19 December 1947, aan de eis van
de meisjes niet was voldaan, zouden zij wederom het werk
neerleggen.

Op Vrijdag, 19 December 1947, te 11.30 uur, staakten
+ 40 meisjes van de afdeling spinnerij het werk, omdat aan
"Bedoelde eis geen gevolg was gegeven, ten gevolge waarvan
+ 40 andere arbeidsters noodgedwongen het werk moesten neer-
Te gge n» De Staking duurde verder de gehele dag, doch op Za-
terdag, 20 December 1947, werd het werk normaal hervat. De
directie van de fabriek is gedeeltelijk aan het verlangen vai
het personeel tegemoet gekomen, door PENN, voornoemd, té
ontlasten van de sociale aangelegenheden van het personeel
en deze werkzaamheden op te dragen aan een onderbeas.

Waarvan door mij is opgemaakt, getekend en gesloten, dit
rapport, te DEVENTER, 20 December 1947.

\>
Gezien en doorgezonden aan:

de Heer Commissaris der Koningin in de provincie
Overijssel

te ZWOLLE
de Heer Procureur-Generaal fgd.Directeur van Politie

te ARNHEM.
de heer Burgemeester van
de Heer Hoofd van de (Sen

te 's GRAVEN

êven/ter ,
Ji De Conjmiss

DEVENTER.
trale Veiligheidsdienst
ÏAGE.

22 December 19̂ 7.
aris van Politie,
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t l X B O J! 0,,,

IH»

Onderw«rp_5

BUREAU 8
/#-/***/?

K A F I' u. B, f. /

Brigadier vtua
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t» 3r&ppoziE«jr«(i.
Op Vrijdag $2 £feoemb«r 1947- AM riafsldaegö te 3 *wr fr«*i «r «
riiïi plaat» van sreeücende textial»rt>eia0r* in a» n^el van ««1* van
iKjnd tiari A* 8tev«ii*«n<ia6strRat no. 46 «sü>ier.

üp 4«fti v«r^«*öriïxg 41e oneer leiding »toml van het
tt war*]» afcnweBig pla« mimifl 400 pflysoi^n.

D« verf*<l«rlnÊ ««xt piopimd d or ê» vo:,r*itï»r A.C..^. QaXle,
Voeatjr&at no. 6t alhl»*-, 4 Ie na de otiriw«al^« tófel^oss te h*tit*m
h»t •woord gif & n M. v«n T)ill<p. wexélwxls tam

ier 4i • alniör. ïipr«k«r ««gt dat hij w»* IJorp*r «f
d*

fabriek. Hljk «tt&a vrl«md<mt teh ik hoö hot met julllo «l
«r «ftl tKHNUni uitb«t«8l4 tot ean h«« pl»tonsilo«.;« «15 waniiaer dn to»»t€ïi-

«r 10 uoudwï wi| Of.* het wxfaw* kri jg«ö. Kr cal ««B ^pöarpotje
ei» ix»v«i bet

«a «nd«» a0o4«Q9ali«n. Ov«r é«w golden aal
an. JSwur «v i» veraooht ê«M ptI4(Ha nog e n %î é te

«tuin «n bi»r m»t «urn te ko»en, «wat «Ute <J* tt«ate:.:t,-iifH: woz^f v«jdfcr«-
'

eohtar iro rslcHtls «IJ» üWt o»e apöarpot Je dat htt nl«t öoor
paalde p«r«ori«o wordt ultö«put. Sprekar wilde volder»* el jn a«g «n kort
«i jji want ^ IJ v«n»»oht *m *toi»loop van izitermpt

ï l«rtJii w«rd h«t vojrd ^«vo«rA do r ICgJcp^r . li
uit fwent» «a ê»i« ^pwUs: oiigevwer als volgt i WaoM^r QSB
m«ft een OB^emaBwr, 4»t !• <ÉMH w»rfe«lijk w<»«t t* Iui9t«r«n oa dan t»
wè»«n te kf?a»n wat voor de crfteldera van hirt groitat» ts^laiig l».
Ut viwra saorg«ii Aa v»ïm>ïiill»»cl« ratttilDg«n ïm4 gw^O'.^rd^ «l.jn Baart |«
•ü ik nog^a»ls naar é# Biireetlê g»jpuan «n bij dit

Piwctl* ^evrmi^di l'ijt clj f: n re ld dat ptld iti'»^ fo.no s t* stort«n
»**Eie» 4&ï -iet ?;«ld perso'-mlljk «lüor*<*oa var, ,;ïw ttri.eiüora blijft
d« Dljr^otie antwoor-lde, h«t loon d«t hlerir. Koiat blijft «lé,<*ï *f>
arbeider».
Dlroctle vtm ê« A«t He teef t mi j vnn^k«i'r€ éat «ij aohtïjr 4€ ftr*
«tont «ft «»tii«t4)er «oa h«t 3p««kïït }i®:&t5®M 4® «Pld«a In fe«»t f enAji •

t« CQntïtïl»reij« tij kun.;«n ^wllle niet yj. -ss s *;,«.• «n imnt -IA£ nou juiUi

».!.«% wnvtevkfcelv l»* to»drljf ia «Mar feil j? «
d» st«klEg Wüatt er

OoaÉBi»»»ifls van Poli tl*
t«

. 11 ft o»



&e*è

•*» J» f ff

e* voor al»

is eehter »i«t oeUMkt behalve dft* a** é« lentiPMiit* Vo-r éeae
11 jfce aftttier VWi eftaredea »0et O®» WOOX6 <MR WDte»t fcltafetfa «M»
a4r«* VÏ*P at* Sftflfeeytaft, 'B» s**is»»a*«llex» «HA' hit nieuwe €f.i«0.
é« kl«eh*«n •«» 4e wrtwlèer* «iet1» «wrAegieen» ftt* iMtbertuai txiflct'Ae

IA d« fo0fk èv v^^röi* d« follti«Ér' v«u it
t® *t«ll«B# M 3 ft»fe%«« jga4««ht ö« htsa^ftr tri ,

uil «tor d» ftd>rt*k ia» 'filt i» hun <ttót«r »i*t «»Ittlct
«Ij g* ïmlf vaia ,tó|a oa!^aai«alii*« Luim* wij ten*» ««m te ,»i$n te «11
tea het bedartjic» diu» »13^ «14 4» «tft*t tet eitse «loe» tvexte«ïi jkhetA
ci«n. Strip on «tel «iööü SMU'^ orde tij mlie im^an^lae on dv=ing Uw
«Uw& ai». 'S»». townreelcb M j a «iinm dit» ü,:«f«B wuri^i a>.irlelA ®«
burs ven 4« 5e iii «i* 2® looiitela»!)» t* voejwt eji 4« altgntve ^fafe «ent

Alt binnenkort voor f UlMirg WA. -vemhljneA* it&e-m» «evi
«yyekere het «ea«6 gev«*x49 é* een feïwiii* huli»
«n de fi*".C. tetrwlil stEd«ïr« b«»prate»n boa »1,J in
>ela si j ft«t rio«iatt®n a«t «M

tsen ^lat olot of de at4ikint;a R.ldlii, hieraan stóiuld ï:.wo«
nl*tt, v«rd«r «üiymi e,^ki«jcn fils to«n «1-J 4»

* «fg«»lett het twoiale flnAB* Üleinfö «*ou ««n. ötöspis^ w*««»
het oyvellei»* WMI 4«kt het «%6&:iïJfe.«BöBit» -Aet t*ïn* te$en

' eehrif telljke «tawaiPf was t& - «ateirtelijk wilAe l«*en ateuaaeö* $»ef ««n
pGi-sut^n diw op ;,öt podiura sprong «n «chljn^fcua* h*lt ronken iviu»
4at mn ienooimtlee^t ®seeis blijven «ai ttiet •*ebri*tftlljk

r,.>, »»;«IPS' gfwj^gddif at j difi 't«^oxi vwrder atukcu «fweii aoeaten op«tto«n,
Bijeta all« cuitiwaaifcan :gl»t«ïi hierop e t aan. lüftxm Tverd éoar .het ef*M&fe»

int mll« förb«iS«rtt M| &« «teling l>@t3roklt|n op Heft»»
15 i.oüeEiu.Mr 194? «te 'h«t ï-.erk fe»^s&an. Badat A.c.M. 0«lle, -ie «r-

t«èaö3^n vos* hot vertxawen 4«t mij hedden i?e«tet4 la
etelcijié*MMt&'te' e» de hoop h«<3 ï4i%®apae®î :e» 4et aen «ek d«t
liï hè» ifö de f&'föriek nou etelleaf «evA «wt genpvoken ^*«r -Oeiper 4ie
«eer v^i»fiKtt|li*ti*eh» »ede hielA ^o«r ie 'S.t.O. C|p
1947 hebben elle urbeidexe op 4© M 8e f«briek en «jv«ïn«®ns op de f«bri*k
van. JC»r«t«iï öe waj-kswïasahederi ho-rv&tt itodat 40 wilêto s-k^ln^en op $ io» •
vepbe* en op t? Kevettteer 194? ttHt£eex4ke» bij A* ie fabrieken
hoev«n al&lftr en feii £tewten*flti«Aitil4e«t»i»t «lltier
nan «orüR.n t-«»ohüu«!d. üpvallc-üd .ms ciat -'.öx at»ki£}§fted%iltt 4at

h®«ft ttitjgeefxekett d« etnöcUig vol te laowde» tot het feitt-er» eiode
hun «iaën aoudöia «ijn ijaüö*-.'illlg<i, tiitaïiö «em h*«I

» aannpo.^.;--- 4» werka^-..̂ ^?!
veri(e4ejfln£ ft$«ti®a« U* «jatrepk» 17*30 uur «n. had een

l §47"Wbor Eensluidend afschrift
Tilburg, 16 December 1947
De/Commissarj^>» Politie

J. J. Vrln»»en.
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Gtoderwer»! Staïdüag taM&i»&3jMföurtel» * <v" B U i" • . . : A U

E A P P O H f«, /

&r£«t«3»ad* £«te__
Inspectear van Politie Tïfr«r AdBinistr&tii7

, . . geatrengi beleefd het na volgend* t» rapporteren:
( ' ' Op 6 D«ceieb«r 194? t» 10.00 uiar werd In 4» saai van

** ~^~, *j?*?o oafe Kma XaxïMi «as 4» itevenaandueatraat 1» Tilburg *4a IMP»
",' H i ; 4*7$ f*4earias eekouden door d« stakers van de AABe-rabriekon. ei '
' :̂ / Lakenfabrlek ma Kerst *n «n de Wollenetoffenfabrlak De Soo

Vaa BiJ3ct ali«a te f ilbuxg* B«a» vsrgaösrlBS «tosd onder
van tot stakin£scomité (v^a?sttt*x>: A.C,g.Gallé).

toear Galll
lïi j be^on sa«t naar voren t@ brenü»n dat de

van de AaBQ-fabri.-kEn van ïa^ning wao dat hlj(Öallé) niet
de gte-«ehilct« raan v«ss «n de staking t« leldea, na de staking
dus tot fe«t kl«9$*n va a ««a nieawe oïtóernemia^ara«d, «a-^rvaEi
t ©t RH twi d«»l oi-tMMkt, wetvtt mtr&m överge^s» ea 4*
d«r* soud@at 20 2egt epa-tker, clan wel wet o n wie si| souöen
K«Ö* Spr*k«r deelt mede aan d© d ir eet i« van de AaBè-fa&ri^ï
iï«t voor»ttjl to h»bfe«n gedaan &m hetgeen door de arbeiders
verdiftiMi boven het in h«t C .A. O vast ̂ e stelde loon» la een
te stort«n dat eou woröen aaïigewend ter leniging van cl* sociale
aood «mayia eouBalge arteöiösrs eventueal kcm;n te v^rkarea doca:
huiselijke o«standifih«KJen, %iek%ea en?,. Dit voorstel i>ou si^n
varwwrjp»». ?oar%8 deelt »|rek®r aede dat bi3 SmióenialiGrB-Caöaftr ,
tcjctielfa^riek %«& tilbarg, de oude laaen nog worden uitbetaald.
lat op iieee fabriek kan, fea ook eldero» aldu» concludeejrt e^e-
kar, <iua moet de staking worden öoor^eset tot de strijd i» ö»- '
wonrien. Y^rvolaöns versoekt hij ««a d -r r arbeiders va.n de Sollen-
stoiTejxIabriek B» Rool^- Tan Di^k, alwaar de arbaid^rs w t«*
spreJcin^en aot de directie besloten Baandag S Beceabcr «•«* het

%« Jaervattea, de vergaderiiag oede te delea welke r*j»üta-
de fftakiag ben b&d <»ps«laverd»

-en onbekrmd geblevtn arbeid cr^ van ei e ze labrisk deelde
dat overeengelcöffien was dat de lonen die het loon-plafoaa *

souden o v er ach rij den slecht® tot dit plafond e oud en worüen
betaald.» S»t •verUgt «®u «©bter In een feada, «l»
door Galle bedoeld, worden Cj*»tort en bij aventuela
van eie t-liJfeöbeiaiddelaarB aan de arbeiders worden uitbötar;ld.
Toorts dealde apr^ker meda dat overeertgökosea «a» door
groep arbeidere dat door h«a 1JÊ van htt pi^amieloon
afg^irtaan t*a behoeve -ma de stakers i» de andere
vea.

--', i Tenroljpiaa weM bet woord g«r¥o0rd door de
1/ • f van het sttóiagsööiait* lumtB Biiiay.

apirttkear laaOct: sösaai©» staker» dl» op ®Mssns
a trachten te v^rkri^jgea*

Van a« + 100 arbeldf-rs (voornaaislijlc v.evere) van de AaBé-mbri#-
4»m aie i» de «e*k vaa l tot i B»c*Éb«qr toet «rerk b«rv«t fe»^b«m
£onuea er volgcna jqrftker »i^ii die niettemin gatntoht JméêfêR
van d@ aaa. de staker» aitgekeerte «teoagelden e«n iiitterlög t*

Aaar, oen H-^ ,r
van

te
g I .L B .ü S G.
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/m"

l

spreker wil de dlrpotl* van d« WoIlenBtoflwnfabriek
B* ItooiJ-Yan »1 Jk M»*r san A* arbeid are uitbetalen wanneer
to« fLUetots tQfistemaing wordt verkregen.
Sjiroker verleiasart dat a»t d* Vakbond bisprekii^en sijn
en dat s$o sjoeéla «agftM 3* cowtact s«l worden Ë*»o«ht net het '
Ï.V.V., d» *E«nör»cht" «a *8*. I«tó>*rtti*"iiaat,Ke *fg* apr*kftr,
eek in d«s« organisaties he«ft man ontdekt dat^ar iet a hapert.
Spreker verklaart vaart* dat hst staklngsooaite aioh in
diag fee«rt mt*l« «et t*ra *fenr$séimi«r* « ipwtowr
tot bescheid bad g*]Gr«£*B éfcfe aen eerst ma$nr «sa» <i« fabriek

men »et dea borsejaeeater kon, px»t«9i»
als

M d a»et voor zijn kind B r en opkomen waaneer aijn
kiai eren in ffioaili3tóa«öen Verkeren»
Sjareker be «preekt 4« rftaeti*» onaer ae arfe<?i4er8 dl« in rie
van aoae waak h«t werk faervat hefeb«a «n a*gt aftt «ij niet ,
ancl*>r« «rb«iéers,in «aomerkliis kwa»«a voer n*n St .
t j» voordat ook <Se andere «talcare h«t w^rk »oad«n hebb«n
H» r«aoti«s>«a de etaking ia Tilburg riders in b«t lanö
kende aey.t spreker öat d» irtakera in Tilbxirg Boaerrteel in a«
vuurllni» sta«n, Beee vtiurlinl», al^nie spaskwr» aag aict

' 9tort*n "oatrt d«n «tja w» «lijm verloren, Daaroai kri^Ken
van ander* «uriieider» ia h«t laaft ®«ld g*»tn«i?d* «n on«« «««k te
st^unan* Vel^eiwi *pr«|cer l»v«rt «Hifi aetle .i» f»»nt« g*hon«t®n
voor d* »tak«ra in Tilburg dca« w««k vreUicbt f 12000.» op

f 1§00d.>« In Aaaterd*» 20
spreker, wil .«•« d* kinderen Taa de ïllburgse «takerB
oa é* «trijd t« v«srg«n9Rkk»lijk«tt. • .

Itearoa w«wft tt«t woord cèroerd 4®or Kor por,
icaa 4* B#tdB» . ' - """"

. Hl 3 spoorde aan d« stakiat tt; blijven voort s«tt«u totcat
«venala l>i j Be Rooi J- f sji M^k en Jansen- é« Hor ion,
aA& d* arbeid ere aoïtó«a «örd«a g«<danii*

Vol^^s spr«k<ïr r.oaden üaaöoaé;, 6 Beo«s%«r «n
9 Bee»x^»@r a»* docar 4« F,.V.ö. w«éer<Hi bosprekin^i
Hij «poor<i« c« staker» aan als een «Kua achter 40 stak;

het woord gevoerd door «en onbekend
ven spreker tilt de mijn»tre^k, üie e^n uiteenzetting ^suf ever

bond van arbc-ldörs in h«t »i job s drijf .
ladat pe«B»fiftn werden g«vmièêd voor h^t vormen van »«a *

initiatief .comité osa t* komen tot en Alt;e»«r» Bond voor t«orti«*l~
en %«)@Bitd «ft» genaak* ö«t m*m sich hiervoor kon opt^v^n

3ae«ïrter stakingBOotnit* ) twr* tenslott» h«t
woorcl •p^osr^ d o r _ J .A ,,,f .Sl l^yft »on«nd» t« flltewrg, Jan acharp.

weric

In aa vo&rblja vaak &a$
aa spoorde aan tot voortsetting van <sa

on ta komen tot $04&nlg£ IGHÖ& 4at la de toskonat da
ataat aou ï-i jn van si j» loon aan paar p&öaa ever te

9» versaderiag laad een raptlg verleg.
Op 8 December 1947 hebben alle stakende arbeiders van

de Wollenstoffenfabriek De Rooij - Van Dijk het werk hervat.

IMt*



UITTREKSEL
.1 -- . .«•̂ ••̂ ™ • !.'..«

Voor : PD 209 l Naam ._ WIISEJTAKINGEN

•prlgined in .QD 34? . Naam MANDrUPPMTM...OyERIJlSSEL

Volg nr Ag, nr .?.2./3.y. Aard van het stuk
\

Afz. ...ID-.SOS.Chftd* Datum ,2--

6. STAKING.

Op 5-H-4-7 brak op het confectiebedrijf N.COHEN aan de Lede-
boerstraat alhier onder het uit 16 personen bestaande per-'
soneel (naaisters) een wilde staking tilt, waaraan door alle
personeelsleden werd deelgenomen* Het werk werd op 10-11-47
hervat.
Oorzaak: het vaststellen-tariafloon voor een nieuw te ver-
vaardigen artikel, hetgeen volgens het personeel te laag was*
Resultaat van de staking: nihil»
Slechts de E.V.C, bemiddelde. Van politieke agitatie was
geen sprake.

Uitgetrokken door. JW.! Afd./Secde .....ACD Datum .26̂ .1.̂ .48..

A.L. 17249-'47
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Uwer
t®

fe*tft 4» *«r VUUto^8lE£*it£!* *•!•*ƒ 6 n«t
politla

er «ra vergróftriAg pleatc van stalcertcla
vaa café -m® I*rlaïtó, Öt*vïstnaaj54iaffi' straat lo* 4§

«en t*ï«a£rtal

10 uur
.in d»

artööd «nö«r Iai4.iag" v^n iirt stai^a^scooit» waarvan «r
de bestuurstafel Imoues pla&ta JI»IÏOIMIII. C«*« vvr*
door A.C.;«, ^Lli , s»o«ctKie td Tilburti Ve«straat

t iso 61, ïi® fee-t wóör^ î f a»n l» ^aj^jgj^foft s«oö*M« t* f'ilfeorg ¥al^t*

:..t'. waar" h 13 v&ndaaïi toraffl mMUüêft m«m eruLUt® ^«rels * l»»ll*ïi &**i»kttt «a @*n vj
\ ; • ' ' vrat £0 op* Mij hoopt* 4at ix«t üGnice3ri; $%14 Ĵ9t ü$& e^.»» ^<m i$or4<in

v,

alleen

en dat ,ie staïc^rs n jat ,;o-udt'is
trosi«s. 114 vers0cte
;fapa^p^s> 1*é'k^HB»&'(la£t
hif, m*è» 5»t ' noi vier

te Jiebb
t»

di« personen <3i*
uit.

©«u,

dat ^ .

leéen vsm het
éo Vatorac4 doek dst hij

st«t
ven .*

-iit acfet»,r op d*

Ook, .feafata «Ij *«ü «tótejrhoaö l̂isé wet de 'fei|teiis«iM€eiaajr;,
so'a«i£ti hebben geH,«g4 dat 4e prestatie op 40 fabriek ai*t ia

«r Ê©öd'an' ^Ofe0115Mi«<ieïi sl^m ia-»

t»» '
«ortisn

D» uit«eaa«tting over €e«* turie/looan !%iü «ciater »i«t t» volgen
' i>«t rumoer in ;i« aaiil jwiax «r ^oxi iïi i«<3 « r ^ft-ral no£

worden

o®

«i*

«r
of

saai uit*. wilét «ar aj>

t»

f I L f g ....... %„0A
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bewijs &aar zij op ea» üaaer-iesm |$tea wertem. Wij
40 fabrlfiJcopocrt uitgnga&b aldus spreker 40«& laat OBS «enag«*ind
40 j»«*t biaa«n^^a, &*fci»« wij GJÏS aiets aan vca de
dl* hi©r varkooht worden en ik -wwt s£*l» iat 4« y»1te*«tt *cfct«r OUB
K&l «taan* I/^nt ons dua Sfetaada^ a.s, al Ie u «ut h«t werk gaan. «a 4»
de patroon *tft«£ .£»*. achter oas.

Saa Wï)3föt &»ar a«n «a^ïwBa» «pis!»!* het «teKtëpft- npirwwN
ée gat; «ftt vaia DUIM* h* e f t gusegd batroi'i^ude «tja *Wl&*ft
e.. -n b«to»ittSil& w* a&& „et airtn v^^ ^ arböièörs. i£lj i» het «&
iaot apr«k&r van SmlJstV9ort dn is ir van ov«rtuie<S int 4« Dlreotl»
het te g&té Kal ultb«tal«n «a M| wU »JÉi3rif|»lllJBl stemar.ioé; over l» o t

iet aan iufct w«rk 0a&« Ywrvöst^»»» wtra r*#t w© 'M oof
i'i dar 10d©ri van het

Jaaeeri
EÖÜ aas feeai ii«ï> «n
liij &<m hebben
Jaa»«« «ou h«bbe ri
scheld» n QJ St.
ciie *r »ll«ri aan
EI3 *«gt dsat aan

at. Laabertus.
wle heeft jullie bulten $*s«t% waarop

' »t| $!jft Eelf ^gaan, waarop
"dat ooBKsunistleQfe g«4«»w . Ban begiat hij t*

E. l* S» «£-fc«li4i. a, fabrii»nt*ö »a
t«

wtrk*re
iiij bsvselt ooi'

|t s*t

arbeiders door öt Laato«rttm st«un worüt
ven, è®di Jalervöor s&o*t$a d«»« «***$«% tem«iM« 4» 8t&kia£ t»
ten. Met is ao& steeds 20 a«gt apröker "bond«a julliw g» doa, «rij

««X-ttjnt &iraa«&* S|sr«i«r a»gt I-E B««yl«m te ssijn ^«we at
t« eaa=,"rao«k«a bv* (ifltar da Baiïi "mn arbeiders ia ii*t'

* Si^rvan kan e«tii»^ör 114 «^réem «a «r «rartft
eztst j* 'l>«öt

t*Ja(éH #ü CeMauiiistea Bessst »13taar*
«tn einaar in. êtó mosd t e ge oet

,bocd voor t©jcti«>larb«id«rs aan*

«asiöütifts ''0% on» t se t* liobt*».
»ea «tt verd^ölilhsid t» «!«a&«&« I&&
aotot«roffl ^14 ia iia)ad«Q wordt &e
k»r »«s«t «ravi&m - '̂i?ro:k»»a.«l kost

©r (ï©cr ii-««ja ^esproiÉm' ovtidc
sokrirt- li jk ê«stc»ü mo^st

endere or-
aohtir S* *cb«

hij boe mens» n ~*t «en

da.t ' «r roor
voor

&p t» staalt* «n d«
grootste &mv8fölt« sJfcjr a«.E
t«* Vervolgens vro»e M j «au h«a die

op %e> ©taan «n do hand ia S$
b-Ls-vpE »$,tt«it em

&T wtsxtl ij»«n on
liJich®i4 aanwezig SMUA dat
v«rli«p *cht«ï" aó|| go«d*

uit ««ia e a suadtr kon «en
stmksrö ii«t v»rtr©uw«a in fcet
»«m iroot ü«ivl dtr arlMiiétr»

isniad. »^st*^*ö aiflb woer' vaortEvtiSAg;
aan i:wt werk wil gaan.
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NÖ 272,

met 1 bijlage

Bericht op missive

TILBURG, 7

Volgno,

• 194T7

ACD/

Ik h.eb de eer UB de IGe strenge
hierbij te doen toekomen een rapport n2 39
mijBeïr administratie betreffende een op
5 SVfonaari j l uitgebroken wilde staking
bij de firma M. AËLpT alhier.

Be Commissaris van politie,

kUiv^AU B

: K-f)*m*r;

• -.-.«
• • ; P4:ur« : -M-*- W"

• ..-• y^ • - . ..-. . - ' f » i' i • n*

•den Boer H©©f d :van .;dife.
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OKDEHWEBf: Staking lollenstoff enfabriek

X A * * O R f

Op Woensdag 5 Februari 194? te omstreeks 15.00 uur, is er een wilde
staking uitgebroken onder de arbeiders van de voorspinnerij d«r
Wolleaatoffenfabriek van Se firrn il. AEIKI, gelegen aan de Eikenstraat
Jftï 59 alhier*

Op deae fabriek zi ;n werkcaam 150 arbeid«ra. Uit een Ingesteld
onderzoek is gebleken dat de reden van deze wilde staking de navolgende

Op bovengenoemde fabriek bestaat een zoogenaamde PabriekJcorataissi»,
bestaande uit € personen, die eijn gekozen door en uit de arbeiders,

Bese commissie was aan de beurt van aftreden, «aodat een nieuwe
commissie gekozen moest worden, doch alle oude leden waren herkiesbaar.

Onder de leden der commissie bevond zich een persoon, dis hoewel
hij de meeste stemmes» had verkregen, niet als lid van genoeade cö«nlssi<
werd aangenomen, omdat hij niet was georganiseerd.

Dit was niet naar dan fin van «en deel dar arbeiders dl« toen «en
nieuws verkiezing «lachte,waarbij werd n»degedeeld,dat d* bedoeld* on-
georganiseerde indien hij herkozen werd els lid van bov ngenoemd» fa*
brieks oomffllssle toe aou treden tot d« organisatie.

Door de Directie «n bat bestuur van de organisatie *st „Laatoertua *
/noodig werd niet/geoordeeld.dat er nog een nieuw» »erkiesing sou plaats h«bben

Hierop zijn 22 arbeiders van de Af d.voorspinnerlj instak, ng
«n hebben de fabriek verlaten,

Voor dat «Ij *ieh verwijderd» deelden el j san de diraotie
dat de arbeiders werkeaam bij d« firma Shomas d« Beer 3 mud bracdstóf-
f«n hadden gekregen «n dat ook «ij steenkolen moeeten hebben,daar de

( fabrieken vol gestopt worden met steenkolen «n de arbeiders geen brand-
stoffea b«bb«n.

Boor fcet g*o*tste deal van de arbeiders,we rkaaam op genoemd* fa-
briek werd deee staking afgekeurd en als ongemotiveerd besohouwcU

Van de stakende arbeiders sou de eene helft zijn georganiseerd
bij de fabrieks «rbeidersbondBSt.Lafflbertua" alhier,terwijl de andere
helft niet is georganiseerd.

Ir is uit niets gebleken dat bij &*0« staking leden van de E.Y.O,
of C.P.H.betrokken gijn.

Op Vrijdag 7 Februari 1947 te omstreeks 8 uur hebben de staksnde
arbeiders zich aan d« fabriek gemeld en sijn onder e«nlg protest weer
aan het werk gegaan,doch het grootste deel van deee arbeiders hebben
tegan over 8 dagen hun ontslag aangevraagd.

De directie is niet voornemens aan de arbeidere brandstoffen te
vers trek Keu, daar aulka niet mag, do oh indien «ar «p meerdere fabrlaken
0a»ndstoff*i|; «allen worden verstrekt zouden «IJ teneinde ongeaoegen 1»
voorkosiia toiar ook niet buiten kunnsn blijven.

Bij &«s« staking hebben cioh geen incedenten voorgedaan en alles
had «en rustig verloop,
**& Tilburg, 7 labruari

den Heer Commissaris van Politie
te

g I L B U H J»



G E H E I

p 61-47. » -,̂ ^̂ Enschede,f

Onderwerp: Staking Enschede* eher-
Katoenspinnerij « |

ïfc'ft-X' r~r i r —

-^-v^
6 FEB,

Onder teezending van bijgaande courantenuitkriipsels be-
treffende de in deze gemeente plaats gehad hebbende wilde sta-
king in de Enschedesche Katoenspinnerij (E.K.S.) aan de ïUg-
tersweg, heb ik de eer UEdelGestrenge het navolgende te berich-
ten.

Van de zijde der directie werd omtrent deze staking het
volgende medegedeeld. Tussen de textielfabrikanten alhier be-
stond sinds l Augustus 1946 de mondelinge overeenkomst, de ar-
beiders voor 5% van hun bruto-salaris aan textiel te verstrek-
ken. De E.K.S. hield zich steeds aan deze afspraak eh verstrek-
te textiel, w.o, wollen stoffen, aan de arbeiders» niettegen-
staande zij, zelf uitsluitend katoenen stoffen producerend,
moeilijk aan wollen stoffen kon komen.

( Van overheidswege is bepaald, dat aan dé arbeiders» ingaan
( de l Januari 1947, maximaal voor 3% van het brüto-aalaris aan

textielproducten ter beschikking mag worden gesteld.
Aangezien een gedeelte van het vrouwelijke personeel met

deze 5% van het loon nog niet voldoende gespaard had, om hier-
mede de beschikbaar gestelde textiel te betalen, werd dit ge-
deelte aangezegd - aldus de directie - dat bedoelde 3̂  hiervoor
ook benut kon worden*

Het vrouwelijke gedeelte van het personeel nam er geen ge-
noegen mee zolang op textiel te moeten wachten en ging Maandag-
morgen, 27 Januari 1947, in staking. Het betrof hier een 30-tal
vrouwen en meisjes. Het gehele personeel van de E.K.S. bestaat
uit ongeveer 150 personen.

Dinsdagmorgen d.o.v. stemde de directie toe, direct de be-
doelde wollen stoffen te verstrekken̂  aangezien haar gebleken !
was, dat meerdere fabrikanten zich niet aan dé olsrereéngekomen i
5J5' hadden gehouden, doch zij weigerde de helft van het loon
over de uren, gedurende welke gestaakt was? te betalen.

De vrouwen gingen daarom weer in staking en de directie
moest om technische redenen, als gevolg van deze staking, onge-

( veer 75 arbeiders van het werk uitsluiten.
De plaatselijke afdelingen van de vakbonden kantten zich

tegen deze wilde staking.
Opmerkelijk was, dat de E.V.C, zich zeer actief toonde in

het verlenen van haar bemiddeling. Door deze bemiddeling, waar-
bij de vertegenwoordigers van de E.V.C, zich, volgens de direc-
tie, correct en juist hadden gedragen, is op Zaterdag, l Febru-
ari 1947,op een fabrieksconferentie besloten. Maandagmorgen
d.o,v. de werkzaamheden te hervatten, met het motief, dat de
vrouwen de verantwoordelijkheid voor een voortgezette staking
niet op zich wensten te nemen, nu de 75 uitgesloten arbeiders
de dupe dreigden te worden.

A A N
Het Hoofd van de Centrale Veligheidsdienst,
Javastraat 68,
'3-G R A V E N H A G E .
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De directie heeft daarop toegezegd, de gedupeerden
van het loon als wachtgeld uit te betalen, over de periode
waarin zij uitgesloten waren geweest.

Volgens de directie traden de volgende werknemers tij-
dens de staking op de voorgrond s

l,Ant.1e Martha Schuitert»geb,te Enschede, 4-8-1914, tëfctiel-y
arbeidster, gehuwd mét O.Bruinstgia, ,
won, te Enschede, Hulstmaatweg 166 j

2«Karst van Di.1k,geb>te Odoorn, S-3-1916, af zetter in textielfa-
briek, won. Tubantiastraat 36 te Enschede;

S.Martinus Marinus Agterbosch,geb«te Enschede, 25-11-1913, los-l
arbeider, won.Lonnekerweg 39 te
Enschede.

K, van Dijk is lid van de Chr.Geref .Kerk en M«M.Agterbosch
die niet tot een kerkgenootschap behoort, is aangesloten bij
de E.V.C.

C



GEMEENTE-POLITIE TILBURG

d.d.

A. No 232.

met 1 bijlage

Bericht op missive

TILBURG, l

Volgno.

Februari 1947

Ik heb de eer U hierbij te doen toe-

komen een aan mij uitgebracht rapport n2 38

betreffende een wilde staking, welke op 31

Januari jl. is uitgebroken in de wollenstoffen-

fabriek van P.B. van den Bergh aan de St.Joseph-

straat te Tilburg.

De Commissaris van Politie,

Aan den Heer

Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst
Javastraat 68

te 's GKAVENHAGE.
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Onderwerp:staking ïïollenstoiYen-
den "

Op 31 Jtouwl 194? 4*» namiddag» 1» omstreeks 17 uur, Is er ««a tf||i|
stftklag uit gebrokan onder het pereoneel van d* afdeeling apinnarl j op £ft
ffoll«nato£fenf*brl0k «n ttanelfabriek van frederüc B *YM IBlf BF.HG3 .g»!»»»
aan d* St . Jo«eph»tr»0it altaler. ^ •

00 d»«e fabriek w*rk»a on«»v»er 450 j»r»oti«i.üp genoajaaan datuss werft
hrt ptwoitttfl v«n db ft*ft.»pinn«ri4 bet «He gtstaeOrt, terwijl d*

bleven docr dxaaien.
portonen Hia g«ao*»dt« •Ittaelir» «pimerij spraken d*

te* en epooarde beo «AU bet werfr neer t« legs»», indien de patroon niet
d* navolgende eieohea te ge«oet kwn: ' i

Dat »ao de Arbeidere eteenkolen voor buiebrand Terrtrekt werd»o,oïn^,
dat d* Meet* getlnoen «ouder huisbrand voer v*rw*rsiin« mrea.'Cn ut ei-''
arbeider» een ooupon «Mttte*awRr»B «tot ao«»t «rorden verstrekt voer een
nieuw j*k,nae de eiMii*

De thane geldende jareïoie aoot vorboogd tforden .daar d* arbeidere In
verband met de arwsni^ieid van vele «EU» oedeaarbeidere bij vere

ffi moeten eijn «n daardccr de voor ben geldende
minder werd .waardoor »ij nadeel onderviüden.

Dat «ij Biet langwr wewtóiteii te werken d«n 43 uur per *eek en
53 uur^ooal» thana bet «evftl l*.

Oaetreek» 17 uur van genoeaden datoa verlieten ongeveer 120 arbeidere
van de afdeeling fipinöerij de fabriek, a» t de «Bdedeeling dat «13 dan
wek re«de 49 uvar haddai gewerict *n d*t *ij «een 53 our oe^r werkten «n ^
eer»t Maandag 3 ttebruari 194? te 8 uur bet werk aouden
01 3 xioi) naar - Jm&ai Imbben begiewit«

Door d«n si-troon 'jpa de ^B.K." fabrisken lp mn d«ce arbeider» ,lf
aan &»*« arbeid^s bokerwl «««aakt.dat hij bereid 10 de
E.L.br*ndstoffen(cokyfi>vati de voorradig* fabriekebrandetof te v«retrekl£en.
alhee*»! dit »|a?ikt &asaomn nl»t iwe^ootHMaJc» te &>*n on geen
tie van textisl,di6 voer liet volk «oo Hard noodig ie,t« laten
gaan. .

?«n coupon kaagöiBn stckf.k^n «n B»Ê onder «eon
worden fli^iwm*

Wat het derwn WQ de «ooaenaaode preole betreft »»ou de directie
ten onderBoeken m iodiea «woïit blljken,dat de arbeider» nadeel haöden
ondervonden. «au dit word«x vergoed*

De werkti# van 5i uur per week la in overleg a» t de fabriekeöoiaaiösiö
Ingevoerd, a»t toetteaaing van de daartoe bevoegde autoriteiten,

.De et«Ucing,dle ale een wilde ataking kim worden beschouwd, staat ü»
faeel buiten ét betrokken organisatie* m ook buiten de ifcbr iekaoommisöl» .
die de etakiag t»ti eterkete afkeurü,

rr neft^en Bich gsön eawnwdiolinsea o£ anêere incidenten
aoodat alles een rustig var loop
Aan

3en leer Co«cii»e«ria van

t*
f ..ji ..... i..a.'....ir t..».
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pp 3 Februari 1947 tt p»tr»ek» 8 uur fa*bü«n allen fei^ d» etaklnc be-
troktasa «rbeid«r« h*t w«rk weer b«r»»t, dooh «aalg» dar loiditic gaven-
d» pörooata van éWM» e*«king,dr«i«d» iadlen d» arbal4«r» van
kiof f ir»noi»*l« DAd«l*n aoohtwa ond«rsnwton,iii4 Woansdo
1947,weerom in rtatk og «oodtn 0Ém«

Bij e*B door one r«pport«urB Ingaetelö, on<a«reo*k Is
geen dar arbeiders dl» b«bb«n gictaftlct aantal >ten cijn bij d»
de meeste hunner «ijn niet

Boor leden wvn d« C.KK.diê op &•$» ffcbriek werkeaBm «ijn.werd 4e»
«e etaking Teroordeeld ale ««a ongetaoriVeerde e tak ing.

3 F»liru«iri 1947.
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Onverantwoordelijke vrouwen en
meisjes dupeeren 80 arbeiders
ONTACTISCH OPTREDEN VAN DE DIRECTIE
Beeds in ons blad van gisteren niaakten w$j melding van de staking,
welke Maandag j.l. by de Enschedeschc Katoenspinnerij is uitgebro-
ken. Hierbij zyu 80 vrouwen en meisjes betrokken, dies werkzaam
waren in de droszaal. Beze wilde actie heeft tot'gevolg gehad, dat
pl.m, 80 arbeiders door de directie der E.K.S, zijn uitgesloten met
alle gevolgen van dien.

ReedS maanden geleden werd het
personeel van de Enschedesche Ka-
toenspinnertj toegezegd, dat zg een
lap stof zouden ontvangen. Meerma-
len werd om verstrekking van de
beloofde goederen verzocht, doch de
werkgever meende hieraan niet te
kunnen voldoen omdat hg zich ge-
bonden voelde door de voorschriften
en de onderlinge afspraak met het
personeel ten dezen. Na Nieuwjaar
werd echter aan verschillenden de
lap stof wel gegeven. De vrouwen
en meisjes stonden er nu op, dat zg
het goed zouden ontvangen. De di-
rectie maakte hen duidelijk, dat zij
aan dit verzoek geen gevolg kon
geven, omdat zij anders buiten fle
bepalingen en de gemaakte afspraak
om zou handelen. De meisjes heb-
ben zich er toen bij neergelegd. De
tijd vorderde en van het beloofde
zag men niet. Zaterdag j.L zijn de
vrouwen en de meisjes weer naar de
directie gegaan én hebben gevraagd
om de goederen te verstrekken. An-
dermaal'werd dit verzoek afgewe-
zen. Maandagmorgen om elf uur
deed men nog eens een poging, doch
ook nu weer zonder resultaat. De
vrouwen en meisjes hebben daarop
onmiddellijk het werk neergelegd.

Den daarop volgenden dag —
Dinsdag — gaf de Directie te ken-
nen, dat ze aan de wenschen van
de staaketers wilde tegemoet ko-
men. Deze wilden het werk hervat-
ten, mits de verloren uren zouden
worden uitbetaald. Tijdens de bespre-
kingen hierover verklaarde het be-
trokken personeel, dat ze bereid wa-
ren de helft van de gestaakte tiren
voor ,*igen rekening te nemen,) zoo-
dat de werkgever slechts twee uren
had te betalen. Dit voorstel werd
van de hand gewezen. Als .gevolg
van deze staking zijn thans 70 a 80
arbeidsters door de directie uitge-
sloten.

» De Bediffsunie heeft zich omtrent
de gevolgen van deze staking voor
het mannelijk deel van het personeel
met de directie in verbinding ge-
steld. Deze bleek niet van zins om
verder aan de eisenen van de staak-
sters tegemoet te komen. Zij onttrok
zich ;«an de verantwoordelijkheid
voor de nadeelige gevolgen, welke
uit deze staking voor de arbeiders
voortvloeien. Blijkens een publicatie
aan het Gewestelijk Arbeidsbureau
werd door den secretaris van de
Twentsch-Geldersche Fabrikanten-
vereeniging, mr. v. Eek, aan den di-
recteur van het Gewestelijk Arbeids-
bureau officieel meüegedeëld, dat er
bij de Enschedesche Katoenspinenrij
werd gestaakt - Over de gevolgen,
voortvloeiende uit deze wilde -cöe
voor zoover het het mannelijke deel
van het personeel betreft, ,had gis-
terenmiddag een bespreking plaats
tusschen de Bedrirjfsunië en den dir.
van het Gewestelijk Arbeidsbureau,
over de bemiddeling van de uitgeslo-
ten arbeiders. Besloten werd deze
kwestie op zeer korten termfln aan
den Directeur-Generaal van den Ar-
beid en den Minister van Sociale
Zaken voor te leggen, die in dezen
een beslissing zullen nemen. De wet
op de arbeidsbemiddeling van 1930
verbiedt de bemiddeling van stakers
en staaksters. De vraag komt nu
aan de orde of dit verbod geldt voor |
al het • personeel werkzaam in een ,
bedrqf waar gestaakt wordt ofwel
dat dit alleen van toepassing is op
degenen, die het werk hebben neer- i
gelegd, dus niet toepasselijk zijnde
op de uitgesloten arbeiders. j

T~~jg£ TSedrijfsunie heeft zich niet
'achter deze actie gesteld. De vrou-
wen en meisjes hebben onverant-
woordelijk gehandeld en daardoor 70
a 80 arbeiders gedupeerd. Niettemin
kunnen wij ons zeer goed verplaat-
sen in den toestand, waarin deze ar-
beidsters verkeerden en begrijpen
best dat zij tot deze staking zijn ge-j

IpBiïën. Desalniettemin is een sta-
tüng uit den booze, vooral omdat de
téxtielvoorziening zich in zoo'n ne-
telige positie bevindt en meerdere
arbeiders nu de wrange vruchten
van het hanteeren van dit machts-
middel kunnen plukken.

De directie van de Enschedesche
Katoenspinnerij heeft de verantwoor-
delijkheid voor de nadeelige gevol-

i gen voor de arbeiders, welke door
haar werden uitgesloten tengevolge
van deze staking, van zich afge-
schoven. Toch zijn wfl van meening,
dat ook de werkgever in zekeren zin
voor deze actie aansprakelijk kan
worden gesteld. Herhaaldelijk heeft
zij de verzoeken van haar personeel
van de hand gewezen om reden, dat
zij zich gebonden achtte door de be-
palingen en de gemaakte afspraak.
Toen éénmaal de staking was uit-
gebroken, was de directie bereid, de
goederen te' verstrekken. Waarom
was de directie na deze actie niet
gebonden aan bepalingen en afspra-
ken? En als zij deze op zij heeft
geschoven, waarom deed r'j hst dan
niet op het veelvuldig verzoek van
de vrouwen en de arbeiders. Moest
het dan eerst tot een actie komen ï

Wjj vinden de handelwijze van de /
zijde der directie weinig tactvol. /
Deze staking had door tactisch op-
treden kunnen voorkomen worden;
daarvan zijn wij overtuigd.

Wij zjjn benieuwd hoe deze onver-
kwikkelijke kwestie zal eindigen, wij
zouden een dringend beroep - willen
doen zoowel op de staaksters als op
de directie de meeste toegefelijkheid
te willen betrachten teneinde zoo-
doende tot een zoo: gunstig moge-
lÖk oplossing van dit conflict te
kunnen geraken. Beide partjjen mo-
gen ervan doordrongen zijn — zoo-
als overduidelijk in dit geschil blijkt
— dat de onschuldigen de klappenkragen.

i*"*



Textielarbeidsters zijn zich van
hun verantwoordelijkheid bewust
In de vergadering-van de staak-
sters van de E.K.S., gehouden
op 31 Januari 1947 werd na
langdurige discussies en op
grond var het feit, dat op de
staaksters de verantwoordelijk-
heid rustte voor de .uitgesloten
arbeiders, waaronder verschil-
lende gehuwden en vaders van
grote gezinnen, die op geen en-
kele wijze in de termen konden
vallen voor* ondersteuning of
bemiddeling via het arbeids-
bureau, door de betrokkenen
besloten de staking op te hef-
fen en hun eis van uitbetaling
van de stakingsuren te laten
Tallen.
Zij verklaarden uitdrukkelijk
aan den vertegenwoordiger van
den werkgever, dat zij niet ge-
zwicht waren voor de Fabrikan-
tenvereniging, maar dat zij
slechts na duidelijke uiteenzet-
ting van de bestuurders van de
Eenheidsvakcentrale en van de
Pabriekscommissie op Maandag
3 Februari het werk weer zou-
den hervatten, echter op voor-
waarde, dat geen enkele ran-

ENSCHEDE
cünemaatregel zou worden ge-
troffen. Deze voorwaarde werd
door den werkgever ingewil-
ligd. !
In laatste instantie zegde de
werkgever toe, dat, nu gebleken
was dat de staaksters zich van
hun verantwoordelijkheid ten
opzichte van de uitgesloten ar-
beiders bewust waren, aan deze
gedupeerde arbeiders 80 pet.
van het loon zou worden uit-
betaald over de uren, waarop
niet gewerkt was.
De verstrekking van de beloof-
de textielgoederen zal normaal
voortgang vinden.

Staking bij E.K.S.
opgeheven

l Na verschillende besprekingen, die
gisterenmiddag In het schaftlokaal

l van de E.K.S. tussen de E.V.C, met
de staaksterg en de uitgesloten ar-
belder* en de directie plaats von-
den, werd overeenstemming be-
reikt. ;
Maandag a.s. zal het werk worden

/hervat.
Naar wij nog vernemen hebben de
staaksters, zich van hun verant-
woordelijkheid bewust, de eis tot
uitbetaling van de uren die ge-
staakt werderi'i om de beloofde
.textiel te verkrijgen, laten vallen.
Ten aanzien van het beschikbaar
stellen van deze textiel werd vol-
ledige overeenstemming bereikt.
Over enige andere punten zullen-
hedenmorgen de besprekingen nog
verder worden gevoerd. ,
Hierop komen wij Maandag a.s. nog
napier teru'



C..V.D. Vriezenveen, 17 December

Br. Eb. 145/-46-Geheim.

Onderwerp: "Wilde .staking bij Textiel-
fabriek N.V.aigtersbleek O ,2&&)
te Enschede." ' /'

In aansluiting op mijn schrijven No,143/-46-Geheim,
dato 16 December 1946, betreffende de staking bij de textiel-
fabriek ïï,V.Higtersbleek te Enschede, heb ik de eer U Hoogüdel-
Gestrenge beleefd te berichten, dat deze staking op Maandag,
16 December 1946 weer beëindigd is. Bij deze staking waren een
60 tal arbeiders, hoofdzakelijk vrouwen, betrokken.

A a n /* t 3*

Heer Hoofd van den
C,V.D,

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



£• 2* P.*

Br.Mb, l43/-46-Geheim,

Vrieaenveen, 16 December

Onderwerp:"Wilde staking Textielfabriek
'R.V«Bj%ter3bj.eek te Enschede."

Hiermede heb ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd
het volgende te berichten.

Op Vrijdag, 1JJ December 1946, is in de Textielfabriek
N.V.Rigtersbleek, v,h. G.J, van Heek en Zonen te Enschede een '
staking uitgebroken onder het personeel van de voorspinnerij, 'j

De Directie van N.V.Bigtersbleek heeft pogingen in \t werkgesteld om haarnpersoneel ook van goederen te voorzien,

die niet in de fabriek gemaakt wordent £00 is overeengekomen
met enkele confectiefabrikanten, dat dit personeel bij den
gewonen winkelier tegen inlevering van textielpunten kleeding
kan kcxnpen. Daarbij is vastgesteld, dat een man 60 punten moet
inleveren voor een costuum en een vrouw 40 voor een mantel.

Deze hoeveelheid punten wordt door het personeel
van de voorspinnerij te hoog geacht. Alle pogingen van de Di-
rectie om dit verlaagd te krijgen zijn mislukt, niettegenstaan-
de alle medewerking van de Direatie is het personeel van de
voorspinnerij tot staking overgegaan. Deze staking wordt noch
door de vakbonden, noch door de fabriekscommissies gesteund,
zoodat het derhalve een "wilde staking" is«

J.

A a n
Len Heer Hoofd van den

C.V.D.
s-GRAVEHHAGË.



Plaatselijke Inlichtingendienst
A l m e o.-

Kabinet;-^, i-vo. o D

Almelo, 11 December

De in Uw schrijven dd. 5 December 1946,
18 bedoelde personen zijn:

Hendrik Planting, geboren 2? Augustus 1916 te Emmen, tex-.
•cieiaroeiaer (^ontslagen als spinnersbaas)-, gehuwd, N.H.,
wonende te Almelo, Bornerbroekschestraat 208;
Gerrit Hendrik ïïilenberg, geboren te Stad-Almelo, 16 April
1902, textielarbeider, gehuwd, N".H., wonende te Almelo,
Irisstraat 21;
Qerhardus Johannes. Steff ens, geboren 15 Maart 1891 te
tRij ssen, wever, gehuwd, R.K., wonende te Almelo, Hanter-
mansstraat 4.

Aan: het Hoofd van den
Centralen Veiligheidsdienst,
Javastraat 68.,
's-G r a v e n h a g_e.- \

Het Hoofd van den
Plaatselijken Inlichtingendienst,



C. V. D.

•gr.No.124/-46-Geheim•

Onderwerp:"Proteststaking, enz,"

Bijlagen : "Drie rapportjes."

29NOV.
Vriezenveen, 27 November

Ingesloten heb ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd
te doen toekomen een drietal rapporten, blauwgemerkt Ko.l, 2
en 3, &ij verstrekt door mijn medewerker "K",

Ten aanzien van liet rapport, blauwgemerkt No.l, wil
ik veronderstellen, dat door de varkenshandelaren wel is uitge-
laten, dat hun bond geadviseerd heeft om de "onlusten" voort-
gang te doen vinden, doch dit zal wel moeten worden verstaan
als "blijven protesteeren tegen de Overheidsmaatregelen". Het
wil mij voorkomen, dat de hoofdbestuursleden van dezen bond
zich wel niet aan opruiing schuldig zullen maken. Mogelijk dat !
één of ander plaatselijk bestuurslid iets dergelijks eigener
beweging gezegd heeft. Bij navraag kon door mij niet worden
vastgesteld door wien deze uitlating gebezigd werd.

Voor de beide andere rapporten verwijs ik U.H.ü.G.
nuar den inhoud.

A a n
den Heer Hoofd van den

£. V. D,

'S-GHAVEÏÏHAGE.



24 November 1946

Br.Ho. /-46

Onderwerp: Algemeen Overzicht.

R A P P O R T

Hiermede heb ik de eer U Weledelgestrenge
beleefd het volgende te rapporteren.

i f\ \ /""* Volgens afgelegde verklaringen van E.V.C.
Te nl'w.eAo leden,/hebben meerdere bestuursleden de E.V.C. afd.

Textiel, wegens onderlinge onenigheid .als bes:
lid bedankt. Hierdoor bestaat dit bestuur s'leen t s

l uit ~2F"Jp"ers"bnen, genaamd: -Planting voorz., Leu-shuis,
l G. F?t e f f aas. Hartemansstraaï T,~ te Almelo en ÖĤ n -
f berg. Op Vrijdag 29 November 1946 zullen in IsenlT-
I^FeTrvergadering der E.V.C, nieuwe bestuursleden
;- worden gekozen.

Doordat enige varkenshandelaren tot een geld-r
boete veroordeeld zijn, wegens het Mishandelen van
C.C.D. controleurs bij de jongste onlusten op de vee-
markten in Twente, was door de varkenshandelaren on-
derling besloten dat deze kosten gezamenlijk gedra-
gen zou worden. Volgens verklaringen afgelegd door
enige varkens handelaren, worden de opgelegde boetes
aan de veroordeelde varkenshandelaren terug betaald
door den Bond van Varkenshandelaren, waarin deze ge-
organiseerd zijn.

Tevens zou door de bestuursleden van voor-
melden Bond aan haar leden mondeling geadviseerd zijn,
dat deze onlusten doorgang moesten vinden , tot de
eisen der varkenshandelaren ingewilligd waren.

lij de Ueuwarder Textiel, gelegen aan de
Veldkampsweg te Almelo, trachten op Donderdag 14 ïfo-
vember 1946, leden der E.V.C, de overige arbeiders
aan te zetten om het werk neer te leggen. Als argu-
ment en leuze werd hiervoor door hen gebruikt:
"De unie van Vakbonden hebben ons aan de firma ver-
kocht". Hierin zijn zij echter niet geslaagd, doordat
een zeer groot deel der arbeiders/sters niet georga-
niseerd zijn en van de vorige gehouden staking alleen
maar financiè'tLX verlies hebben ondervonden. .Verreweg
het merendeel der abbeiders/sters was tegen het neer-»-
leggen der werkzaamheden.

<L
ƒ o-o-o-o-o



22 november 1946

Br,No. /-4-6

Onderwerp: Proteststaking bij de
Firma ten Cate, Textiel-
fabriek te Almelo.

RaA P P O E T

Hiermede heb ik de eer U Weledelgestrenge

beleefd het volgende te rapporteren.

Op Donderdag 21 November 1946 des namiddagé,

zijn door de arbeiders der afdeling voorspinners bij

de la. ten Cate, Textielfabriek te Almelo, gedurende

een half umr de machines uit protest stopgezet. De re-

den hiervoor was dat in de kleedkamer'van deze afde-

ling, herhaaldelijk goederen worden vermist. Hiervan

wordt door de arbeiders verdacht den heer B. de Winter,

die deze kleedkamer moet schoonmaken . Het vermoeden

onder de arbeiders, dat &ee*̂  B. de Winter tevens als

handlanger van de Directie optreedt, door deze over

de arbeidere in te lichten, was aanleiding oip op Don-

derdag .21 November j.l. van de Directie te eisen, dat

deze de toegang tot de kleedkamer geweigerd moest wor-

den. Deze eis ging gepaard met stopzetting der machines,

Ha een bespreking met enige Directieleden, werd door

de Directie de toezegging gedaan, dat zij zou trachten

voor deze werkzaamheden een ander geschikte persoon,

te vinden en deae hiervoor in de plaats t© zetten.

Hiermee gingen de protesterende arbeiders

accoord, waarna allen het werk hebben hervat.

o-o-o-o-o-o



22 Kovemb-er 1946

Br.ffo. /-46
Onderwerp: Pfcotewt tegen arbeider >»V * l/"**' *;

bij de firma Scholten.

E A P P O R3?_

Hiermede heb ik de eer U Weledelgestrenge
beleefd het volgende te rapporteren.

Op Donderdag 21 &ovember If46, is door de
arbeiders der weverij van de Pa. Scholten, ïextielfa-
briek te Almelo, geprotesteerd bij de Directie, tegen
den op Maandag 18 November 1946 in dienst genomen ar-
beider genaamd fferard WoJ tvmia, wonende te Vroomshaop.
Voornoemde Wolthuis wordt door de arbeiders der Afde-
ling weverij beschuldigd van verraad in de bezetting
waardoor 2 personen door de Duitsers gearresteerd kon-
den worden. Voor zover bekend ie door de P.H.A. naar
de bestaande beschuldiging een onderzoek ingesteld,
waarbij geen bewijzen konden worden aangevoerd, waar-
na vrijlating en buiten vervolging stellen volgdan.

Op Donderdag 21 -November j.l. des morgens
eisten de arbeiders der weverij, doormiddel van de
E.V.C, leden van d«n fabriekskernraad, dat voornoemde
Wolthuis onmiddellijk ontslag verleend moest worden en
deze zich niet meer in de weverij mocht ophouden.
Werd aan deze eis niet voldaan, dan volgde stopzetting
der weefgetouwen, tot aan deze eis was voldaan.

Ha een bespreking met deze kernleden, zag
de Directie zich genoodzaakt voornoemde Wolthuis voor-
lopig te ontslaan. Van Directie zijde zal een nader
onderzoek naar deze beschuldiging worden ingesteld.
Is deze beschuldiging ongegrond, dan zal voornoemde
Wolthuis wederom in dienst genomen worden.

Onderstaande personen allen wevers der Fir-
ma Scholten waren de voornaamste ophitsers om de restee-
rende arbeiders tot het stellen van dezen eis aan te
zetten.
H. Prederiks, wonende Idndenstraat 16, te Almelo (E.V.C.)

j j J.J. Schovers, wonende Hofstraat 7, té Almelo ,,
;r.K./ ; H. Moelardt, wonende ̂ eltweg 39, te Almelo ,,

j<;f • A.J. Kupers, wonende Tuinstraat 83, te Almelo ,,
"V* A.H. Jansen, wonende te Albergen. ,,

o-o-o-o-o



)RPS RIJKSPOLITIE
WEST A R N H E M
m. Gemeentelijk Pol.Corps Oldenzaal.

Oldenzaal, 21-11-,1 .̂6 2 2

Staking bij de firma H. P. Gelderman
te Oldenzaal.

Op Dinsdag 19 November ljh.6 werd mij bekend dat bij de
firma H.P.Gelderman te Oldenzaal, textielfabrikanten, een
wilde staking was uitgebroken, die z i jn oorzaak zou hebben uit
het fsit , dat door een der firmanten aan een arbeider in de
afd: kunstz i jdewever i j , een geldboete had opgelegd van f.1.-
wegens een fout in een stuk geweven stof. Hiertegen werd door
den betrokken arbeider geprotesteerd, hetgeen dadelijk over-
sloeg op de andere arbeiders in die afdeeling, met gevolg dat
de andere morgen plm. 20ü arbeiders staakten. Het geheel is
rustig verloopen. Hedenmorgen, 21 Nov. 19M> zij?1-* volgens ver-
kregen inlichtingen al de arbeiders weer aan het werk ge-aan.

Van eenige politieke ondergrond is hier geen sprake.
Volgens verkregen inlichtingen, hebben de organisaties op

textielgebied zich niet achter de stakende arbeiders ge-
plaatst.

: ( De Commandant van het v.m. gemeentelijk
't ïtuofd van den Politiecorps, te Oldenza
, Veiligheidsdienst
aatraat 68

,s QPAVBWEA5E.

f

ah



i* V. D.

Br. Uo.Hl/-46-Geheim.

Onderwerp: ""gferwaohte stak i]
f a. t en C at e te i

, j if 1 5 U
Vriezenveen, 13 November 1946„

bij debil
lelo.me

In aansluiting op mijn schrijven No.lOSA-46-Geheim,
^M****•»

dato 12 November 1946, betrekking hebbende op de proteststa-
kingen in de textielfabriek van ten Gate te Almelo, heb ik de
eer U HoogEdelGestrenge beleefd het volgende te berichten.

In een onderhoud, dat ik op Dinsdag, 12 ïïovember 1946,
met één der Heeren van de Directie van de firma ten Cate te Al-
melo mocht hebben, werd mij medegedeeld, dat de vorige week in-
derdaad een algemeene staking in het vooruitzicht laĝ -aDe toe-
stand heeft zich sindsdien gewijzigd in gunstigen zin. De pro-
teststakingen zijn beëindigd en van een algemeene staking is
thans geen sprake meer, niettegenstaande aan de eischen van de
arbeiders niet is voldaan.

In onze fabriek is werkzaam Reinder JQKGSMA, geboren
l October 1893 te Oude Horne (Frld), van beroep twistspinner,
wonende Irisstraat 40 te Almelo, lid der £«V«£., tevens üernlid
in de fabriek en vermoedelijk wel communist. Deze man heeft zeer
veel invloed op het personeel. Hij heeft alles in het werk ge-
steld om de staking algemeen te doen worden. Het is een prima
werkman en een zeer slimme kerel, die niet gemakkelijk te'vangen
is. Wij zouden hem graag kwijt ijj n.

J.

A a n
den Heer Hoofd van den

C. V. 'D.
' s - G R A V E N H A G E



.f J.
c. v. D. .

Br.No,108/*46-Geheim. ^ jjx'' ^/^ Vriezenveen, 12 November 1946.
Onderwerp: "Staking Firma tejxffate. /p.

TeztielfabriekTe Aiiéio." \5/
Bijlagen :"E|n rapport."

Bijgevoegd heb ik de eer U ïïoogiSdelGestrenge beleefd
•te doen toekomen een rapport over de proteststaking bij de firma
ten Gate te Almelo. Tot op heden beperkt zich deze staking tot
één uur pei; dag, doch het is te verwachten, dat een algemeene
staking het uiteindelijk gevolg zal zijn. Dit rapport werd mij
verstrekt door mijn medewerker "K". IietCti¥.2miit«dAlmelo is met
den inhoud van dit rapport op de hoogte.

l/nA a n \ ' J.
den Heer Hoofd van den

( C. V. D.

' s - G H A V E N H A G Ê .



Br.No. /-46

Onderwerp: Proteststaking bij de Pirma
ten Cate, textielfabriek te
Almelo.

9 October 1946

R A P P O R T

Hiermede heb ik de eer U Weledelgestrenge
beleefd het volgende te rapporteren.

Door de arbeiders en kernraad van de ^irma
ten Gate, textielfabriek te Almelo, werkzaam in de af-
delingen1 Spinnerij l en 2 en Wef t spinnerij , is in ver-
band met het conflict, door mij gerapporteerd in het Be-
drij f s-Overzich t van October 1946, op Vrijdag l November
'46 een bespreking aangevraagd bij de Directie. met vier
arbeiderw, hetgeen door de Directie werd toegestaan.
Deze kernraad bestaat uit de volgende leden:
H. Uilenberg, wonende ^ravenstraat 49, te Almelo. Lid der
E. V. C.
Reinert Jongsma, wonende Gravenstraat te Almelo. Lid der
E.V.C.
Willem van &oor, wonende ??? . Lid der E.V.C.
H. Veenhuizen, wonende Spreeuwenstraat 90, te Almelo.
Lid der E.V.C.
G. Stevens, wonende Hantemans straat 4, te Almelo. Lid
der E.V.C.
Ter Brugge, wonende Baniersweg 31» te Almelo. Lid der
E.V.C.
Abram de Winter, wonende Wondestraat te Almelo. Lid der
E.V.C.

Toem vier bovenvermelde personen genaamd:
H. Uilenberg, Reinert Jongsma, Willem van Goor en H. Veen.
huizen zich voor deze bespreking bij de Directie ver-
voegden, verklaarde deze slechts met drie personen te
willen confereren, ̂ e afgevaardigde kernleden weigerden
dit echter, daar zij met vier personen de bespreking wil-
den bijwonen, waardoor de bespreking geen doorgang heeft
gevonden, daar beiden partijen op hun standpunt bleven
staan. Door de arbeiders werd het standpunt van den kernT-
raad goed gekeurd, om niet met minder dan 4 personen de
bespreking bij te wonen.

Door de Directie is aan deze afgevaardigden
verklaard, dat zij geen besprekingen over het conflict
wilden voeren, wanneer deze zo veeleisend zouden bMjven.
Hierop is door de afgevaardigden geantwoord, dat zij nog
wel "een ander paard op stal hadden" en wel verder zouden
zien. Op aandrang iran de E.V.C, leden is door de arbei-
ders een één urige proteststaking uitgeroepen op l, 4, 5,
6, en 8 -November 1946. Hieraan wordt door circa 100 ar-
beiders deelgenomen. De reden van deze protest staking
is dat de Directie een bespreking met 4 afgevaardigden
zal erkennen.

De aan deze. proteststaking deelnemende arbei-
ders zijn voor het grootste deel lid van de E.V.C., ter-
de rest ongeorganiseerd of lid is van één der drie samen- :
werkende organisaties n.l. Het C. N. V., Jtf.V.V. en R. K. V.W.|
De leden van drie voornoemde organisaties hebben tot op
heden een algemene staking kunnen tegen houden, welke
de E.V.C, leden echter willen invoeren. De proteststakin-
gen zullen nog voortduren, doch fferwacht wordt dat een

^algemene staking zal worden doorgevoerd, wanneer over dit
sTan'a'p'u'nT ...... -ggg.fi ...... 'flVid ere overeenkomst gesloten wordt.

OCO-rO-0-0



BfLICHTINGENDIENST
GRONINGEN. 7 n nPT
GEHEIM « U U ü ! „

N°. L V. ï j j- / \& - • /
U R A P P O R T .

"•tÏjSk -, • -* .

C

Haar aanleiding van een oneenigheid tusschen een
19-Jarig atelienaeisje en haar chef, heeft op Donderdag
17 October 1946 een wilde staking plaats gehad in de
kleedingfabrlek van de firma G-rol te Groningen, die eeni-
ge uren heeft geduurd; Op het atelier van deze fabriek
was reeds ge ruimen tijd werkzaam Geertrulda Hekkema,
geboren te Groningen 21 Februari 1927, wonende te Gronin-
gen Irlslaan 87/b, Dit meisje verzuimde dikwijls haar
werk op de fabriek en bleef om allerlei onbelangrijke
gevallen zonder voorkennis van haar ehef thuis» Hierin
vond de bedrijfschef , den Heer Vuurmans, aanleiding om
haar met inachtneming van de geldende opzegginstermijn
te ontslaan. Het meisje heeft toen haar werkzaamheden
terstond neergelegd doch wilde de fabriek niet verlaten.
Toen elke poging, om hm*r op een rustige wijze de fabriek
uit te krijgen mislukte, is een agentfvan Politie er bij
gehaald. Daar het meisje ook nu niet voor rede vatbaar
was en zich met kracht tggen den Politieman verzette,is
zij met geweld uit de fabriek verweiderd. Dit had tot
gevolg,dat ongeveer twee derde van het personeel op het
atelier het werk neerlegde«en naar huis ging. Deze pro-
teststaking omvatte ongeveer 150 personen*

De volgende morgen is het werk door allen her-
vat. Het bewuste meisje is niet teruggekeerd.

G r o n i n g e n , 25 October 1946.



Firma Grol ligt plat
Door onverantwoordelijk
optreden van een agent

Gistermiddag is door het onver antwoordBitfke optreden van een
agent, die bHjfebaar z0n opleiding in Schaïkhaar genoten had op
'n jong meisje wiWe toepassen 'n spontane proteststaking uit-
gebroken onder het personeel van de ktedhigfabriek van de
firma Grol aan het ÈemskanaaL

t7erleden week was een meisje
~ van de naaizaal niet op het

werk verschenen door moeilijk-
heden thuis, waar de moeder
ziek was geworden^
Toen iemand van het personeel
haar kwam opzoeken en ver
langde, dat zt) weer aan het
werk zou gaan weigerde zjj dit,
omdat zij het huisgezin 'niet ft»
moeilijkheden wilde laten sduten
Het gevolg was. dat zij met in-
gang van de volgende week
werd ontslagen.
Weer terug, kreeg ztf geen werk
aangewezen, waardoor z)j als
stukwerkater niets kon verdie-
nen. Toen zjj hierover haar ver-
ontwaardiging uitte, verzocht de
aanwezige zaalchef haar de
zaal te verlaten. Dit weigerde
zü. De sterke arm werd opge-
beld, die weldra in de vorm
van een agent verscheen. Dit
^ntje verzocht op zijn beurt
.et meisje de zaal te verlaten,

hetgeen zij wederom weigerde
| Toen schoot den agent waarschijn
lijk het geleende te Schaïkhaar
door het hoofd, hfl pakte het
meisje beet en sleurde haar
met geweld de zaal uit.
Bij deze geweldpleging- scheurde
hij haar o.a. de knopen van de
Jurk, Het personeel was over
het gebeurde zo verontwaardigd
dat zQ alen hun jas aantrok-
ken en het gebouw verlieten

Het is nog niet bekend, wanneer
zo weer aan het werk zulten
gaan. De directie, tot wie wfl
ons om inlichtingen wendden,
wenste ons echter van haar' zij-
de geen inlichtingen te geven,
zolang de zaak nog in onder-
zoek is. Hoe het ook zfl, wij ver-
trouwen erop, dat die autoritei-
ten dit agentje behoorlijik aan
het verstand zullen brengen,
dat de leiéers van een regime,
dat dergelijke praktijken in toe-
passing bracht, onlangs zijn op-
gehangen.
Hedenmorgen hebben de ar-
beiders bij de firma Grol in
overleg met de E.V.C. het werk
hervat.



£. V. D.

Br.No.22/-46-Geheim.

Onderwerp: "St eik ing bij jde ff irma
.the te Almelo*"

Vriezenveen, 26 October 1946.

Bijlagen: "Eén rapport."

Hiermede heb ik de eer U. HoogüdelGestrenge beleefd
te doen toekomen een rapportje over een wilde staking bij
de firma Palthe, Chemische Wasscherij en Ververij te Almelo.

Hoewel deze staking slechts 1$ uur geduurd heeft en
overigens van geen belang voor Uwen dienst is, zoo meen ik
toch voor doorzending te moeten zorg dragen, ten einde U«H.Ë,
G. bekend te maken met de eigenaardige rechten van het per-
soneel.

A a n
n Heer Hoofd van den

C. V. D.

: - G R A V E N H A G B



October 1946

Br.Ho.15/-r46

Onderwerp: Wilde s.tëdng bij de
•fc'irma ralthe te Almelo.

R A P P O E T

Hiermede heb ik de eer U Weledelgestrenge
beleefd het volgende te rapporteren.

Op Zaterdag 12 October 1946, des morgens te
7-30 uur, weigerden plm. 50 arbeidsteré der ï'irma Pal the,
Chemische Wasserij en Ververij te Almelo, het werk te
hervatten, naar aanleiding van het volgende.

Aan deze arbeidsteré^welke als strijkster
bij voornoemde firma werkaaam zijn, wordt des Zaterdags
toegestaan om meegebrachte goederen vanaf 11.— uur te
strijken. Op Zaterdag 12 October j.l. moesten de meege-
brachte goederen bij den Portier worden afgegeven. Hierna
kon bij den afdelingschef een bon voor deze goederen v/or-
den gevraagd, waarop de meegebrachte goederen om 11—
uur van den Portier kon worden gehaald om te strijken.
Deze maatregel is door de firma genomen om te beletten,
dat goederen geruild worden met fabrieksgoederen, dief-
stal te bemoeilijken,en om te verijdelen dat de persoon-
lijke goederen reeds voor 11.— uur v/orden gestreken.

Met dezen nieuwen maatregel gingen deze arbeid-
sters niet accoord en weigerden de goederen bij den Por-
tier af te geven. Zij verklaarden niet eerder de fabriek
te zullen betreden, dan wanneer deze maatregel ook inge-
voerd was voor het kantoor, chefs en bazen $©irsoneel.
Door dezen werd volgens hen,zelfs mantels en overjassen
geverfd en gewassen zonder deze te laten boeken, ter-
wijl dit oogluikend werd toegelaten door de Directie.

Ka een bespreking met de Directie over dit
conflict, weigerdez deze de genomen maatregel te herroe-
pen, hoewel ook de afdelings-öhef en bazen der afd. strijk-
zaal hiervan voorstanders waren. Dit was voor een 50 tal
arbeidsters aanleiding om tot plm. 9.— uur buiten de
fabriek te blijven.

Te plm. 9.— uur is met de Directie overeen-
gekomen dat de goederen bij den -^ortier zouden worden
afgegeven en het werk zou worden hervat, in afwachting
van verdere te nemen maatregelen door de Directie.

Hierna hebben a&le stakende arbeidsters het
werk hervat. Voormelde staking werd niet gevoerd op initi-
atief der E.V.C..

0-0-0-0
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Rapporten

BFaar aanleiding van Uw vraag, gesteld in Uw h'ierneven'ge-
noemd schrijven lo 70 deel ik tf mede dat op toeaending van de
rapporten ais door U bedoeld, «eèg. ,s@ker prijs wordt gesteld*

ân Bnmchede mooni lic een dergelijk Kaandrapport betref *
f end© stakJ^aeties ontvftnjpUt dook ** andere door tf genoemde
plaatsen aondmdeg© tot nm toe niet, fel vermelden deae plaat-̂
sen dergelijk» acties in het Kort in het maandoverzicnt betref-
fende den toestand in de feetrokken gemeente»

Set Ho<?fd v®n den
öentralen Veiligheidsdienst

Aan den Heer, naBiens^deaen
de ïwitenant-iColonelt

l1*P» Jansen

Wijk ïll Ho 377

J. G, Crabbendam



Br. Ho. 72/-4Ó -Geheim,

Onderwerp;"Staking Textielfabriek
Firma ten C ate te Almelo?

Vriezenveen, 7 October 1946,
l \.

Bijlagen ;"Eén rapport".

Ingesloten heb ik de eer U HoogEdelGestrenge te doen
toekomen een rapport over de staking bij de Textielfabriek, Firma
t̂enjĝ éê te Almelo, welk rapport U*H«E.Gr. werd toegezegd in mijn
schrijven No„70/~46-Geheim, betreffende "Stemming in fabrieken
te Almelo", dato 6 October 1946.

c

A a n
den Heer Hoofd van den

C..V.D.

'S - G R A V E N H A G E .



R A P P O H T

Op Dinsdag l October 1946, des namiddags.
is in de spinnerij van de Firma ten Oate, textiel-
fabriek te Almelo, een -staking door 5 verdeelstoel—
arbeiders uitgebroken. Het gevolg was^dat op Woens-
dag 2 October !46y plm. 20 krassenarbeiders door de
ontétane stagnatie geen werk hadden en door de Direc-
tie naar huis werden gezonden. Op Donderdag 3 Octo-
ber '46 zijn ruim 200 arbeiders der voorspinzaal door
de Directie naar huis gezonden, daar deze niet meer
konden werken, vanwege de staking der vijf verdeel-
stoel arbeiders.

De oorzaak van het conflict is een loon-
tarief kwestie. volgens de .richtlijnen der C. A. O.
is aan deze 5 verdeelstoel arbeiders een minimum loon
gegarandeerd van 72 cent per uur. Doordat zij echter
op de verdeelsteelen werken in tarief loon, kunnen zij
84 a 85 cent per uurhal en. Een van deae arbeiders
moet per week echter enkele uren ander werk verrich-
ten, waarvoor de firma ten Cate hen het mmnimum loon
van 72 cent per uur uitbetaald. De stakende arbeiders
eisen nu dat ook voor dit werk 84 a 85 cent per uur
moet worden uitbetaald.

Door de Unie van Valbonden is medegedeeld,
dat door haar deze wilde staking ten sterkste wordt
afgekeurd, doch dat zij wel van mening is dat de ver-
deelstoel- arbeiders, bij eventueel ander werk, recht
hebben op het niet door de firma ten Cate verstrekte
tarief loon.

Op Donderdag 3 October 1946, des namiddags
is door de Unie van Vakbonden aan de Directie der fir-
ma ten Cate voorgesteld het gemiddeld tariefloom 'te
betalen tot 17 October a. s. om het loonverschil op de
te houden vakraad voor te leggen en hierin een beslis-
sing te nemen. Hiermee ging de Directie echter niet
accoord.

Op Donderdag 3 October '46, des avonds in
een bijeenkomst van de Directie, de 5 verdeelstoel
arbeiders en afgevaardigden van het personeel is be-
sloten, dat aan de stakende verdeelstoel- arbeiders het
gegarandeerd loon van 72 cent per uur zal worden uit-
betaald. Beslist de Takraad dat de arbeiders in hun
récht staan, dan zal met terug werkende kracht het ge-
middelde tariefloon van 84 a 85 cent per uur uitbetaald
worden. Dit is accoord bevonden door de 5 verdeelstoel
arbeiders, waardoor deze op ̂ rijdag 4 October '46, des
morgens het werk hebben hervat. In de loop van dezen
dag hebben ook de overige arbeiders welke door de ont-
stane stagnatie door de Directie naar huis waren ge-
zonden, het werk hervat.

Voormelde staking is niet door de E.Y.C.
voorbereid en duoeg een algemeen karakter, lïa het uit-
breken der staking is echter wel door een klein aantal
E. V. C. leden, welke eveneens bij de firma ten Cate
werkzaam zijn, een poging gedaan om de arbeiders welke
door de Directie naar huis werden gezonden te bewegen
om aan dé staking deel te nemen. Dit is echter niet
gelukt en tot 5 personen beperkt gebleven. Hiernaar
zal door mij een nader onderzoek worden ingesteld en
zo spoedig mogelijk worden ingezonden.,

O-O-O-o



C. V. D.

Br.Ho,70/-46-Geheim.

Onderwerp:"Stemming in fabrieken
te Almelo."

Bijlagen :"Twee rapporten."

Vriezenveen, 6 October 1946.

O

Hiermede heb ik de eer U HoogEdelGetrenge beleefd
een t weetal rapporten te doen toekomen.

D C Het eerste rapport (blauwgemerkt No.l) geeft een over-
/v °̂  zicht hoe te Almelo geageerd werd op de stakingsactie te Amster-

i.dam, in verband met de uitzending van militairennnaar Indië.
Het tweede rapport is een algemeen overzicht over de

stemming onder de arbeiders in de fabrieken te Almelo in de
maand September* (Blauwgemerkt Ho.2.)

Mochten deze rapporten van direct belang zijn voor
Uwen dienst, zoo zou ik dit gaarne van Ü.H.fi.G. willen vernemen,

tieten einde te trachten de H.H. Commissaiissen van Politie te
^ Enschede, Hengelo, Deventer en Zwolle te bewegen om eveneens

dergelijke maandoverzichten te willen inzenden.

J

Voorts deel ik U.H.E.Q-. mede, dat in de Textielfabriek
van de firma Ten Cate te Almelo vijf personen infetaking zijn ge-
gaan, ten gevolge waarvan een heele afdeeling het werk moest neer;
leggen. Deze staking *as "wild" en is weer opgeheven, daar een
nadere beslissing in dit conflict op 17 October 1̂ 46 genomen zal

-. v s v - worden. Officieel werd deze staking niet door de vakbonden ge-
JÛ T £r ,ffr steund, doch leden van de E.V.C, hebben wel getracht de hervat-
J#*l *r t ing van het werk tegen te houden. Over deze staking zal U.H.E.G.

ten spoedigste nog een afzonderlijk rapport worden ingezonden.
De in bovenvermelde rapporten voorkomende namen heb ik

laten controleeren en voor zoover zij niret in overeenstemming
f

* waren met de opgaven, zullen deze alsnog nader worden bekeken.

A a n :

den Heer Hoofd van de
C. V. D.

Javastraat 68.
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R A P P O R ï

l/oor een mandelijks ovcraicïit in
de aVbrieken hier ter rstede uErtfï'oat eventuele conflic-
ten en ue oteKii:iint.; der arbeiden; „ beï'edktoü ui j öe hier- •
volgende rapnorlsejï.

jcaolten. --v,toen ^^•.fcocb^^gii^
~ wfl o wcfrino o £orfyoïiGn behorci; .tot cl c oedrijfs-

.ïi .,-i„ii uit de
arbeioers -^ko^er? ;j.a eventuele »:l".'.otit^ïi oi' conflicten
voor de tiryeiüc'.t'b oiet cie tfircctie tw^bctïprekcn.
J. J-
Voörr?.QCMu>o te h oor t tot den ,k« v-*ötie
jaar 19*5 *.".;' ^e bevrijding v csv 6.oor. voor-ocuiüe ^u
prcp;:^; r? c a gevoerd voor d? !.-.. v , C., coor hicrv-a
trïi .voor r i j n ï?;oï.iin;„_, te b^ij'; '>•;., t r ;'..;ijl liij tcvena als
iid v;-.;:: Ingeschreven» ^atc. i i: <J:CA»Ï' -i^lüliik^et . L « V , ' J .
liÖ:; ;..:£lt':'0?':-r hed&mkt t!J! ÜV' XjCt7.-O.il W-:>t,.ï CC: . . ,«M'V» .. * V *

(':o • • . ^-VL^. t, • OK.fi.ice -somebroelcbt ;.ïtj,v.-. l 5^'J» te -'Iticlo
yoorroewöe 'Jt; ; ;i; . is lid uei' • . » ¥ . . . cvs vci^ccdeiijk tevens
lid tier ü,;J,,!«.- J.Je waarheid,

VoOi7KKjf':ce j*riÊrnfr' «t-i., tü ji 'riir öe 'oi-'-awttiiit; lio. vuri het
."•iederl;.'.ndff -'-rbciös T'ront'en 3ocic:*j,l-vooriiaii üij de iir-

!)• .•.ii£l'ig^ v'O>ienöti st^i.reï'':nvo i? 10S te Al^c]
Vooz^noei:^'- .'Cvföf ia lid der ^,\'*-. . en vermoedelijk tevens

lid oer C , - , J , i .« De tVaarheiö»
lié rJC,£I)5BIK?9 vi/onende ..incieütiir^ut 16, te- Almelo.
Voornocad^> "rt-öeriks ia li<i uor . " • « ' / « C »

Voornoemde :.-:cimink ie lid oer ; , « V , o «
J«(s« '•!'.;•>i:'T-'I-I;rv., v,'onende te Albcr,;:;en .0 JS1, «e...

la ' - . r t jn blf :i V"'.:;i nic ö bciü.-ïïü.
v/onende i ohofstru-ut f>9a te AL.ecflo.

'*"'.' oorfï it: i i*.- i ' ^ . t " . . » v » v e

l O O./ iovr;ïlV'. :•:. Olt.t L >.. i-lr.::...:;.. yi jn C .̂-
•::r iS-ló, bc;.'^r':.-iii^.cn : x v c c : C ' c-Vi..:; h^ t airjiic-
(- • .- f-- 1 l i f-.4 -j-, y,-f.-.. .,-, ,
^. l i . ' V- .•- ._ k_. J.. \^l J,;, j , t l ,_ .̂ ,. ^ . j_, . _ . ' „ • _ g

J/:.;, ! ' J - . -:.-onrric& J-vt:.;.: j\:tr; , t V'"J s t-.. /= ' ) . , ,c lo
_ . • v -Of .?- ' 1 'l/; ' C' •ï:r!r''»'' '!»'»/-''! " P1«li-.-.-. ..j •• -.\~" - ,-' f ','^-r—nij, Q--.1i;-"^ .3.,.̂ . ,,.. ... .- ^ «^ ^-v » • • ••- ^-'-t- -fc-^.^. -w-^ -^^^ v;, t. j „/ülcl tj^lltjj

l - c v . i't ir, •:c^et'ji.i;js't: ^ ; icnü^^cnoucr.i al^ fechfcs-
tr- ;-..ilitair-:.£ ci:,.:tta . c . b^di-ijfrjr::. c :-•<•;: 21 ti;:-
yr'ï1' ^ia^: "-:"'. c ' fc vircetio vc.-kl^;.'.yd, dat aij g tn
'.'•.c c:1.. vcorv.ooï;:c.t; J;, „w-'-.11 vic^oro..;: i^ cj ie rut t te stel

aei:"^ t r -".l?,:clof c ie in besetilï^.LtijQ bij üo iiroa Cchol-
tc.ï° ontyl.--;' briei't jrenoïncii en ï.:ie^.-.Oüv ;,lu voonr:; n op ten
I-^it-v f •; brie k in .': 'u i t: • l.. i;. *7^y"£l-^r-c J;ilaclo..>. arbeidere
^cr!;c i ï i _< : j < '£ ' : ^ Taitac it:brle-k tcivcriï ~cctcit: v/;..r-..n, bij
ovc vtrcdin^t ii of tiibota^c v:c<;.^i, \ r-ri-deri en ui^ vergald
ÖCL:C uit hvm v;onin,;fn het.;.'t ,',ciiat,l;;, aijjri c oor -;-.en kern-
rt.u;.(! b^;.:\/rr - ; -rv: ' t.

Poor ;'c Sr?; rnrufciC l L' ;, ;?. ?c I-iroctic vt'.. i^ltaird,
c ut •voci:ioe:i:x"c öchociüa^t -!• i;ic, vc',-.r ula irbt iuf;- bij de :
*.!ï."';"ii >. ;-Cj.jO Ltt/ii L.j. i:^_;cucü.trJ2.:.. küït VifUïvcï ï j u ;--Z' (.•.Iti (ïuor de
ovtri^.e érbeic'crs niet'.^êacuf-i.it•. t i-c! i:oa ivorcen. ïn
e» 4e overige •, rbciders 'is c^cr v > c kcrnr,,.,. L v.-rkl..
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dat Eij Kich tegen dienstneming van Schoemaker tot het a
aitr.rute aal verletten.

Overigens aija M j de i'iï-ix-i Smolten door h
het personeel geen ontevr de^möüen naar voren gebracht, .
33e ötertiicln^ onder de arbeid, ry ±u over hot alge,w< en

te noemen.
Firm Pal t_e a ^hCiigiiDchc Wosscrij en * erve rij.

— - i i i ini|i ':'""•" /;o s.rbGic G Ï L - vereen hier &ecr
a^3;:i£r::ir,:;eii ^esi-> kt op her. uit^ven van cie .a.^, foute
rij^ielbtnden. Peat rijv.'iclbanarii voorden van Directie
sljde Qi-ïi^cv/esen &co? cie c^r bc i ; ' . / . - c vv'cllre buiten een
voorj.a £ftrokken cirkel v-orer. uicrov^r heerst echter
onder ',".c arbeiders zeer veel oRt^vrcdeaiieiü daar cie
toewi;|i-./3r^ see.v wi^selvaj.li^; plaats hcoï't c.u hiervan
meerdere l:eri r; wordt e.f^e"voï-«-ii. "Veigene verk.lürinë der
ar'beiGej=? worót h.:..n 'bept,-:.!'.:e pc3:4soncn, ;vt;lkc veelal tot
het 'b.-.-arr:--»* r^oaeel behorcr!_jbc-'-r.'. en verstrekt, wu-arop üi
vclijciijf; <loï? vooraf ^etroki-eii c ir Lel geen rtcht ii
ïevene \vorder: .--.fdelingebe-son in besait vu.ii nicaxve
den gesteld, 'n11 k e d?..-, ge .i i "ks ro t t .en nieuv; rijvïieib Bet
seer ^oeèe banden nc^r de iVeriek rijden én dece dus
voor rireèt gebruik riet ïiodi^ ?-ebber. /-.rbeiueirü, welke

< en. ^r c t <? :•••:*' ^ffetanö ritifc.r de iY'.briek noeten cifle^-.en^
.&l» G ei'e be;?.er)j worden niet in ue?;it gesteld vün banden,
Door de ;-:rbfic>crs ^i^'ri fcierover bij de PerüonoelKaï1—
delif'^ he^'hïi'.^.lo^e^/l'klöchtevi ke-nb: ?:-.r geiaüialit,» .uier wordt
dan verkil.;-rel dat c e rijwielbün^en door den Distribu-
tie cierst Almelo worden üc-ai^c-weüün, hebeen door de
Pirectie niet kan «orden herroepen, -^ij den o.istribatie
krin.^; ^i^n ^i^rover iY}li'1;,tin^(.:r;. ^^VT&.C, :(L, v/^^rait
bic e.!-- da* öe^e banöen geheel buit en de «iatributie om
door r'e i-'irectie v :oroen teegfiracns^.,

j)e ontevreöeïïlicii o?;.i-'or de arbeiders over
de b.?'.nüer?^--toev.'iji.'.in^ i& big voornoniide firiaa i'althe
ECU r f^roct. Ia hoeverre c'.oüe 'xnttrvTedemieden ^erecht-
Vftt''rcl£_;t' L', i j n, ki-n rtcor .'.;iti niet v,vorö.en beoordeeld.
Een fc.it iö echter da';, laeeraei-e Arbeiders hebben gedr©ig<
niet oeroe:r t P; Kullen toru.v , ci-tc^9 oan wanneer ai^ de
banden waarop aij recht hebben, in 'hun beait nadüen.
In mee re ere Bevallen vi/eröe:o hen hierop banden verstrekt.
Ovt ri;;fïis h e b b e n zich in dit bedrij i' geen conflicten
voorgede.^n, welke op ontevrederibeïd van het p'-, rsonael

Firaia Ten CJate, Texti^lfabriel:
"in*Onclf:rYing "vJö'rd'en 'hier a oor de arbeidere

klachten naar voren gebracht over f 'e lonen welke bene-
den het peil der overige textielfabrieken liggen. Vol-
gens hon 'uienin;-; worden de lonen onwettel i jk beneöen de
overige Qv@ri-ge teetieL-bedri^vsn gehouden, oai de arbei-
dere uit te buiten^ dac.r ds prodaotie,volgens henzeer
goed is. Hierover zijn £.1 ï/icorderc recl6,mes naar cie
Mrcctie gezonden, hetgeer no^ gve/i resultaten heeft
opgeleverd.

üoör de arbeiders worüt verv^clit^ctat in den
komene!en sinter -if.-t ploegcn^etelsel zal worden, ingevoerd,
Hiertegen zullen zij zich/vqli;ens hun ver-klaringen, tot
het uiterste verletten, d>ar dit in de huishouding der
arbeiders hogere Ircsten mede brengt aan licht, brandstof
ens. ,.i7elke naar verhcadiiié, niet worden vergoed. Ook
'het feit. -dat feet ploe^enstclèsl zeer ^onaangename werk-
tijden biet sich ffiedebnengt .1;-; aiöacaaak. dat sii hieitegeXr

*' .-T^'-. - |V . 'r '" — , jfc • "*•* J . . . . . . l •"! ' T ** . " ^< j* jr

—• ' • • • 'j: X^
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zeer sterk zullen ageeren. Opmarkelijk is, dafc onder deze
arbeiders in de afgelopen 2 maanden de ontevredenheden
minder zijn geworden^dan voorheen het geval was. tolgens
het binnen géomen rapport heerst hier een zekere stakingŝ
moeheid. Was voordien een conflict ontstaan tussen ar- , ...
beiders eu Directie, dan werd veel gauwer met staking
gedreigd, dan thans het geve.1 is. Ook het grote aantal
E.V.C, leden, dife in dit bedrijf vertegenwoordigd z&frn,
blijkdfe iefevan fts&n reactionair karakter te hebben inge-
boet.
Firma IJendien, Confectie fabriek.

dit bedrijf 'worden door de arbeidsters
haalde klachten geuit over de te lage loonstandaard ver-
geleken bij 5e overige -confectie bedrijven hier ter ste-
de. Dit is de enigste klacht welke mij vanuit dit bedrijf
bereikte. Bij de Directie zijn hierover reeds vele klach-
ten binnen gekomen, die in Dommige gevallen wel verbete-
ring brachten, doch in het algemeen blijven deze onder
het verlangde loonpeil, zoals deze bij de confectie--be-
dri j ven Smits en Venema heersen. Dit heeft tengevolge
dat maandelijks door een klein aantal arbeidsters getracht
wordt o, tslag te krijgen, om in een ander bedrijf het
werk te hervatten.

Cntevredenhederi, welke aanleiding zijn tot »;-
ifeen staking in de toekomst v/orden hier momenteel niet
waargenomen . Het leden aantal der E.V.C, is naar verhou- >
ding van hst aantal der arbeiders aeer gering, terwijl
dese voll'0u!.en door de Directie genegeerd worden.
Firma He d eman , T ey t i e l fa Drie k

""TncTR bedrijf word en , volgens verklaringen der
arbeiderstee laagste lonen uitbetaald der textielfabrie-
ken hier ter steclo. Hierover zijn dan- ook herhaalde on-
tevredenheden welke f;,an de Direötie kenbaar v/orden ge-
raarürt. In vele gev£illen wordt hierin echter geen verbe-
tering gebracht. Hierdoor hebben in de ajfgelopcn maan-
den meerdere arbeiders \vederora ontslag genomen dd«r de
loonotandaard te laag v/as. Het feit dat hier een zeer
gering r.untal arbeiders lid ia cier -̂ .V.c, en deze hoofd-
zakolijk büjtcn Almelo w onacht i g 2ijn, geeft de ver-
w cliting de. t hier niet naar het v/apen van staking gegre-
pen sal v/orden.

Uit de overige bedrijven hier ter plaatse,
•Bereikten mij geen klachten ef conflicten,

0-0-0-0
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- ENSCHEDE

OVERZICHT VAH STAKIHQMT TE EHSCHEDE IN SEPTEMBER 1946.

textielfabriek
Wegens tekort aan arDetascrachten had de directie van de fa-

briek enige .Drentse meisjes in dienst genomen. Van de zijde der
directie werd voor kosthuizen gezorgd. Omdat deze meisjes nage-
noeg geheel zonder behoorlijke kleding waren, heeft de" directie
ieder twee stel ondergoed en een lep stof doen toekomen*

De Enschedese meisjes meenden op dit laatste ook recht te
hebben en verzochten hier om. Ze kregen de mededeling, "dat zij
tegen betaling en dé afgifte van de benodigde textielpimten tex-
tiel zouden kunnen ontvangen. De Ehschedese vrouwelijke arbeids-
krachten accepteerden dit niet en dienden hun ontslag in, waarop
door de directie niet werd ingegaan. De "fabriekskern" werd ook
.in deze zaak gekend. ' " ' " . . . . . . .

Tenslotte gingen de Enschedese meisjes in staking; Totaal
hebben 132 meisjes gestaakt.

De vakbonden, uitgezonderde de EVC, hebben zich er mee be-
moeid. Op Vrijdagmo'rgen 19 September 1946 is het werk na 1-g- week
stakigg weer hervat." . . . .
- Van politieke actie is bij deze staking niets , bemerkt.

Op de voorgrond tredende figuren varen er niet.
' Van het totaal aantal arbeiders bij de fabriek Schölten is

slechts een klein percentage aangesloten bij de EVC*

Firaa Van Heek & Co hebben omstreeks 15 Sept. ongeveer
500 vrouwelijke wlirlRI'SroCineHige dagen gestaakt.

De mannen hadden enige tijd geleden een costuum gekregen.
De vrouwen eisten daarom een mantel, doch deze werd in ver-

band met de nieuwe van Regeringswege gekomen voorschriften niet
gegeten.

Hoewel de toekomstige Rijksregeling aan de staaksters bekend
werd gemaakt, waren deze naar hum mening,bij de toepassing van de-
ze regeling, nog te kort geschoten bij de mannen en bleven nog
enige dagen in staking. '

De "contact-commissie" - welke in een bewogen zitting met' de
stakende vrouwen confereerde - stelde voor het werk 'te hervatten.
Zelfs bekende commihistische werkkrachten adviseerden hiert'öe,'
doch twee op de voorgrond tredende "dames"» die op ordinaire wijze
toespraken hielden, hebben de vrouwen weten te bewegen nog enige
dagen in staking te blijven. Tenslotte hervatten allen omstreeks
23 September het werk. ,

Bedoelde "dames" zijns
Slièuwke Gerritsen geb. Hettinga, geb. te IJlst, 6-1-12, won.
Galvanistraat 9 te Enschede, gehuwd met Heinrich Gerritsen,
geb.' te Cbesfeld <D.), 21-8-12, wever.
S.Gerritsen-Hettinga beweerde een adres te kunnen aanwijzen,
waar de staaksters zich konden vervoegen om ondersteuning*
Ze werd een maal dooi* de directie der fabriek terzake diefstal
van textiel onderhouden. Haar echtgenoot is een bekende van
dé recherche. ;

fe. .Roelof j e Bijkafflp-BÜBiir, geb. te Assen, 2-3-06, won. Bultsweg
> 228 te Enschede, gehuwd met Hein Hijkamp, geb. 16-5-06.

H»Nijkamp is 2e voorzitter vaïi de Af d. VII der CHT "De Waar-
heid" te Glanerbrug (gem. Enschede),
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Tijdens de staking trachtte men een "huis aan huis "-lijs t-
collëcte te organiseren t.b.v. de staakster's,' doch dit mislukte
omdat de syrapathie van de bevolking nihil waê.

Zie voor de proteststakingen tegen uitzending van militairen
naar Indonesië bijgaand rapport, d,d» 25-9-1946.

Cp 26-9-1946 is het werk algemeen hervat*

Enschede, 7 October 1946.
De rapporteur,

(J.D.Mos.)

C



Betreffende:
Proteststaking tegen uitzending
van militairen ne,ar Iiicionesiö.

P

Ik, ondergetekende, Jan Dirk Mos, agent van politie te
Enschede, tevens onbezoldigd rijksveldwachter, heb de eer
UEdelGestrenge beleefd het volgende te rapporteren omtrent
de te Enschede gehouden proteststakingen tegen uitzending
van militairen naar Indonesië.

Tot heden, Woensdag 25 September 1946, 16 uur, is mij
na informatie bij de directies der grootste bedrijven het
volgende bekend geworden.

Bij de Sp inne r i^LOos,terve!d aan de Goolkatenweg staakt
nagenoeg het gên'ê'Te" personeel"",1" zijnde 200 personen.

Bij de N.V. Van^HeekACo is het aantal stakers door
de directie niet ê̂N-slicm%Tèn̂ aangezien dit textielbedrijf
uit 4 grote afdelingen bestaat en men tot heden hiervan nog
geen overzicht kon krijgen. Minimum wordt dit op 300 geschat
doch niet onwaarschijnlijk wordt geacht, dat het aantal state
kers dubbel zo groot is.

Ongeveer 75 personen staken bij de N.V.B ^̂
Co aan de Oosterstraat. In deze fabriek staken ook nog ee
20-tal vrouwelijke werkkrachten, meest jongere. Deze laatste
staken om een !oonskwestie.

Van de N.V. W,J.Men"yg (en Hoornbeek) staakt momenteel
20$ van het aantal"Werkkrachten, eveneens meest jongere,
zijnde ongeveer/^ personen.

Bij Wisselink1s Textiel Mij, fabriek Bleekweg, zijn 75
personen in staking, zijnde eveneens 75$ van het aantal werk
krachten in deze fabriek.

Aangenomen moet worden, dat in Enschede tataal ruim
1000 personen in staking zijn gegaan.

In bovengenoemde bedrijven hebben zich geen incidenten
voorgedaan.

Bij de overige grote bedrijven, zoals Schuttersveld,
/- Holland, G-eb r ̂J anq̂ nk̂ ^̂  Schorten. werd niet gestaakt.

Omstreeks 14 uur hedenmiddag verzamelden zich ongeveer
250 stakers in de omgeving van het stadhuis, blijkbaar om
de aankomst van Zij-ne Excellentie, den Minister van Binnen!.
Zaken, bij te wonen, doch er deden fcich geen bijzonderheden
voor.

In de stad is het overigens rustig.

Enschede, 25 September 1946.
• De rapporteur,

A A N -
Den Heer Commissaris van Politie

te

E N S C HE DE.
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Onderwerp; eind e staking bij Van .Heek & Co. ;b Yolgno.

1 2 NOV. I.94A

In aansluiting op hetgeen is 'vermeld in het rapport "P- 192a/
V?, blz.2 en het maandrapport 1̂ 67, blz. 6, punt g, betref-
fende de wilde staking^'opHextielfabriek van de fa. Van Heek
& Co. alhiet, heb ik de eer, UEdelge streng e' het volgende te
berichten:
Op Maandag, 3-11.-^7» 'was de directie genoodzaakt, een 100-
tal mannelijke e'n vrouwelijke arbeiders naar huis te zenden,
als gevolg van de staking. Deze zogenaamde uitgeslotenen
vergaderden nog diezelfde dag met vertegenwoordigers van*
de Bedrijfsunie, waarbij op verzoek van enige arbeiders
vertegenwoordigers der EVC (plaatselijk) aanwezig waren.
Deze bijeenkomst had hoofdzakelijk ten doel, vast te stellen,
op welke wijze de uitsluiting dezer arbeiders was geschied.

i Geen der uitgeslotenen bleek genegen, het xverk der stakers
- z.g. besmet werk - te verrichten.
Op Woensdag, 5-11-^7 werd vergaderd door vertegenwoordigers
van de Bedrijfsunie en van de EVC met de uitgeslotenen en
de stakers. Wederzijds werden dte; ingenomen standpunten uit-
eengezet. De stakers bleven echter vasthouden aan hun;' eisen.
Op Vrijdag, 7-11-^7 vond opnieuw een dergelijke vergadering
plaats, waarbij de landelijk voorzitter van de Bedrijfsunie,
J.A.Middelhuis, als zijn zienswijze'te kennen gaf, dat de
oplossing van dit conflict binnen het raam van de CAO diende
plaats te vinden en dat in verschillende afdelingen van de
fabriek zeer zeker verbeteringen waren te bereiken. Dit alles
was zeer goed mogelijk, zonder naar het miédel staking te
grijpen. De stakers handhaafden hun Biste eisen en de verteger
woordiger van de EVC, Leushuis, aanvaardde geen verantwoor-
delijkheid voor een loonsverlaging, ongeacht het feit, of de
'lonen boven het toegestane maximum zouden moeten komen bij
een plaats vindende verhoging.
Nadien had een bespreking plaats van de directie van Van Heet

^ & Co. met:de fabriekscommissie, vertegenwoordigers van de "
Vakraad en van de EVC. Dit had tot resultaat, dat wegen wer*
den gevonden, om binnen het raam van de nieuwe CAO de lonen
.zo ver omhoog te brengen, dat in geen geval meer sprake zou .
zijn van een geringer bedrag in het loonzakje dan voorheen.
De verhoging zou gelden met terugx^erkende kracht vanaf 13
Octo.ber j.l.. De lagere lonen zouden meer verhoogd worden
dan de toplonen. De loonsverhoging zou ook gelden voor de
arbeiders, die staakten, zodra zij hun werk .zouden hervatten.
Dit hield dus in, dat de stakers hun'eerste eis ingewilligd
zagen. De tweede eis : het niet betalen van de ƒ1.- pensi -
oenpremie, vooraleer 'de werking van het pensioenfonds bij
reglement was vastgelegd, werd niet ingewilligd.
Noch de Vakpaad, noch de directie van de fabriek wilden verda
iets weten van een door de fabriekscommlssie uit te oefenen
toezicht op de voor het pensioenfonds geMorte gelden.
In de dagbladen werd hierop bekend gemaakt, dat op Maandag,
10-11-1+7 het gehele bedrijf weer in werking zou worden ge-
steld.
Alle arbeiders hebben op laatstgenoemde datum het werk hervat

AAN: Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68, .
* s - G . R A V E N H A G E . • . •
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G E H E I M

Verslaê van een op 10 ïïovember 1947 te Tilburg gehouden
bijeenkomst van stakers "bij d© AaBe wollen stoffen- en -wollen
dekenfabriek te Tilburg* •

Deze vergadering zou om 14 uur aanvangen, doch in verband
met besprekingen tussen Directie en fatiriekscommissie en de uit-
slag van de stamming Van het personeel van de afdeling weverij
der AaBe-» fabriek kon de vergadering eerst te omstreeks 15,30 uur
worden geopend»

Aohter.de bestuurstafel hadden behalve de leider der ver-
gadering. Albert us ' Cbrnelius Maria GAUL& „ geb ., t e Tilburg 17-6-1902,
wonende te Tilburg, oen tiental leden Van het stakingacomitê
plaats genomen* Aanwezig waren ruim 350 personen*

Gallè deelde de uitslag van de stejaming onder wevers modo
en riep allon op de strijd voort te zetten» Hij wast er van over-
tuigd, dat do arbeiders, indien zij eensgezind bleven en boroid
waren voor de goede zaak een offer te brengen, deze strijd
zouden winnen. Met verheffing van stem deelde hij modo, dat nook
do soharenslijper Van Ĥ öik: & €o te Enschede niet had willen toe-
geven, maar dat hier d© arbeiders de strijd hadden gewonnen» Hij
wekte de toehoorders op de verkoop van steunbonnèn met allo ener-
gie aan to pakken en verkondigde dat de E.V.C* f ,2000.- had bij-
gedragen voor steun aan do loden» Dit bodrag zou oohter ondor
allo stakers prooontsgowi jze worden Verdoolde

Torvolgons voordo Josophus Hendrious Cornelis Spijkers,
gebate Tilburg 1-10*1904 jWon. te Tilburg, het woord, die mededeelde,
dat volgeno het Nieuwsblad van het Zuiden allo aanwezigen commu-
nisten zouden zijn. Dit blad had n. l, in verband mot deze ver-
gadering geschreven! rtDo cotamuniston vorgodoran", Eón arbeider,
dio voor zijn roohton- opkomt, zou,aldus sprokor^botwog "communist"
gonoomd worden» Volgons hom zoudon er don i±t Födorlünd millioo-
nen communist gn zijn en zoudon or nog volon volgon "want in hooi
het land zullen do conflicten zich ophópon on den gorden do ar-
boiders, die voor hun bestaon strijden, communist1*»

Hij hekoldo voorts de plaat soiijke pers, die geen borichton
ven hot stakinêscomitê zou willen opnemen om do juiste oorzp.nk
ven het conflict aan haar lezers voor to loggon» "De tijd zal
echter komen, dat do pers bij het 'stakings comité zal komon bodö-
len om inlichtingen*, meondö hij»

Tenslotte zei spreker, dat hij het stakingscomitê met s
raad en daad terzijde zal staan.

De vergadering, welke slechts korte tijd duurde, word hier*
op gesloten. ^̂

VEBZONBEN.
Z.E.de MinistornProsident»
Z.E.de Ministor van Binnenlandse Zakon*
Z.E.do Ministor van Justitie»
De Hoer Commfder Koningin in de Prov» Noord-Brabant *
De Heer Hoofd Afd. III B 'van de Generale Staf.
De Heer Hoofd Sectie III, M.I.D^Marinestaf»
De Heer Hoofdcommissaris van Politio to Amsterdam.
De Hoor Hoofdcommissaris van ÏPolitie to Rpttordaffl.
Do Heer Hoofdcommissaris van Politie te Den Haag.
De Heor Hoofdcommissaris van Politie t o Utrecht.
Do Hoor Hoofdcommissaris van Politie to Groningen.
De Hoor Commissaris van Politie te Ensöhodo.
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Verslag van een op Tri jdag 7 November 194? te
gehouden vergadering Van staker & bij de Wollenstoffenfabriek

"te Tilburg

De vergaderingj welke omstreeks 10.»30 'uur- •dóór j&lbertus
Maria ÖJLLI3|t geboren te Tilburg, "17r6«19p2r werd ge-p

opendf werd bez ><ïlit door ruim 500 persoaen.Aan de beatuuratafel
hadden behalve "Öallé teyena plaats génoteeó: Josepmus Aflrianus
Maria apErKEES, gebit e Tilburg BS-ll-ilöO l, honende te filtiurgj
©én ssekere HDKB3$TA aismede een drietai personen, vermoedelijk
arbeidejrs van de "^eka^fabri^,

G>aïl$ ti|eld een rede "yan ongeveer d© volgende intioudi
'»Jft3 waren ̂ a do bevrijding ^ bereid fliik te werken» |ls

gevolg vajï onze prestatie'B, zi^a wi3 >nu gekomen aan een Ipöns»
verlaging* -In de vergader'tog ^p ,de AeBe*3f?tbrièk treb ik herhaal-»
delijk ge2eg$! dat wi;j ge^ö vertrouwen nebben ©n mogen hebben
i» de Rijksbömiddelaars* Nu is de tijd gekoiaen.om ons te ver*
métten tegen de Tilburgsö fabrikanten en zo wij dit niet doenj
gullen wij loonsverlaging op ioonsveïlaging moeten slikken* De
Regering wenst tea&ielj woit het is een exportartikel en eacport
betekent deviezen *è Spreicdi' brak vervolgens een lens voor hogere
iQneö. iïooat het niet mogelijk zijn ds lonen te veriiogen,, dan
adviseojide nfj «teragroeping Van onze jongens uit Êtdoneaiöwf
wat'eeja bespaïing zou betakeaen van ^"töt 7 iidllioen gulden por
dagt Met verhetfïng vpi stem riep hij uit s "Dat zi^n deviezen *<>
Ben, eerste VQreisto.Qia de strijd naa* -behoren, te kiinnen voeron,
aohtte hij $$ vorming van een "flink stakingaoomitt! dat ^eidinc
1>tJ- de, ataking kan geven % Cïallè Vroeg, de toehoorders of oen of
m^èar Dunner het'wbord wilden voeren^ waarop een, zekere SPIJKERS
npai» voren trad* ' :

Hij deelde mede eerst sMQït ^kórte tijd *an do Aa^o-fabriolr
weïkzagpi .f© zijni Spreke^ deelde me'de,, d^t aan ^& a^hte^zijdQ van
de Iö<p|izakje5 4er a^eideré hun tegoed word vermeld en vroög

Vervolgens af , waarom dit tegoed niöt .werd uitbetaald* Zei*
dit op onwil der dirootie, aangozion toen mon deze had
waarom deze gelden niet werden uitbötaald,de direetio

HILnister V*B Biiinenlaftdso
Ilinistor v a n Justitie* • . . ' • ' . '

Hoer Comm^der Koningin i/d I*rov«NQord*Brabant«
33© Heer fioof^l Af d . UI B ' van de fcoheraio S|af . •'
D© Heej? Hoofd Séotiö rtlf &*!>D,? lïarinestétf é
D0 Heer Hoo|dCommtssayis vön politie te Amsterdam^
ï)e Heer HopfatoffliiSisNl^ K&itiö te •Rotterdam,
Ijs H^e^ i^öofd^oiitóssaris van Politie to fion^eig«
De Heer Hoofdpoiamissaris vaö Politie te TJtrecht.
Do Hesr Heofd^ommissaris van politie to Groningen*
Ds Heer Qommièsaris van PQlitie te
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Merop niet had geantwoord* *Er schuilt hier een addert ja onder
ttrt grasé Wij zija s^fferts "gelest, dat ̂ ij vorige waek niét
hebban góötaakt^ Wij zijn echter door de directie op sleeptouvi1
gehouden** Rij beëindigde zijn tóoapraak mot de atakors veel
succes' toe te wensen bij hun aotio en velpzekerde bitn- zijn medo-

^
J .H. O. Spijkers hiold hierop een toespraak, waarin hij o «m.

«Hot ia vanzelf sprekertö , dat ik mij nog. gebonden gevoel aan
<L$ arbeiders 4 TB&ajsiede ik 30 3 aren iief en1 leed fc&b^ eaa&o-ld» Bc
neb jullie strijd steoils gevolgd ^<é8degdtftzed*&* m ju textiel--
arbeidorahart dwingt mij om Bier to komen. Ui hi jna geen enkslo
industrie zijiL

lading, ^öbiö» rwi3 OIJB ïlLer|»13, -me^ifli@f^É«S? §Q^ i» 4fc$» pljtolïb
vopr vrouw en kinderen tp zorgen» In d:s arbaiaersklasao heerst
diopo berooring es M^r ^ee^Kt ^ö-.-sti^^ag dor aj$*£4éa&,jte rem
«o ie breken» 3t aeö. 40%anc^ jf^m^'f^ wir>X©n atij& ftörolö
ateun a§n do staking ^SVaif.ï^Ëltit^ é^S^é^4nd ^ejfitefr ^ éso.
TJ gofcozon leiding» f ul^e moatsm fie f ebrikaót ea dwingen hot oudó
looste beféi^n» 31̂ 110 ̂ ^ötea^ ̂  J|I3n öSrol̂  ®f^ n4ïan<ïifllö stoun
rokonon en zuUon nimmer tovèrg0êïfö iij lïdj aankloppen^»

De "vergadering beantvtoor^ÏQ d_otó rede mo.t .oon daverond

leden der E.V»C*i vermoedelijk ienaamd Horden» Doze hiold oen
red© v^ai omgèveer de volgeiido inhpudj

/«Wat zij» de oorzaken van d© ®É>nflic-ten in d©

jooei
van Set fF*1?»ir* niet omiaaé góaB, moet er ö^3a oëtrde loon-*

rondo komen. Allo lasten en moeilijkheden yan de tegenwoordige
ti^d w>rd€fe geiega; op de schoudör^ van da w@ï-k©nde klasèe. De
ftrboidersrlie^Wii voêraaja gg8tfté!Ti& - fe strijd teg^t de 1>uitj|̂ a
en staan t&sss vocapeaa bl5 dte wederoj>1bouw» Wil zijb ïeoreid oï*e:.n
te bröngeaa» daar ook de fahrikeïitön dlesien hiertoe bereid te zi,1ru
Da niefirwe 0»A*0*»w&ikie niet vooiMbatrevend is» wordt göbruifct om
$e lèonst<?p-$>o:Litieik te heaid^air^» K0a wii d0 Jloaes Ven. do tex*
tielarbeidera gelijk ateU^^ m©t d© loö^n TTSH d© overig© arbei^
Ösrg ia Heèarlsaad**

Hiorna bosprafc hij de staSingoa bij 'do firma Tan Heek & Co .
t o JEnsöbeda* Tolgens spreker VJÈLB do EïV.C, bereid m&dovjerking t o
verleneo bij d© oplossing ve$ liet ocmfliot, «raörbil evenwol do
eis werd gQStel^, dat do nieuwe G.A.O» geon loonsverlaging mag
iahouden* 'Wij st^asn volledig ctofeter jullio strijd 00, z«Hea met
al onze middelon deze steunen. Wij moeten ochter rekoniag houden
met moeilijkheden, want ui j bezitten geen MXlioenon in onzo kas.
Wij zeggen tot de ^aftdère organisaties* die voldoeasde gald bezit-
tsn: "Opent do icaasen voor de stakera"!,

•fa j moet «m in de oorste plaata er naar streven, dat het te
vormen stakingsoomitft ziüfa in verbinding zal 'stellen met do fa-
brikanten en de ï&jkabemiddölG&ra, opdafe d© meest gunstige re-
sultaten verkregen kunnen v; ord on,, Niat tegen elkaar, maar met
elkaar strijden, dsai is niémaaid ia staat. dit blok te bsek^aa en ,,
ztillon wij de loonstop-politiek kumaon

Elema "werd êe aesweziges ge*raagd of e îgeö fe^aöa? feeroid
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waren; in hetsfcakings comité zitting to . n eipan, waarvoor zich
ongeveer 15 personen aanmeldden.. Hot ligt in do bedoeling dor
stakers in elke fabriek oen staking s comité to vormon./uit welke
verschillendo comité*s het plaatselijk stakinesoomitjl zal worden
gevormdi Laatstgenoemd comité zal zich dan in verbinding moeten
stolden met een nog samen te stellen landolijlce oomtaissio»

Aan het eindo van do vergadering gppordö Gallé do toohoor-
d̂ ïrs. aan do arboidors van de andere f abi? lok on op te wekken do op
dio dag *s avonds om 8 uur te, hoüdon vorg^doring van stakörs
bij to wonen, waarna do bijeenkomst werd goslüton.



UITTREKSEL

Voor QV....ZQ3. .' ! , Naam SIMIHGM...;lKildal

Origineel'in ....P..B...M2..... ,..., Naam l.a.m!i.ï!.app.Q.Ï'.t.en.....QT.e.rlj.S.S.el , ,

Volg nr. Ag, nr,SS.7S.Q. Aard van het stuk -. '. , -

•. Afz. ro...Enac.he.d.e ;;, .' Datum 1...11...47....

a. Wilde staking bij de Tgxtie_l_f abriêk l'lrma E.ter Kulle
-&, '3n.H.V,(l45 arb.l, uitgebroken op 7. 10. 47.
Aantal stakers ;6
Oprzaak:loonkwestie.
Aanleiding: een der arbeiders, een zeer goed vakman, ont-
ving loonsverhoging, .

/" ÏÏen aantal arbeiders Verlangde hierpp verhoging „van hun
v - uurloon van 75 op 85 cent» De -Directie was genegen-tot ver-

hogen tot 78 cen£, hetgeen overeenkwam met het advies, gegeven
door de Bedrijf soommissie. Bedoelde arbeiders namen hiermee

' geen genoegen, waarop 6 arbeiders in staking gingen, Zf i .1 be-
kleedden sleutelposities in het bedrijf, zodat door .hun sta-
ken reeds spoedig hef grootste deel der weverij stil lag.
De gabriefescommissie steunde de stakende arbeiders niet. '
Daarop vervoegden zich een of meer stakers bij de SVC, die
hen evenmin steunde, waarop zij zich wendden tot .het plaat-
seli.ï.k bestuur van het MW. Dit bestuur- bemiddelde, waarop

• het werk werd hervat op 9*10,47» De doér de Directie toege-
•'' • zegde verhoging tot 78 cent werd gegeven,

De voornaamste agitatot was : Jahannes Jacobus Röev_ geb.te
Hengelo (O ) 3,11,10, Reiniger, won, te Enschede, "wiïlem de

-' Ciercqstraat 57, waarschijnlijk lid der. EYD.
: Op 16,10 verscheen in "De •• Waarheid" een bericht over deze

" •-. - wilde staking, getiteld ̂'Loonsverhoging afgedwongen door ,
textielarbeiders". Hierin werd het voorgesteld, alsof het

,-/" , gehele bedrijf aan de staking had deelgenomen, ¥erder -werd
^ ' beweerd, dat door de directie een nieuwe tariefregeling was

ingesteld. De directie noemt dii» een- pertinente leugen, 'daar
zij.ndëze eis zonder meer had afgeweaen.

d . felilêe-e %eka:Hg -b̂  4 -Bayeél'̂ ge •* e -S_eHwbjs_tgèMT -geve é t Agét •_

e.Een drietal wilde fitakingen op de Tex t i elf abr i.ek "Schut t ers -
veld" (totaal 1100 arbeiders), uitgebroken op 24.10,47.
l. Een achttal kol entr' emmers staakten gedurende een kalve
dag* Zij wensten een vast grondloon van f. 43. 50 per week.
TOt op -heden was hun loon afhankelijk geweest van de hoe- .
veelheid te lossen kolen. Zij hadden voor de staking een
voor hen gunstig moment afgewacht. Er stonden 20 ton kolen
voor de fabriek, en £p.'toi aan het .station.
Door de -'directie werd hun loon vastgesteld op 71 cent per,
uur plus BO^ premie,

1 2, een 22-tal drossters en drolsters (vr.arb.) wensten .het- "
zelfde loon. te ontvangen als de drossers en-drollers (mnl,

Uitgetrokken door.Bda...... .......................... . ............................... . ......... .. Afd./Sectie ....AGD....4..........'..... Datum ,.9..*.1S.«.4.?
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arb.) op dit bedrijf ,daar zij dezelfde-arbeid verrichtten .Daar de
CAO loonsverschillen aangeefit voor deze categorieën arbeidrs, '. "' : .
v/enste de directie hierop niet iate g aan. Deze arbeidsters gingen
daarop Maandag S 7.10.47 in staking, nadat ook de ..eis, dat ook de
E¥D bij de'te voeren besprekingen met vertegenwoordigers van de

• Bèdrijfsunie aanwezig zou zijn, v/erd afgewezen.; . ; .-
Het werk werd op 28.10.47 hervat,; nadat de directie aan de sta-

kers .had toep:ezetd, dat hun arbeid zou v/orden verlicht, o.a, .door
. de inschakeling van e.en zgn. bayerboer (mnl.hulp), terwijl het Loon
over de dag waarop was gestaakt, an.hen zou worden uitbetaald. *
5. een aantal ambachtslieden (smeden, kop er s Igg er s,, en metaalarbei-
ders} gingen op S4.10.47 enige uren in staking, .omdat soortgelijke • .
arbeiders-op een andere textielfabriek in Enschede een hoger uur- .
loon zouden oatvangen. .Bij een in-gesteld onderzoek-door de-voor-
zitter van, de fabriekscammissie bleek dit; ec.ht.er niet het geval te
zijn., waarna -de -wekzaaiaheden veerden hervat. De~-:.vakbondëiiverleen-

'. den .geen bemiddeling. .. . . _-' -

f .Wilde staking bij de Twantse. Text i elmî . (totaal ''ons,' 400 arb.}
Op 28.10.1947 braken op dit.bedrijf een.tweetal kleine stakingen r~
uit, die een uur duurden. Er werd .'gestaakt Van 13-13 uur door 16 ^
krassers en van. 14.50-15.50 uur door ia ruwers.

• De reeën • was' gelegen in de invoering van de niexiwe pensioenrege-
ling, waardoor de arbeiders : f.1- per week moeten betalen'. -De' kwes-
tie werd door de-bespreking van de arbeiders, net -de f abriekskern

. en. de bedrijfsleiders opgelosd, 'zonder dat enige vakbond bemidde-
ling .verleende. "" ' . • , ' ' •
"volgens.mededeling van de. b drijfsleider is het feit, dat de arbeir-, .
ders.ide berekeningen v-lsenü de• joieuw ingevoerde, loonregeling. (CAO)
niet begrijpen, de, oorzaakcjyan a.e stakingen. Er.traden feeën per- . .

, sonen op de. voorgrond. - •

g.Wilde staking bij de Firma 'Van jleek_jo ̂ Go( .2400 arbeiders,)»
Onder ..ver\vijzing'van hetgeen .is-vermeld in rapport Ko.P/19fia-47, -

. . •blz. 2,5e.al., zij veraield, dat de aldaar genoemde 40. ::,.eyers nog ,. . •;
steeds in staking zijn.' (werkzaam bil' de fabriek "Krenersiuaten"
van dit bedrijf.7-
De staking op 25.10.47 uitgebroken op.'de spinnerij "Noorderhagen"
Vaïi deze firnia, welke reeds 'was genoemd In 'laatstgenoeïad' rapport, /
heeft, zich inmiddel^s uitgebreid, en-omvat thans een Ö0—tal arbei- • v .
.ders.De' in dit rapport bedoelde EYC: er,; die hier het eerst 'als
agitator op tr'ad, nadat hij'met twee afgevaardigden van de IÏ70 had
-gesproken, is genaamd Brugt..van der öchaaî  geboren te Lonneker,
S2.iO.19, drosser, vron. te Enschede, Broèkheenseweg 76. Deze nam '
.eveneens deel aan de'; proteststaking op dit bedrijf'In Juli 1947 .
(tegen politieele actie- in Indie)/ . • ' : • • ' . .
-Opgemerkt, zij," dat de ,stakej*s op dit bèdri-,1f, in'totaal dus ong.
100 arbeiders, in staking zijn gegaan, zonder vooraf-aan te dringen -
op enige 'bespreking over hun grieven.

: .De werkzaamheden op het hele bedrijf wcroden steeds meer gestag-
neerd door de staking in de spinnerij "Noorderhagen"-.., aangezien
een' groot gedeelte van het bedrij'f afhankelijk is van . d© productie

-•van deze .spinnerij «-"• -' ' • • - ; . .
Op verzoek van de Bedrijfsunie doet de directie ineelte, het bedrijf
op_gang te houden-) om te voorkomen, dat de werkwillige arbeiders

'. worden gedupeerd. . : ; ' - •. . . • • • v
.Op een bespreking, die' op 27.10. v*erd gehouden tussen d'e stakers en
vertegenwoordigers van de B.edrijféunie, werd geen resultaat bereikt*

. • . ' ' : Zie verder volgende blz.



UITTREKSEL THSKVOLG

Voor OB.2.0? ; , Naam

Origineel in Naam ,

Volg nr. Ag, nr. .3..S..7.28 Aard van het stuk

— : Afz Datum

De indruk werd gewekt , dat met staakt "om te. staken"»
Bekend is geworden, dat,als voorzitter van het stakingscomite
optreedt: Albert ten Donkelaar, genoemd in dit overzicht ond'er
3b, terwijl als tweede voorzitter fungeertrp'iet Yenerius, geb.
16-4-17, textielarbeider,wonende te Enschede, Lippinkshofweg 46.
"Door dit comité werd een aantal steunlijsten aan stakende arbei-
ders uitgegeven,'die hiermede in bepaalde wijken huis aan huis
collecteerden ten behoeve van de stokers.Een afschrift van een
dergelijke steunlij.st gaat hierbij.
Ddpr de politie alhier werd een viertal collectanten bekeurd-,
terzake het collecteren zonder vergunning. In'totaal werd JilBibij
hen f",55- in beslag genomen.
Op 31-10-47 werd door afgevaardigden van de Bedrijfsunle en de
stakers vergaderd. Op verzoek van het stakingscomite werden een
tweetal afgevaardigden, van de-EVC, I'rits Leiishuis uit' Almelo en

• Planting uit Borne, ter vergadering toegelaten, onder de door de
BëfLrijfsunie gestelde .voorwaarde.,dat uitsluitend over de staking
bij Van Heek & Co. zou woden.geaprokem. .
Het stakingsbomite eiste een loonsverhoging, ongeacht de tot ~
nu toe betaalde lonen, en wenste geen gulden te storten voor het
pensioenfonds, zolang de werking hiervan niet reglementair was

1 vastgelegd. Voorts deelde dit comité mede, geen besluit op staande.
voet "te "'willen nemen, doch na e-en onderlinge bespreking op een door
stakers te beleggen vergadering wel'zulks te zullen doen, Het-geno-
•men besluit zou dan .aan' vertegenwoordigers der Bedrijfsunie .worden
medegedeeld. '
Volgens bekomen -inlichtingen wordt verwacht, dat dit besluit zal
zijn: doorgaan met staken.
Van .de zijde der directie van Van Heek & Co, werd vernomen, dat
.deze genoodzaakt aal zijn, het .gehele bedrijf op Maandag, 3.11.47
stil te leggen. . '

.• 'AFSCHRIFT S T E U N L I J S. T, , ' '

Voor de staking in de Twentse Textielindustrie, tegen de loons-
verlaging» 'Deze staking werd geleid door arbeiders, georganiseerd
in de unie en ongeorganiseerden.

Naam Bedrag Kaam Bedrag.

De stakinssleiding, bestaande uit:
-' ' Katholieken

Uitgetrokken door...Bd.Q: : Afd,/Sectie ', H...ï..¥., Datum
• • L.V.C.

Ongeorganiseerden.

A.L. 17249-47
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Bij de fa. van êek & Co (3400 arbeiders }- werd op Donderdag
33-10-47, het loon te 17' uur uitbetaald, 'Na deze 'Uitbetaling
weren diverse groepjes , arbeiders in discussie over de nieuwe

1 G.A.O. en heeft een gedeelte van e ' arbeiders dé fabriek ong.
15 -mLe-uten voor het einde van de \.-erktijd (17.30 uur) de fabriek
verlaten.

Op Vrijdagmorgen, 24,10.47, is door allen het werk hervat,
< met uitzondering wan een aantal wevers (40), (volgens de directie '
C hoofdzakelijk leden der EVC, die tot de besteetaaide arbeiders

behoorden en tengevolge van êe nieuwe CAO geen finantieel nadeel
ondervonden).. " ' ' • - . ,

Op Vrijdag 24-10, vervoegden zich des namiddags twee personen
bij de portier fe±$ van de fabriek der ïJ.V. van Heek & Co'. , gele-
gen aan de Noorderhagen te Enschede, "m*.-- 1 het -verzoek een aldaar
werkende arbeider (EVC lid) te mogen spreken (in verband niet een "

" ziektegeval ) . - . '
Deze SVC er verwijderde zich van ée fabriek en heeft zich eni-

. '-e tijd onderhouden met bédo-etde personen, kennelijk afgevaardig-
den van de }WC, •

Opmerkelijk -was-, dat. dóór agitatie van deze l̂ VC er in genoemde
fabriek een dertigtal spinners op Zaterdagmorgen, 25-10, het

4 werk neerlgede. . :

Volgens mededeling der Directie .bestaat .e mogelijkheid, dat
bij een voortduren van. da .staking in Ge spinnerij 'vrijwel de
gehele fabriek .zal 'moeten' worden stilgelegd, aangezien andere
afdelingen :u.;.et raarerialen mee t en werken, afkomstig uit de 3EE3OE:r±$
spinnerij . . . . ' .

Kadere bijzonderheden omtrent genoemde aotie tegen de CAO en >
eventuele agitatorei; zullen 'zo spoedig mogelijk worden beri-cht'.

/.•ojtiist (ia, 30 uur) komt ,h.et bericht, dat bij alle -uitgangen, van
de3f abriaken van de N«Y» van. ïleek & Co paml'letten aan de arbeider
'v/erden uitgereikt, • • _ .

Uitgetrokken door BdG 'AM./Seccie MÏ..A Datum 8j,l£-. 47.

A.L. 17249-47
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I 4 OCT. 1947

BA P P O R T.
Onderwerp: wilde staking bij de »,?. van Dooren en Dams.

Op 10 October 1947 des voormiddags te omstreeks
S waar is «r een wilde staking uitgebroken onder de Belgische

.arbeidersM werkzaam op de textielfabriek van de H»7. van Dooren en
Bams, gelegen Korrel no. S alhier»

Op genoemde fabriek zijn werkzaam 536 arbeiders en arbeidsters
waaronder zich bevinden 52 Belgische arbeiders, die in verband met
een tekort aan arbeidskrachten aldaar zijn tewerk getteld.

Volgens verklaring van de personeelchef genaamd, Johannes Immens
wonende te Goirle ïilburgseweg no. 180 is de oorzaak van deze wilde
staking de navolgende: Tan deze 52 Belgische arbeiders zijn er 12
te werk gesteld in de af d. Spoelerij en verdienen aldaar een week-
loon van plus minus ?.45.- » de overigen haddea «en tarief loon» Daar
er inmiddels jeugdige krachten waren te werk gesteld, die het werk
van volwassenen best kunnen overnemen daar de werkzaamheden in de
af d. spoelerij worden verricht merendeels door jeugdige personen en
meisjes worden gedaan, had men besloten de Belgische arbeiders voor
een proeftijd van 6 weken te werk te stellen in de af d. weverij ten*
einde hen tot wever op te leiden daar men in de af d. weverij krach-
ten te kort kwam. Bet tariefloon in de weverij zou dan voor hen zijn
P. 0*72 per uur met twee cent per uur verhoging o» het half jaar tot
t6 jarige leeftijd,

De Belgische arbeiders hadden er echter geen «in in om als we-
ver te worden opgeleid en bleven maar liever bij hun werk wa$ zij»
voorheen verrichtten.

De Directie heeft toen besloten de lonen in de afd. spoelerij
met 10 procent te verlagen. Dit was niet naar de zin van de Belgische
arbeiders die hierover bleven mokken.

Badat er bij de personeelchef herhaaldelijk klachten warmbin-
I nengekomen dat een der Belgische arbeiders genaamd Charges Bavers»
wonende Xramstraat no 19 te Turnhout garens op de fabriek zou weg

/ haken en deze dan zou bezorggn aan een adres in de Diepenstraat ajhie;
"- besloot de personeelchef voornoemd hem op 9 October 1947 eens te vol-

gen j teneinde zich eens te overtuigen naar welk adres hij zich in de
Diepenstraat zou begeven, daar hij zich met een gevulde tas in de om
geving van de fabriek ophield.

Daar het niet mogelijk was hem te volgen daar hij schuw links
en rechts om zich heen keek en hij vermoedelijk de personeelchef had
gezien, bleef hij plotseling staan en ging niet verder meer. De per-
soneelchef Immens is toen naar Ba vers gegaan en heeft hem gevraagd
©f hij een mocht «ien wat of hij in die tas met zich voerde» waarop
Bavers tegen hem zeide, dat laat ik je op straat niet zien, ga dan
maar mee naar de fabriek. Even later voor zij aan de fabriek waren
liet Bövers echter zien wat zich in de tas bevond en toen bleek dat
dit Belgisch gare n (twee strengen) en suiker was, doch geen garen af-

Aan den Heer
Commissaris van Politie

te

I J, B ü H G.



komstig van de fabriek van vma Dooren en laas.
Hadien ssljn er harde woorden gevallen tegenover altaar net hel

gevolg dat Sa vers sieh beklaagde bij de Directie ©ver het optrden
van Jameas» die hem voor een dief zou aanzien, terwijl Immens een
klacht bij de Pireotie indiende over het brute optreden van Bavers<

let aou weer vergeten en vergeven werden Indien Bavers aan
de personeelchef zijn excuus zou aanbieden* Bit weigerde hij te
déen nadat heat hiervoor meermalen de gelegenheid was gebofien, waar-
na hij door de Directie werd ontslagen.

Op 10 October 1947 gingen alle Belgische arbeiders^ op vier
na, C des e bevonden alch reeds in de fabriek) in aijï^pathie-sta-
king en eisten dat Bavers weer zou worden tewerk gesteld» waarvan
oen echter niets wilde weten.

ladat de arbeiders zieh in verbinding hadden, gesteld met de
arbeidsbeurs verzamelden zij zich voor de fabriek*

Er is tevergeefs getracht in contact te komen met een der
Directeuren, Henk van Dooren, terwijl tevens getracht is met de
bedrijfschef Immens beide partijen tot elkander te brengen, doch
eonder resultaat. Bedoelde arbeiders is toen de mededeling gedaan
of de fabriek binnen te gaan of naar België te vertrekken. Ben
tiental dezer arbeiders is toe de fabriek Ingegaan terwijl de
overige 38 arbeiders er voorkeur aan gaven naar België terug te !
keren. T~~~~ ' ' j

De 38 Belgische arbeiders zijn daarna over de grens gebracht
terwijl hun grenspassen zijn ingenomen. Deze zullen worden opge-
zonden aan de gendarmerie te Turnhout, met verzoek de grenspassen
in te trekken.

Toorts zal in contact getreden worden met het Gewestelijk
Arbeidsbureau te fllburg teneinde tot intrekking der werkvergunnin-
gengen raocc van betrokken stakers over te gaan.

Er hebben zich bij deae staking geen ongeregeldheden voorge-
daan. Volgens verklaring van Immens sou Charles ïfavers, comwuais-
tisch ai ja S»*":-**ffi?*ff ,1 JBuliC8 was n<*m «eerdere malen door zijn

1 ttèdégeaeeld.
Tilburg, tO October 1947

De Rapporteur,
Ho* 3*
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Hoofd fvan de Centrale Veilighe

Javastraat ÏÏo. 68

nst

Ik heb de eer tl het navolgende te berichten*
In verband met de T«T. motorwedstryden op Zaterdag» l6
Augustus 1947 in Tubbergen, werd door verschillende meisjes,
werkzaam by H.V. Bendiea's Confeotiefabrieken te Almelo»
aan de Directie verzocht om dien Zaterdag vry te Irygen of
anders des Zaterdags om 11.00 uur liet werk te beëindigen*

Be Directie wilde dit echter niet toestaan, daar dit
by de andere fabrieken ook niet gedaan werd* Dit besluit is
aan de afdellngschefs medegedeeld om dit aan het personeel
door te geven* Tevens.werd er by gezegd» dat als de meisjes,
toch wegbleven, de strengste maatregelen genomen zouden wor-
den en dat dit zeer zeker de verstrekking van textielstof
zou betreffen.

Siettemin zyn op Zaterdag» 16 Augustus 1947 ongeveer
30 meisjes uit de omgeving Tabbergen thuis gebleven. Daarop
is In de afgelopen week aan bedoelde 30 meisjes medegedeeld,
dat zy de toewyzing tèxtielstof* over het derde kwartaal 1947
niet zouden ontvangen*

Inmiddels was aan deze meisjes bekend geworden» dat
enkele personen dien dag wel vry hadden gekregen of die
Zaterdagmorgen om 11*00 uur reeds het werk mochten verlaten
en deze personen wel bet textielpakket zouden ontvangen»
waarop deze meisjes op Maandag, 25 Augustus 1947 des namid-
dags van 13.30 uur tot» 15*00 uur uit protest het werk hebben
neergelegd. Hierna hebben zy het werk weer op de normale wyze
hervat.

Op Woensdag, 27 Augustus 1947 is het betreffende punt
in een bespreking met de Directie behandeld. Mede in verband
met het feit, dat de Directie de te volgen iyn niet geheel
heeft gevolgd, o.a* werd aan enkele personen wél vry af gege-
ven met behoud van het textielpakket, heeft de Directie thans
besloten om het textielpakket over het derde kwartaal 1947
wel voor deze 30 meisjes ter beschikking te houden, doch deze
pakketten niét eerder té ver*tr«kken ilWf aan "het eind van dit
jaar.

Daar deze meisjes hiermede zeer zeker acooord zullen
gaan, verwacht de Directie hieromtrent verder geen moeilyk-
heden.

Het Hoofd van de Plaatselyke Inlichtin-
gendienst»
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Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,

_Jüaxaa4raat nr. 68,
BUREAU E *s-G r a v e n h a g e .

UITGEBOÈKf
Hierbij heb ik de eer het volgende te uwer

kennis te brengen*
«a de bevrijding in 1945 waren de arbeiders der

diverse textielfabrieken hier ter stede eenstemmig van
mening, dat het ploegenwerk, zoals dit voor de oorlog was»
niet terug moest komen.

In de maand Ootober 1945 evenwel wenste de
jfirma H. ten Cate Hzn. en Co» te Almelo het ploegenstel-
sel wederom in te voeren met een. ploeg van oiroa 50 ar-
beiders. Be reden hiervan was, dat het bedrijf aangewezen
was op de eleotrisohe energie van het burger net. Deze
energie werd verkregen via een transformator, welke capa-
citeit geen uitbreiding van het aan t a l tegelijk in be-
drijf zijnde machines toeliet. Teneinde de productie op
te voeren en het aantal arbeiders uit te breiden, was het
noodzakelijk, dat in ploegen gewerkt zou worden. Aanvanke-
lijk waren de arbeiders hierop tegen en is het tot een
staking gekomen, uiteindelijk gaven de arbeiders toe .en is
er vanaf November-December 194? tot ongeveer Maart 1946
in ploegen gewerkt. Fa laatstgenoemde maand is het ploe-
genwerk door de firma wederom los gelaten.

Teneinde de productie echter te verhogen werd
in JTebruari 1947 het ploegenstelsel bij ten Oate weer in-
gevoerd. Dit stuitte andermaal op tegenstand, zowel van de
zijde der fabrlekskern als van de arbeiders. De fabrieks-
kerm wenste hiertoe dan ook haar medewerking niet te verle-
nen. Ingevolge de C .A «O. .(Collectieve Arbeidsovereenkomst)
wendde de firma zich tot de Vakraad. Deze Vakraad bestaat
uit werkgevers en werknemers der verschillende vakorgani-
saties. De E«V.C» is hierin echter niet vertegenwoordigd,
terwijl de fabriekskern der firma ten Cate voor 100$ uit
S.V.C, leden bestaat.

Van deze Vakraad werd toestemming verkregen om
voor een termijn van een half jaar hert ploegenstelsel In
te voeren. Deze termijn verliep derhalve in de maand Au- ,
gustus 1947 * In de maand Mei j «l • .verkreeg de directie
evenwel een hernieuwde toestemming van de Vakraad voor on-
bepaalde tijd voor een ploeg van maximaal 130 arbeiders*
In de week van 18 t/m 23 Augustus 1947 is dit laatste
besluit aan de arbeiders van opgemelde fabriek bekend ge-
maakt.

V/an de 21 mensen, die deze week in de nacht-
ploeg werkten en Maandag 25 Augustus 1947 te 17*30 uur
moesten beginnen, kwamen er die morgen 15 om 7*30 in de
fabriek en wensten normaal hun werkzaamheden te beginnen,
alsof er geen nachtploeg meer bestond. De direotle ging
hiermede niet aocoord en heeft de betreffende arbeiders
voor de keus gesteld om des avonds om 17»30 uur te begin-
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nen en zo niet, dan konden zij hun ontslag aanvaarden*
Be arbeiders wensten hieraan geen gevolg te geven en ga-
ven te kennen dat zij in staking gingen* Bij hen sloten
zich nog een 20 tal andere arbeiders aan, eveneens ar-
beiders Uit de ploeg, welke momenteel echter in de dag-
ploeg werkten* JU. deze arbeiders zijn werkzaam in de
voorspinnerij. Het me erende el van de stakers is aangeslo-
ten bij één der drie samenwerkende vakorganisaties.

Het gevolg van deze staking was, dat maandag-
middag de arbeiders der weverij door de directie naar
huis werden gezonden, alhoewel nog voor één a twee dagen
garen in voorraad was* De weverij kwam hierdoor geheel
stil te liggen.

Be drie samenwerkende vakorganisaties (Unitas,
R.&. Werliedenverbond en de neutrale vakorganisaties)
hebben Maandagavond aan de Bornsestraat ar. 3 te Almelo
over het conflict vergaderd, terwijl de E.V.C* in het ge-
bouw aan de Doelenstraat te Almelo eveneens onderlinge
besprekingen voerde*

Opgemerkt kan worden dat de drie samenwerken-
de vakorganisaties de mening zijn toegedaan, dat het werk
zo spoedig mogelijk moet worden hervat op basis van het
reeds lang bestaande ploegenstelsel waarbij de avondploeg
tot des nachts 2.OO uur aan het werk blijft.

De E.V.C, is zeer waarschijnlijk van mening,
dat het ploegenstelsel moet verdwijnen en dat de staking
dient te ?orden voortgezet*

Dinsdagmorgen 2é -Augustus 1947 te 10«00 uur
hebban de bestuurders der drie samenwerkende vakorganisa-
ties met de stakers en uitgesloten» vergaderd ia het St.
Josphgebouw te Almelo* Belangrijke beslissingen zijn op
deze vergadering niet genomen. Wel is komen vast te staan,
dat bovenvermelde vakorganisaties niet aoooord gaan met
deze staking en zich niet achter de stakers scharen.

De stand der staking op Dinsdag, 26 Augustus
1947 des voormiddags te 10.00 uur is als volgt t
237 weverij arbeiders )
223 spinnerij arbeiders ) Uitgesloten.
19 stakers
26 symp. stakers*

De stakers hebben Maandagavond, 25 Augustus 1947 hun ont-
slagpapieren ontvangen.

Dinsdagmiddag» 26 Augustus 1947 te omstreeks
14.00 uur meldden zich vele uitgesloten arbeiders, aan-
gesloten bij één der drie samenwerkende vakorganisaties
op het Gewestelijk Arbeidsbureau te Almelo, teneinde al-
daar hun ontslag bij de firma ten Cate aan te vragen.

Te omstreeks 15-15 uur kwamen en bloc de uit-
gesloten E.V.C, leden zich óp het Arbeidsbureau melden,
eveneens om hun ontslag bij de firma aan te vragen* Het
geheel verliep rustig* De groep E.V.C* ers bestond uit
ongeveer 150 tot 200 personen.

Het Hoofd van de Plaatselijke Inlichtingen-
dienst.
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Plaatselijke Inlichtingendienst,
A L M E L O .

Je

Almelo» de 25 August "P i

•ACD/^r»

BUREAU B

het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,

[ Javastraat ar. 68,

— « S-O R '1VJB TL H. A.JGL3L
UITGEBOET

Hierbij heb ik de eer het onderstaande te Uwer
kennis te brengen»

Zn de maand Bebruari 1947 werd aan de ïirma H»
ten Gate Hzn. en Co, iSpoorstraat ar, 3 te Almelo door de
VAERAAD toestemming verleend om voor een termijn van een
half jaar het ploegenstelsel in te voeren» Deze ploegen zou-
dan .ieder niet meer dan ongeveer 3° mensen mogen omvatten.
Aanvankelijk was door de fabrieksdireotle één en ander be-
sproken met de fabrlekskern. Genoemde kern wenste hieraan
echter niet mede te werken., weshalve de direotie zioh,
overeenkomstig het C.A.O. wendde tot de VAERMD. Ingevolge
bedoelde toestemming zou de termijn derhalve eindigen in de
maand Augustus*

In de maand Mei j.l. kreeg de directie echter
van de VAKRAAP een hernieuwde toestemming om maximaal 130
mensen in de ploeg te laten werken, terwijl deze toestemming
niet aan een termijn gebonden was. Hieruit vloeide voort,
dat de eerste toestemming gegeven door de VAERAAD kwam te ver-
vallen.

In de loop van de vorige week heeft de fabrieks-
kern zich tot de fabrieksdireotie gewend, in vertoamd met het
aflopen van de termijn van een half jaar betreffende het
ploegenwerk. De direotie heeft hierop de laatste beslissing,
van de VAERAAD aan de kern voorgelegd en aangetoond, dat zij
niet meer aan een termijn gebonden was.

Van de 21 mensen, die deze week In de nachtploeg
werken en hedenavond ufeandag, 2$ Augustus 194-7) te 17«3O
uur moesten beginnen, kwamen er hedenmorgen 14 om 7.36 uur
In de fabriek en wensten normaal hun werkzaamheden te begin-
nen, alsof er geen nachtploeg meer bestond.

De direotie ging hiermede niet aoooord en heeft
de arbeiders voor de keus gesteld om heden avond om 17*30
uur te beginnen en zo niet, dan konden zij hun ontslag aan- '
vaarden. De betreffende 14 arbeiders hebben hierop de fabriek
verlaten en zijn In staking gegaan. Bij hen sloten zioh nog
een 20 tal andere arbeiders aan, eveneens arbeiders uit de
ploeg, die momenteel echter in de dagploeg werkten.
De staking omvat thans 34 a 35 arbeiders. Deze arbeiders zijn
werkzaam in de voorspinnerij. Het grootste deel der stakers
is aangesloten bij een der drie samenwerkende vakorganisaties,
zodat de S.V.C* momenteel niet de overhand heeft in het oon-
fliot.

Van de zijde der direotie werd medegedeeld, dat
wanneer deze staking een dag zal aanhouden, de weverij nood-
gedwongen zal komen stil te liggen. De vakorganisaties zijn
door de direotie hedenmorgen met het conflict in kennis ge*
steld. '

Het Hoofd/d^ Plaatselijke Inlichtingendienst
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Onderwerp: Wilde staking N.J.Me
te Enschede.

Enschede,
BUREAU B

Ik heb de eer UEdelGestrenge het volgende te berichten om-
trent een wilde staking, die alhier op Woensdag 13 Augustus 19*+7
uitbrak in de weverij van de textielfabriek N.J.Menko W.V. aan
de Roomweg: •

De aanleiding hiertoe was het volgende:
Twee wevers waten op Dinsdag 12 Aug.j.l. op de privaten.

Eén hiervan rookte, hetgeen verboden, is, Ben touwbaas, niet zijn-
de de directe chef, maakte hierop een aanmerking, waarop de niet-
scokende wever de touwbaas toevoegde:"Waar bemoei jij je eigenlijk
"iee?". Toen de bedoelde touwbaas d'e betrokken wever enige ogen-
blikken later hierover onderhield, ontstond een woordenwisseling
en een vechtpartij, waarbij de touwbaas enigszins aan zijn hoofd
werd gewond. De touwbaas was in deze blijkbaar niet tactisch op- j
getreden. * ;

Er werd hierna een zgn. "Ereraad" gevormd, die-over het ge-
schil een uitspraak zou doen en bestond uit 3 touwbazen en 3 we-
vers, met als onpartijdig voorzitter de betrokken bedrijfsleider,
doch deze "Ereraad" had geen succes.

Het aanvankelijke conflict breidde zich inmiddels uit tot
v ^- een wrijving tussen touwbazen enerzijds en wevers anderzijds.

£>e touwbazen eisten het ontslag van de betrokken wever en de we-
vers wensten het ontslag van de touwbaas.

,Door de ingeroepen bemiddeling van het Arbeidsbureau werd
de betrokken wever, die woonachtig is in Nijverdal, met instem-
ming van hemzelf overgeplaatst naar een fabriek in Nijverdal. i

Deze. wever kwam Woensdagmorgen 13 Aug.j.l. te ± 10.- uur aan
de fabriek aan de Hoornweg en verzocht de bedrijfsleider zijn
eigendommen uit de weverij te laten halen, omdat hij zich liever
niet in .de weverij begaf om eventuele verdere strubbelingen te
voorkomen.

üe bekende communist Hermann Martin BAARS (geb. 26.10.1918)
hoorde dit verzoen: en greep aeze gelegenheid .aan om de wevers toti
aan staking aan te zetten, onder het motief, dat de bedoelde we-
ver niet meer in de fabriek mocht verschijnen. Hi-j'werd hierbij

KW gesteund door de' bekende Theodorus CUPERS, geb. te Gladbeck (Dld)
23.7.1913> won. te Enschede, Lindematehweg 50. Cupers is uiterst
links (communistisch') geori8nteerdT doch geen lid van de C.P.N.

( 'v, Hij is lid van de E.V.C, en wordt door superieuren in het be-'
vV- drijf, waar hij werkzaam is, als "raddraaier" aangemerkt.

•Deze agitatie had tot gevolg, dat óp die dag te 11*.- uur
door het gehele personeel van de weverij, omvattende ± 270 man,

I
het werk werd neergelegd. x

ê Bedrijfsunie en de Ë.V.C, waren tegen deze staking en
adviseerden de arbeiders het werk te hervatten en stelden hun
bemiddeling voor. â onderzoek kwamen deze vakbonden tot de con-
clusie, dat beiden - de touwbaas en de wever - in deze schuld
hadden en adviseerden de wever over te plaatsen en de touwbaas"
te schorsen, hetgeen geschied is.

Op Donderdag 1^ Augustus 19̂ 7 te 10.30 uur is door alle we-
vers het werk hervat.

Bijzonderheden omtrent een eventueel nieuw conflict, dat
mogelijk kan ontstaan door het niet uitbetalen van de uren, waar-
in gestaakt werd, zullen zo nodig alsnog worden gemeld*

A A N : ' '
Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
1s-GRAVENHAGE.
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»; Staking bij l.T* Brouwers Lakenfabrieicen.

Volg^o.

1 6JULI1947

R A

In verband net «en door mij rapporteur Hl. 3, opgeawfct
rapport UB* 68 d .d* 12 Juli 1947, waarin melding wordt gemakt
hat verspreid*» van pamfletten door en namens Het atakingaoomitö
mat de Hrsta 310aajous alhier, ka» ite DEJdelGe strenge alsnog
rapporteren, dat ook bij d« H.Y» Brouwers ïakenfabriekea Korte
Schijf 0traat It* 2 alhier, door enige arbeiders gevolg is gegevwa
aan d» in dit ï*uaflet rerwitte atafcinssoproep e a gedurende len
uur het werk is neer^ile^l»

Op genoemde fabriek werkwn rsomenteel 250 arbeiders. Op 12*
1947 tussen. 8 «n 9» 00 uur legden 20 arbeidere van de s*g* voor»
spinnerij het werk neer*

ïoen de arbeidere van de *» g» naspirinerij. die te 9»00 uur
sioesten aanvan^ea bemerkten, dat hun medearbeiders van de voor*
spinnerij gedurende **n uur Ut staking waren geweest, «ijn «Nik
«IJ niet aan het werk gegaan en hebben vanaf 9,00 tof 10.00 waf
geataakt *

Ia het geheel hebben op genoemde fabriek ^ 40 arbeider» gedu-
rende een uur het werfc neergelegd* Hierbij hebSen zioh geen onga*
regeldheden voorgedaan.

Voor «over San «orden nagegaan Kijn een zestal van deze
staken» gsorfiftoiaeerd,

Of hiervan arbeider a «ijn aangesloten bij de £.v.O. ia
niet bekend»

De meeste arbeiders verklaren n.l. indien zij «arden aange*
aoman desëevra&gd dat *1M niet eijn georganiseerd*

later blijkt soms dat «ij bij de B»T,8« s i jn aangesloten.
ïot nu toe i» niet gebleïran dat ook bij ander» dan reed»

textielfabrieken gevolg ia gegeven aan de

De rupp^rtei» 18. 5»

Aan
de Heer Coattiaoaris van Politie

te

f l .B. t
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In verlaad met ia nxïg eteeds voortdurende staking bij de Fira»
Bloajoua alhier ( &ie het hieromtrent reedo aan tf ingezonden »pr>ort
JTI. 64) ten ik ÜUdelGeatrange het navolgende rapporteren*

Op Dinsdag 8 Juli 1 947 hebben een vijftal politie!» delioiuaatea
die eveneens bij deze wüde staking betroMcen smrea e» 4ie «Mier tee*
«ioht «taaa van de " Stichting t oaaicht Politieke delinquent en *
•het werk ajoetea hervatten»

Hoewel de stakers al het mogelijke hebben gad&an om deze arb«i*
der>te bewegen de staking vaart te sett*a, hebben deze toeh het

hervat • . • • "
Op Zaterdag 1 2 Juli 1947 werden aai de verschillende textiel*

altiiar door leden ma de O.P.H» e& ^.V,C. pamflet t«a
waarin namens het atakingsoomite der ?lrn» BlOKJetiB de .

texbielarbe ifiers worden aai geapoafd het work e «m uur neer te leggen,*
Ben ezenrpl&ar hiervan wordt bij dit rapport overgeltgA*
Saar aanleiding van bov.ngenoemd pamflet hebben op 12 Juli 1947

650 arbeiasre werl^aa>u bij de ia*B» wollenflancl- Wollenetoffen en
lleadelceïifabrieïE (afdeling «p inner I j en weverij ), Koning ohoev*

alhier tuaeeia S ©n 9 uur de werksaam iisdea gestaakt, terwijl ajj 0sa
9.00 uur allen het werk wederom hervat hebben*

Tussen. 12.30' en 1 3*30 u\ir, lig t het in de bedoeling wa&erea
het werk neer te ieg^en waarbij flugevolêe van een geringer aantal
»p dat ti^dfiffeip aaa het werïc zi^ttde peraowwn slechts + 125 arbeiders
zullen aija betrokkea* —

op andere textielfabrieken aan deze oproep van het otaklngs-
gevolg is of wordt gegeven is tot op h er; en niet bekend, doch

aal door mij eventueel nader worden gerapporteerd*
Bij de wilde staking M;) de Pirraa Blomjous sljn op het ogenblik

nog 24 arbeiders betrokken.

^ 12 ros
Be Bapporbem: $ft» 3.



y OPROEP TOT DE TILBURGSE. ÏEXTIELARBEICERS"

GEEN POLITIEKE DÏÏLINQUüNïEN ALS STAKINGSBREKERS .

LEGT UIT PROTEST HET WERKTEEN UUR STIL _ :f

Makkfirs, •
. . . ; De strijd die ?rij thans meeiten yferen,«mdat .-wij de versïeoht^-
ringen;,.»^ f!^gelOBd,7iiet kunnen aanvaai-denjis een. strijd/^waarin bö -
slist z^l w»rden;of in de naaste toek*mst da lonen al ét niet zullen

,worclon Verlaagd* '.
» Men tracht lantgs .de wor^ van de oude methode ( hier in de \n pr&miPvorlaging }. do lorren met .stukjes en beetjes te veplagen;.

Thans wordt zij op ons toegepast,mor gen reeds »p U en straks kunnen '
wij allemaal onze buikri^m weer vbrdèr aantrekken. Wij ,kyniïen 'geen

"o vf:rt?lf)chter;ing «p-f»r.s levansjfejil aanvaarden, l •. " ' <

INTEGENDEBL, E;B UURLONEN MQ1TEN OMHOOG : EN AANGEPAST.
WORDEN AAN HET^VKTlHOOGpE LEVENSPEIL, TEN KOSTE V'AM SE
WINST D8R

Men ti-aeht ,do stiking bij Bloifljous'- é '̂ geraffineerde wijze dé nek;êfi to
drafiicn door, d.', pclitio delinquenten, welkö bij ons bedrijf .werkon weer
naar1 ̂ ïilfanon tt: 'jci^n,, Dvsz^ d^llnqu^fii on staan éndsp toezicht van de '
Gticfttjaiig "tof; zicht op politTeko delinquenten ", Deze instantie heeft,
natüürlïjk- op v&rBoak va-n d i Fa BïomJ^Ty£3,;d»zo delinquenten, onaei* ba- •
dr-ipiög van wciöi». ppg',/bt*hcht- t'. wor<f;-n naai» Vugjjt,gedwongen .weer aaji v ' .
Muit Wfirk • t-fi gagju Stol Js . Voo'r5makt?érs,no!5 'duizenden z„ g', ONTHËË^D'JSN,
i3ttfj;ew.;kün nazlé; uit Polen, Hongarije e«z, staan klaar fan ie Nederland s "
toon;.,-, la ten te wörrl:-;ri en plaats t« n^meri na?is't de Ned-;rlandso arbeiders
"n het bedrijf;, •

ÖB2.B.--LÏ EDEN WORDEN STRAKS GEBRUIKT VOOR DE iiOÖNAFBRAAKPÖLI^lEK E^N MOE-
TEN EVENALS DE POLITIEKE D E L I N Q U E N f ' ALS STAKINGSBREKER^ .OPTREDE.

mouten dezo h>üren een halt : toeriepen l

Politioko delinquentsn moecn nooit misbruikt warden als

HIERTEGEN MOEI STÉIJD GEVOKRÏ) WORDEN'- ZONDER STRIJD GEEN RESULTAAT J'

WIJ DOEN DAAROM EEN BËÜÓEP OP DE TILBVRGÖË TEXTIELARBEIDERS OM
^NTWAARDIGlTUG UIT TE SPREKEN TEGEN DE2IE METHODE <P EEN 'STAKING: TE'
KREKEN l- .
WIJ STAAN PAL EN BIJTEN DE SPITS AF!

GIJ ALLEN LEGT; HET ïWERK EEN UUR PLAT II M J .T • .
DIT ALS EEN VLAMMEND PROTEST TEGEN DEZE WALGELIJKE METHODES VAN DE ZIJ
DJS DER ONDERNEMERS J

H ö d o n m « r- g e n l e g g e n d e e e r s t e t w e e

p l * o g e n: ^ e t w :e r k ;OMn£?\ G H ;T \ U B N E . E R, ]

ü e l a a t s t e j ) l o o g ^ . e g t h e t w e r k - f » m
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Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,

Javastraat 68, %ƒ$ W
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Hierbij heb ik de eer het volgende tez* Uwer
kennis te brengen:

Nadat bekend geworden was, dat bij de Firma JU
ten ^ate Hzn. Spoorstraat nr. 3 te Almelo, op Donderdag 3
~3"ulï1947 des namiddags te omstreeks vijf uur een staking
was uitgebroken in de "voorspinnerij", is dezerzijds op
Vrijdag 4 Juli 1947 een onderzoek ingesteld en kan hierom-
trent het volgende gemeld wordeni

Aan de poetsers werkzaam in de voorspinnerij bij
de Firma H. ten Cate Hzn» wordt een premie toegekend, in
verband met de door hen verrichte werkzaamheden. Door een
tweetal dezer poetsers genaamd_Prots_man enJPlatïtS-., beide
wonende in de Gemeente Vriezenveenj werd de laatste tijd
een veel te hoge premie gehaald, zulks naar aanleiding van
het feit, dat zij hun werk zeer onvoldoende deden en de ma-
chines maar zeer oppervlakkig schoon maakten. Hierop werd
hen door de bedrijfsleider gewezen en zij kregen instructies
welke werkzaamheden zij precies aan de machinest moesten ver-
richten. Bedeelde twee poetsers deden, na deze 'instructies
te hebben ontvangen, hun werkzaamheden uiterst secuur en nauw-
gezet (volgens de bedrijfsleider opzettelijk) wat tengevolge
had, dat zij geen premie haalden en beneden het loonpeil
bleven.

Toen nu Donderdagmorgen de directie met enige
heren ter bezichtiging der fabriek bij de poetsers kwam,
werd een lid der directie door één der twee genoemde poet-
sers aangesproken,*!», verlangde, dat hij vóór half twee des
middags een onderhoud met de directie wilde hebben.
Dit werd echter geweigerd aangezien de directie bezet was.

Een vijf a zestal verdeelstoelarbeiders, die met
bedoelde poetsers in direct contact staan en met welke ar-
beiders tussen de directie nog onderhandelingen gaande wa-
ren over diverse punten, schaarden zich achter de poetsers
en verlangden vóór des middags half vijf een onderhoud met
de directie. Wanneer dit niet ingewilligd werd zouden zij
het werk neerleggen.

De directie wilde hiervan echter niets weten en
stond op het standpunt alleen te willen onderhandelen met
arbeiders die aan het werk waren. Hierop hebben meergenoem-
de poetsers en verdeeistoelarbeiders te omstreeks half vijf
het werk neergelegd.

Hedenmorgen, Vrijdag 4 Juli 1947 heeft de direc-
tie met bedoelde arbeiders geconfereerd en is een oplossing
gevonden, waarna het werk wederom is hervat.

Tot
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1 ? Tot op.heden waren de verschillende vakorganisa-
ties met het .conflict niet in kennis gesteld.
Meergenoemde twee poetsers zijn ongeorganiseerd.

Het Hoofd van de Plaatselijke
Inlichtingendienst,
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No. P/135-1*-/

Onderwerp» st

CÜA-7./-U G
Enschede, 3 Juli t
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Kuile & Zn.

- 5 JUU1947

In aansluiting op het reeds vermelde in het U toegezonden rap- "

port over de maand Maart 19*+7, No. R.̂ fO, heb ik de eer UEdelGestreng*

omtrent opgemelde staking het volgende te berichten: ,

Zoals reeds gemeld, was het werk in de weverij van bovenbedoelde

fabriek hervat, in afwachting van een vanwege het economisch bureau

Berenschot te Hengelo(O) uit te brengen rapport, over het al dan niet

over belast zijn van de arbeiders. Er werd echter met 5 in plaats van*

6 getouwen gewerkt.

ï De uitslag van bedoeld rapport, dat Zaterdag, 31 Mei 19̂ 7 gereed

was, stelde de werkg-ever in het gelijk. Da arbeiders, hierover niet
• ' ' ' , • "1tevreden gingen daarna op Maandag, 2 Juni 19̂ 7 opnieuw in staking. ;<i

. .&\ """"i

De bedrijfsunie was van mening, dat bedoeld rapport niet geheel

juist was en zag na diverse conferenties de mogelijkheid, dit rapporti

te doen wijzigen. Zij adviseerde de arbeiders echter het werk te her-1

vatten aangezien zij bij het voortduren der staking vanzelfsprekend

geen resultaat zou bereiken. De arbeiders gingen hierop op Donderdag,

5 Juni 19̂ 7 weer aan het werk. Na enige weken kwam van genoemd eeono-

/• misch bureau een aanvullend rapport, da$ thans deed uitkomen, dat de

arbeiders inderdaad overbelast waren, n.l. respectievelijk belast met;

97.7$ en 102 % en aangenomen werd, dat de arbeiders, gezien de amstan-

digheden in de fabriek, met 90% voldoende balaat waren.

De fiirectie zei hierop toe, dat de getouwen zodanig zouden worden

gefcteld, dat iedere wever practiseh voor 90$ belast zou zijn. Om dit

te verwezelijken achtte men zowel van werkgevers- als wan werknemers-

zijde een periode van ± *f weken nodig.

Bepaalde politieke activiteit i's bij deze staking niet gebleken.

A A Ns
Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,,
' S-GRAVENHAQE.



BUREAU B

c.me r:

GEWEKT »s-HBBÏOGBBBOSQB
*• EER- RIJKSPQ1 IT IS

DISTRICT BIHDHOYEN
COMMANDANT.

Idtt» ff.a./'47 Geheim.

OKDBRWBRPi Beëindiging werkstaking in textielfabriek
" ! " der ïl.V.ïe Strake en Verkoateren te ASTEN.

2 «

l 3 JUU1947

Bijlagen/

yy
} UITGEBOEKT]

in aansluiting op mijn schrijven d d . 17 Juni 1947,
litt. F.a./M? Geheim, betreffende "Werkstaking in tex-
tielfabriek, van de H.V.Te Strake en Terfcouteren te ASTBHtt;
heb ik de eer UHoogedelgestraage te berichten, dat deze
staking: met ingang van 26 Juni 1.1. is beSindigd.

Het werk werd> weöer door alle arbeiders, hervat
nadat de beide directeuren Uot overeenstemming waren ge-
komen, voornamelijk in die zin, dat. de directeur Verkoute-
ren zich bereid verklaarde zich terstond voor het tijdvak
van 1 maand als actief directeur terug te trekken en ge-
durende die tijd de fabriek niet te betreden.

Deze overeenstemming kon worden bereikt nadat
de onderhavige kwestie op 24 Juni 1.1. in kort geding had
gediend voor de civiele Kamer- van de Arrondissements-
Rechtbank'te ' s-Hertogenbosoh.

in kort geding werd besloten, dat door een te
benoemen Scheidsgerecht binnen de termijn van een maand
uitspraak zal wordej/gedaan betreffende het al dan niet
toelaten van verkouteren als actief directeur.

Dé stakigg is in alle opzichten rustig verlopen
en ongeregeldheden van welke aard ook hebben niet plaats
gehad. Het op 18 Juni 1.1. door de Burgemeester uitge-^
vaardigde Verbod tot samenscholing is op 26 Juöi daarop-
volgende opgeheven.

Extremistische activiteit is niet gebleken.

DB DISTBICTSCOMMAÏffi&HT,

De Officier der Rijkspolitie 1e. kl«,
o.l* De Adjudan t toegevoegd,

Typ: vdH.

AAN:
Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
te Vs-Gravenhage ( in duplo). V i s s e r s



DEE SUKSPOIITIS
DISÏHIGT BIKDHOTBI EI^HOTEH. 2 Juli 1947.'

letiAdiiing werkstaking IA textielfabriek
der K,?«f« S t rake ea Va*k0otejraA te ASfBB*

Bijlagen/

IA aansluiting ep «UA Bohrijvem dd. 17 Juni 1947,
Utt* ?.*,/447 ®afe»ifti bet*al£eada «farteatakiAg IA tex-
tielfabriek Ta n d» I* T, T e S t rake an Verfcouterea te ASTEH"
heb ik de eer UHeogedelgeatraage te beriohten, dat

ingang yan 26 Juai 1,1. ia
Het werk werd weder door alle arbeider» herv«l

nadat da b»ide direot«uren tot oTereenflteamiftg waren a«-
komen, yooroamelijk in dia ain, dat da directeur yerkeute-
ren aio h bereid rerklaarde «ion terstond voor net tijdrak
ran i ma a ad al» aotief directeur terug te trekken ea ga*
durende dia tijd da fabriek niet té betreden.

£•*« overeenatemming toe A worden bereikt nadat
da onderhayige kwestie op 24 Juni 1»1. in kort geding had
gediend voor da OiTiele ïaaer van de Arronditaejtent»-
Heohtbank te «e-flertogenboooh.

IA kert gading w«rd besloten, dat door een te
benoemen Soheidag«r«eiit binnen dt tferatijn ran e«n maand
uitspraak aal woreeü^edaan betreffende het al dan £it t
toelaten van TerfcoaiereA all aotief dii*retettJp»

atafciflg ia in alle epziohten rustig re riepen
en ongerege 13 heden van welke aard oefc hebben niet plaat e
gahad* Het op f9 Juni 1,1, deer d t Burgeraeeeter uit ge-
raar d igd e «ar bod tot a anenso holing ia op 26 JutM. daarop-
volgende opgeheven.

Ixtromiatiaaha activiteit ia niet gebleken,

TdH*
DlSTEIGTSCOMKAHÏlAliT,

De Officier der Eijfcapolitie 1e. kl.f
o.l. Da Adjudant toegevoegd,

-'WtRa^pf.w

lat Hoofd van da Geamrale veiligheid» d ie nat
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.t g 1 1 UITGEBOEKÏ

Staking foUanatoff«nfabriek

LU^L^U B

ISiMStfflt! !

t * P f § R f

Volgno.

2.6 JUNI1947

Woensdag ff Jmi 1947 d** voo
i. . . . • M.-i± .* ^^ . _ , « _ - •* u .. 4* ï. T„ •_ _ ' -ik ... •l» ©r «en wilde etaklng uitgebroken o
«plimerij der Wollenatofrenf a
. sëleg«n aan d« Yêeaarlrt SI . 1

te oastreek» 8 UUT,
p«raone«l van d» ' ^

ran d«-yiïT» J. A. ,

Op dese fabriek «ijn werk»aa» + $$$ arbeider». Aan de etakiag
nemen deel 29 arbeider»» waarvan 2ö Arbeider» van d t afdeling
aplnnerij «n 4 »ohrobb«laar». . • - "

Se oor«aak van de»e wilde «taking la het navolgend», , ' :
Op genoende fabriek l» voorheen werksaasi geweest een «ekere

da I»eir; wonöoie alhier Bttkaklttatraat II. 2. Al» werk«aam wa» in d^
af'dèTïag ^ »pi2m»rl|« iiMrti 4*tft "Sban» morleiiaam' l» op 4» Woü»ii*toff«ï^»'
fabriek van de Firma aohoenmkar»» Goirkeatraat. ïl. 37 alhier,

: Bedoeld» %'*W|r;|i»^fl..«^^^ffl :̂ii|f| nog een tegoed aan

en i» daarna zonder a»dew»t»n van de Direati» öaar ** afdeling

HiejpSöeft de Beer aan de arbeider» een loongakje getoond, waai
uit bleek• dat.hij . op de fabriek van floboenoücer». «eer i '" "

S» arbeider» in de afdeling «plnnerlj bij de ?lrna
Eniga arbeid era van d» Splnaerlj hebban »loü daarna *et

d« Directi* van de Pirma Blo»|o«« in verbinding «««NtA «a «
hogere prtmle fievreagd, daar 41t ook op de ander» fabriek»n net
mm de flr«a Sehoenaakera gebeurd», , •' . . ' . . •- ••

B» directie heeft aan fes» arbeider» medegedeeld dat zij geen /
hogere prealö betaalde dan d i» welk* volgen* d« oolleotlev» arbeids-
over eankoBBBt, betaald «ooht en wordan. - ' ' ' • / : V-

Hierna «IJn bedoelde arbeider» in wilde etaking gegaan en • "
hebben t» JfiAdw-VÉI$!taqu ' ' , ' * ' . '

De beide arbeldexsorsaniaat ie» &t . laabertui en t» Bendraoht,
' keuren deae ^ staking if evenal» de • fabriefcscofflffilsal» . , . ^ '•

Tolgena verklaring van de Piroa Soheensmker» aan de Piraa . ,-,'
Blomou». »oud«n de arbeid er a bij de fit» Sohoenaaker» een hoger*
presde uitbetaald gekreeen, door een 53 orlge werkweek en het In '
die week bereiken van de topproduct i», ' ' ' ^
^ Bij «en 4010? »lj ingesteld onder«o»k werd nlj medegedeeld dat
1/3 van de arbeider» wwrloBaaM bij de r4r«n Blo» jou», »ou »l:Jn -
g«organi»eerd bl| de faerlekaarbeidersbond n St. laafeertu» % ver*.
aoedelijk 3 bij de B. T. O. 1 »lj de » Eendracht * terwijl dl re»t
niet i» georganiaeerd, •- • ' '.. . ^ •

Oader de stakande arbeiders bevinden «lob 3 arbeiders die
beaehouwd kannen word«ft lid te sljn van de O. P. B., de»e sijn

' ' ' ' ' '
f« H. W. Oallé, wonende te tlibmüg St. Janstraat. 44,
f* f* vanTDiGW. wonende te Tilbxa-g 3waa»»traat. 2, en
C. A. ProvTOere r wonend» te ïliburg ' '



Deze . tttttoft* ; kan teven» ' beschouwd " worde» als e en .
A* S# ** '

Bedeelde personen Bi jn merkbaar d« leiding gevende personen
la &«*» staking. Ook ii mi3 bekend dat dese voor de aanvang der
arerlrti^d «e «trbeider» op &a<Jer« fabrieken bazoek»a, blijkbaar met
d© bedoeling deae over te halen eveneens t© gasn staken. •

- Op Zateröa^ 21 Jiini Jïli weröen aan verechillenda fabrieken
alhier rteunbonöea verkocfrt voor de «takende arbeiders» terwijl op
23 Juni 3 «l . peatfletten «ouden «i^n uitgegeven aan veracbilleofte
fabrieken, marin het doel «er etêiking werd uiteengeast en. waarla
werd beweerd, dat 4eae atrijd ook een strijd is voor Hun madear*
beid esra, terwijl tevena dauürin ver»ooht werd de «takende arbeider»

'' '
vi»jê«éedevli$ pallet votu 1IE('¥$3 £*$ rapport*

eate atakliig d^ïiirt nos st^cia voort en heeft tot heden een
rustig verloop. ~ • -

d« Heer CoBHissaris iwn politie

, • ' . . . te' " ' / • - ' • •''•-•



Afschrift.

AAN DE ARBEIDERS VAN TILBURG

Waarde Makkers.

V/eer wordt er een aanslag gepleegd op het levenspijl van de arbeider,

die het toch al zwaar genoeg heeft om met zijn loon rond te komen.

De heren fabrikanten die tijdais den oorlog schatten geld verdient
hebben en thans nog grote winsten maken, is de lonen der arbeiders
voor hen blijkbaar nog te hoog.

MEN TRACHT OP SLINKSE WIJZE DEZE LONEN TE VERLAGEN.
De firma J.A.BLOMJCUS wil hierin de heren fabrikanten voor-gaan
door de prestatie l ome n met stukjes -ce verlagen.
BLIJKBAAR GEDACHTIG AAN HET SPREEKWOORD " VELE KLEINTJES MAKEN
EEN GROOT."

Hij heeft echter buiten de waard gerekend.d.w.z. de arbeiders
op wie de verlaging zou worden toegepast weigeren deze verkapte
loonsverlaging te aanvaarden.

Nadat de betrokken arbeiders tevergeefs bij de patroon aangetoond
hadden dat zij deze verlaging op hun levenspijl niet konden aanvaarden,
en de patroon hooghartig bij zijn ingenomen besluit bleef, hebben de
arbeiders het werk neergelegd.

ARBEIDERS; ! l! "l
Wij doen een beroep op U.
Bedenkt dat de strijd die ons is opgelegd, ook Uw strijd is.

De offers die wij thans moeten brengen , omdat de aanval op ons loon,
ook een aanval wordt op Uw loon, mogen niet tevergeefs worden,

STEUHT DAAROM DE STAKENDE ARBEIDERS,

Het stakings COMITÉ

van de Firma Blomjous,



' s-HBRIOQEHBOSOH
DBH~ HlJKSPGL IT IE

DISTBICT 3IÏJDHOVBIT
COMMANDANT.

Litt. ff. a./1947 geheim.

BUREAU D

ONDERWERP:

Bijlagen;

Werkstaking in textielfabriek van de
N.V. Te Strake en Verkouteren te ASTEN.

v*^In de voormiddag van 14 Juni T947 is een staking
uitgebroken onder het personeel van de textielfabriek der
N.V. Te Strake en Verkouteren te

Van de ciroa 175 man personeel der fabriek zyn plm»
140 man bij de staking betrokken, zulks met inbegrip van een
gedeelte van het kantoorpersoneel.

De reden der staking is gelegen in het feit, dat
de mededirecteur YEEKOÏÏTBH3IT, die geruimen tijd als polit;
delinquent was aeï|rterneerö en °P 21 Mei 1.1. in v
wèlrr^êmeTrr"zicïïop'"lT1!irni 1.1. weder in de fabriek ver-
toonde en in een toespraak tot de arbeiders zijn hernieuwd
optraden als mede-directeur trachtte aan te kondigen.

Door het inwerkingstellen van de fabriekssirene
werd de toespraak onmogelijk gemaakt, waarna door de fabrieks-
raad werd besloten het werk neer te leggen.

Gevolg gevende aan een reeds eerder .genomen be-
sluit in een vergadering van de R.K.Textielarbeidersbond
St.lambertus, waarvan de meeste arbeiders van dit bedrijf lid
zijn, is besloten niet aan het werk te gaan zolang Verkoutereri
als mededirecteur der fabriek zal blijven optreden.

In en om de fabriek met de daarnaast gelegen wo-
ning van Verkouteren, alsook in het overige gedeelte der ge-
meente Asten, is tot op heden alles rustig.

Ongeregeldheden van welke aard ook hebben niet
plaats gehad. De staking is echter nog voortdurende en in
overleg met de Burgemeester zijn nadere maatregelen tot het
haÊShaven.lder openbare genomen.

t Voor zover bij onderzoek bleek, behoeft in deze
[niet aan extremistische activiteit te worden gedacht.
* Van het bovenstaande gewerd u op 16 Juni 1.1. »iv
reeds een mondeling bericht van de A d j u d a n t A.G.Vissers van
het m.o.h. District.
Typ: vdH, . DB DISTRICTSCOMMANDANT,

De Officier der RijkspoMtie 1e. klasse,

AAN:

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
te
r ' s - G r a v e n h a g e (in duplo).

H.w, I e e r t s



£• V. D.

Br.Ho.lo6/-47-Qeheigi,

Vriezenveen, 12 Juni

Onderwerp:" Staking bij de fa. Jannink
te Goor."

UT» schrijven No.B.X.17002.
dd.7 Juni 1947.

' A a n

5 Heer HOOFD van de

C.. V. D.

'S-GRAVENHAGE.

\r aanleiding van Uw "bovenvermeld schrijven,

betreffende de staking bij de f a, Jannink te Goor, heb ik
de eer U HoogEdelGestrenge beleefd het volgende te be-
richten.

In verband met het feit, dat meisjes,awërkeaam in
de fabriek van de fa.Jaanink te Goor, het zelfde werk moe-
ten verrichten als de mannen, eisten aij een indeling in een
hogere tariefklasse. Aangezien de Directie hiermede niet
accoord ging, legden een twintigtal meisjes, hoofdzakelijk
afkomstig uit Knter, het werk neer op 14 Mei iy47. Bijna
al deze meisjes zijn ongeorganiseerd. De vakbonden hebben
getracht bemiddelend op te treden, doch dit leverde geen
resultaat op. Later is de kwestie onderling geregeld, met

t -

als gevolg, dat gedeeltelijk aan de eisen van de meisjes is
tegemoet gekomen. Op 2 2 ̂ ei 1947 is daarop het werk weer
hervat. Kaar men mij mededeelde zijn er thans in deze fa-
briek meisjes, die 315 Gulden per week verdienen.

Deze staking kan derhalve worden aangemerkt als
een "Wilde staking" f\n geen der vakbonden tot -sta-
king heeft aangezet.

J.



G E H E I M .

No. P/126-^7.

Onderwerp: vilde staking in coni
G.H.Kaijser te Lonnel

Enschede,̂ ^ Juni l'

ootiofabri-ek-
ey *•

-/V7

Ik heb de eer UEdelGestrenge net volgende te berichten:
Op Maandag 2 Juni 19̂ 7 brak op de confectiefabriek G.H.Kaijser,

C.V., gelegen aan de Dorpsstraat 106 te Lonneker (gem.Enschede)
een wilde staking uit.

Op dit bedrijf zijn 80 meisjes,,voor het merendeel in de leef-
tijd van 16. tot 30 jaar werkzaam, alsmede een 7-tal mannen. Genoem-
de meisjes zijn voor het grootste gedeelte R.K. en volgens bekomen
inlichtingen vrijwel zonder uitzondering ongeorganiseerd.

De fabrlekscommissle bestond tot voor enige tijd uit 7 meisjes
en 1 man, die tevens voorzitter der commissie was. Deze voorzitter
bedankte reeds spoedig als lid der commissie, aangezien de meisjes
vaak met onredelijke voorstellen en ongegronde klachten kwamen.

De aanleiding tot bovenbedoelde staking was gelegen in het vol»
g end e: >„

Op genoemde datum verzochten de meisjes via de bedrijfsleider
aan de directie om de werkzaamheden wegens de grote hitte te mogen
beëindigen en voor de volgende dagen de werktijden te willen wij-
zigen, waardoor van 5 tot 1*f uur zou worden, gewerkt, zolang de peri-
ode van grote warmte zou duren.

De directie kon zich hiermede niet accoord verklaren, temeer,
daar op de dag, waarop het verzoek gedaan werd, niet lang genoeg
gewerkt was.

Hierop wilden een aantal meisjes de directeur zelf spreken.
Deze was echter juist in conferentie. -Toen de directeur gelegenheid
had de meisjes te woord te staan, hadden deze reeds het bedrijf ver-
laten.

De staking omvatte alle 80 meisjes. De 7 mannelijke arbeiders
sloten zich niet bij hei/aan.

De organisaties Rebben verklaard, zich niet achter deze sta-
king te plaatsen.

Als voornaamste aanstichtsters worden genoemd :
1. Maria Josefina VOEGERS« geb. te Lonneker, 10-10-18, Rooms-Katho-

liek, wonende te Lonnek»r (gemeente Enschede),Nieuwendijk 80.
2. Maria Johanna Josephina BLOKHÜIS, geb. te Lonneker, 12-5-09»

Rooms-Katholiek, won. te Lonneker(gemeente Enschede), Scholten
Reimerstraat 5.

Bij een bespreking, die op Vrijdag, 5 Jufci 19̂ 7 door de direc-
tie werd gevoerd met de voltallige fabriekseommissie, waarbij een
vertegenwoordiger van de af d. Enschede van de^R.K. Textielarbeiders-
bond "St.Lambertus" aanwezig was, w«rd besloten, op Maandag, 9 Juni
19̂ 7 het werk te hervatten. Hierbij werd geen enkele voorwaarde ge-
steld.

Hedenmorgen werd het werk hervat, waarbij zich geen bijzonder-
heden voordeden.

AAN:
Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-G R A V E N H A G E.



7 Juni

'P Il 'H l I M»

Staking bij Fa.Janninfc te Goor.

Volgens berichten in nDe Waarheid* heeft bij de firma Jannink te
Goor een staking plaats gevonden van een aantal meisjest welke staking
intû ïeii zou zijn beëindigd na toezeggingen van de f Irma •

"Ik ferzoek U mij te willen inlichten omtrent de reden en de <m-
Tang de&er staking en tevens in hoeverre de gestelde eisen zijn inge-
willigd en of een of meerdere vakorganisaties hierbij waren betrokken.

KOOiO VAH DE
KIDSD
deset

Aan de Heer J.F.Jansen,
Wijk IHt |ï0*3S77t , J.G.Crabbendam»



DO'S. Ne.

RATUM:.,

GOOR
STAKING OPGEHEVEN.

Je stakende meisjes bij de fa.
Bannink zijn Maandag weer aan
het werk gegaan, nadat van half
acht tot half elf 's morgens op het
kanteof der firma met drie der
neisjes was geconfereerd.

_5r zijn door de firma diverse toe-
zeggingen gedaan, die door de

•meisjes zijn aanvaard.
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GEMEENTE-POLITIE TILBURC

A No.871 $

met 1 bijlage.

Bericht op missive

TILBURG, 19 S

X/ 1Velgno.

0 MEI19V

LL;~~AU n
} TH' f :

L. '...n:

Ik heb de eer TJEdelGestrenge

hierbij te doen toekomen een aan mij uitge-
bracht rapport nr. 60 omtrent enkele wilde
stakingen, welke dezer dagen in textielfabrie-
ken alhier hebben plaats gehad.

De Commissaris van Politie^

Aan den Heer Hoofd C.V.D.
Javastraat 68



IE jt. *JE_ * ?-'9..&

JLJJULEJLJt
ge. 60.

«taking

S A P P O E T

KATTRT:u3 JOHASKFS cossTAHTiJïüs ms BOQOULSI» -
hoofdagent van Politie tfcwr adoiniatimtie beeft de ««r ÜEdelG««treö.
8» beleefd h*t navolgende to rapporteren:

Op Maandae f 2 Bei 1947. heeft «ar op een drie-tal twctieLfa-
brieken gelegen aan d* &oir*e»traat te Tiltrarg eau wilde fftaking
plaat* gebod.

De»« «taklfle oBwstte ongwcer 258 arbeider» en «*« g*rlctit
tegen het t® l&go brood- en vle«n«nt«o«3nt voor <5e «rbeldera.

De «tftkftt^ werd niet g«8t*8aft <Sooar e«n <ï«r betreffend»
lwfctla1* «m een «takiogaleiaing «a« aiet «anwealg» oooh bekaod.
Op d« volgeöda fabrlekftn werd

1e. Op <5e wolleturtoff«nf*bri«1c vmo te Plra» C«<irge
Hl. 90* «ren mm bet alt 160 oereoae& b««ta«»S« pereoneal
tt» oBstreele» 13.50 «ar, 130 arbei4er« in wil<ïc rtakiug ff«e

De vfefttenae «rbelderö aijn 41e tóddag Biet «»«r «an bet werk
«a maat «ij «lob io de oageving ima «« fabriek b«ii<i«n

«i|jtt EÏJ an«n oa 16.00 «mr* war bui*
2e. Op de w»lleiMrtoffeHf*bri«k «m de *fcr*a f» &oboeaiMker« «n Ka.

öoirie*traat. Si* 37. ««r*Ei van het uit 85 «rbeider» be0tw«a<le
permooeal, te o0«treeka 14.50 oor, 60 arbeider* in »ilöe wtaking

«takiüg beeft de gehele oiddA* geduurd «a nadat
Arbeider» zich in fl« oaK«vlog Tam d* fabriek hadden

hebbm »lj sicü te oMtreefca 16.00 mor
Op do neUeaitoffenfabriek TOB de Piraa G«br.

Golrkeatraat ïi. 90 1 naren eycneens et»n $0 tal arboider» in
wilde Btaking g«Ssan.

B« Directie bad echter onmiddellijk bet fabrieksterrein
afgö«lot«u en ai Ja de arbeider» op dï« fabriek «aan WMT »po«dl£

aan liet werk gegaan,
Op Dinsdag 13 lei 1917. l» e»n gcdeolt* v»» bet parwaael

tan de Wurm Öeorge £r$£«. öoirkeatraat* 1 1, 90, niet aan b«t werk
«««aan «n **ftaie%* «dewai TOOT e«n boger lóftod e» Tle«»rant»o«
9» arbeider» *ij& «cbter op advle» der öT»anl»atiel«lder8

9.00 «mr «au ö*t w«rk e««aaB.
let <<lte»l fe»£ ««n ««er raatl« verloop «n

haddvtt ai«t nlaat*.
|

2««e wild» «taking waa ni«t gericht t»g»n de Plrwtie** van
de botraff »md« f •atoiekan, doob oït«l«it«ttd t««»n de te lage
brood «n vl»*»zmat«oen»Bt daar 4e arb«id«ra klagen dat »$| niet
veldoenda brood en l£*** eÉfóvangea 9» tot btóoorlljke
tatle» in »taat te »ijn.

««er «U naar waarheid is opgemaakt dit rapport.
niburg. 14

d«n Heer Co«ai»eari» *an Politi»
te

T I 3. B O H O '



TE HMG1LO (O) .

No, 41/4?

Onderwerp: Staking van meisjes op
een Kant- en kouwenfabriek te Hengelo(O)

BUREAU B

Op Woensdag 30 April 194-7' verlieten 11 meisjes
de Kant- en Kousehfabriek van de N. V, De Jong & van'Dtm, afd
ling sorteerder!;}, uit protest zonder meer de fabriek» S$n <t
meisjes uit die afdeeling had namelijk een verlofdag geiis®a
in verband met de begrafenis van een vader van sen vriendin v
haar. Dit werd haar door de Directie niet toegestaan. Wel st
men toe, dat zij hiervoor een zoogenaamde snipperdag opnam»
Directie wilde namelijk niet toeschietelijk zijn, daar de m
te voren geweigerd hadden een uur per dag over 'te werk«n.
Het betBBffende meisje werd daarop ontslagen* Be meisjes uit
afdeeling ©ischten daarop weder in dienstneming van dat meis
Toen de Directie niet toegaf verlieten zij de fabriefe* fot o;
den hebben zij het werk nog niet weer hervat*
De fabriekskern was het .eens met de Direötie.
Vakbonden hebben zich tot op heden niet met dit conflict.
Niet gebleken is, dat hier van politieke isijde druk

e il

, 3 Kei 1947 verzonden aan het
fpFB van den OSNTRALEN .TEILIGHSIDSBIENST

'' "S-lé "O- r a v e a h a g e

In afschrift aan den
f go, DIREGTltra 7AN FOLIflE te A r n h e m

Volgno.

l 7 ME1194?



G E H E I M .

No. P/1 06-̂ 7-

Onderwerp: Staking fa. Jannink.

Naar aanleiding van Uw schrijven, "ddT"~1 .i>"M '9'̂'V, No. B.X.'
betreffende een staking bij de firma Jannink, heb ik de eer UEdel-
Gestrenge het volgende te berichten:

- In deze gemeente zijn twee firma's Jannink. Gedurende de laat-
ste maanden werd in de bedrijven van deze firma's niet gestaakt.

Van het betrokken bericht in "̂ e Waarheid", dd. 9.4-• 19^7, was
dezerzijds wel kennis genomen, doch er werd overigens geen verdere
aandacht aan besteed, aangezien het hier een firma Jannink in de
gemeente Goor_betrof, hetgeen ook blijkt uit bovengenoemde courant,
het bericht sEaat n.l. vermeld onder de kolom Goor.

Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68

te
'3-GRAYENHAGE.



UITTREKSEL

Voor ......... OD.*2Q9 .................................................. Naam ...... Wilde...-S.takingeii* .

Origineel in 34.2 Naam MaamdoverzichtOverijssel (April).

Volg nr '. Ag, nr. .ACD 14056 Aard van het stuk .MaaM0YersifiJtlt...EHSChede-.tt

Afe. B/44-ENSCHEDE Datum 1. Hel 1947*

ff • Stakingen*

Op Donderdag 24 April 194? brak bij de N.V.Tertielfabriek'HOLLAND
een kleine wilde staking uit, waaraam door ongeveer 50 Drentse meisjes
werd deelgenomen*

Deze meisjes waren onlangs in dienst genomen, terwijl door de directie
der fabriek was gezorgd voor kosthuizen, bedden en beddegoed.

Bedoelde meisjes uitten htm ontevredenheid over het feit, dat zij niet,
evenals de overige werkkrachten, de van overheidswege toegestane verstrek-

king van textiel kregen toegewezen, deeh slechts een gedeelte hiervan»
De directie plaatste zich op het standpunt, dat deze meisjes nog slechts

korte tijd in dienst waren*
Gepleegd overleg met de meisjes had geen resultaat, zodat op bovengemel-

de datum tet staking werd overgegaan* De volgende dag ging een gedeelte
der meisjes weer vrijwillig aan het werk*

Nadat de directie had laten weten, dat degene, die op Maandag 28 April
1947 het werk niet had hervat, zou werden ontslagen, gingen ©p laatstgenoem-
de datum alle meisjes weer vrijwillig aan het werk, zonder dat op enige
wijze aan hun eis was gevolg gegeven*

Van politieke aetie is bij deze staking niet gebleken* Het gedeelte
der meisjes, dat als uiterst links zou kunnen worden aangemerkt, was het
eerste bereid de werkzaamheden- te hervatten*

De plaatselijke vakbonden zijn niet in deze staking gemengd*

Uitgetrokken door SvD* Coll.l....dR. Afd./Sectie B...Y Datum 13*5*19474

A.L. 17249-'47



DISTRICÏ SÏKEHOVEN
COMMAJ3DANÏ.

H/1947 geheim.

EIEDHOVBN, 26 April 1947.

"b'EDBEWBKP: Beëindiging staking in textiel-

Bijlagen;

C

bedrijven te e l d
C

t

Volgno.

l 9 APR.1947

in aansluiting op mijn schrijven d d. 5 April 1947,
->Litt. U/1947 Geheim, betreffende "Staking in textielbedrijven

te G-eldrop?', heb ik de eer UHoogedelgestrenge te berichten,
dat deze staking ingaande 25 April 1.1. in alle daarbij be-
trokken bedrijven is beëindigd.

Zooals reeds bij vorenvermeld schrijven bericht, be-
treft het in deze de N.V.ljallenstoffenfabriek, voorheen A.van
den Heuvel, de Wollenstoffenfabriek, voorheen A.Pessers.As. er
de textielfabriek van de öebr. Van Agt, alle* te G-eldrop.

Door onderling overleg tussehen arbeiders en fa-
brikanten is het geschil opgelost. De arbeiders zijn aan het
werk gegaan voor de maximum! o o ne n, zooals deze destijds bij col-
lectieve arbeidsovereenkomst zijn vastgesteld.

De door de stakers gestelde eisenen van een hooger
uurloon, ongeveer overeenkomende met een bedrag van f.5.00 per
week, zijn niet ingewilligd.

lel zijn de arbeiders in zooverre tegemoet gekomen,
dat zij, dia aan een oud model weefgetouw werken een toeslag
genieten van 7$ en degenen metXIe nieuw model weefgetouwen
4$. Deze toeslagen zijn bij de destijds tot stand gekomen coll<
tieve arbeidsovereenkomst toegestaan.

De stakingen zijn in alle opzichten rustig verloof-
pen en bij ingesteld onderzoek is niet gebleken, dat de oorjsaah
aan politieke activiteit moet worden toegeschreven.

Typ: vdH.
DE

De Officier der Eijksf

AAN:

Het HWöfd van den Centralen
Veiligheidsdienst
te

asse

e r t s

1 s-G r a v e n h a g e .



2« April 1947.

B*fliüdigifi$ atafclag ia
"-*-"--- |» (J • l d r o p .

a

dat 4«*e a
ik «a aa# W*ê*4a$i*at*aiiga ta

'3W1 •*w^ ^P™^F^pffî ^w(pMlWa Jp.

1f4t.

t*aft ittt ia da»» 4a l*Y
öaa ttiaT«Jl» «t

va* 4* $«*** Tatt

B»
o% «o««Ta«jr

"

l* ataiUja«<a «yn in
«a big iaseatalö 0a4«i?at>ait la aiet

aan p«lUi«4t« aetlrltalt »»eü werd»n

DISÏRIOTS^OMMAHDAHT»

ia Ofiieitr dar

AANJ

Het Hoofd van den Ce jat r alen Veiligheidsdienst
te '^s-Gravenhage (in duplo).
Den Heer fgd.Directeur van Politie in het
ressort van het Gerechtshof »s-ïïertogenbosch
te _L3-HertDgenbDsoh. (afschrift in duplo).
In afschrift aan den Heer Gewestcommandant
der Rijkspolitie
te. 's-Hertogenbosch.

r t a



gBBBOU
B.X. 14354.

R. Sieb. 2.

Staking fa. Jannink.

Volgens een in "4e Waarheid" van 9 April 1947
voorkomend bericht nebben op 4 April -J1» de wevers
bij de firma Jannink enige lijd het werk neergelegd»
uit protest tegen de wijze van uitdelen van fiets-
banden.
Ik moge U verzoeken mij omtrent deze staking enige

nadere inlichtingen te willen doen verstrekken, v
waarbij ik speciaal belang stel op beantwoording van
de volgende punten t •
aanvang en einde der stakingi
zijn er nog andere eisen dóór de arbeiders gesteld ?
stond de staking onder leiding van één of meer
vakorganisaties* 20 ja, welke ? Is iets gebleken
van een politieke achtergrond ?

de eiaen geheel of gedeeltelijk ingewilligd ?

Uw antwoord ter zake «is ik gaarne tegemoet»

BBf HOOFD TAH BB
^ YBILI&HBIDSDIBHSÏ

**•* Kamens deze t

Aan
De Heer Commissaris van

Politie

te

B130HB18.
Coll. dR.

P



OOSS.

CRT. \:

Kortstondige staking bij
de firma Jannink

'Vrijdagmorgen van half acht;
tot kwart over negen legden
de wevers bij de firma Janninfe
de arbeid neer, als protest te-
gen de wijze van uitdelen van
fietsbanden. De directie was
met de bedrij f scommissie over-
eengekomen, dat deze commis-
sie -de aan de fabriek verstrek-
te banden zou distribueren. De
vorige keer was dit ook ge-
schied. Donderdag j.l. waren er
weer banden gekomen en tegen
de afspraak in, wenste de di-
rectie deze te verdelen onder
het technisch personeel. Hier-
mede ging het personeel, waar
van verschillenden nog geen
banden hadden ontvangen, niet;
accoord, waarop zij de arbeid
staakten.
Na overleg tussen de directie
en de bedriï f scommissie zullen
de banden door de commissie

'worden verdeeld, waarmee het
'conflict, was opgelost. De ar-
beid werd hierna hervat.



PÖLIfIE DEVENTER./ Afschrift.

OnderwerptStaking,Erven Anker- '
smit C.V.

C

R A P P O R'T,

Volgno.

' • , Ik heb de eer. UEdelGestrenge beleefd het volgende te rappbr-
teeren.

' , , .• Op Vrijdag 18 April 19̂ 7 is onder e enig jeugdig personeel van'de
Erven Ankersmit C.V. een "wilde staking"uitgebroken. Deze staking
vond zijn oorzaak in het uitdeelen van pakketten, die op bepaalde
tijdstippen aan het personeel worden uit,gereikt. Door de directie
was in overleg met de fabriekskern bepaald, dat de gehuwde mannen
meer kregen dan de vrouwen en het jeugdig personeel. Hierop waren ,
geen aanmerkingen gemaakt. Bij de uitdeeling van de pakketten op
Vrijdag 18 April 19̂ 7 was het jeugdig personeel het hiermede niet
eens geweest. Dit personeel wenschte evenveel te ontvangen als het
oudere personeel. De directie moest voor 15.00 uur beslissèn.Werd
aan de>eisen niet voldaan, dan zou er gestaakt worden. De directie
bleef op haar standpunt staan,met het gevolg, dat 2k personen uit
de spinnerij en 12 personen uit de weverij het werk neerlegden en'
de fabriek tusschen 15«00 uur en 10»00 uur hebben verlaten.

Hedenvoormiddag, Za'terdag 19 April 19*+7 te 7» 15 uur bleken de
meeste stakers bij de fabriekspoort aanwezig te zijn. Zij werden
echter niet op he,t fabrieksterrein toegelaten. Hun werd aangezegd,
dat zij zich op Maandag 21 April 19̂ 7 tusschen 15.00 en 16.00 uur •'
opnieuw konden melden,waarna zij weer te werk k&nden worden gesteld,
Zij verzamelden zlbè hierna in de Lange Zandstraat alhier op ongër
veer 100 meter afstand van de fabriekspoort, mlwaar zij zijn toe-

• W 11-* .jteespröken door zekeren Klaas HOFKAMP,geboren te Q^dna^^^^uiii 1901 '•
x-wearer, wonende te Deventer, Appèlstraat 57» besïuWsltlavan de
E'.V.C. Wat er Is besproken, is mij niet bekend, doch allen verwij-

^ derden zich een oogenblik later onder hoerageroep. ,
•"" • Hedenvoormiddag, Zaterdag 19 April heeft de directie nog een be«

spreking gehad met de fabriekskern. Er werd overeen gekomen,dat deg
gene, die zich op Maandag 21 April te 7.30 uur meldde,wéer aan het
werk kon gaan. De fabriekskern had als grief nog naar voren gebracht
dat er hedenvoormiddag politie w*e de fabriek aanwezig was. Behalve
ik, was er n.l. nog een agent van politie in uniform aanwezig. Aan-
gezien een en ander een rustig verloop heeft gehad, acht ik het niet
noodzakelijk, dat er Maandag a.s. geüniformeerd personeel aanwezig

i Is. ' ' - ' . ' • • - . ' • . , . ;
Bij een gehouden controle bleken er hedenvoormiddag ongeveer

60 personen afwezig te zijn. Of het aantal stakers sedeBt Vrijdag
1f April 19̂ -7 vermeerderd is, kon niet worden nagegaan, aangezien
het ook dikwijls Voorkomt, dat er personen zonder kennisgeving we,g-

^̂  blijven. Er is geheel bulten de vakbonden om gestaakt
"~\ rC" ~~ Deventer, 19 April

B De Hoofdagent van Politie,

w. g.
(A. de Vries.)

;v .. Aan-. ' , . , - • ' -
Den Heer Commissaris van Politie

te D E V E N T ER.
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Oodarworp» Staking Srvoa Aakor-
OèVé

Aioobrift.

B A P P C R T*

Voor aoaloidiag van aiJa rapport d*d* 19 April 19*7t Ondor*
vorpi Staking ftrvoa AaJcoroaït C«Y»t bob ik do oor Hldoigootraago
bolooDO to ropportoorea» dot op Maandag 11 April 19*7 to 7.30
uur .ooa groot aantal van do Jaögdigo atakoro miob la do laag*
Soadotroat olbior nabij do fabriofcopoort bad vorianold» 814 »ija
door «««r toogooprokon door don lo dot rapport gonnoartoo Voffeoapi
m«mo «14 «ioli «oor TOOT tet vork bij don portior booboo «o«gè»
•old*

V» goüoadoii oomroio bioktn oog 12 poroonon ofoosig to oga»
doon blorvoA Icoodoo or op dot oogonolJLk nog «oordoro te 00*01 oo«.
gosioli »1J «oo baltea do «tod aoootoa ttomoa*

Befkaap toooft OOB doo bodrij fol«löw BOLTKAMP vorklMurd.dat
do otokoro oio oiooH taoddoB gootoldj dot sij oJUna» aoodor alt-
•oadorlagi 15 aotor atof vildon b*bboo. Word aan doao olaoa Mot

721 April 1947 voldaan, dan gingan mij op Baandag/ta 13.30 our aiot «oor oaa
b .g .g. bat «ark. Do fabriokakora oou op Baandag 21 April 1947 doavoifctid

dogo nog «oor ooa ooaprokiag awt do dirootio voaron.
Hot var loop van dio boaprokiagoa aoa do bodrijfoloidor

op «I4a varsook «adaaoKdoa dag avdodoolan» Aangooiaa '
dian dog to 18,00 uur aog aiota bad aodagodoold, bob ik

ban opgoboid» BOLHtABJ» dooldo «14 toon «odo» dot alloa nog «oor
op bot «ortt «aroa gokoaoa* Mooaton or aog «oor otrtibbollajon ko*
aoa» daa soa bij aïj dit aotooa «odooooioa»

Badonnaaiddag, •oonodaa 23 April 1W daaldo do proourotio-
aottdor van do Srvon Aakoroalt C.V. «14 aodot dot do otakiag ia
a «a gobool «ao afgaloopan. öa booprakingon aot do fabriokakora
op Maaadog af April 19*7 boddan aoo goad aio gooa «IJoigingoa
ia do vooratallon van do dirootio gobraoat* fllooata oon godoolto
van bot otokoaoo porooaool bad iata a«or taxtial ontvaagoaf dooa
dit «o« aiot nooaonavaard. Al bot paraonoal «at tbaaa «oor oma

Dmotor, «5 April 1947.
D« boof dagoat «aa politio,

«•g» .
A* do «rioa

! • f

AAK l • '
don Boor Coonlaoorio dor Koniagia ia do prov.ovorüaoal

to aaoiio.
don BOOT froouroar-SoBivaol fltt.Piroetowr voa foiitio

** imfwtn 'don Boor aorgoaooator van flavt»nt.ar. / ;
don Ba«r Boo« van d«o ContrilonToiligboidoöianot

- ' *• ^M^SÊÊXUAtÊiJi '
Oavoatorh 23 April 19*7»

«l Coaal naria voa rolitio,
\ v "

\



C, V. D.
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f
No 1134/-47-GeheimL_

Onderwerpt "Wilde staking textiel-
fabrieken te G» ld r op."

Bijlagen : één.

;u/r -'

, 16 April 19*7.

VeJgno.

? 2 1 APR.1347

Hiermede moge ik ü HoogldelGestrenge berichten,
dat ik - met betrekking tot bovenvermeld onderwerp - heden
een onderhoud heb gehad met den Heer Districts-Commandant
der Rijkspolitie, den Heer H.W.Weerts, te Eindhoven.

Volgens mededeeling van Z,W,E.G.is bedoelde sta-
king, die verspreid over een drietal textielfabrieken, in
totaal ongeveer 120 stakers omvat, langzamerhand aan het ver-
loopen.

Voorts deelde Z.W.E.G.mij mede, dat vanwege zijn
dienst, met betrekking tot deze aangel«nheid,aan ü een rappoa
is ingezonden en dat hij U met het verdere verloop van deze
wilde staking op de hoogte zal houden.

Een op deae staking betrekking hebbend bericht
uit "Het Parool" van 15 dezer, gelieve ü opgeplakt, hierbij-
gaand aan te treffen."

w.
BUREAU B

Ntm-rr;cw :

tfft w

A a n
Den Heer Hoofd van den (3.V.D.
J a v a s t r a a t , 6 8 .

fs-G R A V E H H A G E.
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ëxtielconflict te Geldrop
geëindigd

Gunstig resultaat
De textielarbeiders te Geldrop
zullen vandaag hun werk hervat-
ten in de drie betrokken bedrij-
ven. Dit is het resultaat van de
gevoerde besprekingen met de
ondernemers.
Zijn onze informaties juist, dan
zal de fa. Van Acht weer de oude
lonen, die golden vóór'het conflict,
uitbetalen.
Bij de onderneming Van den Heu-
vel Is een nieuwe toonregeling ont-
worpen, die voor de arbeiders
acceptabel is, terwijl bij de firma
Pessers een toonregeling zal wor-
den getroffen.
Afgaande op deze gegevens kun-
nen we constateren, dat dit con-
flict een niet onbevredigend einde

'heeft gebracht. De grote solidari-
teit door de Geldropse arbeiders
betracht, is nier zeker de morele
steun geweest. Hun offervaardig-
held maakte het mogelijk aan de
arbeidersgezinnen, die bij het con-
flict betrokken waren, een uit-
kering te garanderen van dertig,
gulden per week. l



Plaatselijke Inlichtingendienst
A l m e L o.-

Volgno.

1 8APR.1947

Geheim

K. 11 n

löelo, 17 April

BURüAU D

Aan het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst,

| Javastraat 68.,

s-G- r a v e n h a e.-

Ingesleten heb ik ds eer U te doen toekomen
a. Sen raii'ort betreffende een plaats gehad hè o bende staking

bij de l'I.V. Textielfabriek "Almelo" te Almelo;
b. Een rapport betreffende een plaats gehad neDbende protest-

staking bij de N.V. Stoomspinnerij "ïwenthe" te Almelo;
c. Een rapport betreffende een dreigende staking in de

textielfabriek van de firma H. ten Gate Hzn. te Almelo;
d. Een rapport betreffende materiaalschaarschte en daaruit

voortvloeiende consequenties op sociaal-economisch ge-
bied.

Het Hoofd van den Plaatselijken
Inlichtingendienst,

Bijlagen: vier



SwBau Mml" *« tó *"il

SBÏRSfTl Plaats gehad hebbend* proteo» taking
HIJ 4e H.V. 3teoa»pinneriJ *fwenthe* t« Almelo.

ÏB verband «et * «n plaat» gehad hebbende proteet-
* taking 114 de H. T. Stoomspinnerij *fwnthe* te Almelo, la
detersijds een oaderaoek ingesteld en hieromtrent kan het
volgende gerapporteerd worden t
*ü**a Tier weke» geleden i« bij bovengenoemde Stooaspiaae-
*ij eea aiettw oyateem ingevoerd la de epinzaal. Des e veraa-
derin boetend hierin, dat «a de» arbeider», die ander»
twee machine» bediende, er than» drie «oost bedienen,
Het v*e 4* direetie a. 1. gebleken, dat de bewuste arbeider
(eea feftlf*** Bpinner), die bij 4* twee «feefeinM «tend «r
geaakkelijk dbrie k»n bedieaea, aonder Teel inapanning.
D« orerige arbeidere der «pinxalen gingen met deze Terande-
riag ttlet dlreot «oooord, oadlat zij bang waren, dat ook «ij
In de teeleonat ia plaat» ran twae, dr i a maohinee zouden moe-
ten bedienen»
Blijkene ttedeéeeling vaa de directie ^»a dit bedoeld ala een
proef en lag het in haar bedoeling, indien deze proef gun-
Btig ui tri el, in de toekomat alle arbeiders drie machines t*
laten bedienen* De direotie «*e»t noodfedvongen tot deze
verandering overgaan t in verband net het feit, dat do nieuwe
asthode ook roede ia liet buitenland word toegepast. Bij aan*
houding van de OttÉe arbeidemethede zon men bij do bui t e n»
laadeoae produotie ton aohter koman.
Be arbeidere dor drie «pinaalen nebben hierna op 12 of 13
Maert 1947 doe namiddags tttsaohen 3 on 4 uur eea proteasta-
king belegd. 90 ÏÏ.V.O. werd net bovena taande ia kennie ge-
steld on den volgenden dag nebben een twnetal bestuursleden
do» E.Y*C. net name t
gHffffilg LBI^H^I» geboren te Den Ham, don 21 Mei 1903,
wonende te Almelo, Sla en» t T aa t ar* 4$|
HSBIIRty gLAMTiyg. geboren te Samen, don 27 Auguatua 1916,

. ivononde ie Almelo, Boraerbroekeohestr-aat ar, 266*
oen onderhoud gehad m% do dirootie dor H» V., waarbij do
diroetio do naoda^kelijkheid der verandering naar Voren
heeft gebraoht. 9e beatuorsledon der S.T.O* xagen hiervan
e veneen» do aoodiaak in on do arbeidere aijn hierna aan hot
werk gebleven,
Op do fabriek verken eirea 370 srboi doy« (stero). Tolgene
ae&ftttinff de» dirootie zijn hiervan ongeveer 50* «eorgani-
*e««d in de S.V.O. Op de fabriek werken een t»eetal B.V.C.
leden» di$ niet stoedti even oorreot aijn on die neg «ei e ene
•oeilijkhedea veroorzakefl. 3)*«e arbeüera aijni
BERaED BCHOLLïniL geboyeB te AiBsterdaffi, den 10 mort 1921,
wonende ' te Almelo, Blaeaatraat ar» 14 1
AaaBIg yiST^Ra. geboren te Sornev den 12 Sfaart 1904» wonen-
do te Alaelo, M|»ter»traat nr. 3#
9e atenmine onder d* arbeider» over de sociale toestanden
op dé fabriek i» sr*a»tig te noemea. Over do duurte van het
L«vea»aiiddeieap9te»t en de textlelpoaitie aeereeht «ver net

veel



ALMELO. Almelo. 10 April 1 94-7,
POLITIE.

Ag.no.

Bet r «f t i Dreigand» staking
in de textielfabriek van
ds firma H. ten Cate ïïzn.te
Almelo. . • • . : •/ . .. • •

Naar aanleiding raa ssn geruoht dat in da fabriek van
de firma H. t en Cate Hsn, te Almelo een staking dreigde Is
•sa onder a o ek ingesteld en kan terzake het navolgende wor-
den gerapporteerd»

Op Maandag 14 April 1947 werd. ia genoemde fabriek op
ds af deeling zijdswsverij aan ««A drietal arbeiders opge-
dragen aan 20 weefgetouwen te werken inplaata Tan l 5 «oc-
ala tot heden wae gedaan.

I«t venaosdsn bestaat dat deze arbeidere aan d* op-
draoht wel wilden voldoen d o oh dat enkele E .7. O* er B eterk
bij hsc aangedrongen hebben om % weefgetouwen •til te la-
ten etaan* Hierop hebben de betreffende arbeiders a i oh in
verbinding gsstsld met ds 3 «ameawer kende arbeiderBörganl»
satiea, BorB»flh*stre.at no,3 te Almelo.

•DaaT werd hsn aao&sradsn om» aooals tot heden wae ge-
beurd, doof t* wsrksa met 15 getouwen,

Op 15 April 1947 sou da& een bespreking volgen toe-
a oh en de betreffende arbeider» en enkele leden van h «t be-
at uur der organisatie»*

Be af deel in g zijdeweverij bestaat uit 2$ a* 30 arbei-
ders die allen ontstemd aijn over hst mssrdsre werk dat
hun aal word sn opgedragen. I>s «oog«maawd« fabrlekskern bij
ds firma ten Cate heeft» blijkens mededeel ing van den heer
•Jiekter» ohef der af deel ing personeel» Haken, ds ontevreden-
heid der arbeiders niet reohtstrseka bsinvlosd omdat sr
besprekingen gaande waren -iet ds Bedrij f aunie,

B sa s tin i s bestaat uit bsstuurdsrs der Sanaenwsrkends
organisatlsst 1«7«7»{ Ünitas (Qhristelijke werklisdenbond) j
«A R. K. Werklieden verbond, reapeotievelijk ds hseren Sohip-
dan so Tslthuis» Kuiper» sn Wstsring* |

Ds S*V«0. maakt gssfl dsel uit vaoa ds Bedrijf a un is. i
Jös fabriskekern bij ds firma ten Oate bestaat evenwel

uitsluitend uit E.V.C.ers*
Ds d ir so t is is aist ds arbeJfcdsrs ovsrssngekomen dat op

15 April 1947 op ds Zijdsweverij, dis is gevestigd in ds
fabriek Jnaiê» nog met 15 getouwen psr arbeidsr aou worden
doorgewerkt» Hst Ingang van 16 April 194-7 aal door ankels
arbsidsre met 20 getouwen worden gewerkt. Vordt dit door
ds arbeiders ni«t geaoosptserd dan aal ds direoti* nist
aarzelen de wsigsraoh t igen te ontslaan*

Indlsn ds ontevredenheid grootere vormsn gaat «anus*
men bsetaat er *an» dat op 16 April 1947 door ssa deel ds?
arbeidsro «al worden gestaakt,

Als byaondsrhsid kan nog wordsn aangshaald dat door
ds arbsideraorganiBaties een ondsraoek is ingesteld, in sa-
msawsrking mst hst twsntsohs bursau Bersasohot» naar ds ar*
beidabelaeting der arbeiders , Daarbij werd bsreksnd dat een
wevsr dis 1$ getouwen bediend, voor 52 procent van ds norm-
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ÖSttSÏÏNTS ALMELO. Almelo, den 1$ April-

*l*at« gehad hebbende »taking bij a*
«.T* Textielfabriek «Almelo* te Almelo.

3* verband «et «en plaat» gehad hebbende «taklng
bij de M*T. Textielfabriek «jyUuHe* te Alaelo. 10 dezer-
«i j d» een oodervoek iogeet «14 en hieromtrent lui liet Tol-
gende gerapporteerd rordeni *
*4iad* de bevrijding verden op de nee» t e fabrieka» hier • • •
$« laî e aan de werfcaemer» zoogenaamde Textiel» of ander*
pakkettea ver «trekt, 00* is Ui het «eifel bij de l.T. Tex-
tielfabriek 'AlmeloS §ev*»tig* t* Almelo aaa de Haren *»$,
nr. 77. De 4ire«tiee der Tereehillende fabrieken vajNft «et
het Teretrekken Van des e pakketten aaa bepaalde richtlijnen
gebonden, deoh hiervede werd &fig wel eens de hattd gelioht.
Aan het einde Tan het Jaa» 19*6 v«NL do er de verkae*er* Van
de T«tielfabriek -Almelo» te kernen geceven, dat »ij «aar-
ae vitrageetef wilden hebben. De direetie der X»T« heeft
teen de arbeidere teege&egd, dat * ij bij de volgende pakket-

trageetef ienvaretrekkiu Titrageetef iende»
Of»ehe«i bedeelde 'f exticlf abriek niet ingeeteld ie ep het
vervaardiffen van vitrage» heeft »i| de fabrieage hievvan
toeh ter hand geae«emf teneinde dit aan de arbeidere te kan-
nen ver strekkea.
ïn het begia v«n het Jaar 1947 kwam «r een idniatrieela Be-
oehikking «f, imariK nadere riohUiJnea werden Vaetgelegd,
in verband set het rer «trekken der ïext ielpakketten. Onder
»«er bepaalde dese Beeehikking, dat p«r kwartaal niet meer
4*a 3* Van het |é«i aatt textiel w oM werden verstrekt.
De Ua te t e week Van «aart 1*47 *** 't« periode Waarin de
arbeider* van de Textielfabriek Almelo* het kwartaalpakket
zouden ontvangen* Dit pakket beratte e.a. flanel «n ever- '
hemdene t ef f aêhter geen vitrage* 3)e arbeider* gingen hi«r *
made eohter aiet aooooard ea weneohten buitea het knartaeJL-
pakket oek nog vi trageste f te ontvangen» hetgeen han inder-
tijd was teegwegd door Ae direetie*
In verband eahter met de afgakomen Hiniatrieele Beiehlkking
ms verstrekking *«» vitrages t »f beven het kn»rtaalpakket
niet «ogelijk* moodat dtw»r de direetie aan de wenroh der
arbeider» filet kon werden voldaan*
De werknemer» gingen hiermede niet aéooo* t»ee s«h«ereter«
én twaalf spoelatere benden de "kat 4» bel aan" en legden
op 13 maart 1947 t* 17*00 dea namiddag* het werk neer en
gingen in ataking. 9» tvee se heer» t ere der fabriek eteld«
si«h in verbinding met de wever» «a ver ao oh t en hen te blij-
ven doer werken, daar de direetie dan tooh over lAdagen ge-
neod»aakt wa» de heeie fabriek stop te Betten.
Be ataakater» «ijn hierep ewler aanveering van de tsre»
•eheerster» naar de X«?»f* gegaan* l»n intieme eploeeing
van het eenfliet werd hierdoor eeBigsiins bemoeUliJkt* Het
heetuor der E.V.O, stelde Bieh d l ree t telephenieoh »Mt ét
direotle der fabriek in verbinding, doeh onderhandelingen
rijn «*t g«nee»de 0rganiaatie ia het geheel aiet gevoerd.
De oplaselng van het ooafliet heeft de directie dan oek ge-
heel in eigen hand gehouden.
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IKLICHTINC-MXTDI^TST TS HENGSLO ( o )

Ho. ID. 29/47

Onderwerp: Staking op
te Hengelo(O) van een

kant- en kousenfabriek
JO tal :-s.f- i s j e s .

Volgno.

-l 8 AhK. 1947

Op Dinsdag 8 April 194? eischten een 30 tal
meisjes, werkzaam in een afdeeling van de Kant- en Kousenfabriek
van de N.V. De Jong e. van Dam te Hengelo(O) , me^r loon. De Directie
gaf hipr niet aan toe, waarop deze meisjes zonder meer gedurende
d» v.-erkuren de fabriek verlieten. Daer de loonen volgens de bestaen
ds regelingen voldeden aan den eisch vonden d^ meisjes geen steun
bij de vakbonden. Door het staken van die meis jes , zoogenaamde
speelsters, dreigde het werk in de weverij van die zelfde ond-rne-
ming eveneens te stagn.ee.Ten. De daar werkzame manlijke arbeiders
drongen er bij de meis jes op aan, dat zij het werk zouden hervat-
ten. Dit geschiedde op Dinsdag 15 April 1947, zoodat gemelde sta-
king (vdlde staking) een week heeft aangehouden.
£>e eisch van de meisjes on meer loon werd niet ingewilligd en de
verzuimde dagen worden niet uitbetaald.
Vermoedeli jk werd in deze de ontevredenheid veroorzaakt vanwege
de Communis tenbond ; t3parta_o_us". -Een pamfle t werd aangeplakt op een
der poorten van de fabriekt De inhoud is niet bekend geworden,
doch men had hierin 5e "Eeeren verweten, dat ze in groote luxe
auto's konden ri jden en de arbeiders moesten het darentegen masr
met foutbanden doen".
•&ls asnstichtster werd genoemd:
^erridina Johanna VEEEK4MP, geboren te Hengelo(O) 4 Augustus 1898,
weduwe van G.BOVSKECJttST, wonende te I iengelo(O), Badhuisstraat 26,
die met haar dochter: Geesken BOVEIIHOHST, geboren te Her>gelo{0)
12 Juli 1925, in de bet reffende afdeel ing werkzaam is.

Op 17 April 1947 verzond -n arn het
HOOFD TfAn den CEÜTTEULSET VEILIGHEIDSDIENST

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

In a f s c h r i f t a-r den PROGUr-tETR- GETiSHAAL,
f .o-r" . DIRECTEUR Y.-ÜT POLITIE te A r n h e m

BüriAU B

H.r,,. - , i

D^m: i #-«.'¥f



Afschrift.
Origineel berust in OD 342.

RIJKSPOLITIE - GEWEST ARNHEM.
DISTRICTS - COMMANDANT. , ALMELO, 3 April 1947

A L M E L O

No.22/47 Geheim

ONDERWERPi Maand-overzicht politieke activiteit.

In de Maand Maart 1947 is in het mij o.h. District
van politieke activiteit niet gebleken. Overal was het
rustig. Een staking brak uit de BORNE. Op 5 Maatt 1947
gingen 15 textiel-arbeiders, werkzaam bij de N.V. Stoom
spinnerij en Weverij v/h S.J.SPANJAARD, Afdeeling Spinnerij
in staking.
De oorzaak van deze staking was dat een arbeider door de
Directie tot 10 Maart 1947 werd geschorst, omdat hij een
arbeidster met een sneeuwbal, terwijl zij zich op het fa-
brieksterrein bevonden, in het oog had getroffen, niet-
gegenstaande men reeds herhaalde malen tegen sneeuwballen-
gooien had gewaarschuwd,

Vorenbedoelde 15 arbeiders waren het met deze maatregel
niet eens en gingen in staking tot 10 Maart 19̂ 7» Bijzonder**
heden deden zich niet voor.

De Districts- Commandant
N.J.BIJLSMA

Aan: den Heer Procureur-Generaal fgd. Directeur
van Politie te Arnhem

,• Gewestelijk Commandant der Rijkspolitie
te Arnhem

Hoofd Centrale Veiligheidsdienst
te 's Gravenhage.



DOSS.

DATUM:

De textielstaking
te Geldrop

„Onze zorg is al groot genoeg'*
Er Is zeker heel wat voor nodig om een gemoedelijk mens als de
Brabantse fabrieksarbeider Is, te bewegen het werk neer te leggen.
Dat het hiertoe Is gekomen, wijst er dan ook op, dat de nood In de
gezinnen der textielarbeiders hoog Is gestegen.

Het plaatsje Geldrop telt een ne-
gental grote bedrijven op textlel-
gebled en toen deze na de bevrij-
ding op volle capaciteit móesten
gaan draalen, stond men voor de
noodzaak het werken voor dé ar-
beiders zo aantrekkelijk mogelijk
te maken en een der attracties
was dan ook de toeslag die men
betaalde boven het in het C.A.O.
vastgestelde uurloon, terwijl daar-
naast voor de arbeiders nog di-
verse emolumenten werden gege-
ven als bovenkleding, lappen stof
e.d.
Dit laatste werd echter weldra
vervangen door het z.g.
cent systeem, waarbij de
mer dan voor drie procent van zijn
loon aan goederen mocht beste-
den.
In de afgelopen jaren hebben de
wevers aan één getouw gewerkt
en daarbij een gemiddeld week-
loon verdiend van ƒ 45.— per
week. Thans hebben de fabrikan-
ten het bestaan om zonder meer
ledere wever voor twee getouwen
te plaatsen en als contra-presta-
tie het loon te verlagen niet en-
kele guldens!
Hiertegen is eerst door de arbei-
ders der fa. van den Heuvel ver-
zet aangetekend die echter op den
voet werden gevolgd door die van
Pessers en van Agt. Tot op heden
zijn bij dit conflict ongeveer twee-
hondeil mensen betrokken, in
hoofdzaak wevers, kettlngsoheer-
ders en speelsters.
Verschillende pogingen zijn reeds
gedaan, ook door de fabriekscom-
missie om tot een oplossing in
dezen te geraken, doch alle po-
gingen stranden op de omstandig-
"teid dat de loonsverlaging in feite

' ita anders Is dan het brengen
het loon op het geoorloofde

:ü. Dit neemt echter niet weg,
(dat de nieuwe regeling voor . de
arbeiders een dubbele verslechte-
ring inhoudt, terwijl aan de an-
dere -ztide de fabrikanten, als de
partti die het beste tegen een
stootje kan, een dubbel voordeel
In.den schoot valt
Een wever deelde ons nog mede,
dat bij het Invoeren van dit twee-
getouwen systeem alleen nog
maar de boete ontbreekt voor de
weeffouten om de toestand van
voor d« oorlog weer volledig in ere
te herstellen, doch het «rgst wordt
uit den aard der zaak de loons-
verlaging gevoeld. Woensdagmid

ia dan ook

de strijd, die de vakorganisatie's
óp bovenvermelde formele gron-
den niet steunen, aan te gaan.
Hierbij is wel het eigenaardige
verschijnsel te constateren, dat de
werkgevers tegen een bestendi-
ging van de voor l April bestaan-
de toestand geen enkel bezwaar
schijnen te hebben, althans voor
wat de beloning betreft
Deze staking, die een onvermijde-
lijk uitvloeisel is van de grote
spanning tussen lonen en prij-
zen ia dus in diepste wezen ge-
richt tegen de regering en bet is
mogelijk, dat dit Geldropse geval
door velen gevolgd zal worden.
Het la tenslotte dam ook vrij juist
wat een arbeider ons toevoegde:
,,Met formaliteiten in onze brood-
zak kunnen wij geen verdubbelde
arbeidsprestatie leveren en met
het 'bestaande loon was ons de
zorg al groot genoeg."
Donderdagmiddag zullen de arbei-
ders der T>etrokken bedrijven ge-
combineerd vergaderen, waarbij
de situatie verder onder het oog
zal worden gezien.



GEWEST 's-HERTOGENBOSCH
DER_ RIJKSPOLITIE

DISTRICT EINDHOVEN
COMMANDANT.

lit-fc. H./1947 öehei

EURî U C

C S'M

^OHOVEN, 3 April 1947.

ONDERWERP: Staking in textielbedrijven
t e G - e l d r o p - '

Bijlagen;,

Hierbij moge ik UHoogedelgestrenge berichten, dat op
31 Maart 1947 omstreeks 10.00 uur voormiddag, een zoogenaamde
wilde staking is uitgebroken hij de N.V.Wollenstoffenfabriefc
voorheen A.van den Heuvel en Zn te öeldrop.

Oiroa 55 & 60 man-, alle werkzaam in de weverij, hebben
het werk neergelegd in verband met een per 1 April 1947 in-
gaande loonsverlaging van oiroa f.5.- per week.

In een vergadering van werkgevers; met ambtenaren van
het Eijksarbeidsbureau werd hiertoe namelijk besloten, daar
de tot dusverre uitbetaalde loonen nog steeds circa f.5«-
per week en per arbeider hooger waren dan het bij collectieve
arbeidsovereenkomst vastgestelde maximum.

In den namiddag van denzelfden dag zijn de arbeiders
(circa 50 wevers) van de Wollenstoffenfabriek vh.A.Pesaers,
AZU. te (jeldrop, zoogenaamd in sympathie staking gegaan.

Daags daarna, 1 April 1947, heeft deae sympathie-
staking zi,ch nog uitgebreid tot een JO-tal wevers van de
textielfabriek van de G-ebr. van AQT te Seldrop, zoodat thans
circa 140 man bij de stakingen zijn betrokken. Een verdere
uitbreiding wordt niet verwacht.

De stakingen hadden een rustig en ordelijk verloop;
incidenten van welken aard ookthebben zich niet voorgedaan.
De algemeene indruk te Geldrop is, dat de stakingen spoedig
zullen zijn beëindigd.

De Rijkspolitie ter plaatse is niet van oordeel en
bij het ingestelde onderzoek is zulks ook niet gebleken, dat
de oorzaak der staking mede aan politieke activiteit moet
worden toegeschreven.
Typ: vdn.

AAN;

Het Hoofd van den
Veiligheidsdienst
te
's- Gr r a v e

DE DISTR
De Officier der Rij

3ÏS COMMANDANT,
jolitie 1e.

n h a g



UITTREKSEL

Voor QP..209 Naam Illde.....S..t..akln&©n,.

Origineel in PP...342.' Naam" ,Qveri jssel....(ma.an.arapp.Q.r.t.e.Gj

Volg nr Ag, nr. 1.3089 ,. Aard van het stuk ..Maandrapp.or.t

Afz. .̂ achede Datum 1̂ 4

C'1

Blijkens ingewonnen informaties is 25 % van het aantal stakende
wevers aangesloten bij de Bedrijfsunie, terwijl het resterende
gedeelte nagenoeg geheel tot de-E.V.C, zou behoren.
Dit es waarschijnlijk een verklaring voor het feit, dat in
De Went s c hè editie van de Waarheid, dd. 29-3-1947 de directie
aer fabriek om haar houding in dit conflict werd gelaakt, -aan-
gezien zij geen gelegenheid had gegeven tot een bespreking met
enige vertegenwoordigers der I.V.C., terwijl wel met de overige
vakorganisaties- de Bedrijfsunie voor Textiel - werd geconfronteerd.

In afwachting van hè c door de econoom uit te brengen rapport
is dus het werk hervat. Indien de uitslag van dit rapport
aanleiding mocht geven tot een nieuw conflict, Val dit te zijner
tijd worden gemeld.

Uitgetrokken door ., : : Afd./Secde Datum

A.L. 17249-M7



UITTREKSEL

Voor QB...2.Q9 ,..::... Naam :.Wll-d.e... stakingen..

Origineel in OD....342,. .". Naam Overi.j.sse.l....{maandra.^por.ten.)

• Volg nr, Ag, nr. ...13.089 Aard van het stuk siaafó&appoït '-•

Afz. Enschede - Datum 1-4-47

Op 4 Maart 1947 "brak een wilde staking uit bij de textiel-
fabriek K. J. Menko N. V., fatoriek Roomweg te Enschede.
Van de in totaal 725 arbeiders in deze fabriek staakten
er 330. Er werd gedurende een halve êag gestaakt.

De aanleiding was gelegen in het volgende:
De firma N.J, Menko N. V. omvat 3 fabrieken, waaronder boven
genoemde fabriek Roomweg. Door de directie was aan het ge-
zamenlijke personeel op 3 Maar 1947 bekend gemaakt, dat in
verband met het hoge ziektepercentage der arbeiders een
ziekenoontroleur was aangesneld, zulks in overleg met !

de 3 fabrieksGommissies. j
De f a br i eks commissie": van de fabriek Roomweg maakte j
tegen de maatregel bezwaar, omdat zij hierin niet was !

gekend. ( lij informatie bleek, dat 'de voorzitter dezer
commissie wel op de hoogte was gebracht. ) De staking brak hi
hierop uit op deze fabriek.
De vakorganisaties, n.l. de Bedrijfsunie voor Textielarbei-
ders en de E.V.C, verklaarden zich tegen de staking, waar- i
op na een bespreking het werk des namiddags 4 Maart 1947 werd!
hervat .

Als agitators 'kunnen worden genoemd r
Hermann Martin laars, geb. te Rheine (lid. } 26-10-1918
wever, won. te Enschede, Dr. P. v. Hoekstraat 80. Baars staat
in genoemde fabriek bekend als communist-raddraaier'. Hij is
ongehuwd en woont in bij zijn vader Hermanus Martinus laars,
geb. te Doesburg, 6-11-1889, zonder beroep. In 1946
hing een verkiezingspamfifeet van de C.P.N, achter
een raam van zijn woning, .
Pi et er Koopman Sr. geb. te Losser, 20-12-1896, wever, won.
te Enschede, Renbaanstraat 64 en zijn drie zonen.
Pi e t er Koopman Jr. . geb. te Losser, 12-9-1924, textielar-
beider, won. te Enschede , Renbaanstraat 64.
Dirk Albert Koopman, geb. te Losser, 24-3-1920, textielar-
beider, won. te iün schede, Hengelostraat 2e.
Anne Dirk Koopman, geb. te Losser, 19-6-1917, wever, won.
te Enschede, Minkmaat straat 144.
Genoemde Koopman Sr. en zonen staan in de fabriek als ui-
terst links bekend.

Op Zaterdag 8 Maart 1947 brak bij de H. V. Textielfabriek
"1A.TO" te Enschede een wilde staking uit, omvattende
het gehele personeel zijnde 7o personen.

Uitgetrokken door.....!̂. .............................. *«& ...................... • ............ Afd./Sectie ...... ̂ZxĜjZx..... Datum
* ' "*'

0 f ***#*ƒ iUy

A.L. 17249-'47



Na l ̂  uur was deze staking reeds weer beëindigd.
Aanleiding : Een bepaalde groep wevers werkte al geruime tijd
met een minder goede grondstof ( te korte cops). Hiervoor
vroegen zij een vergoeding van 10 % op hun loon. Voigens
de directie zou deze gcoep dan f. 2.— a f. Z.— boven het maxi-
mum-loon uitkomen.
Reden; Toen de directie niet onmiddellijk daarover een onder-
houd wenschte toe te staan, doch dit enige uren wilde uitstellen,
werd het werk neergelegd.

/

Als agitator kan-worden genoemd: Karel Hendrik Keppels. geb,
te Lonneker, wever, won. te Enschede, Paul Krugerstraat 14. Keppels
is lid van de C.P.N, en de E.V.G.

De secretaris der plaatselijke afdeling der E.V.G. door enige
arbeiders ontboden, gaf-na een onderhoud met de bedrijfsleider
der fabriek, de arbeiders, de raad, onmiddellijk het werk
te hervatten, hetgeen daarop ook geschiedde. Hij noemde deze
staking "een in gevaar brengen van de bedrijfsvrede."
Naar aanleiding van d.eze staking, maakte de bedrijfsleider (
van bovengenoemde fabriek dé volgende opmerking;
"Het is mij bekend, dat verschillende werkgevers zich niet
houden aan de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst
en wel speciaal de bepalingen betreffende maximumlonen ontduiken,
door meer te betalen, dan zij volgens deze overeenkomst mogen.
Ook wordt bij de bepaling, dat voor een waarde van maximaal 3%
van het loon in natura mag worden.uitgekeerd, soms de hand
gelicht.Dergelijke handelingen orengen ontevredenheid onder
werknemers en zijn m.i. vaak aanleiding tot wilde stakingen.1*

Op Vrijdag 28 Maart 1947 brak bij de N.V. Textielfabriek
E. ter Kuile & Zn aan de Gronaustraat te -Enschede aen kleine
wilde staking uit in de weverij dezer fabriek, waaraan alle we-
vers werkzaam in deze afdeling - zijnde 40 man - deelnamen. Het
totaal aantal arbeiders op deze fabriek bedraagt 120.

Aanleiding : Bedoelde weve-s uitten-de klacht, dat zij over-
belast werden, aangezien zij met sleöht materiaal moesten wei
ken, waardoor het zeer moeilijk was, een behoorlijk loon te ver-
dienen. Bij een voorafgaande bespreking tossen de directie en de
fabriekscommissie werd over deze kwestie geen overeenstemming
bereikt, waarop boven-bedoelde wevers in staking gingen.
Vervolgens vond een bespreking plaats tussen de directie,
c.e fabE.iekscommissie en vertegenwoordigers van de Bedrijfsunie,
voor Tjxtiel. Hierbij werd overeengekomen, dat de arbeiders het
werk zouden hervatten, terwijl door een econoom, daartoe
aangewezen door genoemde Bedrij f sunie, een neutraal onderzoek
zou worden ingesteld naar de gegrondheid van bovengenoemde
klacht der arbeiders.
De vertegenwoordigers van de BedriJusunie hadden de indruk dat
de klacht der wev rs niet ongemotiveerd was.
De staking duurde slechts : -eenige uren.
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In 3e na.j.rid Februari 19A7 is in h--1 mij olh.
District van politieke p.eiivit-eit niets gebleken. In het rèhee-
le district v-:as"het rustig.

Feiten of omstandigheden op politiek £errein, '.vèlke aan-
leiding zouden kunnen geven tot; opmarkin•- 3n dsdsn zich nidt voor

Met uitzondering van v/ee" t.j TTIJV3RDAL bij de Koninklijke 3
Stoomr/egerij uitgebroken stakingen, deden zich geen stakingen
voor.

3 Februairi ei senten 12 meisjes in d e Af deel ng weverij
van deze fabriek hooger loon. Bij niet inwilliging van deze
disch zou v/orden gestar.kt. Toen dan ook de eisch niet ver d in-
^swilligd, brak de staking uit. 6 Februa/^i -verd het rerk hervat.

5 Februari le,;den van de 40 mei: j es verkeaam op de spin-
nerij van de .fabriek 28 het v/er k neer, omdat, de schortèa die ze
van de diectie hadden gekr:gen van mindere k'^olt*eit "vc.ren
•dan die v^n de c nderen. Deze wilde stakin;/; duurde e-ericfeg. 6 Februari
•'.••e:rd het -erk herv;;t. T .-.gevolge van deze stakinr moest een.r.iddag
de spinnerij ;ordon ^tj l^elegd, waardoor 400 r^an nie konden verken..

-Typ :A^
G eb.

.Col:. De Distr icts-; Con-uandant

AAn den Heer Geestelijk commandant der Rijkspolitie
t e _ A r n h e m

^' ", d.en Heer Procureur; Generaal f-gd, Dir-ecteur van Politie
te Arnhem

'en Heer Hoofd Centrle Veiligheidsdienst
te Den Haag
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-Eirstrl icde, 28 Februari 19^7.
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Ik heb de eer UEdelGestrenge hiernevens te doen toekomen
een rapport betreffende de alhier op 27 Februari 19̂ 7 uitge-
broken wilde staking in de textielfabriek "N.V. Spinnerij
OOSTERVELD" aan de Goolkatenweg te Enschede, naar de inhoud
waarvan ik mij kortheidshalve verwijzing moge veroorloven.

A A N :

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,

Javastraat 68

te

's-G R A V E N H A G E.
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OVERZICHT van de WILDE STAKING in de Textielfabriek
"N.V. SPINNERIJ OOSTERVELD" aan ds Goolkatenweg te

uitgebroken op Donderd.27 Februari •"Ol"

Aanleiding?
Een arbeider, werkzaam in de z.g. "duivelskamer" der

fabriek, genaamd Willem Warringa, geb. te Odoorn, 20.3,1919,
ŝrön. te Enschede, Zwarteweg 95 (Glanerbrug), was het niet

,^" eens met de maatregel van een fabrieksbaas, die een aan hem,
,/ Warringa, toegevoegden leerling tijdelijk op een andere

• - Jv* ' afdeling tewerk stelde. Warringa zette de door hem te be-
i«*̂  dienen machine stil. Toen hij na enige uren het werk wilde

y fc£ hervatten, eiste hij betaling.van de uren, waarin hij niet
! gewerkt had. Dit werd hem door de directie geweigerd,
^ Daarop gingen ook de 2 andere arbeiders uit de "dui-
, v̂elslcamer" in staking. Dijf gebeurd*op Donderdag 27 Pebr.tlf7.

Aangezien in de "duivelskamer" de te verwerken grond-
.̂ etoffen een voorbehandeling ondergaan, was de directie

sjr̂ *speedig genoodzaakt, een andere afdeling, de z.g. "voor-
spinnerij" stop te zetten. De hier werkende arbeiders -\ 1 ̂O in aantal, waarvan de helft vrouwen - bleven echter in •

^ de fabriek, waartegen geen bezwaar bestond.
Op Vrijdag 28 Febr. tlf7 werd, nadat met de organisa-

ties een en ander was besproken, door de 3 arbeiders der
"duivelskamer" het werk hervat. (Ook de E.V.C, keurde het
staken van dit drietal af.)

Echter: de 150 arbeiders, die door het staken van dit
drietal, enige uren niet hadd n gewerkt, eisten nu betaling
van deze uren. De directie zegde toe, hierover nader over-
leg te willen plegen. Deze arbeiders Dreigden daarop in
staking te gaan, wanneer niet onmiddellijk werd toegezegd,
dat deze uren volledig zouden worden betaald0 De directie
.handhaafde haar standpunt, waarop door deze 150 arbeiders
hedenmorgen - 28 Febr. '*+/ - het werk werd neergelegd.

Uit sympathie met de eis dezer stakers legden heden-
middag opnieuw een 100-tal andere, arbeiders dezer fabriek
het werk neer.

Te 17 uur werd door alle arbeiders het werk hervat,
terwijl tegelijkertijd de fabriekskern een bespreking hield
over deze kwestie met de directie.

Het standpunt van de directie is: het .drietal arbeiders
uit de "duivelskamer", alsmede het laatstgenoemde 100-tal
stakers ontvangen geen betaling over de uren waarop zij
gestaakt hebben. De 150 arbeiders die noodgewongen het
werk moesten neerleggen, ontvangen 80 % van hun loon over
die uren.

Verwacht wordt, dat hierop opnieuw een algemene staking
in deze fabriek zal volgen0

Nsder bekend geworden bijzonderheden zullen worden
gemeld»

Enschede, 28 Februari

V'

SU?
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No. P/73-̂

Onderwerp: Wilde staking in t
"Het Schuttersveld
Gebr. Van Heek.

BUREAU &schede,

Kummc-r:

26 Februari 19^7.

Volgnó.

l FEB. '
ACD/ ///«T

Ik heb de eer UEdelGestrenge het volgende te berichten:
In de fabriek "Het Schuttersveld" van de Gebr» Van Heek aan de

Hengelosestraat 125 alhier is op Dinsdag 25 Februari 19̂ 7 des namid-
dags een wilde staking uitgebroken, waaraan door ongeveer 1000 per-
sonen werd deelgenomen. Het totale personeel van deze textielfabriek
omvat ruim 1100 personen.

De aanleiding tot deze staking was het volgende:
Op 13 Februari 19̂ 7 werd door de Economische Recherche alhier

proces-verbaal opgemaakt contra Marinus Thobias Hendrik van Baren,y
geb, te Enschede, 23-9-1893> van beroep textielarbeider, won. te En-
schede, Abraham Strickstraat 69, terzake het voorhanden hebben van
meer textielgoederen, dan redelijkerwijs voor de behoefte van hem en
zijö gezin noodzakelijk was.

Uit het door de Economische Recherche ingestelde onderzoek is
niet gebleken, dat Van Baren, die magazijnchef was in meergenoemde
fabriek, op onrechtmatige wijze in het bezit was gekomen van deze
goederen, waarvan het gewicht ongeveer 160 kg bedroeg.

De directie had naar aanleiding van vorenstaande besloten, Van
Baren andere werkzaamheden op te dragen, op grond van het feit, dat
hij zich door die bevoorrading enigszins a-sociaal had gedragen. Aan-
gezien hij echter reeds 25 jaar in het bedrijf werkzaam was geweest
en zich steeds een goede en betrouwbare kracht had betoond, achtte
de dlréfitie geen termen aanwezig om hem te ontslaan.

Door de functie, die Van Baren bekleedde, stond hij in het be-
drijf tussen het kantoorpersoneel en de arbeiders, tengevolge waarvan
hij door de laatste categorie tot het "hogere" personeel werd gere-
kend. Daar de arbeiders bij het plegen van diefstal enz. worden ont-
slagen, menen de arbeiders momenteel, dat Van Baren in dezen door de
directie in bescherming was genomen.

De uit 9 personen bestaande fabriekskern, waarvan het grootste
gedeelte lid is van de E.V.C., eiste gisterenmiddag'.van de directie,

.̂'" dat Van Baren onmiddellijk zou worden ontslagen. Indien aan deze eis
v binnen 10 minuten geen gevolg zou worden gegeven, zou tot staking

worden overgegaan.
De directie gaf geen gevolg aan de door de arbeiders gestelde eis

en gaf te kennen, dat zij op het door haar ingenomen standpunt t.a.v.
Van Baren niet wenste terug te komen, waarop de staking volgde. De
arbeiders bleven wel in de fabriek, doch werkten niet.

Hedenmorgen vond een bespreking plaats tussen de directie, de
fabriekskern en een aantal vertegenwoordigers van het N.V.V., de Ned0
Kath. Arb. Beweging en de E.V.C. Deze vertegenwoordigers waren van
mening, dat de directie in dezen een psychologische- en de arbeiders
een tactische fout hadden gemaakt en dat het tenslotte een prestige
kwestie was geworden, aangezien de directie eiste, dat eerst het werk
zou moeten worden hervat, alvorens deze zaak nader zou worden bespro-
ken, terwijl de arbeiders het tegenovergestelde eisten.

Op voorstel van de vakbonden werd tenslotte besloten, dat heden-
middag te 2 uur de werkzaamheden zouden worden hervat, terwijl tege-
lijkertijd een bespreking zou worden geopend tussen de directie en de
fabriekskern over het geval Van Baren.

Bij informatie is gebleken, dat de staking op laatstgenoemd tijd-
stip is geëindigd.

A A N :
Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
'S-GRAVEMHAGE. -2-
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In ?6t faPP°rt over de maand Februari 19̂ -7 zullen de
' dle


