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No. cv/G Jf)I -49.

G E H E I K. -l
Aan de Centrale 
te 

Veiligheidsdien::ft � ,-R. 1949

' s- G r _ a _ v _ e _ n _ h _ a _ g_ e • ,-AëG j'j fl.f 1

Hierbij doe ik U toekomen een af
schrift van een brief gericht aan Frits Zwaan 
(alias pascal 'Vastiaux, geb. te Arnhem, 6.7. 
19 28.) 

Arnhem, 

30.3.1949. 
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A•N•J.V. 
Hoofdbestuur. 

F.Zwaan 
·Arnhem 

W.K. 

Afschrift 

2e Maart 1949

Je schrijven d.d. 23 Ma� ontvangen. Prachtig dat jullie definift 
tief gestart zijn met iets uit te geven. Je ziet het als er 
practisch werk op dit gebied verricht wordt zijn er meteen 
een massa mogelijkheden. 
We willen er echter op aandringen, doe dit werk vooral regelma
�i�. Een x per 2 weken op het zelfde bedrijf. Jullie kunnen dan ook

er je aandacht aan 2 of 3 bedrijven regelmatig geven, dan 
teveel aan te pakken, waar niets van terecht komt. 

Denk er vooral om dat jullie wat goede ervaringen nog probeert 
op te doen voor de landelijke werkconferentie en die dan in de 
discussie aan de orde stelt. 

Met kameraadschappelijke groet, 

Dagelijkse leiding A.N.J.v. 
Secretariaat 

w.g. Bety Zeehandelaar. 
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1 
Baricht • ----- Vol0r>o. 

Bron · • betrouwba�r.
Inhoud : betrouwbaar. 30 MR 1�49 
:!ol"'ie 
.Actie. 

. --------

. ------- \-A , rld'6s"-' 1 
-

0p 15 Maart 1949_ v1erd voor de inf;ang van Ten Berge' s Con ... 
fectiebeoriJf,Kleine ttoutweg 16 te Haarlem,een bedrijfskrantje
van het 11.h..:N'.J.V" 11 uitger·eikt,g1;;;naamd 11 De Textielband11 en 
speciaal u.i tgegeven voor lB t personeel van voornoe-nd b:! drijf. 

als redactie-adres van re t blaadje staat vermeld 
\ �c:1.vastraat 52,J:ici.arlem. v.i,,1 dit adres :is woonachtig: Gi.jsberty.s

van Schie,dchoten,9.7 1 .23,LJestuurslid van re t district 11Kenne
mer·.Land" van het 11A.N .J .V • 11 • 

Het is nie..., beKend 6e �Jorden wie zich met de verspi·eiding 
van deze .r.<:rantJeB belast heeft ,noch "v.ie de a rbeidster van 
ten b1:;;rge is àie in he� Kr· ... ntJe schriJft. 

Tot nu toe hE.eft deze actie g.aen enkel gevolg gehad. �lel 
is be t blaädJe druk 5elezen en be svroken,doch v&n het vormen 
van e en te Jr·iJf .::,kern, zva.Ls in het blaadje werd ge eist, is tot 
op heden niets geo.LeKen. vok de eis • langzamer lopen van de 
band ... heeft 6sen en.Kel !ffe vol0 gehaä. De ;,roöuctie beweegt 
zich nog op hetzelfde peil• 

...,en exem1,laar van "D6 Textielba11ct 11 gaat h:ie roij. 

� 24 îv.aart 1949 .. 
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BBricht : -----
Bron : betrouwbs.al". 
Inhoud : betrouttbnnr. 
Copie i --�----�

Aetïe : �------

Op 15 Uaart l.949 r1ard voor èle ingang van Tan Berge• e Con ... 
.tecticebedri,Jf ,Kleine lioutweg 16 te li:la:rlem1 ean bedrijfskrantJe
van het 11A .N • .r. V • 11 ui tgèreikt ,g1:.naamd ,. De '.l.'nxtielband'' an 
speciaal ui tgegavim voor re t personeel van voorno-0md ba drijf'. 

l�s ��ctiu-il.Öi'3s van b: t b1�.dj� :..ta:it vermel5 , 
J'u.v..uit"'aat 5�,lfoarlem. Op dit aörac is wocr.achtig: Gij.sbert1.1s 
van Schïe,Scbotau,9.7•2.3,cestuül."'sliû van re t dist1•ict 1'.Kênne
merland" van het n; ... ?I .c.1 .v. 11• 

Het Üi niet bekenê geworden wie zi�h met de verspreidillg 
van daze krantJés L>elast haa.!'t,noch �ie d� nrboiàstGr van 
ten Berge is dia in het krantJe s�b�ijf.t. 

Tot, nu toe heeft deze actie geen enkel gevolg gehad. Wel 
is tet bla-aóJe ûr.uk gêlezen an bs .. sprokan,doch "/a."1 het vormen 
van e m 1:a ériJf akei"n, zoalö i� 114 t olaaóJ a wei•à geei:st, ia t.ot 
op heden nietü geblskeu. Jok d� eis : L!.L11gzamer lopen van de 
b&nd - hee:tt geen enkel @ vol6 ga.'m.d. De productie bs\'.fèegt 
ûch no1:: op bs tzelf öe peil. 

ten exemwl.aär van "De 'I'extieltisnd" gaat his rbiJ. 



No. CV/G 33q -�-9. 

G E H E I M. 
2 5 M T 1'349 

Aan de Ce�trale Veiligheidsdienst
te ',� 

��:Q_:_�-1-�-�-�-�-�-�� 

Hierbij doe ik U toekomen een 

exemplaar van de II A•KoUo Jeugdexpres 11
,

1 e jaargang, No. 1, J.�aart 1949 en van

tt De Textielzender", 1 e jaar gang, No. 1 

Maart 194� • 
De ze blaadjes zulle n de ze week 

worden versvreid op de bedrijven te Arnhem. 

Arnhem, 

23.3.19L1.9• 
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le Jaarga� !to. L Tul.AART 1949. 
Bedrijfskrant voor de ·werkenae jeugd van de A.K.U.te Arnhem. 
Verschijnt oaanc1eJ.i;jlrs. Uitgave: Al.gemeen Med. Jeugd7e:rbond. 
Brieven voor de redac·tie: Klarenél.alseweg 62, Arnhem. 
- ·--- - -.. ----------- .... - ·- ... - ... ----- ---· - - ---· .. -- ·-- -·- ... .... -- _.._ .... _ --·· -- ·· ·--- .. --- -

TI_E ____ o_o_o_N_E_R_I_J: 

Ir�van Scbaik heeft in zijn laatste :::-ede de 11r9tionali-satie 0 van 
_het bedrijf aangekor..digd. Dat betekent, dat alles zó zal worden 
gècrr.-ga�iseerd, dat· de winsten ste eds groter worden.Dit z2l 
natuurlijk in de eerste plaats weer ten koste van de arbeiders 
gaan. 
:Oat Ir. van Schai�k. het niet bij woorden laat, ondervind.en de 
j�ngens in de Coonerij. Zij worden hier nu uitgezet, om plaats 
te maken voor meisjes, die hetzelfde werk zullen doen, wat de 
jongens deden. Die meisjes k:ri. j gen vo0.r datzel:fde werk veel min
der loon. Dus: hetzelfde werk laten dnen, rraar mind.er betalen. 
Het is wel duia_elijk, dat deze meisjes op een scha,ndelijke manier 
werden uitgebuit. Ze aebben re,cht on_ geli;ik loon. 
i\Iaar daar zit nog meer aan va.st. Ook Yoor·de Jongens is dat 
gevaarlijk. Àls de jongens in een afdeling een hoger loon gaan 
eisen, of vok wannee:· de directie de lonen van de jol!lgens wil 
verlagen, i:'? er een stok achter de deux: ;1Zijn jullie niet 

-t�vreden? Hcepel dan maar 0p.De meisjes d�en datze lfde werk vonr
nog minder ge);d 11• 

Het is dus een levensbelang voor de jongens én v0or de meisjes,
· dat· de meisjeslonen komen gelijk te staan met de Jongenslonen.
Dan is het nok met het loondrukken afgelopen.
l11AAR DAT,KOMT NIET VANZELF. ,Hiervoor ·zal actie gevoerd moeten
wnrden, en door de j0ngens en door de meisjes. Praat €r samen
eens over.JJring er dan samen bij de bedrijfskern np aan, dat die
deze zaak op de .vergaderingën naar voren brengt. �ijs ze erop,
dat dit voor de hele .AKU-jeugd van g:root belang is. De ·bedrijfs
kern is er tenslotte voor de arbei_ders, .om vo0r �u_n. belm gen op
te komen; eis van ze, dat ze dit óok werkelijk dnet. Ze moet de
werkelijke belangen van de AKU-jeugd dienen:

G:t'LIJK,_LOOlif .• VOOR_ GELIJKE_ARBEIDl 
---------·-··---,- .. _________ ---- -.--·-----·----�·------·----

-

H_A_A_R_O_M J_E_U_G_D_K_R._A_N_T? 
-·

E Ï!; N
-----

:Q.� ;i§!Jeg Y9.Qt?.� :in Q:§ §]:�Jjg. YQQ!: ��:g QQ3i� 1�y�:g. 
Overal in het land probexen de directies van de verschillena.e 
bedli. jven de lonen van de àrëeiders omlaag te t�ap:pen. En die 
lonen zijn meestal al schandelij:-:: laag. In het ene bea.rijf wi:-,rdt 
,g"èeec1s meer gejaagd, op het andere gaan toesla.e;en 1 premies ,enz. 
r:i.et sprongen omlaag. ,Overal, waar de arbeiders niet op htJ.n stuk 
blijven staan, waar zij �ich niet verzetten, geb�rt d�t, en q.et 
bezorgt de ondernemers nog grotere winsten, en de arbeiders nog 
gr()tere arme;ede. 
En de je."f-l;gd lcrijgt de zwa1-1rste klappen te incasseren. Tenminste, 
als zij dit zelf niet verhindert. In het jaarverslag van de HEEriAF 
schreef Ir.Keus, dat de jeugd teveel verdient, vergeleken bij .de 
volne.ssenen. (Vr\lgens hem was dat een van de reden�n, waarom het 
in ons land zo beroerd gaat. De oorlog in Indonesie was hij zeker 
vergeten waar elke dag IIB er dan 5 millioen. gulden aan wordt Yer
slingerdi Iedere arbeider weet beter. De volwassenen verdienen 
Al een schijntje, en de jongeren zijn er n0g beroerder aan toe. 



Maar dat gezegde in het H'8R1Vï.AF-verslag wijst erop, dat vooral de
jeu3� op· haar hoede m�et zijn,�� iedere aa�val Ap haar�l��en �f
te slaan. V:ij moeten zelfs verder gaan: de Jeugd moet suriJden 
voor hogere l0nen. Want wij jongeren hebben er recht AP, Am on� 
lcbn �ëfiëëï uitbetaal� te krijgen. �anneer een jongere op zijnl 
bedrijf hetzelfde werk kan doen als een volwassene 1 heeft hij :i;-echt
op het v0lle l0nn. Maar dat is op.de AKU niet het geval. Tot jé 
25-ste jaar val je cnder de jeugdlonen. Als je vm..lt gaan sparen, 
b.v. om te kunnen tnuwen, Iil0et je dat maar van de paar centen 1 

d�en, die je in je loonzakje krijgt. 
Î 

Voor deze strijd is he t nodig
j 

dat wij .AKU-jongeren een eigen l 
beèrijfskrant hebben. Hierin kunnen wij onze mening zeggen ove� 
wat er in het bedrijf ge}?eu�t

j""'en �nne.ni 1

w;j bespreken, w�t wijl 
hieraan mo..eten dnen. ])e '1.AKD- .J:!,UGD,1,XPRES is dus een kranli van en
!!:Q! alle 'jongeren, die op de AKU werlcen. 1;,fij ve:r1ä1achtep. °

' dan-Öok 
van velen van jullie medewerking. SAMEN STRIJDEN -SAMEN O v�RWIN1)�N:.

D R IE WEK Elir VAC.Ai'iT IE 
------- -------,.--------

Waarom willen wij drie weken vacant ie? 
Omdat jong� mensen er hot recht toe hebben, een behoorlijke
vacantie te genieten. 
Omdat de normale werkweek toch àl veel te lang is voer jongeren.
Omdat de winsten van de bazen groot genoeg zijn 0m c-ms deze drie 
weken betaalde vacantie te geven. 
Omdat de bazen zelf ook drie welren vacantie krijgen, en me,er zelfs! -Omdat men in �ele landen al d.:rie weken vacantie voor de jeugde 
heeft ingevoerd. 
Omdat in sommige grote Franse bedrijven al met succes actie is
gevoerd voor vie.r weken vacantie. 
Omdat in versch1Îlende OQsteu:repese landen drie f)f yier weken 
vacantie v�or de jeugd wettelijk verplicht is. 
OMDAT EEN JtlNG MEJ:TS NIET LEEFT VOOR ZIJlif ELLE�DE, lYIAAR VOOR ZIJlii 
GfilUK, Elif HET ONBEZORGS GENIETEN V.Al� Ell:M HOEDE VACANTIE ERBIJ HQOR�'l 
--------------�----------------------------------------------------

BEN JIJ .AL·LID VJ!Jf HET A.N.J.V., 
HET VERBOND V..UT DE NEDERl,ANDSE ARBEIDERSJEUGD,. ? 

------------------------------------------.... --- --- - ..... _ ·- .... --�.-, .... ·� ..... .-.-------

IS HET A. N. J. V. EEN ;D'EUGDBE.7EGINGKJEn ? 
-- --- -------- --- -------.--------

Het JüîJV is de strijdorganisatie van de arbeidersje�gd, van de 
nerkende jeugd op het, bedn jf en op het land. Geen ' 1jm go.bewegingkje'r 

•met volksdansen, bloempjesplukken en meer van dat fraais. Maar een 
gezonde Organisatie van de arbeidersjeugd, die Vi)OrUi tgang Wil en e
en een toekomst zonder oorlog en ge\:>relr. In de bedri. jven strijdt 
het .AHJV v0er bete.re lonen en arbeidsvoorwaarden voor de jeugd.Op 
onze bijeenlcomsten bespreken wij samen de strijd van de Herkende 
jeugd, en d0en wij aan vers·chillend0 soorten van nntspanning. K0,m
eens é'p onze avonden kijken. Op al enze av0ndm is ied0re jongere 
welkGm. Wij houden ze: . 

voor de stad: elke Dinsdag van 8-10uur op Klarendalseweg 62. 
voor Oost (Gei tenkamp) 1 s Dinsdags van 8-1 Ou, Beuken laan 130 .

.... Verder elke maand een grote dansavontt �or de jeugd. 

L E E 5 J E DE '' E 1:: N II A L, 
HET BLAD VAN HET A.N.J,V,? Het kost iOct.Je kunt het.bij alle

AJ.ITJV-ers op je bedrijf krijgen. VoCit'taan zal hij elke maand 
's morgens aan de poort worden verkocht. 
Lees in ons blad de artikelen over de stri. jd van de arbeidersjeugd

in de andere be-drijven, over de j e:ugd in Irnma.e.sië, China en vele 
andere landen. Int-.eressa1'lte artiká.len over alle mogelijke dingen. 



no.l. M.AJ:..RT 

EXTUELZEN. 
19':-9. 

� ,:� 
i-k-•·I 

Bedrijfs.krant van de jeugd in de .Arnhemse Conf'ectiebeéixij-ven. 
Verschijr..t maandelijks. Uitgave Ul.l�emeen Ned. Jeugdverbond. 
Brieven voor de redactie: Klarendalseweg 62, Anlhem. 
---------------------------------------------------------------

D E N I I: U ï;f S B Z R I C H T E N. 
---------------------·-------

Y
:..ili _DIJK_Elif_WITTE: Hier zijn de meisjes zelfs in él.e schàfttijd 

niet vrij. Zij mceten, nadat er een halve dag is gejaagd, naar een 
scl��ftlokaal, .waàr zij op een y��r:!ïe plaats moeten g�an zitten, en 
kr1;:igen een uitbrander als ze daar ïlniet stil genoeg" zijn. Een 
meisje bracht eens een harmonica mee, cm samen wat l�djes te 
zingen. Maar die film gi.ng niet d0or; as.til zijn ° is zelfs in de 
schaft het de'Vie s. Hier r11oeten die meisjes die lr0rte tijd op een 
hele dag werkelijk vrij zijn! De a.rbeidersjeugd wil wel l!erken om 
de kost te verdienen, maar wil niet als slaven worden behandeld! 
GODSCHALK ---·-------------- spant de k roon. Vooral op dit atelier bestaat
een geraffineerd jaagsysteem. Elke week wordt er een ap:roductie
taak" vastgesteld, die in di e week moet klaarkomen. Als dit op 
tijd i� gebeurd, k�ijgen wij een Y!'!�� ��1��d�g. Als het niet 
klaar is, moeten "Yl.j op Zaterdag werk tot hei af is. Op die manier 
wordt het tempo zo opgejaagd, dat er in de vijf dagen veel meer 
stuks worden afgeleverd, dan er anders in een hele weék z-ou lclaaT
komen. :En als dan de ene week de ï

1productie n op V rijdag is lclaar
gekomen, ·a:an komt er de vc'1gende week natuurlijk weer een v.iracht 
bovenop .... 
Maar wij meisjes bij Godschal.k willen ons niet zenuwzieJ:e werken, 
om de baas maar meer wiilst op te leveren. �ij willen normaal 
werken, in een normaal tempo. Liever 's Zate rda gs de hele morgen 
gewoon werken, dan 5 dagen per week een moordend tempo te moeten 
voL.'1.ouden ! 
.A B A s. Ook hier is alles niet rooskleurig. ;,;;ij hoorden, ·qat een 
mëis5ë-op een bepaalde dag een flink eind boven haar gero neA aan
tal was gekomen. Toen ze met die i

1orde r 11 was klaa r�ekomen,zuchtte 
ze tegen haar buurmeisje: 11Da t hebben we weer gehad • Mae.r daar 
was de chef niet m.eB gediend. "Doorwerk1;>n!Jij zit de hele dag al 
te kletsenl 11 Dit meisje maakte hem erop attent, dat zij die dag
al heel wat meeT had gedaan dan anders, en dat zij dus behoorlijk 
had doorgewerkt. Maar het antwoord was: "Daar heb ik niets mee te 
maken. 7:e rk maar door! 11 {Je zou zelfs een hond beter behandelen!} 

Dit zijn natuurlijk maar een paar voorbeelden, van wat er dagelijks 
in de verschillende conf'ectiebedrijven gebeurt. Wij zou:den met 
dergelijke dii.ngen wel tientallen ·blaadjes kunnen vullen •.. _.ij weten, 
dat de jeugd in onze bedrijven nog vee l meer grieven h eeft. Deze 
voorbeelden hebben we er alleen maar uitgepikt, omdat je hier 
duidelijk kunt zi en, dat de meisjes hier worden gebruikt, om er 
maar zoveel mogelijk werk uit te knijpen, en dat er van een mense
li·jke be handeling en van een bèlhoo:illijk lëhon helemaal geen sprake 
is. , , 
Om hierin verbetering te brengen bestaat er naar een middel: 
EEMSG:ë:ZINDE STRIJD, allen v©'or hetzelfde doel: een çl:r;�gf1JJt 
temDo,een vrije_schaffti�d, en voldoende_loon. Kortom, wij zijn
bereis om flink te werk�n, maar wij willen dan ook als ��!.1�� 

worden bebandeld. 

7IL JE MEER HOREN over de strijd van de jeugd in de verschillende 
bedrijven, -van de jeugd in het buitenland? ·,11 ge tegà.lijk meed()en 
aan de meest verschillende soorten ontspanning? Kam dan eens kijken 
op onze llNJV- bijeenkomsten: 
Voor de stad: Dinsd..:1t5s van 8-10uur, Kl3rendalseweg 62 
Vor.r Oosi,(Ge.it:01.ürl'lll.lp) .Dinsc1ngs ·n:m 8-10u, Beukenlaon 130. 



!_�!_:fi_Q_! ____ :§.� .. !--L��-��� 2
· ·in de str;;,;i_� � �� l�l,!gg �- --·-- --�...,..��·�� ----- -�---

Overal in het land proberen. de· dir'e,ctie-s-"lan de verschj J Jende be
d.J;'ijven de lonen �,an de arbeide� omJ..aa.g te trappen.En die J..o!len_ 
zijn meestal al schandelijk laag. In het ene bedrijf wordt steeds 
mee�sgejaagd, op het andere gaan toeslagen,. premies, enz.met 
sprongen omlaag.OVeral, waar de arbeiders niet op hun stµ1c·blijven 
staan waar zij zich niet verzetten, gebeu....--t dit, en het bezorgt 
de ondernemers nóg grotere winsten, en de arbeiders nóg grotere 
armoede. 
En de jeugd krijgt de zwaarste k�appen te incasseren. Tenminste, 
als zij dit zelf niet verhindert. In het j�erslag van de HEEM.AF 
schreef Ir.Keus, dat de jeugd teveel verdient, vergeleken bij de 
volwassenen.(Volgens hem was dat een van de redenen, waarom het 
in ons land zo beroerd gaat. De oorlog in Indonesië was hij zeker 
vergeten waar elke dag meer dan 5millioen gulden aan wordt ver
slingerd�. Iedere arbeider weet bet�r. �e volwel?senen·verdienen al 
een s�hijntje, en de jongeren zijn er nog beroerder aan toe. 
Maar dat gezegde in het HEEM.AF-verslag wijst e:rap, dat vooral de 
j_eugd op baar hoede moet zijn, om iedere aanval mp haar lonen af 
"ï;ês!aan. Wij moeten zelfs verder gaan:. de jeugd moet strijden 
voor ho�ere lemen. Want wij jongeren he bben er recht op, .om ons 
loon gêhëëï uitbetaald te krijgon.Wanneer een jongere op zijn 
bedrijf hetzelfde werk kan d�en als een volwassene, heeft hij 
reoht op het volle loon. Maar a.it is bijna nergens in ons lanal hot 
geval. De· j·eugdlonen staan schandelijk laag. Als je wilt gaan 
spa:ren, b.v. nm te kunner. trouwen, moet je dat ma.ar doen van de 
paar centen, die je in je loonzakje krijgt. 
Voor deze strijd is het n<Ddig, dat wij werkende jongeren een 
eigen bedrijfskrant hebben. Hierin kunnen wij o.nze mening zeggen 
over wat er in onze bedrijven gebeurt, en mu.nnen wij bespreken, 
wat ·wij ?DPeten doen. 11DE TEXTIELZENDER" is è.us een krani; van en 
�Q; alle jongeren, die in de .Arnhemse te�elbodrijven wêrken. 
Wl.J verwachten dan ()0.k van velen van jullie medewerlt:ing. 
SAMEN STRIJDEN - SmN OVF.RWIN1'1EN'. 

D RI E  WEKEN 

WA.ARON v1illen wij drie welccn vacantie? 
Omdat jonge mensen er· het recht toe hebben� een behoorlijke � vacantie te genieten. 
Omdat de nonnale werkweek toch al veel te lang is v�or jongeren. 
Omdat de winsten van de bazen groot genoeg zijn om .ons deze drie 
weken betaalde vacantie te geven. 
Omdat de bazen zelf �ok drie weken vacantie krijgen, en meer zelfs! 
Omdat men in vele landen al drie weken vacantie voor de jeugd 
heeft ingevoerd. 
Omdat in sommige grote Franse be-drijven al met succes actie ie 
gevaerd voor vier weken vacantie. 
Omdat in versëliiîlende Oosteuropese landen drie of vier weken 
vaoantie voor de jeugd wettelijk verplicht is. 
Oriill.AT EEN JONG MENS NIET LEEFT VOOR ZLJN ELLENDE MA.AR VOOR ZIJN 

GELV.t{,EN HET ONBEZORGD GENIETEN V.AM EEN GOEDE VA�ANTIE ERBIJ HOOPai 
---------------------------------------�--------------------------

BE1:r JE .AL LID V .AN HET A. N. J. V. , 
HET VERBOND VAN DE NEDERLANDSE .A.RBEIDERSJEüG�? 

LEES JE DE n E EU n .AL, HET BLAD VAN HET A...N.J.V.? Prijs 10ct. 
Je leunt het lcr:Ljgen.bij alle ANJV-ers op je bedri;:Jf .Voortaan zal
hij 1x per maand bij je bedrijf worden verk?cht. 
Lees in-ons blad de a:rt:!;.ke�en ov�r de st.Tijg vai-:i de jeugg. in de 
andere· bedrij"ven, over a.e Jeugd 1.n Indon.e sie, <Ttn.na en '1"el.e- a.Du

ere
-· 

la.n.de.n...Intere-ssante "artikelen o-ver alle llli.,gelijlce -dingen.. 
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Hierbij doe ik U toekomen, copie 

voor A.N.J.v. bedrijfsbladen, uitgegeven 

• door het A. N. J • V.

Arnhem, 

1.2.49 • 
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··tij zender:. jullie hierbij de eerste copy-krant 
voor doo� jullie uit te geven bedrijfskranten. 
Deze copy - waaruit jullie kunnen 1:iczen - moet 
dienen als aanvulling voor datgene wat jullie 
van het eigen be.drijf plaatsen en dat voorop 
moet staan. 116 hopen, dat jullie én de strijd
stukken en de lichtere aardigheidjes on bladvul- \ 
lingen kunnen gebruiken. ·ve rekenen er op, dat 
we eventuele bedrijfsbladen toegt·stuurd krijgen. \ 

DE STAKilïG BIJ :-IOLL.U1DIA ( ovcrgc�om,,m uit de Amstc, rdamse 
·stakerskrant ) 

'•/ie op 20 December rwt de Valkc.;r,.cgp0nt overging kon P-<an de 
overzijde ge}:omc:n· �en niet allc.:da ·gs schouwspel gadeoslaan. 
De fabriek van de ::. V. 1:ollandjEJ lokte wcliswat�r de mcisjos 
tot werken door zijn volle licht uit te strcl�n, ioch ditmaal 
tippelden zij er niet in en to�n het acht uur was stonden meer 
dan 400 meisjes (;!l m1n�1en buiten de p0ort inplaats van daal'bin
nen. Niet àat n1e�; er rrn juist die dsB niets voó:t··f6'e1dc nm te 
gaan wcrJ:cn. Heen,· Jr:Jt men niet ')81:. het werk ging kwam doordat 
deze mP.isjcs na eer! weck lang te .rh"b')cn onderhandE:ld met de 
directie eindelijk E;rtoc overgingt.n door middel va-n de staking 
de directie duidelijk te maten, dat h0t �rnst was met de gestel
de eis: mede to will�n dGlen in dL winst. 

::''.-.-�,_t __ y1_. �- .1? .. _ c_r __ §.. g_ p_ _ _y_o __ n __ r __ a_ J. il c_ g._ _a __ o_ .n.. _?_? 
Het was in de f�brick b�kcnd gcword�n� dat de chefs ruim fl.200.-
extra ontvingen, tGrwijl h�t overige personeel me t niets naar 
huis werd gestuurd. Dit wekte natuurlijk grote onster,ming bij het 
personeel. De eerste reacti8 v,as het beerleggcn v-Jn het werk op 
a� afdeling Buiksloot. De cis wera gesteld, dat er ondcrr�ndeld 
zou i1orden met dr; directie over �en éJandccl in de w1nst· voor h6t 
gehelé personeel.Op de ufdt::lingcn 11 C:.11trum11 eh II Valkem1eg II werden 
petionncmenten opgesteld en door ��t �chele ptrsonecI ondertekend. 
?.ierin werd eveneens de cis gesteld .v::in e:en aandeel in de uinst 

voor hd gehele pel'so:.iecl. l:adat onderhandeld was m"t d c directie 
en daze een afwijzend standpunt innam werd op Zatc.rdag 18 Deccm-
b6r. c.Gn bedrijfsvergadering g�houden. 
Deze verga de ring nam het besluit om i•1a;:1ndag nic: t he. t; werk te hcr
vottcn. ToGn dan 0olc die l!l.::;andagocht,md r..Gn àtakersve:rgaderi11g 
werd belegd ,varen mee;r dan 400 staktrs en st'"' .... ksters aanwezig e 

Ienstcmming besloot men de eis "t·e st&ll"!l Vën 3 welc.111 extra loon, 
omdat hot bedrag dot de chefs ontv-1;1L_ n �1::?dc1cm ook ongc...:vcc.r op 3 
weken loon neerkwamen, 
.Voor dE.Zt.. �is vechten deze mcisj3snu rr_,c,:s eincJs 20 D,·ccmber. He+ 
zal echter duidelijk-zijn, dat zijn�, t �n plan zijn on deze d, 
strijd zo-nrlcr succes te b,:eindi �, �1. J.1verkort strijden zij voort 
tot de ove;rwinning bcreilct is. 

I .•'\, 
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Dc directie k�n 0rvr n V[rz�krrd zijn, 1�t �:t �Gt lnne�r du:�n v2n ? G strijd de:: cis ook v::r·Jnr}e:rc" z;--1 ,·:orcJcn. V8.·t�·.r"'dc:1 21s ze z1j1? zulle0n z;- èc cis zo nvdi€: "'nb01J.•:1e1: t"'>t c2r:. ( ir V"Or 100nsverhog1ng, De lonE;1 '!1�lke Gr è t· -!ia ·.orden zijn ze l;:i.:-.g, d3t zij zeer zckEr in oanm.;rkinc komc,n n1,1 l')pg:.trckl:Z?n te v;orè:cn. 

Vooral ook de pe:rso:klc n van ,;>fül._rc conL.ctie-b• .J:r ijv:.:r: zullen de strijd van bet Ll0llandia-p�rsont 1 mnttcn on��rstcuncn, Zij kum:cn dit d,en door te zorgen dct {,; be::r,.'"•:hgà1.. iil:mnci<:.n bijeen 
VI?�·dc..n gebracht. _?:j_j__z_uJJc..n� .er_ ,.::._q,.hj; .r" yo_C?_r_a_l_J.i.o_�:Jc.n_,w.a.k_"A,� d_at 
.z1:...1_�uE. _P.C:.ê._m.9_t_y1_C!.r.� _g_o_�E._ •. ;'fot is -ï.mi,JGrs mo:3,:lijk, d·.:1 t de: èir_ctic 
�3n t!OllancJia z3l tri:lcht-::n hcc '.icr:·: .ldcrs §f:di.'an te �c:rij6cn. 
�aten wij �r voor z0rgdrag0n data� b��rijv�n cclid�ir blijven 
t(.gcnovcr de st�akstr,rs van EollGndia. 
Zij 'ktmnen echtc.r ook hot pcrP'>niel v2n :foll.-i 1 1dü1 onrJcrstcuncn 
dr)Or mede de strijd i:1 te gaan voor r,cn algen::-·�c .loo.qsvcrhoging 
in de; confcctie-in.dustrie. 
Het huidige lage lcvcnspGil dat vooral een gcv�lg is van het 
versmijten v�n milliocnen in IndonLsie, dwi�rt ono ,r t0� dG 
strijd voor v2hoogdc lonen in te zetten. �ollandia is btgonnun • 
L3tGn velen de strijd v0ortzcttcn. 

!!!SOLIDARITF.l� ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

Steki;gcn zijn duur. Jt �id( rs zouden hun strijd n()oi t 
kun.ucn winnen ,.,ar�ncr zij.Lz0kcr -;1i:-itc�n tC; k'..lrn1c.n rr.:k2ncn op de 
hulp van de vel( ern.krcn, die 2. . .::1 ict ·::crk zijn, manr die wE:tcn, 
dat zij vendaag of ra0rgcn voor ri:�tlfCc noodzaak kunnen komen te 
stoen als do stakars vgn nu. 
De arb�id:ro zcudEn nooit in de ntrijd gnon als zij niet rekenden 
op d( solidariteit. 
Een van de machtigste bczitti�:�n, 1ia ac wcrk_rs zich na de 
oorlo3 hebben gcsch8p�n 18 het �olid�ritcits �ouda onder leiding 
vn;: r]c E •. -l. c. Alle acties die tti� :!.u toe zijn .:...tvo ... rd zijn vnn
uit dit strijdfonds onderstcunf. - �·oms v.:11... ·;;1,J-::,: bng, 
M.·Dr de strijd laait hoger op "'n v, 1,. ti0nuuiz .:·:d.:i::. guld·c.ns mo ... kn 
i<tàere ·.,ec!c word c.11 ui tbc t2é ld. 
En om a.::in r! at gelei te komen - dozrtoo is :na-�r C.én middel - de 
so lid2r i tei t ! 
Het gclo mnct opgcha8ld worri(;n, i:, rl, b, r'lrij7· n en in de buurten. 
·frt mo:.:t hij duizC!'!Jc:1 en dui.:::u1(11.i: t�t:cl -i.jkbi;uc11komc11. 
Don ku:nncn <lc stalting1..n v1ordc;1 l ·.·u.1.:-,211 - rltin ·ku.nntn de axbeidcrs 
op ac ichtcr h0n lig�cndc strijd met :c� z�geviercnde blik tcruc
zicn, 

Dus: GELDOP!-IALI.}T ! Jri?r SOLIDARI.� ,: IT:JFO�IDS �HSTIRKE:J ! J:...:r IS 
3· .rgEu s·:rRIJm·o�ms ! ! ! ! 

ov:.IOI�[;IFG- i_._lCJIS 1,RWCOWICK Ilî !ttu3.i::ERDt\H 
----------,.--- .. ·--------------- -- -------... --.... 

De meisjes van het ccnf€cti6-atelier van. Lewcowicz te Amsterdam 
waren sinds 13 Janunri van dit jr:,ar in staki.i.1g voor een 6ratifi
catiu en v()or verbetüring van de toestanden in het bl3drijf. 
r� tien dagen eesta�kt t� hcbbEn t��aen de'meisjcs met Je dir�ctie 
in onderhandeling, die hun eisen v�ll12dig inwilligde, 
De staking werd ondcrstcw.1d door de. _. v. c. 

OVIR iil[ _IjTQ_ ��3:.ISJf}. J_:� .AJJi;:1,Q. 
ÏÏZ- m°'ë.(s;j..:.F: van de _r\/L.:tSL. . .LJ,Jffi.'3St-, foJlnEE en Kato, !ln'.l tschr,ppij t� 
Almelo kragen op een gegeven ogd.blik de mu'lcdcl:i:ng, dat inr,aande 
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1 Tbnoerac.g 2� Januar1. op de k:1i_pzaal leFdGn toG,i on:nièäehJ!{ :-rnt worl� neer,en ondanks net verzoclr va:1 c'J6 d1roctiewE1i0crd,.:.i z:i:j di e. op anc�ere af 1Jelir
gen werkzaa . ., cai-on hot vrork vin han nvE:.r te h6-,en� · · · · · 
IntEJgonr1eel" on1or 1&1.-'îng van oe.1 I4 -jarig li,1 vE;n het ! .• !,r.J.v. p;ing
öaarop no hele afaclisjlg in staking. 
Het rosultnat was ae.b do d:i.roctit 'l'Joest 1nbi.ndéin en cla0t de vo'orgeao"'len 
Prelllioverlaging niet is doorgegaan. 
'toer hun eensgczind0 opt�Gdon hobben de; joti.ge arbeidsturs in ·Al""lulo gc
tocnc'l hoo stGrk .zo staa n. 

Die goeae knpi ta listen toch� 

Het ko"t no laa tsto jarGn '1E>6r on weor in zwang 0"11 het ao htorlijke 
Drunte als 6on niouw indistri0-gobioa t� gebruiken. 
Zo is or e;on grot<, fabri0k opgorich t v::. n do Firma B0 nr1io,1, eon novunbo
drijf van hot bûkenno Twvnt se bc.,0rij f. 
Vtilû au tori tci tl:)n zijn ovur d<3ZO aont3i.1ning 11 van Dr(,nto zûor 'l,(vrhouGrJ, 
on so!llmig<i schoolhoo.fclun zc.,lfs zo eirg, dat zij lu zi.1g�n houdo waa!!bJ.j 
zî.j nat v1oldadigo kapitul1s-:10 prijzvn dat ïnv ö:w.r nu \'l!laro"lpel .h.0t nchtor 

t lijko Drcntv ko"!lt bovr1Jàon"oi1 ur c:lo vwrklosshvid· ko··1t ophcffon,'diu tot 
nu too dc.s winturs .ao con p],.a;;ag is in dd.o strokon. 

��ar rlû zaak hvoft zijn kuorzijd�. 
Bij Benaiü j_n Dronto butaalt men namolij}c 'ïJ.ndGr loon nl:!n ï:1on 1.11 du 
Twontsu Bundienfebriukvn bvtaalt aan du <'lar.r workzaï?lt mcisjo·s. 
En dus is hot hulu'1'Jaol gc.:v n ·:1unsli,.,vvnc1h0ic( van c:Jó horen om l��pr c..,n 
fabriük noGr tu zotten" ?11üar hut is doodgowone, vn ij slroutlv ::11�.bru"�k.rokcrij 
van hot foi t à2 t vr: in Ovn b-.,paaldo strc..ok lager lohc,n word<:irl ·.P8�10Ad 
noor èlû daar gvwonc, nrmo1.,dO. 

� jongons en '11Cisjos van Dr•vnte zullen ···nout<.-n· VOchtvn togçn dozc.i .pog(tng 
omdo aohtor'li'j!choir.1 in Drcntu tv ·;ü sbrui!-.:on, zo- zulL:.n hun str1.jddrgQ.ni-
sa tio ,het A. N.J. V. 0n hun vakb .... woging :nooton gebruiken els s:brij di:1iddvl\'..n 
om in hun strook" op hun fabric.!con bvhoorlijko lvv ... nsomstandig.'1Cdon tu 
schoppc,n. 

-0-0-0-0-0-0-

B la Ov u l l i n  go n

1 grappon 

"Ik bun vvrduvolr'I blij d�t ik zondor controlo ao.n '?lijn station van bc-
stomming bon gvko-mvn" . 
11Haarom?Haa jo govn kaartjo? 11 

"Ja zukûr \701. 11 

"Zat jo dan in oun to ho.gv .. ltle..:;;?.11 

"Hole'!JSal niut;'i1aar ik hub in vc.n 
,, . 

rookcoup0 f;vzutesn o� ik h1..b .p�e; t goroo1cti 11 
o-o 

Eun bc,c'!Glaar in vQn trvurig stol lo'!lpe:..n, .,,1..t 00n brod� aan clio slochts cïoor 
c.on oind touw 0".1h.oog g0houac wordt, klopt hij a1Jn,:1 c.:on villa aan en vraagt 
aan du eigenaar, r1iv open doot; .. 
"Hobt U ni1.,t 00n 5ur1ragv11 pantalon voor >nJ.J?''.
"l)lt ïlovt je aan 'l'.l.Jn vrou,v vrag<:m,:n' n boste.,� ·
"Ja,·maat ik ••• oh ••• zou liC;VCr cun. ho.rcnporitalonn hubbon ••• u

-o-a-0-0.-0-0-

'· 
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Zei <..c n u rbc i. d's t'-' r in L 1.. n tL;,t iy lfn b:bi vk, to1., n wc :1u._a r� J!î00 t:;:, '1 ·:10. t z.., r1::. ch t 
{� n do A.N.J.V.-1,.,uzv 11 .":vliJ�;: 100!1 voo:;.1 gLlijlcc crbGid 11 • •
-
1h; VRO�G.:.;N HAAR . '/,J.,R01

( 

• • 

'.'101, z0i zc., c0n ::nn moot voor Lv.1 _syzin zorr;;,,:1,.,�1 c'tus 10Lt �nj -:10lir vcr
cUonvr1. 
")'t.ar Uls ü1..,n 'r"lLiSj v hU Uv!1S ht.tz vlfr\, r'!o . .,t Çtls vu.:'t X.'1 1 "'.101..,t ZO c'!O!l 
�i"t hvtzvlfcJ" bct.:..::lr: krij0._,_: ,·r..!, 1 rvoor·?:; 
. Ja 1 'llisschivn h...,b je. w.:.l gvlij�� ••• 11 

ton anc'\l.,r :;i1.,isj.., z(.i cl�.t c.ls ·:iviSJLS .è..,tz"l.fdc v,,rdivndon :!ls·.,ann0:1, 
0V.t ZO <"an misschi"n nivt ,1..,-.r ZOU<l"n vn.:lvn trO''VIv n,of c..ls z ... cl::tt wcl 
wil�un, èlat ze r'nn ;:31sscl1iv,1 hun v,c.r1c z.o: ,' ., ,.1 vlill ... n opg-.v..,:i.voor lïun 
go zin. 
"Ik wcot ni�t zo urg Vvl.'..111 ,1:·1.1"'1 c ... n :\. r''-r vrtusse,n. 11 Ik bL J1 zolf .:;Gtrouwr1 
r..,n ik �-uit wurh:;.,:1 o·:idot ü: 1.,vl 'Ovt, lj!; '11:.n is ch::iuf':i.'Jur .... n :1.ij vt.r
dicint niot gc.:novg VOOr ··,ij i...n 00Zv !,;:: :,1-.,rn ()"1 Vl: :t te. 11., v�n. J)0 buur VrOU.W 

• past op n1., kl..,in ... :i t..,r,,,,ijl ik g;;. w ... r!!: ... 1,0"'! a ... ·:1...,ub1.. ll. n .... n ,!JL g::isrckcnin8 
te vcrdivn<..n 11• 

Als vrouw0n h•.,tzc.;lfélu loon !cr,.,,30 1 zourl-�, z _, :'l_l. '--1.·.:,a:b '11.,ür lcunn,.,,_1 spe.run 
voor Ov inrichting v�n vv n LlGv-Î huis. 11 

Zo ging h0t gosprt.k nog L v n tij�j"' �oor, 

\'!ant wat WUS h.t evv2.l? In ,.:i.., r' ... (_,vn W-n nv t -rbvJ. ;rvrstul:ord; was ·1e,n VL.vl-. 
al br.;rt.;icl 0� c'lv 1.:1..rló:rncht v:;,n "l.;1 ··1�ü;,J.., ri;o -. .-1,r1:.1bb..., l e;o...,r'f te., b ... t�l....,:i. 
't� r nu is :-:i..,n r(,uns \1vur �;v ni.,lgè o-, 1· - lOrivn V . .'.1 r1c '7:�J.SjC,S n�o.r b-..n1.,r'l..,n 
.tu.;:B'ch-:ro ... v.r..,n, 'ïvt hot rJovl 1.lv 1.:t,1111.,i.l t-. !:·2!1 .• ...,n ,'lrvi:--v:,, rlnt c.ls zij J..: :-.c
tfo k0-,(.;n er gocökopu •:1-.rl::cr.:-cht ... n .:ichtvr· !11.,,1 !ck�r stn-:1 0-1 hun arbv:i.'� 
ovur te nv10n. 

� fX; '!lvisjc.s ·1,1..t0:i zich 11iv:bt..,gcn vurzvttv.:. 
Zij ':'lOut .... n niLt to..,lo..t1.,n r'1.:t ZlJ �ls 10010.rukkvrs �,or,'v _1·.e;1.,brt.�:kt,v .. , hun 
jongvna ".'!Ovtv,1 vr ë.lut hv .n ov;,,r _prr.tv. rltt Zij él .... z.._, rol,r''iv streks r'� J011-
gvns zonc'tvr '.7C;rk .1.::..::.r :1Ui'S ,:10vt ;_:;O...!. . v.!.1 r1 -. '"'1�1Sj vS l1.l.'.i1 ta.:·Jc {}OC.t 0Vvr!1L-
'!lvn1 nooit -:-:103 .... n v0rvullv n. . . 
Als Oi., ··11,,,isji.,S hvtz-lfrlv \'l·�rk r"1ovn ··,o .... tvn ZiJ ...... tzc,lfr'lv Vv rdi .... nc.n • 

• 
g� hobbc.� C>o!c hun ::. �s'"'�ij':v zor��n,:-_un t"';ort.,.1 t:-iuH:,uh �ol!s rf1.. g0-
z1nnon- die., op hon clr1jVL.n,'t ZlJ v":i I� .... nz ... ll. ,,t ZlJ h .... t (;t.z:i.n v.:i.n du 
ouders. 

�cron is hct-h�l'->1:!JEl:'.l !1lvt •1.:tuurl�j!� rk.t '.'.1v ÎSJ v S ··1-:rlvr Uvrrli_n..,:1 rr.:!:.1 
jong0ns,hot is zc..lfs r:00 ?;S t 01:n."'-tuurl ... J!,. 
Hüt is oon rJooc1 3"uonv k.::.p:i. tc.lJ.stc,strcvk,...,n clL ·,1..isj v s ·;1ootun zich vrtc
gGn v0rz0tte;n,vma-r z0 �.::unnv:1. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Omrlnt j011g1., 'lvns ... n vr hut rucht to.., h<::bbc.n v1.,n bvhoorlijk0 vo.cai1t:tc., tu 
gonh, tun, 
tl'!lc12t (Ïl, n.ornulo \.1urimoc!c tcclj nl vvvl t1., lc.:1� is. _vpor. j_ongvrun, 
O"l(il!t {11., r;instun VOn rv b:-:zu!1 groot g1.,."JOv g ZlJn O l ons èiGz.., r'lriu wokcn 
butoaloc., va.oant11., tv g0v0.1, 
O <l"t clv bo.z...,n z...,lf 00k \:Jvl rlrh, nuk.._n -VC._.J.:1t1 ,.,, !{rijgv'1 1 un '.'.1u1.-r Zulfs� 
O�rl;t ':'JC;n in vc.lv k:1f!v t1 :::.1 r'rii.o V!i.,l'.:v!'l v�co.1Jti.., voor c'l1.. J-'U(5<'1 hcu:tt i.1-
ire,vo-.rr":, 
O
tJ 

rlat :-nun in .30··1"'.llgv öTOtO Fr�nsu bv drlJVvn Z0lfs C!l ':11.,t SUCCüS """·1 cc-
!!! · 1 C t. . à tiv voor r'lrlv '.Jû.C n vn cc n lv J. s GvVO�rr, 
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V' 1� -\.11 .J. V. • .B.ci.!)'t{lJ .:i..>.iJL ':lJ.i:,.1 ... • .,� �·..:,..J ��c' i J ! ! 

·tij zende� jullie hi�r�ij de -�rct: copy-krant
voor doo� jullie uit t: geven bc�rijiskrant�n.
Deze copy - waaruit jul liC; kmrcn 1

• iczcn - ::1oc. t
dienen als aanvullin6 voor rlatt_;c.21'- ·,,?. t jullie 
van het eigen bedrijf ple2tsen en dat voorop 
moet staan. T·i0 hopen, dat jullie 6n de strijd
stukken en de lichtere aardigheidjes on bladvul
li.!'lgen kunnen gebruik(.n. ve Tekenen �r op, r1,:i t 
we eventuele bedrijfsbladen t�e[tstuurd k�ijgGn. 

DE S·i'AKIHG BIJ HOLL.\HDIA ( ovcrgc�omcn uit de Amst<. rd3mse 
·stakerskrant )

Wie op 20 December m0t de Va lkc.;1�·. c.gp0nt ovcreing kon ; .. an de 
overzijde gekomen- c.:€n !liet ellcdr:: :gs schouwspel g-::ïdEsl2an. 
De fabriek van de::;. V. I·:olland1a lokte vrnliswat:r de msisjJs 
tot werken door zijn volle licht uit te str�lcm, 1och ditmaal 
tippelden zij er niet in on to�n het acht uur was stonden metr 
dan 400 meisjes C!1 man!1en buiten cl€ p0ort inpla�ts v.an daarbin
nen. Niet dat me�� er nu juist die da[s niets voà:l·v6'è'ldc nm te 
gaan werken. N'ecn,· (.1at men niet �2:: l:et wGrk Ging bwr.1 doordat 
deze meisjes na eer! weck lang te h0h�)cn onderhandr::ld met de 
directie eindelijk E:rtoe ovi.::rgi11gt.n ,]oor r.üd 'cl VcJ·n do staking 
de directie duidelijk te maten, d&t h�t �rnst �es mtt de eestcl
de eis: m€de te will�n dGlcn in dt winet. 

::�a_ .. t __ y� .E. -�- __ 0_r __ §!. .9. n. . _y __ o _ _r1.. _r_a __ f_ .& .c_ p._ _8_ .c . .n_ _?_?
Het �as in de fabriek b� kcnd gcword•n, dat de chefs ruim il.200.-
extra ontvingen, tGr�ijl h�t ovcrigG personeel met nietB na2r 
huis werd gestuurd. Dit wekte natuurlijk gTote onstemr'lins bij het 
personeel. De eerste Teactie was hot heerlegg�n von het werk op 
do afdeling Buiksloot. De 0is werd gesteld, dat �r ondcr�r-ndold 
zou uorden met de directie ovcT een 2andcel in de wJnst vooT het 
gehelG personeel. Op a e 8f c'klingcn no :ntrurn" en 11 Va lkcm1,. g '' werd -:r: 
petionncmenten opgesteld en door !1 .... t �chc lc pE.rsonecl ond crt€}::�na. 

Eierin werd eveneens dG cis geste.la .v�n Gen aandeel in de .\/inst 
voor het gehele perso:1c.:L lTadot ondC:.rlrnndc ld wns :n,., t d c directie 
en deze een afwijzend standpunt innam wc.Td op ZGtc.rdr!g 18 Decem-
ber. oen bedrijfsvcrgedcring gehou�cn. 
.Deze verga de ring nam het besluit om L1a2nda g niet hc. t werk te h::r
vDtten. Tonn dan 00k die M8andagocht0nd c.c;;n àt2kersvergadcring
werd belegd ',varen moer dan 400 staktrs en st ....... kstcl's aanwezig.
1:enstcmming besloot men de e:i:s "'b-e stellen VBn 3 wel· .n cxtrEl 100;1,
omdat het bE.drag dat do chefs ontv-in;- 11 b2dde11 ook ongcvi..cl' op 3
weken loon neerkwamen.
Yoor deze cis vechten doze moisjasnu rec�s sinds 20 Dcc0mber. Ha� 
zal echter duidelijk-zijn, dat zij nirt vtn plan zijn om deze 
strijd zqndcr succes te b-:Gindi,�c n. Snverkort strijden zij voort 
tot de overwinning bcTeikt is. 

. . .  : .. ·. 
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Dc directie 'jr:;in crrn vc.rze}:: rè zijn, dPt :.i�'t 11�t l.ongcr du:-_n 
van de strijd de Gis ook v:-r·3ndcrr z.;:-1 ">'1orc}cn. 1Tadh r?dc:1 .nls 
ze zijn zull<:::n z� de: cis zo nodir- 0nbouwcr! t')t ter� c.ir V"Or locns
verhoging. De lonen ':HJlke ,;r è· t:·-.1,J ·.ordtn zij!1 ze l-=.i.:-;g, d'.:lt zij 
zeer zeker in aanm,:rkin:::; komE:n 01.1 npg,: trok:i:c:.'.'l te worr� en. 

Vooral. ?Ok de pe:rsonclc n van :.irn1,_rc conf ectie-b• drijv(;r: zullen
de str1Jd van :iet I.'.0lla!1di::i-p'-rsonc ·l n0c-ton o:1tt1...rstcur:cn. Zij 
kun;�cn dit d:ien door te ZQrgcn dr:t C:c tenn.:'Jigd L iirnrncic:.n bijce:n 
Vl?�·d c..11 ge bracht. Z. i j_z_u].J_Gp, .er_ .::_çA� .. _r_ yo_C?_r.a_l _ _ri1_o_cJ;.c.n. _w.a.k..:--.:".1.,� .è.c'! t 
�l.J_gç_oE . .9.c�m�_t_.v;_q_r}c_ .9A<:E..•. HC:t is .;_?S1,1ers mogelijk, dat d<:: rlir_ctic 
vsn HoJ.�andia zal trachten hrt •.-;er}:: �ldc..rs gr-1 dê.0 2n to �crijt,E.n. 
Laten wij er voor zorgdragen dat de.. btdrijv�n :clid�ir blijven 
kgGnovcr d( staakstGrs van Holl.:rnclia. 
Zij kunnen echter ook het pcrF">nàel ven :follé:ndi.8 on,:1crstcw1cm 
dr)Or mede de strijd in te gaan voor ncn algemc::c _loo.qsvcrhoging 
in de confcctiG-in-0ustrie. 
Het huidige lage ·levcnipeil dat voo�al een gcv�lg is van het 
vcrsmijton v�n milliocncn in IndonLsie, dwin�t on� Lr to-:. dG 
stl•ijd voor vchoogdo lonen in to zetten. Hollandia is bf.gonncn. 
Laten velen de strijd v0ortzcttcn. 

I 

!!!SOLIDARITEIT ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! !

Stakingen zijn duur. Du arb(;idcrs zouden hu11 strijd nnoit 
kunnen winnen wa�ncr zij zeker wi::;ten tG kunnc.n rr.:kêncn op de 
hulp van de irelE: anc.lcren, die a.Jn 'ict ·.7ork zijn, mni:ir die weten, 
dat zij vanda;:ig of morgen. voor a ,.:�f. lfJc noodzaak kunnen komen te 
staan als de stakers van nu. 
Do arb.:.:idcr::, zoud!Sn nooit in de ntrijd gson als zi·j niet rckend L.n 
op de solidariteit. 
Een van dt machtigste bezittin�tn, die �G wcrk0rs zich ne de 
oorlog hebben geschap�n is het ColidDritcits �ouda onder leiding 
vnn de E' •. V. c. Alle acties die tot :m toe zijn .:::,cvo-:.rd zijn y·1n

ui t ai t strij df ond s ond erstcunè - ::;oms vc h ·rlcl·ei� lang. 
M�er de strijd laait hoger op un vel-:. tienduizenden �uld�ns mo.t�n 
Hdere \,eek worden ui tbc ta.:J ld. 
En om aan a at geld te komen - daartoe is ma8 r é6n midd cl - d t.
s o l i da r i t.e i t ! 
Het geld mnet opgehaald worde�, i� d0 bedrijven en in de buurten, 
:{et mo::t hij duizcr..dcn en duizGndoE t.::ècU.jkbin:1Gïlkomcn. 
Don kunnen de staltingc..n worden gc·.,o�:1en - tJan ·kunn(,n de arbeiders 
op de achter hen liggende strijd met een z�geviercnde blik tcru�
zien. 

Dus: GELDOPHALEN ! HET SOLIDARIT .!'. IT�;:;r,o�IDS VSHS·r::mCE:: ! :L.r IS

. JI :SI�EN 3TRIJDFOHDS ! ! ! ! 

OVER':IINiiING L:...I5JES LBWCOWICK Ilï :\:i\Jl1ERDt1.-rTi 
--------------·---------------.. ·-----------� .. --<ooi\

Do meisjes van het confectie-atelier van. Lewcowicz te Amsterdam 
waren sinds 13 Januari van dit j,'.' rr in staki;Jg voor een 6ra tifi-
catie en vnor verbetering van dE. toostanden in het bJdrijf. . 
Na tien dagen gesta2kt te hebbtn tr�den d& meisjes met Je diractie 
in ondorhandcling, die. hun eisen V')ll�dig inwilligde. 
De staking werd ondersteund door de.. • v. a.
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Ixinaerdt:g 2� Janue.rJ. op dt. knipzaal le?;:dOn toe.1 on:.:1ièdel:q!{ het werk neer, 
en ondanks not verzoet va.:1 fl(; dJ.roctiev1EJigordt:.1 zij die- op andere afaelir
gen werlczo.a "1 mi-on hot werk van hen rwE.r te ne,-nen. · · · · · 
Int(.gonne1:1l, on!1cr lei··'ing van oe.1 I4 -jarig lirl vt::n hot l .• !J.J.V. p;ing
c'Jaarop è!o hole a.fdc.liÉ}g in staking. 
Het rosultaut was de.t ao d:i.roct:i.� ,noest 1nbind6n en da;t de vo�rgeoomen 
pror:iieverlaging niot is doorgegaan. ·· 
t>Jrr hun eensgczinao opt!!(.dcn hebben do jonge arbeidsturs in ·Al"'lvlo gc
toC'nè! hoo stork .zo staan. 

Die goeè!e knpitcli.sten toch� 

Het ko1t oo laatsto jnron ït.er on moor in zwang 0>: het ao htorlijke 
Drvnto els éon nieuw �naistrit.-gvbicà tv g0bruikon. 
Zo is er vun grotu fnbrh,k opgorich t r !1 c'.!û Firm Bondièn, eon novûnbo
c'Jrijf van hot b0konr10 Twt.ntso b<.,f'rijf. 
Vdu autoritcitvn zijn ovvr du.zv "ont�1:rning 11 van Dr�nto zûor \!'l.·r1.0ur.;d, 
on so�r.11g0 scho('llhoo1'ciun zvlfs zn c.,rg, dat Zlj lv zL.1gen houdo waar.bij 

f zij nat v1clèladigE; kap:i.tul:1.s"":lu priJzu.1 c1a.t 'lt:- r:nar nu ,;rnaro'1pel h.t.t uchtor 
lijkv Drt-.1t .... ko';Jt bvvr:i.Jéivn,0.1 ur clc v10rklosshvid' ko·1t ophc;ffcn,'dic tot 
nu toe acs winturs.ao c0n pla�g is in 1lc strokon. 

'�er ov zaak huoft zij� keerzij� .... 
Bij B .... nrtio i.1 !)rC;ntu b1.,tnnlt mon ro.:"lul.1jl( vu:iclcr loon f.un i:JO!l' in du 
Twc·nts1.- Bunc110ni\.'.brJ.uk1.,n but,10.lt aan rJ" élr.:::r v10rkz3i:!C ::1c.ü1jcs. 
En ous is hot hvl0 .. •o.:::. l gvun "1vnsli,...vvnrC'11.,i(' van (ió hvr0n ·o:n l��_or 00n 
fabrit.;k nuCr te; zottcn,��o.r hut J.S dOO"!;,;uwOl11., un l°js!roUrlu 11Sbru�.r&lccrij 
van hot ftii t c;.::- t ur in 1.:..;:.1 b,:,p...:.::.1(10 str ... 0k kg1.,r lonun •.1orduJ1 ·,l'Pl"�iOAd 
r'l0or rl1.. r'!o.::: r guv,o n0 c r'7!o .... ,je., • 

1)) jong..,ns �n "1;1.,lsjos va:i Dr ... :1t0 zullc.:n ·,outvn vocht un tcgç.� <luz0 pogdng 
o�dc achturl1J 1,hvir1 1n Dr ... nt1., L ·11sbru1\:vn, zo. zulL,n hnn str1jèlórgo.ni
satie;,hç;t A.N.J.V. ,Jn hun vakb .... w0g1.:1.g ·noutcn [;vbr;,.;,ikcn als s:brijdr:1idrl0l.:.n 
om in °h'J.n stroc.k,op hun fabri .... ltvn bu:1oorl1jkc lvv�nso":istcndig:-�cacn tu 
sch1.,pp0n. 

f B l e. n v u l l i _n_g __ :;_c_n 

,groppun 

-0-0-0-0-0-0-

"Ik bun vuriuv .... lr' bllJ rl t ik zonaur co.,trolv aan ;1ijn station van bt.
., 

stt.J"!lr.Jlnt3 bun g..,ko-nu n' 
. 

l t . ? 
lf 11\;aaro�?I:afl JJ gu..:n .mo.r Ju. 

"Ja z..,kvr v,ul. 11 
ttznt j<.: dan l!l Cu.1 t� ho.gu .. 1:LJ-as? 11 

nHc.,lcnaal niut.,;ianr l.k hvb 1n v<.,11 
, , 

rookooup;:; f;C.Zutein 0.:1. ik hub n{v t goroolct�11 
o-o.. 

::,s;n bcre..la�r- 1n ...;�n tr1.,ur:tg stol lo'1'!pe:,n, .,,..,t oon bro0k aan c'lio slt,chts éloor 
l,Un dnn touw o�.,t10og gchouc'lc wordt,klopt hij fl:XN Uln villa aa;1 .... n vraagt 
aan <lv eigenaar, r1il.! ope,n do0t; 
nHl-bt U nivt urn 51.,f'lragvn pantalon voor "1ij? 11 

uiu t 110i.-t j v aan ·n. J n vrou·1 vr� g0 :1, :n' n bv st t- �
IIJo ... oavi lk • ; .oh.• .ZOU 1Ü,V0r Cvn. �lürCnpantalonn h1:.,bbvn. ••Il-, """ ... 

-0-0...-0-0.-0-0-
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zoi con D.rbc.:id·stur 1n vl.n t ... �t:i.ylfab±lil.,k, tovn Wl. ho_ar!i�oog..:,:1 mi.t zu r1:.cht 
�an do A • N.J • V .-lvUZü 11 ,n:...,lijk loo:i VOOl' g..:.lijku c.rbvid 11 • 
· r.; VRO ..... G::; N l1A.[l.R · .1f..J.,Ror.: 

'ii(;l,z0i z(., c0n ,.nn moot voor "c;1 syzin zorgü:1,..;n rlus 101..t hij "':lOvr Vl.r-
dionvn. 
"lt.'ar D.ls Uvn nJvÎSjv nu (H.,l1S hl,tzvlft'1v riOvt �ls vu.:1 ;::t:n,n.10<.:.t ZO non 
�Lt hvtzulfd" bc.to.alél krijüu:, (J::t,.1rvoor? :r 
Ja, :nisschion h"b jo we,l gvlij!� ••• 11 

bon ana\.,r :ncisj\., zt.i (1�t c.ls ·:,viSJvS :1vtz,:;l.fdG VLriUvndan .1ls:,,.anno11, 
rat ZO· c'lan rnisschi,.;n n:i.vt· ,:lv vr ZOUdvn vn.11...,n tro•.ivr<.,n,of Oh! z._. óc.t wel 

'wil�cn, dat ze rnn r:iisschi"n hun v,cr1< z.ol:r''v.û wil.l"n opg"vc.n.voor hun 
go zin. 
"Ik w0ot nivt zo c.rg v ..... ..:.1;1, 1� 1a'"'1 c�n �- c1cr ...,rtussc.n. 11 Ik ben. zelf :;otrouwö 
1.in ik g.'l uit wurkc.:1 o·:idct i�t m"l !Ovt.·-ijn -,c.n is chou.fi'.. .. ur L.n :1ij vt.r
diCJnt niot gc.no(.g voor ·1ij 1....n op.z1.... 1n.1'1vrn o·� ven t ... l\.,Vvn • .D:, buur vrouw 

.past op rl< .. k,l.c.in ..... n t ..... rs.vijl ik g2. r,"rll::-. �,o; dt. ::1c.ub1.... L.,nvn r'lc. gosrt.koning 
te vc.x-èi0rn.1n 11 • 
Als vroum:,n h1 

... tzulfél-:; loon kr..,,30 .1 zourlo .... "'l z..., h 1..1...l -�,an iuor lrunnv:i sp�ron 
voor c'lu inrichting ven vvh "l2;v.1 huis • 11 

Zo p;ing h0t gospr1...k !1013 1., .., ,1 tijèlj 1... floer. 

ï!ant wat WC!S h_t (i;i.-Val? In ,.,v r�;:st,n W-!1 Ovt .1rbv.i.rlurstul:ord; was :'.len Vi.:. .... 1-. 
nl bi..rt..icl 0� d<- ·.:1...rkL::rc.cht· v::n \.,'"n ... , ..... isj .... i:,ourl,è1'.1bb ..... l gol-r'l tv b ... ta.lun. 
"llar nu is -:i .... n rc1.;ns noor .�; .... n\.,lgè 0-1 ,'� lonvn v�n c'lu ':k,J..àJus ncar b .... n..,r1 ... n 
:tv.;�ch.ro ..... vc..n, -,..,t hot C�Ovl ,·J,._. �D.i1Ilu'1 t<.. !C.L'l.l .... n drvÎ{;vn,nnt els zij .1.!' �C
tiu kn-,L..'.1 vr govdkopv :ït.r 1:!-rr.:chtvh o.cht0r hv�1 kl�.lr sta_.:1 Oï hun arbt.iti 
ovor te. nu :10 n. 

- îG '!lvisjc..s ·,11..tv.:1 zich lu .... :tlt .... gon vo1•zutt.:,·.1. 
Zij ,:100t .... n ni"t to .... lo.tcn r.:.t zij ols 1001.drukkvrs \/Or·'v.1 ·gt.brti.1.kt,u. hu.n 
jong1...ns ".10vtv,1 1.,r ::1vt h"n OV .... r pr-:.t ...... r1,-t zij Öv Zv rol, r1iv str::ks r' ... jon
gvns Z<lnc'ivr •.,c..rk .1.:::.::.r hui·s ,10 .... t .:.;c.� _ ,.;11 r' ... '"î1...isjvs :it:.J.1 tn.::.k po ... t ovurn-.
'!Jûn,nooit ;10g1.,!1 VurVLlllun. 
Us nl. ·1t,isj1....s hvtz-lf!'lu m"rl: r1ovn ·,o .... tvn ZiJ . e,tzulfr.!u Vvrdl-..nl.n • 

• Zo hubbL� no!< hu"1:: ��,..lij':1., .zor::;vn,:_un tl.�rnrt ...... 1 �=-�uis,ün �ol.fs n1.... go
zin!lvn rJ11., '.)p hun clrlJV .... n,-'t ZlJ V."-.:1 1'lv!1Z�lf,,t ZlJ h\.,t (;LZ].n V.J.n dv 
ouöurs. 

Itc.ror.i is hvt-hvlv�·.l :1i ...... t 1:.tuurl-J 1': rt ... t ., ..... 1,s_1 .... s ··i_.rl vr Vvrrli-"lv.'1 ,,.:L1 
jnn�i..ns,hct :i.s zvl.fs r:00:st onn:.tuurl..,Jk. 
Hut is Ot-n rloor'3 .... ·..,onv k.:p:i.tc.l1stc._,strc..vlc, ... n fü, "1t.iSJvD ·:10utu,î zich vrtv 
g:.n v0rz0ttl..n,v1n:rr ze :.:unnu:i. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Omnnt jo(lg\., "j<.,ns .... n. ur h\.,t rucht to ...... hubbvn üun buhoorlijlcu VC.CEL1th, te. 
gcrnh tun, 
BnJnd é!L, ,1.0.r:-ialu \Jvr:m0c..!< toclj o 1 Vvvl t ... lc.n$ is .v.oor ... ):'.)ng0r{..n, 
Ol'Jrl'.°!t cL ·;instv:1 vun r"v b�zun groot t>··o1..g ZlJn o � ons r!c.z .... nri" wvk .... n
bv tna lc!L vn .co. n tl"' t,., 130 ve, .1, 
Q rl"t (l,.,. bo.z\.,n Z vlf 00k \'./vl f1rl.., \ï1.;l{._n VC..��-ltl v �<ri

J
(:,\.i .. ,vn .1\.il,r Zvl.f'S� 

O�c'!:!t '1vn i.n Vvlv lE.,lflvn �l r"riu ,!v�v:" v.:.cc. . .Jtl .... VOOr rlv J..;U[;rl hv ...... i"t 11-

gL.VC'yrc°!, 
t '! • 

O ('lot :nL.n in SO 1':1ll3U sro O Fr�!1S-. b,.,r rlJVvn Zvlfs ,:1 !vC 3UC<'v::J "'--· "C

".1 voor r'lriu ''/u!{C l1 VC.. C,:! r.ti1., i S [;vVOC.rd, 
tiv 


	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full

