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Daó.r op Za.tcrd0.g 24 r!1oi 1947 ao.11 do vrc.c..s om vrij
willigers voor op do 2c finkstordc.g op orilcolc in de Rbt
tGrdw.lllsc havens liggGndc schcpGn (dit bleken de Amerikc.Qn
sc schapen aHonxy Lon,:::.l'on"Kcmneth ï1Ic Kc.yat;;; zijn, gele.den 

• 
·met voox doorvoer nc.ctr Dui tsla.nd bcstcmlo goederen) te·

· verrichten wcrkz0.2.mhcden zoGr onvoJ:<ioondo \Wrd. Yelde.en, 
wcrde,n vc.n do ZÎJ de ven do · irschc.o}.?vo.n11t, Vereniging .. Zuid a
(S. v.z.) oen 300-t;:-.l c.rboiclors voor cli t worl.: Qr.ngovrozen. 

Dc,ze .nm�trcgdl viol niet in goodo c.c.rd.c en h�t; 
kostto de in dv mo.rgonurcn ven de .Ze Pinksterdeg verschonon 
z.v.c.-b�stuurdcrs dc.n ook weinig mooit€ do Qrbeid voor

/geheel die dcg/door de c.c.ngcwt,ZG1.1 losso o.rboiders te doen st['J.rnn. 
VC'.n do. zijdo v.:--.n de s.v.z. woos men deze �rboic1crs 

er 01), dat Zij. 'con·i;r2.ct-breuk ,?l GCgdon, dC'. t clCn do ZC,n. 
workboekjos zou lc..tcn innemen on dc.t stra.f.m.c..c.trE:gclcn niet 
zoudGh uitblijven. 

hoer. 
Ondc..nks· à.i t cllus legden de 0.rboido1·s het werk 

Dinsd.::-.gmorgon 2? Lei 1947 wensten zij, c.lvöróns 
c...-ui het woxk to g.-.�c..n, te v;eten welke ::t'' .. �.trogolcn · de s. v.z.

togen do stc_kcrs do.:cht te nGlil.Ç,.µ c11; vcrz0!r0rdc men v-c.n do 
zijde dor E.V. c. de crbcidors., d.c..t men �con cnl;:olo str0.f
.m2.c. t.l'ogol zou o:ccoptc1·on, o:m.do..t hot. cont.il'.ct ·-op grond wc . .:..r-

• 
van do s. v.z. ha.nde,ldc- voroudord ·w2.s (v��r de oorlog tot 
sto.nä gck:o.tncn) en G.o E. v.o. in do �ootstandlcoming er vc-.n 
ui terar.rd riiet gokenä.· wc.s. 

Verzonden 0.2.n: 
-Do--

Z.E. do lilniStor v.Binnonl.Zc"kcn. , .. 

Z.E. do Minis'oor v • .Tueti.ti0.
Do Hr.Hoofd v.d. Gen.Stef III B. -,_ ·
Do Hr ,Hoo:�d Soctie III,U. I.D.ïclo.rinostC'.f.
Do Hr .Hoofdco.i;D.DÛ.ssGris�. v .Politie to .Aljlstcrd.::m.

· Do Hr.Hoofdcoillm.i.ssê.ri$ v.Polit.io to Den, He.�.
Do Hr·.Hoofd0ommiss2:ris v.Polit"io te Utrecht.
De Hr.Hoofdco.üliilissè.ris v'.PoJ.J,.tio t-o Grói\ingon.
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De ·:E:. V.O.-bostuurdcrs �- vc.n den Berg,, gób. te 
Rottcrdc..m. 23-3-19Q3_, vvon. -t;;o Rottcrcl.c.m. qn �dort VJxn _os, 
gob. to Botto:rdû.!il, 17 -1-1911 1 won. te Ho t.t�rdc.m nio.c.ktcn 
voorts. bokcnd, dc.t men tot 10 uur zou 7�1:wllten op hot doqr 
de s. V .z. beleend me.kon v@ de te nc.,:non �m.trcgclcn en d{'.t mc..,n, 
ingovr-.1 zo hog niet bekend zouden zijr._, ·:;o 13 uur in ge-
bouw 17Qdoon" �cm do Qouvernostrc.c:t; ·te P.o-�tcrdc-.m in ver
gud'"'ring bij oen zou lrnm.on. 

Te 10 uur hnd hot b• v. c.·-bostuur te Rotterdc.m 
nog niets vo.n do S. V .z. vernomen; lo..r: tstgonocm.d.c, wenste nl. 

� nio;t mot do E. v.o. in contc.ct to trodcn� omdc:i:; deze o�gc.-
niso.tic oon niet-erk.onde vrkboweging is. De vc-rgr.d.crin�, • 
wo..a.rv::-,n hierond.or een kort vorslc::>.g volgt, werd op do o.o.n-
geduidc tijd en plo.2.ts e,ohoudon. 

Aanwezig wc.ren circc. 1206 p·o�soncn, onder wie 
slechts onkclc vrouwen. 

Anton van dun Borg voornoomd• voorzitter dor E.V.C, 
a.fd.Rott0rdo..m, opc�dq te ruim 13 uur do bijcenl�omst en deel
do mede, da.t het postuur dor plr'..utsolijl;:o e.fdoling der r;. v.o.

zich verplicht voelde in vorbc.nd m9t hot uitgbbrokon con
flict in do Rottoxdni.11s-:. hc.vons oen verg.-,dcring te houden. 
S:prolccr stond uitvoerig stil bij do óorzckcri vc.n dit con
flict en bro..ch-c herhc,c.1dclijli,"° dc.t de hc..vonc.rbció.crs wer-
ken onder voor,;,rc.2.rd.c;m, wolko zijn vr:stgcle,gd · in verouderde 
contracten vnn v�(!ir de oorlog, v,c.--:rin de :r.;;_. v.o. dus niet is 
golrnnd, Hij voors:pc1do 1 dc.t, zolcng 9n(c-r 'dozo voorwc.:rden 
.mo0st worden gowcrlct �·conflicten c.ls hot ondorho..vigo zul-
len blijven voorkomoni . · 

• Voorts vc,:rzckcrdc.hij d2.t d.o b.v.c.- evcno..ls zi..f 
dQt bij do st2.king v::.�n vcrl9dGn jo.t'--�- h"cott· goà.2.�ook nu 
17.mcdozoggonsch2.p-crkonningn- zc.l blijven eisen, voor2.l ook 
omdat het overgrote dool ö.or Rottcrdc.mso ho.vonc..rboido-:rs in 
do E. v:. c. goorgc.niscord is. 

Hij dcoldojmodc, d2..t de 17b.c,vcnbo..�onn0n:: een beroep 
op het E. V.C.-bostuur hóbbcn godc.c..n 0111 de h2.v-onc.rbcidcrs,in 
verband lil�t de wederopbouw va.n Noà.orl:'.Äd,.tc; bcwcgon tot ho
gere crbcidsprest<'.�ics on tot h:--.nd.hLving· v:-..n de, f�.c.Iü, woDn, 
het .Rotterd, hc.vcnbedrijf vl!litr do dor.log genoot door zijn 
vluggo bediening, wo.c..rbij mon zelfs records brc.1-r. ::H0t E. V. c.

bestuur heoft,o.ldu�_sprokor, dG�rop goant�oord 1 d.�t de hcvcn
o.rboidcrs zeer zck�r hun redelijk c..cmd.101 in ·do wodoro_:pbouw 
van Noderlimd willen bijd:r-c.gcn, doch q.b..n:' zc..l ·hun vc.korgê.Ilisc.ti(; 
- do E.v.c.- ook i n  nndcrc zaken mcdozoggcnsch�p·mootcn hebben�
Oo� zullen de doox do vórgrotc e.rb.oidsprostc.tics te bch ... lon
Winston niet ton goede .mogon kq1u.on c.o.n do hc.v0-nbc�xonncn, d.bèh
c..c.n de c.rbcidcrs; dorho.lvc uitoip.d.olijk o.c:n de wodcro:i.)bouw. n

/in herinnering 
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Spr •. wo.:::l:'scnuv,r.d.G, q.e. t, inc1ion men zou voortge.o.n clo
E. v" c. bij o.llos te nogor0n, hot wclc e,ns zou kunnen gcbeu
ron, do.t do ':.rboidsprostc.i;ie zü:::1 :1 r.. :plc.:its v�.n in stij-

: · gcndo lijn in de.lende lijn gac.t b .... �-rcson,. :;rn F»c.ILla'ijk b.v. 
is juist vc.nda.c.g do n1c.ngzc.('.m -e:c.n .. èU:c ,: ingezet. Mo15oli jr 
zou dio ook: hior tor vorxrijging V'"'.n er:.:0nnin5 011 lîlodo
zoggonschc:p kunnen vvord.cn tocgelJ::�eil1, ·.2ccnó.c A.v. cl.Borg. 

Hij mcraoroordo do bospr6kingcn, wollcc zijn ge
voerd om hot gec.Uioord trc.nsi to-vsr.kocr ncc.r Dui tslnnd· 
woor over Rottord�m on AntwerDcn. i;c à.oen leid.on en r",cht
tc b:ot rcsul t�n t dno.rvo.n golukldg voor de Rottordo.ms0 
he.vena ·• Doch cüs die worlcvormcordering ten koste vc.n do 
h2cvona.rbcidcrs moot g::..�.n on de winsten slechts ten goede 
zouden lcomon nc.n do 11ho.vonbc.ron110n 11 d<'.ll ontst�.2.n, con
flicten r-.ls dozo, wc.a.xbij, ·nc,<tr s:prfii:lcor meende ,J�ist do 
eerste beide mot trr.nsi to-goedorcn .-gelc.dc:n schc:;_x:.n :;oor-
znc..k 11 .moesten worden�·· · · · 

· Spr. vms vc.n Honing,. dct do. h<'.vonc.rbcidcrs in 
hot coni'lict niot c.ndors hebben kunnon. hc.nd.clon dr.n zij 
hebben gcd:i.o.n. Toon het zover wr.s, dc.t zij z6lf h,.àdcn b0-
sloton hot werk neer te loggen, hoo:ft d.o E.V.C.zich ám-
middcllijl.: c..chtcr hón go:pl,.<"1.tst. 

Hij yorv:olgdc c.ldus: 11Het bcs -'çuur vc.n de E. v.a.

hoeft· echter nog n.ict do stc.�ing gc:proclrnn0crd, doch wol 
goc.dvisoord het ·work noor to le,ggon" omdc.t 60 v::-.ste. ,hc-.von-
2.rbciders op -st2..c.ndó vo.ot zijn ontsl2.gon.D0 stc.king wordt 
ook nu nog niot gcproclnraç;ord·; dóch · qc B.v. c. stolt do 
ois, d..,.t d.ozcr ·6ö v:i..sto c..rboi9-ors,�omcdo c.lle loss-_o bij 
dit conflict betrokken hc.vpnc.rbo.;idc1's, ·zqn<icr toq>r.ssinG 
v�'l. welke strc.f G>olc woei te vvcrk zullen v10.tdon gesteld 
eh voorts do cis: erkenning vc.n do E.v.a •

Doz·o· eisen ·zijn v:,.stgclog<i in ·een door ons c.t'..n 
do s. V. z. VOTiZOnden schrijven" wo.c.rvc.n. cq"Jie v1erd. gazon ... 
don c.2.n do NinîstoF v.So.cü'.lo Z::..kcn, het. CoJ.logo v�.n 
Rijksbcmddclc.c.rs on do pers. i-'Iocht hierop vé>�r- mo:rgcn
ochtond 10 'uur goon bcvrcdig0nd c-.ntwoorcl z\ jr. ingolmm.on, 
dc.n zullen jullie zelf moeten beslissen, of er c..l c�('.n niet 
gostc..e.kt zo.l worden. Do:�-:.rtoc zul ... zcmoC.fg lt1.orgon te 13 
uur c.ndcrmuc.l in deze zc.a.l vcrgc.derd. r:-os;c1en en zou do zc.c.l 
niot c.ll0n 1Pmnon . bovC".t ton, d.Qn ?Ullcn wij in optocht 
gna.n zoeken no.l'<..r een ::>lar'. ts, wo.c..r voor jullie e:llcn plé.c.ts 
is en zull�n wij c.c.n Rot'tordám. en Ncdo1•land lc. ten zien, 
dc.t het de hQvonnrbcidors-. zijn" à.ic. wocr eens opl·W!JlGll voor 
hun rechten." · _ , ,; · · · .

···sprolrnr· botoogà.e· vcrder 1 -0.c.t 9-ó E. V.·C. wel con
k:rcchtigo, d<?ch 40g jonge orgc.nisri:tic is, vrn1kc geen mil
lio_oncn c.c.ai 'J?Csorvo-ka.pi tc.:::-:.1" tbczi t om- 0.ctîo te voeren. 
''Godurondo d,e;, l'O weken geduurd hóbb-onél..C steking· in 1946 
is con bodrc.g "V{;.11 �.Jiûllioc.n ·gul don r:.rui' ondersteuning uit
gokco:oo:, \-vr.c.rmodc óchtcr· ;do gdldm.iddiolon 00k to·l;ê,.r.l iHc.ren 
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uitgeput en tengevolge wae_rvan do stak:lng; mede ook door teg e�1 " 
werking van do andere organisaties �onder direct. :resultaat moosY 
worden opgeheven. Daardoor kon de dictatuur en willekeur der 
havenbaronnen weer worden hervqt. Hot-is dan ook beg�ijpelîjk 
dat wij .ook thans niet over de gelclt.ddcJelen beschikken; doch 
wij ,;rnten ons sterk, omdat wij de o·,;-ort1üging hebben dat alle 
in de E. V .c. georganiseerde vakgrospcm achter ons staant1. 

� Spreker weos vervolgens nog op &c �ctie van de land-
en tuinbouwarbeiders en zag daarin het bl'.rn:J.js i dat de arbeider,,·· 
he·weging in Nederland weer beter aanizosloten 1s dan een jaar ge:-
leden. e�n · 

Tenslotte bracht hij het bezoek· door de E. V .C.-bestu1r-
ders Berend Blok'.z-ijl, geborün te Hoogeveen, 2).12.1918, wonendü

. te-Amsterdar,1 .en Hendrikus Hcrn;inl:=, seb?ren �o Her..gelo" 18.?.l'}-;-J, 
wonende te Velsen aan Indonesil:!i 1n her1nner1ng·en rt1erkte hier-
bij op, dat "het grote probleem;' aldaar in oen zeer acuut sta
c�j_um is gekomen. 

------------�--

Het betoog van A •. v"d.Bcrg Wérd slechts enig e malen

door applaus onderbroken, waarbij tiet·opviel, dat het de oudere
aanwezigen onbE;wogon li-ct. 

----------··----

Dir.k Klèinsma, geboren te Ar..1stordam, 11.5.1893, voor
zitter van de Afd.Transport dor E.V.C. tG Amsterdam, wonende 
Celebésstraat 49 III te Amsterdam, gaf in een onsamenhangend 
betoog een overzicht van de toestand .en de verbeteringen in do 
Amsterdamse havens tengevolge van de E.v.c . ... actic• Spreker doe:,� 
de node, dat de E • .V "C.1bodrijfsgroepon in· vrijwel alle kleine 
havenplaatsen, zöals Delfzijl, Harlingen enz., heeft gevormd� 
Hij verzekerde, dat niet · alleen hot landelijk bestuur der E. V �C .,.doch de gGhelo organisatie achter de Rottèrç1ar:1se havenarbeiders 
staat. 

1:cepdort ,van Os, voornoemd t. dio l'lier:na h,et woord VOGl'"

de , nodigde do pers uit ton kantore van· do :::: •. v .c. te Bottordl'..H 
de duizenden rapporten omtrent het willokeu.ri:=� optreden tegen 
en het oplQggen vai1 straffen aan de havennrbe�ders in te zien, 
opdat zij botr.effendc ç1e,ze aangelegenheid oen l10ter inzicht 
zou krijgen . S.prekor keurde voorts het inhouden van het loon 
op de Nationale feestdag ( 5 Ji.foi j .1.) sterk af en vond het 
naar aanl<::Jicling hiervan nodig, dat de E.V .c. vorteg011woordigerr
in do verschillende commissies krijgt� 

Een onbekend gebleven spreker1 aangeduid·als opvarende
ve.n het n.s. 0Noorddam", vcrzpkorde hierna, dat het vàrcndo 
personeel van do schepen van de Holland-Aocrika-Lijn achter 
de ha.vonarbeid_ers staat·. 

· · -

îfä.dat nog eon korte opwekking · om zich echter het E. V .c ,•
bos tuur _to scharen cm opzijzetting van' alle persoonlijke ge
schillen '.'<:.P.dat. de overwinning verze.ker_d zij_-', was gesproken,
rrnrd do J:uJcc,p_lrnmst te circa 14,30 m.:q· gesloten. 

-------.. --.. 
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Do s.v.z. deed op deze dag to omstreeks 15 uur op het 
daartoe bestande bord aan het personeel bekend maken, dat geo:,1 
strci . .ftw.atrcgelon zouden worden genoncn on allen weer norr.1e.al 
e.a.11. hot werk zouden kunnen gaon.

------�----

. m:i:ar -aanleiding ven· deze hekoncl�1� :ci.ng on het feit 1 dat
een antwoord-schrijven van do s.Y.z� r1"'s in.:;okonen, vrnrct de 
aangekondigde vergadering voor \'loc:isc1ag 28 �.ki 1947 vervroegd 
vnn 13 op 11 uur. 

Hieronder volgt con kort vorsl�g vn� deze bijeonlronst, 
gehouden in gebouw 11 0doon11 aa.n do Gouverfilostr"1nt t0 Rottcrdarn, 

Aa.rmozig ·waren cire� 1200 personen, allen·havenarbeido1s" 
. 

. 

A.van den Ber,g1 voornoemd, opende te ruira il uur de ver
gadering; releveerde ll1 het kort hot verloop van do staking on 
zei, dat de s.v.z. "tcruggckra.bbcid·±s'1t.·"Cn·dnt de :s.v.c. dus de 
overwinning heeft behaald. "Men zal dïe vèrvlockte g. V .c . ... ers 
wécr in dienst netnen 11•• Spreker zei, dat,dc·s.v.z. nc:.n de cis 
on bericht v6<!ir 10 uur heeft voldëé'.ll' doch dat de inhoud van het
bericht de ncntalitcit van de 11havcnt>arö:ru1.cn11 kenschetst. Hij 

. las 'VG'+'volgons het séhrijven van de s.v.z. voor, dat ongeveer 
als volgt luidde: !'H;iorr.iedc bevestig on ,;Jij de ontvangst van ui:1 
schrijven dd. heden ci:i verwijzen u naar do·bek-ondnaking, welke
aan het gebouw van de H.A.R. is bevestigd. Ten overvloede viordt 

· hiorbij oen afschrift van dez<.; bekendneldng inccslotcn11 • 
A.v.d.Berg vm�rschuwde voor ODn� te groot optü.lisuc1 wa.nt

110.0 kwestie vru1 de stempels voor Lnrnfü1.g en Dinsè.as j .1. is noé,
niet. dE;fini ticf opgelost 11

• Aengczien c�it con c.r.ngclogenhc,ic:. ü.;,
we.2-r niet nllcen de S .v .z., doch ook clo r.fd. bocinle Z1:.ürnn
modozèg6enseha.p in heeft i .verzekerde spreker, aat ncn op de
nfQ. Söcialc Zaken de nodige druk z�l uitoefcnon opdat ecze
sto11pcls zullen worcl-On gegeven •.

•• •• !> .. /;tpdion con huvcnè.rboidor niet werkt of niet voor viork
wo:fcl't' aangcnoncn, wordt in zijn �erkboekjo con stcnpel geplaatst
en ontvangt hij , net mcdcwer king van èe 2.f c":. ::roe ialc Z é'.lwn van
de gccocnte Rottcrda.'m een z "g" overbruggi.ngsu�.tkoring)

Spreker wees or nog op, dat de tijc voor con algehele
sto.king nog niet rijp is. "Do toe stc:ndon in è'.cn lé'.nCc zijn wel
vGrscherpt Gn de spanningen zijn t0Ggono,r1cm, t1och con o.ctie vn.n
de havenarbciç'tcrs alleoni is op dit ogcnr,J:ik ongev1cnst" 1• Iüj
drong er· t�nslotte net k era op é'.Rn on op 28 Mei het uerlt te 
herv�tten en zei� dat dit het enige juiste advies is, dat de
E.V. C. ls:on· g·even' • Deze houding van de E.V. C. sluit niet in, c1e.t
de strijd voor de �rbeiders geeindigd is, �ant.in de �anste 
toekonst zijn grote arbeids-conflicten te voorzien. De" e.rbE.idEl:!: r.
slikken de loon"en prijs-politiek vnn do Règcring niet neer, lu 'j 

.Indonesisch beleid zal. tot een koloniale oorlog lcideni alleoe.- .l
zaken, YJelko straks van ons de grootste ins.p?nning zul en eis<:;:.· 

Sprc}rnp 
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Sprclrer drong er claarorn_nogmaals op aan hGt wor:k te hervatter_ 
en dé krachten niet nodeloos te vc.rsnipperen. "Indien de 
S .'v .z, blijft volharden in haar eeniepighedcm en vuiligheidjc,3 
staan ons altijd nog endero 1:1iddelen -;�sr. dienste dan staking, 
b.v. de 11langzaam-ann actie". Hij -..; .. _coer; j nD. nogr.1àt::.ls te heb .. ,
ben gewezen op de "overvfinning van ëio J:�.-'f .. c:, r:,n.l. hot weer 
aannemen van de stakers

i 
de nening van- :.,;: t'.f.'ni:;iezigen over het 

door 1:J.et1 gedune voorsto tot opheffin[ ve.n c.1.G staking• 

· Door een achttal onbekenden werc: hierop het vJOord· ge
voerd, wa?-rin tot uiting komt, dat ;:11en c..nder de ·voorwaarde 11 gecn 
Zondagsarpeid" vóor opheffing vnn è.e staking is. v·erder wilde 
men aan cle S. V .z. een ultir.m.t'Llr! steil on bctl'efi'cnde de erkcnr,.l.1 .• 
van de E.v.c. en de staking niet op 28 Mei, doch op 29 Mei 194'/ 
ophoff en • 

.A. Vé.111 den Ber9, p,ntv�oordde, dat Jaeii. geei:i .ul tine.tuo
r.:öest steÏlon, want lüerbij is ncm stc�ds gebonden 2.an een da ... 
tum en indien non het_ ultinatun niet in�l·li,gd st2at r.1en op• 
niouvr voor r..10eilijkhod0n. Hij concludeerde,· uit het gesprokene, 
dàt allen voor opheffing van de stnkáng zijn en liet dit door 
handopsteking bevestigen. N2 nog uitvoerig ingegaan te zijn 
op de eenheid der arbeiders, �elke alleen door de E.v.c., tot 
stand zou kunrn:m. konen, eindigde v.à.Berg .net· een opwekking tot 
het bezoeken van"cle grote propaganda-neting 11 te Rotterdan op 
4 Juni 1947. . · '

L1van Os, sloot hierna te 12,15 �ur de vergadering. 

------�-------���-

· A2.n de ingang van de zei.al werden door de RGvolut-iotlil.o:L�
Co1:1Dunistische .Partij (R.c.P.) pru:ifletten uitceroikt. 

... ,._.,. ...... ---.-· .. -----�

Nog noge worden opger.1erkt, dat de h2vc11arbe1ders zich 
Vloensde.g, 28.5.19.!!-7 te 13 uur a2.n do gcnonen b0 slissing hebben 
gehouden en (>p _die dag te 13 uur het werk hcb1_,011 hervat of zie\, 
15 uur vpor w0rk hebben goneld. uE. 

Gedurende deze staking WD.ç1.rbij 77 vaste en 3 .aoo losse 
he.venarbeiders betrokken waren deden zich. eeen vm.no:rc1elijkhe-den 
voor. 

typ. e TV/SvD; 
Coll.: J?ldR. 
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No. B. 16?79 

Dict.: H. Typ.: TV.12. 

Onderwerp: Stc..king Rotterdamso 
haveno..rbeidors. 

t s-Gravc.nhq,g_c...t..10 Juni 194? � 
J'c, vc.s truc. t 68. 

(lli539 
Tel.: 

(112778. 

Do.ar o:p Zo.terd0.g 24 i!;ioi 1947 o.v..11 do vra.c.g om vrij
willigers voor op de 2o Pinkstord.c.g op onkolc in do Rot
�crdc..msc havens liggende schepen (dit bl0kon de Amerikc.2.n
so schopon rrHcnry Lon2. 11on "KGnnoth �Je K.::.yHtc zijn, golc.a.cn 

•
.m.o t voor doorvoer nc.ar Dui tslo.nd bcstcLJ.clc ge co.oren) te,
verrichten workzc.2.mhcclcn zeer onvold.oondo worcl voldac.n,
werden vc.11 dG zîJä.c VP.Il de risch�opv:1.r.:iJt Vereniging Zuia.a
(S. v.z.) oen 300-tc.l 0.rboic1ers voor dî t werk o.c.né:,OWczcn.

Dozc .m.c.::i.t:rcgol viel niet in goodo c.c.rC::.o on het
kostte de in do morgenuren V<'.11 de Ze Pinksterdf'.g vorschonon
E.V.C.-b�stuurdcrs dc.n ook weinig moeite do QTbeid voor

/geheel die dc.g/door do c.ç_ngowt-zcn losso ç,.xboiders te do0n str-.:ken. 
Vc.n de zijde vc.n de s. v.z. wocs men dczo =1.rboidors 

or op, d.:..t zij contr2.ct-brcuk .:.:>locgdo.p., dc.t ,,1cn de zgn. 
workbo0kjos zou Ic.ten innemen en da.t stra.fmc..c.tregclon niet 
zoud�n,uitblijven, 

• 

neer, 
Ondenks dit e.llc.s logden do a.rboidor·s het v·rorJ:.: 

DL.11sd.:..gmorgon 27 iici 194'7 wensten zij, c.lvorèns 
c.cm hc·t werk to g-::c.n, to weten welke .r,K'.:->.trogolen de s.v.z.
togen do stekers do.cht te nor.icn e,n vcrzc�ord(: mon irc.n do 
zijde dor E.v.a. do c.rbcidors, à.et .mcn_:3;�cn ullrnlo stro.f
mcQtrogcl �ou a.ccoptcron, omdat hot contr�ct -op �ronQ "�cr
vo.n do s. V .z. ho.nde,ld.e- voroudcrd w,:-.s ( v�t'Jr de oorlog tot 
st0.Uä gekomen) en o..o E. V.o. in d.c totstnndkom.iné!, er vc..n 
ui t0ra.c.rd niet gekend v1c.s. 

Vorzondon a.2.n:
Z.E. do 1,tiinistor v ,Binnonl. Zt.lccn.
Z.E. do Minister v. Jusi ti0.
Do Hr.Jioofd v.d. Gen.Stef III B.

-Do-

Do Hr.Hoofd Soctie III,U,I.D.iie..rincstr-.f.
Do Hr.Hoofdcommissaris v .Politio to Aiµstordc.m.
Do Hr.Hoofdco.i.1llllissa.ris v.Politio to Don Heng.
Do Hr.Hoofdcoi.ill.Uiss�ris v.Politio te Utrecht.
De Hr .Hoofd.co.!llillis se.ris v .Poli tic- to· Groning0n.
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Do E.V�O.-bostuurdcrs �<2!1.;: ... .:v�n &en BorB, gob.tc 
Rottordc.m 23-3-J.903, won. to :!:tottcxclc.m on Leondort v�, 
gob. to Rotto.rdc.mt 17 -1-1911, won. te Rcttc.rdo.m. mo.c1:tên 
voortf:l bo-kcnd, dnt lil.on tot 10 uur zou -: .. ;o.chton op hot d.oor 
do· s. v.z. bokond lil.aken vnn. do ·t:;o ncr.icn mC'. ... trcgclen 011 dct fil{.,n, 
iri..gcvc..l ze, nog niet bokond zouden zijv.., ·�0 13 uur in go-
bouw nodoon u c.nn do Qouvernostro.c..t -te fu·ctcrd�.m in ver
gadering bijeen zou komen. 

To 10 uur ha.d hot E.V.C.-bostuu:r te Rotter<àc.m. 
nog niets van do s. V .z. vernomen; J.o.f'.. tstgonoemd.o wenste nl. 
niot mot do E. v.o. in cont�.ct to troà.on� oma.o.·t deze Ol:'gc.• 

• nisatio oon niot-orkonde vcirbowcging is. Do vorgf'..dcring_. 
wo.a.rvr.n hicrondor con· kort vorslo.g volgt., werd op do oan-
goduido tijd on plQnts �choudon. 

Ac.nwozig wc.ron cixcc. 1200 :por-soncn, onder wie 
slechts onkclc vrouv.rcn. 

Anton vun d,ç:,n Bor� voornoo.m.d, voorzitter dor E. v.c.

o.fd.Rottordrun, opondè te .ruim. 13 uur do bijoenkomst on deel
do .mode, dc..t het bostuur dor plc.c.tsolijko e.:fdoling_ dor B. v.o.

zich verplicht vooldo in vorbc.nd .mot hot uitg0brokon con
flict in do Rotterdc.rasc h.::-.vons oon vorgc,doring to houden. 
Spxol<:or stond u.i tvocrig stil bij dv oorzd(cn vo..n dit con
i'lict en brach'l; horhC.a.ldclijl/,'" dc.t de hc..vcnc.rboidcrs wor-
1con ondc,r voorwo.c.rdon, welke zijn v,:stg.clcgd · in verouderde 
contr�ct-:.n Vû.ll v��r do oorlog, ·wc.-.r in du D. v.o. dus niet is 
golrnnd. Hij voorspelde 

1
dc.t, zolc.ng one.er dezes voor1vc.,..,.rden 

mo<;;st worden gc·wcrkt, · conflicten c.ls het ondorhnvigc zul-
len blijven- vo.orkoitien. ,. Voorts vc,rzckcrdc hij dc.t de :r:.:. v.c.- cvcna.ls zij 
dQt bij do stc.king v�n v0rlod0n j�c.r hoeft godQc..n- qok nu 
n.modozoggonschc.p-ork0-nning:1

- zo.l blijven eisen, voorc.l ook 
omdat h0t overgrote dool Qor Rottordc.mso hûvon�rboidors in 
do E. v.o •. goorgc.nisGerd is. 

Hij doelde imodc, d2. t de 1?hc.vcnb2.ron.ncn ,; een be roop' 
op het E. v. c.-bostuur hobbon godc.c.n o.m de h.:-.vonc.rbcidcrs, in 
verband mot de wodoropb'ouw vo.n Nodorl �.nd, te bevvegon tot ho
goro c.rboidsprestr.ties en tot h�.nd,hc..ving v:-.n de f�,Uü, vvclkc. 
het Botterd9 hc.vcnbcdrijf vt!l'lt:r do oorlog genoot door zijn 
vlugge bodioning 

I 
v·ma.:rbij mon zolf s rcco:..·a.s br�.k. :ólie,-t ]!. V. c. -

bestuur hooft,�ldua sp:rokcr, d�c.rop gcanti.voord
1 

à�t de h�ven
urbeidors zeer zeker hun rodclijk a.a.nd.ol in do wederopbouw 
vnn Nederland willen bijdrc.gon. doch do..n zc.l hun vo..korgf'..llisc.tic; 
- do E. v.c.- ook in 0.ndero ze.ken modozoggcnsch0.p moeten hobbon�
Oot zullen de door do vergrote e..rboidsp:rcstc.tics to bohc.lon
winsten ni.ot ton go-odo mogen komen c.o.n do h2.vonbe:.:ronncn

1 
cloèh

c.c.n de c.rboidc;rs; dorhc.lvo uitoindolijk nc.n de wodcroi:,bouw. n

/in heri!Ulering 

7-verder

-Spr.-
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Spr. wn:-..rschuvrdc,dr:t,- i�cEon men zou voortgc.có.n c1o 
E. v. c. bij a.llos t0 neger-on, het wolcc.ms zou lrunncn ·&;cbou"
ren, d.o.t de .... _rboid�p:t-óstc.tio zic�1 : r- l)lc..:1ts v�.11 in stij
gende; lijn in dc.lo11de· lijn guc:1; b-�Wl,f.G!.l •. · 1In Frc.nkrijl� b.v. 
is juist vc.ndo.c.g do n1c.ngzc..c..m c.c.n .. ctic 11 i.ngozot. Mogelijk 
zou die ool'i: hier tor vor!-crijging v-.n or:c0nning 011 m.célc
zoggonschc..p kunnen word.en toege2c:sil1, ..2.cc.,110.c A. v •• d..Bcr&,. 

Hij memoroordo de besprokin�cn, Wvllce zijn ge
voord om hot goc.llioerd trc.nsi to-verkeer nc.cr Dui tsla.nd· 
woor over Rottord:i.m on Antwerpen liC doen leiden en c.cht;
t<;, hot rcsultc.2.t dn.v.rvo.11 gelukldg·voor à.e RottordCJD.so 
he.vans • Doch els à.ic wo1·�rv-ormec:.ë'doring ten t:osto v2.n do 
h::vonc.rbo:i.ders moot gc..-.n on do winsten slechts ten goede 
zoude n komen c.c.n d.e, "ho.vonbc.ronnon n dw ontstc.c:n con
:f"licton c.ls deze, w2.Grbij, nc..f'.r s.prolcer meende ,juist do 
oors·to bei do mot trc.nsi to-goed.oren gele.den schciJcn :;ooT

zr:tr)�" moe; stc;n wo rd0n. 
Spr. wo.s vc.n iioning,_ dct de hc.vonc.rbèidors in 

hot conflict niot Qndors hobbon lrun.ncn hr.nd.clon dr-.n zij 
hobbon ged�nn. Toon h.ot zover wr.s,. dc:c zij z6lf h,.àdcn b-c
sloton hot 1-verk nocr te logg0n, hcoît do E,.V.C.zich ám-
�:j_Q.q..�J..�ijk c.chtor hon gopl.:'.0.tst.' · · · ' Hij vervolgde c.ldus ! 11Hct bcstl).ur vc.n de :b:. v. c.

hooft ochtor nog niet do str'.k:î,ng ge!).roclc.raccrd,doch wol 
goG'..dvisoord hot ·werk noo! tG leggon,o.mdc.t 60· V'"'..sto he.ven.-

- c.rb9iders op st::-..c.ndo voet zijn ontsl2gon.Dp stcldng wo1'dt
ook. nu ndg ,riiot goproclc.raoord, dóch de. E.·V. c. stelt de
ais, d�t dozo 60 vnsto o.rb-oi<iors,zomcdo c.llc losse bij
dit conflict betrokken hc.vonc.rboidors, zond.er ·to,cpr.s.sing
vc.n weDcc stio.f ook weer to werk zullen vrordon gesteld
on voorts de cis: erkenning vc.n de E. v. c"

· Dozo oison zijn v:-.stgclcg<i in oen door ons 2.c..n
do s. v.z. verzonden schrijvoh, W.:'.c.rvc.n co;iiç vtord. go2;,on
don c.c.n do Minister v.Socinlo Z:.kQn, het CQllogo v�.n
Ri.jksbomidd.olo.C:. rs on de pers. r-Iocht hie,ro:) v�ér . mor@cn
ochton.d 10 uur goon bevredigend �.ntwoorcl z:L �r.. ingekomen,
dc.n. zullen jullie zolt' moeten beslissen, of er c.l o.:-.n niet
gosto.c.kt· za.l wordon. Do.::rtoo zal - ZQlloC:ig iilorgon te. 13
uur c.na.or.ma.c.l in dozo zc.nl vcrgc.d.crd. i'lo?don en zou d.o zc.e.l
niot c.llon �non bovc:i:ïtcn, d.,:,.n zullon wij in optocht
gaun zoeken nc..nr ton :;ilc . .-.ts, wo.c.r voor jullie Q.llcn pl·ó.c.ts
is en zullon wij c.c.n Rottordnra en Nodo1•lo.nd lc. ten zien,
dc..t het de hnvonnrboidors zijn, d.ie woor cons o:plco11on voor
htin rechten."

SprokE:ar betoogde verder, d.r..t d.o E. v. c .• wel oon
kxr.-0h.tigo 1 döch nog jonge orgc.nîs0.tie is, wolkc. gcon mil
lioonon c.o.n resorvo-k2.pi tc.0.l bezit om c.ctio te voorcn,
1�q.cdurondo do 10 ·wekon geduurd hebbende stc.!dng in 1946
is con bodrc.g vc..n.J.,} .milliocn gulden c.ru1 ondersteuning uit
gekeerd.., wee.mode echt or do geldmiddelen ook tot-:--.,.1 wt.ren

-uitgouut-"' 
" 



uitgeput en tengevolge waarvan de staking, medo ook door tegeiï. �· 
werking van do andere orE5anisaties �onder direc 0t resultaat mou:n: 
worden opgeheven. Daarè.oor kon de dictatuur en willekeur der 
havenbaronnen weer vwrden hervat. Het is dan ook begrijpelijk 
dat wij ook thans niet over de gcld11�.ddelen beschik"1.{en, doch 
wij tJeten ons sterk, omdat v1ij de 07ort1;.iging hebben dat alle 
in de E. V .c. georganiseerde vakgroepon e.chter ons staan" •. 

Spreker weos vervolgens nog op de �ctie van de land-
en tuinbouwnrbeiè.ers en zag daar.in het bGï!�.js 1 è.at de arbeider,)·· 
beweging in Nederland weer beter aangesloten is dan een jaar go·� 
leden. 

·é'èn 
Tenslotte bracht hij het bezoek door de E. V .c.-bcstu'r·· 

ders Berend Blokzijl, geboren te HoógBveen, 23.12.1918, wonen1oá.
te· Amsterdao en Hendrikus Honnink, �eboren te HcngeloJ 18.7.1��111
wonende te Velsen aap Indonesi� in herinnering en !iterkte hier·· 
bij op, c1at "het grote problcem 11 aldaar in oen zeer acuut sta
èiUI!l is gekomen. 

________ .,. ____ ...._ 

Het betoog van A.v.d.Bcrg werd slechts enige malen 
door applaus onderbroken, waar.bij het opviel, dat het de oudere
aanwezigen onbewogen liet. 

---------··-·--

�itk,K1eihspa, goboroh te Ar1sterdam, 11.5.1893, v.oor
zitter. van de Afd.Transport dor E.v.c. te .Amstardamt wonende. 
Celebesstraat 49 !II te Al.1sterdamt gaf in een onsamenhangend 
betoog een overzicht van de to@stand en de verbeteringen in de 
Amsterdamse havens tengevolge van de E. V .c. -actie• Sprolrnr dee:. · 
de node, dat de E.V .C.\bodrijfsgroepon in vrijwel alle kleine 
havonp�atsen, zoals Delfzijl, Harlingen enz., hElcft gevormd. 
Hij v0rzek�rde1 dat niet alleen het landelijk b·cstuur der E. V ,C.doch de gehele organisatie achter de Rotterdamse havenarbeiders 
staat. 

�e�dcrt van Os, voórnoemd,. d.ie hierna" het woord voel'·· 
de, nodigde de pers uit ton kantore van do ��.V. C. te Rottordm1 
do duizenden rapporten omtrent het wil1okcuri-:,; optrcdem tegen 
en hot oplogBcn van straffen aan do havennrbe�ders in to zien, 
opdat zij ·betreffende dezG aangelegenheid oen bc::rter inzicht 
zou krijgen. Sprekor keu,rde voorts het inhouden van hot loon 
op de Nationale feestdag (5 Mei j.l.) sterk af Gn vond het 
naar aanlEJiding hiervan nodig, dat de E.v.c. vcrtcgGl1VîOordigerr 
in d.0 verschillende commissies kr.ijgt. 

Een onbekend gebleven spreker: ä2.ri.gec1uid 2.ls opvarende
va..11. het n.s • 11Noorddrun11 , verzekerde hierna, dat het varende 
personeel van 'de schcfpen van de Holland"AJ.J.erika-Lijn achter 
de havenarbeiders staat 4 

. rfadat nog con korte opwekking om zic.h �chtcr l::mt TI:. V .c, .-
bestuur· te scharen cm opzijzetting van allo persoonlijke ge.
schillen "opdat de overvdnrûng verzekerd zij", was gespruken, 
m::rd de bijGenkomst te circa 14,3.0 uur gesloten. , .. 

-------------
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De s.v.z. deed op deze dag te omstreGks 15 uur op het 
daartoe bcstende bord aan het personeel bekend :mak0n, dat gee:·1 
strl'.f"oaatregclon zouden worden genonen en allen weer nornaal 
e.an het werlt zouden kunnen gaan. 

No.ar aanleiding V"-n deze belconëL1:- :t.::Lng ón het feit t dat
een antv10ord-schrijven van d0 s.v.z $ W".'3 in.::;ckonEm, werd de 
aangekondigde vergadering voor Yfoe�sc1ag 28 �ïci 1947 vcrvroGgd 
vnn 13 op 11 uur. 

Hieronder volgt con kort vor�lag vo.n a.ezc bijeonlrnv.st, 
gehouden in gebouw "Odeon" ann de Gouvernostr ... 1.nt te Rotterdam. 

Aenriozig waren circé'. 1200 personen, allen havenarbeiders. 

A,van den l:}crg,1 voornoemd, opende te ruin 11 uur clo ver
gadering; reÏ.evccrdc in het kort hot verloop -ran de staking on 
zei, gat de s.v.z. "teruggekrabbeld is11 en dnt de r::C'v.c. dus de 
overwinning heeft behao.ld. 11Mon zal die vervloekte E. V .c.-ers 
·we'er in dienst nemen". Spreker zei, dat do s. V .z. aé'.n de eis
on bericht v66r 10 uur heeft voldaan, doch dat do inhoud van h0t
bericht de nentaliteit van de "havenbaronnen" kenschetst. Hij
las vervolgens het schrijvGn van do s.v.z. voor, de.t ongeveer
als volgt luidde, 11Hiorocdo bevestigen vlij do ontvangst vv.n m1
schrijven dd. heden on voruijzcn u n�a.r do bokcndnaking, welke
aan het gebouw van do H.A.R. is bevestigd. Ton overvloede v10rdt
hiorbij oen afschrii't vnn deze bokondocldng inccslotcn11 • 

A.v,d.Berg vm:?.rschuv1do voor oen te groot opt;i.nisnc
1 

v;nn.t
nc.c kwestie van do stempels voor !'2.r.mdag en Dinsda[:, j .1. is 110€-,

niet definitief opgelost 11. Aengczion dit oen c.t:ngclogenh,�iè. i�,
,..;anr niet alleen de S. V .z,, doch ook do c.fd, Socio.la Z[\.lrnn
medoz0ggcnscha.p in hooft� verzekerde spreker, dat non op de
�fd. Sociale zaken de nodige druk zc.l uitoofonun opd�t deze
sto;:1pels zullen worden gegeven.

(Indien een havenarbeider niet werkt of nict voor VJerk
wordt aru1gononen, wordt in zijn vwrkboekjc een stempel icple.2tst
en ontvangt hij, net medewerking van te afc1. 8ociale Z2.kcn Vé:1.n
de gc�contc Rotterdam eon z.g. ovarbruggingsu�.tkcrinB J

Spreker wees er nog op. de.t de tijè voor oen algehele
st<2king nog niet rijp is. 11Dc · tocst.�don in c''ccn 10.11cc. zijn wol
verscherpt on do. spanningen zijn tooge,no;--icm, c,1och een actie va.n
do havenarbeiders nllecn

i 
is op dit ogenblik ongewcnst 11 • Hij

drong er· téoslotte net k era op 2nn on op 28 Mei het nerlc te
hèrv�tten en zei; dat dit het enige juiste ndvies is, dat de
E.v.c. kon geven'. Deze houding van de E.v.c. sluit niet in, dQt

de strijd voor de arbeiders geeindigd is, �ant in de naaste
toekonst zijn grote arbeids-conflicten te voç,rzien. De arbeide�· r,
slikken de loon-en prijs-politiek vo.n do Regering niet neer, li.f.�
Indonesisch beleid zc.l tot een koloniale oorlog loideni 

alleu;:,-. .l
zaken, nelke straks van ons de grootste insp8nning zul en eisc;:. ï ,

SJ?}'e}fer 
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Spreker drong e:r daarom nog1�aals op aan het werk te hervatter_ 
on de krachten niet nodeloos to versnipperen. ''Inq.ien de 
s.v.z. blijft volharden in haar geniepig4eden en vuiligheidj�z 
staàn ons altijd nog 2ndcro niddel8n -;��;;r. dienste dan staking• 
b.v. de "langzw.rn-a2.n actie 11

• Hij 7:i.0 0<:.,g � n2. nogi;.;aals te heb•· 
ben gewezen op de 11overninning. van ,:;o :i:�.'ï .. C:� 11 ,n.1. het weer 
aannèraen véll'l de stnkers

i 
de noning vnn :e t'.Fnriez-iceh over het

door hen gedcne voorste tot opheffinf v�n c1.o staking• 

Door een achttal 01-1bek3ndcn werC h�erop het woord go� 
vocrd, waarin tot uiting _k0nt, dat ;:1en_ c.nder cle voorwaarde 11g6cn 
Zondagsarbeid" vóor opheffing vnn è.0 staking ts. v·erder wilde <t · men arui de S,. V "z. een ultîr.m.too stellen beti·effende de erkonr ... 5.1 .• -r 
van do E.V • .C,. en de staking hict op 28 Mei, doch op 29 Mei 194'/' ·:: 
ophef.:'.on. 

p.. Véfil den Ber�t antv�oordde, dat nen gee11 ul tine.tun 
r.oe-st stellen, wan.t hierbij is nen steeds gebonden e.an een da
tum en indien nen het. ultil.intun niet inwill.igd staat Bon op
nieuw voor r.19eilijk.hoden. Hij concludeerde-uit het gesprokene, 
dat allen voor opheffing VQn de staking zijn en liet dit door 
hanèlopsteking be-vestigen. ND.. nog uitvoerig ingegaan te zijn 
op d6l eenheid der arbeiders, wc·lke alleen daor de E. V .c, tot 
stand zou kunnen konen, eindigde v.d.Berg net een opwekking tot 
het bezoeken van"de grote propaganda-r1eting" te Rf>tterdaa op 
4 .Iuni 1947,

L1van Ost sloot· hierna te 12,15 uur de ve���dering. 

A2..n de ingang vnn d e  zaal werden door de Rc.volutioDtW:{.� 
Connunistische Partij (R.c.P.} pai..1fletten uiteercikt� 

Nog r.1oge worden opgenerkt, dat de havcnarbe14era zich 
Vloensd�g, 28.5..1947 te 13 uur acn de genOHGD. bGslissing hebbén 
gehouden en op die _dag te 13 uur het werk hob'.·on hervat of zie\,,15 uur v;oor werk ·hebben geoeld. t,�-

Gedurende deze staking ·wao.rbij 77 vaste en 3.-000 losse 
he.vel"1arbeiders bétrokken waren deden zich geen wa_norc1elijkheden 
voor.-

typ. e TV/SvD. 
Coll.: .D/dR. 

C. V ,C o1r
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Dezerzijds v1ord t medegedeeld, dat - naar schat
ting - circa 300 leden v a.n het va.re"1de personeel van de 
lied. Stoomsleepdienst v.h. van P. Smit Jr., kantoor hou
dende \{illemsplein 16 alliier·, vao hedenmorsen zes tot 
zeven uur 45, naar verluidt op· instigatie van de E.v.c., 
de werkzaamheden s tE akten, te ,einde looneisen te be
spreke 'lo 

Zowel het stilleg"'en als ..iet hervatten van het 
werk v.as voor de directie een verra.ssing; ook later op 
de dag ,.ierd zij noch van .dl.v.c.-zijde noch va! personeels
zijde nader ingelicht. 

Verzonden aan� Hoofd var de Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 's-Gra ve'lhage. 
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof, 
fgd. Directeur van Politie, Raamweg 15, 
's-GravenLage. 

1 
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Amsterdam 16 Juni 1947. 

ID 4964/47 
Geheim 

Verslag van de op 16 Juni 1947 des middags te 2.00 uur 
gehouden vergadering op het terrein gelegen naa st het gebouw 
"De Valk" ge,legen in, de Valkenburgerstraat 105 te Amsterdam 
in verband met de staking van havenarbeiders, georganiseerd 
in de Eenheidsvakcentrale • 
Deze staking was qp 16 Juni 1947 des morgens uitgebroken onder 
de S.H.B. - arbeiders naar aanleiding van eeri door de Scheep
vaartvereniging "Noord" in te voeren reorganisatie op het 
gebied van de werkgroep.an. 
Aanvankelijk lag het in de bedo·eJ.:ing, om deze bijeenkomst te 
houden in een van de zalen van het gebouw "De Valk". 
Daar de opkomst de verwachtingen overtrof, besloot men een 
vergadering te improviseren op het naa st dit gebouw gelegen 
zand terreintje. 
Er waren ongeveer 750 man aanwezig. 
Daar voornoemd zandterrein aan de openbare weg gelegen is, 
ging veel van het gesprokene verlorem. Een groot deel van de 
aanwezige arbeidérs, dat zich buiten het hek op de openbare 
weg bevond, deed dan ook geen moeite om iets van hetgeen de 
sprekers zeiden op te vangen. 

Om even over half drie opende Hendrik Willem SIERSEMA, ge
boren te Amsterdam 27 October 1894 wonende Lodewijk Boisot
straat 20 III te Amsterdam�de bijeènkomst . 
Hij begon te vertellen, dat deze staking niet was geprocla
meerd door de E.V.C. Deze staking was spontaan door de arbei
ders zelf begonnen. (Dit voor het geval dat er mensen vaD de 
pers aanwezig mochten zijn). 
Vervolgens zie hij, dat de E.V.C. had getracht contact te 
verkrijgen met de directie van de Sch epvaartvereniging "Noord" 
Doch tevergeefs. Uiteindelijk gelukte het de heer Jan KUIL, 
geboren te Amsterdam, 15 Mei 1908 voorzitter van de landelijke 
raad van de E.v.c. wonende van Neckstraat 5 II te Amsterdam, 
telefonisch contact te krijgen met de directeur van voornoemde 
Scheepvaartvereniging. 
Het resultaat hiervan wa s, dat de Scheepvaartvereniging "Noord" 
op 17 Juni 1947 ' s middags een conferentie zal beleggen met 
haar directie leden waarin zal worden besproken, of de E.V.C. 
als niet erkende vak-organi satie zal worden toegelaten, om 
besprekingen te voere·1 met de scheepvaartvereniging inzake de 

. g!ie.ven en eisen der havenarbeiders. 
z.o.z.

Op aanwijzing van B. 
Uitgetrokken door ........... JW........................ ............ ................. .. .. ..... Afd./Sectle ...... .ACD .......... ....... Datum ..... 2.7-6-47 ...... . 



Hangende deze bespreking kon de EVC de arbe ders niets anders 
adviseeren, dan deze bespreking af te wachten en om op 17 .Juni 
1947 te 17.00 uur op dezelfde plaats terug te komen. Wellicht 
zou dan het antwoord van de Scheepvaartvereniging "Noord" 
bekend zijn, waarna de E.V.C. haar standpunt zou kunnen be
palen. 

Vervolgens sprak .Jan KUIL nog enige ogenblikken voornamelijk over 
het door hem gevoerde telefoongesprek met de directeur van de 
Scheepvaartverenigingen "Noord". 
Te ongeveer 15.00 uur besloot SIERSEMA de bijeenkomst met te 
zeggen dat de arbeiders dus morgen 17 Juni niet aan het werk 
moesten gaan. Zij moesten zich rustig houden, de posten in de 
haven versterken_ en voor de .rest rustig afwachten. 

Hierna gingen de arbeiders uiteen • .  
De stemming onder de arbeiders was vrij onverschillig. 
De gehele bijeenkomst droeg een "rommelig" karakter. 

Verzonden aan: Hoofd C.V.D. Den Haag. 
P.G. te Amsterdam � 
B.M. te Amsterdam
H.C. §e Amsterdam.

No. 5.
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Dict1H Type MN,8 
Onèerwerp1Vergadering E.v.a.

'E-Grevenhnge 15 Juli 1947 
J2.vastraat 68 

T"'lr lll539. " 112778. 

Kort VERSLh.G van de openbare vergadering der 
Eenheids-Vak-Centre.�e, bedrijfsgroep "Rijn-en binnen -
vaart••, gehouden op Woensdc.g 25 Juni 1947, te 10 uur, 
in het gebouw "Odeon", Gouv<;rnGstrae.t 50-72 te RottGr
do.o, m1.P..r ar .. nleicling van de staking ondGr het p<::-rsone-:.1 
ven fü: binnen;re.art te Rotterdn'.!l. .. 

Aanwezig waren circa 300 pErsonenr ellGn sta
kGrs bij de binnenschcepva2.rt. 

Anton ve . .p dc.n Ber�,. geb. 23-3-1903 t� Rotte:rc'.c..n" 
won. te Rotterdarl1 vo:'.rziti;er c�er E.v.a. te RottE:rdD.:.1, 
opende wet een woJrd van welken d0 vergaèering1 wees op 
het ontstann der staking en zei� dat de arbeidere "het
niet lcnger elikken, c:n.t e;r z.::,nc:ór dat z:ï_j er in g�da:nc1-
zijn, bes lui ten :>ver hen worclcn gEno11en" • "4ij achten 
zich dan o�k niet a�n dt� beslutten gEa�nCen• Het sleep� 
bootpersoneGl is georgnn1se�rd in de E.v.a. en de wGrk � 
gever&hebben dus �?-2.r �et èeze vakorganis�tie te cnèer � 
h�ndGlen en met è.€ E.v.a. in -plc;:-,.ts van ,:iet de ·unie van 
Verkeer en Trensport een c.A.o. af te eluiten�. 

Leender� ve4 Os
e 

geb. 17-1-1911 te.�otterGnDp
won, te Rctterc1e.o, voorzl. tter van deze bGdr1J fsgroe:p1 zei, dat d.e; st2.ki.ng algenecn ie gew0rclen·, c1aer nu ook 
het op è!.c particuliexe sleepboten vc.re:nè.e pe·rsoneel 
zich bij de stf'.kè1'8 heë:ft ,:.:.ngeël':lten; da.t r.len geri.isci. 
'Pline2rd dG etaking is b::go.nn;:n en �1i3n hacir ook in gcc• 
de orde we�r ooat beeinèigen, Hij ar)nG ar op a�n, dnt 
men tae:gene4, die eventueel willon gar..n vc.rén, w6 t alle 
.r:û.ddehl het warkcn ·onl;logelijk .r,e:et ncken. 

spreker zei, dat de èircctic ven P.Snit al ge
tracht heEft de str..king tG bre.ken d1�:·r dE: boten

i 
w<:.lke 

in Dordrecht varen, voo:r Rott<.:rc:.c.i:1 in t€ echakc en• doch 
dat d6 E •. v"c. zich çloor deze l)rovoco.tie niE:t heeft la.t€n 
V<:. rzonden at:.n, 
z.E.<le 'Minister van Binnenlandse Zaken 
Z.E.de Miniet€r van Justitit 
Hoofd Generale Stef III B 
Hoofd Sectié III M.r.n. 11.icrin�staf 
HocfdcoCTnissaris van Politie te Ansterdan 
Hoofdcon.,-u.sÊ�ris vnn Politie te DGn Heeg 
H-')ofdcoor:ri.sso.ris ven Poli tie te Utrt::cht 
Ho�fàeoC1Sissaris van P0litie te Groningen 
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overbluffen. "Dank zij de E.v.a. te DorQrGcht en de 
höuding vnn de be°'�nningen v�n dez€ boten is dit spel 
vorrkomen"• 

Voorttl we.;-;� hij er op1 det ''het weer de E.v.a.
ie• c�i<: o.llcen het s:pi t nfbijt. vóor de 8-'rbeiders en 
geh61.::l nlleen st2.et in c1c ze strijd; want ook het N • v. v"
dal zogenee.:id een sociE'.listische strij d-orgc.nisstie i&,,,. 
zal C;')·:-r provocatie trechten deze stclcing te breken. en 
de Centrale Bone:. v1;.n Trensp0rto.rbe: iè,E:rs sohrc :::it niG't 
o� in deze strijd, èie toch in het belang der nrbGidel'S'�
klasse worèt gGvoerd, onucrh�nèelingen te gn�n v0crcn
net c:.e werkgevers « . Hij vervc1lgè.G: nni t wil niet zeggG�n,
dat wij è.e b61Lngen ven C.e erb( ic1.e:rskl2,sse op hc t si:,e1
zullen zetten, went �lE 2� JnèGrh�n�elingen, �elke oo•
1:i<=nteel cli!>or è.e w,rkt;-=V<3rs r:�t c1.e Unit: vnrè2n gèvoerd,
tot een g-:,ed einèe n:-cht<:n gGrc.ken en een C.A..O.worc:.t'
�fgésloten, die onze gcedkeuring ken wegdragen,. zull6n
wij ·rustig de etnking o:i;heffen en de Unie ·c1e eer eun

nen vc.n de on!:ertekening Vl'.n het contrc..ct. Ie("'.er€ nr"
beièçr z0l dan begrijien• dn1 zijn bEtere.crbei�svoor
waerè.en niet c: .. r:-r cle Unie c1.och r." )r onae actie zijn o.f�.
gedwongen, terwij 1 wij anfü; rzijc�s nL1:ier vnn contre.ct
bre uk kunn::;n r,,",r�rè.ên beschulc:igd, c1.o.r'.r wij onze handte"
kening niet cnCer het contract hebben gezet"•

Spreker wa�rschuwde nog�unls VJ0r provocatie 
ven èe zij�e vnn èo werkge:vcrs en zei te hebben verno• 
nen, dnt a,,n c:E: .:.1-:-gelijk""iEü: worc1.t gec�c.cht on oet :Ma.
rine-pereoneel èe slecpditnst ;a.�nde te h0uden, doch 
dat oók dit geen a�nleiding 1�ag geven tot wanordelijk
heden. Hij wär.rschuwc"'.G c1.s s te.kers ziëh v0 :·rë.l niet te .... 
gen het Mnrine-personecl te verwersn. • "De Retrering zcl t.re.chten ::iet c.lle 

• 

r.Jièèelen èeze steking te breken en da�rbij de pErs in• 
schakelen, wa:'.rbij zij v-:: ·ral in "Het Vrije Volk" een 
dnnkbere vertolk€r ve.n ha�r nening zul vinden"• . • 

' SprE:ker wijd�:6 circc een he..lf uur o.an.,oritiek 
o� è.c rec;ectie va.nfrHet \trije Volk", l•de z.Jge;no.e.:nde c,,r .... 
beièerskranti welkE zich volkonen. in �i�nst v�n üe Re
gering en de re�ctiG heeft sesteld#, en kv?�CT de�rbij 
tot de conclusie, det ni8t èe E.v.c. èochttHet Vrije 
Volk" de staking heeft geproclnnecrd• 

"Dat wij els arb-:;ickrs thcns ar::Lec:e lijden_.

terwijl de beèrijven nilli0€nch winsten waken, danken 
wij c�n onze den�cret1sch-soci�listische oinist€rs. 
Het wordt tijd, c"'.e.t er eens EGn eind k'.)�:rt aan deze 
lo.'.)n-en :prijspoli tie k. Alleen C.e bewuste klassens'trij I! 
kan vr:.,··r cle arbt:i�lers c�e �ccir:,.le verbeterin5 br0ngEn 
en c1.00r eenseezinde strij c1 kunnen wij -1.e reactie eb· r
breken en nlle instellingen nls nstichting véJ.n de .Ar
·be id"• "College vun R1jksbc rücl,:e lé'.t·.rstt, enz. nan de
kant zGtten.

Wi� hébben �huns slechts tot t�ak te zorgen,
dat er geen ranowie-naatregel6n worden geno�€n tegen
de et�ers, ock :i.l zcu de staking een jnnr c1.uren, fü·.t
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· de h2.ven wordt geblokkeercl vr.n IJsselw0ncle tot Hoek-vc.._n
Hollands det �€ fiscipline wor�t bewaard, dat niet
wordt ingegëan op eventuele geruchten van een nislukking
der sto.king. Zo zullGn wij èc·or eenheic1.. en r1acht de ovGr
win..r1ing behalen".

A.van den BERG, di€ hiErnc de verh�uding tussen
het leèentnl der diverse v�kbonden n�n een besch0uwing
onderwierp• zei, dat thans worèt gostn�kt·door 379 per
sonen, van wie er 240 lid zijn ven èe E.v.c., 57 vo.n
het N.v.v. en 2 ven t'.e R.K.Bond. Hij asende, dat het
niet o�gact• dat hier tE �inëerheiè zijn wil oplegt a�n
de E.V.C..

Jun BESTM.l4N
2 

g€b.10-5-1918 te Rotterèn:-1, won.te
Rotterdc.o, secretaris ven èçze bedrijfsgroep, gnf in een
uitvoerig relaas een JVerzicht vnn de van E.v.c.-zijè.e
onc1..ern:-nen :pogingen tot onclcrhf'.nèelen .-iet è.e v7erkgevers
en zei, dat deze zijn nfgestuit op �E 0nwil der werkge
vers, ttc1i� Genvouè.ig niet :1ot .:_�e E.v.c.wensten te onde�e
hanclc len ••.

ff1ij hebbGn nog getrncht 03 vin het College v�n
Rij ksb'enicld.e le.ars het conflict te v' ;rk0:1en, doch è.o.:.r
wist ;Jen one niets and<:rs te nntv r �.rden c1an c1at c"ce werk
geversorganisntiG in onè.<:rhanc1.eling wc.e r.:i.et c1e Unie vc-,r
keer en è.ut het College, zolang deze besprekingen niet
waren beeindigdJ hiGrin niet kon be,::ifü�Glen.

OP een o� ZonGng j.l.gehouden verc0c:.ering hebo0n
wij besl0ten è.G st2.kins te procla�1Eren, dn:.r wij onze
goeè.e wil hadc:.en getoond, clóch ::ien van werkgcvers-zijè.e:
blij kbef.'.r niet anC.ers wilèe. In:ien :::ien van C.e zijdG c1..cc
werkgevGrl:;l de ond<=rhr.nclelingen .:1et cns weer orent, zul -
len wij zien of de st�king k._�n W;rècn opecheven. In het
�ndere gevel zullen wij Ce c�nhci( bewaren en deze nctia
tot een succesvol einde bre.ngenn•

Jan KUIL,�ab. te ii..:isterèno, 15-5-1908, ,;van.te
,41:1.Sterd.'ä3; ·voorzitter VC.n dG lnnc1clij.lrn bedrijfS[:';r06:f
"Rijn-en Binnenvo.c.rt0, zei, c."lc.t ''het niet dG slechtste
vruchtGn zijn wo.o.ra.c.n da WGspen lo1<1.ge·n Gn zo vergaat
het ook de E.V.C.,èie van cllG zijden wordt bGle�gd1èoch
die door han.r harde kern ui te: inck lijk è.e tc.m1(ln der re
actie zal brGken"•

Str0ker, GiG in e6n uitvoGri� beto�� de huidige
loon-en prijs-politiek· \!clic�t·te; zei, .dat de arbeider
-,.. zijn l�on niet �ear kan rondkonen, dat toor da E.v.a.

:reeds 2 jaar wordt 3e.:i;:,:,ogd eE:n einde aan deze toestam:
te nakent doch dat de Unie Verkeer, die in schijn voor
de arbi=iders is• deze foli tiek tracht- te doorkruisen Gn
in wetkElijkhe ic: heult net· è.G- R<::,gering en Rij ksbeoic:.,.·.e:-

: laars.,, , . , . ,
Tenslotte we€s hij er o#, dat door h�t afwijzGn

van de fu.eie dE E. V .c .. weer geheel alleen in de strijd
voor de arbei,.:ersklasee is koi"'len te staan, doch cl.at de

- 4 -
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�enheid onder de arbeiè�rs in te be�rijven langza�er -
hand tooh tot stanè. �oat, or�lat de arbclèers tot het 
inzicht zijh geko.:1e�; dat alleen e<:nhe üt tot lotsver -
bet€ring kan voer�n. 

.. Aavan den BERS� nog."l['.c.ls het ·�oorê'. ne:::1.ende, 
lichtte eniêele punten van de door de J:� Y.c. orgestelc"!.e 
C.A.O. toe en zei, dat getracht zal worden de onGGrhan
clelingen or,,nie uw te or,onGnt on zotoende e.2.n de stakin.g
een einde te waken.

SprEker• c1ie Gr nog 01, we0.s; dat de stakers niE:t 
alleen s taant doch dat zij zich :1oree 1 gE ste uncl kunnen 
voelen door honèerdduizenè(n stakers in A�€rika en · 
Frankrijk, slo0t daerna te 11.30 uur de vergedering • 

c.v.n.

Co ll 1m,/TV • 
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•
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Dezerzijds wordt bericht, dat op Maandag, 23 Juni 
1947, in de loop van de morgen een staking is ui tge-broken 
09der het �arend personeel van de Stoomsleepdienst v..h. 
P. Smit Jr., gevestigd Willemsplein 16 alhier.

Nadat het personeel .van enige in de vroege morgen
uren uitgev,aren boten zich na het binnenlopen b·ij de sta.
kers had aangesloten, was te 11.00 uur de staking algemeen 
en het gehele bedrijf, omvattende oiroa 300 na.n varend 
personeel, lag stil. In de loop van de daarop volgende 
dag, Dinsdag 24 Juni 1947, sloot het vareni personeel van 
de firma's s L. Smit & Co's (Internationale Sleepdienst, 
gevestigd Westplein 5 alhier (circa 60 man); 
N.V. Stoomsleepdienst "Ma.as", gevestigd Westplein 26 al
hier (circa 17 man);
Stoomsleepdienst "Mars", gevestigd Willemakade 27 alhier,
(eirca 20 man); en s
N. v. Vereenigde Onafhankelijke Sleepdienst ( '*de Vol.har•
ding0), gevestigd \Villl.emaplein 30 alhier (airca 80 man},
zich aan bij de stakers van P. Smit Jr., deels uit sym
pathie, deels uit angst vanwege de II posters''.

Al deze bedrij?en liggen momenteel stil en de sta
king betreft voorshands uitsluitend de zgn. binnensleep
vaart. 

De aanleiding tot de staking bij P. Smit Jr. is 
het feit, dat de directie onderhandelingen heeft geopend 
met de "Unie Verkeer" ( de samenwerkende drie erkende bon
den) over een nieuwe a.A.o •• 

De-E.v.c. had eveneens een ontwerp C.A.O. ingediend, 
doch de directie we·ig&rde met haar te onderhandelen. 

Van E.v.o.-zijde wordt naar voren gebracht, dat 
:pre.ctisch het gehele personeel in de sleepvaart georgani
seerd is in de E.v.c.; een C.A.O. afgesloten met de Unie 
door haar niet erkend kan worden; dat de arbeiders zich 
door de gang van zaken in het ongelijk voelen gesteld en 
nu de staking hebben geproclameerd, waar de E.v.a. zich 
volkomen achter stelt. 

Inmiddels is de toestand onveranderd en duurt de 
staking �oort. Wanordelijkheden deden:z zioh niet v,oor. 

Verzonden aan s Hoofd Centrale Veiligheids Dienst, 
Ja�astra.at 68 te •s-Gravenhage. 
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ZEER GEHEIM. \ 

Verslag van een op Dinsdag, 8 _Juli 194 7 van 10 - 12 uur in "Ons 
Huis" aan de Gouvernestraat te Rot.terdam gehouden vergadering 
der"E.v.c., welke uitsluitend voor stakend sleepbootpersoneel 
toegankelijk was. 
De vergadering werd bezocht door circa 400 personen.Bij monde van 
Anton van den Ber§, geb. 23-3-1903 te Rotterdam, won. te Rotter
aam en leenêiert van os

1 
geb.17-1-1911 te Rotterdam,won·.te. Rot

terdam, werd medegedee d, dat,daar de stakers de leiding van de 
staking in eigen hand wensen te nemen - de E.v.c.zich zal terug
trekken. 

Voorts werd gezegd, dat de E.V.Co achter de staking zal 
blijven staan en dat de steun.uitkeringen van E.v.c.-zijde zullen 
worden voortgezet. 

Uit gevoerde discussies bleek, dat men van plan is een uit 
7 personen bestaande stakingsleiding, z.g. "bedrijfscommissie", 
uit eigen kring te doe� kiezen, welke dan contact met de werkge
vers zal moeten zoeken om tot oplossing van h�t huidige conflict 
te geraken. 1 

Jan Bestman, geb. 10-5-1918 te Rotterdam, won.te Rotterdam, 
zeide in antwoord op een desbetreffende vraag, dat bij schrifte
lijke stemming op door een ieder te stellen candidaten, (van min
stens 23-jarige leeftijd en tot sleepbootpersoneel te Rotterdam 
behórende ), de samenstelling van de bedrijfsconm,issie zal worden 
uitgemaakt. 

Om de bewering, dat de meeste stakers tot de E.V.C.behoren, 
te bevestigen, werd gevraagd door handopsteken te antwoorden op

de vraag tot welke otganisatie zij behoorden, 
Het resultaat was: 

314 leden der E.v.c,; 
37 leden van de Centrale Bond van Transportarbeiders; 
de rest bf ongeorganiseerd �f R.K. 

Nog. kan worden gemeld, dat; naar verluidt, de financiën 
van de E.v�c. uitgeput zouden zijn. Zij zou reeds f.20.000 aan 
steungelden hebben uitgekeerd · Voorts verluidt, dat de R.K.stakers door de Kerk 
worden, 

De E.v.c. is kennelijk in een impasse geraakt door de con
sequente houding van de werkgevers,die niets met de E.v.c. te 
maken willen hebben en van de samenwerkende vakbonden,dic weige
ren zich achter de staking te stellen. 

Verzonden aan: 
z.E. de Minister v,Binnenlandse Zaken, 
Z.E. de Minist�r v.Justitie, 
De Heer Hootd van de Generale Staf IIIB., 

o.v.D. 

De Heer Hoofd Sectie III, M.I,D.,Marinestaf, 
De Heer Hoofdcommissaris v.Politie te Amsterdam, 
De Heer Hoofdcommissaris v.Politie te Den Haag, 
De Heer Hoofdcommissaris v.Politie te Utrecht, 
De Heer Hoofdcommissaris v.Politie te Groningen, 
Ooll. t dR.., 
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-"�-<>-, ,._ 
�rzi-jds wordt be-richt��een op Dinsdag 8 Juli 

µ. l�..JiJ,.,�n 10 - 12 uur in " Ons Huis II aan de Gouvernes traa t 
·�r gehouden uitsluitend voor stakend sleepbootpersoneel
toegankelijk · ... 

� . door circa 4 00 personen w.e:e- bezocht, ij monde van
_,. u.A� a en Berg t , geb� 23-3-1903 te Rotterdam, won-eaä(i 

f: vb· t te Rotterdam,..Htti--;;geReetraaii No-.13b, oooxzitter der p:l:aa:1iae-
� � lijke E.V,&. envan OsÁLeendert, gel>eren 17-1-1911 te Rotter-
'- dam, y1on.eAQ.e. te Rotterdam., H&él':leftesser11eg No.�t3b, voorzitter

�e�ijfl!lgreep ll:Qija on ei1::u:10av aart II a:f'Q Re tëe!'à:am àe!' 
E-,V.e-., werd medeg��A�ld, dat - Raar aaAloiàiAg vaa het feit
.dat gesloken ��dé s takera de leiding van de staking in 
eigen hand wensen te nemen - de E.v.c. zich zal terugtrekken.. 

Voorts werd toegezegd, dat de E.v.a. achter de staking
zal blijven staan en dat. de steunuitkeringen 1tan :m.v.c.-zijde
zullen worden voortgezet. 

Uit gevoerde discussies bleek, dat men van plan ia een 
uit 7 personen bestaande stakingsleiding, z.g."bedrijfscommis
sie,uuit eigen kring te doen kiezen, welke dan contact met de
werkgevers zal moeten zoeken om tot oplossing van het huidige
conflict te geraken. 

r:BestmafI,LJan, ge� l0-5-1918 te Rotterd'8.Ill, wonea&e 
te Rotterdam, BliekeR H1:1ë4ie ill'�t Ne, 9b, eeereta:t ie der bed:rijf:e
gr9ep II Transport II afd, Bottezdam '1.er E.v,o., zeide in ant
woord op een desbetreffende vraag, dat bij schriftelijke stem
ming op door een ieder te stellen candidaten ( vafk.�nsien�
23 jarige leeftijd en tot sleepbootpersoneel te àtf!è��teîfè 
behorende) de samenstelling van de bedrijfscommissie zal wor
den uitgemaakt. 

Om de �}i�J.:i.,ng, dat de meeste stakers tot de E.v.a. be
horen, te bewa�; werd gevraagd door handopsteken te ant
woorden op de vraag tot welke organisatie zij behoorden.

Het resultaat waas
314 leden der E.V.C.; 
37 leden van de Centrale Bond van Transportarbeiders;
de r�st of ongeorganiseerd of R.K.

� 4"- .H-..... � �., #l.""'-:., � ar verluid "zouàel'l de financiën van de E.v.a. uitgeput 
�".zijn, · j zou;lteeds f 20.000 aan steungelden hebben uitgekeero.

Voorts
.&'?:

�P-11;!.i,!it, dat de R.K. stakers door de kerk ge-
steund worden. ---

,SL e. � -------
Meff(ls kennelijk in een impasse geraakt door de conse

quente houding van de werkgevers, die niets met de E.V.c. te
maken willen heb.ben en van de samenwerkende vakbonden, die
we eren zich achter de stakin te • �-

Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, J"a.vastra.at-...,....
68 te •s-Gravenha.ge. 
Procureur-Genera.al te •s-Gravenhpge.
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r-Kort verslag van een besloten vergadering van 
het stakendl aleepbootperso neel, gehouden op Zondag, 20 Juli
1947, te 10.30 uur, in de Schouwburgzaal van Gebouw oodeon", 
Gouvernestraat 50-72 te Rotterdam. 

� Aanwezig� 300 personen. (Zaalcapaciteit 418 
� zitplaatsen. 

\..y� 
""'N,..,.ig-g-e"""1�1-e-, Rokus, geb� 18 - l - 1914 te Rot-

� terdam, e-t:oke1, won otterdam ,...Ba:kke;rehaa� 5it-; secre-

\�� 

taris van de gevprmde bedrijfscommissie, op
. 
elltt.te ll uur de 

�)J vergadering, ze�, dat de bedrijfscommissie het nodig oor-
deelt verslag- uit te brengen naar aanleiding van de schrifte
lijk gevoerde onderhandelingen met de werkgeversorganisatie, 
dat men ook de E.v.a. heeft uitgenodigd� op deze vergade
ring haar advies te geven en dat men eveneens de mening van 
de arbeiders hi�mtrent wil horen. 

Spr. g�fK hierna een uitvoerige uiteenzetting 
van de correspondentie, die met de werkgeversorganisatie is 
gevoerd, waarna hij tenslotte het advies g�)f Maandag, 21 
Juli 1947, zich weer aan de kantoren van de sleepboo�nder
nemingen te melden v,oor he�v att ing der werkzaamheden�'l)e be
drijfscommissie zal op een en ander het toezicht houd�n, 
opdat geen rancunemaatregelen zullen worden toegepasfî In de 
loop van de dag, dit zal naar schatting 1 uur 's-middags 
zijn, zal dan het werk hervat kunnen worden. Er zal worden 
gewerkt onder de oude voorwaarden, terwijl men als eis heeft 
gesteld, dat binnen 4 weken een nieuwe C.A.o. is afgesloten. 
De bedrijfscommissie wenst qij deze onderhandelingen haar 
stem te doen horen en erke� te worden. Evenwel smet wie 
de C.A.O. wordt afgesloten, deert haar niet,,7

als zij de goed
keuring van de arbeiders maar kan wegdragen::.t 

van den Berg, 7Anton, �eb� 23-3-1903 te Rotter
dam, won� te Rotterdam, Htxijgensaeraat l.Yo, plaatselijk 
voorzitter der E.v.a., gliféft vervolgens het advies van de 
E.v.c. en ze�, dat de staking- nu dient te worden opgeheven,

(qdat wil zeggen a onderbroken, opdat men opnieuw k�n onderhan
delen ov er de n�g,y.we loon- en arbeJdsvoorwaarden." 

Spr!"öetoogllt nogmaals, dat het niet om het -ffspelir
dooh om de �knikkers......- gaat en dat het op dit ogenblik dus 
weinig ter zake doet, met wie of de nieuwe O.A.O. wordt af
gesloten. De C.A.O. als zodani�moe�e�ter de goedkeuring 
der arb�ide�s

1
}Q;}};i�py�egdragen. Spr. g-eef� tenslotte nogmaals 

het advies 'WioT'i(é"ff"r'!'rtft we3i1c te hervatten. 
Vervolgens w,rdt gelegenheid gegeven tot discus

sie� Waarbij door een zestal onbekende aanwezigen het woord 
w�rdt gevoerd. Deze betogen,(i'dat Van den Berg -Ml wel zegt, 
dat het niet om het spel doch om de knikkers gaat, doch dat 
men in feite nog helemaal geen knikkers heeft g,ezien en dat 
men, afgezien van de gesloten eenheid niets heeft bereiktÎ' 
De sprekers zijn dan ook v·an mening, dat men moet doorstaken, 
totdat positieve resultaten zijn bereikt. 

Niggel1e�., �eepaeemà-, het woord hernemend, 
� 



• 

• 

• 

• 

. ze�gmaals het advies �an de bedrijfscommissie uiteen, lt.;
,t,u �,dat� zal worden overgegaan tot schriftelijke stenmligg 

wa�rbij personen beneden de leeftijd van 18 jaar van stem
ming w�den uitgesloten en betoog� in bedekte termen, dat, 
indien wordf.i bes loten de staking voort te zet te·n, de be
drijfs conmiss ie baar werkzaamheden zal beëindigen. 

Spr. verzekeritl,' dat, indien men besluit tot wer
ken, de bedrijfscommissie, gedurende de onderhandelingen, 
welke men met de werkgevers zal gaan voeren, ten nauwste 
contact met de E.v.a. zal onderhouden en dat zij zich 
voortdurend door de E.v.a. van advies zal laten dienen. 

Hierna wlrd�, nadat gepauzeerd is, een schrif
telijke stemming gehouden. Uitgebracht worden 288 stemmen, 
waarvan 2 blanc-0; 160 stennnen ?oor hervatting der werk
zaamheden en 126 stemmen voor doorstaktng. a,. 

Van en er A., veePaeamà, spreek) de vergade
ring nogmaals toe. ze ver eugd te zijn, dat 126 kamera
den hun klassebewu tzijn voelen�doch dat volg�ns d�mocra
tisch recht het werk morgen hervat zal worden'}'Spr�g�f� 
de l;lebruikelijke scheld-kanonnade op "Het Vrije Volk 11

, 114
� op tot Jlgehele solidariteit en zeg-t, dat.het sleep
bootpersonee] nu *\, de pioniers en stoottro-epen zijn ge
worden in de E.V. c. ;' 

Niggeliè) R., sl.D.mt hierna om 13.15 uur de ver
gadering, àie l"t1Btig �itee1:J.gaat. 

Tengevolge van enkele strubbelingen werd �eàeR -
21 Juli 1947 - het werk door het stakende sleepbootperso
neel nog niet in zijn geheel hervat • 

Verzonden aan, Hoofd Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68 te 's-Gravenhage. 
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�: TV. Dict.: v. Tel.: 182730. 
Onderwerp:Besloten vergadering· 

·,,. stakend sleepbootpersonc<ü. 

•• 

•• 

G E HE I M. 

Kort verslag van een besloten vcrgadoring van het stakend 
slcepbootpcxsonecl1 gehouden op Zondag, 20 Juli 1947 to 10.JO 
uur in do Schouwburgzaal van Gebouw "Odeon", .Gouvorn0straat 50-
72 te ,Rotterdam. 

Aanwezig waren circa 309 porsonc�.(Zaalc�pacitoit 418 zit-
plaa:tscn.) , '. · . • 

�okus Niggclic, geb •. 18-l-19i4 te Rotterdam, won •. te Rot
terdam., s�crotaris van de· govorm�ö bedrijfscommissie, opc;mdo to 
1-1 uur de vergadering·;- zei, da. t de b.::idrijfscommissic l'tet nodig 
oordc·dl t verslag uit te brengen naar ae.nloi..ding ·van de schrif
telijk gcvocrdq onderhandelingen met d8 ,workgevcrsorganisatic, 
dat men ook do E.v.c. heeft uitgenodigd op deze vergadering haar 
adv±os te goven on 'dat men o-vonecns do mening van de ar,bcidors
hieromtrent wil horen. 

•· · 
Spreker gaf hierna een uitvoê�igc·uitecnzetting van de 

correspondentie, di9 met · dc wcrkgevcrsor:ganisátic is gcvobrd, 
waarna hij tenslotte hot advies gaf Maandag; 21 Juti 19471zich 
weer aan ac kanto+on van de slcepbootonderncmingcn.t.c. melden voor 
hervatting der werkzaamheden. "De bedrijfscommissie zal op een 
en ander h�t toezicht houden, opdat geen ranc.mumaatregelcn zul
len worden toegepast .• In .de loop ve.ri de da·g; dit zal naar schat-
·ting 1 uur s'middags zijn, zal dan hit werk hervat kunn�n· wor
den . Er zal worden gewerkt onder de oude voorwaardcn,terwijl
men als cis heeft gesteld, dat binnen· 4 weken con nieuwe C .A.O.
is afge�lot'on .• De bedrijfscommissie wenst bij deze onderhande
lingen haar stem te doen horen en erkend te worden. Evcnwcl:met
wie de C .A .o .. wordt afgesloten, deert ha.er niét, als zij de goed�
kcu;r<ing van de arbeiders maar kan wegdragJn. 11 

• Anto.n van ,den BeFg2 • geb.23-3-190.3 te Rottcrdam,won. te Rot-
terdam, plaatselijk voorzi ttcr der E .v .c., ge.f vo·rvolg--:ms hot 2.d-

. vies van ·de E.V.C� en zei, dat de sto.king nu dient te worden op
g0h0vcn,"dat wil .zeggen: onderbroken, opdat mc)l opnieuw kan on
dGrhandelon over de nieuwe loon- -on e.rbcidsvoorwo.ardon.11 

Verzonden aan: 
' 

. 

z.E.de Minister v.Binne�landsé Zaken, 
Z.E. de Minister v.Justitie, 
De Hr.Hoofd v. d .Generale Staf IIIB., 
De Hr.Hoofd Sectie III ,M.I .D. ,Marin0staf, 
De Heer HooÏdcommissaris v.Politie te Amsterdam, 
De Heer Hoofdcommissaris v.Poli tic te Den Haag, 
De Heer Hoofdcommissaris v.Poli tie te Utrecht, 
De H.Jer Hoofdcommissaris v.Poli tie te Groningen •. 
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s·preker betoogde nogmaals 7 11 dat het niet om het spel doch 
om de knikkers gaat Gn dat het op dit ogenblik dus weinig ter
zake -doet, met wie of de nieuwe C .A .o. wordt e.fgeslotcn. De 
C .,A .o. als zodanig moet echter de goedkcmring d·er arbeiders kun-

.. non wegdragen .. '' Spreker ·gaf tenslotte nogmnals het advies op 
21 JuJ.i 1947 hot werk te hervatten. 

Vervolgens werd gelegcmheül goge·ç,en tot ,iiscussic ,waarbij 
door een zestal onbekende aanwezigen het woord word gcvoGrd. 
Deze bctoogdoq," dat van den Berg wel zegt, dat het niet om hot 
spel, doch om de kni�kcrs gaat, doch dat men in feite nog hele
maal geen lmikkers heeft gezien en dat mcn,.afgez:ien van de ge
sloten eenheid niets heeft bereikt." 
De sprekers zijn dan ook van mening, dat men moet door staken,
totdat positieve resultaten zijn bereikt. �R.N�gelie, het woord hernemend, zette nogmaals het advie$ �
van de be ijfscommissie uiteen. Hij zei, dat zal wqrden overge
gaan tot schriftelijke stemming,waarbij personen beneden de lo0f
tijd van 18 jaar van stemming worden uitgesloten en betoogde in 
bedekte termen,dat, indien zou worden besloten de staking voort
te zetten, de bedrijfscommissie haar werkzaamheden ··z_äl belhndi
gen. 

Spr. verzekerde, dat, indien men besluit tot werkèn, de 
bedrijfscommissie, gedurende de onderhandelingen, welke men met 
de werkgevers zal gaan voeren, ten nauwste con�act met de E.v.a.

zal onderhouden en dat zij zich voortd�rcnd door de E eV.C. van 
ad•ies zal laten dienen, 

· Hierna werd, nadat gepauzeerd is, eon schriftelijke stem
ming gehouden. Uitgebracht werden 288 stemmen, waarvan 2 blanco;
160 stemmen v�r hervatting der werkzaamheden en 126 stemmen
voor doorstak:..,1g. 

�.van d0n Berg, sprak de· vergadering nogmaals toe. Hij ze,:; 
verho:ugd te zijn, dat 126 kameraden hun klasscbowustzijn voel01� 
"doch dat volgens democratisch recht het werk morgen hervat zal�
worden." Spreker gaf de gobruikclijko scheld-kanonnad0 op ttHet 
Vrije Vol�', riep op tot algehele solidaritoit e� zei, dat het 
sleepbootpersoneel !'nu de pioniers en stdottrdcpcn zijn ge-
worden iri de E iV ;c ," 

R.�iggelie sloot hierna om 13.15 uur de vcrgedering. 
___ .,.. ______ ,...

Tengevolge van enkele strubbelingen werd 21 Juli 1947 -
-het werk door het stakende sleepbootpersoneel nog niot in zijn
geheel hervat. 

C. V ,D .•

------------

Call.: dR. 
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wo;ed. alhier op Maandcgg, 21 Juli 1947', te 10 uu1, up een open 
fr · te,..reî n aan de 3Teerklil Ele eon epenlttehtv ergadePiag goheuà:oa,
!Jt�� :wol.k&,...,door ongeveer 300 stakers � bezocht, elll :;;!1:&&.age 
� voel' 19 minuten.4aa1de. � 

� verband met de staking vaa àet e!eepbegtporsoaee! 

• 

• 

Door ,..van os4 Leendert, gebe-i'efl. 17·1-1911 te Rotterdam, 
won� te Rotterdam, Y&Ua.eaoeserweg Ne,· 98e, veerzitteP vaa 
de beQJ?j,ä:fegJ?eep URiJA= on binnonveia:rt" de! E.v.a., werd mede
gedeeld, dat ondanks met de werkgevers gemaakte afspraak geen 
ranounemaatregelen te nemen, m;i. toch door enkele kleinere maat
schappijen,,2,�waar werd gemaakt een zestal stakers in dienst te 
nemen. Sp�wekte op, om zolang niet alle stakende arb�ders we-
der in dienst zijn genomen het werk niet te hervatten.?ivaar
schuwde echter de ouderen onder de stakers zich niet door de 
jongeren te laten ophitsen. 

Nadat door de bedrijfscommissie van het stakende sleep
bootpersoneel getracht was omtrent deze kwestie contact op te 
nemen met de werkgevers, werd te 12 uur door Niggelie} Rokus, 
geb� 18-1-1914 te Rotterdam, e;ekeP, wone-ftè:e te Rotterdam, 
Be:klfe1straat Ifo.34, lid �aa àe boäl'ij:fsoemmiaaie, bekend ge
maakt, dat nog 5 arbeiders niet door de werkgevers werden te
ruggenomen. Door�' VGorggemà, werd nogmaals opgewekt 
de staking vol te houden totdat de werkgevers hun houding zou
den hebben herzien. 

Na veel ge�onfereer werd tenslotte te emetFeeks se ntt� 
door 1ferkemiJ ;\Theodoor Willem, geb� 23-9-1899 te Bruinisse, 
sJ.eepeeeiike:pi9e in, won� te Rotterdam, lial'd.drav 0Pa 1il:"etai: 56a, 
�oorsitter àeF �eàrijfeeemmieeie, bekend gemaakt, d�rk
gevers alle arbeiders weder in A��nst zouden nemen �lve 
het werk zo spoe�� mogelijk zoiï'°WSr'den hervat. 

Een hoà.o� 22 Juli 1947,te 10 uur, in gebouw "Ons H uis" 
aan de GouvernestraatLa.lhie:r: te houden vergadering van de be-

L "'
bJJ,.,_b.1,drijfscommissie van het stakende sleepbootpersoneel vond in ver
�- band met bovenstaand besluit geen doorgang• 

,oJ,orwiJl Je.odeamel:"gefi 
al�e�";;;;�Z}� -z::;;•rt, � U /"M' 1/>7 J,.,t id 

/ � ........ 

Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat 68 
te 's-Gravenhage. 
Procureur -Generaal bij het Gerechtshof, fgd. 
Directeur van Politie te 's-Gravenhago. 
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No.B.195'88. 

•s-Gravenha�e, 4 .Augustus 1947 •
.Javastraat·b8.
tel.182730. 

Dict. V. typ.: SvD.10. 

Onderwerp: Vergadering stakend sleepbootpersoneel. 

GEHEii'{.. 

'Verslag van een op 21 Juli 1947 te Rotterdam gehouden open·· 
luchtvergadering van het stakende sleepbootpersoneel. 

De vergadering werd door ongeveer 300 s·cal.:ers bezocht. 
Doo:r J;,eendert van O::t, geb. 17.1.1911 te Rotterdam, won. te 

Rotterdam werd medegedeeîd, dat ondanks met de werkgevers gemaak
�ce afspraak geen rancunemaatregelen te nemen, toch door enkele 
kleinere maatschappijen bezwaar werd gc:.aakt een zestal stakers 
in dienst te nemen. &preker welcte op, om zolang niat alle staken
de arbeiders weder in dienst zj.jn genomcn,hot Wtr�.r. niet te l.1cr
vatten. Hij waarschuwde echter de ouderen onder do stak<.;l'S zich 
niet door do jongeren te laten ophitsen. 

Nadat door de bedrijf'scom1issie van het stakende sleepboot
personeel getracht was omtrent deze kwestiG contact op te nomen 
met de werkgevers, werd to 12 uur door B..Qty�J�t�E�J.�, gob. lû.l. 
1914 te Rotterdam, won. te Rotterdam, bekend g0Baakt, dat nog 5
arbeiders niet door de- werkgevers werden tcruggeno!!1en. Door f•
Vä,31"9_�, werd npgmaals opgowekt ëie sta.Icing vol té houden totdat 
de werkgevers hun houding zouden hebben herzien. 

Na veel· geconferoer word tenslotte door 1'.9..§J..9....0..oo_r V�ill"om 
!Ier,ke,mi,.l, geb. 2.? .9.1899 te Bruinisse won. to Rotterdam, bekend
gemaakt, dat de werkgevers all0 arbE:.:ilers v1edE-T in dienst zouden 
·nemen waardoor het werl� zo spoedig mogelijk zon kunnen worden
hervat. · 

Een op 22 Juli 1:947 te 10 uur, in gebouvr "Ons Htüs11 aan c1o 
Gouverl1.éstraat te Rottordam to houden vergadorJ.ng van do bedrj_jfs
commissie van het stakende sleepbootperso11ecl vond· in verband r,ct 
bovenstaand besluit geon doorgang. Op 22 Juli 1947 had hot gehele 
sleepbootpersoneel te RotteraaI;1.hàt werk hervat. 

AAN: C •V.D. 

Z.E. de Minister van Binnenlandse Zaken 
Z.E. de Minister van Justitie 
dHr. Hoofd der Afdeli�..g I IIB van de Generale 8tar. 
dHr. Hoofd Sectie III, M.I.D., Marinestaf. 

dHr.Hoofdcornmissaris van Politie, .Am.sterdarn. 
dHr .Hoofdcommissaris, van Poli tic, Den Hae.g. 
dHr,Iioofdc·ommissaris van Politie, Utrecht. 
dHr .Roofdco1r..missarj_s van Politie, Groningen. 

Coll.: DR. 
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Eê! 
Berioht r.D.Amsterdam �,'.�1::

., 
.. ;,;.. �/'· �--··-�·' · l 7ó'tP�.

Zaterdag;26 ffnl±-t947;�er� een der losse hav nartre�de'rs �oor 
de directie der s.H.B. le--AfuJterdam wegens zijn gedragingen 
en uitlatingen ontslagen. 
Op de Zondag,27 Ju1i 1947,te Amsterdam gehoaden E.v.C.fWlo
tio)inarissen vergadering werd dit ontslag ter sprake gabraoh 
en werd besloten hiertegen te protesteren. 
�dag,28 Ju.li 1947,werd deze zaak door de E.v.a. in samen
werking me·t het kernoomité der s • .H.B.-arbeiders bij de di
rectie aanhangig gema.akt,waarbij reeds terstond een aantal· 
arbeiders in staking gingen,tenéinde hun eia,nl.het ongedaan 
maken van dit ontslag, kracht bij te zetten. 
Na.dat de directie de zaak opnieuw in onderzoek had genomen, 
waarbij sommije personen,die eerst bezwarende verklaringen 
t.o.v.de ontslagene hadden afgelegd deze ai tlatinge.n weer
introkken,besloot da directie om de betro.klten arbeider weer
in dienst te nemen.
Hierop verklaarden de stakende arbeiders dat hierait bleek
dat de directie ongelijk·had gehad en eiste daarop dat het
door hen gemaakte stakingsverlet door de direotie zou wor�en
uitbetaald.Deze eis werd door de directie afgewezen,waarop
de staking werd voortgezet.Het aantal stakers bedroeg op
Maandagmiddag ongeveer 200 man.Geleidelijk breidde de stalcin
eohter uit,zodat heden,Woensdag,30 Ju1i 1947,ruim 1000 man
bij deze staking zijn betrokken.
De E.v.c.,wier stakingsoproep voor verleden week Woensdag,
een fiasco is geworden,is blijkbaar van zin deze staking nu 
door te zetten en men rekent danook op langdurige aotie. 

30 Juli 1947 B V. 
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Stakersvergadering, onder leiding der E.V.C.-Transport, op 
-Vrijdagmiddag te 2 uur in KRilSNAPOLSKY, alhier.

Door een aantal leden gedwongen, stakers der Samenwerkende Ha
ven Bedrijven (S.H.B.), werd deze vergadering belegd. Er was 
hiervoor grote belangstalling omdat zou worden beslist of al 
dan niet doorgestaakt zou worden. 

Dirk KIBTIWlJiA, geboren te Amsterdam, 11 Jt/J.ei 1893, verheugde 
zich over a·e grote opkomst, in tegenstelling met jl. Zondag; 
nvoor degenen die het nog niet weten wil ik zeggen, dat er 
gestaakt wordt omdat onz� kameraad SCHAGffiN. (?) door de S.H.B.
directie werd ontslagen omdat hij z'n mening heeft gezegd over 
de actie in Indonesie. Een onderhoud met de heer Seem.an van de 
S.H.B. had geen resultaat, waarop Maandag de koppen bij elkaar 
werden gestoken en wij intrekking van het ontslag eisten. 
Aanvankelijk bleef menweigerachtig, maar later deelde de heer 
Seeman .mee, dat hogere goden bereid waren Schagen weer in diens 
te nemen, doch, dat een commissie de zaak ging onderzoeken. 
Hiermede gingen wij accoo�, de arbeiders gingen·aan het werk, 
maar omdat het al over 8 uur was geworden was een deel der ar
beiders al vertrokken; zij kwamen op het tweede bestaaruur 
horen hoe de vlag er voor stond en hiermede komen wij aan het 
cardinale punt. De mensen, die om 11 uur terugkwamen zeggen: 
men moet ons betalen, �want wij waren 's-morgens aanwezig. De 
S.H.B. wild·e niet betalen en zodoende gingen deze arbeiders in 
staking. 
Wrj hebben met de S.H.B.-directie ook deze kwestie aangesneden, 
maar de S.H.B. verwees ons naar het getekende contract en naar 
een arbitrage commissie. 
De bemiddeling van Burgemeester d'Ailly heeft geen resultaat 
opgeleve:ro • 
Overigens moet men niet rekenen op een regelmatige uitkering 
van de E.v.a. D'er j_s niet? De verschillende acties in het 
land, o.a. de landarbeidersstaking, hebben hopen geld gekost. 
Wij hebben de situatie met het .voltallige afdelingsbestuur on
der de lou:pe genomen en wij zijn tot de conclusie gekomen,_aat 
het werk weer dient te worden hervat. Als er in de vergadering 
mensen zijn die een betere oplossing aan de hand kunnen doen, 
a at zij spreken l n

De critiek kwam los. Critiek op de leiding van de E.V.C., 
èritiek op andere motieven die achter deze staking zaten; de 
�.v.o. werd van verraad beschuldigd. Een ordevoorstel, beliel
zenoe ae staking voort te ze-bten en. de vaste maatschappij-ar
beiders er in te betrekken, werd door Kleinsm.a met een tegen
voorstel beantwoord, nl. om een schriftelij�stemming te 
houden op Zaterdag tussen 9 en 12 uur. Het grootste deel ging 
met dit voorstel accoord. Een commissie werd benoemd om de 
stemmen te tellen en stemformulieren werden uitgedeeld. 

De 
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De uitsla:g van de gehouden stemming op Zaterdag leverde het 
volgende resultaat op: 
70fo voor hervatting werkzaamheden Maandag 4 Augustus a.s.; 
30% tegen hervatting werkzaamheden Maandag 4 Augustus a.s •• 

Maandag wordt het werk dus h�.a·t. 

Ook deze korte actie heeft de E.V.C. weer een aantal leden 
gekost. 
----------------------------------------��------------------

VERZONDEN .AAN: Hf d • C. V.D. ' Haag. 

\ 

E.M. Asd.
H.C. Asd.

F.4.
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ONDERWERP: 

"Staking va� een 25-tal 
havenarbeiders te 

Alkmaar 11
.- !::========= 

In verband met nevenvermeld onder
werp heb ik de eer U het navolgende mede te delen. 
Op Donderdag, 4 September 1947, te omstreeks 10 uur, 
ging een 25-tal havenarbeiders, als vaste kern aange
wezen door het Gewestelijk Arbeidsbureau alhier, en 
werkzaam bij het lossen van diverse schepen te Alkmaar, 
o.m. bij de Fa. STOEL, Bouwmaterialenhandel, in staking.

De havenarbeiders waren van mening, dat de Fa. 
STOEL zich niet hield aan een nog in behandeling zijnde 
overeenkomst, waarin is vastgesteld, dat de schapen 
slechts mogen worden gelos� door de vaste havenploeg, 
ook al zouden hieraan enige z.g. ligdagen verbonden 
zijn.-

•• Donderdagmorgen, 4 September 1947, werden door het 
Arbeidsbureau alhier, de arbeiders aangewezen om schepen 

met kunstmest te lossen bij de Fa. NEEFJCES en DE RUIJTER 
en bij de Fa. TIMMERMAN alhier. Terwijl de arbeiders 
bezig waren te lossen, verscheen er bij de Fa. STOEL 

AAN 

een schip met stenen. De Fa. STOEL wilde niet wachten 
tot de andere schepen gelost waren en requireerde door 
bemiddeling van het Arbeidsbureau alhier een aantal 
arbeiders uit de gemeente Hoorn. Toen zij verschenen en 

-de-
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de Alkmaarse havenarbeiders dit zagen, legden zij het werk 
neer, terwijl de Hoornse arbeiders eveneens, na overleg met 
hun Alkmaarse collega's, weer naar huis vertrokken. 

I 

De E.V.C. heeft zich volkomen achter deze staking gesteld. 
Vrijd'a�à'.vond', · 5 September 194 7, hielden de werkgeye!s een 
vergadering in het Pav<ljoen Kinheim alhier om hun houding 
ten aanzien van het voormelde conflict te bepalen� Zij be
sloten niet eerder met de arbeiders in contact te tre�en 
alsvorens deze het werk zouden hebben hervat.-

Op Zaterdag, 6 September 1947, te omstree_!c� 12.30 uur 
deelde de woordvoerder der arbeiders mede aan de Directeur 
van het Gewestelijk Arbeidsbureau alhier en aan de werkgevers, 
dat zij besloten waren Maandag, 8 September 1947, het 
te hervatten, mits diezelfde week de onderhandelingen 
het conflict zouden worden voortgezet en opgelost. 
De w{rkg�vers verklaarden zich hiermede accoord.-

Een ui tg·ebreid verslag van het huidige conflict, ver-
schenen in het dagblad "De Vr;i.j'e Alkmaarder" dd. 6 September 
1947 gelieve U ingesloten hierbij aan te treffen.-

De Commi Poli tie, 

•
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Alkmaarse havef'l�rbeiders in stakiág · 

Voor'stel Van �rbeidsbureau 
--practisch door ar,l,eide·rs, niet door 

werkgevers aanvaard 

Een conflict, waarin. ,,presfi�e" een

woordje meespreekt 
' • De A)kroaa.1'Se �avenarbeiders .zijn, -�o.als wij gistevlen reeds -�eld� den, in staking· gegaan. Sedert de bevr1Jding van oh land zun et , besprekingen gevoerd tussen de verschillende belang ebben�e pal'tijen over de loonregelingen voor de. arbeiclers van het ha.venwerl,; 'besJJl'eldngen die de optimistische verwachting wek , n, dat men uiteindelijk tot een vergelijk zou komen. l\>laal' -onlangs braken deze besprekingen a.f - het middellijk gevolg was,: staking. 

h• d 
• ver een fonds gevormd door reserve.

De -'-VOo-rges� ,e en1s . ring van 20 procent van het uit te Teneinde het ontsta'l.-:i van h.et,: �betalen loon. Dit fonds kan desgeconflict objectief . te kunnen beo�·· · wenst voorlopig door het gewestedelen, wend<den wij) ons tot het kàimp · lijk• arb_eidsburea beheerd worden. van -de werkgevers en dat der· ar- VI Decze re,gelli:151 geldt voor de 25 · beiders. over "tte voor.geschiedenis vaste· have:iavbeiders; wanneer de?.e was geen vevschil van mening-;1 de arbeiders jn h·et !treffende jaar 200 ' lezing die de heer G. Sou;ee, !µr.· dagen in de have hebben gewerkt, t van de N.V. a.' Krol,' Kunsbnl,�;it'b.a:1;
;; wordt het fonds eheel aan de werltj del, ons gaf, we,rd ook . aanvaard gever� teru,gbetai!d. Indien paklhuis> door de heer A. de Vet,.die als woorli dagen zijn uitbet!ald, komt het res-voerder der arbèiders optreedt. tant aan· de werÎrgevers. Tot zover In het kort komt het neer op het voorstel va::i tret arbeidsbureau. �t volgende: ·De toestand. ia met de hoge, oude Vóór de oorlog was er een arbeids· tarieven zo, dat een a1·beider gemid· overeenkomst in het Alkmaarse ha· de}d f ·fä tot f 1t per da.g kan ma· venbedrijf, een overe·en<komst, die ken. Het voorstel zou dit bedrag teo:p'hield bindend te zijn, toen in 1939 rug,brengen tot eF f 13 maximaal,de Bond vi;tn werkgevers ophield te waar nall:uurlij·k ele dagen zonder bestaan. De gelo.enrle tarieve:i wer- inkomsten tegeno er staan, maar · de den ·echter aangehouden tot in de garantie van een j2QO dage-:i per jaar oorlogsjaren; een nijpend tekort zou bete'ke11JCn, dat een gemiddeld aan aI'beidskrachten dreef ze omhoog loon van. f 7 .20· pe f dag of f 43.20 per en in 1945 lagen ze volgens onze week gegarandeel:d zou zijn.zegsman, 200% ,ho:ger, of, (volge::is Accooro, vonden é!e arbeiders. Neen, . de arbeiders en het Gewestelijk Ar- zeiden de werlrgeve.rs. Wij willen wel beidsbureau) 150% hoger. aan dat garantiefonds, maar voor Na de oorlog vonden de werkge- een maximum aantal van 15 at'beiders in plaats va-n-YGor 25. vers, gezlen de loonstop en andere 

beschikikingen, een dergelijke regeling niet meer verantwoord. In '45 nog stelden zij de arbeiders voor, J terug te ke'l'e-:i tot de oude, voor-J oorlogse tarieven, met- In totaal een. 1 80% toeslag. De al'beiders gingen hierop niet in; de kwestie werd door de wel'kge'V'ers àan het College van R:ijl..sbemiddelaa,rs voorgelegd. 

Maar voor 15 arb�iders, zo rekenden de werknetners Uit, komt men wel aan esn getal van 240 werkdagen per jaar - dan heeft garantie van 
200 geen zin. Bovendien zal dan vaak toch liggeld worden betaald voor schepen, die :tiet dire')tt gelost -kunnen worden. Het is toch juister, om deze gelden te besteden aan het ga

Haast u langzaam . Veel haast.scheen dit College met het tot stand · brengen van een aan-
. rantiefonds, waar 25 man mee gebaat .zijn, en waardoor een voldoende en .vaste kern voor de werkgevers wo.rd1: gegarandeero. vaaro!bare re,gelbg, die de arbeidsrust kon wa{lrborgen, njet te heb-l ben. Een eerste bespreking vond plaats op ·2 Jan. 1946 Men .kwam / niet tot overeenst8lI1llling en het college zou advies inwinnen van de 1 8-ti-chting voor de A:rlbe�d. h Juli '46 l was hierover nóg geen enkel geluid 

tot Alkmaar daoi,ge,drongen; toen de. 
1 heer Sou,gée zich me� Jaatstgenoemd _lichaam tenslotte in .veiibinding stelde, kreeg hij te -horen, dat het advies - reeds enige maanden daar-

-1 l 
.
1 
J 

vóór was uitgebra.cht. Een :tleuwe bespreki�g van .werkgevers en College kwam .. (in Jan. '47!) tot stand en in dezelf.de maand werd nog beraadslaagd met het Gewestelijk Ar-1Jeids Bureau. Het College .was van menin,g, da� de tarieven te hoog waren, maar dat de wevkgelegenh€,id i:1 Alkmaar te gering was. ·Er zouden werkob'jecten worden -gezocht, maar het GeA.B. zag geen kans, deze in Alkmaarte vinden. • 
Een voorstel Enige mallllden waren weer verlopen, toen het gewestelijk arbeidsburea1( met een voorstel kwam, dat 

al spoedig in .wezen door de arbei- ! ders aanvaard werd. Het G.A.B. stelde vast: Gedurende :het ja.ar 1946 werd door de zgn. · vaste ploeg, be- 1 staande uit 25 man, 140 dagen per 1 man gewerkt.. Dit geringe aantal dagen stelt de. betrokken arbeiders niet · ln staat zich een behoorlijk jaarinkomen te verschaffen. Tot op h�en· 1werd dit tekort eensdeels gecompen- '.[seerd door hetrhoger loon; anderdeefs ·:werd aanvullende uitkering ingevolge l. de overbrugglngsrege!J.ng genoten. Tegen deze uitkering· is van overheidswege bezwaar gemaakt; omdat hetniet verantwoord.... wordt geacht, dat·"In deze tijd van schaarste aan arbeidskrachten -nog overbru_gglngsuit-kering wordt · uitbètaa.ld. Gegeven-genoemde feiten Is de conclusie gerechtvaardigd, dat het gewenst is, dat de·t;etrokken ·Alkmaarse werkgevers die . belang hebben bij een vaste kern van havenarbeiders, .: deze . arbeiders een redelijk ja.arl.n- r lrnmen laten ,•erdienen of althansgaranderen."
De vier vol-gem,ie punten vormden 1 dàn de kern ván het definitieve voorstel: I De tarieven worden ge- ! 11teld op 100 procent bove-:i de ta!rieven van 1939; dit betekent een vermindering .van 20 procent op de huidige tarieven. II De werkgevers garanderen 200 weradagen per jaar, door de arbeiders voor de ontbreken.de werltdagen In de gelegenheid te stellen pakhuiswerk te verrichten tegen een loon · van f 1.- per uur of f 8.50 per dag.nr Hiertoe wordt door de werkge-

De werkgevers bleven echter op hun sta::1dpunt staan - hoewel er, volgens de arbeide'rs, gegronde redenen zijn, om aan te nemen, dat dit eigenlijk slechts het standpunt was van twee van de acht werkgevers. Aanvankelijk zag het er :i.l. naar uit, dat men zonder veel moei1:e tot een ac:co'ord zou komen; ma.ar de bezwaren die de vertegenwoordigers der arbeiders ve-rnamen van de zes werk.gevers, die aan de conferenties der laatste dagen dee'lnam::i, kwamen er op neer, dat twee hu:mer collega's niet aan het garantiefonds wilden, en dait de last zou gaan drukken nie1: op acht, maar .op zes patroons. De arbeiders-vertege:iwoordigers gaven blijk van hun bereiuheid, o.m deze twee weigerachUgen desnoorls te laten zitten mel het wel'k, zodat zij zelf de volle consekwenties van 

hun houding zouden ondervinden. Maar de patroons voelden dit blij-kbaar aan a1s een punt van prestige, van werkgever tegenover werknemer, en ,ging hier niet op in. 
Werltkrachten vloeiden iif Een gevólg van 'deze werkgeverssolidariteit was echter, dat langzamerhand de werkkrachten, novma·al · besch.i!kbaar voor het laden en lossengingen afvloeien. Arbeiders, dié hierhadden kunnen blijven, indien de.werkgever-s het G.A.B.-voorstel ha,ä·· ·d�n aan�aard, zagen zich nu genoodzaakt elders werk te zoeken. Vijf ·v;a-:i hen gin,gen naar de N.0.-polder,drie naar de hoogovens, en één gin;g ,,opperen". 

Het conflict brak uit.·. Zo was de s;tuatie, toen Woensdag., . j.l. de firma Stm�l het G.A.B. op- '. belde om arbeiders, die een binnenge_komen schip zouden kunnen los-· sen. Op dat moment waren er geen krachte::i in Alkmaar vrij.(hoewel de · daarop volgende middag reeds een . ploeg besohikbaar zou zijn). wél in Hoorn, wat de firma Stoe'l waa:r-- . schijnlijk wist, omdat zij in die plaats : ook een bedrijf heeft. Het G.A.B. moest nall:uurlijk bemid- i delen. En tien man uit Hoo1·n kwamen over om het schip te lossen. De Alkmaarse avbeiders, die zich i door deze gang va-:i zaken blij•ltbaar 1 in hun. bestaansmogelijkheden bedreigd voeld�n, namen echter contact , ·met hen op. De Horine1en, die allenin het N,V.V. georgamseel'd ware_µ,. voelde-:i er niets voor om onder déze' 
omstandig.heden aan de sla,g te gaan en'.Jegden met hun Alkmaarse colle- , ga's van de E.V.C. het werk neer.Dat was Donderdagmo:r,ge11 om tien ' uur.

Weinig l�aus op spoedige oplossing, Gisteravond hebben de werkgevers, In paviljoen ,,Kinheim" een vergade- ' ring beleg·d om hun houding te bepalen. Zij besloten niet •n11er in contact te treden met de arbeiders, voordat deze het werk hervat hadden. De i' 1 • ! wer <gevers zien geen gegrond mo- jtief in deze staking; zij houden.nl!fft er ,,oor, dat het doen aanrnkkenJmn ' de Hoornse arbeiders een norr11alè bemiddelingskwestie was. i De arbeiders ha.ndhaYen echter bun' opvatting, dat ilen aanvaarden door, de werkgevers van het voorst.el ván l het G.A.B. een voldoende voortzetting '. in Alkmaar gewaarborgd zou hebben, r en de arbeidsrust In het havenbedrijf ook voor de toekomst zou verzeke- } ren. Zij zijn niet van plan a.a1_1- liet 1 . werk te ga.an, voordat de patroons jbereid ,zijn om hierdoor het inst.ellen, Jvan het garantiefonds de mogelijk- · heid te geven, zich een voldoend jaar- i inkomen te verscba.fft>n., '1 
Ck.z:ien de kloof tussen deze twee. standpunten, is het ze·er goed mo- ! gelijk dat ons havenbedrijf een lang- , durig conflict za,l doormaken. 
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Dezerzijds wordt bericht, dat hier op Zaterdag, 8 Novem
ber 1947 - naar aanleiding van het feit, dat er in de Rotter
damse haven op Zaterdagmiddag en Zondag gewerkt moëst worden 
aan·het lossen van de lading van een door een mijnontploffing 
beschadigd schip, dat nog op eigen kracht was binnengekomen en 
in een dok moest worden genomen en zulks 2 minuten te la.at door
de betreffende dienst van de Scheepvaart Vereniging Zuid aan de
er voor in aanmerking komende Ri:ltiut xx� havenarb�iders zou zijn 
medegedeeld - door·girca·150 hà�e�arbeiders geweigerd werd te/""'

Door de betrokken havenarbeiders werd Bestman, Jan, gebo
ren 10-5-1918 te Rotterdam., wonende te Rotterdam, Busken Huët
straat 7b, secretaris van de bedrijfsgroep "Transport" der E.v.a. 

te Rotterdam, naar zijn mening gevraagd en deze adviseerde te gaan
werken. 

f van Os, LBendert, geboren 17-1-1911 te Rotterdam, wonende 
te Rotterdam, Mathenesserweg 98b, 1 voorzitte r bedrijfsgroep "Rijn
en Binnenvaart" afd. Rotterdam der E.v.c., echter verscheen even 
daarna ter plaatse en liet de betrokkenen, na een kort toespraak
je, met handops tekàm ·s tenunen ov ef de v raags 11 op Zaterdagmiddag en 
Zondag· werken of niet, nadat de noodzaak daartoe te laat(2 minu
ten) kenbaar was gemaakt door de havenbaronnen". Men bleek niet 
te willen werken. 

Het gevolg hiervan was, dat de Scheepvaart Vereniging Zuid 
de 11 werkboekjes 11 der hierbij betrokken havenarbeiders deed intrek
ken (welk feit strafmaatregelen doet veronderstellen). 

In de morgen van Maandag, 10 No�ember 1947 was het aantal
havenarbeiders, dat niet wenste te werken, vermeerderd met hen, 
die zich solidair verklaarden, gegroeid tot circa 250 man • 

Het bestuur der E.v.a. wilde met deze groep in de open
lucht vergaderen, doch de politie stond zulks niet toe. Daarna
besloot de E.V.C. te 14 uur die dag( Maandag 10 November 1947) 
in de grote zaal van °0deon" aan de Gouv ernes traat 50 - 72 alhier
(zaalcapaciteit circa 1000 personen) voor de stakers een vergade
ring te beleggen, van welke bijeenkomst hier een kort verslag 
volgt. 

Aanwezig circa 1000 personen.

van Os, Leendert, voornoemd, opent te ruim 14 uur de ver
gadering en zegt, dat dit conflict gezien moet worden als een 
spontane uiting der arbeiders zelf, een gevolg van hun vele grie
ven en het feit, dat de werkgevers weigeren met hen over deze grie
ven in onderhandeling te treden. Wanneer de arbeiders 1 minuut te 
laat komen worden zij zwaar gestraft. Nu echter was de Scheepvaart
Vereniging Zuid te laat. De arbeiders.moeten zich tegen zulk een 
behandeling verzetten, want zij is van werkaeverszijde weer een 
proefballonnetje hoever de werkgevers wel k�nnen gaan. 

van den Berg
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van den Berg. Anton, geboren 23-3-1903 te Rotterdam, 
wonende te Rotterdam, Huijgensstraat 13b, voorzitter der E.v.a. 
te Rotterdam, zegt, dat - hoewel het de laatste 2 maanden betrek
kelijk rustig in de haven geweest is - er van werkgeverszijde 
niets is gedaan om aan de rechtvaardige eisen der arbeiders tege
moet te komen. Ook de nieuwe direateur, de heer Ba.x, heeft op de 
eerlijke p oging van de arbeiders om hem in onderhandeling met de 
E.V.c. te doen treden, afWijzend beschikt. Dit conflict is dan
ook weer de druppel geweest, welke de emmer deed overlopen. 

Spr. wijst ten stelligste de bewering af dat over dit con
flict in de boezem van �.het bestuur der E.:Ir.C. onenigheid 
zou heersen; dit praatje is van werkgeverszijde de wereld in ge
schopt. Het gevolg van dit conflict is de chaos, meent spr •• 

De arbeiders zullen van nu af dan ook weigeren afspraken 
na te komen, welke buiten hen om zijn gemaakt. Spr. hekelt de z.g 
vrije aanneming van en het uitlenen van arbeiders, enz., en zegt, 
dat aan de monopolie positie van het scheepvaartkapitaal een eind 
moet komen. Er worden fouten gemaakt; wellicht was het mogelijk 
geweest dit conflict te voorkomen, wanneer de E.v.c. een en ander 
had geweten. Deze korte stakingh'treffen de arbeiders in de gezin
nen, ma.ar een algemene staking acht spr. nog niet mogelijk. Er 
zijn evenwel wel andere middelen om van dê verz"'etsgeest onder de 
arbeiders te doen blijken. Van nu af aan zal het gekrenkte rechts 
gevoel omgekeerd evenredig zijn aan het plichtsgevoel� dus vanaf 
dit ogenblik zal er in de Rotterdamse haven geen plichtsgevoel 
meer bestaan en als er dan van saboteurs n:cttxgKQ:odc:ell van 
Nederland's opbouw wordt gesproken, 2,eggen"wij" : 11 die zitten 
aan de P. de Hooghweg "-spr. bedoelt hier de Scheepvaart Vereni
g·ing Zuid� aldus spr •• 

Spreker doet vervolgens een hartstochtelijk beroep op de 
eenheid der arbeiders en hekelt op felle wijze de houding van 
het N.V .V •• 

1 van Gijzen, Adrianus, geboren 3-3-1905 te Rotterdam, haven 
arbeider, wonende te Rotterdam, van Harenstraat 4c, die vervolgen 
verslag uitbrengt over het ontstaan van het conflict, zegt zelf 
met nog anderen te hebben geconstateerd, dat het - hoewel er ge
zegd werd dat de telefoonklok 1 minuut voor elf aangaf - 2 minu
ten over elf was toen bekend werd gemaakt, dat er volk moest wor
den aangenomen. Bovendien was het schip, zo meent spr., niet in 
zinkende toestand; het had evengoed met de lading in het dok kun
nen worden opgenomen. 

Op uitdrukkelijk verzoek van van Os, L., voornoemd, 
spreekt thans: 

' 
Kamphuis, Wessel .Tohannes Franciscus, geboren 21-9-1889· Charlois, havenarbeiderj wonende te Rotterdam, Walchersestraat

32b, bestuurslid van het N.v.v., die zegt niet in opdracht van 
het bestuur te handelen en daarom ook niet zijn mening over dit 
conflict te kunnen geven. Spr. vergelijkt echter wel de toestand 
van vandaag met die van 25 jaar geleden, toen het N.v.v. de striji 
moest voeren tegen de t.oenmalige "Federatie van bootwerkers 11 , &&fi

shijd, een strijd, welke aan alle· acties veel schade heeft toege 
bracht. Spr. doet een beroep op de eenheid, daar toch ook het 
N.V.V. de klassestrijd voert en hekelt de wijze waarop E.V.C.ers 
zich dikwijls niet ontzien anders denkenden zel� met geweld te be 

dreigen. 
Het woord wordt nu aan de vergadering gegeven. 

� 
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Door verschillende bezoekers worden opmerkingen gemaakt,
die met het conflict niets uitstaande hebben. Eén echter vr aagt, 
of de financiële schade, weike voor deze dag de arbeiders be
dreigt door de organisatie zal worden uitgekeerd. Spr. heeft 

'zich n.l. met anderen op aanraden/ian Bodegraven, Franciscus,
geboren 19-4-1906 te Rotterdam, wonende Brede Hilledijk 227c 
alhier, bestuurslid van de bedrijfsgroep Transport der E.v.a.

achter de actie gesteld. 
J Gardenier, Cornelis, geboren 31-3-1886 te Hekelingen, 

tremmer, wCIBnde 3e Carnissestraat la alhier, beveelt vervolgens
de 11slow-on 11 

- actie aan. 
van den Berg, A. ,voornoemd, zegt, dat er van 11onze 11 

kant met de gemaakte opmerkingen rekening zal worden gehouden. fDe arbeiders zelf zullen de schade van deze dag moeten lijden. 
Zij moeten dit er maar voor over hebben. 

Spr. besluit met een hartstochtelijk be,roep op de klas
sestrijd, die de arbeiders naar een gelukkig leven zal voeren, 
waar geen oorlog, enz. meer zal zijn. 

Te circa 16.30 uur gaan de bezoekers rustig uiteen. 

Dinsdagmorgen, 12 November 1947, werd het werk hervat.
Van de "slow-on" - actie viel niets te bespeuren tot dusvrerre. 

Verzonden aan , Hoofd Centrale Veilig he ids Dienst,
Javastraat 68 te 's-Gravenhage. 

Procureur-Generaal bij het Gerechtshof, 
fgd. Directeur van Politie te 's-Gravenhage •
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Hierbij wordt U toegezonden een lijst (3 pagina's) in du

plo, houdende personalia van te dezer stede wonende perso

nen, die, werkzaam zijnde bij de Samenwerkende Haven Bedri· 

ven(= S.H.B.), alhier, op 24 Maart 1948 het werk neerleg

den, in verband met de op die dag in de Gemeentera.ad_Y-am 

Amsterdam uitgebrachte motie van wantrouwen tegen de cQm�

munistische wethouders SEEGERS en POLAK._ 

Behoudens� enkele gevallen waarin dit achte!:.__���

men anders is vermeld, bezitten deze mensen de Nederlandse 

nationaliteit. 

-----------------------------------------------------------

VERZONDEN AAN: Hoofd C.V.D., Haag. F.2.
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De Commi saris van Politie, 
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STELLING, Sidonius Franciscus, Amsterdam, 25.1.1917, lasser, worBnde Vro
likstraat 96-I 

STELLING, Willem Frederik, Amsterdam, 15.7.1916, timmerman, wonende Binen
kant 41-I 

STEELO, Johann Coenrad, Rotterdam, 21 Januari 1904, havenarbeider, wonende 
Czaar Peterstraat 47-Ir 

STOFFELS, Theodorus Johannes, Amsterdam, 17.3.1908, havenarbeider, wonende 
Commelinstraat 95 hs. 

STOKHOF, Cornelis Adrianus, Amsterdam, 23 Maart 1898, transportarbeider, 
wonende Nachtegaalstraat 43-I 

STOUTEN, Johannes Hendrik, Leiden, 5 Februari 1906, havenarbeider, Sint 
Willibrordusstraat 38-II 

SUURENBROEK, Johannes Cornelis, Watergraafsmeer, 13.3.1903, winkelbediende, 
wonende Czaar Peterstraat 66-III 

SUURENDONK, Willem Johannes, Amsterdam, 19.11.1908, groentehandelaar, wo
nende Nieuwe Herengracht 141-I 

SUURLAND, Pieter Cornelis, Amsterdam, 7 Mei 1907, los werkman, wonende Van 
Noordstraat 3-III 

SWART, Adriaan, Amsterdam, 29.1.10, havenarbeider, Leeuwenhoekstraat la-hs. 
TAKES, Simon, Enkhuizen, 20 September 1927, grondwerker, Van Boetzelaer

straat 24-III 
TAMMINGA, Gerardus, Amsterdam, 12.9.1915, rijwielhersteller, Van Bosse

straat 78-II 
TAMMINGA, Jan, Kampen, 15.12.1910, stuurman, Manègestraat 6-II 
TATES, Gerrit, Nieuwer-Amstel, 26.4.1896, havenarbeider, Czaar Peterstraat 

97-IIIa
TERSTAL, Johannes Gerardus, Haarlem, 15.11.1913, rijwielhersteller, Ben

tinckstraat 39-II 
TIBBOEL, Barend Andreas, Amsterdam, 31.3.1913, grondwerker, Lange Leid

sedwarsstraat 112-II 
TIER, Hendrik Johannes, Amsterdam, 15.12.1912, havenarbeider, Commelin

straat 85-IIIa 
TIMMERMAN, Johannes Andries, Amsterdam., 19.1.1913, fabrieksarbeider, Nieuwe 

Leliestraat 113-II 
UITMAN, Wijnand Christiaan Bernardus, Amsterdam, 7.2.1892, magazijnmeester, 

Hagedoornweg 18 hs, 
VARKEVISSER, Marinus Albertus, Amsterdam, 29.11.1914, tuinman, Tweede Vo

gelstraat 9 hs. ..-,., .... 
VELDMAN, Johannes Petrus, Amsterdam, 10.10.1907, Timorplein 17-I 
VELDMAN, Josephus, Amsterdam, 1.2.1906, metaalarbeider, Linnaeusparkweg 94 

hs. 
VERBOUW, Gerard Johannes, Amsterdam, 27.3.1915, opperman, Kattenburgeracht 

straat 7-I 
VERBRUGGE, Jan Hendrik Jacobus, Amsterdam, 14.7.1913, havenarbeider, Kleine 

Kattenburgerstraat 118-I 
VERHAGEN, Leonardus Antonius Maria, Amsterdam, 31.7.1888, bootwerker, Von 

Zesenstraat 26-IIIv 
VERHEYEN, Joseph, Amsterdam, 26.7.1912, grondwerker, Van der Hoopstraat 

114-I
VERVENNE, Gerardus Bartholo�eus, Utrecht, 3.12.1915, grondwerker, Beste

vaerstraat 148-III 
VETTE, Pieter Cornelis de, Haarlemmermeer, 23.5.1928, houtbewerker, Groen

van Prinstererstraat lo hs. 
VISSER, Cornelis, Amsterdam, 6.5.1900, havenarbeider, Dirk Hartoghstraat 

14-IIr
VISSER, Gerard Coenraad, Amsterdam, 29.1.1926, los werkman, Conradstraat 

38-II
VISSER, Klaas Albertus, Amsterdam, lo.5.1919, houtbewerker, Govert Flinck

straat 275-I 
zie 2 
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VISSER, Nicolaas, Lemsterland, 24 Juni 1910, havenarbeider, Tuinstraat 179-
VISSER, Petrus, GrotebrGiek, 7.4.1908, tuinder, Pieter Vlamingstraat 19-I 
VISSER, Pieter Johannes, Amsterdam, 18.8.1904, los werkman, Anjelierstraat 

129-III
VLEESCHHOUWER, Michel, Amsterdam, 18.lo.1907, chauffeur, le Weteringdwars

straat 44 hs. 
VLIETSTRA, Huite, Amsterdam, 11.5.1917, grondwerker, Van Hogendorpstraat 

13-II
VOLMER, Bernardus, Amsterdam, 18.3.1901, havenarbeider, Reinwardtstraat 

114-II
VOS, Pieter Jacob, 1.lo.1923, tuindersknecht, Olympiakade 28-III 
VRIES, Dirk de, Leeuwarden, 5.8.1899, grondwerker, Govert Flinckstraat 

171-Iv
VRIES, Johannes de, Amsterdam, 13.5.1919, los werkman, Commelinstraat 77 

hs.; verloor Ned.nationaliteit in verband met dienstne
ming bij de O.T. 

VRIES, Manus de, Amsterdam, 16.6.1917, lasser, Wagenaarstraat 76-II 
WAARD, Cornelis Jan, Maassluis, 14.9.1918, havenarbeider, Oude Zijds Voor

burgwal 193-II 
WAAS, Hendrikus van, Leeuwarden, 15.1.1901, havenarbeider, Vrolikstraat 

4ó hs. 
WAGENINGEN, Rijk van, Gorinchem, 19.lo.1901, sjouwerman, Sumatrastraat 8-

II 
WALGREEN, Pieter Willem, Amsterdam, 24.2.1915, magazijnbediende, Wagenaar

straat 39-II; verloor Ned.mationaliteit in verband met 
dienstneming bij de O.T.; 

WARSEN, Gerrit, Amsterdam, 31 Juli 1901, kolenwerker, Kleine Kattenburger
straat 19-II 

WERFF, Gerrit van der, Amsterdam, 1.4.1905, bewaker, Boomstraat 28-I 
WERKHOVEN, Johannes, Doorn, 13.4.1901, los werkman, Afrikanerplein 17-II; 

verloor Ned.nationaliteit i.v.m. dienstneming bij de 
Deutsche Reichspost; 

WESTERMAN, Johannes, Buer (Dld.), 9.9.1913, los werkman, Blankenstraat 
125-I

WESTRA, Klaas, Watergraafsmeer, 13.2.1920, havenarbeider, Saenredamstraat 
9-I

WEYENBERG, Aart, Doornspijk, 26.4.1913, landarbeider, Commelinstraat 63-II 
WIEGEL, Machiel Adrianus, Amsterdam, 11.11.1895, kolenwerker, Kattenburger-

kade 2-III 
WIELEN, Jan, Zijpe, 1.12.1916, controleur, Willemsstraat 123-IIIa 
WIELINGA, Hendrik, Sneek, 26.2.1908, grondwerker, De Wittenkade 144-II 
WIELINK, Eduard, Amsterdam, 29.11.1917, transportarbeider, le Lleghwater-

straat lo-I; verloor Nederlanderschap i.v.m. dienstneming 
bij de N.S.K.K. 

WIERINGA, Hendrik, Amsterdam, 17.5.1915, havenarbeider, Campanulastraat 14 
hs. 

WIERINGEN, Gerrit Willem van, Amsterdam, 19.5.1917, stucadoor, Palmgracht 
60-II

WIERSMA, Harke, Leeuwarden, 6.4.1921, havenarbeider, Krayenhoffstraat 17 
hs.; 

WILLEMSEN, Gerrit, Hoevelaken, 12.10.1893, havenarbeider, Kattenburger
kruisstraat 12-I 

WILLEMSEN, Hermanus, Amsterdam, 10.9.1897, bouwvakarbeider, Albert Cuyp
straat 207-II 

WILLEMSEN, Johannes, Amsterdam, 30.6.1895, los werkman, Mariniersplein 
30-III

WINTER, Johannes Cornelis, Amsterdam, 5.1.1912, los werkman, Nieuwe Nieuw
straat 12-I 

WITTEVEEN, Lambertus Johannes, Amsterdam, 20.2.1899, havenarbeider, Tweede 
van Swindenstraat 26-III 
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WORTZ, Goesen, Amsterdam, 14.lo.1913, havenarbeider, Vrolikstraat 339 hs. 
WIJNSTRA, Johan, Amsterdam, 6.1.1923, grondwerker, Blankenstraat 83 hs. 
ZANDER, Gerrit, Amsterdam, 14.8.1927, transportarbeider, Tuinstraat 161 hs. 
ZE�AND, Frits van, Amsterdam, 1.4.1917, chauffeur, Kattenburgertussen-

straat 7-I 
ZEGEL, Jan Jacob, Amsterdam, 12.lo.1907, los werkman, Minahassastraat 15-Ir 
ZEGERS, André Christiaan Albertus, Rotterdam, 30.6.1908, matroos, Mercator

straat 16-III 
ZOET, Gerrit, Elburg, 20.8.1899, grondwerker, Linnaeusdwarsstraat 41 hs. 
ZWAAN, Coenraad van der, Amsterdam, 6.4.1901, havenarbeider, Kattenburger

kade 58-I 
ZWART, Jan, Groningen, 14.12.1888, matroos, Da Costastraat 97-Ia 
ZWOL, Dirk van, Amsterdam, 24.3.1924, monteur, Kattenburgervoorstraat 14-I 
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Betreft: Conflict Brandstoffenbedrijf 

l Vo11n.o. J 

Te Amsterdam is heden een conflict ontstaan in het boven
genoemde bedrijf, waarbij ongeveer 900 werkers betrokken 
kumen raken. 

De onmia.dellijke aanleiding; tot dit conflict is de houding 
van de patroons, die weigeren de verbetering van de lonen, 
welke volgens beruissing van het College van Rijksbemid
delaars per 15 Maart 1948 mochten ingaan, door te voeren 
op deze datum. Van patroonszijde wordt vastgehouden aan 
de imperatief voorgeschreven invoeringsdatum van 5 Juli 
1948. De verbetering van het loon bedraa�t 1 gulden per 
week. Het gevolg hiervan is, dat de arbeiders het door hen 
verwachte bedrag van 15 maal 1 gulden niet ontvangen. Reken 
men·daarbij de teleurstelling over het res.ilta t vam de 
loon.onderhan.delimgen, waarbij ook door de Unie-bonden ge
motiveerde en aamzienlijk ho�ere ei sen -waren gesteld, dan. 
ligt het voor de hand, dat de ontevredenheid zeer groot was 
en dat het dus voor de leiding van de E. V. 0.-groep niet 
moeilijk is ·seweest haar discipelen, op te roepen tot een 

1 
algemene staking. Het besluit hiertoe werd genomen op een 
zeer dIUk bezochte vergadering, welke gi steravoncl in ge
bouw "De Leeuw'' werd gehouden,1maar waar he.t absoluut niet 
mogelijk bleek voor buitenstaanders toegang te verkrijgen., 
Het is inmiddels bekend geworden, dat daar de eis is gestel 
het loon te verhogen van 43. 50 tot 48. 75 per week. 
De verhoudingen te Amsterdam li:5len bepaald ongunstig om 
een, zij het dan gedeeltelijk f'unctionneren van het bedrijf 
te mo�en verwachten. Niet minder dan 600 van de 900 werkers 
zijn aangesloten bij de E.V.c., daarnaast zijn ongeveer 
200 man ongeorganiseerd, dus maar al te gemakkelijk tot 
meelopen geneigd e n  heoben de bona-fide vakorganisaties 
te samen slechts ongeveer 100 leden. 

'- Het is niet denkbeeldig, dat de staking zic-.h ook over an
dere steden zal uitbreiden. 
Jiaen bedenke bij uit confljx�t wel de zeer beleng�ijke positie 
van o en.we ers in -het economisr-11 uestel. Immers, öe'Crëk 

e iJk zeer spoeüig zou en ve e rj--err-en min of meer 
belangrijke industrieën door gebrek aan brandstof nood
zakelijkerwijs het bedriji moeten stoppen. 
Door de leiding van de Unie-bonden , .. al getrac.ht worden �on
ta�t op te nemen met de gezamenlijke pa1.,roons, teneinde a-1-
thans de eerder oms�hreven 15 gulden "los te krijgen". De 
door de E.V.c. gestelde looneis kan onmogelijk ver�ezenl1jkt 
worden bianen de huidige loon- en prijspolitiek. 

M.-3, 
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Staking Amsterdamse 
.brandstoffenwerkers 

Op · een gisteravond gehouden vergade
ring hebben 180 Amsteydamse braiid
stoffenwerkers ult ·de dé�a!l.handel be
sloten heden � staking ije gaan. Het 
gaat om een l htoeslag van één gulden 
per week. V r het uit�r,y,an deze 
loontoeslag ad h� 't"óllege van Rijks
)lemlddelaa mder

l

.'d foestemmln\: ge
geven. De eslag\ o c h t met infang 
van 15 M rt j.l., aar m ó e s  t op 5
Juli j.l. wo en ultb taald. · 
Enkele patr ns bet !den van 15 Maart 
af uit. De eren 1-\feigerden dit be-
gonnen op 5 Juli fe betale e ar-
beiders, -werkzaam bij,c;te genoemde 
patroons eisen n'l,l l)iet terugwerkende 
kracht tot 15 Maaî>t uitbetaling van de 
toeslag. 
Zoals bel{end staaict 'het personeel der 
brandstoffenfirma Goe,s In de Alb. Cuyp
straat reeds een week. Behalve bovm
omschreven kwestie 1S bij deze firma nog 
een andere aan de orde. 
Deze -patroon wUde namelijk, toen hij 
begon op 5 Jul! de gulden toeslag te 
betalen, deze op andere wijze, namelijk 
door intrekking van een gulden "koffie-
geld", weer terugnemen. 
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cf l, 3;. 

- ·22 -october !948.

In aansluiting op de desbetreffende berichten, kan thans 

worden medegedeeld, dat de staking van brandstoffenwerkers· 

als geijindigd kan worden beschouwd. 

Bij de voornaamste bedrijven heeft het personeel hedenmor

gen het werk hervat. 

Bij de Amsterdamse Anthraciet Maatschappij heeft het per

sobeel, dat zich hedenmorgen meldde, aanzegging gekregen, 

dat het Maandag 25 October a.s. maar eens terug moet komen. 

De door de E.V.c. gestelde looneis is niet ingewilljgl. 

C2 

1000-7-48 



No. 4948g-4/48 

Brandstoffenwerkers. 

G E H E I M. 

• 
, , 

.� 

l OCT.1948, 1 

�fl�/b 
25 October 1948.

, / 
' 

In aansluiting op dezerzijds bericht N6.4948f-4/48 dd. 

23 dezer, wordt bericht, dat, toen de 34 arbeiders van 

de AMSTERDAMSE ANTHRACIET MAATSCHAPPIJ vanmorgen aan 

het werk wilden gaan, zij van de directie der maatschap

pij een verklaring moesten tekenen, dat zij de gevoerde 
- --

� 
wilde staking afkeurden. Dit werd door 26 man geweigerd,

die daarop weer in staking zijn gegaan. 

• 

• 

Door de overige 8 is toezicht bij hun woningen gevraagd 

in verband met vrees voor molest. 

----------------------------------------------------------

\
F3 
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302-4-'49 .Amsterdam, 12 Janu�ri 1949 

f.., \ ,, :i".J ,J_ es> 0 

Verslag van de vergadering van stakende havenà--rbeiders, gehou
den op Dinsdag 11 Januari 1949 te 14 uur, in f he��1':>9l!l'JVi9' De 
Leeuw11 , Valkenburgerstraat 149 te .Amsterdam, ,- _ _ _

Aanwezig waren ongeveer 100 stakende havenarpe�a-e1s. Zaal-
capaciteit 100 zitplaatsen. ·---

Spreker: Dirk KLE:INffi/lA, geboren te .Amsterdam, 11 Mei 1893, 
Hoofdbestuurder E.V.C., wonende Celebesstraat 49 te .Amsterdam. 

Te 14.20 uur werd deze bijeenkomst geopend en werd onmiddel
lijk het woord gegeven aan KLEINSMA • 

. 

Deze gaf een uitvoerige uiteenzetting over de oorzaak van het 
conflict( waarbij 120 havenarbeiders betrokken zijn) n.l. de 
ploegindeling bij het lossen en laden van de schepen. Door 
steeds een minder aantal arbeiders bij het hijsen te gebrui
ken, tracht de directie hoe langer hoe verder te gaan en krij
gen wij weer, aldus spreker, het afbeul-systeem. 
Spreker besloot zijn betoog mej te zeggen dat het Hoofdbestuur 
van de E.v.c., deze staking ten volle gem&tiveerd· vindt· en 
wekt de aanwezigen op 11 Door te zetten". ·Tevens geeft hij in 

l overweging om in deze staking tevens-op te nemen de eis tot 
� loonsverhogill:g van F.5.- per week. Gezien de verwikkeling 

Nederland-Indonesië is de kans van slagen voor 100% verzekerd. 

Hierna volgde een discussie waaraan door 6 havenarbeiders· 
werd deelgenomen. Tijdens deze discussie kwam een delegatie 
van stakende havenarbeiders ter vergadering. Deze delegatie 
had met de directie geconfereerd over het conflict en het 
daardoor gevolgde onts�ag van de arbeiders. Namens de directie 
werd medegedeeld dat, indien de ontslagen arbeiders zich op 
12 �anuari 1949, op de gewone tijd op het werk zouden melden, 

· het ontslag werd ingetrokken.

Na uitvoerige discussie werd besloten door te staken en aan
deze staking ·een eis �ot loonsverhoging van F 5.- per week
te verb·inden.
Nog werd medegedeel� dat op 12-1-'49, aan de bedrijven, mani
festen zullen worden verspreid, waarin zal worden opgeroepen
tot een vergadering van alle havenarbéiders, om te komen tot
een algehele staking onder de hàvenarbeiders.

conclusie. 80 á 85 % van de aanwezigen waren weinig
enthousiast over deze sta�ing. Het doorzetten 
hiervan is zeer zeker een gevolg van de houding 
van KLE JN SMA. 

p.s.
' 

Hedenmorgen (12-1-'49) is de arbeid aan het Franse cl.cl 
weer hervat door het losse personeel van de II Samenwerken
de Havenbedrijven", nadat aanvankelijk ook het vaste per
soneel van het .Amsterdamse Havenbedrijf aan het werk was 
gegaan. Het vaste personeel heeft, nadat het p.m. een uur 
had gewerkt, het werk weer neergelegd. De lossing van het 
s.s. vlflndt intussen voortgang.

\
]
[ 

Het is in de Am�terdamse haven nog niet voorgekomen dat de 
werkzaamheden werden hervat wanneer een bestaand conflict 
nog niet was opgelost. 

B ·········································�···········
Tevens verzonden aan: r .• :n. R.dam. 
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Cp Dor)derdag,13 Janua;ci. 1949,te 20 uur werd in �de grotë z.aal. van
"Frascati ", o. z. VoorburgwaJ. 304�.AAisterdam, eem openbar:·e vergade
ring voor alle havemarbeiders gehouden, belegd. door het bestuur 
van. de afdeliE!g -APJ.sterdam van de .A)..gemen.e Bedrijfsbomd Transpo:rt
Aani.wezig waren. circa 800 personen. De nonnäle zaaleap1.c1.te1. t 
bedraagt 600 personen. Versierimgen of spandoeken. waren niet 
aaDJgebracht.Personen. m. mil. it;aire uniform werdeim. niet opgeme:dtt. 

Te 20 uu.r opende de voo1:2itter van de afdeling .AAlsterdam, 
1

1&ERSEMA, de vergaderiJmg.. Hij gaf een korte ui teen.zetting van 
de oorzaak en het verloop van het conflict en oefende eritiek 
op "De Volkskralillt"., die naar zijn. mernin.g een omjuiste voorstel
lin.g van zaken had gegeven.., 

Hiemi.a. werd het woord verleend aan de l.andelijk voorzitter,
KLEINSMA, die een overzicht gaf van de loon.situatie in het 
havenbedrijf. Aan. de hand van cijfers toon.de hij aan, dat de 
vaste haven.arbeiders van net .A)'.llsterdams Havenbedrijf gemid
deld F. 2, 50. per week minder ver.dienden. dan de vaste arbeiders 
bij a:ni.dere maatsC'.happije�Ook de nachttoeslag voor de arbeiders
van de samenwe:dtende Havenbedrijven was onjuist en ollll.billijk 
in vergelijking met andere groepen Val,ll. havenarbeiders. 
Door de we:dtgevers was wel aangetoond dat een s.H.B.arbeider 
die vijf nàchten achtereen werkte vrijwel geliJ'k kwam in. loolJl.
met de al'.11.dere arbeiders,maar zij nadden vergeten. te vermelden
hoe de verhouding was wanineer eem1. S.H. B., arbeider minder dan 
vijf llla.ehten. werkte.Aan.- de hamd van cijfers toonde Spreker 
aan, dat dan het versc-.hil in. loon varieerde van F. 7,-- tot 
F. 1 2,-- per week. 
Komende tot de oorzaak van het eanflict,Illllll.het werken. met 
te kleine ploegen.,z;eide KLEINSll[A,dat te:a aJ.le,v..tijde vastge
houden moest worden aan het haJ:J.dhaven van de overeen.gekomen 
sterkte van de pl.oegen. Zou men' dit met doem,daDl was het eind
lllli.et te zien en z.ou men. ten slotte weer tereeht komem bij het
voor de oorlog z.o gehate "jaag"-elill "aangeID.ometll. werk" systeem. 
KLEIN;SMA. ontkende; dat de eisen inzake de lonen eerst tijdens 
dit conflict waren opgekomen.Reeds .meer dan een. jaar waren 
de arbeide.ra bezig Ja1:Trtpr te trachten .bierim verbetering te 
verkrijgen. .. Natuurllhjk zou men wel weer met de opmerking komen,
dat de arbeid�.rs dan meer loom z.ouden krijgen. dan door net 
Ooll.ege van Rijksbemiddelaars was to�gestaan, doch spreker 
verwie:r:p dit verw�eer en zeide,dat men heel goed hetzelfde 
systeem kon. volgen als de andere maatsehappijen gedaan hadden
die,teneimde de hogere lonen t.e motiveren,de arbeiders be
paalde hogere "rangen" hadden toegemeten. 
Tenslotte zeide KLEINSMA dat thans het· woord aan de vergadering
was •. Niet het bestuur beslist wat gedaan. moest worden,maar de 
arbeiders. "Transport" stond achter de arbeiders en het bestuur
adviseerde om door te zetterm., doeh de arbeiders diendem os

beslissing te neme:iai. 



ft> .. 302-A-4-' 49. -2-

\. �

Lwas 

• 

• 

.tliem.a betraden. achtereen.vol.gems een twaalftal sprekers uit 
de zaal het podium.De meesten waren onbel.ali)!grijk en wat zij 
zeidanÀJiet ter zake dienende"reden. waarom het door hen. ge-
8P+Okene niet zal worden VeIDJi;eld. 
Eeni. ui.tz:onderi.:rmg vomdem LINJI]) v aJlll het Vlilllrelilligd O.arg:adoorskalill,
toor, (V.C.K.) e�AAN, bestuurder van de Centrale Bond varu. 
TF aDJ.sp ort arbeiders. 

To. nd..et al tijd even gelukkig gekoz.en bewoordi.Jmgem betoogde . 
LINm dat deze staking tot mislukking gedoemd w�s,zo niet a.1.J"e 
havenarbeiders zi.� daarachter steldetm.Hij stelde voor,daF"'äïle 
bedrijfskernem bijeem zo�den komem om deze aan.gelegeiillheid te 
bespreken. en dat de ui tsl.a.g yan deze besprekilmgeni. d.e verder 
aan te memen .nou.ding van be�uur en arbeiders z:ou bepal.en. 

LA.AN ve:rkl.aarde,dat �eze stakinlg�zo zij doorgezet werd,vol
komen zonder uitzicht was.En bovendien orngemotiveerd. Wamt de 
oorzaak van het eon.fl ict was weggemomem,, doo:ro.at het betrokken 
schip gelost en;. vertrokken was. De 1.oa:n.eisem ware�.aaar zijm 
meoiDg,eerst op de ve.rgaderiElg Val:ll. Dimsdag�ll Ja'Wa.ri l.949�ter 
sprake gekomen.m.j critiseero.e de houdirug van vele Ji.edeDi. van 
ëte E. V. c. die de door de O.B. T. gevoerde strijd met de Scheep
vaart Verend.ging ''Noord", inzake het handhaven. van de arbeid&-

. tijd,niet gesteuni.d haddem doeh
1 

door het uitvoeren van. een 
ochtendtaak en.. het gezelfde dag begi.DDJ..em aan een nacht.taak,
la:oi.ger we:rktelill. dan. overeemigek.omen was" Hij zei."'de dat door het 
bestuur van de c. B.T.een fell.e strijd gevoerd was enJ. nog ge
voerd werd m.et de Scheepvaart Verend.gimg ''Noord" betrefferude 
het handhaven van de arbeidst:i.jd.. 
L.A»r verdedigde het standpun.t van de c.B.T • .3die daze sta!cinig 
niet zou steun.en. met te veml arEm.i. dat de c. B. T.p artij was m
Il� o • .A- o. en. eerst wanneer d!ltt c.; • .A- o. was afgelopem,reohtens 
met lllli.eu we ei sen.. kon. k omarm. 

In zijn beamtwoordin.g van de gemaakte opmerkilingen verwieI.];> 
KLEil'fSMA de bewering van LAANT, dat de 1 o O.llleiseru. eerst; sinds 
eeni. paar dagen op gekomem waxem � verkl.áarde bij nogmaals 
d.at deze zaken reeds meer dan een jaar li.epen.Nh. -een con.f.Lict 
was tdtgebroken.i.,waren de arbeiders,Zijp.s inzienis tereeht,vallll. 
meninig geweest dat deze aaiillgelegenheid geliJ°k.tijdi.g diende te 
worden opgelost. 
Komende tot de beantwo.ordi.r:ng van de vraag "Wat mi verder?",
stel.de KLEilHMA voor dat de aanwezigen zouden stemmen.. over 
het '�latgooien." van het gehele bed.ri..jf VaJlll. de S.H. B. en. van 
het A.H.B. 
Dit voorstel orndervorud van. verschillende zijden. tegenstand. 
()ml.der meer wees LINID erop,dat da aan.wezigen. niet allen stakers 
waren. en dat men. niet kom aaJiJD'.Deroen dat zij de grote massa van 
all.e .Amsterdamse havenarbeiders vertegenwoordigden" Bovendie.m 
was het een openbare vergaderinig en naar zijn mening kon hierin 
met gestemd worden. 
KLEIN SlvIA be stree;d de beweringen van Lilff.J) do eb. deze 1 aat sté on
dervond van verschillen.de zijd.en zoveel steum dat K.moest toe
geveJm. 



e 

1� :r>. 3 02-A-LJ.-' '49. 
" "C 

....3-

Tenslotte werdl het volgende overeenigekomen, 
l"Het AmsterdallLs HaveD.bedrijf wordt tot "besmet" bedrijf ver

kláard. 
2"De in. stakirug z.ijnde arbeiders blijven staken. 

3" Vrijdagmorgen, 14 Januari 1949·,komen alle bedri.jfske:t'Dlen van 
alle havenbe'drijven bijeen. temein.de de zaak t,e bespreken 
en in overleg met het bestuur zal Iill.aar aanleiding van deze 
bespreki.Jmgen de t.e volgen gedragsl.ijn worden. bepaald. 

4-.. Zo nodig zullen, teneinde de k.ern.besprekiJ;ngen a:f te dwingem, 
in. alle bedrijven korte stakiIIDgen van 1 of 2 uur worden 
gep roel aJitee ra... 

5. Zo spoedig mogelijk. ZlllÜ.ie:m,.:aadat de besprekingem hebben
plaats gevonden, de havemarbei.ders weder bijeerugeroepem
worden.

OPMEBKlNfG:E.N: 

Tijd.eDLs het openini.gswoord VaDL SJ!ER'SEVIA werdim: een drietal 
"spionn.en''vatll. de S.H. B.ui t de zaal verwijderd. Ofs(".hoon 
KLEINSMA het hiemede niet eens was,geschiedde dit Ol) aandrailig 
van versc-hillende aanwezigen :em m.et goedvinden van. het Elaat
seiijk BestuurrMen motiveerde.dit door te zeggen. dat dit wel 
een openbare vergaderirug was,maar alleem·voor havemi.arbeiders 
en alle niet-havenarbeiders werden verzocht de zaal te verlaten. 

In. zijn rede beklaagde KLEINS'lA Z,ich over het feit dat hij 
des mórgems door de Politie u�t het hávengebied verwijderd 
was,terwijl de aanwezige bestuurders"waar olillder L.AAN,van lie 
c" B. T. daar wel werden geduld en t,oegel aten.Dit wekt� omt stem
mimg bij de aal'ill.wezigen.KLEINSlVIA zeide dat hij helemaal niet 
wilde adviseren om met de Politie "op de mat te gaan",maar was 
toch van mening, dat de havenarbeiders hun oude reeht van het 
bespreken. van de zaiten en eonflieten. in de nabijheid ,van. 
de "besteekkan.to.ren"(de kantoren waar de losse arbeiders voor 
werlt worden aangewezen)moesten behoude�Dit was een OQde ge
woonte die al tijd gerespecteerd was gewordeJ',)J. en zolang het 
verkeer hiervan geen hinder ondervond en anderen ni�t gemo
le�teerd werden, diende hiertegen niet te worden. opgetreden. 

. 
'Fa 22.45 gi.n..g de vergadering ui teeil! .. 

J PERSCN,.ALIA:
-:1 De in dit verslag genoemde Lil'lD is zeer vermoedelijk idemtiek 
· aan J"oharm.es Oomelis LIND, gebo:cen te lll!lsterdaJit, 27 Februari

'[/ 
1894,havenarbeider,woniende Celebesstraat 30 hs,; lUD.sterdalll.
In Maart 1948 staakte bi.j i. v.m.de motie tegem de C..P.N.;.wet
houoors. 
De personalia van. KLEINSl1!.A en SIERSEM.A -worden als bekeEJ.d ve:tt-
orudersteia.. 
---�-.---....-....... �----...---'----�..._, _______ .....,_ ............. ________ _

\),. )>� 

Tevens afschrift aan:

t 

ID.R'dam 
ID.Haag 
Bm.Asd, 
HC Asd. 
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ALGEMENE BEDRIJFSBOND TRANSPORT 
VOSSIUSSTRAAT 24 '\ ��STERDAM TELEFOON 23864

). 
\ ., AMSTERDAM, 11 Januari 1949

Staking Amsterdams'· Havenbedrijf 
. )' 

.,. 
.. 

Op Binsdagmol'.gen 11 Januari is �n actie uitgebroken aan bovengenoemd
be.drijf. HET GEHELE VAST� PER�ONEEL !IS HIERBIJ BETROKKEN
EN EEN AA?lfTAL S.H.B.-ARBEIDERS. De oorzaak hiervan was, dat de
arbeiders weigerden met minder mensen in de ploeg te werken dan als regel
geldt. Hierna volgde ontslag. De overige arbeiders verklaarden zich solidair
met hun makkers ·en verlieten eveneens het werk.
Dinsdagmiddag waren alle betrokken arbeiders in vergadering 1bijeen en
uit de discussies Jbleek, dat meii reeds lange tijd bij het A.H.B. bezig ·was
aan de ploegen te tornen. Bovendien wel'd er geklaagd over de lonen, hetgeen
zeer ·begrijpelijk is.
Op áeze vergadering weiid ibesloten, dat:
1. De ploegen gehandhaafd moeten worden.
2. De lonen moeten w�J:n vellhoogd.
3. De toeslag vO"or nae . beid voor de S.H.B.-arbeiders gelijk moet zijn

aan die, welke aan de vaste maatsc.bappijarbeiders wordt gegeven.
DE ARBEIDERS WAREN BEREID VOOR DEZE EISEN DE STRIJD
AAN TE BINDEN. DIT IS NIET EEN ZAAK VOOR DE VASTE ARBEI
DERS.VAN HET A.H.B. ALLEEN, DOO:a: VOOR ALLE HAVENARBEI
DERS IN WELK BEDRIJF_DAN OOK WERKZAAM!
Teneinde de •bovengenoemde ,punten met elkaar te ,bespreken roepen wij
U op voor een

�. OPENBARE VERGADERING 
l 

voor alle havenarbeiders, welke gehouden wordt 

op Donderdag, 13 Januari 1949, 
's avonds om 8 uur in gebouw "FRASCATI" 

0. Z. Voorbu.rgwal' 304
KOMT ALLEN! HET BESTUUR
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f Betreft: actie havenarbeiders 1 Vol,...no.' 
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Ge h e i m  , ·�r.x.r;J-& f sJ 

In aansluiting' op eerdere beri"hten, dez;e actie betreffende, 
kan worden medegedeeld, dat op vergaderingen van de staken
de arbeiders, gehouden in de kleine zaal van ''Krasnap olsky" 
op 17 Januari j .1. , we ru be �en: 

a. de staking voort te zet ten;

b. mede door middel van. het verspreiden van pamfletten te
bewerkstelligen, dat ook de thans nog werkzaam zijnde
S • .ti. B.-arbeiders bij andere bed,rijven dan het A. H. B.,
zullen gaan staken.

Tevens kan worden gemeld, dat rekening moet worden gehouden 
met de omstandigheid, dat het nu nog werkende toezi�htnou
den.de personeel van het .Amsterdams Haven Bedrijf, de arbeid 
zull-eft neerleggen, omdat door de bedri'jfsleiding van hen 
wordt verwaC'.h t, dat zij ge:tieel of gedeeltelijk de taak der 
stakende werkers zal ovememen. 

In de kr·ingen der stak.ers voelt men niet veel voor het 
1 okken van soliàari tei ts-acties in andere bedrijvet1 • 

' 1 

., 

M.-2 • 



ALGEMENE BEDRIJFSBOND TRANSPORT 
(E.V.C.) VOSSSIUSSTRAAT 24, AMSTERDAM, TEL. 23864. 

!Amsterdam, 17 Januari 1949. 

Oproep aan de havenarbeiders 
Sinds Dinsdag, 11 J�nuari 1949, zijn de vaste arbeiders van het Amsterdamse 
Haven •Bedrijf :in staking. Ook een deel <van de S.H.B.-arheiders is hiei,bij 
betr-0kken. 
De oorzaak was: 

Met minder arbei·ders in de ploeg werken. 
Tevens hebben <le "vasten" van het AJH.B. de eis gesteld in loon gelijk ge
steld te worden met de vaste arbeiders der andere maatschappijen. 
Ook bedraagt bun uitkering ibij ziekte en ongevallen 20% minder dan van 
hun kameJ:aden van diverse andere m.aatschappijen.

De S. H. B. arbeiders wachten reeds an_derhalf 
jaar op een bèslissing, dat zij voor nachtwerk 
een -betere beloning ontvangen. 

Op Donderdag, 13 Januari j. l., vond een vetgadering plaats van havenal'bei
ders, die ibuitengewoon druk bezocht was. Na vele discussie� w�d besloten 
nog geen uitbreiding aan de staking te geven doóh te trachten door be.s:pre
ki.ngen met de werkgevers de eisen ingewilligd te hij-gen. 

Deze bespreking heeft plaats gevonden, zowel met de directie van het A.H.B. 
als met die van de S.H.B. 

' 

Geen enkel resultaat kon worden bereikt! 
Op Maandag, 17 Januari, 'Zijn de stakers in vergadering bijeen ,geweest. Alge
meen was men van mening, dat de werkgevers het conflict op de spits drijven, 
door .heden opnieuw S.H.B.-arbeiders te besteken voor het Amsterdams 
'Haven'be<ll'ijf, alwaar de arbeiders in staking zijn. 

· U zijt het er afüm over eens, dat de gestelde eisen billijk zijn en dat zij moeten
worden ingewilligd.

Daarom S.H.B.-arbeiders, die nog werken, sluit U bij Uw stakende kame
meraden aan!' D.U.W.-arbeiders, weigert alle werkzaamheden in de haven!
De eis voor betere nachttoeslag geldt ook voor U!
Vaste havenarbeide1-s van alle maatschappijen, neemt ernstig in overweging
de stakende kameraden te ondersteunen in hun strijd!

Ook Uw lonen moeten worden verhoogd! 
\ 

De stakers kunnim zidh. dagelijks melden aan het stakingslokaal in de Cz�ar 
Peterstraat ,23. 

Het Bestuur. 
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Datum: 22 Januari 1949 

Onderwerp: Vergadering der brandstoffenbewerkers te Arnhem 

waarin werd besloten tot staking. 

A:...;. ..- '-K/J· s-p4.f. •·"'- � "!Y!

22 Januari 1 9 49 Datum van ontvangstbericht: 

-

Betrouwbaarheid berichtgever: ze er betrouwbaar 

Waardering bericht : 

Tevens bericht gezonden aan : 

Medewerkende instanties : 

Ondernomen actie : 

972 • 300 • Xll • '48 

idem 

Burgemeester van Arnhem . 

rrocureur-Generaal te Arnhem. 

geen. 

� De bij dreigende stakingen gebruikelijke 
maatregelen zijn genomen. 



Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
te 
1 s-Gravenhage. 
--------------

VERSLAG van een vergaderiög der brandstoffenbewerkers te Arnhem,ge
-------- houden o.l:' Zaterdag 22 Januari 1�49 te Arnhem.

Aanwezig ,4 �ersonen exc.Lusief het bestuur. 

S.r REKÈRS:
Ko

.l:'.l:'ens,.1.id van de u'IJNIE VER.KEER 11

Schut, voorzitter der NedEr.L .Kath.Bond van Transb' .Arbeiders.
D�ze vergadering is beiegd door de drie samenwerkende transportbonden, 
n.�.de Centrale-,de Katholieke- en de Christelijke Transportarbeiders
bond,welke verbonden zijn in de UNIE VERKEER.
De bedoeling van deze vergadering is,dat de leden zich uits�reken naar
aanleiding van het conflict,dat tussen de werkgevers en werknemers is
gerezen in verband met de niet betaling van loon met terugwerkende
kracht en vacantiegeld,en dat zij een beslissing nemen,of al of niet tot
staking zal worden overgegaan.

• De vergadering staat onder leiding van L .Reit sma \"lonende te Arnhem,
/Christ. voorzitter van de Afd.Ärrihem der Nederl.Bond van/Fabr.en Trans�.arbeider 

die t t= 1 b uur de aanwezigen een welkom toeroept en daarna het woord 
geeft aan de syreker Kopyens. 

Deze geeft in een kort en zakelijk betoog een uiteenzetting van de ac
tie die de UNIE VERKEER in het afgeloyen jaar heeft gevoerd en van de 
stand van zaken in het gerezen conflict te Arnhem. 
Het gaat om de eis der arbeiders tot uitbetaling van een loondverhoging 
van tlerugwerkende kracht die door het COLLEGE VAN RIJKSBEMIDD.h:LAARS wa.s 
goedgekeurd en tevens om uitbetaling van 2� vacantiegeld over 1948 het
geen neerkomt o� een week loon. 

De zaken staan hierbij zo: 
Arnhem valt wat de loonregeling betreft onder klasse 2.voor 5 Juli 1948
bedroeg dit loon f41.Ju yer week.Met ingang van genoemde datum werd het 
loon in deze klasse wettelijk verhoogd met fJ. .5v per week,met de facul
tatieve be�aling dat dit verhoogd€ loon mocht worden uitbetaald met te
rugwerkende kracht vanaf 1? Maart 1948.Dit was dus niet ver�iicht voor 
de werkgever. 

• 
De u1tbetaling van 2% vacantiegeld over 1�4� was eveneens facultatief 

voorgl:! schreven. 
De werkgevers te Arnhem hebben aanvankelijk geweigerd(in tegensteLling 
tot de werkgeversorganisaties in andere ylaatsen)de eisen tot betaling 
van genoemde loonsverhoging met terugwerkende kracht vanaf 1? Maart 194� 
en de�% vacantietoeslag in te wiJ.ligen.Daarom is in de eerste helft van 
Januari �949 een vergadering van werknemers belegd met als resultaat een 
ultimatum aan de Vakgroey Brandstoffenhandeltaren te ,Arnhem waarin ge
��eigd werd met staking zo niet tot inwi.Lliging van deze eisen werd over
gégaan. 

o� heden 22 Januari 1949 heeft de UNIE VERKEER een brief ontvangen v 
de Arnhemse Werkgeversorganisatie waarin zij mededeelde,dat zij o� 
woensdag 19 Januari 1949 over deze kwestie had vergaderd en had besloten 
de eis tot 2% vacantietoeslag in te vdJ.ligen.Zij blijft echter weigeren 
de loons"lrerho_ging met terugwerkende kracht te betalen. 

zo sta�m de zakendus thans em het woord is thans aan de vergadering 
om een beslissing te nemen. 

De voorzitter Reitsma,die hierna het woord neemt,verzoekt de 
uit ieder bedrijf een man te noemen,die in deze vergadering de 
van de leden kan vertolken. 

Eerst s�reekt dan zekere Verhaaf,diezegtdat,nu de werkgevers de eis 
tot 2% vacantietoeslag hebben ingewilligd,er eigenlijk niets meer te 
eisen valt.De voornaamste grief van de arbeiders is immers toch de



niet betaling van de 15 weken loonsverhoging van terugwerkende kracht 
{ van 1 5 1:aa.rt tot 5 Juli 1948) .wanneer we dat bedrag n .1. f22. 5v van 
de vacantietoeslag aftrekken hoeden we togh nog minstens f2u.- over. 

De volgende s.1,1 rekers echter,namelijk Svaan,Geitenbeek,Berends,van 
Gu1den,Joosten,Dales,�eters en Witjes spreken zich unaniem uit tegen 
een com.i,.,romis.Zij verklaren allen dat de actie wordt gevoerd in de eer
ste vlaats voor de loonsverhoging van terugwerkende k�acht.Deze eis is 
niet ingewiJ.J.igd;dus staken. 

Vooral de laatste svreker 1/itj es, als chauff.eur werkzaam bij de brand
staffenhandel Riemer te Arnhem is fel in zijn argumentatie.Hij zegt, 
dat wanneer wij nu eên comvromis met de ba.zen sluiten,dezende volgende
keer wanneer dit gelegen komt,weer een loovje met ons zullen nemen • 
.fij moeten de bazen laten z�en,aldus Witjes,dat niet zij,maar wij de 
baas zijn. 

Hierna neemt bestuurder Schut het woord en zegt dan hij aan de ver
klaringen van de leden niets meer hoeft toe te voegen en dat hun mening 
over deze zaak ook de zijne is,ondanks het feit dat de patroons de 2% 
vacantietoesla.g hebben ingewilligd. 

Jitjes krijgt vervolgens nog even het woord en deelt de vergadering 
mede,dat'hem ter ore is gekomen,dat in de Vakgroepvergadering oy j.l. 
woensdag slechts 1.? Arnhemse .1,1atroons aanwezig waren en dat het voor-

" 
stel tot uitbetaling der vacantietoeslag door hen aangenomen was met 
'{ tegen b stemmen.In aanmerking nemende,a.ldus Witjes,dat er ongeveer 
4v vatroons te Arnhem zijn is er dus wel degetijk reden om de actie 
door tl:! zetten. 

Ov voorstl::!l van voorzitter Reitsma wordt daarna schriftelijk gestemd 
over de staking.De uitslag van deze stemming is: 

'(2 stemmen voor staking 
2 stemmen tegen staking 

De vergadering besluit dat de staking op Maandag 24 Januari 1949 te 
ö uur in zal gaan. 

S�reker Ko�pens betoogt 4ierna dat de uNIE VERKE�R volledig achter 
deze actie staan.Denk er echter om,aldus spreker,dat geen dingen gedaan 
worden die onverantwoord zijn,want de politie loert op jullie. 

•.rot slot krijgt voorzitter Reitsma het woord,die de aanwezigen even� 
eens bevestigd,dat de wil der vergadering ook zijn overtuiging is.Hij 
waarschuwt echter de aanwezigen om het hoofd koel en het hart warm te 
houden.zoals bij elke staking,aldus spreker,zullen ook hier slachtoffers 
va1len,zoalsde ouderen onder jullie,die b.v.bij hervatting van het werk 
niet weer terug hoeft te komen.Houdt er rekening mede dat jullie voor 

� die mensen ook solidair moeten zijn in de strijd voor inwilliging van 
onze rechtvaardige eisen.Wanneer de staking is be�onnen,d.oe u� niets 
oy eigen hoatje doch altijd via het stakingsconût�.Laten wij allen op 
a.s.Maandag te 8 uur hier weer vresent zijn teneinde rustig onze taak 
te bes.1,1reken.Het leveren van brandstoffen aan ziekenhuizen en bakkers 
zal bij gebleken noodzakelijkhètd geschièden,zulks ter beoordeling van 
het stakingscomité.Dit comité zal uit 9 ma.n bestaan en wel uit elke 
bond drie man.onze taak bestaat a.s. Maandag o.a.in posten en opletten 
of misschien ook andere transportondernemingen het werk overnemen. 

Syreker besluit met de mededeling,dat hij va.n allen zelfbeheersing en 
vastberadenheid verwacht.Te 17.2v uur gaat de vergadering uiteen. 

j De vergadering had een zeer ordelijk verloop. 
/

' 
De in dit verslag genoemde Witjes is waarschijnlijk identiek met 

� Wilhelmus hendrikus �s geboren te Arnhem 31-8-1897,chauffeur,wonen
_ ... te Arnhem Tuinstraat �.Wit'jes is of was althans in 194tl Waarheidslezer. 
�

}
De in dit verslag genoemde ��ters is waarschij?lijk identiek met Gerha.r

p dus Reinerus _t.1w.,rs,geboren te Arnhem 29-1-1917,wonende te Arnhem Brou
-;, werstraat 1Ja.�eters zou volgens inlichtingen lid E.v.c.zijn. 

Overigens is uit niets gebleken dat de E.v.c.leiding of c.�.N.leiding 
zicij met deze actie bemoeide. 
cl:NDE/ 
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Op Zondag, 23 .Januari 1949, te 10 uur heeft li.n..de1 "Gongreszaal 11 "'El
van "Krasnapolsky, Warmoe ss traa t ,Amsterdam, een vergadering 
plaats gehad van de vaste havenar�ders van .Amsterdam.De ver
gadering was belegd door de_�ta��g-�erdam Vl:Yl de �lgemene

Bedrijfsbond Transport en werd bijgewoo�d door circa 500 per
sonen.De zaalcapaciteit bedraagt ruim 400 personen. 

De vergadering werd met een paar welkomstwoorden geopend door 
BEUKMAN ,waarna direct het woord werd verleend aan de algemeen 
voorzitter ICT..EJNSMA. 
KLEil1SM.A begon met te verwijzen naar de havenstaking van 1946. 
Toen is het voorgekomen,dat verschillende genomen besluiten 
organisatorisch niet geheel juist waren geweest en om dit te 
voorkomen had de A.B.T.�emeend deze vergadering te moeten be
leggen.Dóor de arbe iders was beslist,dat �vergadering�--. 
leen��gankelijk zou D1.1J.J:.OQ;r <ie v:aate_�_l'IJ.'b�rs en dat 
ook de Fërs geweerd moest worden.LA.AN,bestuurder van äe Oen
trale Bond van Transportarbeiders was wel toegelaten,doch zou 
niet mogen spreken omdat deze staking geheel in handen was van 
de A.B.T.(Uit de zaal werd opgemerkt dat het niettemin een b& 
wijs van "goodwill" zou zijn,als LA.AN wel het woord zou mogen 
voeren.)KLEINSMA antwoordde,dat dit een A.B.T.eangel egenheid 
is en merkte op,dat de E.V.C.bestuurders ook niet mogen spre
ken op vergaderingen van de c .• B. T. 
Vervolgens gaf KLEINSNJ.A een overzicht van de staking,de aan
leiding tot het conflict en de gestelde eisen.Hij betoogde, 
dat de eisen van de losse arbeiders en hun strijd tegen ver
slechteringèn ook de vaste arbeiders �angaan,omdat ook deze 
laatsten vandaag of morgen voor hun belangen zullen moeten 
opkomen.De besprekinge�met de directies van het A.H.B.en de 
S.H.B.hebben geen resultaat gehad,evenmin als het onderhoud

met de B.M.Wel was de Bur�meester van mening dat de eisen 
van de àrbeiders gerechtvaardigd waren en had hij,nadat hen 
de zaak uiteengezet was,g ezegd dat de huidige betaling van 
de losse arbêiders "geen loon'' was. 
!CLElNSMA was van mening,dat als de vaste havenarbeiders een

paar dagen meestrijden,het conflict tot een goed einde ge
bracht kan worden,lJant el is er thans geen stagnatie in de 
haven,deze zal vandaag of morgen,wanneer meer schepen binnen
komen,niet kunnen uitblijven.En een eventueel doorsturen van 
de schepen naar Rotterdam of Antwerpen zal niet baten,omdat 
de stellll van déze havenplaatsen verzekerd is. 
Maandag,24 .Januari 1949,zal eergvergadering met de stakers 
plaats hebben.Op deze vergadering zal de verder in te nanen 
houding inQiàQil: bepaald worden.Maar KLEJNSMA kon n�al wel 
zeggen,dat,ongeacht de houding van de vaste havenarbeiders 
de staking doorgezet zal worden.Al zullen er dan misschien' 
andere en krassere maatregelen moeten worden genomen. 
••Dit is geen s tunt v.an de E.V. o. ", aldus KLEJNSM.A. De thie
bonden stellllen de staking niet officieel omdat zij partij 
zijn in llet _c • .A.O.Maar moreel staan zij achter de staking en 
de in de Db.iebonden georganiseerde arbe.iders die staken worden 
door de bonden gesteund. 
Aan-net einde v�n zijn betoog wekte KLEJN.sM.A de vaste arbei
ders op om wel naar het werk te g�an maar niet te werken vó6r 
de directies overleg gepleegd hadden. 
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Hierna werd het woord verleend aan de hoofdbestuurder ven de 
E.v.c. B.van der HEUL,die direct begon met een dringend b&
roep t�-0:oen op de vaste havenarbeiders om de strijd van Ce 

) 

losse arbeiders te steunen. 
(Nauwelijks had Van der HEUL een paar zinnen gezegd,of uit 
de zaal klonken hevige protesten en werd er geroepen dat 
hij geen havenarbeider was en geen deel uitmaakte ven de 
.A.B.T.) 
Van· der HEUL beweerde,dat hij als hoofdbestuurder van de 
E.V.C.het recht had om te spreken.(De protesten gingen even
wel door en Van der HE([. hield zijn mond.) 
Nadat de orde was herstel.d,en Van der HEUL gezegd had,dat 
hij dan later w�l zou spreken,(wat hij niet gedaan heeft), 
was het woord aan de aanwezigen,waarvan � 14 personen 
zich voor discussie opgaven. 

, .Als eerste spr.ak een talleyman van het Verenigd Cargadoors
kantoor.(Ult de reacties uit de zaal kon woraen-Opgema""äkt 
dat -á.-ft een bestuurder van de E.V. c. was. ) 
De spreker deelde mede,dat hij,na door deze te zijn uitge
nodigd,een onderhoud had gehad met de heer ZEEMAN. ZEEM.AN 
had gezegd,dat er besprekingen in de loonconmissie waren ge
weest en dat de nachttoeslag voor de S.H.B.arbeiders verbe
terd wou worden.Dit en verschillende andere uitlatingen'"van

ZEE� hadden de spreker de overtuiging ge/geven.,dat er voor 
de arbeiders winst zat in dit conflict.Het is alleen een 
prestige kw�stie gervorden.Volge�s de spreker moesten de i:este 
arbeiders er bij hun directies op aandringai en deze eisen 
door staking kracht bijzetten,dat ten eerste de A.B.T.erkend 
werd en ten tweede dat een datum genoemd zou worden waarop 
de toeslage�sen ingewilligd zouden worden._ 

De tweede spreker,K.N.s.M.,verweet KLEINE:MA,dat hij de sta
king had uitgebreia door het opnemen van nieuwe eisen.Hij 
beweerde,dat bij een plaats gehad hebbend onde�houd in Den 

-Haag met nadruk was gewezen op de eisen van de s.H.B.arbei-.
ders.Deze vergadering kon ten aanzien van staking geen be
s!uiten nemen,omdat daartoe alleen na schriftelijke stem-
ming kon worden besloten.

De derde spreker was niet ter zake dia:i.ende en blijft on
vermeld.

De vierde spreker�KELLER,Koninklijke Hollandse Lloyd,zeide
dat K�SMA natuurl1;jR wer-"grëag zou wîllen dat alle vaste
arbeiders uit hun bedrijven gingen,maar dat hij daar nog lang
niet vóór was.In een onderhoud met zijn direc·tie had hij
duidelijk gemaakt dat de vaste arbeiders van de Lloyd zeker
niet met "onderkruipers" zouden werken. Voorts beweerde hij
dat de kern van de S.H.B.de toezegging reeds ontvangen. had'
dat de toeslagen voor nachtarbeid verhoogd zouden worden.

De vijfde spreker wtlde zich solidair verklaren met de eisenvan de S.H.B.arbeiders.Het is waanzin om te zeggen dat de eisen gerechtvaardigd zijn als men deze eisen niet wil steunen.�dereen zegt dat de eisen billijk zijn waarom deze danniet gesteund? ' 
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De zesde spreker,v.c.K.,zeide dat in dit bedrijf ni�t met o�
derkruipers wal worden gewerkt en dat de directie dit ook niet 
zal proberen.Hij�oemde de eisen gerechtvaardigd en vroeg zich 
af hoe deze het beste gesteund kunnen worden.Hij stelde voor 
om bv.Maandag te staken en de eis te stellen.aan de dire�tie
om overleg te plegen met de Scheepvaartvereniging ''Noord• 
Dinàdag zou het werk hervat kunnen worden,maar was er nog 
geen resultaat,dan diende Woensdag weer gestaakt te worden. 
En zo doorgaan tot resultaat was bereikt. 
Verder verklaarde hij waarom hij tegen het optreden van Van 
der HEUL geprotesteerd had.Hier weren havenarbeiders aan het 
woord en daar moest Van der HEUL buiten blijven.KLEINSMA kon 
het heus wel alleen af. 

De zevende spreker ,K.N .s.M. ,noemde de eisen billijk m�ar wees 
op de slechte strijdgeest bij de K.N.S.M.Van de 800 weekgel
ders,waren er slechts hoogstens 50 aanwezig.De mensen zijn -
niet tot staken bereid ende spreker wil.de geen verantwoorde
lijkheid aanvaarden bij zo'n slechte stemming. 
Voorts vroeg hij of de kern van de S.H.B.ervan op de hoogte 
was.dat er reeds besprekingen hadden plaats gevonden en er 
�eeds toezeggingen waren gedaan. 

De achtste spreker,STERK,bestuurder C.B.T.,critiseerde de 
wijzewwaarop deze vergadering was belegd en beweerde,dat 
in dit conf iot gespeeld werd met d.e belangen van de arbeiders • 
Na een artikel uit "De Transportband" van 11 Januari 1949 te 
hebbèn geciteerd,zeide deze spreker dat dit artikel vol teg9n
strijdigheden zat.Ook de eigenlijke oorza�k tot het conflict 
was z.i.niet goed,omdat t.a.v.de grootte van een ploeg niei:B 
was vastgesteld en door de arbeiders van het .A.H.B.reeds lang 
met te kleine ploegen werd gewerkt.Dat verwohillende eisen 
van de losse arbeiders thans ges1Bld moesten worden,was vol
gens de spreker,voor een groot deel de schuld van de arbeiders 
zelf .Ondanks de waarschuwingen van de c. B. 'i'.m dden deze arbei
ders in 1945 een contract getekend,dat nu soms ongtmsti� voor 
hen uitviel.Doo; de Dhiebonden wordt thans hard gewerkt aan de 
verbe°tfring van liet C.A.O.''Waarom niet een pa-ar m�anden €fJ
waoht tot d�nieuwe c • .A.O.in stemming gebracht wordt",zo vroeg 
de spreker.Ook al drijft men de zaak thans op de spits,dan'nog 
is zij niet in een paar dagen opgelost.Het is niet alleen een 
kwestie tusse� de arbeiders en de direotiee,maar ook de Reff)ring 
en de Rijksbemiddelaars spreken een wo�rd mee.Er is geen recht 
om morgen het werk neer te leggen,want behalve de rechten van 
1l.e� C.A.O.zijn er ook de plichten.En. bovendien,als de arbeiders 
é�n week staken,zijn zij in htm financiële positie een jaar 
achteruit.Het teg!Ellwoordige loon van de arbeiders verdraagt 
geen vermindering van inkomsten.Waarbij nog komt dat de reden 
tot staking niet ge:fundeerti is.Be spreker kon zich -voorstellei 
dat men om de p��soon van N.ADORT,die een schoft is,een staking 
ontketende,maar bleef van mening dat de kwestie van de ploeff)n 
geen reden tot staking kon zijn.De spreker wilde deze verga
dering dan ook alleen als informatorisoh zien en ontkende dat 
zij gerechtigd zou zijn tot het nemen van besluiten. 

' 

De negende en de tiende spreker waren niet ter zake en blijven 
hier onvermeld. 
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De elt'dei spreker verklaarde zich vóór staking.Hij zeide,dat 
het de plicht van de vaste arbeiders was om de losse te steu
nen. "Staken we nu niet,dan moeten we het toch vandaag of mor
gen doen." 

Het door de twaalfde,dertiende en veertiende sprker beweerde,· 
kan,als niet ter zake d:i.enende,onvermeld blijven. 

In zijn beantwoording van de sprekers verwierp KLEINSMA de 
"reken tactiek" van STERK en zeide hij ,dat de stakers niet am 
het werk zouden gaan op losse beweringen ten aanzien van ver
beteringen in htm positie.Hij eiste concrete voorstellen. 
Voorts oefende hij critiek op het beoordelingssysteem dat o.m. 
bij de K.N.S.M.in zwang is en dat z.i.leidt tot ongemotiveerde 
ontslagen. 
Ten slotte deed hij. nogmaals een dringend beroep op de vaste 
arbeiders om de stakers in hun strijd daadwerkel-ijk te steu
nen en als zij niet tot staking bereid waren,dan in ieder geval 
niet met "maffers" te werken. 
Maar welk besluit de vaste i1rbeiders ook nemen,de staking zal 
Maandag,24 Januari 1949,niet opgeheven ��rden • 

PER.SON.ALLA. 

Ia.Em ::MA , bek end. 

i\Karel Hermanus BEUKMAN,geboren te .Amsterdam,25 Juni 1908, 
bootwerker, wonende Kattenburgertussenstraat 6-II,.Amsterdam. 

�Bertus van der l!EUL,gaboren te Amsterdam, 7 September 1907, 
electrioien,wo.IE1nde Willem de Zwijgerlaan 341,Junsterdam. 

Te 13.15 uur ging de vergadering uiteen. 
----------�-------------------------------------------------

Verzonden aan:M.v.A.,B.M.,H.c.,r.D.Rotterdam en I.D.den Haag. 
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Betreft: vergadering A.B.T. 

G E HE I M. 

Op Maandag, 24 Januari 1949, was door de A.B.T. (aangeslo
ten bij de E.v.c.) een vergader:lng belegd voor de stakende 
havenarbeiders. De vergadering werd gehouden in de grote 
zaal van "Bellevue", Leidsekade te Amsterdal\l en de stakers 
waren door een persoonlijke convocatie verzocht aanwezig 
te zijn. 
De capaciteit van de zaal is ongeveer 1300 personen. Er 
waren ongeveer 1350 stakende havenarbeiders aanwezig; waar
onder geen vrouwen of militairen in tmiform. In de zaal 
waren geen leuzen of versieringen aongebracht. In de om
geving van het vergaderlokaal en daarin werd niet gecollec
teerd of met drukwerken gecolporteerd. 
De bezoekers verkregen toegang op vertoon van de z.g. 
stakerskaart en bij de ingang werden zij in het bezit ge
steld van een stembiljet • 

Te 13,40 uur werd de bijeenkomst.geopend door een (onbekend 
gebleven) voorzitter, die allen een hartelijk welkom toe
riep en mededeelde, dat deze bijeenkomst in hoofdzaak ten 
doel had om door een schriftelijke stemming uit te maken 
of al of niet doorgestaakt zou worden. Hij memoreerde verder 
dat al hoewel voor 14 dagen terug de staking was begonnen 
met een goede 100 man, deze thans was uitgebreid tot een 
aantal van 1800 stakers. De voorzitter verzocht de aanwe
zigen als grote kerels te handelen en in ie te houden dis
cussie kort en zakelijk te zijn en iedereen onbelemmerd 
zijn mening naar voren te laten brengen. Hij gaf daarna 
het woord aan het kernlid van de s.H.B. JAAP WNOON, voor 
het uitbrengen van een verslag°':"' hetgeen ëiëïëern met de 
directie vàn de s.H.B. had besproken. 

Londen deelde mede, dat de kern op Vrijdag j.l. een onder
houd met de directie had gehad en dat het resultaat hier
van nihil was. De directie kon ten aanzien van de ploegvor
ming niet toegeven, daar zij zich uitdrukkelijk het recht 
voorbehield om naar behoefte deze ploegen te formeren. Hij 
deelde verder mede, dat de s.H.B. in onderhandeling was met 
de verschillende scheepvaartbedrijven en dat er een algehele 
looncorrectie in de maak was. Er waren, naar het inzicht 
van de directie, nog te veel z.g. improductieve uren en 
getracht zal worden deze uren productief te maken door b.v. 
het laten schilderen en opruimen van loodsen e.d. Hij had 
de indruk, dat de directie van de S.H.B. ( Jansen en Zeeman) 
onwrikbaar was en dat het z.i. beter was, de aangekondigde 
looncorrecties af te wachten, juist ook, omdat volgens hem, 
de wil tot staken niet zo groot was. Hij stond met deze 
mening niet alléén, omdat er nog een lid van deffl kern naast 
hem stond; in de kern was de stemvvrhouding 4-2. Het beste 
was daarom, dat er schriftelijk over het al of niet door
gaan van de staking gestemd zou worden. Hij waarschuwde 
tenslotte tegen het rondstrooien van "praatjes" die tot 
doel hadden de kernleden "zwart" te maken. Zo W;S er re eds

beweerd, dat de kernleden van de S.H.B. de toeslag reeds 
lang in hun zak hadden. 
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De voorzitter deelde daarop mede, dat de stakers verzocht wer
den o� morgenochtend in de Ozaar Peterstraat aan het stakings
lokaal aanwezig te zijn voor het verspreiden van pamfletten. 
Hij deelde voorts mede, dat het stembureau zou bestaan uit: 
2 leden van het A.H.B., 2 leden van de S.H.B., 2 on-georgani
seerden, 2 anders-georganiseerden en 2 D.U.W.-mensen. Zij 
zouden niet worden aangewezen, doch die mensen konden zich 
vrijwillig uit de vergadering opgeven. 
Tenslotte zou het stakings-comité met enige leden worden uit
gebreid. 

Hierna was het woord aan de le ider van het stakli:ngs-comité 
KLEJNSMA. Hij begon met de vergaderingbezoe kers op te w ekken 
om voóral rustig te zijn en de te houden discussie zonder in
terrupties te laten verlopen, ongeacht of het vó6r- of tegen
standers van een staking waren. Deze vergadering was geen ge
zellige bijeenkomst, doch het was voor een zeer ernstige zaak 
waarvoor men bij elkaar was gekomen. Hij bestreed de bericht
geving in ''Het Vrije Volk 11

, waarin werd gesuggereerd, dat de 
havenarbeiders op sleeptouw waren genomen door de E.v.o. en 
dat zij. eigenlijk weinig voor een staking voelden. Oo� enkele 
kernleden wilden dit zelfde beweren en hadden hem verteld, dat 
zij dagelijks door tientallen stakers aan de jas waren getrok
ken om maar op te houden, hetgeen hem echter nog_geen enkele 
maa� was overkomen. De eerste staker moest nog bij het comit� 
komen met het verzoek om de staking te beëindigen en de schrif
telijke stemming zou �oetan uitwijzen wie er gelijk had. Hij 
gaf daarna een recapitulatie van het gehele conflict. 
Zoals hij gehoord had van London zpu de directie van de S.H.B. 
over looncorrecties hebben gesproken, doch deze toezeggingen 
waren niet concreet en daar hebben wij niets aan. ( a.»Plaus 
vergadering). Hij bestreed, dat deze staking was ontstaan om 
maar actie te kunnen voeren; deze gehele situatie was aan de 
directie van de S.H.B. te wijten. 
Hij wees op de houding van de z.g. vaste havenarbeiders, die 
zich j.l. Zondag tegen een staking hadden uitgesproken. Hij 
kon zich deze houding wel begrijpen en dit wilde nog niet zeg
gen, dat de vaste arbeiders het niet met staking van hen eens 
wa�.Het d�ed hem veel genoegen, dat er onder de stakende 
arbe�ders ook leden waren van de O.B.T. de Christelijke en 
de Katholieke bond en dat zij zelfs in de zaal aanwezig waren. 
De lhie-bonden waren eindelijk eens van hun principe van ge
sloten brandkasten afgestapt en de leden kregen nu een uitke
ring. 
Het werd tijd,dat het roer werd omgegooid en dat de strijd te
gen de reactie werd aangebonden.-Het was een ernstige kwestie 
die rustig besproken diende te worden terwijl de stakers zelf 
maar e ens het woord moesten voeren. 
Wij willen wel aan het werk gaan,maar wij eisen van de werkge
vers toezeggingen zwart op wit.-Mor�n zal er een deputatie 
.van drie man naar de Minister in Den Haag gaan.Kom eerlijk voor 
Uv mening ui t,het..zij v66r of tegen.Het zal geen gemakkelijke 
strijd zijn tegen het 0Havenka.jitalisme";zij willen de ar-l)ei
ders er onder houden en onze taak zal zwaar zijn,maar wij zul
len doorvechten.Hij deelde ten slottea mêde,dat een deel van de 
vaste arbe iders van het v.c.K. vandaag een 24-uur staking was 
begonnen en dat de controleurs van het A.H.B. zioh als staker 
bij het com,6.it� hadden laten inschrijven.-

Uit de vergadering gaven zich vervolgens twintig personen op 
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voor deelneming aan de te houden discussie.-Iedere spreRer 
kreeg van de Voorzitter spreektijd van drie minuten.-
Achttien van deze sprekers waren v66r voortzetting van de 
staking;twee waren er teg.EJR.-Een van deze twee verdedigde het 
bele id van de Unie-bonden en beweerde voorts,dat de Kern te
gen staking zou zijn geweest doch dat de E.v.c. deze leden ha� 
omgepraat.-
Tenslotte sprak het Kernlid,OVERMARS van het v.c.K.,die mede
deelde,dat een aantal vaste arbeiders bij h1lll wel een 24-uur 
staking was begonnen,maar dat de stakers in de zaal niet op 
veel me�r moesten rekenen.-Vooral bij de vaste arbeiders van 
de Mij ''Nederland" en de K.N .s.M. bestond niet veel animo om 
te gaan staken.-

Daarna beantwoordde KLEINSMA de verschillende sprekers.-
Hij begon met te constateren,dat het grootste deel wilde door
staken •• Daarom wil hij tegen de ·s.H.B. zeggen, "Eeerst werken 
en dan onderhandelea" goed,maar dan eerst de· voorstellen van 
de werkgevers op tafel.-Er worden nu wel verbeteringen aange
kondigd,maar we kennen ze niet en hij adviseert de vergadering 
om de staking voort te zetten.-Hij stelt nadrukkelijk vast, 
dat de vaste arbeiders geen "Maffers" zijn,dooh dit zou in de 

toekomst nog wel kunnen veranderen.-Na mij zal BLOKZIJL spre
ken,maar hij zal niet proberen de vergadering te beinvloeden.
Realiseer je goed,det de staking �eken kan duren;Je·kan oolé 
veDliezen,want een overwinning staat ni�t vast.-Zo kunnen er 
schepen naar Rotterdam gestuurd worden.Ik zal daar a.s.Dondei-

dag,op een openbare vergadering,voor havenarbeiders spreken, 
doch wij kunnen op hen slechts een beroep doen maar vertrouw, 
dat dit voldoende zijn zal en dat ze "besmet'' werk zullen 
weigeren.-Ook in .Antwerpen hebben we zo nodig contact.-
De werkgevers zullen vaqalles proberen en we hebben de over
winning niet in onze zak.-Maar er is geen jaFeel ander parool 
dan doorstaken en hij doet een beroep op de anders-georgani
seerden.-Ofschoon zij het niet met het doel eens zijn,staken 
er toch reeds met ons mee,doch dat is vanwege de solidariteit. 
Hijngaf tenslotte een toelichting op welke wijze gestemd dien
de te worden.-Op de uitgereikte briefjes stonden twee woorden 
gedrukt: "Opheffing" en "Doorstaken". Was men voor doorstaken 
dan diende "Opheffing" doorgehaald te worden en omgekeer.d • 

De voorzitter deelde mede,dat Berend BLOKZIJL was weggeroepen 
zodat eerst tot stemming zou -worden overgegaan.-Hij formeerde 
daartoe,mit de vergadering,het stembureau,waarvan de leden de 
stembriefjes uit de zaal ophaalden.Ofschoon bleek,dat enkele 
stakers niet in het bezit waren van e en stembriefje,werd be
sloten geen stembriefjes me er uit te reiken om te voorkomen 
dat de mogelijkheid om twee maal te stemmen bestond.-

Te 16,20 uur kreeg de algemeen voorzitter van de E.v.c., 
BLOKZIJL,het woord. 
Hij sprak: De havenarbeiders in .Amsterdam hebben het werk nee� 
gelegd ,de metaalbewerkers van de N.D.s.M. staken,de vrouwen in 
dienst van de Gemeente Amsterdam laten stoffer en blik rusten 
en de bouwvakarbeiders legden troffel en hamer neer;meer dan 
3000 stakende mannen en vrouwen zijn äe tolk van de need der 
arbeidersklasse,een nood die niet afneemt,doch zal toenemen 
indien de arbei�ers ni�� willen strijden.De zaal is gelukkig 
nagenoeg te klein,er ziJn beloften gedaan aan de kern en er is 
gezegd er komen verbeteringen en er komt een nieuw�c.A.o. 
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Maar wat is in 1949 een O.A.O. en in het bijzonder tot de 

N.V.V.ers in de zaal zegt hij, een C.A.O.is een' dictatoriale 

overeenkomst zonder dat één arbeider een stem in het kapittel
heeft gehad.-.Als de leden van d e Centrale Bond weten 1B vertel
len dat er in Den Haag besprekingen zijn geweest,dat stelt 
hij'vast,dat onze opvattingen anders zijn.-Want wij zijn van
men:i.ag· dat een bestuurder eerst met de arbeiders moet praten 
en dat hij moet horen wat hem opgedragen worät.-
c.A.O. is een misleidend woord;het was voor de oorlog een re
sultaat van werkgevers en werknemers,doch het staat nu in de 
Staatscourant.-Vragen de arbeiders me er,dan gaat er een streep 
door.-De wie-bonden zeggen:"wat doe je daar tegen" en tegen · 
het college van Rijks-bemiddelaars kan je niet staken .• -
De werkgevers zeggen t egen ons:Je hebt gelijk,je moet meer ver
dienen ,maar wij mogen niet meer betalen 11.Het college van J.Ujrs -
bemiddelaars is een college van "de ondernemers; de loonstop 
wordt door htm met ijzeren hand g·ehanteerd.-De winsten in de 
haven worden steeds groter als resultaat van de loonstop en van 
onze arbeid.-De stakingsbeweging grijpt om zich heen;we moeten 
ons als arbeiders bewust worden,dat we er met praten niet ko
men.-Hij ziet geen verschil tuss·en werkgevers en Regering.-. 
De vraagstukken der arbeidersklasse zijn éé:q. en ondeelbaar.
Wij storten de arbeiders niet in een politiek avontuur,maar 
als het zo is dan kunnen de werkgevers ze van dat avontuur· te
rughouden en er,uithalen.-Niet de E.V.C.dwingt_de arbeiders 
tot staken maar de Regering.-Een loon van f.39,50 per week is 
een schande en in dat gezin zal armoede heersen • ..Ma.ar als het 
waar is, dat het Nederlandse volk een groot gezin is·,dan zijn 
wij leden van dat gezin.-Maar als' de vader,in d-it geval dan de

Regering,met resultaten van onze arbeid naar de kroeg gaat,zal

er armoede zijn in dat gezin.-Er is een onwil bij de Regering 
om lo0nsverhogingen toe te staan,omdat ze geld nodig heeft voor 
een oorlog in Indonesi�.De Regeri.t\g zal de huren met 30 % ve:r
hogen,de arbeiders moeten betalen voo r verzekeiing tegen toe
komstige werkloosheid.-Daartegen moeten wij strijd voeren. 
Die strijd mo eten wij voeren, taai en rechtop, z.o kunnen vre ze
ker zijn van de overwinning.-Het Hoofdbestuur van de E.v.c. 

zegt tegen de vaste arbeiders;11Sluit U aan bij de arbeiders 
van de S.H. B., er mag geen boot meer gelost of geladen worden"• 
Zij die onvoorwaardelijk de za�k der arbeiders zijn toegedaan 
moeten e en eenheid vormen.-Het kapitaal van nu is niet hetzelf- · 
de  als van voor de oorlog.-Het kapitalisme is zwakker gewordtn. 

· Wij arbe id ers zijn de ploeteraars ,maar de resultaten van onze

arbeid worden niet �angewend om <JB meer welvaart te brengen.
Daarom moeten alle krachten gemob�liseerd worden en dat zullen
we doen.-Ik zeg jul.lie,laat elkaar nooit los wanneer we door
gaan met de staking en overtuig and�ren dat. onze strijd hun
strijd is en dat we zonder strijd nièt vooruitgaan.-Wij leven
en daarom strijden wij.-Alleen de strijders hebben de toekomst 
en gaan voorwaarts bewust van eigen kracht.-

Een lid van de 1.hiebond,zitting hebbende in het verkozen stem
bureau,deelde daarna de uitslag van de gehouden stennning mede.
Ui tgebrecht waren in totaal 1308 stemmen,waarvan 40 blanco 
19·9 voor opheff.ing en 1069 voor voortzetting van de staking.-

De voorzitter van de bijeenkomst deelde tot slot mede dat·het 
stakingscomi tê met enkele leden was uitgebreid, o.m. n�an.de hij 
namen van(fonetisch weergegeven).ANGELBE�,NR01'.A VARKEVISSER 
VAN ]�KEREN en CORDIEL. -De delegatie die naar De� Haag zou g�m 
bestond uit:WILLEMsE,V.ARKEVISSER en CORDIP,. 
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Hij wekte de aanwezigen op om actief te posten en deelde mede 
dat een ui tgebréide in.zameling van gelden voor de solidari
tei ts-ac-tie zal worden g eorganiseerd.-
.Amsterdam zal huis aan huis en straa� voor straat afgewerkt 
worden,zo nodig zal de actie tot geheel Nederland worden ui� 
gebreid.-
Er was inmiddels e en bericht binnen gekomen,dat hedenavond 
te half acht,vanaf de Vismarkt te Amsterdam auto's met haven
arbeiders naar de Hoogovens zouden vertrekken voor het los
sen van een daar liggende ertsvoot.-De voorzitter verzocht 
aan de stakers om er met een ploeg flinke kerèls heen te gaa:i. 
om de arbeiders tot andere gedachten t e  brengen.-
Te 17, 10 uur verklaarde hij de vergadering voor gesloten.-

' 

De vergadering had over het geheel genomen een rustig verlocp 
en de stemming was enthousiast.-

Personalia van de in dit verslag genoemde personen (voor zo
ver kon blijken) : 

Jacob LONDON, geboren te�Den Helder, 29 Maart 1900, van be
roep tinnnerman, wonende te .Amsterdam, Makassarstraat 44-III, 
was in 1932 propagandist v.v.v.o.; lid werkersbrigade, af'wee� 
organisatie P.A.S.; staakte op 24.3.48 i.v.m. motie tegen de 
c.P.N.-wethouders ; 

Dirk KLEINSMA, geboren te ÄmSterdam, 11.5.93 (nadere gegevens 
bekend) ; 

Thomas Sijbrand OV.ERM.ARS, geboren te .Amsterdam, l November 
I9l0, h!avenarbeider, wonende te Amsterdam, Zeeburgerdijk 198,, 
III; staakte op 24.3.48 i.v.m. motie tegen C.P.N.-wethottders; 

Berend BLOKZIJL, geboren te Hogeveen, 29.12.1918 (nadere ge
gevens bekend) ; 

\ 

Bernardus Gerardus .ANGELBEEK, geboren te .Amsterdam, 2 Juli 
l903, havenarbeider, wonende Goudsbloemstraat 146-II te .Am
sterdam; staakte op 24.3.48 i.v.m. motie tegen OlN-wethomders; 

Marinus Albertus V.ARKEVISSER, geboren te .Amsterdam, 29 NovElii
ber l9I4, van beroep tuman, wonende 2e Vogelstrfütt 9 huis te 
.Amsterdam; staakte op 24. 3.48 i.v.m. motie tegen CIN-wethou
ders ; 

Jans François .EKKEBUS, geboren te.Hasselt, 3 Mei 1914, van 
beroep havenarbeider S.H.B., wonende Galgenstraat 4-I te .Am
sterdam; staakte op 24.3.48 i.v.m. motie tegen CIN-wethoudem; 

Barend WILLl!MS:B.N, geboren te .Amsterdam, 6 December 1910, van 
beroep wer�an S.H.B., wonende Laurierstraat 11-I v6ór· te .Aza. 
sterd�m; staakte op 24.3.48 i.v.m.motie tegen CIN-wethouders. 

Tevens verzonden aan : H.c. A'qam, B:n. A'dam,
I.D. •s-Gravenhage en Rotterdam. 

R.H.6 

V • '
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Op Maandag, 24 Januari 1949, zijn de arbeiders, werkzaam 
bij de Brandstoffenbedrijven te Arnhem, Velp en Ooster
beek, tengevolge van een loongeschil, in staking gegaan. 
Het betreft hier arbeiders, aangesloten bij de Centrale 
Bond van Transportarbeiders, de Nederlandse Christelijke 
Bond van Fabrieks- en Transportarbeiders en de Nederland
se R.K. Bond van Transportarbeiders St. Bonifacius. 
De oorzaak van de staking is gelegen in het feit, dat de 
Arnhemse Vakgroep van werkgevers in het Brandstoffenbe
drijf weigert een bedrag van f. 24.--, dat de werknemers 
in bedoeld bedrijf in verband met een loonsverhoging in 
1948 nog tegoed hadden over het tijdvak 15 Maart 1948 
tot 15 Juli 1948, uit te betalen. 
Te Oosterbeek zijn de navolgende arbeiders, werkzaem bij 
de "Gelderse Kolenhandel N.V." te Arnhem, waarvan een 
filiaal is gevestigd aan de Noorderweg te Oosterbeek, 

J1jin staking gegaan: 1. J. Aalbers, wonende Steijnweg ?3 

Jifte Oosterbeek; 2, F. Aalbers, wonende Benedendorpsweg

/1110 te Oosterbeek en 3. J. Bloemink, wonende Janstraat
J te Velp. 

Deze arbeiders zijn, volgens verklaring van J. de Bruin, 
bed.rijfsleider van genoemde N.V., wonende Dennenkampweg 
7 te Oosterbeek, allen lid van de Centrale Bond van 
Transportarbeiders. 
In afwijking met Arnhem en Velp is er tot nu toe in 
Oosterbeek niet door de stakers gepost. 
Bij andere brandstoffenhandelaren in Oosterbeek wordt 
niet gestaakt. De klanten van bedoelde Gelderse Kolen
handel zijn door De Bruin in de gelegenheid gesteld zelf 
hun brandstoffen bij de opslagplaats aan de l'J'oorderweg 
te Oosterbeek af te halen. 
Ongeregeldheden deden zich tot nu toe te Oosterbeek 
niet voor.-
Ei n d e . 
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De braadstoffenwerkers uit Ärlihem, Vëlp·en Uoster-

beek, besloten op een Zaterdag j,l g�µ�ij vergaderin 
heden in staking te gaan. _ -· 

Dit is een gevolg van de houqing der patroons, die 
weigeren de door het College van1Rijksbemiddelaars vast 
gestelde lonen uit te betalen. zoals 1:5elte.rid wèrd in de
ze regeling bepaald, dat een loonsverhoging, die voor 
de Arnhemse brandstoffenwerkera /. 1,50 per. week be
draagt, met terugwerkende kracht van 15 Maart'48 
m o c h t, maar van 5 Juli '48 af m o e s t worden be
taald.Evenmin bleken de patroons bereid de toegestane 

� gratifica�ie uit te betalen. Op  10 Januari j.l.vond 
�der de drang der leden een vergadering van de bij de 
-11 unli.everkeer" aangesloten arbeiders plaats. De arbeiders 
eisten toen uitbetaling der looncorreetie van 15 Maart 
af en onmiddellijke betaling der gratificatie. Hoewel 
de Uniebestuurders hun adviseerden aan het werk te blij 
ven, stelden zij een ul�imatum dat 22 Januari afliep. 
Dit werd door de Uniebestuurders afgekeurd, maar de ar
beiders bleven op hun stuk staan. 

�en tussenvoorstel der patroons, die zich bereid 
verkltlarden de gratificatie uit te betalen, maar de 
looncorrectie niet, werd door de arbeiders van de hand 
gewezen. Door de standvastige houding der arbeiders 
gëdwongen, heeft thans de nunieverkeer" zich ag.hter 
.hun actie moeten stellen. 

• 

11 DE \I.A.ARI-IJ-i}D)" Uaandag, 24 Januari 1949 • 

� 11>, � S.c.�., 
4<;; U.d.,p 

"' . 
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Uitkering havenarbeiders. 

GE H E IM. 
I ;-�:-, b'y v_z_:_1 

29 Januari 1949. 

/

Aan de stakende havenarbeiders in Amsterdam werd gisteren 
door het stakingscomité uitkering over de afgelopen week 
gegeven. be strijdlust w�rd beloond met: 

f 13.- voor 
f .18 '!- voor 
f ? voor 
f 24.- voor 

ongehuwden 
gehuwden 
ongehuwden 
gehuwden 

en ongeorganiseerden 
en ongeorganiseerden 
en georganiseerden 
en georganiseerden, 

en, ter wille van de democratische gelijkber�ch
tigdheid: 

f 30,- voor , Ileden stakingscomité. � 

Naar werd gehoord is over een en .ander nogal "gekanker" 
ontstaan. 

�r lopen geru�hten onder de stakers, dat :KLEINSMA bij de
è.P.N. in ongenade zal vallen. Misschien is aan deze ge
dachte mede ni�t vreemd het voorval op ,...de dd. 23 Januari 
1949 in "Kras", alhier gehouden vergadering voor de vaste 
havenarbeiders (zie dezerzijds verslag 302d-4/49 dd. 24 

•- )f Januari jl.), waar de communistische E.V.C.-hoofdbestuurder 
Bertus van der HEUL eertvoudig de gelegenheid niet kreeg 

1\ h · om de toehoorders te be!nvloeden. Dat dit kwaad bloed
-'(.Jr

- heeft gezet, bewijst DE WAARHEID van 24 Januari 1949, waar-
in behoudens dit --kapitaal gezette-- feit, nog met dikker

QJ} 0 
letters stond te lezen dat KLEINSMA, mèt de vertegenwoordi-

q_ gers van de kapitalistische pers, aan de Waarheidsverslag-
'}.. t:.J l gever ge bood de zaal te ve;rla ten.

� '�O\G\ ,; Een beWijs te meer voor de doór de arbeiders geuite sugges
�,�tie, moge wellicht te vinden zijn in DE WAARHEID van Vrij

r.,...� /àag 28 Januari j·l (pag .1), met het artikel: "Ook in de Rot-
- �/ terdamse haven groeit strijdstemming." Dit artikel be-

�
� � spreekt de in gèbouw OD�ON te Rotterdam op 27, dezer g��ou-

c,,-- � den vergadering van de havenarb�ider,, aldaar. Daarin 
· komt o.a. voor : 
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"Ook in deze vergadering gaf KLEINS.MA geen cop.crete parolen 
"aan de arbeiders en bleef het bij een algemene oproep tot 
"solidariteit", 

en 

"De vergadering, die door ongeveer 15'0 havenarbeiders be
"zocht was, was ongetwijfeld van groter omvang geweest, 
"indien 'KLEINSMA en het hoofdbestuur der A.B.T. niet 14 
"dagen hadden laten verlopen, alvorens de Rotterd·amse ha
"venarbeiders bijeen te roepen." 

Deze strophen, let vooral op het woordje ".Q.Q!ç" geven we1 
duidelijk het in communistische kringen levende misnoegen 

I 

weer. \/,--�-r-----=.---------------------�-------------------------

�Ji 
F3 . 

" 
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verbinding: No.12 31 Jan�ari 1949 • 

.Joss.7/557 
o.1derwe:i;-p: colportage Ar.isterdamse Havenarbeiders

natll.fil oh'tvangst 1ericht:---
Betrou,,,baarheid berichtgever:--
waardering bericht:---
�evens bericht gezonden aan: r.�., arnsterdam
.�deryerkende instanties:---
ondernoroen actie:---

FEB. 1949 

.üerbij wordt het volP'ende medegedeeld: 
OP yri jdag, 28 j-anuari 1949 waren een aantal havenar

beiders - het dagblad "De waarheid 11 maakte melding van 30 
stakers - naar �)en Jaap gekor:i.en teneinde de 11 Sta':ers �rant", 
uitgave van de 3.V.c., afd.Amsterdam, te verkopen. 

�.a. werd door de volgende personen aan de colportage 
deelgenomen: 

14'1.
tï.arinus Johannes A.ALB.,.ms, ,seboren te .Amst�rdam, 14 . .t!'e-

bruari 1912, havenarb�idAr, wonende Von Zeesenstraat 87 II 
te Amsterdam; 

/l 2. corne lis .BJ".rwnr:c, geboren te Ams-i;erdam, 6 Sentember 
1Sl6, naveuarbe1der, wonende 0onr·adstraat 86 te Amsterdam; 

�K"'I- f3. uornelis Bernardus JM BOEn, geboren te Amsterdam, 2U 
::-- Jtmi T915, fiavenarne1der, wonende Pieter ieuwlandstraat 

14 1 te .Amsterdam; 

,1f 4. Johan Christiaan ... aria .D..:tOJ.L ..... nJ ... rn, geboren te Amsterdam, 
31 Januari 193 o;-l1avenar6e1der, v10nèllèfe "Jic olaas Beetsstraat 
51 III te Amsterdam; 

1 5. piet er VAN 3S, geboren te Amsterdam, 25 uc tober 1912, 

•
/ oootwerieer � .orte .:oningdwarsstraat 3 I te .Am�terdam;

\ 

\ 

/, 6. Anton lli\GEDOORN, geboren te .rtmsterdam, 18 11ei 1913, 
havenarbeider, Y/Onende t..-rote i/i tteri.Burgerst:raat 153A te 
Amsterdam; 

__ , 7. peter 001·nelis fULLIS, 3eboren te .1rusterdam, 11 ucto-
be.1.' 1910, havenarbêf'der, y, on ende .i:llankenstraat 125 te .amster 
dam; 

-S d. pieter RAVE, geboren te Amsterdam, 21 Februari 1917, 
arbeider, vrnnende �:inkerstraat 295 II te .Amsterdam en 

t 
� 'j. .13ernardus VOLf.:J:ï:-t, .geboren te 1,msterdam, 18 .. 1art 1901, 

have.n.ärOëlder, Re1r.mardtstraat 114 II te i,msterdern. 

�eGen de p�rsonen, gemeld onder de nos. 1 t/m S werd 
aoor de Politie proces-verbaal opgemaakt terzake van arti
kel 12c der .Algemene Politie Verordening voor 's-G-ravenhage 
(venten met 5edruiete stllklcen in verboden s·traten) 

-2-



r, 
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u.B.de Boer is buitendien aangehoude� en ter beschik-'
icing r•esteld van de vfficier va'l Justitie'te 's-Gravenhac�e, 
aangezien hij gesignaleerd s�ond in ��t opsporingsregister 
tot het ondergaan van een gevangenisstraf va� 6 weken ter
zaKe van overtreding van de wet op het gedistilleerd. 

Tijdens de colportage, weD:e zowel op de op.e 1barP 
s�raat als aan de huizen en zaken plaatsvond, deden zie� 
gaen incidenten voor. (;inde) 

1 
J 

•
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No. 95-20. 

O nderwerp: Staking. 

Hierbij moge ik UhoogEdelGestrenge beleefd berichten dat op 
5 Januari 1949 een kleine staking is uitgebroken onder de 
losse arbeiders van de samemverkende Havenbedrijven te Amsterdam. 
Deze arbeiders worden aangenomen door de Havenarbeiders-reserve. 
De staking gaat uit van de E.V.C.; van arbeiderszijde worden 
gunstiger arbeidsvoorv1aarden en een betere loonregeling.geeist. 
De losse arbeiders wensen in loon gelijk gesteld te worden met 
de arbeiders in vaste dienst. Momenteel verdienen eerstgenoemden 
f. 2.50 per week minder.

• 
Tot 18 Januari j.l. liep het aantal stakende arbeiders op tot

plm. 500. 

• 

Op 19 Januari d .a.v. betuigde een gedeelte van de vaste 
havenarbeiders instemming met de anderen en is op die datum de 
staking uitgebreid tot een gezamenlijk getal van plm. 1500 losse 
en vaste arbeiders. 

Het totaal aantal havenar beiders bedraagt plm. 4.000 man zodat 
momenteel ruim i gedeelte in staking is. 

Het personeel van de K.N .S.:M:. heeft geweigerd samen te werken 
met V1erkwilligen van de S.H.B. 

Tot heden kwam in het havenkwartier geen incident voor. 

De Opperwachtmeester, 
Brigade-Commandant, 
w.g. W. de Jager • 

Kon. Marechaussee, 5e Div. Distr • .Amste.rdam.C 
No. 138-1.3. 

.Aan: Distr. C.- Kon. Mar. te AMSTERDAM. 

Gezien en d.t.v. 0.- 5e Divisie aangebo
den aan Hoofd Sectie 2, Staf Commandant 
Kon. Marechaussee • 

Typ.LvdE 
0.oll.:� 

Amsterdam, 22 Jan. 1949. 
de res • .Majoor - Wnd. Distr.C.
w.g. W .J. v.d. Essenbur'g.
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KCfilNKllJKE MARE(,1IA USSEE. 
5e DIVISIE. 

Alt'SCHRilt'T. 
.Amsterdam, 22 Januari· 1949. 
Oostelijke Handelskade 12. 
Telefoon: 49.348.nISTRI:CT A1!STERDAM. 

BnG1UE AMSTERDAM HAVEN. 
COMMANDANT. 

No. 106-20. 

Onderwerp: Stak ing . 

Onder beleefde verwij zing naar en in aansluiting op het dezer
zijds aan U gericht schrijven d.d. 20 Januari 1949, mmuner 95-20 
heb ik de eer UHoogEdelGestrenge belee.fd te berichten, dat het 
s.s. "Boscoop" van de K.N .S.M., op 21 Januari 1949 niet van 
.Amsterdam naar West-Indie kon vertrek ken in verband met de in
middels meer uitgebrei de havenarbeiders-staking. 

Voorts moet het niet onwaarschijnlijk worden geacht dat Maan
dag 24 Januari a.s. het werk zal worden neergelegd door alle 
have nar be id ers. 

Op Zondag 2.3 Januari zal er worden vergaderd. Men acht bat 
niet uitgesloten dat de arbeiders buiten de Uniebonden overeen 
zullen komen het werk er bij neer te leggen. 

Jliaatregelen zijn dezerzijds genomen ElJll met alle bijzonderheden 
op de hoogte te blijven. Eventuele veranderingen zullen U ten 
spoedigste worden bericht. 

De Opperwachimeeste:r-Brig adecommandant 
w.g. W. de Jager. 

.Aan: Distr. C.- Kon • .w.ar. te AMSTERDAM. 

Typ:LvdE 
Coll. :4!.,, 

141/1.3. 

Gezien en, met verwijzing naar mijn o.s. 
22.1.1949, nr. 138/1.3,· d.t.'11. c.- 5e Div. 
aangeboden aan Hoofd Sectie 2, Staf' C.- Kon. 
Marechaussee. 

.Amsterdam, 22.1.1949. 
De Ras. :Majoor - Wnd.Distr. C.
w.g. B.J. van den Essenburg.
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst _ ... 
te 
1 s-G r_a_v_e_n_h_a_g_e.

fi) 

Arnhem, 28 .1 .1949. 
,--

" 
S-'-t r-1-y 

Omtrent het verloop va.n de OIJ I/iaa.ndag 24 Januari 1949 te Arnhem 
aangevangen staking onder de brandstoffenwerkers wordt het volgende ge-
meld: 

De brandstoffenhandelaren die aanvankelijk de uitbetaling van de 
2 % vacantie-geld hadden toegezegd, trokken d�t vootstel weer in, toen 
zij vernamen dat er toch gestaakt zou worden. 

Bij de eerste stakersbijeenkomst op j.l. Kaandagmorgen werden 
twee Arnhemse c.p.N.-leden gesignaleerd aan de ingang van het gebouw, 
waar vergaderd werd, namelijk, Hendrik Tiemen NIJHOF, geboren 21.6.1911 
en Johan George VAN DE ME!!!"BERG, geboren 20.3.1897. Het is niet bekend 
of zij gepoogd hebben enige invloed op de stakers uit te oefenen. 

Van de zijde d�r stakingsleiding werd bij monde van de Heer L• 
Reit sma, voorzit ter der Chri st. Transportarbeidersbond te Arnhem, mede
gedeeld, dat, zodra zou blijken dat de E. V. c. of c.p .H. zich in de 
stakingsactie zou mengen, de staking onmiddellijk zou worden opgeheven. 

Eveneens volgens inlichtingen van de stakingsleiding zouden op 
�oensdag 2b Januari 1949 zich 400 stakers uit het havenbedrijf te 

Amsterdam naar Arnhem hebben begeven, teneinde de staking kracht bij te 
zet ten. 

Te Arnhem is echter van aankomst of inm.en�ing van deze stakers 
niets bemerkt. 

Op Donderdag 27 Januari 1949 is de Burgemeester van Arnhem in 
het geschil tussen Patroons en .;erknemers bemiddelend opgetreden, het
geen tot resultaat had, dat werkgevers en werknemers het eens werden, 
op voorwaarde dat aan laatstgenoemden 1 % vacantietoeslag 1948 en de 
loonsverhoging van to::rugwerkende kracht, vanaf 15 Maart 1948 zou vrorden 
uitbetaald. 

Met ingang van Vrijdag 28 Januari 1949 is d� staking opgeheven. 
Incidenten hebben zich niet voorgedaan. Bij de ze staking Vla.ren betrok
ken ongeveer 130 werknemers en ongeveer 35 patroons. De samenwerking 
tussen politie en stakingslei.ding was zeer goed. 

Het geheel had een zeer rustig verloop. 

Einde. 
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Verbinding: 32.

No. C • V • /G. 55/49. 

GEHEIM. 

Onderwerp: Actie werkers in brand-
stof fenbearijfArnhem e.o. 

Datum van ontvangstbericht: XXXXXX

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.

! '/ 1 1 ',) 

,-

1 FEB. 19t.9 

.., 

Datum: 21 Januari 1949.

,.; _. ,:- t./9 J;-(2"(>,4- 'f>. ?:.Jo__,-�

wf:o �. 1-,,, , '-"11 � F ·y-
� � - , " ,,f .prl" .: tT'" :::_, '- -

Waardering bericht: Brief uniebonden 100%, gegevens betrouwbaar.

• Tevens bericht gezonden a.an: Procureur-Generaal Arnhem.

Medewerkende instanties: geen.

Ondernomen actie: geen.

912 • 300 • xn . '48 
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Geheim..

Hierbij dme ik U toekomen een afschrift van een ultimatum, 
gesteld aan de gezamenlijke �erkgevers in het Brandstoffen
bedrijf te Arnhem, Velp en Oosterbeek. 
Daartoe is besloten op een vergadering van de werknemers in 
het Brandstoffen.bedrijf, aangesloten bij de Unie-organisaties 
Op 19 Januari 19Ll-9 werd een vergadering gehouden van de werk
gevers, waar 21 brandstof fenhandelaren uit genoemde plaat
sen aanwezig waren. Van de aanwezigen waren il handelaren, 
zgn. detaillisten, die hun kolen van grossiers betrelcken, 
tegen elk toec;even aan de eisen der i,erknemers. lij moti
veerden deze houding hiermede, dat - hoewel deze voorwaarden 
destijds waren aanvaard - niet aan deze verplichting behoef
,ie te word.en voldaan, aangezien door daarna genomen maatre
gelen van de r'!linister, de winstmarge kleiner was geword.en. 
De overigen, handelaren die meer direct van de mijnen betrek
ken, snraken zich uit voor een compromis. Zij wilden wel de 
2% grati:ficatie geven, "daar men daar toch niet onder uit 
kon". De ui tbetaling van liet verhoogde loon met terugwerken
de kracht vanaf 15 Paart 1948 (in totaal f. 24,-- per man) 
verwierp OOY deze groep. 

Je ge_ele vergadering-was van oordeel dat het met een sta
king nog wel zou meevallen, aé:lll�ezien de stakers slechts 
f. 24,-- per week van hun Bonden uitgekeerd zouden krijgen.
De reactie van de werknemers is nog niet bekend.
Uit niets is tot nog toe gebleken dat de E.v.c. en/of de
c.p"w. zich met dit 0 conflict" bemoeit. Onder de werknemers
zouden wel een paar heethoofden zijn, Qie gedreigd hebben:
"-4.ls ze Maandag nog W€rken, zullen we ze van de waE!;en slaan1!
Hoever deze actie landelijk is, kan dezerzijds niet worden 
beoorceeld. In verschillende nlaatsen in ons land zouden 
de vakor6anisaties er in geslaagd zijn de desbetreffende 
beschikkin(S van het Collfü';e van Rijksbemiddelaars voor de 
werk.ne1Uers te verwezenlijken. 
Deze aangelege.nheid wordt dezerzijds met aandacht gevolgd 
en zo er meerdere of nadere gegevens bekend worden, volgt 
bericht. 
Einde. 



Afschrift. 

UNIE VERKEER, waarbij aangesloten 

Centrale Bond van Transportarbeiders, 
Neè. Bond van Chr.Fabr.en Transportarbeiders, 
Ned. tl.K.Bond van Transp.arb. 11öt.Bonifacius". 

Corr.ad.res 
Heemraadsingel 523 
Rotterdam.. 

Rotterdam, 14 Januari 1949. 
Telf. 31560-33460. 

No. Trl.�93.H.K./P.H. 

• 

Aan de werkgevers in het Brandstoffen
bedrijf te Arnhem, Oosterbeek en Velp. 
--------------------------------------

Fijne Heren, 

In de Nederlandse btaatscourant van 12 Juli 1948 is opgenomein 
de derde wijziging van de re�eling van lonen en andere arbeids-
voorwaarden in het Brandstoffenbedrijf. 

Bij peschiklting van het Jollege van Rijksbemiddelaars zijn de 
lonen voor de brandstoffenwerkers verhoogd met ingang van 5 Ju
li 1948. Het College heeft echter bepaald, dat dezellonen kun
nen worden betaald met terugwerkende kracht vanaf 15 i.�aart 1948. 
Bovendien is bij beschikking van het College vergunning ver
leend om 2% van het jaarloon over 1948 uit te keren, bij wijze 
van �ratificatie. 

Met de vakgroep Detailhandel in Brandstoffen te Arnhem en Velp 
en met vele werkgevers uit het Brandstoffenbedrijf te Arnhem, 
Ve�p en Oosterbeek is overleg gepleegd over het betalen van de 
veEhoogde lonen d_et terug11erkende kr'lcht vanaf 15 iiaart 1948 
en de 2% uitKering van het jaarloon. 

Het blijkt riu dat de werkgevers niet bereid zijn aan ons ver
zoek te voldoen. Hierdoor is natuurlijlc e;rote ontevredenheid 
ontstaan bij de leden, werkzaam in het brandstoffenbedrijf. 

Wij hebben op maandag, 10 Januari 1949 opnieuv met onze leden 
in een druk bezochte vergadering de thans ontstane situatie 
besproken. 

r,,,et algemene stemmen is besloten op l"Taandag, 24 Januari 1949 de 
arbeid te staken, indien vóór Zaterdag, 22 Januari, des namid
dags om 1 uur, onze verlangens met betrek king tot de terugwer
kende kracht vanaf 15 maart 19Lt-8 en de 2% van het jaarloon, 
niet zijn ingewilligd. 

Wij vertrouwen er op, dat U alsnog bereid zult zijn de verlan
gens van de brandstoffenwerkers in te willigen, opdat de be
drijfsvrede niet verstoord wordt. 

In afwachting, 

Hoogachtend, 

VOOR DE UNIE VERKEER 

......J w.g. R. Laan Sr. , voorzitter. 

_,....\w.g. H. ,\1. Koppens,
Vakgroep Transport te Iand 
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,1Betr.Vèrgadering stakende' havenarbeiders. 
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1 Februari 1949. 
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• 
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Op Dinsdag,l Februari 1949,te 9.30 uur werd in de beide zalen 
van 11Bellevue11 , Leidsekad e 7Amsterd am, een vergadering ge houd en
van de stakende havenarbeiders van Amsterdam.De vergadering 
was belegd door de afdeling Amsterdam van de Algemene Bedrijfs
bond Transport in samenwerking met het stakingscomite. 
Aanwezig waren circa 1700 personen.Versieringen e.d.waren niet 
aangebracht.Personen in militaire uniform waren niet aanwezig. 
Er werd niet gecolporteerd of gecollecteerd. 

Na een paar woorden van welkom door de onbekend gebleven voor
zitter,werd het woord verleend aan de landelijk voorzitter 

X t D.KLEINSMA. 

KLEINSMA herinnerde aan de vergadering die 8 dagen geleden was 
belegd en waar de overgrote meerderheid der aanwezigen zich 
voor voortzetting van de staking had uitgesproken.Thans had 
het bestuur gemeend opnieuw de stakers bijeen te moeten noepen 
teneinde de houdigg te bepalen. 
Hij critiseerde de houding van een groot deel van de stakers, 
die op een oproep om in de Czaar Peterstraat te komen teneinde 
behulpzaam te zijn bij het verspreiden van een ma:ld.fest onder 
de vaste havenarbeiders,hadden geantwoord met weg te blijven 
of veel later dan was afgesproken te verschijnen. 
Verder deelde hij mede,dat er wederom vrije discussies gehou
den zouden worden met een beperkte spreektijd van ongeweer 3 
minuten. 
De reactie van de vaste havenarbeiders op de staking is niet 
z6 geweest als het bestuur bad mogen verwachten en inderdaad 
ook verwacht heeft.Na vrijlang aarzelen hadden dan de vaste 

�arbeiders van de Koninklijke Lloyd en het V .C.K.zich bij het 
� r; 'tT4(,_ conflict aangesloten,doch de vaste arbeiders van de "Nederland"

�-· en van de K.N.S.M. en de "Oceaan" hadden dit nog niet gedaan. 
-� Uit de afgelegde bezoeken.in Rotterdam en de in �tw8!j)en inge-·

' wonnen inlichtingen is gebleken,aat ook in die plaatsen �iet 
die-ê.,t'1.jdva��g4�id }e�t..��t die men zou mogen verwachten. 
In Rotterdam waren wel de leden van de E.v.c.tot steun aan de 
staking bereid,doch van de leden van de O.V.B.viel in deze 
niet veel steun te verwachten. ? 
Ook Antwerpen gaf niet veel hoop.Meer dan GeGQ werkloze haven
arbeiders maakten het de Belgische �ransportbond,een zuste� 
organisatie van de c.B.T.gemakkelijk om de arbeiders aan het 
werk te houden en niet aan de staking deel te nemen. 
Gebleken is dan ook dat verschillende schepen die naar Rotter
dam en .Antwerpen gedirîgeerd werden,daar zonder protest gelost 
waren. Dit in tegenstelling tot de toestand van 1946,toen al
leen al in Antwerpen 23 Nederlandse schepen lagen die niet ge
lost 1iverden. 
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Uit de besprekingen die in de afgelopen week door bestuur 
en stakingsleiding,alsmede door verschilJ.:ende kernleden met 
de directies waren gevoerd,was gebleken,dat deze geneigd waren 
om te komen tot een verbeter�g van de nacht�oesl,,.éJ,g van de 
S.H.B.arbeiders en tot een gelijktrekke.9- van de lonen van de 
vaste arbeiders van het A.H.B.met de lonen van de vaste ar
beiders van de andere maatschappi3en.De kwestie van de sterkte 
der ploegen wilden de werkgevers in onderling overleg regelen 
en zij waren niet van plan zich hierop nu reeds te binden. 
Welke verbeteringen evenwel door de werkgevers waren gedacht, 
kon niet worden medegedeeld en te dien aanzien stond er niets 
voor de arbeiders op papier en was er van de zijde van de 
werkgevers nog geen positief voorstel te wa«&tea verwachten. 
Een en ander had het bestuur en het stakingscomité evenwel 
de overtuiging,� gegeven,dat het gemotiveerd zou 
zijn om de atakip.g

,..�� op te b,eff§p. 
Met nadruk bes-treed f � de we'ïëens. geuite bewe.,ring dat er
stakirrgsmoegeid zou zijn of dat de arbeiders zoo :i;rssimistisch 
zouden zijn1dat zij nu reeds de moed opgegeven hadden. 
Niets was minder waar.Ook de pers diende hiervan goede nota 
te nemen.De strijdvaardigheid van de arbeiders was nog onge
broken eh ook de financi�le kant van de zaak baarde geen zor
gen.Er waren nog geen, deserteurs geweest. 
Maar naar de mening van de stakingsleiding en van het bestuur 
verdiende het uit tactische overwegingen aanbeveling om de 
staking thans te beeindigen en,:i,n afwachting van de door de 
werkgevers naar voren gebrachte plannen,die dan eventueel 
door het college van Rijksbemiddelaars goedgekeurd moesten 
worden,voorlopig het werk te hervatten. 
Over dit advies zou door de aanwezigen gestemd moeten worden. 
Het bestuur wilde er zeker van zijn dat het steunde op de uit
spraak van de arbeiders.En hoe ook die uitslag zou zijn,de· 
arbeiders konden ervan overtuigd zijn dat het bestuur en de 
stakingsleiding zich ten volle achter de arbeiders zouden 
blijven plaatsen. 
Aan het eind van zijn betoog deed KLEINSMA aan de aanwezigen 
het voorstel om de staking met ingang van Woensdag,2 Februari 
19�9 te beeindigen. 

Na KLEINSMA. werd door WILLEMSE en De JEL verslag uitgebracht 
van het door een stakersdelegatie gebrachte bezoek aan de 
instanties te 's-Gravenb.age.Dit bezoek had geen resultaten 
opgeleverd • - ---

Van de 21 discussianten waren er 12 voor voortzetten van de 
staking en 9 wilden het advies van de leiding opvolgen. 

Nadat een stembureau was benoemd,bestaande uit vertegenwoor
digers van verschillende bedri'jven en organisaties,werd 

1 schriftelijk gestemd.De uitslag was 1042 v66r doorzetten van 
lae staking;589 tegen_doorzetten;55 blanco en 30 ongeldig. 
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In ziJn antwoord op deze stremming bracht KLEINSMA naar voren, 
dat deze cijfers niet misverstaan konden worden en duidelijk 
aantoo nden,dat de strijdwil van de arbeiders nog ongebroken was. 
Hij wees er de stakers op ,dat deze uitspraak evenwel verplich
tingen oplegde en dat zij zich goed moesten realiseeren dat er 
nu veel hard er gewerkt moest word en. "Staken is geen vacahtie." 
Alle zeilen moesten worden bijgezet en alle pogingen moesten 
worden_�gewend om OP._�@_grqter frpnt te ga@.ll s ... trij�en. 
Nogm.a�s verzeRerdeltl:.ED."'iJBMA. dat -de leiding zich volledig achter 
de stakers·zou blijven stellen.Hij wees erop dat deze uitspraak 
betekende,dat de staking zou ,11JOrden doorgezet tot de gestelde 
eisen waren ingewilligd of amth.ans duidelijk geformuleerde 
voorstellen van de werkgevers ter tafel waren gekomen. 

Ook de voorzitter wees er in zijn slotwoord op dat de strijd 
thans in een verscherpte fase gekomen is en dat er niet alleen 
gepraat maar ook gewerkt moest worden. 

Te 14.15 uur ging de vergadering uiteen • 

OPMIDRKING!l!N: 

Ofschoon voor degenen die de vergadering bijwoonden de uitslag 
van li:e stemming vrijwel reeds bij voorbaat vaststond , verdient 
deze uitslag toch enige opmerkzaamheid.Temeer omdat dit plaats 
vond na het tegengestelde advies niet alleen van KLEINSMA doch 
ook van de leden van het, stakingscomité,(vertegenwoordigers die 
door de stakers zelf gekozen waren) en verschillende vooraanstaan
de kernleden als LIND,OVERMARS,\mLm\IBE en LONDON.Allen oude 
rotten,die toch zeker het nodige gezag onder de arbeiders hebben. 
Het is dan ook niet gewaagd te veronderstellen dat deze uitslag 
voor een groot deel het gevolg is van het feit dat zich onder 
de stakers vele jongeren bevonden,jong niet al leen in jaren, 
doch ook in diensttijd in het havenbedrijf. 
was de verhouding anders geweest en iraj het contingent "oude 
rotten" gro:ter geweest,aan zou zeer waarschijnlijk de uitslag 
geheel anders geweest zijn. 

Nog zij vermeld,dat KLEINSMA en ook anderen,vooral de aandacht 
van de stakers vestigden op het feit,dat tegen 1 April 1949 een 
nieuw c.A.O.tot stand zou komen.Zouden de arbeiders zieh nu reeds 
uitputten in een langdurig conflict onder tamelijk ongunstige 
omstandigheden,dan was de kans groot dat er een C.A.O.zou komen 
d�,dank zij de verzwakte positie van de arbeiders,zonder hun 
invloed tot stand gekomen was·en coûte que coate aanvaard moest 
worden. 
----�-------------------------------------------------------� 

\ Tevens verzonden
� B.M.Amsterdam. 

H.C • .Amsterdam.
I .D.Rotterdam. 

aan: K-N-6.
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Arnh���kole�tak� OJ?_g���· 
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Eisen gedeeltelijk ingewilligd. · -

. .:..\ _ .. ��1� J
De staking der Arnbemse kolenwerkers, welke 

actie zoals bekend onder leiding der Uniebonden 
stond, is opgeheven, nadat de patroons gedeeltelij 
aan de eisen der werkers tegemoet gekomen waren. 
De loon correctie van /.1,50 zal nu met terugwer
kende kracht betaald worden, terwijl in plaats 
van de geëiste 2% nu een gratificatie van "voorlo
pig" 1% werd toegezegd. Over de andere 1% zal het 
Uniebestuur nog eens met het College van Wijksbe
middelaars gaan praten. 

Tevoren had op een vergadering een der Uniebestuur 
ders medegedeeld, dat de patroons àeze regeling 
wal wilden goedkeuren, als zij een hogere winst 
mochten berekenen en dat de burgemeester zich be
reid had verklaard om bij de minister daarvoor te 
gaan plèäten. Dit is wel in tegenstelling met de 
houding van burgemeesters als het om belangen van 
arbeiders &aat. 

------8----

"DE WAARHEID" Vrijdag, 28-1-1949 • 
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Ag.SCHREURS bracht aan van de Torenstraat terzake van het 
venten met gedr�te stukken op. eeh·verboden plaats (sta,. 

�\kerscouranten E.V.C. Afd.Amsterd�m): Jannetje PLANTIMGA,
�èhtg. van G.BONHOFFER, geb. :te· Amsterdam·. 21 October l914, 
S'choo:i:;un8.akê._ter, ·le Jacob Van Campenstr-aat :)6 te Amsterdam 

-1 en �eende:t :Mar:i.hus LOO.ERS, geb" te Deventer 10 April .1909, 
havenarbeider, le Jadob Van Campenstraat 36 IIIhoog te Àm
ster'ä'äm':"·Na onderzoek heengezonden.Pro c-es-verbaal wordt 
.Q_,Qgema�� _ 

_____.__ --·--- --
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Verslag bijeenkomst gehoud.en op Dinsdag, 8 Februari 1949 door 
de Algemene Bond Transport ( E.v.c. ) in de zalen van Bellevue, 
Leidsekaae te Amsteraam. Zaalcapacitei t ·circa 1400 man. Naar 

schatting aanwezig 1600 personen. Ni�t vastgesteld kon worden, 
wie als voorzitter fungeerde. Militairen in uniform en vrouwen 
waren niet aanwezig. Aankondiging van deze vergadering was gedaan 
aan de z.g. sta�ingslokalen te Amsterdam. In, noch buiten de zaal, 
werd gecolporteerd. 

�,. .. � Te 10,15 uur werd de vergadering geopend door de voorzitter, die
,,;l J"" daarbij mededeelde, dat het doel van de bijeenkomst was, ophelde

J�_l.....,:ring te geven in het grote kamp van stakers. Naa� zijn mening 
�- moest iedere verwarring worden voorkomen, omdat het de stakings-

leiding gebleken was, dat er van alle zijden geruchten werden 

l verspreid. In dit verband cri tiseerde s.preker de ,Pers en bracht 
in herinnering een krantenbericht, waarin werd medegedeeld, dat 
deze vergadering zou beslissen over een event. hervatting. De 
staking van de Hollandia is opgeheven, zo zei spreker, omdat de 
directie bereid bleek tot onderhandelen over de gesteläe eisen. 
Ook wij, havenarbeiders, verlangen sle_chts een redelijke kans op 
bespreking. Tot nog toe is geen enkel positief geluid waarneem
baar, onaanks alle p9gingen onzerzijds. Spreker geeft graag het 
woord aan de vergadering; de discussies dienen kort en zakelijk 
te worden gehouden, detail1rwesties moeten in de stakingslokalen 
worden behandeld • 

... �De landelijk voorzitter van de A .B.T. Dirk KLEINSM.A, gebore:m Am
sterdam, 11.5.1893, wonende Celebesstraat i9-III te Amsterdam, 
die vervolgens het woord nam, vertelde de zaken ernstig te willen 
bekijken. Naar zijn mening behoefde er eigenlijk geen vergadering 
te worden gehouden, omdat er pas de vorige week besluiten waren 
genomen. Spreker wijst er op, dat wanneer hij het woord voert, dit 
steeds gebeurt namens bestuur en stakingsleiding. Hij kan zich 
om zijn voorstel op de vorige v'ërgadering geen verrader zien van 
de arbeidersklasse. Il)lmers, zo zegt hij, wij staken niet om het 
staken, doch 9m resultaten te boeken. Hij is ervan overtuigd, dat 
de werkgevers onderling contact hebben en dat het daarom gewenst 
is, dat de stakingsleiding onderhandelt met deze groep. Naar zijn 
mening zouden de patroons wel willen onderhandelen, doch om pres
tigeredenen willen zij dat niet bekend maken. Zij willen de rugge
graat van de arbeidersklasse breken. Terugkomende op het besluit 
van de vorige vergadering herinnert hij er aan, dat tot dan toe 
steeds het advies van het bestuur werd opgevolgd. Dat zullrs nu· 
niet is geschied, kan en zal niet verhinderen, dat ook de leiding 
rustig blijft doorgaan. Spreker komt dan tot de belofte in de 
vorige vergadering gedaan te trachten meer vaste arbeiders in 

_ de haven te doen aansluiten bij de staking. Hij he:cinnert .daarbij 
aan de vergadering, welke op 4 Februari werd gehouden, waarna 
door 22 man van de K.N.S.M. en vervolgens door 21 in de Houthaven 
het werk werd neergelegä. Sprekende over de onàérlinge·spanningen 
welke zijn ontstaan na de vorige vergadering wijst hij degene, 
die voor hervatting waren geweest, op het recht van de nee-zeggers 
Deze groep, 1042 man groot, had� echter meer actief moeten wor
den. ·Het staken bestaat niet alleen uit het stemmen, maar 
uit het werken voor de OV'erwinning. Kleinsma wijst op het 
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feit, dat de zwakke plekken in deze staking zitten b-:i.j de vaste 
havenarbeiders.îîet gerucht als zou de stemming niet op demo
cra�ische wijze zou zijn geschied, wijst-hij resoluut van de 
hand. Hij is daarom ook niet bereid vandaag opnieuw tot stemming 
.over te gaan. Naar zijn mening moet aan eerst die overweldigende 
meerderheid van voorstemmers eerst maar eens komen om te zeggen, 
dat zij nu werkelijk anders-willen. Ter weerlegging van het ge
rucht, dat op de vorig� vergadering de doorslag zou zijn gegeven 
door groepen DUW-arbeiders somt spreker.de getallen op van 
s.H.B.fers, vaste havenarbeiders en niet-offici�le, maar alge
meen erkende, bootwerkers. Hij concludeert hieruit, dat slechts
ten hoogste 200.mensen van de DUW bij deze staking zijn betrok
ken geraakt. Het argument, dat· deze mensen de uitke1·ing z.o'n
beetje als vacantiegeld beschouwden çJeed geen opgeld, omdat
zij toch altijd nog minstens fl. 4-0.-- per week verdienden en 
nu met ongeveer fl. 30.-- genoegen moeten nemen. Terugkomende
op de pogingen, door de A.B.T. gedaan, om tot oplossing van
het conflict te komen, aeelt spreker roede, dat op 26 Januari
j

..!
!·-�en brièf aan de Ivlinis�er van Sociale Zaken werd gezonden,

waarin om een onderhoud werd · gevraagd. De betreffende bewindsman
heeft hierop doen weten, dat hij geen onaerhoud kan toestaan,
waaruit hij concludeert, dat dus ook van die zijde geen eerlijke
poging tot oplossing wordt gedaan en dat de regering dus duide
lijk mej.de reactie samengaat.
Sprekende over de wijze waarop de ver schillende dagbladen zich
met deze zaak hebben bemoeid, citeert Kleinsma een bericht uit
"Het Vrije Volk" waarin wordt gezegd, dat de staking door ge
brek aan geld tot mislukkimg gedoemd is. Spreke� roept uit, dat
nimmer het geld deze staking kan breken. 11

• Het Parool " heeft
heel wa:t woorden gewijd aan een vermeend conflict tussen de
landelijke leiding V8n de E.v.a. en dezelfde van de A.B.T. Het
a.ntwoora hierop hebben de urbeiders kunnen vinden in ·een verkla
ring in de :pas verschenen Stakerskrant, waar Blokzijl en Kleins
m� hu� Viêie geven. Natuurlijk, zo zegt spreker, is erëTiijwijls
botsing en vliegen de koppen wel eens tegen elkaar, maar dit
behoeft nog geen verbrokkeling te betekenen. Bij is er van over·
tuigd, dat in iedere orga nisatie en zeker ook wel eens in de
Centraie Bond de meningen uiteen zullen lopen. Al deze pogingen
dienen alleen maai· om ae.n ae zwakke b1·oeders te tonen, dat het
met ae staking zo sl�cht zou gaan.
Spreker gaat dan over tot een felle critiek op de C.B.T. om
haar dubbelslachtige houding. Aanvankelijk heeft die bond doen
blijken, dat zij sympathiek stonè tegenover è e gestelde eisen

7

maar dat zij door ugp-r àe C.A.O. niet tot staking mocht over
gaah. Nu stuurt diezelfde organisatie aan alle stakers een
exemplaar van haar blad, waarin de st�kine wordt veroo.rdeeld.
Het feit, dat deze kranten aan alle S.H.B.'ers werden .sestuurd,
wijst volgens spreker op een contact tussen de leiaing van de
S.H.B. en het bestuur van de C.B.T. Hij is er van overtuigd,dat
de S.H.B. voor de adressen heeft gezorgd en hij schroomt niet
de C.B.T. van verraad te betichten. Hij hoopt, dat de stakende
leden van de Centrale Bond dit duidelijk zullen zien. Spreker

kan zich niet voorstellen, hoe de nicu· ... e C • .A. 0. werkelijk ver
be teringcn kan bevatten, wanneer de strijdlust bij de Uniebonäen 
ontbreekt. Terugkomende op het gerucht, dat er een breuk in de 
�.v.o. zou clreigen, citeert sp:i:-eker een bericht in de nvolks
krant". Dergelijke beric hten zijn onzinnig

7 
want wij hebben 

duidelijk gezien -w.at de gevolgen zijn van de breuk in de Rotter
damse haven. Als daar geen scheuring was geweest, zo gaat sprek 
voort, dan zouaen de RottercJammers thans naast ons hebben ge-
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staati. Vervolgens weerl·egt spreker e1e beschuldiging 7 dat de eis 
tot verbetering van r,e nachttoesla:, voo:r ae S .H .13.-ers te laat 
en niet op de juiste manier zou zijn � ""steld, sp"'·eker herinnert 
daarbij aan de inhouè van (')en brief c1.a. 17 1'loverabe-r j.l. aan het 
College va n Rijksbemiddelaars, waarin reeds over de noodzakelijke 
-verbetering ,,�ra gesproken. Toen daarop geen antwoord is ontvan--
gen

7 
werd d.d. 27 November a.a.v. opnieuw geschreven. Ook hierop 

is niet geantwoord, zo verklaart spreker, en hij knoopt daaraan 
vast, dat !Zowel het College van Rijksbemiddelaars als de werk:
gevers de E.V.C.-voorstellen en suggesties rustig maast zich neer 
-leggen. 
Opnieuw komt spreker te;rug op zijn houding bij en na de vorige 
vergadering. Hij kan niet inzien, dat het voor een bestuurder 
verkeerd kan zijn, zich, zelfs tegen eigen mening in, achter de 
meer,·e:rheid van zijn led en te scha::en. 
Het is sprekers overtuiging, dat er perspectief in ae staking 
zit, zolang de a.rbeiders werkelijk schoude::ç aan schouder blijven 
staan. Daarom juist betreurt hij de slappe houding van de vele 
vaste a:::.·beiders, die het werk nog voortzetten. Men bedenke, dat 
van hen niet op de eerste ple_ats gevraagEJ wordt een daad van so
lidariteit, maar Var). een strijd voor het eigen belang� Spreker 
verklaart het juist nu nog de tijd om winst te behalen en her
innert daarbij aan de dertiger jaren, toen iedere actie door de 
massale werkloosheid tot mislukking gedoemd was. Laat men toch 
beseffen, zo zegt hij, dat onze eisen reàelijk zijn en dat het 
niet te veel verlangd is van de werkgevers, om te verklaren, dat 
zij met ons willen confereren. Tot aan die dag toe moet de strijd 
woraen volgehouden en mogen we geen deserteurs kennen, zoals we 
dat nu met een tweetal v.c.K.-ers hebben gezien. Zij zullen daar 
eenmaal spijt van hebben, zo verklaart Kleinsma, om dan te be
sluiten met de verklaring

1 dat de directies de schuld dragen van 
de lange duur der staking. 

' 

Het woord was vervolgens aan de vergadering. 
� ,---4 MEULEMAN (nadere gegevens onbekend) zeide, dat de stakers zich 

niet moesten laten be!nvloeden door leugen e n  bedrog. Pas op de 
• reactie en to.on je kracht aan de regering • 

�- Y BUSSINX (nadere gegeve�s onbekend) meende, dat er p�rspectief 
genoeg in çl eze staking zit en dat de strijd voortgezet diende\te 
worden. Hij wilde een oproep aan de landelijke E.V.C.-leden 
richten om wekeli,,iks ,é_é.n.. gulMn. te storten

! 
ter versterking van 

de kas • 
.f.k SCHE]'}?ERS (nadere gegevens onbekend )wees op het voorbeeld, dat 

/ de spoormannen in de bezettingsjaren gegeven hebben. Waar blijft 
de eenheid in deze strijd? Waar blijven de beter gesitueerden 
en waarom helpt men ons niê�? Verd�eldheid is daarvan schuld; 
zie naar Rotterdam waar de bootwerkers niet mee willen knokken. 
Op iedere bestuurder kan critiek uitgeoefend worden, aoch ze 
pleg�n geen verraad_. Indien dit w:tl zo was, gaan ze er onherroe
pelijk uit. Hij wekt op tot eenheid en vraagt het bestuur of zij 
stappen willen ondernemen bij de Bond van Zeelieden om ook de 
zeelieden in de st�ing te öêt:rëk1cën. -

�i\Gerardus TAMtttINGA, �eb·.· A�d. 12.9.1915, wonende V�n Bossestraat 
� 78-II te Amsterdam ( v-aste arbeider K.N.S.M.) deelde mede, dat 

momenteel :U man van de K_.JiJhM· aan de staking deel namen. Hij 
heeft ge-p:flèi)"beerd om m.eer mensen mee te krijgen, doch dat was 
nog niet gelukt. Als we ruggegraat tonen komen de anderen ook we 
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Spreker ziet nog steeds te weinig posters. 

L
a, 'Ä Cor DE JEL ( ?) , nadere pe:r·sonalia onbekend, li..9. statingsleiding, 

�;,-, veroordeelt de sprekers, die àe zaak willen afbreken. Wij moeten 
· de soheurmalcers eruit gooien en we blij�en als één blok staken, 

totdat onze eisen tngewilligél zi jn. Spreker is het niet eens met 
de stakers 1 die bD.i ten delleiding om met directeuren gaan spreken" 

�'HOPPE, (v:etmoedelijk) F.A. HOPPE, geboren 8 October 1903, wonende 
.-- Tur:nerst+aat 16 huis, alhier, werkzaam bij de S.H.B. wekt de aán� 

wezigen op tot meer solidariteit. 

Vk JKELLER, nadere bij2'.onderhedeh onbekend, 111erkzaam bij de K.H.L.
1 

-�zegt te hebben gezëfn, dat de animo tot staken nie groot is. Hij 
-verklaart, ook namens een aantal collega�, dat zij op 9 Februari 
het v·erk zullen hervatten. 

Bertus VAN DER HEUL, geboren te Amsterdam, 7 September 19�7, lid 
van het dageliJJCS hoofdbestuur van de E.v.a., wonende Willem de 
Zwijgerlaan 341, alhier.1 zeE:;t het bewijs te willen leveren, dat 
er niet gestaakt wordt om het staken, doch dat er gestaakt wordt 
om inwilligïng van·gerechtvaardigde eisen. We moeten, zo vervolgt
spreker, voorts striJ�deil-t-e-gen de geruchten-éentrales van pers en 
radio. Pater Henri de Greeve heeft evenals "Pater" Van der Lende 
van het N.V.V. over de staking gesproken en zij willen slechts 
verwarring stichten. Hijlstel t voor, om aan de daarvoor in aan�erO 
king ko�ende directies een schrijven te richten, waarin gezegd 
wordt, ·dat de havenarbeiders bereid. zjjn het werk onmiddellijk te 
hervatten, mits áe �takingsleiding sch�i�telijk toezeggingen krijr 
�, dat de directies bereid zjjn met de stak�ngsleiding te onder
handelen; <?nze eisen blijven natuurlijk gehandhaafd, zo verklaart 
hij. We willen zélfs zo ver gaan, dat de direëties niet m�t de 
E. v.o. onderhandelen, doen. met de vert�9.enw�o_rdiging van de hE!ven
arbeiders. Dit verzoek moet door de vaste arbeiders onQersteund 
worden en hij waarschuwt deze werker.s, d at bij een mislukking van
de staking ook zij slagen zullen moeten incasseren. Laat U niet 
door het "Vrije Volk 11, "Trouw", "Het Parool" en de "Volkskrant" 
suggereren, dat er ge_en.perspectief in deze staking zit, Toont uw 
saamhorigheid en blijft aaneengesloten. Lieftinck broedt een nieuw
plannetje uit; de verdwijning van de dividendstop. Maar, ik kan 
jullie zeggen, dat hij wel de havenbaronnen ondersteunt, maar dat 
wij door de Hollandse arbeiders geschraagd worden. Hij ver-t;-rouwt 
er op, dat de S.H.B,.-ers en de vaste arbeiders van V.C�K., K.H.L.-, 
Scheüer en andere maatschhppijen schouder aan schouder zul'len 
blijven staan. Tenslotte verklaart spreker, dat hij het woord heef 
gevoerd namens het hoofdbest"'üurvafî de E-;v .c. · � -

�\Hendrik BRIÎlKMAN; geboren te Al!!sterdam, 1 Februa:ri 1916, wonende 
� Semarangstraat j2Ä I, te Amsterdam, zegt verontwaardigd te zijn 

over de woorden van Keller en verklaart, dat hij als K.H.L.-man 
blijft doorstaken. 

t Iµ VERSCHITREN, nadere gegevens·onbekend, wijst de vaste arbeiders op 
a e ongeTf'Jke behandeling van de bootwer1rnrs, die in de Rietlanden 
in cokes en steenkolen werken� De vasten krijgen 7ii cent toeslag 
pe1· lilur, doch de S.H.B.-ers en de D.U.'7.-mensen krijgen niets ·en 
zij stikken toch ook in het stof. 
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/ t \ Bernardus Gerardus ANG}.;;LBEEK.z. geboren te Amsterdam 2 Juli' 1903, 

.,,, wonenae Goudsb1oemstraat 46 îI, alhier, roept ae sia�ingen van 1903 
1926 en 1928 in herinnering en zegt daarbij, dat deze stakingen ver
raden en vertrapt werden door het N.v.v •• In 1942 waren alle Neder
landse werkers solidai:t, doch toen weraen wij door het N .A.l!"'. verra
den en verkocht. Hij vraagt aan Keller·of _deze zich met die mensen 
wi� vergelijken eif. of hij er wel van overtuigd is, dat zijn colle-

• 

_tf. 

ga's het werk zullen hervatten • 

SCHOOFS,nadere personalia onbekend, geeft een verslag van een tmcht 
naar '.tiotterdam, die hij met 25 man heeft ondernomen op Vrijdag 4 
Februari j .1. :Zij 1,11rerden aan de grens van de gemeente Rotterdam 
opgewacht door de politie. en naar het hoofdbureau gebracht. De 
meegebrach� stakerskranten en een spandoek werden aanvankel ijk in� 
beslag genomen, doch na enige uren weer vrijgegeven, waardoor het 
werken in de haven voor die dag onmogelijk werd. ve volgende dag 
is nog gesproken met vers chillende havenarbe·iders, doch de meningen 
over onze staking liepen sterk uiteen en zij wilden niet het werk 
neerleggen. 

Een onbekend gebleven kernlid van de K.H.L., verklaarde vervolgens, 
dat hetgeen Keller gedaan haa, geen misdaad .was, omdat hij feite
lijk uiting gaf Win een besluit hetwelk door de arbeiders van de 
K.H.L. de vorige week Donderdag genomen was. Zij waren namelijk in 
de verond erstelling, dat heden over het al of niet doorgaan van de
staking zou worà en gestemd. . 
Bij handops teking wordt vervolgens een stemming gehouden onder het
-K.H.L.-personeel, waarbij blijkt, dat de meerderheid voor door-
staken is. -

��fiarinus Albert V.ABKEVISSER,geb. Amsterdam, 29 November 1914, wo
.-.-"\ �ende Tweede Vogelstraat 9 huis, alhier, zegt dat he t een schandaal

is, dat van de ruim duizend voorstemmers op ae vorige ve-rgadering 
�. er zo weinig actief deelnemen aan het posten. Juist door het poste
t zullen de vaste arbeiders tot staking·kunnen worden gebracht, doch 
� er moet aan worden geaacht, dat we niet op provocaties van de 
· poli tie moeten ingaan.

!µ'/\ î'TOS..L vermoedelijk Klaas DE vos, geboren Nieuwer-Amstel, JG Mei�to'-
::::::-ws-g3, wonende Mercatorplein 48 III, alhier, geeft eveneens een 

verslag van de tocht naar Rotterdam, waarbij zij z.i. opzettelijk 
-door de Rotterdamse politie werden gehinderd, omdat ze van de 

E.V.C. waren.
y "' .l(mhomas Sijbrand OV::RMARS,geboren Amsterdam, 1 November 191 o, wo-
� ende Zeeburgerdijk 198 III, alhier, spreekt als kernlid van het

v.c.K. en is van mening, dat de vaste arbeiders het werk zullen 
hervatten, zodra hun ·een vinger geboden wordt. 'Zij dachten, dat 
op deze vergadering weer ges t,:;md zou worden en ze hadden ona er
ling afgesproken niet aan deze stemming deel te nemen, maar wel 
a�n het werk te gaan. Gezien het gesprokene hebben hij en zijn 
kameraden gesproken om niet met een voorstel tot werkhervatting 
te kom.en. · 

J • fMichiel VAN MARLE, geboren te Kampen, 7 October 1909, wonende
/ Czaar '.Peteriliiraa:t 186 I, alhiei, zegt dat hij a.ls vaste arbeider 

van àe K.N.S.M. het ·werk heeft neergelegd en onmiddellijk daarna 
was er een afgevaardigde van de K.N.s.M. bij hem thuis i die hem 
vroeg, wat hij wilde beginnen, want zijn ontslagpapier lag reeds 
k

°
laar. Als het waar is, dan zijn z'n collega's die niet staken 
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daarvan ae sch1..1ld. Hij kan er van ziJn tegenwoordig salaris als 
vaste arbeider nog niet komen en vind�dus de actie der s.H.B.-ers
volkomen gerechtvaardigd. 

/VAN BRU-1\IIMEN,nadere gegevens onbekend, verklaart, dat het idee 
� vrij algemeen bestond, dat de. bootwerkers op 9 Februari weer aan 

het werk zouden gaan. Waar nu het tegendeel blijkt, moeten de in
omloop zijnde geruchten de kop worden ingedrukt. 

r :,· ,jH.G.Barewijk, geboren 5 Ivlei J.893, wonende Hoeksewaardweg 27 hu.is,
><1a1hier, lieel"t zijn oor te luisteren gelegd bij de stakers en hij 

moet·zeggen, dat de vaste arbeiders doch ook enkele s.H.B.-ers 
down en pessimistisch zijn. Voor dat pessimisme bestaat geen en�
kele reden, want bij de "Oceaan" zit.ten de loodsen al vol. Hij 
stelt het bestuur voor, om in de haven aan de arbeiders van de 
K.N.S • .:M., "Nederland", enz. een oirçulaire te doen uitreiken, 
waarin �ij twee maal 24 uur de tijd krijgen om het werk neer te 
leggen. Doen zij dat nîet, dan zullen zij als maifers v.rorden be
schouwd" Bij de K.H.L. heeft het kantoorpersoneel geprobeerd om 
de 11Eemland" te lossen. Tot nu 'toe hebben ze er tweehonderdveertig 
ton ui tgehaa.ld i laat ze rustig hun gang gaan ! 

Hij v�;nvacht in de komende dagen steun van Antwerpen �n
en eventueel van de zee+ïeden • 

..,,,-; � 
et:,� rend SNIJDER,geb. Amsterdam, 19 December 1885 1 wonende Zaanstraat 
� 5 III, Amstërdam, (lid stakingsleiding) zegt uit deze vergadering 

te kunnen constateren, dat �gërüchtencentrale een nederlaag 
heeft geleden. Er v;ordt nog te weinig gepost en stak;enè& betekent, 
harder werken voor eigen belangen. 

Vervolgens krijgt Kleinsma het woord ter beantwoording van de
"discussianten". Hïj vertelt daarbij, dat bij het v.c.K. twee 
Finse boten liggen, geladen met stukgoed en hout. Men heeft het 
plan gehad deze ladingen bij elkaar te voegen, waardoor één schip 
leeg zou komen. De zeelieden wilden daar niet op ingaan en vroege 
ons advies. Wij hebben daarvoor geen toestemming gegeven; de zee
lui zullen hun plaats weten. 
Opnteuw gaat spreker citeren uit de plaatselijke pers. De Nieuwe 
Dag van 5 .2 .194-9 heeft het publiek willen be.invloeden door te 
vertellen_, dat de opbrengst van de steunacties minder werd, waar
door de uitkeringen lager moesten worden. Spreker kan mededelen, 
dat p�og 79.. à �Q duiz�Lgulden_wordEm u..ilg

_,
E;�eerd. 

Nogmaals gaat Kleinsma in op de gerucfiten omtrént zijn persoon. 
Hij verklaart daarbij, dat hij nog niet moe is en dat een royemen
altijd nog door de leden moet worden uitgesproken. Het gerucht, 
dat de O. V.B. in AmE!terdam ledenwinst zou hebben geboekt, spree_kt
hij cat�gorisch tegen. Eerst hadden ze er tien, nu zijn het er 
een paar ·m�er. Vervolgens hekelt hij de directie van "Het Vrije 
vo1k11; omdat dit blad advertenties opneemt, waarin onderkruipers 
worden gevraagd voor de N.D.S.M. Zo iets verwacht men niet van 
vrienden der "arbeidersklasse". Komende op de gemaakte opmerkinge
verklaart hij, het samenzijn van heden niet te betreuren. Hij kan
in Keller geen klasseverrader zien, want deze man bracht de wil 
van de eigen groep over. Spreker meent, dat de verschillende ge
ruchten nu wel zijn weerlegd en doet een beroep op de vergadering
volledig vertrouwen in het bestuur te tonen. Hij weet, dat de 
havenbaronnen sterke $egenstanders zijn, die niet onderschat roo-
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gen worden. Maar ook wij zitten niet met deze staking in ons.
maag. Spreker hecht veel waarde aan de brief, die door de 
E.V.C. aan de Soheépvaartvereniging "Noord" zal w-orden verzon
den. Tenslotte wekt hij de stakers op hun posten trouw te be
zetten; geen hand uit te steken naar de politie en niet op 
provocaties in te gaan. De posters zullen de zwakkere!': moeten 
bekeren qoor kracht van argumenten. Spreker dankt ie vaste ar
beiders voor hun terugkomen op het besluit tot hervatting der 
werkzaamheden • 

.{"'tJ)e voorzitter, waarvan nog kan worden medegedeeld, dat hij 
A�.� tgenaamd is Dirk Matthijs_ H00]1T, geboren te .Amsterdam,

. 
1 April 

�� 1894, i,vonende aldaar Nieuwe Herengracht 211 huis, doet dan nog
nige mededelingen. Opgericht is het ca})�retg�z�lschaJ2.�.s.o. 

r Door Stakers Opgeriêh� )�waarvan het secretariaat gevestigd 
,..JI; 'is lhj R:àmer�aO SNEii t M. Snel, geb. 4.9.1914, wonende Da Cos
{Y"� tastraat 71-I teïriiisteraam-;"'"""ärbeider S.H.B.). Spreker verklaart
__., nog overtuigd te zijn van de besluitvastheid der stakers. Hij 

roept uit '' Wij blijven aanééngesloten in de E. V .c. staken tt. 

Hij ontkent, dat de E.v.a. een andere opdrachtgever heeft dan 
de wil der arbeiders. De leiding van deze staking beru.st bij 
het daartoe gevoxmêè comité en het bestuur van de A.B.T. Ook 
hij v,ijst er op, dat de staking geen vacantieperiode is. Spre
ker erkent, dat voor het werken met de steunli·jsten enige 
schroom moet worden overwonnen. Men dient bij dit werk te be
denken, dat. de stakende arbeider recht heeft op Gde financi�le
steun van de werker, die op zijn beurt de plicht heeft de 
staker te steunen. Spreker is er van overtuigd, dat de steunbe
dragen liggen te wachten op incasseren en geeft hiervan een 
voorbeeld. Tenslotte komt hïj terug op de noodzakelijkheid van 
het posten en roept daarbij allen op 's-morgens, 's-middags en 
's-avoná.s aanwezig te zijn. Met de verklaring, dat wanneer de 
strijd gedisciplineerd wordt gevoerd en in saamhorigheid voort
gezet, de overwinning zeker zal zijn, sluit hij te 13 uur de 
vergadering. 
Bij de uitgang werd gecollecteerd voor een bedrag ter vergoe
ding van·een rijwiel, hetwelk van een stakende havenarbeider, 
bij een stakingslokaal werd ontvreemd • 
De vergadering had een rustig verloop; de stemming was niet
zo geestdriftig als op de vorige vergaderingen. 
Naar van betrouwbare zijde werd vernomen waren de E.V.C.-leden
en de door deze organisatie ondersteunde stakende havenarbei
ders verplicht àe vergadering bij te wonen, omdat in Bellevue 
voor deze dag het bekende stakersstempel we?d ve-rstrekt. Bij 
het ontbreken van dit stempel werd fl. 5.-- ingehouqen op het
s'teunbedrag, Einde .• 

Tevens verzonden aan H.C. Amsterdam
B.M •. Amsterdam 
r.n. 's-Gravenhage.
I.D. Rotterdam. 



Volksdagblad DE WAARREID 
Agentsoh.: Klarendalaeweg 91,Arnhem. 

BRANDSTOFFENPERSONEEL VAN ARNHEM EN OMGEVING IN STAKING. 

De lonen van het brondatoffenpersoneel zi)°n sohandeliJ°k laag Il 
Hierover aijn alle betrökkenen het eens. 

Reeds in Februart 1948 werd een door het oollege van rij ksbemiddelo,are 
bindend verklaard� loonav9rhoging voor het kolenpersoneel afgekondtgd 
inr.;aande 5 Juli 1948. 
Het personeel van Arnhem en omgeving zag ei'&lijk een liohtpuntje. 

Temeer, omdat teven.<J door het oollege werd verklaard, dat deze loons -
ve r'lwging ha,n worden ut tbe taald met te ru{dwe rkende kraaht vanaf 15 Mrt. 
1948. Eveneens kan aan de arbeiders, zo luide het verder, 2 % van de 
jaarwedde uitbetaald worden als vaoantiet?eslag. 

Eohter, iwn juiohte te vroeg ! 
DEZE UITBETALING WERD NIMMER GEDAAN ! I ! I 

Hierover heerste reeds lange tijd grote ontstemming onder de arbeiders 
en zij zijn unaniem van oordeal, dat gezien de grote tekorten in de ge
zinnen, deze uitbetaling met terugwerkende kraoht vanaf 15 Mrt. noodza-
keliJ°k is. · · 

Deze week lrux:1,m ha t tot een uitbarsting en op de daartoe ge hou-
den verg:i,dertng besloten de arbeiders eensgezind hun eisen te·stellen: 

Uitbetaling van de loonsverhoging met terugw,.:rkende kraoht van 
af 15 lrb,art 1948. 
Uitbetaling 1:,a,n de 8 % van de }aarwadda als oaoantie-toeolag. 

De vakbonden plaatsten zioh aohter de eisen van de arbeiders. Aan de 
handelaren werd een Ultimatum gesteld, waarin de eiDen ver waren. Dit 
ultimatum liep af op Zaterdagmiddag EE �"h. 1 uur. / I 

Bij het niet voldoen aan de eisen van de arbeiders, zou hst werk neer
gelegd worden. 
Toen Zaterdag op de gestelde tijd de handelaren geen gehoor aan de eisen 
van de arbeiders gegeven hadden hwamen de arbeiders i� vergadering bij
een en werd tot de staking_besloten. 

VERBRÜIKS OOOPERATIE U/A/ Áfd.: Brandstoffen tagen de arbeiders. 

4 arbeiders van de Oopperetie te Arnhsm, die na de afloop van de 
gestelde termijn het werk neerlegden, kregen �Davonds hun ON'J�_�,AG 
aanz,e arzin(l thuis Il!!! Il 

Hedenmorgen waren ruim 100 stakers bijeen tn de K.A.B., waar zlJ werden 
toegesproken door be8tuursledan z.,an het Unte-Verkear, waarbij nogmaals 
werd verzekerd, dat het U.V. aohter da staksrB ataat en dat gezamelijk 
de strijd zal worden pevCR rd. 
Om half negen hwam een ploeg lossers uit Velp binnen. Zij werden door 
de aanwezigen met luid aplJU,8 begroet. 

Het intussen benoemde stakings ... oomttè, verdeelde daarop de taken. De ar. 
beiders werden in groepen ingedeeld voor posten tn z.,ersohillende stads 
delen van Arnhem alsook in da: omgeving. 
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Datum: 8 Februari 1949 •

Onderwerp: Na.be s!J reking staking van de werkers in de kolenbedrijven. 

Datum van ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever: 

Waardering be:ticht : 

Tevens bericht gezonden aan : 

Medewerkende instanties : 

Ondernomen actie: 

972 . 300 • XII • '48 

geen 

zeer betrouwbaar 

be t ro uwb aar 

geen 

geen 

geen 



Centrale Veiligheidsdienst 
te 
' s- G r a v e n h a g e • ------------------------

Op Woensdag 2 Februari 1949 is door het Hoofdbestuurslid van 
de C.P.N., zekere V�, vermoedelijk wonende te Amsterdam, te�amen 

� met J_ohan. George van de Meeberg, geboren te Arnhem, 20.3.1897, 
� wonende te Arnhem, Mussenplein 11 , lid van de afd. Arnhem van de 
\ j .l!;. v.c.-Transport een bezoek gebracht aan 

0 � Apl:i.tje;, �Vilhelrnus Hendrikus, geboren te Arnhem, 31.8.1897, wonende 
tv-· • ,. i te Arnhem, Tuin straat 3. 

t,)' 
Deze Witjes wordt betiteld als de leider van de inmiddels opge-

• 

heven staking van de kolenwe rkers te Arnhem en omgeving. Dit bezo.ek 
zou �laats gehad hebben in opdracht van het Hoofdbestuur der c.p.N. 

Bij dit bezoek zou Witjes te kennen hebben gegeven dat de reden 
van de oph€ffing van de staking gelegen was in het feit dat, vooral 
de ongeorganise9rde stakers een veel te lage uitkering ontvingen. 
Witjes verweet de c.P.N. en ook de E.v.a. dat zij hierin te kort 
geschoten waren. 

Dit bezoek moest dienen om na te gaan of er in deze kwestie 
alsnog aanleiding was te vinden, opnieuw tot staking over te gaan. 

Na afloop van dit bezoek is er een vergad�ring belegd van 
enkele C.P.N.-en E.v.c.-kopstukken uit Arnhem. 

Op dGze vergadering verweet verhey het dagelijks bestuur der
c.P.N. te Arnhem, dat het in gebreke was gebleven de kolenwerkers
staking uit te buiten. Ook de lakse houding van de E. v.a. inzake 
de uitkering van steun aan de ongeorganiseerde staKers. v�rhey zeide 
op deze vergadering dat hij er van overtuigd was dat 'litjes de 
revolutionnaire arbeid�rsbeweging goed gezind was. 

In opdracht van de politieke secretaris der c.P.N. te Arnhem, 
H.T. Nijhoi', geboren, 21.6.1)11\, hebben R.v.d.Molen, gëboren 17.5.1919 
en G.J. H. I"innaard, geboren 1 u .4-.1 )'U1, beiden leden van de onlangs 
ingestelde commissie voor c2,nti!!.ct_�n-i11:. de b9drijven een bezoek ge
bracht aan eenoemde 'Vitjes. 

Ook tegen beide laatstgenoemde liet Witjes zich uit in zeer af
keurende zin over de houding van de C.p.u. en de EtV.c. in de koien
werkersstaking en verweet hij ook hen d� tekortlioming in de uitkering 
van de ongeorganiseerde stakers. volgens l',f.i.tjes was de actie nog niet 
afgelopen en was er nog altijd ontevredenheid over het niet volledig 
uitbetalen van de 2 '1 gra.tif'icatie. V/itjes betwijfelde evenwel of het 
nu, ll1:! t h�t oog op het vergevorderd seizoen, wel de geschikte tijd was 
om tot actie ov.:-r te gaan. Hij zegde de beide bezoeker' s toe geregeld co 
tact met hen te houden. '�Titjes is gevraagd lid te worden van de c.p.N. 
e:r:1...c!_e_E.V.C. Dit weigerde ditjes, hoewel hij zeide dat zijn sympathie 
naar die zijde uitging. 

@ 
Hij is nog steeds geabonneerd op De 1vaarheid. Op de nabespreking 

is nog medegedeeld dat de C.p.N. de bedoeling heeft gehad tijdens de 
kolenwerkersstaking met parnf'letten te werken. Dit zou echter niet 

(i) f'I 1.. '>:)ll.i,, zijn doo:�egaan, omdat er in de tekst van die pamflet ten onjuistheden 
ï J/ � ro uden zi Jn ge slop en. 
cA•"'I\M.-tii•1 In de stakingsdagen is in de gebouwen van de coöperatie 11 De 

o,..t kt. � lvooruitgang11 te .Arnhem door A.F. Spijkers,geboren, 19.12.1926 , die 
.1 \ _ /.. lal daar werkt een dergelijk pamITél;- aäiigëplakt. 

�� � , 
Van verder v;:,rspreiding is niets bemerkt.

@) t OJ,merkelijk is, dat door de Uniebestuurders v� vrnrd genoemd als 
degene, die de stakers in de hand had en belangrijk zou hebben bijge
dragen in het rustige verloop der staking, alsmede het snelle einde. 
Door de r.D. Arnhem was 'Yitjes op grond van betrouwbare inlichtingen 
reeds voor de aanvang der staking als de gavaarlijke man gesignaleerd. 
1 bijlage. Binde. 

Een ka.rtotheekkaart van v'litjes gaat hierbij. - .u · l<. /rt 
. 
!'
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�1 FEB. 194g 

Rech.Hagedoorn van î.D.Arnl1em meldt: 

n .H. �ii tj es was c;.á.nvankelijk door I .D .Ar-.a.hem gesignaleerd 
als sym. met de C.P.U.Voortlî.. zou hij itaarheidlezer zijn. 

Later is tel.aan de C.V.D.doorge0even dat het met 1,.nog
al i�eviel.rtet zou een gematiid element zijn • 

.>Jeze tweede lezin5 kan vervallen.Bij de staking van kolen 
werk.ers te Arn11em vr s hij juist een van de :i;iersonen, die het 
Ïelst ageerde,zie ook bijgaand rayport. 

9-2-1949.

B lX. 
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ln de haven van Antwerpen werden een tweetal p.amfletten 
verspreid door het actiecomite van de E.T.F • 

Uitgetrokken door ...... ............ U •. d.G .... . ... .... .......... .............. ....... Afd./Sectie ..... AC.JJ .4b .................... Datum ... ..... .. 12. •. 4 .•. 4.9 ....... . . 

Op aanwijzing van 
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Nr. 302-0-4-' 49. 
Betr.Vergadering stakende 

haven ar be id ers. 
21 Februari 1949. 

Op Maandag, 21 Februari 1949, te 9. 30 uur werd in "Bellevue", 
Leidsekade,.Amsterdam,een vergadering gehouden van de stakende 
havenarbeiders,waaraan door circa 1500 personen werd deelgenomen. 
De vergadering werd belegd door het bestuur van de A.B.T.,in 
samenwerking met de stakingsleiding. 

Na een kort openingswo0rd van de voorzitter,HOOFT,werd het woord 
gevoerd door de Landelijk Voorzitter,Dirk KLE:rnSM.A. 

KLEINSMA begon met op te merken,dat,als �en ervoor wil werken, 
er allerwege voldoende steun te krijgen is.Vier kameraden hadden 

, � _....,4v.( in Groningen in 6 dagen tijd ru:i.Ip. f • .J..600,-- bijeengebracht;een 
l'.) ... P·J:: ander kameraad bracht per dag,alleen reedsE20,-- totE25,--

l)Á)_; Met de steun van de E. v.c.was het tot nu toe mogelijk geweest 
L;,.;-- om per week circa F.ao.ooo.-- uit te keren. 

• 

.. 

t 

_ Het conflict inlde haven was intuasen verscherpt,dóordat aan e6.l 
aantal vaste havenarbeiders,die deelnemen aan de staking�door htn 
directies ontslag was verleend.KLEJNSMA had hiervoor gewaarschll\'d 
en herhaalde deze waarschuwing.De arbeiders moesten goed begrij
pen dat de strijd steeds harder en scherper zou worden. 
De op 8 Februari 1949 aan de &cheepvaart vereniging "Noord" ge
zonden brief,was niet beantwoord.Dit betekende dus,dat de direc� 
ties niet met het stakingscomitéwilden overleggen. 
Toch moest men goed_�gtlj_�11_,dat �et ��]?.ale!_! �a!L_�ep. qy�r� 
ning,zo.l,!.der dat eer_st het �rk werd nervat,onwaa�schlJ�Iijk was. 
WaarDfj nog kwam,dat de stakers,vooral de voors"'tennners van 1 
Februari 1949,lang niet allen als zodanig hun plicht hadden ge
daan. 
Met een herhaling van een overzicht van de feitelijke toestand 
in de havens van .Amsterdam,Rotterdam en Antwerpen,trachtte K.aan 
te tonen dat het stakersfront momenteel niet sterker gemaakt kon 
worden. 
Het bestuur y�.Jl!L.,6.�� <ie ).3takingslei,g.:i,gg mQesten 4..au. oo� 
hetze].fde _c!,dvies gev:_en dq.:t zij r�eds op 1 Febru�ri 1949 hadden 
gegeven,mnl.het werk te heryatten.

-

Alleen moesten thans bepaalde voorwaarden worden vervul� • 
KLElNSMA deed hierna voorle zing van een brief,die het bestuur z�h 
voorstelde op 21 Februari 1949 bij de Scheepvaart vereniging 
''Noord" te doen bezorgen en waarvan het antwoord verwachtte vóór

Dinsdag,22 Februari.1949 te 15 uur. 
In deze brief werd de bereidheid tot hervatting van het werk 
uitgesproken,mits aan de volgende voorwaarden werd voldaan. 
l.G:een rancune maatregelen,dus herva1iting va,n het. w�rk O...P de oosi s 

van 11 Januari 1949. 
2.Na hèrvatting väi:l-de werkzaamheden het ve.rkiezen van een nieu

we kern bij het A.H.B.ter besp�g_�an dé g___escbillen over-� 
plQ._egeinsterkte en de lon�n van de vaste arbe"iders: -

3.Nalîervatting van het werk zal de ingestelde commissie met 
spoed haar werkzaamheden moeten hervatten teneinde-te komen 
tot een he3:zieE,j.ng_yan �,f. n�ohttoe3_�g van de s.H.B.arbeidem. 

Speciaal de onder l.genoemde eis werd <bor KLE1NSMA krachtig onda- -

, ,, streept.
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Hierna was het woord aan de disemssianten,waarvan door 
25 der aanwezigen gebruik werd gemaakt. 
Al deze discussies gaven geen niéuwe perspectieven.Het grootsie 
gedeelte bleek voorstander van het verzenden van de brief,en 
de daarin ui tgestippèlde gedragslijn. 

_ 9 Al O ';{ f,.
)c - L Voorts werd nog he.t woord gevoerd door een afgevaardigde van

� ��de Antwerpse havenarbeiders,PHILIPSllN?A.-6ie- een korte uiteen-' 
,. � zetting gaf van de to es tang, in g_e Antwerpse ha_v�n .Mede· door .tet 

��� gi;ote aant.aJ. werkl.ozen,was het niet mogelijk gebleken de haven- , 
� aroeiders daar warm t� krijgen voor het weigeren v:an "b.�.mJ].et" 
'�-�-1� werk.Deze noüding -werd med

·
e

· 
bevorde.rd door het feit dat zelfs 

l �·�de .Amsterdamse haven niet geheel "plat" lag,om van Rotterdam 
�� maar niet te spreken.-Eerst wanneer het de Nederlandse havenar- j ��beiders zou gelukken om beide havens stil te leggen,konden zij 
.,.1�,# ·1' hop�n op voldoende medewerking vén .Antwerpen. / 

• 

• 

Ook de '.m:.v.c.hoofdbestuurd�r Bertus van der HEUL,voerde het 
woord. 
Hij wees erop dat deze vergadering niet was belegd om nu reeds 
te bepalen of de staking zou worden opgeheven of niet • 
En een pessimistische houding in deze is verk·eerd.Want al wem 
het stakings-front dan ook niet uitgebreid en a!_wr�t jl,ft.t.Jll:l"t;. 
,tig geaqht het wer)f we@r te hervatten,dit beteken�J!..iet dat ge
havenarbeiders zwak zijn.Integendeel.Deze zes weken strijd 
heboèn èf�direoties gètoond dat er nog strijdwil genoeg is en 
deze staking heeft hun een hard� slag toegebraoht.Daarom is er 
geen reden voor een min o:t Il!ee:r ve r doorgevoerde paniekstennn:ing • 
Spreker wijst dan nog op het sqo�e� aat_geböëlëtJ isDïj een siEl
king in een te:x:t�l.f..Mrj.eJ{ te Gemert, Wfü,r6iJ� de E. V. c •• de ,l�
.ding h@d.. Men Uien t er tekening mee· te Itouden, dal! E'.�t suc.9.ês 
van de staking niet uitsluitend wordt bepiwld door het re.§.ul
taat, mgar eyengqed door de getoonde $takingsw_il. De strijd op 
zichzelf is reeds een suvces . 
Na de leden van de ce.µtrale Bond van ·TrEmsport.arbeiders nog te 
hebben gewaarschuwd voor hetgeen straks kan gaan gebeuren, wan
neer de 'Qhiebestuurders over een nieuwe C • .A.o. gmm onderhm
delen, besloot hij zijn raet matige belangstelling en slfil? ap-
plaus aanhoorde spee·ch., --

De meergenoemde lanqelijk voorzitter van de .A.B.�., Kleinsma, 
neemt dan het woord om de gemaakte opmerkingen te beastwoor
den. Hi.j wijst er daorbijr dat vele opmerkingen zijn gemaakt, 
die geen verband houden met het voorstel tot het zenden van 
een brief aan Scheepvaartve reniging )'Noord". Spreker consta
teert, dat vele sprekers zich v66r het bestuursadvies hebben 
uitgesproken, terwi jl de anderen geen uitzicht kunnen geven 
op betere kansen. Spreker benadrukt dan nogmfü1ls, dat er geen 
raillcune-maatregelen zullen worden aanvaard. Hij moet erkeggen, 
dat niet alle E.i • .D • .:.er.s YLE!.r_e _êtr;i.,ide� zijn. Kleinsma stelt 
zich op hei;\standpunt, dat de boete van één dag�o9n door de 
s.H.B.-ers zal dienen te worden betaald. Voorts gaat hij nog
maals in op zijn ad1;:ies van l Februari j .1. en stelt daarbij
vast, dat de ontwikkeling van de zaken hem in het gelijk stel
det. Toen heeft hij gewet�!!.,. ��t er _g�ns kans Was op voldoen
de xarart:OIJGtf&tält soI'ï<Iäriteit bij de .Ams�eraàîiïsé en 'Ro�térdam-

, 'se havenarbeiders. 
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Op Dinsdag,22 Februari 1949,te 17 uur,zullen de stakers op
niemv bijeenkomen.Ditmaal in de speeltuin in de Czaar Peter
straat,Amsterdam. 
Daar z�l het alsdan ingekomen antwoord van de ,cheepvaart� 
vereniging ''Noord" worden bekendgemaakt en naar aanleiding 
daarvan de te volgen gedrag slijn worden vastgesteld. 

Na een kort sluitingswoord van HOOFT ging de-vergadering 
te 13.15 uur uiteen. 
Een gedeelte van de aanwezigen begaf zich naar het 11Pollman' s 
Huis, Vfarmoesstraat ,Amsterdam, zetel van de scheepvaartvereni
ging ''Noord", teneinde;{ da�,r op ordelij)s_e wij_ze.. acte de pre.sence 
te geven. 

v66r de aanvang der vergadering werd op straat de "Nieuwe
/ Strijd",orgaan v� de o.v.B.vers!>reid. 

------------------------·--------------------�---------�--

Verzonden aan:M.v.A •
B.M. 
H.c. 
I.D.
I.D.

Den Haag. 
luns te rd am.

id. 
Den Haag. 
Rotterdam. 

. 

K-6. 
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ROT.l'ERDA.M, 18 FEBRUARI 1949 

OPROEP 
aan de Rotterdamse havenarbeiders 

-

In verband met de Amsterdamse havenstaking heeft het Amster-
damse Staldngscomit.é gemeend, het inlffatief te nemen om met de 
Rotterdamse ba.vep.a.rbeiders bijeen te komen, ónll de hUldige ijtanti 
,.an het conflict toe te lichten. 
Reeds hebben enige vergaderingen plaats gevonden te Rotterdam, 
doch het stakingSÇOmitè is van mening, dat het noodzakeJUk is om 
ALS HA VEN ARBEIDERS VAN ROTTERD-A.M EN M�TERDAM 
liet woord tot elkaar te rlchten. 
Kameraden, in 1946 was het mogeIUk de strijd gemeenschappelijk 
te voeren. Ook nu en in de toekomst moet deze eenheid in de strijd 
weer &"&vonden worden. 

BEZQEKT DAAROMl IN GROTE GETALE DE 

Openbare Vergadering 
voor havenarbeicters 
welke zal plaats vinden op 

9 Zondag 20 

in gebouw 

Februari 

Odeon 

a.s.

ZAAL OPEN 9.80 UUR AANVANG 10 UUR 

HET STAIDNGSCOMITE. 



Verbinding: 

No. 274. 21 Februari 1949. 

Onderwerp: Openb.verg.Stakingscomité A'da.m. 

Datum ontv a�s t: 21 Februari 1949. 

Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 

Waarderü1g bericht: Betrouwbaar. 

Tevens bericht gezonden aan: I.D • .Amsterdam. 

Medewerkendeninstantie'ss Gene 

Ondernomen actie•s: Gene. 

Kort verslag van de ognebar� yer�adering van het 
Stalcipg.sco.mi t� u,i,t Ams t,..E:rda.m voor Rott erO:amse Hav enarbei
ders, gehouden op Zonaag 20 Februari 1949, te 10. uur, in 
de kleine zaal van 110deon 11, G·ouv,ernestraat 50 - 72 te 
Rotterdam. 

Aanwezig circa 125 :personen, onder wie ongeveer 
5_0 sta.kers uit Am�-0:aJ?l. Bij het Amsterdams gez_elschap 
was teveils een vrouw aanwezig. Militairen of andere per
sonen in uniform gekleed waren niet aanwezig. 

De vergaderipg was aangekondigà in het dagblad IIDe 
\Vaarhe id 11 • 

Gecollecteerd werd vo or de onkosten verbonden aan 
deze bijeenkomst,reiskosten .Amsterdammers en zaalhuur). 

De verga dering had een rustig verloop. 

Achter de bestuurstafel hadden de volgende .Amséerdam 

\ mers plaatsgenomenr
- Meijer, Jaap; 
)(\ de Jel, Cor; 
--\ van Ba.a.rwijk ; 
... 1 k'Ûhn, Wiet se ; 
,ç l Tämmi:a ;
-\ B{R)ussing ; 
>'- \ Varkevisser; en: 
- l Snijders,

van allen nadere personalia hier niet bekend. 

Mei,jer, J., voornoemd, als vo orzitter fungerend, 
opent te 10.25 uQr de vergadering met een kort welkomst
wo ord en spreekt zijn teleurstélling uit over de slechte 
opkomst. Spr. zegt dat het doel dezer bijeenkomst is om 
tot grotere eenheid met de Rotterdamse havenarbeiders te 
komen, da.ar de actie te Amsterdam ook de bel�en der Rot
terdamse havenarbeiders betreft. 

Spr. drukt zijn toehoorders op het hart als klasse 
arbeiders gezamenlijk te staan tegenover het aaneénge
sl oten havenkapitaal, daar, mocht de Amsterdamse actie 
niet slagen, de terugslag voor de Rotterdamse havenarbei
der13 gevoelig zal zijn. 

Spr. vervolgt en zegt, dat deze vergadering uitslui
tend een bjiaaok..Q!l� van arbeider tot arbeider en dat 
g�van de in de zaal aän-Vlëzige vakbondsbestuurders, wie 

- dan -
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dan ook,he t woord zal krijgen. "Wie het daarmede niet 
is, kan nu zijn beswaren kenbaar maken, waarna hij de 
moet verlaten", beslui, spr. 

Tegen dit voorstel rijst geen bezwaar. 

de Jel , c., voornoemd, het woord nemende, vertelt 
hoe de staking in Amsterdam bij het meellossen is ontstaan 
en zegt, dat het uitsluitend aan de pro vocerende houding 
van het havenkapitaal te wijten is, dat de staking zo'n 
omvang heeft genomen. 

Spr. betuigt zijn spijt erover, dat het ook tot 
hed en niet is gelukt alle Amsterdamse havenarbeiders in de 
staking te betrekken,(er zouden nog o��veer 300 y�ste 
arbeide;:§_ .!!.erken) waardoor het, mede Ooor alle mogeIIJR"è 
�ruptie der havenbaronnen, zo moeilijk ,,wordt om na te 
gaan, wat besmet werk is en wat niet. 

\ 

Spr. acht het daarom zo noodzakelijk een groot blok 
te vormen tegen het havenkapitaal or:n. geza,rnenlijk met de 
Rotterdamse-, de Zaanse-, de Delfzijlse- en desnoods de 
Antwerpse havenarbeiders de strijd aan te binden • 

Achtereenvolgens werd het woord gevoerd door de 
reeds genoemde Amsterdammers. 

X Uit de vergadering komen verder naar voren: 
�lvan Brummen, wonende te Amsterdam, nadere personalia hier 

�/ niet bekend; 
q...•r..#'" r' Dijksma, Jan, gehoren 20-1-1892 te Amsterdam, lo s werlanan,

� �: wonende te Rotterdam, Aa.kstraat 15; 
(}j,.,t.v-- �,,.t/j/1"-IKr".lithof, Pieter, geboren 18-9-1892 te Pernis, havenar-

>� trfr Il-·� f beider, wonende te Rotterdam, Bos polderstraat 29b; 
f &,v-�I" 1 Marschal, Johannes, geboren 13-11-1923 te 'Rotterdam,

• 

.--
IJ wonende te Rotterdam, Kameliastraat 19a; 

\

K1de Kleijn, Johannes, geboren 14-11-1900 te Rotterdam, 
grondwe rker, wonende te Rotterdam, Wieringerstraat 300; en 

4 Sandifort,Hen:àrik,geboren 3-.6-1916 te Rotterdam,haveuarbe i  
der,wonende te Rotterdam, Marnixstraat 13c. 

1. 
Alle sprekers

. 
erkenden op hun wijze de noodzakelijk 

heid van g,LQ..t,.e�,.e ��,aj_l.el:.g, desnoods buiten de bestuurders 
van de diverse organisatie's om • 

Marschal, J., voornoemd, zegt dat er te Rotterdam 
twee programma's zijn,die voor de arbeiders waard zijn i,!jl � 
de strijd te gaan, n.l. het urgentieprogram der O.V.B. en f 
de eis van f.5.- loonsv�rhoging van de E.v.a •.

Spr. wekt op hartstochtelijke toon de aanwezige 
Rotterdam�e havenarbeiders op om op Maandag of Vrijdag a.s. 
weer een protes������ Y!'n §én uu� �e _h��n . 

Sandifort, H., voornoemd, beschrijft het voorge
vallene met het s.s. "Burgundia", waarin hij een rol heeft 
gespeeld en zegt, dat elke arbeider de plicht heeft de 
"onbe�t-�11 gbeiders van de noodzakelijkheid van de "stryd
te overtuigen. 

--

de K.leijn, Johannes, voornoemd, constateert een gro
l te verwarring onder de arbeiders en begint op felle wijze 

de in de zaal aanwezige O.V.B.bestuurders aan te vallen, 
hetgeen hevige protesten van die zijde uitlokt. 

De voorzitter maakt hieraan een einde en wil daar
op de vergadering sluiten, docb er worden nog enkele vra
gen gesteld. 

- Boshart -
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Boshart, Maurits, geboren 28-2-1905 te Hellevoetslui 
machinist havenbedrijf, wonende te Rotterdam, Wolphaerts
st raat lSb, wil weten hoeveel arbeiders in .Amsterdam er 
nu eigenlijk staken, daar er volgens hem van bepaalde 
zijde in de Rotterdamse haven wordt gezegd, dat er te 
Amsterdam van de 5000 havenarbeiders slechts 1800 staken. 

De voorzitter antwoordt dat er 2500 havenarbeiders 
in .Amsterdam zijn, w�rvan er nu 210'ö""ä'îaken. Een even
tueel te kort aan havenarbeiders vîördt aangevuld met 
D.U.W.arbeiders.

Kruithof, P., voornoemd, vraagt of er op de vergade
ring van stakers te Amsterdam, op Maandag 21 ]ëbruari 19491 
te 10 uur in 11Bellev,ue 11 ook gasten worden toegelaten, 
terwijl Boshar t, M., voornoemd, zich in ver band hiermede 
in verbinding wil si;ellen met het bestuur der A.B.T.te 
.Amsterdam. 

De voorzitter zegt hierin niet te kunnen beslissen, 
daar hij hiertóe de bevoegdheid mist. 

E�n� de zaal aanwezige stakingsleiders zegt, dat 
deze vergadering uitsluitend toegankelijk is voor sta
kers. 

Meijer, J�, voornoemd, zegt dat wanneer de arbei
ders overal waar zij maar in de gelegenheid zijn de een
heid trachten tot stand te brengen, het d oel van deze 
vergadering is bereikt. 

tîa nogmaals de aanwezigen op het hart te hebben -
gedrukt, dat bij een eventueel retireren te Amsterdam 
ook de Rotterdamse havenarbeider hiervoor aansprakelijk 
zal zijn, sluit spr. de vergadering te 12.30 uur.--Einde.
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VERSLAG van een openbare vergadering voor havenarbeiaers, ge
houden in de open lucht op het terrein van een speeltuin in 
de Czaar Peterstraat te Amsterdam op Dinsdag_ 22 l!1ebruari 1949. 

Aanwezig waren circa 1_400 personen (uitsluitend mannen), waar
onder zich geen militairen in uniform bevonden. 
Er werd niet g_ecolporteerd met lectuur; het terrein was niet 
versierd en het gesproken woord werd door middel van geltlids
installaties versterkt. 

Bekendheid aan deze vergadering was gegeven in de op Maandag 
21 Februari 1949 in "Bellevue" gehouden stakersvergadering en 
door mededelingen aan de stakingslokalen. 

To 16.30 uur werd het woord genomen door Dirk KLEINSMA
7 

ge
boren Amsterdam, 11 Mei 1893, hoofdbestuurder E.V.G.-Transport 
woaende Celebesstraat 49-III te Amsterdam. 
H� deelde mede, dat de besproken brief aan de Scheepvaart 
Vereniging Noord was verzonden en dat hierop schriftelijk ant
woord was binnen gekomen. Dit antwoord behelsde de volgende 
punten: 
1. Bij" hervatting op Woensdag 23 :l!·ebr uari 1949 des voormiddags

om 8 uur de r werkzaamheden zal geen rancune worden toege-
past; 

Spreker wees er op, dat b� dit punt niet aitdrukkelrjk was be
paald, dat vaste ·havenarbeiders, die inmiddels ontslagen waren 
weer teruggenomen z.ouden worden. Hierover had de stakings
leiding zich verstaan met de Scheepvaart Vereniging Noord en 
er-·was medegedeeld, dat de v aste havenarbeiders weer aan het 
werk konden gaan. Hij vertrouwde er op, dat dit loyaal zou wor
den toegepast; in het andere geval zouden zij hun houding op
nieuw moeten bepalen want wrj laten niet toe, dat er slacht
offers vallen. 
2. De verkiezing van kernen.is een zaak van de ondernemingen

zelf en door het Amsterdamse Havenbedrrjf zal aaarin worden 
voorzien. 

KLEIHSM.A zeide, dat dit inderdaad juist was maar de werknemers 
moesten er op blijven staan, uat de verkiezing van deze kernen 
op volkomen democrat!�che_ wijze zou plaats _vinden en dat de 
stemming schriftelrjk en geheim moest zrjn. 
3. De ploegste.:rkte wordt in principe door de beé'rijfsleiding

geregeld. 
Op dit punt had spreker een royalere houding verwacht, doch 
de werkgevers blijven star op hun standpunt staan. Hoewel het 
in algemene zin wel juist is, da t deze bedrijfsleiding de sterk 
te bepaalt dienen zij er toch rekening mede te houden wat de 
arbeiders op dit pLmt wensen. Bij stukgoed dus-6 man binnen-
en 4 !Dan bt1itenboord. 
4. Omtrent de lonen bij het Amsterdams HavenbedrijÏ en de Com

missie voor samenwerll:ende tlavenbedrij'v�n is ons standpunt 



l�O, 302 "ld.-49, 
dd. �-c. 1949.

- 2 -

• 

U reeds eerèer bekend gemaakt. 
KLEINSMA erkenae, dat ook _e.;it juist vms. Het was begrijpeklijk,· 
do.t de Scheepvaartve.reniging Noord daar niet alleen in te beslis
sen had, daar de overbruggingstoelage voor 75 � door àe Regering 
in Den Haag wordt betaald. 

Daar in feite aan de voorwaarden van het gezonden schrijven werd
voldaan, meent -9_.e_s:_!;_?kj,ng§.J.�id:iJlg,en hierin w�rdt zij gesteund 
door het hoofdbe..Q_tuur, te moe ten adviseren om morgen het v1erk te 
he:rvai;:t;en. Zijns inziens is stemming hierover n:ret noodzakelijk, 
ome.at OJ? de ve:rgadering in 11 Bellevue 11 met slechts 10 stemmen 
tegen in principe· era besloten, aan het werk te gaan, mits aan 
onze voorv,aarè' en wera voldaan. Toch vraagt hij de vergadering wie 
tegen we1·khervatting is. Bij handopsteking blijken er circa 10 man 
tegen te zjjn. Hij neemt aan, aat de overigen er voor zijn, doch 
verzoekt hen ten overvloede, hun handen op 11le stek.en. 
Daar spreker klanken hoort over schrifteltjk stemmen, vraagt hjj- de 
vergaàering wie daarvoor zijn. H� constateert, dat nu meer aan 10 
hun hana opgestoken hebben, doch dat de meerderheid er tegen is. 
H� besluit met de mededeling, dat de staking dus met in€ang van 
23 Februari 1949 geeindigd is. 
De arbeiders aienen zich dus morgenochtend te melden op de nor
male tijd op ae bekenae plaatsen i de stakingslokalen waren ge
sloten en oaar kon niet meer gestempeld worden. De mogelijkheid 
bestond, ëat voor DU'l-arbeiaers en voor de classi�ieeerders 
geen v,erk aanwezig was en in ë:at geval moesten deze arbeiders 
een schriftelijk bewijs vragen, , at zij zich gemeld hadden. 
Zij kregen dan weer een ui tke:d.ng van de :..;u

D8 uitbetaling van etakin0sgeld zou niet o� Zaterdag, èoch a.s. 
Zon ag pla�ts vin?en, zulks omaat Zaterdag vele arbei�ers ver-
hin�erd zou�en zrjn. 
De stakers behoefden zicb niet meer brj hem op het kantoor te 
melCén" tenzij er moeilijkheaen zonrïen ontstaan. 

Tenslotte gaf hij het v,oorc aan de lanèell:ijk voorz·itter E.V.C.,
Berend BLOKZIJL, gebo:ren te Hooseveen, 29 December 1918, wonende 
Madurastraet �9 huis te Amsterdam. 
Spreker begon met te constateren, aa t deze stuking de strijav,il 
van èe havenarbei "'ers getoond heeft. Nu ·.11e morgen v;eer :1:J.n het 
wer1:" gcan :ienen vre deze strijèv1il te be,1iaren en uit te ara6en 
or �c �,c.ste arbeiders, ûie nu nog in hoofC:zaak hui ten _i t con
flict gebleven zijn. H� wilde de Scheepvaartvereniging Noord er 
ernstig op wijzen, da� verwacht worèt, 1.1at binnenkort belangrijke 
berbeteringen van de arbeidsvoorwaarden tot stand.zullen komen. 
Spreker meende een woord van dank te moeten richten tot de ar
beicersklasse van Nererland, die honn,solidariteit getoond heeft 
door in zo ruime mate met geld te steunen. Op enkele pnnten wa1·en 
de stakende arbeiders tekort geschoten en wel hoofdzakelijk bij 
bet bestr�den van de geruchten. 
Hrj besloot met de verklaring, dat de str�d voort zal gaan en dat 
de havenarbeidersfvandaag de overwinnaars van morgen zullen zijn. 

Te 17.30 uur was de vergadering geeindigdi het geheel had een 
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ordelijren rustig verloop. De stemming was down. 

�cvens verzonden aan: B.M., A&d. 
H.O., Asél.
I.D., Haag.
I • ..J., R'dam.

H-L-6.

Aan bovenstaande kan worden toegevoegd� dat, in de morgen van
Woensdag 23 Februari 19�9 alle fiavenaroeiders, die in staking 
zijn geweest, zich weer bij de S.H.B. en de andere maatschap
pijen gemeld hebben. 

Bij de·S.H.B. b.v. meldden zich weer 2000 man. Er werden er 
aoo te werk gesteld, onder wie een 100-tal, dat niet gestaakt 
had. Voor 1200 man is daar voorlopig geen werk. 

Er deden zich geen ongeregeldheden voor. 
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l4IN ISTERIE VAN !LGEIJENE ZAKEU 
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,Onderwe�p: J. Clïssen en,·' 
• , T� ._T . de Hqpdt.

•s-Grave4�ge, 12 April 1949 •
. 

' 
. 

i1.ä..v. q. nr. v� n ·r ;lsen, ��/
· no ::i'? 4-5,. '-' di> J<t.r.

'

GE IM 

.. 

, 1 

Ifiermea.e mpge ik U verzoekon .mij te ef.il1.en doe_n inlichten 
omtrent de 'politieke'ori@ntering en -activiteit, benev9na v&r
äei: van belang·zijnde gegevens be.tref..:'ende Jan CLISSBU, geb. ·,.�.;,: 
10·.-3 .1.�09 'tie AfusteTdam, bootnerker, wonende Ruysdaelstraat 113 
en. Jacobus Jozàphus DE HONlJT, geb. 21.7.1898 te Amsterdam, 
havenarÖQ;\,àèr, wonende NieuwendaDlJllèrstraa·i; 27�hs ,. beiden te 
UwElnt. 

Beide peraonen,wer.den op 15.2:104� te IJmuiden aangetrof
,fen op -een .Paola s�i].;i..P, teri; ijl' zij bezig v1aren met het ver-

., kol)en v,an stakinga_couranten en het vo�!'en van prop�f(anda voor
·t de staking der ho.venaz:beiders te Amsterdam. Het wordt niet 

uitgesloten �eaeht, dat J. ylisaen een valse naam heeft opge-
. geven. · · ' 

L.L.v.Iaere.
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Ui� schrijven: No. 57(55, dd.12. 4.194).

On.derwe.rp: J. Slisser en 
J. J • de tlondt.

GEHEIM . 

r :v:· 
6ende bericht: 

�t In antwoord op b wenvermeld schrijven wordt het vol

� De JJerso.1alia van de in Uw scr.l.rijve.1 bedoelde personen

·· (J,Î' "" luiden als volgt: 

r"'�1..Jt• 1e.Jacobus SLIS S .1.:, R,(niet Clisser)3eboren te Am.ster-
V' / ,,- dam, il M.aart 1903, va 1 beroep havenarbeider, 11onende 

te .i\lnsterdar., RuJ sa.aelkade 113 ILhoog achter, (niet Rus
daE:.l straat). 

2e.Jacobus Jozephus DE HONDT, J;eboren te .Amste1.dam., 1 Juli
/ 1898, van beroep havenarbeider, wonende te Amsterdam, 

Nieuwendam.me rstraa t 2 7hu is. 

Beidea personen zijn in de haven bekend als actieve 
EVC-ers. Zij worden trouwe volgelingen van de bij Uw& 
dienst wel bekende Dirk Kleinsma, gebore n te Amsterdam., 
11 Mei 1893, 3enoemd. Voor de oorlog waren zij lid van

de anarchistische havenarbeiders bond. 
.Beiden worden tha:1s als communist aan.::;emerkt. 
Dezerzijds is bekend dat zowel Slissei als De H')ndt op 
2L� Maart 1948 staakte in verband met de motie te�en de
communistische Nethouders van Amster�am.Eibnde.--------
.1' ,r,. p • .3 • 

.}'.\.\\\ 
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I .D. No: J,1..l. 
VERTROUWELIJK. 

�l��?l�·-
fl· · f 7 JULI tJ5(j. 

-- 1 

Onderwerp •• Sta1
�.;_ "'g· in de Rotterdamse àv�n

1
--·-· · · �- -"''-u, t1;3_r 1

d'.;. � 14 Juli 1950. 
- :.,(f&/D

L P.Y 

r' 
1 

Een oude, reeds voor Kerstmis 1949 clQ.Q1' het 
Onafhankelijk Vàrbond van Bedrijfsorganisaties (O.V.B.) 
gestelde en Q.Q.Q.t: de Scheepvaart Vereniging Zuid (S.V .z .) 
afgewezen noch ingewilligde eis � een extra week loon 
voor de vaste- en een uitkering ineens v�F. 50.-
Y.9..Q.r de losse havenarbeiders, was V..QQ! het O.V.B. aan
leiding .Q1!1 - teneind_e een beslissing i.11 deze te for
ceren - Q.P Dinsdag 11 Juli 1950 een pamflet i,.u de 
haven te doen verspreiden ( aangehecht en me.:t rood ge
merkt I ), waarQ.l? � 12 Juli d.a.v. een zgn. proclama
tie (aangehecht en gemerkt met rood II) volgde, waarig 
werd opgeroepen tot "één uur sitdown-sta.king" • 

Aan deze oproep tot sitdown-staking werd door 
circa 1000 arbeiders gehoor gegeven, waarbij het een op 
merkelijk verschijnsel kan worden genoemd, dat zowel 
O.V.B.-, E.V.C.- als N.V.V.-leden broederlijk vereend
bleken te zijn en dat ook door een groot aantal vaste
havenarbeiders aan deze oprmep gehoor werd gegeven.

Toen de arbeiders om 11 uur hun werkzaamheden 
weer wilden hervatten, werd hun dit door de respectieve
lijke werkgevers op last van de s.v.z. verboden en moes 
ten de arbeiders zich van de terreinen c.q. werkobjec
ten verwijderen. 

Zowel door het O.V.B. als door de E.V.C. werd 
hierop onmiddellijk gereageerd met het bijeenroepen van 
een openlucht-vergadering, welke diezelfde middag (12-
Juli 1950) te 14 uur op een opent lamt stuk land nabij 
de Rochussenstraat zou worlden gehouden. 

Met het oog op een niet ondenkbeeldig verbod 
van de zijde van de Politie - dat inderdaad volgde -
had dè E.V.C. des morgens reeds bij voorbaat (mede om 
het O.V.B. de wind uit me zeilen te nemen en zelf de 
leiding van de staking in handen te krijgen) de grote 
zaal van "Odeon", aan de Gouvernestraat 50-72 te Rotter
dam, afgehuurd. 

Het O.V.B., hierdoor in een zeer moeilijke po
sitie gedrongen, riep zijn leden, mede omdat er op dat 
moment géén andere zaal ter beschikking was, noodgedwon
gen op om eveneens naar "Odeon" te gaan, waar zou blij
ken, dat het O. V.B. in de persoon van "Toon van den Berg 
de situatie volkomen beheerste en kans zag de leiding 
van de gehele actie in handen te nemen en te houden. 

Nadat van den Berg, Anton, geb. 23-3-1903 te 
Rotterdam (bekend), de samengestroomde arbeiders (circa 
1000 man) op voormeld terrein had medegedeeld, dat niet 
in de open lucht vergaderd mocht worden, ging men op 
zijn aanraden ordelijk naar "Odeon", waar de vergadering 
te 14.30 uur begon. 

Een kort verslag hiervan volgt hier: 

- Aanwezig -
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Aanwezig ca .1000 personen,allen havenarbei
ders.Zaalcapaciteit 950 zitplaatsen. 

�) van Os,Leendert,geb.17-1-1911 te Rotterdam, 
bekend,opent te 14.30 uur de vergadering en zegt,dat 
reeds gedurende 10 maanden met de Scheepvaart Vereniging 
Zuid onderhandelingen zijn gevoerd over een extra uitke
ring van f.50.-- aan de losàe en een extra weekloon aan 
de vaste havenarbeiders.Spr . zet uiteen,dat deze uitke
ring is gevraagd in verband met het steeds stijgenJder 

kosten voor het levensonderhoud,dat de winsten van de on
dernemers nog steeds groter worden en dat de havenarbei
der hiervan ook zijn deel opeist. 

Spr. geeft vervolgens een uiteenzetting om
trent de gevoerde onderhandelingen met de Schéepvaart Ver

eniging Zuid (S.V.Z.),zegt,dat deze door de S.V.Z.steeds 
op de lange baan zijn geschoven,dat het geduld van de ar
beider nu is uitgeput en dat nu tmt daden wordt overge-
gaan. 

Als eerste daad is hedenmorgen een 1-uurs pro
teststaking gehouden,waaraan door alle arbeiders,zonder 

onderscheid van geloof,politiek of vakorganisatie is deel 
genomen. 

$pr.uit dan op een hysterische toon zijn vreug
de over de herwonnen eenheid onder de havenarbeiders en 
eindigt met de verzekering,dat de kracht en eenheid van 
de arbeidersmassa de havenbaronnen en kapitalisten tot 
capitulatie zal dwingen� 

van den Berg,A.,voornoemd,uit zijn vreugde o
ver de herwonnen eenheid onder de havenarbeiders en zet 
in een uitvoerig betoog uiteen,dat niet in de fouten van 
1946 moet worden vervallèn,toen men door langdurig sta
ken zodanig was uitgeput,dat men voor de s.v.z.moest capi 
tuleren.Op de hem eigen handige wijze zet spr.met een 
vloedgolf van woorden uiteen,dat niet door staken,doch 
door een langzaam-aan-actie deze strijd kan worden gewon
nen,daar bij staken de arbeiders(finantieel) worden uit
geput en bij een slow-on actie het de heren kapitalisten 
de portemonnaie gaat kosten. 

Spr.zegt, dat hier thans wel de juiste stem
ming heerst,doch dat met 1000 arbeiders onmogelijk een 
beslissing kan worden genomen voor de 10.000 havenarbei-
ders van Rotterdam. 

Bovendien is het zo,dat niet het bestuur van 
het O.V.B.,doch de arbeiders zelf moeten beslissen en 
daarom is het nodig,dat staande de vergadering een com
missie uit de arbeiders zelf moet worden gekozen,die zal 
hebben uit te maken wat er verder moet gebeuren. 

Ook een vertegenwoordiger van de Eenheids-Vak
Centrale,(E!V.C.)zal zijn zienswijze naar voren brengen, 
doch de beslissing moet bij de arbeiders blijven. 

1'1 Bosha.rt,Mauri ts,geb.28-2-1005 te Hellevoet-
sluis,voorzi tter Algemene Bedrijfsbond Transport,(A.B.T.) 
-E. V .C., verklaart het volkomen met van d·en Berg eens te 
zijn en zegt,dat de A.B.T.,zich gisteren na het verschij
nen van het eerste pamflet van het o.v.B. onmiddellijk 
achter deze eis heeft ·geschaard. 

Spr.zegt,dat door de A.B.T. direct een schrij
ven is gezonden aan de bestuursraad van het O.V.B.-Ver
keer,waarop tot op heden nog geen antwoord is ontvangen 
wat begrijpelijk is in verband met het zeer korte tijds� 

-verloop-
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verloop. 
Spr.uit ook ziJn vreugde over de herwonnen 

eenheid,zegt,dat de kwestie van het georganiseerd zijn of 
het geloof hier geen rol speelt,doch dat het hier enkel 
en alleen om de belangen van de havenarbeiders en om de 
eensgezinde strijd tegen het kapitalisme gaat. 

Spr.•s beleLbetoog is een plaim op de hoed van 
van den Ber,,A.,en een lofzang op de thans herwonnen een
heid.Tenslo te geeft spr. het advies om de raad van Anton 
van den Berg wat betreft de slow-on actie op te volgen 
om zodoende de kapitalisten het gelag te laten betalen. 

1'1 Kuil,Jan,geb.15-5-1908 te Amsterdam,wonende te 
Amsterdam,landelijk secretaris van de A.B.T.,zegt,dat hij 
toevallig hedenmorgen in Rotterdam was en zich plotseling 
in een moei� stuk strijd van deLarbeiders ziet ge
plaatst.Spr.zegt het echter niet eens te zijn met de vo

rige sprekers,daar een slow-on actie slechts een verplaat 
sing der moeilijkheden is en de zaak hiermede wederom op 
de lange baan zou worden geschoven. 

Spr.zet in scherpe bewoordingen uiteen,dat 
slechts één middel de kapitalisten en havenbaronnen tot 
capitulatie kan dwingen en wel staking,juist op dit mo
ment,nu het zo druk is in de haven. 

Spr.is het eens met de benoeming van een com
missie,doch dringt er nogmaals met klem opaan,dat,nu �e 
staking eenmaal een feit is,zij wordt voortgezet. 

van den Berg,A.nton,voornoemd,het woord herne
mend,wijst nogmaals op de voordelen van een slow-on actie 
zegt,dat de strijd niet buiten doch in de bedrijven moet 
worden gevoerd en dat ieder der aanwezigen de taak heeft 
propagandist te zijn in zijn eigen bedrijf. 

Spr.zegt nogmaals,dat niet wij,(de besturen 
van de vakorganisaties) doch de arbeiders zullen beslis
sen,wat er nu moet gebeuren en dat thans de arbeiders 
gelegenheid hebben zich hierover uit te spreken. 

Brusselman,Cornelis Petrus,geb.5-2-1914 te 
terdam,wonende Korte Hillestraat 22a te Rotterdam,als 
eerste discusiant het woord voerend,zegt van oordeà. te 
zijn,dat een slow-on actie geen resultaat zal hebben en 
dat dus doorgestaakt moet worden. 

Xf Roks,Christiaan,geb.19-2-1871 te Steenbergen 
en Kruislanêf;t"6'ekend),die zegt geen havenarbeider meer te 
zijn, geeft toch het advies: "geen geld ,aan stak.en". 

van der Wal,Hendrik Jacob,geb.20�8-1886 te 
Rotterdam,(bekend) verklaart zich voor overleg met de 
overige e�beiders,daar hier door 1000 man geen beslissing 
voor 10.000 man genomen kan worden;zegt voor staking te 
zijn,als de onderhandelingen met de S.V.Z.geen genoegdoe
ning geven. 

;(t �,Frans Cornelis,geh.8-1-1919 te Rotterdam, 
(bekend) geeft een onsamenhangend betoog over de arbeids
voorwaarden bij de Haven Arbeids Reserve (H.A.R.),klaagt 
over het overwerk,vacantieregeling,etc.,doch laat zich 
verder niet over de staking uit. 

�I Dumee,Domus,geb.9-11-1923 te Rotterdam,wonende 
Cronjéstraat 10b te Rotterdam,die zegt ongeorganiseere 
te zijn,meent dat in deze strijd de vakorganisatie ge( 

-rol-
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rol speelt,maar dat de arbeiders eensgezind moeten op
treden en doorstaken. 

/1 van Houten,Petrus,geb.20-10-1915 te Rotter-
dam,wonende Bloemfonteinstraat 27a te Rotterdam,zegt, 
dat hij hoewel pas sinds korte tijd havenarbeider en dus 
nog niet met álle verhoudingen op de hoogte,toch voor 
doorstaken is. 

·'J{ 1 Bossers,Pieter,geb.12-3-1897 te Amsterdam, 
(bekend),uit zijn vreugde over de herwonnen eenheid en

dringt er op aan een stakingscomité te vormen. 

)( 1 Kouveld ,Adrianus Frederik, geb.30-4-1900 te 
Rotterdam,(bekend),wijst de slow-on actie af,zegt,dat hi 
als goede havenarbeider tot zijn schande moet zeggen, 
dat hij ten enen male niet in staat is langzaam te wer
ken en verklaart zich voor de vorming van een actie-co
mité en voor doorstaken. 

xt van Bodeg;:aven,Franciscus,geb,19-4-1906 te 
Rotterdam,(bekend),die de woorden van van den Berg,A., 
onderschrijft is voor een slow-on actie. 

KI Gardenier,Klaas,geb.29-8-1886 te Spijkenisse, 
(bekend);en Ras,nadere personalia niet bekend,sluiten 
zich bij de vorige spreker aan en zijn voor een slow
on actie. 

Lcasparus, 't/, Christiaanse ,Johannes�ge b.19-11-1905 te Rot-
terdam, wonende Willem de Zwijgerstraat llb te Rotterdam, 
wil pas onderhandelen,als de f.50.-- uitbetaald zullen 
zijn. 

� �I Huiskens,nadere personalia niet beJend,is 
voor comité-vorming en voor onderhandelen. 

Woudenbers,nadere personalia niet bekend,ver
kla.a.zt met nadrÛk tegen staken te zijn en zegt,dat onder 
handeld moet worden,waa.rbij er vooral aandacht aan moet 
worden besteed,dat het loon voor vandaag aan de arbei
ders wordt uitbetaald • 

XI Hoornwe,,Pieter,geb.20-6-1903 te Rotterdam,
(bekend),als laats e discussiant het woord voerend,dring 
er met klem op aan de herwonnen eenheid te bewaren,een 
comité van actie te benoemen en door te staken,tot de 
overwinning behaald is. 

van den Ber,,A.,weer het woord nemend,merkt
op,dat het altijd moei ijk is de grootste gemene deler 
te zoeken.Spr.wijst er nogmaals op,dat men,hoewel thans 
met 1000 man verenigd,niet voor 10.000 man een beslis
sing kan nemen.Spr.,die zegt,de aanwezigen niet zijn me 
ning op te willen dringen, weet toch in een vurig en 

lang betoog het grootste deel der vergaderingbezoekers 
te overtuigen van het nut en de noodzaak van een slow-o 
actie en overleg. 

Spr. stelt tenslotte voor een commissie van over
leg uit de bezoekers te benoemen, deze conunissie nog 
hedenavond, zonodig de gehele nacht te doen vergaderen 
en te trachten contact met de s.v.z. op te nemen, opdat 
men morgenochtend te 6.30 uur aan de aanneemlokalen de 
beslissing van deze commissie zal kunnen vernemen. 

- Spr.-
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Spr. noteert hierop de namen van de person�n,
die uit de vergadering voorgesteld worden als commis-
sieleden,/'"t.w.: 

0van der Wal, H.J., voornoemd; ,. 
Bossers, P., voornoemd; r-� 
Hoornweg ,P., voornoemd; 

NKorteland, Teunis, geboren 18-6-1895 te Rotterdam,
c�· wonende te Rotterdam, Rechthuisstraat 32b; J 

,.) , "'r'\ �• Sprengelmei�er, Ferdinand Georg, geboren 22-3-1899 te
/'- cJ- 1,.l';j\ Rotterdam ( ekend) ; 

" 'ul',..r,,.,.,,/ Christiaanse, J .�:, voornoemd; t"'4'-,A 

b-v1 / )(_� van Dinther, Macöiel, geboren 10-6-1903 te Rotterdam
cjJ!J � vy. (bekend) ; .-
./i}J.f'I- Jf van Gi�zen, Adr,rianus, geboren 3-3-1905 te Rotterdam

\l'\ ( beken ) ; o v a, 

\ 
Gardenier, K., voornoemd; en : o vr-
Kuit, G., nadere personalia hier nog niet brkend, die\allen hun commissie aanvaarden. 1· "',IA-J l

� 
I �'- 1.q1J
,ç 'i �'."(;' 

Op het verzoek uit de zaal om nu eens spijkers
met koppen te slaan, door op dit ogenblik telefonisch 
aan de s.v.z. te vragen, of men daar tot onderhandelen
bereid is, reageert van den Berg, A., voornoemd, gun-
stig. 

' 

.._/ ( van Os, L., voornoemd en :Dorchain, Leopoldus,
7'. geboren 15-10-1902 te Rotterdam (bekend) wordEin.opge

dragen direct met de s.v.A. in contact te treden en 
in afwachting van het resultaat hiervan wordt de ver
gadering geschorst. 

Na enkele minuten wordt de vergadering heropeni
en deelt van Os, L.,mede, dat de s.v.z. reeds ten dele 
heeft gecapitüieerd, daar zij, hoewel niet tot onder
handelen bereid, er in heeft toegestemd, dat de arbei
ders zich morgenochtend te 7 uur weer aan de aanneem
lokalen melden. 

van den Berg, A. zegt hierop, dat niet de S.V.Z
doch de havenarbeiders beslissen en dat zij niet te 7 
uur, doch te 6.30 uur aan de hokken aanwezig zullen 
moeten zijn, om daar de beslissing te vernemen, welke
de commissie van overleg nog hedenavond zal nemen • 

Spr. sluit dan te 16.45 uur de vergadering. 

Op Woensdagavond,12 Juli 1950, kwamen de be
sturen van het O.V.B., de E.V.C. en ae gekozen con
tactcommissie in besloten vergadering bijeen in de fo
yer van het gebouw! Odeon" aan ae Gouvernestraat te 
Rotterdam, waar besloten werd, dat aan de eis van f56.
of een extra week loon vastgehouden zou worden, dat de 
werkdag van 12 Juli 1950 volledig betaala moet worden 
en dat geen rencunemaatregelen mogen worden toegepast.

Aan de arbeiders zal het parool worden gegevem
hun werkzaamheden normaal te hervatten in afwachting 
v�� de bespreking met de H.A.R.directie (S.V.Z.), waar
biJ als ult�matum wordt gesteld, dat voor Vrijdagavond 
17 uur een definitief antwoord moet worden gegeven. 

. .Daar de meningen over dit besluit enigszins 
uiteenliepen, werd besloten, dat het comité tot stem
ming zou overgaan, bij welke stemming bleek, dat 7 comi
t�-leden (O.V.B.ers) zich vóór en 3 leden (E.V.C.ers) 
zich tegen verklaarden. De minderheid legde zich neer 

- bij -
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� bij het hierop genomen besluit, waarna werd af
gesproken, dat deze eisen en dit besluit per manifest, 
namens het S�rijd-Comité,aan de arbeiders bekend zal 
worden gemaakt. 

Bi,j gentlemerls-agreement werd afgesproken, dat 
het O.V.B., noch de E.V.C. met"eigen" pamfletten zou 
uitkomen. 

Op Donderdagmorgen, 13 Juli 1950, te 6.30 uur 
werd aan de aanneemlokalen der s.v.z. respectievelijk 
aan de Maashaven en de St. Jobshaven, een manifest, 
waarin voormelde besluiten zijn vastgelegd, verspreid 
(Een exemplaar van dit manifest is, gemerkt rood III, 
aangehecht) • 

De E.V.C., die zich echter zowel letterlijk als 
figuurlijk de leiding van deze actie door het O.V.B. 
uit handen had zien nemen, kon deze gang van za�en ken
nelijk moeilijk verkroppen en kwam ondanks de gesloten 
overeenkomst toch tegelijkertijd met een eigen manifest 
uit, waarin de genomen besluiten van het Strijd-Comité 
van havenarbeiders onjuist worden genoemd en waarin 
tot directe staking wordt opgeroepen (een ex.emplaar 
dir manifest is, gemerkt rood IV, hieraan gehecht). 

Door de verspreiding van dit E.V.C.-manifest 
ontstond aan de hokken uiteraard een heftige discus
sie, welke de aanvankelijk �erbreedering weer volkomen 
teniet deed. 

De aanneming van de havenarbeiders te 7 uur 
d.a.v. had een vlot verloop en te 8 uur werd normaal
begonnen, zonder dat zich verdere incidenten voordeden.

Inmiddels van van de zijde van de S.V.Z.-direc
tie medegedeeld, dat 4 afgevaardigden van het Strijd-Co 
mité te 11 uur door de directeur van de H.A.R. zouden 
worden ontvengen. 

Hiervoor werden door het Comité aangewezen: 
Bossers, P.; 
Hoornwe_g, P.; 
Gardenier, K.; en : 
Cbristiaanse, J.C •• 

Inmiddels is bekend geworden, dat de H.A.R.
directie alle eisen van de hand heeft gewezen • 

Door deze abrupte afwijzende houding van de 
H.A.R.-directie moet ernstig rekening worden gehouden 
met de mogelijkheid, dat het O.V.B. en de E.v.c. zich 
gedwongen zullen zien te gaan samenwerken, teneinde 
tot een voor de arbeiders bevredigende oplossing te 
komen. 

De verwachting schijnt gerechtvaardigd dat, 
als de H.A.R.-directie haar thans ingenomen standpunt 
blijft handhaven, het einde van dit conflict nog niet 
in 't zicht is. 

---------------------

Donderdag,13 Juli 1950 te 20.00 uur werd in de 
b?venzaal van het lf!afé-restaurant "Tivoli-v7est" ,Wester
sin��l 1 t� �otterdam een besloten vergadering van het 
StriJd-Comite van Havenarbeiders gehouden,waarvan hier 
een kort verslag volgt. 

Aanwezig circa 30 personen o.w. de besturen van 
het O.V.B. en de E.V.C.,benevens enkele vertrouwenslie
den van deze organisatie. 

-Gardenier-
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Gardenier,Klaas,voornoemd,als voorzitter funge
rend,opent te ruim 20.15 uur de vergadering en leest het 
manifest voor,dat door de s.v.z. is uitgegeven (aange
hecht en gemerkt rood V). 

S:pr.zegt,dat thans opnieuw "ons'' standpunt moet 
worden bepaald,daar dit antwoord van de s.v.z. elke ver

dere bespreking uitsluit. 

van den Berg,A.,voornoemd,stelt voor aan één man 
van elke organisátie gelegenheid te geven een standpunt 
uiteen te zetten. 

De vergadering verzet zich hiertegen en allen 
willen het woord voeren.Daar Gardenier de situatie niet 
meester blijkt te zijn wordt besloten aan Eoornwèg,P., 
voorneemd de leiding van de vergadering te geven. 

Hoornweg,P.,stelt dan voor,dat alle commissielede 
zich persoonlijk over het in te nemen standpunt en aan te 
nemen houding zullen uitspreken. 

van der Wal,H.J.,zegt,dat de commissie niet de 
verantwoording op zich mag nemen voor een algemene sta
king in de Rotterdamse haven.Wil men tot een algemene 
staking overgaan,dan dient hiertoe eerst het advies van 
alle havenarbeiders te worden ingewonnen. 

Spr.zegt,wel voor de actie te zijn,doch waar
schuwt met alle ernst voor een ''staak maar raak"-poli tiek 

Gardenier ,IC., stelt voor ook de "vaste" havenarbei
ders bij de actie te betrekken en zegt voor een 24-uurs
proteststaking te zijn. 

Sprengelmeijer,F.G.,voornoemd,zegt van oordeel 
te zijn,dat de vaste havenarbeiders,die toch reeds in 
een gunstige positie v�eren dan de losse,beslist aan 
een staking moeten deelnemen en stelt voor Vrijdag of Za
terdag te staken. 

;torteland,T.,voornoemd,zegt,dat het nu met de 
willekeur maar eens uit moet zijn en stelt eveneens 
a.s.Zaterdag te staken •

Christiaa.nse,J.C.,voornoemd,die zegt voor een 
mattingstactiek te zijn,wil,zolang de eisen niet zijn 
gewilligd, de haven elke week één dag "plat gooien". 

Bossers,P.,voornoemd,meent,dat het fout is,dat 
vandaag de werkzaam.heden zijn hervat.De haven lag plat en 
had plat moeten blijven.We zullen nu een manifest moeten 
uitgeven,waarin speciaal de "vaste" havenarbeiders wor
den opgeroepen hun solidariteit te betuigen met de "losse 

Men komt i.v.m.de drukke werkzaamheden veel losse 
havenarbeiders te kort en als wij de hele haven platgoo�e 
zullen de Rijksbemiddelaars noodgedwongen wel aan onze 
eisen moeten toegeven. 

Hoornweg,P.,zegt,dat de stemming onder de arbei
ders reeds weer gedaald en de vaste strijdwil van giste
ren al weer gebroken is.Reeds 9 maanden is er door de he
ren en door de organisaties onderhandeld over de gratifi
caties en het zal dus tijd worden,dat nu een definitief 
standpunt wordt bepaald. 

van den Berg,A.,die zegt,niet pessimistisch te 
-zijn-
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zijn,wasxschuwt echter met klem niet verder te springen,dan 
de stok lang is.Evenwel heers-ter sinds kort een andere sfeer 
in de haven en deze moet worden uitgebuit.De arbeiders zijn 
n.l. weer bereid strijd �e voeren en de geest van verzet
moet worden aangewakkerd.

Het O.V.B zal dan ook onverkort de eisen,vermeld 
in zijn Urgentie-progrrun,handhaven.Spr.waarschuwt echter 
nogmaals tegen een onb�zqnnèn stakingsa«x±Rtactiek,zegt,dat 
het o.v.B.,noch de E.v.c.,een langdurige staking kan finan
cieren en dringt er met klem op aan geen slachtoffers te ma
ken. 

Boshart;M.,voornoemd zegt,dat de S.V.Z.met twee 
maten meet,door aan de vaste arbeiders bepaalde gunsten toe 
te staan,welke aan de losse worden onthouden. 

Desondanks is de nood ook in de gezinnen van de 
vaste havenarbeiders reeds t0t grote hoogte gestegen. 

De praktijk heeft evhter geleerd,dat de vaste ar
beiders niet in beweging zijn te krijgen en we zullen dan 
ook al onze aandacht aan deze categorie moeten gaan schen
ken.Spr. zegt v66r staken te zijn,de klap van de s. V .z. "niet 
te nemen" en stelt voor de arbeiders opnieuw het initiatief 
te laten nemen. 

van Bodegraven,F.,zegt alles goed bestudeerd te 
hebben en daarbij tot de overtuiging te zijn gekomèn,dat de 
stemming niet zo strijdlustig is ,als zij wel lijkt. Vooral 
de houding der 1

1blikvasten 11 (blikvasten zijn die arbeiders 
die als11 los..se 11 havenarbeiders staan ingeschreven,doch steeds 
bij dezelfde werkgever te werk worden gesteld.Opm.I.D.)is 
zeer onzeker en het overgrote deel is niet tot staken bereid. 

Spr.waarschuwt voor onbezonnen daden en stelt voor 
a.s.Zondag een algemene vergadering te beleggen,waarop het 
standpunt nader kan worden bepaald. 

Kui'l,J., (A' dam) zegt ,dat het o."v. B.-standpunt lild.et 
juist is.Alle losse havenarbeiders snakken naar die f.50.-
de strijdw'ltl is er nu en deze moet worden uitgebuit" 

Wil men met alle geweld eerst nog een vergadering, 
dan kan spr.zich hiermede verenigen,doch dan moet deze reeds 
morgenavond (Vrijdag) worden gehouden.Vergaderen op Zondag 
is de zaak verschuiven naar de lange baan • 

van Os.L. ,;voornoemd,zegt,dat hier geen beslissinr 
gen kunnen wordan genomen,daar eerst de arbeiders moeten 
worden geboord.Spr.1stelt dan ook voor a.s.Zondag te vergade
ren.Een vergadering op Vrijdagavond is onmogelijk,daar dan 
de arbeiders,die i� de nachtdienst moeten onmogelijk van de 
partij kunnen zijru. 

Brandsen,Bertus,geb.'28-10-1914 te Utrecht ,wonende 
t� Amsterdam,zegt,dat er verschil van mening is tussèn het 
O.V.B. en de E.v.c.over de toe te passen talctiek.Spr. zegt
van oorde'1. te zijn,dat een staking volkomen gemotiveerd is.

Er is in de haven veel werk en de kapitalisten ma
ken grot.e winsten,waarvan de arbeider echter geen kruimel 
ontvangt. 

van den Berg,A. ,waarschuwt nogmaals t�gen een on
bezonnen stakingstactiek,zegt,dat de finantiële positie van 
de arbeider stukken slechter is dan in 1946,toen men reeds 
na 10 weken financieel volkomen uitgeput was en dat het sta
kingswapen,terwille van de financiële positie van de arbei
der dus,uiterst omzichtig gehanteerd moet worden. 

-Spr.-
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Spr.is het eens met de eis om de vaste arbeiders in be
weging te brengen,doch zegt tegen een staking van onbe
perkte duur te zijrm.. 

van Os,L.,zegt,dat Boshart,M.,en Bossers,P. 
op alle mogelijke manie�en proberen het O.V.B. een klap 
in het gezicht te geven.Aan gemaakte afspraken (geen 
"eigen pamfletten";Opm.I.D.)wordt de hand niet gehouden 
en de,cE.V.C. tracht uit dit alles politielre munt te 
slaan.Spr.waarschuwt met klem,dat het O.V.B. dit niet zal 
nemen en dat het zich vera,i).twoordelijk zal blijven stel
len voor de havenarbeiders. 

, 

Hoornweg,P. ,dringt er nogmaals opaan,,dat aan 
eis van f .50.-- wordt vastgehouden en dat morgenavond

reeds vergaderd zal worden.· 

(1 Smid,Wietse,geb.9-4-1887 te de Leek,(bekend ) 
zegt,dat de arbeiders op het juiste moment in bewegibg 
zijn gekomen,dat gehandeld moet worden als de strijdwil 
der arbeiders er is, doch waarschuvrt tegen onbezonnen 
stakings-acties • 

Lvergade ring 

Hoornweg,P.·stelt nogmaals voor onmiddellijk 
een 24 uurs proteststaking te houden en vraagt of allen 
zich hiermede kunnen verenigen. 

van den Berg,A, ,zet dan opnieuw zijn bekende 
standpunt uiteen,zegt,dat niet de organisaties,doch het 
strijd-comité en de arbeiders zelf moeten beslissen en 
dringt aan op het houden van eenLop Zondag a.s. 

Spr.zegt tenslotte,dat niet hij ,doch het comité 
moet beslissen en stelt voor het comité over te te houden 
vergadering te doen ÈlDBXXEEKK stenunen. 

Men gaat met dit voorstel accoord en de uit
slag der stenuning is: 8 stînmen voor vergadering op Zon
dag;2 stemmen voor vergadering op Vrijdag. 

Te 23.30 gaat men dan uiteen. 

EINDE • 

Aan: B.V.D. 

en: Pree.Gen. te 's-Gravenhage. 

' 
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Bedrijfsorganisatie tt VERKEERtt

CLAES DE VRIESELAAN 146 ROTTERDAM TELEFOON 50230 

Rotterdam, 11 Juli 1950 

• 

Havenarbeiders • • 

Kameraden, 

De Rotterdamse haven staat in het teken der nationale en internationale belangstelling. 
De opbouw der haven wordt in alle toonaarden bejubeld. En als �en deze opbouw beziet 

door een kapitalistische bril, dan heeft men alle reden om te juichen. 
Mîllioenen winsten worden door de havenbedrijven gemaakt . 
De havenarbeiders hebben GEEN reden tot juichen. HUN levenspeil bewoog zich in 

tegenovergestelde zin van de grote winsten, namelijk benedenwaarts. 
Door het O.V.B.-.,Verkeer" werdt getracht een kruimeltje van de. gemaakte winsten in de 

zakken te laten komen van de havenarbeiders. 
Wij stelden daarom naast onze eisen van ons strijdprogram de eis, om aan H.A.R.-arbeiders, 

los van de 2 %-uitkering, een bedrag van f 50.- ineens te verstrekken en aan al het vaste personeel 
in de havenbedrijven een extra weekloon. 

1'hans deelde de "Scheepvaart-Vereniging Zuid" mede, dat zij er niet over dacht, onze eisen 
uit ons strijdprogram in te willigen. 

Wat betreft -de eis van f 50.· en een extra weekloon deelde men 
mede, dat deze eis niet onredelijk was, maar dat men nog eens a,f 
wil wachten. 

Wij weten echter dat men met deze argumentatie probeert de zaak zolang slepende te 
' houden tot het vele werk in de haven enigszins afneemt. 

Dan zal de tijd voorbij zijn en behouden de werkgevers het door hen zelf redelijk geachte 
deel der arbeiders, van hun �insten in hun brandkasten. 

Vanavond zal de Bestuursraa·d van het O.V.B.-,;Verkeer" haar standpunt tegenover dat :van 
de S.V.Z. bepalen. 

\ 

Dat standpunt zal in de eerstkomende dagen aan de havenarbeider,s 
worden medegedeeld. 

Noodzakelijk is echter, dat ook de havenarbeiders met elkaar bespreken hoe het beste tot 
inwilliging van deze eis gekomen kan worden. 

Havenarbeiders, lossen, vasten, technisch- en opzichthoudend per
soneel, precies 5 jaar geladen stonden wij in eensgezinde strijd, 
ook voor rechtvaardige eisen. 
,Laat bij de onderlinge bespreking van onze eis van NU, de herin
nering aan onze krachtdadige Eenheid 'Jan toen U·.v richtsnoer zijn 1 

Gooi dit manifest niet weg maar 

geef dit door aan Uw maat 11 

I \i 

HET UITVOEREND BESTUUR 

van het O.V.B.-,,Verkeer" 
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Bedrijfsorganisatie tt V.ERKEER'' 
CLAES DE VRIESELAAN 146 ROTTERDAM TELEFOON 50230

Rotterdam, 12 Juli 1950 

PROCLAMATIE 
aan de Havenarbeiders van Rotterdam! 

De Bestuursraad van het O.V.B.-,,Verkeer" heeft gisteravond h�ar standpunt bepaald ten 
aanzien van het antwoord der S. V.Z. inzake onze eis van een 

uitkering van f 50.- ineens aan de havenarbe.iders ingeschreven bij 
de "Haven-Arbeids-Reserve" en een extra weekloon aan al het vaste 
personeel, werkzaam in de Havenbedrijven . 

Met KerstmÎ!J had de "Scheepvaart-Vereniging Zuid" deze zaak verschoven tot het er met 
de werkzaamheden in de Rotterdamse haven gunstig uit zou zien. 

Op 24 April werd de S.V.Z. in kennis gesteld dat het 0.V.B.-,,Verkeer" van mening wa• dat 
thans de tijd was aangebroken om nog eens over deze zaak te spreken. 

Eerst Donderdag 6 Juli kregen wij mededeling dat de S. V. Z. deze zaak nog eerst eens 
wilde aankijken. 

Door de Bestuursraad van het O.V.B.-,,Verkeer" is dus ALLES gedaan, 
overleg deze eis ingewilligd te krijgen. 

Thans is het zaak, dat de havenarbeiders zelf tot daadwerkelijk ·oB: 
treden overgaan 1 
De bestuursraad van het O.V.B.-,,Verkeer" roept alle havenarbeiders 
op, als inzet voor deze actie, Woensdag 12 Juli, van 10 tot 11 uur v.m. 

EEN UUR SITDOWN�STAKING 
door te voeren 1 

Havenarbeiders, kameraden, het is aan U de daad te stellen. De Rotterdamse haven sta 
in het teken van de publieke belangstelling voor de ka1;>italistische opbouw. 

Millioenen winsten zijn, dank zij Uw arbeid, gemaakt. Voor U en Uw gezin geldt echt 
. een steeds grotere verarming. Vestigt door Uw daad, de publieke belangstelling op Uw positie in deze ' 

opgebouwde haven. 
Hav.enarbeiders, laat een uur van doodse stilte in onze Rotterdamse haven heersen. 

Laat deze stil�e als een bulderende waarschuwing deorklinken in de oren 
van Regering en werkgevers. -OE MAAT IS VOL 1 

Het eensgezind opvolgen van ons parool zal een keerpunt kunnen worden in de politiek 
van verscherpte uitbuiting, die thans Uw gezinsgeluks dreigt te vernietigen. 

Havenarheiderst lossent vastent téchnisch... en opzichthoudend personeelt als 
één man om 10 uur de haven stilgelegd 1 

leder blijve dat uur bij zijn werk en laat zioh niet intimideren. 
Havenarbeiders, ons woord is gesproken! 

DE DAAD IS AAN U 1 

Gooi· dit manifest niet weg maar 

geef het door aan Uw ma-at 11 

DE BESTUURSRAAD 
van het 0.V.B.-.,Verkeer" 
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STRIJD-COMlïE VAN HAVENARBEIDERS 
-

KAMERADEN! 
In opdracht van de vergadering van H avenarbeiders gehouden in Odeon op Woensdag 

12 Juli 1950 en bezocht door ongeveer 1200 man, bepaalde het daar gekozen Comité van Tien 
haar standpunt: " 

Zij kwamen daarbij met meerderheid van stemmen tot het volgende advies 1 

1. Allé door de uitsluiting van de S.V.Z. getroffen
arbeiders melden zich om 7 uur bij de H-.A.R.

2. Door het Comité zal vandaag nog gepoogd
worden met de S. V.Z. tot 'n bespreking te komen.

Bij deze bespreking zal van de S V Z geëist worden vöör VRIJDAGMIDDAG 5 uur 
een definitief standpunt te bepalen wat betreft de uitkering van F 50.- ineens aan alle H.A.R. 
arbeiders en een extra weekloon aan het vaste personeel der havenbedrijven. 

Daarnaast zal van de SVZ evene�J;'l,S geëist worden, dat aan arbeiders, die zijn uitgesloten 
de gehele dag der uitsluiting als loon zal worden uitöetaald. Dit laatste in verband met het feit, 
dat deze arbè!iders wel wilden, �och op hevel van de SVZ niet mochten werken.

Dat door de havenarbeiders geen enkele rancune-maatregel 

tegenover het vaste personeel, dat het parool tot de "Sit

down" staking opvolgde, zal worden geduld. 
Kameraden het Comité is zich bewust, dat in de komende dagen nog belangrijke be

sluiten door alle havenarbeiders zullen moeten worden genomen. 

Wij roepen U daarom op als ÉÉN man het boven 
gegeven advies op te volgen ! 
D e  prachtige strijdwH die gisteren is gedemonstreerd, zal gemeengoed van alle haven

arbeiders moeten w�rden. Een tijdperk van nieu�e strijd en EE NSGEZIND optreden zal in de 
R0tterdamse haven met de daad van gister.en zijn ingeluid. 

l 

·Strijdbereidheid stelt onze overwinning zeker!

Nieuwe parolen en oproepen zullen nog deze week komen. 

Wij rekenen er op dat ook deze parolen in massa zullen 

worden opgevolgd. 

HET STRIJD-COMITE VAN HAVENARBEIDERS 
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A.B.T. (EVC) afd.Retterdam 
seer.Heemraadssingel 185. tel.3742� 

D E  EENHEID IN DE; ROTI'ERDAMS& HAVEN HER�OREN! 

L osse en vaste havenarbeiders. 

Gisteren· .kebben de �avenarheiders een duidelijk antwoord gegeven aan de SVZ 
directie. 

Eensgezind hebben OVB ers,EVCers, Unie leden en ongeorganiseerden in vrijwel de 

gehole haven de handen ineep geslagen en daarmee kr�cht bijgezet aan huh eis: 

" Uitbetaling van f .50,-- inééns� aan de HAR arbeiders en 
een weekloon extra voor de vasten. 

De SVZ directie heeft geantw�nrd met uitsluiting, wat de havenarbeiders in een 
-itengewone strijdlustige en eensgezinde vergadering bijeenbracht.

Geen enkele wanklank werd geh<"ord, DE EENHEID VAN 1946 WAS HERBOREN EN DAARMEE

_NERD TEVJ:NS BE\'.iEZEN WAARTOE WE. IN STAAT ZIJN ALS WE EENSG!SZIND ZIJN!

De meerderheid van de ('p de vergadering samengestelde �nderhandelingscom.missie 
heeft nu heGloten het adviea te geven om vandaag aan het werk te gaan en stel
�e een ul timatum op dat a,s.V rijdagavnnd nm 5 uur aflo•pt. 

Het ABT(EVC) bestuur acht dit besluit �chter enjuist.

Zij zie· t iaarin een terugwijken vnor de OJ>enlijke strijd waarlo!ij je directie 
een ahsolute en snelle nederlaag zou hebben geleden. 

pc ABT(EVC) is van oordeel dat de handschoen die door de directie werd toege

;:1orpell. ill rle v-.,rm van uitsluiting, · �omen had me-eten worden. 

BLK TERUGWIJKEN VAN DE ARBEIDERS BERGT HET GEVAA·R VAN EEN NEDERLAAG IN ZICH . 

Onze ·eenheiA van gisteren gaf iedere betrokken havenarb'eider het gevoel: 
�e f. 50,-- zitten reeds in nnze zak. WAAROM-DAN NIET DOORGSZJi!.T ? 

W Cl'lmmissie heeft echter haar besluit génömen. · · 

,I ndien de havenarbeiders het ultimatum afwachten om dan Z aterdag a.s. in' stakin;;,; 
te gaan, zal de ABT{EVC) aan deze strijd baar volle medewerking verlenen. 

MOCHTEN DE HAVENARBEIDERS ECHTER BESLUITEN OM DE STRIJD HEDENMORGEN CONSE
KWENT DOOR TE ZETTEN, DAN KUNNEN ZIJ ER EVENEENS ONVOORWAARDELIJK OP REKE
NEN DAT DE ABT(EVC) VOLKOMEN ACHTER EEN STAAT ! 

Onze eenheid zullen wij nu meer dan ooit moeten beschermen! 

Wij roepen de havenarbeiders op GEEN ENKELE RANCUNE TEGEN E:EN VAN DE LOSSE CF 
VAsrE: F.A VE'NARBEIDERS TE DUIDEN EN DEZE ONMIDDELLIJK MET DIRECTE AcrIE TE BEAN'f
'1'00HDEN. 

lfet eensgezind optreden van gisteren geeft ons de zekerheid dat wij ook de .strijd 
voor verhoging van onze lonen met succes kunnen voeren. 

D UL D'.IJ' GE E N  E NKE L E  R ANCUN E! 
VECHr EENSG!itZIND VOOR LOONSVERHCX3ING 1 

Het bestuur. 
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SCHEEPVAART VEREENIGING ZUID 

Rotterdam, 13 Juli 1950 

HAVENARBEIDERS 

Kort nadat de door .het College van Rijksbemiddelaars toegestane 2% gratificatie in 
het havenbedrijf is uitgekeerd, heeft een aantal losse arbeiders zich laten verleiden het 
werk stil fo leggen om te trachten een tweede extra-uitkering van f 50.- voor de losse en 
een extra week loon voor de vaste havenarbeiders af te dwingen. 

Hoewel deze kwestie niet tot het terrein van de Kern der Haven Arbeids Reserve be
hoort en het Kernbestuur dit erkent, heeft de Directie van de H.A. R. destijds - naar 
aanleiding van het verzoek om een Kerstgratificatie - gemeend uitvoerig de reden, waarom 
een dergelijke uitkering niet kan worden verleend, te moeten toelichten. 

De verhouding tussen lonen en prijzen heeft op dit ogenblik de ernstige aandacht van 
de Nederlandse Regering. De Scheepvaart Vereeniging Zuid is niet gerechtigd en niet van 
plan op de gang van zaken vooruit te lopen. 

Wij menen er ernstig op te moeten wijzen dat verbetering der loon- en arbeidsvoor
waarden niet door directe acties, sit-down-stakingen of dergelijke kan worden bereikt. 

De maatregel, die gisteren genomen is tegen hen, die het werk hebben neergelegd, 
betekent dan ook geen pnrechtmatige inhouding van loon. Het is een op de reglementen 
berustende beslissing teg.en hen, die zich niet gehouden hebben aan de voorwaarden, waar
op Gij Uw inschrijving bij de H.A. R. hebt aanvaard. 

Wij vertrouwen dat U Uw gezond verstand zult laten spreken en U niet zult laten 
verleiden tot verdere onbezonnen acties, die doelloos zijn en U niets dan nadeel kunnen 
bezorgen. 

DE SCHEEPVAART VEREENJGING ZUID. 
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Kort verslag van de uitsluitend voor ha
venarbeiders toegankelijke vergadering,gehouden op 
Zondag,16 Juli 1950,te 10.30 uur,in gebouw "Odeon", 
Gouvernestraat 50-72 te Rotterdam. 

Aanwezig + 1100 personen.Aantal zitplaat
sen 950.De ver�adermng was aangekondigd door middel 
van pamfletten (waarvan 1 exemplaar aan dit verslag 
is gehecht):Zij had een zeer rumoerig verloop. 

� � i,�O'r Hoornwe ,Pieter,geb.20-6-1903 te Rotter-
� t dam,(bekend ,voorzitter van het strijdcomité van ha
�a/J venarbeiders,opent te 10.45 uur de vergadering met 
O� een woord van welkom. 

f
- Spr.memoreert de stand van zaken,zegt,dat 

de sitdown-staking van Woensdagmorgen j.l.en de daar
op gevolgde uitsluiting van+ 1200 arbeiders,de striJ
geest en het verzet onder de-havenarbeiders hebben 
wakker geroepen en dat in de vergadering van Woens
dagmiddag j.l.een strijdcomité van 10 personen is ge
vormd. 

Lhun stand pun.:t; 

Spr.brengt verslag uit over de met de 
Scheepvaart Vereniging Zuid gevoerde besprekingen, 
zegt,dat het standpunt van de s.v.z.reeds op schrift 
was gesteld en leest de inhoud van het door deze ver
eniging verspreide pamflet voor. 

De vergadering zal nu zelf moeten beslis
sen oÎ Maandag a.s.normaal zal worden gewerkt,of dat 
zal worden gestaakt. 

Om tot een beslissing te komen hebben 11 wij 
de besturen van alle vakbonden uitgenodigd in deze 
vergadering.t,liteen te zett.en,doch slechts die van het 
O.V.B. en de E.V.C.hebben er gehoor aan gegeven.

Van beide organisaties zullen nu twee be
stuurders het woord voeren.(Over de volgorde van 
spreke�s ontstaat al deibi� �n de z2al,waarbij het 
verschil E.v.c.-o.v.B.tot uiting komt.Opm.I.D.) 

Kuil,Jan,geb.15-5-1908 te Amsterdam,wonen
de te Amster�m,veroordeelt het standpunt van het o.

V.B. en zegt,dat een onmiddellijke stakingsactie in
de gehele haven de enige methode is om de s.v.z. en
de regering (N.V.V.en P.v.d.A.)te dwingen de f.50.-
uit te betalen en tevens de lonen met minstens 5% te
verhogen.

Het wordt de hoogste tijd,dat van de mil
lioenen winsten ook een klein gedeelte in de brood
trommels van de arbeiders terechtkomt ,zo roept spr. 
uit en alleen de inwillj_ging van deze minimale eisen 
zal voorkomen,dat de arbeiders met hun gezinnen in 
de nood zullen ondergaan. 

Spr.legt er nogmaals de nadruk op,dat 
slow-on-acties en sitdown-stakingen geen effect sor
teren. 

1 

Spr.deelt dan mede,dat Vrijdag j.l. ook 
te Amsterdam een vergadering van havenarbeiders is 
gehouden"waarin soortgelijke eisen,thans hier bespro
ken,zijn gesteld aan de S.V.N (Scheepvaart Vereniging 

-Noord)
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Noord).Enige Amsterdamse havenarbeiders in deze 
vergadering aanwezig zullen aan de Amsterdamse lca
meraden verslag uitbrengen. 

Spr.eindigt met de verzekering,dat een 
conflict volledig gesteund zal worden door de Am
sterdamse havenarbeiders.(Door de Amsterdammers, 
die verspreid in de zaal hebben plaatsgenomen wordt 
het gerucht rondgestrooid,dat de K.N.S.M.te Amster
dam de geëiste f.50.-- reeds heeft uitgekeerd in 
verband met de actie te Rotterdam.Opm. I.D.) 

van Bodegraven,Franciscus,geb.19-4-1906 
te Rotterdam,(bekend),die zegt in de loop der jaren 
al heel wat stakingen en acties in de Rotterdamse 
haven te hebben medegemaakt,verdedigt het stand
punt van de o.v.B.,vindt de directe actie,n.l.een 
algemene staking,een verouderde strijdmethode,wel
ke van de arbeiders veel te zware financiele offers 
vergt en daarom dient verva:"g�n te worden door de 
nieuwere strijdmethoden toe te passen,n.l.een slow
on-actie of een proteststaking van korte duur • 

Deze strijdmethode raakt direct de brand 
kasten der havenbaronnen,terwijl de arbeiders er 
geen of bijna geen financieel nadeel van ondervin
den.Spr.zegt,dat de proteststaking van de aÎgelopen 
week een groot succes is geweest en memoreext voort 
als voorbeeld van de slow-on-actie de langzame los
sing van de suikerboot. 

Boshart,Maurits,geb.28-2-1905 te Helle
voetsluis,(be::kend),zich in felle bewoordingen tegen 
het standpunt van het o.v.B. kerende,zegt,dat de 
sitdown-staking van de afgelopen week onmiddellijk 
na het bekend worden van het standpunt van de s.v.z

door een algemene staking gevolgd had moeten worden 
Spr.roept de aanwezigen op om alsnog tot 

algemene staking over te gaan. 

van Os�eendert,geb.17-1-1911 te Rotter
dam, (bekend) ,spreekt over de strategie,die bij ac
ties moet worden toegepast en zegt ,dat het o. V.B.
bestuur niet anders kan doen dan een algehele sta
king afraden en een slow-on-actie aan te bevelen. 

De voorzitter (Hoornweg,P.),geeft thans 
gelegenheid tot discussie,waarvoor zich in totaal 
26 personen opgeven.Tengevolge van de tegenstrijdi
ge adviezen der verschillende vakbondsbestuurders 
ontstaat er een groot rumoer. 

Ook in de boezem van het strijdcomit1 
blijkt geen overeenstemming te zijn.Uitroepen als 
"Meteen stemmen,verder praten is nutteloos", "Staken, 

.Slow-on-actie", 11 De haven plat", "Bepaal zelf je 
standpunt" ,enz.klinken op. 

Velen verlaten de zaal.In totaal krijgen 
12 personen kans hun zienswijze -hetzij pro-staken 
hetzij pro-slow-on-actie - �en beste te geven,daar 
bij uitgejouwd door hun resp.tegenstanders. 

Te 12.40 uur zijn nog slechts + 275 per
sonen in de zaal overgebleven,die zich rond het 
podium hebben verzameld en elkaar het spreken onmo· 
gelijk maken. 

Kuil,J.,�-0ornoemd,brult er tenslotte 
-nog-
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nog doorheen,dat de E.V.C.,zich volkomen achter de 
stakers zal stellen. 

Pas nadat het licht verschillende m�len 
in de zaal gedoofd en de microfoon weggehaald is, 
gaat men te 12.45 uur 6nverrichterzake uiteen. 

Maandagmorgen 17 Juli 1950 is iedereen 
de haven normaal aan het werk getogen. 

Opgemerkt werd,dat leden van het o.v.B.

en de E.V.C.,elkaar bittere verwijten deden,waaruit 
de conclusie kan worden getrokken,dat de kloof tus
s�e.ide�4sa.ilas�o mog�lijk 12,,og dieR_er _!z ge
worden. 

Het op die morgen door de E.V.C.en het op 
18 Juli 1950 door het o.v.B.uitgegeven manifest (bei
de aangehecht) getuigen er mède van . (EINDE) • 

Aan �.V.D • 
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STRIJD-COMlïE VAN 

HAVENARBElflERS, 

t 4 Ju 1 185( 

HAVENARBEIDERS 

ROTTERDAM, 14 JULI 1950 

Jullie hebben allen kennis kunnen nemen van de botte weigering der directie van de "Haven
Arbeids-Reserve" op de rechtvaardige eis van f 50.- voor bij de H.A.R. ingeschreven havenar
beiders en een weekloon extra voor het vaste personeel, zomede uitbetaling van de uren welke 
de "Scheepvaart-Vereniging Zuid" de arbeiders belet heeft oni te werken. 
Het Strijdcomité van Havenarbeiders, na gemeenschappelijke bespreking van 0.V.B.- en A.B.T.-besturen 
is van mening dat onder geen voorwaarde met deze weigering genoegen kan worde.n genomen'. 
Dit Comité van Havenarbeiders roept alle in de haven werkzaam zijnde arbeiders dan ook op, 
gezamenlijk de verder te nemen maatregelen te bespreken op 

Zondagmorgen 16 Juli a.s. 
,. in gebouw "Odeon", om 10.30 uur. Zaal open 10 uur. 

Toegang uitsluitend op verto.on van 

. H.A. R. - boekje of vaste-boekje!! 1 

(Doorbestelde arbeiders vragen hun boekje op) 

Kameraden,
. 
op deze vergadering, WAAR BESLUITEN ZULLEN MOETEN WORDEN

GENOMEN, is Uw aanwezigheiä dringend noodzakelijk. 
De nood in onze gezinnen is ten top gestegen, doch meedogenloos beraamt men nieuwe aan_ 
vallen op ons levenspeil. 
Qp deze bespreking zijn uitgenodigd de bestuurders van ALLE vakorganisaties, om hun standpunt 
naar voren te brengen. Zowel het O.V.B.-bestuur als het A.B.T. (E.V.C.)-bestuur, heeft bereids 
van deze uitnodigin_g �ebruik. gemaakt. 

Hiermede is het verlossende woord in de 
Rotterdamse haven gesproken 1 

De havenarbeiders, aanwezig op de massa-vergadering van Zondag in ,,'Odeon", zullen daar hun 
bestuurders opdracht �even datgene te doen, wat in de belangenbehartiging hunner leden nood
zakelijk is. 

Het Strijdcomité van Havenarbeiders, door de strijd geboren, zal Zondag a.s. haar bevoegdheden 
weder in handen leggen van hen, welke hen kozen, namelijk de arbeiders ZELF! 

Zondag wordt een nieuw tijdperk in de geschièdenis van de Rotterdamse 
havenarbeiders ingeluid. 

Laat de actieve strijdgeest van '45-'46 zich weder van U meester maken.-

Het is de hoogste tijd 1 
HET STRIJD-COMlTE VAN HAVENARBEIDERS 
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Bedrijfsorganisatie ,,VERKEER" 

,. ' 

W. K. 

CLAES DE VRIESELAAN 146, ROTTERDAM TELEFOON 50230 

EEN ERNSTIG WOORD aan 
de Havenarbeiders -1 

De werkgevers in het groot-havenbedrijf hebben blijk gegeven, niet langs de weg van overleg tegemoet 
• te willen komen aan redelijke verlangens van de arbeiders. 

Dit leidde er toe, dat HET O.V.B. ,.VERKEER" besloot, om daadwerkelijk hiertegen stelling te nemen.

' ' 

De havenarbeiders werden WOENSDAG van de vorige week, door 
het O.V.B. ,;VERKEER" opgeroepen voor het toepassen van 

.. 

een.-_Siidown�stak-i ng-v-an-één-uur. 
Het is gebleken dat de havenarbeiders het optreden van het 0.V.B. begrepen . 

. De Sitdown-staking slaagde ! 
DEZE KLAP KWAM AAN, reden waarom een aantal werkgevers de tegenmaatregel namen, om 
hun mensen om 11 uur, toen de sitdown werd beeindigd, niet meer aan het werk te stellen voor dien dag. 

, 
Door een bijeenkomst van havenarbeiders OP DONDERDAG 13 JULI werd een 

t9 
COMITÉ VAN ACTIE 

in het leven geroepen, bestaande UIT 10 HAVENARBEIDERS.

Dit Comite besloot in overleg met 0.V.B. en E.V.C.-leiding ZONDAG 16 JULI j.l. EEN VERGADERING
VAN HAVENARBEIDERS bijeen te roepen, om, verder te bepalen wat gedaan zou worden. 

Het Comite stond toe, dat twee bestuurders van het O.V.B. en twee van de E.V.C. (haven) hun 
mening zouden zeggen. Daarop zouden de havenarbeiders zelf spreken en dan besluiten. 

Het O.V.B. standpunt was, dat door KORTE, KRACHTIGE, DAADWER
KELIJKE ACTIES en door het toepassen van "langzaam-aan-acties" 
h'êt strijdbewustzijn van de havenarbeiders zou moeten worden op

.gevoerd, OM HIERDOOR DE WERKGEVERS HANDELBAAR TE MAKEN. 

De E.V.C.-leiding bepleitte DE ALGEMENE STAKING IN DE HAVEN 
OP MAANDAG 17 JULI. 

z.o.z.



De havenarbeiders zelf toonden meer verantwoordelijkheidsgevoel en besef, dan de E.V.C.-leiding. ( Het voorthameren door de E.V.C.-ers, dat: 

de staking er moest komen ! 

deed honderden arbeiders, die er genoeg van kregen, ontijdig de vergadering verlaten. 
Het kwam tot geen besluit maar wel tot een hoop herrie. 
Daarmede zijn de havenarbeiders op de ,verkeerde weg gebracht. 

· Kameraden Havenarbeiders!
Het 0.V.B . .Verkeer heeft U tot actie opgeroepen. 

Gij hebt getoond vertrouwen te stellen in het O.V.B. 

Dit is niet genoeg ! 
Gij moet thans in grote getale het O.V.B . .Verkeer versterken, door 

toe te treden als lid ! 
Heel binnenkort komen de leden havenarbeiders weer bijeen, om opnieuw te 
gebeuren moet. 

Dat moet Gij mee beslissen ! 

bepalen wat er • 

Als de E.V.C. - leiding behoefte heeft haar kracht te zoeken in schelden en verdachtmaken, is 
dit haar -zaak. 
Wij doen hieraan niet mee! 

De actie voor verbetering van de positie der haven
arbeiders is aan de orde en . . . moet aan de orde 
blijven 11 

Geen onderling gekanker; ook geen moedeloosheid! 
Ernstig aan de orde stellen en ernstig besluiten, hoe we moeten komen, waar we willen zijn. 
Met onbezonnen daden en wat loos alarm, komen we er niet! 

Vertrouwen in U zelf, kameraden 1 

Vertrouwen in het O.V.B. ! 

Niet terug; vooruit is het paroól I J.1

1 Gooi dit manifest niet weg maar 

geef het door aan Uw maat! HET UITVOEREND BESTUUR 

van het O.V.B.-,,Verkeer" 
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ALGEMENE BEDRIJFSBOND T'RANSPORT (:E;VC) 
Heemraadsdngel 185 - Rot ter dam -
Tel: 37426 

======...i.-===-::.:.:.-::=====----=--�·-=-?;;:--�..;.;--.:;.=_,�---==-

HE T WOOR D IS ·l'HA NS A A N  D E  
B!V ENA RBE I D ERS ! ! ! 

+:::::::-===========--====-. :..:= ==-----------. ----=:::-===-=-,�=-= ''I 

I� ,�té
'"' 

getale hec"c1b-en gistermvrge.:.i de· Rë1tte1·damse Ha�enarbei.ders ge�fll•r 
gegeven aan de r,prc..ep vnn heil Cc,mtic.;é· om in Oéleon verden te �sea 
•ver iie. voortzettic;.g van 1nm strijd. . f l 

Ie"ere eerlijke hav€·narbeioe.c was gelar1êrr met een vurige strijdwil en 
verbeten wt_,ede ove:.:· de ,rnbee:i.:haamdheid waarmee de directie van de SVZ 
.aun rechtvaardige e:icen van de h'lWl had gewe�en. 

Zij allen kwamen naar de vergaderi·ng met de overtuiging,dat aan de 
millioeaen winstma:i-:.e.1de hav enbar..;hnen slechts éé1:t antwoord kon worden 
gegeven n.l. DB; GÇ)NSEQU&NTE -en DJ!ADWERKE:LIJK& STAKINGSSTRIJD ! ! 

Zij waren :-<.ich evenwel ni�t bewust van het feit, dat de 
�nrn;t.ddelli�ke handlange.c1., van fü� havenbar0nnen in de ar
Heidersbew,�ging de OVB-be•;.,i;uurders hun ondermijningswerk 
grondig hadden v-erricht 

Reeds in de vergader-ing van Woensdag j.l. kon het voor ieder.een duide
lijk zijn, dat de:r,e elementen be.,,ig waren, de daadwerkelijke strijd 
kapot te breken. 
Door hen werd toen l!et advi�ö gegeven de volgende .d�g weer aan het werk 
te gsian en wisten Jit te bereike!'.1 7 dooi:- de beslissing naar een com.missie 
te verleggen waari:! zij zich bij 1•00:i;'haat de meerderheid hadden verze
ke-i-d. 

T'ezamen met. 4e mee..r der heid V/:,\-n dez_E> comm:ï.ssie .Z.J..JJ.'.i .zij �n s:\;Bat. geweest 
om te verhi.nderen. dat op de ver�adE>'ring van Zondagmr,rgeim een beslissi•g 
over de verder te \r0eren strijd kon woróen genomen. 
HIERDOOR IS HUN VER:ACH'JELIJKE ROL :;)IE ZIJ VERVULLEN, DUIDELIJK GKBI,Jg
.KE,N. 
Hun taa�'is ge�n or.uer dan in op��0cht van het havenkapitaal de arbei
ders van de strijd af· te houden, 
Zij l>edienen zich �ü�rbij van ra�-i<..ale leuzen, maar de strij!;lwil van de 
arhei.ders heeft he�1 . ,ntmaskerd e.;"\ t-i.en gedwongen tot de uitspraak, dat •iet 
gestaakt mag worden 

o:g DE CCNCREZ� VRAAG VAN DE ARBEIDERS OF HET OVB-BESTOOR AC'HTE.R

� STOND, Ifrnu::N ZIJ DE STRIJD IN ZOUDEN .GAAN,WERD DOOR HEN ONT
LOPEN, DOORDA'f ·ZIJ NÓG VOOR HET EINDE DE VERGADERING VERLIET, ZON
DER DAAROP EEN ANTWOORD TE GEVEN ! 

Het was het Bestuur v�� de ABT(EVC)dat verklaarde 
volle dg achter de o-i°TÖ�trijd van de arbe'iders 
te staai,. 

In de vergadering van Zondagm-,r&en zijn voor ta,iloze OVB ·leden de ogen 
open gegaan� 
DE TIJD IS THANS AANG:ii:BROKEN·, DAI :IEDERE RERLIJKl!t OVB-er ZIJN BESTUUR 
DE RUG TOE KEER'!' ! 

_ R .::i t t e r d � m s e 
_ 

H a " e n % r b e i d e r s :

D� tot stand gekct·E.n EENHEID t:, ,; NIET meer worden verbroken.,maar 
moet worden aangor,;ond in de di,:->;) .__te st".'ijd voor LOTSVERBETERING 1 

Bespreek voordat GiJ aan het werk __ h�-vat U te doen staat en weest 
daarbij ver�ekerd

ï
i,_1::iien Gij tot ç;djd mocht overgaan, wij volledig'" 

achter U staan! 
STRIJJJl!' EENDRI.\,( l:trIG VERDER ·.1c )R DE: 'IIER',%ZELIJKING VAN uw

Rffi:CH'!"VAA.RDIGK _JS 1 
Het Bestuur. 
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Ten vervolge op·dezerzijds schrijven I. 
14 Juli· 1950 wordt bericht;dat de personalia van d
de Ku�t,G. luide�: 

Vuijk,Gerrit,geb.22-4-1891 te Kralingen (beken,,d) 

Aan B.V.D. 
N." q 
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t?l 2o.L ,.�. iSèdert enige éi.agen ?l9bben ® verhbudi�n in ao 11ov1:;i.lr-� // · · .. · d!llnSS haven zie� toef:es_pitst, zodat de toestand als 
JÓc � � "z�er gespannen'' tAOOt uorden,gekwalifieeero. · 

. !Ed� '° � ' I � f;Jf'LL PH • 1. E� is Gen teko:r:; aan erbeidskräcnt. Sede�t Pasen
-? ;_. �é�b, . van dit jaar �ràen reeds 1:azèltlatig e;ofuid<leld éc.. ·[000 avbeiders bar dàg meer GOOI!IPlQYeoI'd dän vo�r-

heen en d-e :t.n1..-uerpse strild.DS 000-.-P.t dit ver.-schijn-
sel uite.raa.rd ból.ang:rijk versterkt. 
�'er advertentie werden onlQ.ngs m.emre havonar'b$itiers
opgeroepen,; doch bepaalde havonbodri;jvpn z{26on zich 
verplicht d.m.v. ronsela.�s $l:t;ra.. arbeiders ,rum te 
trekken. 

, !ièt scllijn-u wol vost ts staan, dat tïerbij lonen
warden bataalcl. die boveh. de VáSt(P'$�lde (;f'en.zen 
�tgaan en �e .Scheopv�art Vereniging Zuid he�t bij
d.è leden hiertegen: k;11a.chtig st�llirig genont� • 
. H'et is eclrtèr dUidelijl: dat èioo:r eon en anaer onte
vredenheid bij i:i.e prof'ession&lo havenarbeiders is 
ontstaan. -

g. Het steil-en ;van 1oon�.io6'n is hiordoo:t? eenn te neer
"Il.Of; maar eon kleillo stap eeuorden. Antwè1,'pon $0e:ft
'te

n

èlèzo trouwmw lletr voorbeéla. ., l:ioetJSJ. liet a.oon 
. � dé ·mttié�se havenarbeider reeds boven dat � 
ieà:ara andere yercelijk�e.re catá.t'orie arbeiders 1igt •

.3. Ook stell-en tie werlmemc:rs, dat de ba:v�nbedri�ven 
zich niet o.e.n d� Z@,n;. spei1:egels tijdens 11avonste:
kingen in. .13elg:to houden. 
Eéll van deze reg.els is, dot voor J3el.gië geloste 
�dorên niet Aaarheen zullen v.19rden. doo!t'gezondell.j
de indruk biJ de S, V" Zuid ia, � bierwm To 
•t a.Igemeen· toch '081 zeer serieus de halld>wordt 
gehouden. 

· 4. Rot i.s echter i.1el àii:idèli�k. d.at er door :do o.v.:B. 
en E. v.c. naar étm stakingsae.nJ.-eiàinB ivordt' &.3zocht,

-d� gen�ig(iheid tot Etàken bij de -arbeiè�rz zel"Ve is 
oohter·,oomonteel nog wréieeld. ii:orgçn (Zondag l3 Aug.)·
wordt er ve-rf,;á.derd. 

5. · lj.et aantal il+ lading of los� -zijnde scb$.D8h, te
'.Rotterdam is thW')..s bijzoild.er gcQot; ve1:•achillend.e
moeton hua beurt otwachten. 
[-e llmateroam l:an zullm· eveneê.'n::i oordm+ �constateerd,
zij het in uat Jl'lindere mate. an qe ,situàtie is ui:bZ:r
lijk. rustig. 
In de kleinere .havens als Terneuzen en Vllssi:t;igen 
ondervindt DOn w�neens de invloed van de stald.n.g 
te ,mttrerpen, ;mno.r bi.or blijft bet toch bij inciden
tal-e en-�einé Belg;ische OJ?dracliton. 

l)iroctoroUt-Gf:iTH3t'>� ...-":. r,Ç� Of:;"'W"aBrt 
Het lI< . . �. . - . • .. -·. , 12 t..ugustus 1950.�.
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Verslag van een in de nacht van 11 op 12 Augustus 1950 te 
2.oo uur gehouden openbare vergadering voor de Amsterdamse
taxi-chauffeurs, belegd door een delegatie van taxi-chauf
feurs, welke delegatie werd gevormd op een door de A.B.T.,
afdeling Amsterdam, op 4 Augustus j.l. gehouden vergadering.
Deze nachtvergadering was aangekondigd per circulaire en
verd gehouden in één der zalen van het gebouw "De Brakke
Grond" aan de Nes, alhier.
Capaciteit van de zaal: aanvankelijk 250 zitplaatsen. Later
aangevuld met éen 70-tal stoelen en banken.
Aanwezig waren ongeveer 350 à 400 personen, allen chauffeurs,
die voor het grootste gedeelte waren georganiseerd in de A.�T
ofwel ongeorganiseerd. Dit kon worden afgeleid uit de op
merkingen uit de zaal en aan de woorden der discussianten.
De zaal was niet versierd. Er werd niet gecolporteerd.

Te omstreeks 2.30 uur werd de vergadering door de voorzit
ter van boven�eno:mmde delegatie Christiaan Johannes Wilhel
� BODDEUS, ( geboren te Amsterdam, 29.7. '08; bij Uw.dienst 
bekend.) geopend. Hij heette de aanwezigen van harte welkom 
namens de delegatie en in het bijzonder ook de heren van de 
pers, die de delegatie had uitgenodigd. Hij deelt verder mede 
dat de Hr. Haastrecht wegens prestige niet aanwezig was. 
Wat daar de reden van was, is niet bekend. Haastrecht was 
de secretaris van onze delegatie en die hebben wij nodig. 
Daarom vraag ik aan de zaal iemand, die zich als aanvullend 
lid op wil geven.!;tLiefst een KAJ3-er anders een NVV-er of 
CNV-er. Weet iemand een candidaat? (Geroep uit de zaal: 
weJaorp of Wessendorp, Glas, Kuil!) Gaat iedereen accoord 
met de verkiezing van Wesdorp? Ja, dan is hij onze secreta
ris. 
Kameraden, zoals in de convocatie staat vermeld, zouden wij 
verslag doen van de besprekingen met de werkgevers. Ik lees 
U dan voor de uitnodiging, die wij, als delegatie, aan de 
heren patroons hebben gestuurd. (Hier volgt voorlezing van 
de brief). Slechts werd een antwoord ontvangen van de B.W.T. 
ondertekend door van de Poll en van de Atax, Zij wezen de 
uitnodiging af. Van de B.V.T.O. en de S.T.O. werd helemaal 
geen antwoord ontvangen. Het blijkt dus, aldus Boddeus, dat 
de heren werkgevers de door U gekozen delegatie minacht en 
zij minachten ook Uw mening. Dit is wel zeer onwellevend. 
Wij zijn het lange wachten nu beu. Jaren wordt er al ge
wacht op verbeteringen. In plaats daarvan krijgen wij ver
slechteringen. Het publiek weet echter niet, dat de taxi
chauffeur aan de rand van de afgrond leeft. 
Tot nu toe hebben wij steeds de rust in het taxi-bedrijf be
waarj. Wij hebben gewacht en nog eens gewacht. Nu is het ge
noeg. In een pamflet van de Unie-Verkeer wordt ons een loon 
van f.30.59 gegarandeerd. In werkelijkheid wordt er niets ge
garandeerd. Men houdt geen rekening met de daling van het aan 
tal ritten, hetgeen betekent daling van inkomen. Men houdt 
geen rekening met de daling van de fooien. In Nederland ken-
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nen wij nog steeds het verfoeide fooienstelsel, alsof de ar
beJ.der zijn loon niet waard isl Vele cha.uffeurs verkeren in de 
mefîng, dat ze een spaarpotje kunnen maken. Als ze nu f.25.-. 
in hun loonzakje krijgen i.p.v. f.30.59, denken ze die f.5.59 
er bij te krijgen na drie� maanden. Niets is minder waar. 
Laat U niet bedriegen. Door de afspraak tussen werkgevers en 
de Unie z:ijp. wij er alleen maar slechter af gekomen. Wij kunne 
hiermede geen genoegen nemen. Wij komen in verzet. 
En nu doen wij een ernstig beroep op de heren van de pers. 
Schrijft nu eens niet in Uw kranten, dat dit een EVC-rel is 
of een CPN-stunt. De nood in onze gezinnen brengt ons tot dit 
verzet. De patroons denken hun inkomen te verhogen met tarief 
verhoging ten koste van ons. Wij kunnen geen dertien weken 
wachten op een bestaanszekerheid. De overeenkomst met de Unie 
werd gemaakt achter onze ruggen. Wij eisen: onmiddellijk 
de f.36.-. en uitbetaling van de 2% gratificatie. Als dele
gatie van U, door U gekozen, eisen wij 1\'1'13dezeggingsschap in 
verdere besprekingen. Als voorzitter ben ik van mening, dat 
er nu iets moet geb'El,Q,ren. Ik wil deze korte inleiding beslui
ten en vraaglî"°de discussie te openen, niet met scandalitei
ten; er is de laatste tijd genoeg geroddeld en zelfs schrif
telijke verdachtmakingen bereikten ons. Wij moeten onze hou
ding bepalen. Daarom geef ik één ronde voor de discussie. 
Maakt het zo kort mogelijk, want er valt nog veel te doen." 

Vervolgens gaven zich een twaalftal discussianten op, o.a. 
Broekhof, Richter, Oostdijk, Kram, Bronkhorst, Kastelijn, 
Otto, Gillebard (of Killebard), Wiersma, Beerman en van Vuren 

Broekhof vraagt aan de delegatie-leden, die zeggen lid te zij 
van het NVV, of z1J ook inderdaad lid zijn van het NVV. Heb
ben jullie je contributie-boekjes wel bij jullie? 11

Dit blijkt niet het ge&al te zijn. Boddeus zegt in een vol
gend manifest de namen en nummers van de boekjes te zullen 
publiceren. 
Richdsèr. 

Gehoord de leiding van de delegatie, �eeft de werkgever de 
delegatie niet ontvangen. De besprekingen worden als maar 
gerekt. Het zijn zo gezggd elastische besprelcingen. Voor 
ons is echter van belang de verbetering van onze sociale po

sitie. En het kan ons niet verdommen, wie zich daarvoor in
zet. Het wachten is nog steeds op een behoorlijke C.A.O. 
De prijzen stit).gen, de nood wordt steeds hoger. De tariefs
verhoging betekent voor ons minder loon. Wat moeten wij doen 
om de verlaging op te va.ngen? Aan de elastische besprekingen 
moet nu maar een einde komen. Het heeft geen zin, om dertien 
wè.ij:eiitièewgllrtèB•flmlllimze eis kracht bij te zetten moeten 
ri�6d�idelijk laten zien, dat het nu uit is. Onze eis is

• • • Of dit d.m.v. een korte of lange actie bereikt moet
worden, moeten wij nu uit maken. Wij moeten onze gezinnen 
behoeden voor nood. 
Oostdijk. 
Welke maatregelen worden door de delegatie genomen, om aan 
deze toestand een einde te maken? Hierover hebben wij in de 
inleiding niets gehoord. 
Kram. 
Vanmorgen was ik bij de Centrale Bond. Daar werd mij gezegd, 
dat wij nog even geduld moeti.,hebben en dat alles in orde zal 
komen. 
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Bronkhorst. 
Er is altijd maar een klein gedeelte der chauffeurs aanwezig 
op zulke vergaderingen. Is de delegatie dus bevoegd om derge
lijke besluiten te nemen voor een groot deel der chauffeurs, 
die niet aanwezig zijn. We hebben in Amsterdam ongeveer 1000 
loont�ekkende chauffeurs. Moet de delegatie zich niet op de 
een o:f andere manier ook tot deze mensen wenden? 
Kastelijn. 
Is er geen mogelijkheid, om het publiek voor te lichten omtrent 
de toestand in het taxi-bedrijf. Bijvoorbeeld d.m.v. pamflet
ten, die wij in onze wagen op moeten hangen. 
Otto. 
Hij vertelt iets over een vergadering van de C.B.T., enige 
maanden geleden gehouden. Daar waren slechts 55 chauffeurs 
aanwezig. Voorts dreigde hij: "Denkterom, bazen, die f.36.-. 
moeten er komen! Wij moeten nu meteen een beslissing nemen!" 
Gillebard (of Killebard). 
Ik vraag mij af: "Wat is f.36.-. voor een taxi-chauffeur?" 
De toestand in het taxi-bedrijf is toch zo, dat het publiek 
1/3 van mijn loon moet betalen. f.36.-. is geen oplossing. 
Er moeten addere wegen gezocht worden. Wij moeten een vast 
salaris hebben van minstens f.44.-. Ik kom in opstand tegen 
de chantage van\taxi-chauffeurs en publiek. (waarmede hij ken
nelijk het fooienstelsel bedoelde. Rapp.) 
Wiersma. 
Zolang de onderhandelingen gaand13. zijn, moeten wij w achten. 
Ik zie geen heil in een 24-uurss�King. Alle georganiseerden 
moeten achter hun organisatie staan en d ruk uitoefenen op 
hun besturen. 
Beerman. 
Wil vast samaris van f.50.-. per week. Is tegen footen en wil 
maandelijks een vaste premie. Tevens de 2% vacantie-toeslag. 
Van Vuuren. 
Y�aàgtfef•Ja�de f.36.-. nog iets is verbonden'? Hij dauht een 
fooiloos systeem. Hij stelt daarom voor : f.36.-. + 10% van 
het opgereden bedrag, maar fooiloos tarief. '????'??'?? 

Boddeus hierna het woord nemende, sja�k er zijn verwondering 
ovvr uit, dat niet één der aanwezigen is gekomen met een actie 
program. Er is niet één, die gezegd heeft de strijd te willen, 
niet één die desnoods andere voorstellen heeft. Over die loon
eis van ons

l
f.36.-., is lang genoeg gepraat. Die besprekingen 

willen wij afbreken. Leest de pamflettem van de Unie-Verkeer. 
Steeds wordt gesproken over besprekingen en besprekingen. Er 

is tllÎlil8hier toch een beduidend aantal chauffeurs aanwezig, of
schoon het misschien nog beter kon. Hij vraagt aan de verga
dering, hoe te komen tot de looneis. Wat moet er gebeuren? 
U zult hier van ons geen enkele suggestie horen. U zult het 
zelf moeten zeggen. Ik wil daarom nog éém ronde geven om hier
over te discussiëren. Ik geef nog één enkele kans, om met con
crete voorstellen te komen. Er is na de oorlog nog geen verga
dering gehouden zo groot als deze. Wij hebben geen behoefte 
aan één of andere stunt. Er is al genoeg over ons gerodèeldj 
De vergadering moet nu besluiten. Wij moeten het niet hebben 
van een petitionnementsactie. Dit helpt niets. Wij eisen. Wij 
vragen niet. Wij eisen. Wij bedelen niet. Wij eisen en zullen 
er voor strijden. En wat betreft die pamfletten, 0m het publie 
voor te lichten, die mogen wij toch niet in de wagen op hangen, 
daarvoor kebben wij niet de medewerking van de politie� Toch 
ben m.k het wel eens met de betreffende spreker, dat het publie 
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ingelicht moet worden. Het geeft niet hoe. In zeer pathetisch 
bewoordingen deed Boddeus eindelijk een beroep op alle ... 
chauffeurs, KAB-er, CNV-er of NVV-er, om toch te vechten voor 
die looneis van f.36.-. Het lijkt wel, of de bestuurders van 
de Uniebonden er alles op gezet hebben, om deze vergadering 
te doen mislukken. (Het scheelde weinig of spreker was in een 
hysterische huilbui uitgebarsten. Rapp.) 
Na al deze discussies zijn wij nog niet veel wijzer geworden. 
Ik geef nog één ronde, doch zeer kort • 

Boogmans. 
Deze was kennelijk ongeorganiseerd. 
Waarom moeten wij het spit af bijten. Kunnen de georgani
seerden er niet bij hun besturen op aandringen het spit af 
te bijten. Anders laat je je maar royeren. Maar dan ook allen 
je woord houden. Je moet eens zien: dan hebben wij succes. 
Kruif. ., 

"Als het niet lukt, dan moet de boel maar eens plat, werd er 
vwee�4ageiu(geleden gezegd. Waar blijven die mensen? Ik dien 
voorstel in: STAKING!! (Matig applaus)
Verhoeve. 

� 

Wil ultimatum gesteld zien van 3 dagen. Dan geen succes, ,,...-- -dan alles plat. 
EM@el. 
Het hangt van jullie af, kameraden, of je die f.36.-. krijgt 
of niet. In de hongerwinter ben ik niet kapot gegaan van de 
honger en zal nuu ook niet de pestmoord steken. Ik snap die 
NVV-ers niet, dat zij nog langer achter hun bestuurders aan 
lopen, die vuile smerige hmelelikker? van die Hitler-bem!e. 
(Hierop volgde kabaal. Gehamer van de bestuurstafel, ge
schreeuw uit de zaal. Hierna kon spreker zich niet meer ver
staanbaar maken.) 
Een volgende discussiant, wiens naam niet werd verstaan, 
vroeg, waarom al dit gezwam nodig was. Waarom zijn wij niet 
begonnen v66r de tariefsverhoging van kracht werd. Het was 
toch bijtijds bekend? Wij hadden de looneis moeten koppelen 
aan de tariefsverhoginE,. 
Een volgende stelde een 2__!::.U,'l.}X.5-protest.s�akin� voor. (Matig
appl§::9:s.) -

Mathijssem. 
Wekt leden van de Unie-Verkeer op, om tot actie te komen. 
Hij stelt voor een ultimatum van v�dagen te stellen. Is 
de eis er dan nog niet door, dan en bloc het werk neer leggen 
Bosgieter. 
Morgen de boel voor 24 uur plat. Helpt dit niet, dan een week 
plat enz. 
Baars. 
Wil ook zijn tanden laten zien. 
Bronkhorst. 
Dit is geen EVC�relJ Anders had ondergetekende geen zitting 
genomen in deze delegatie. Het gaat niet uit van de EVC. Er 
is hier geen sprake van communisme. Tot de pers zeg ik: Deze 
vergadering wordt toch democratisch geleid. Zie maar naar 
het ,incident van zoëven, toen een kameraad een tegenstander 
begon uit tefchelden. Hierop volgde direct geklop van de 
voorzitter Boddeus. Kameraden. laten wij luisteren naar de 
stem van onze vrouwen. Zij komt iedere week te kort. De dele
gatie wil geen suggesties doen. Zegt het dus zelf. Komt er 
mee voor de dag. 
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Duidelijker als Bronkhorst kan ik het niet meer zeggen. De 
strijdbaarheid ontbreekt bij jullie. Laks waart gij allen. 
Er moet strijd geleverd worden, om de looneis van f.36.-. ver
wezenlijkt te krijgen. En nu zijn wij bij elkaar. Niet één 
heeft er verteld, hoe hij de strijd àenkt te kunnen winnen. 
Met een 24-uursstaking redden wij het niet. Die paar gulden 
doet de patroon niets. Wij moeten ons verstand gebruiken. 
Die eis moet er door. f.36.-. + fooien. Ik zeg daarom: van dez 
commissi�elegatie) moet een ultimatum gesteld worden taar 
met een zeer korte bedenktijd. Komt er niets van terecht, dan 
alles radicaal plat. 
Westdorp. 
Ik heb zelfstandig een mening. Ik wil graag laten merken, dat 
dit werkelijk een algemene vergadering is en niet een verga
dering van EVC-ers. Een 24-uursstaking is niet genoeg. Dit is 
te gevaarlijk. Ik ben daar bang voor. Als er besloten wordt 
tot staking, dan moeten wij staken tot de f.36.-. is verkregen 

Boddeus. 
Misschien voelt men wel voor een actie, maar durft het hier 
niet openlijk te zeggen. Was er één zo brutaal, om het woord 
staking te lanceren, dan kreeg hij direct applaus. Ik ben dus 
van oordeel, dat het merendeel tot actie wenst over te gaan. 
Ieder moet zijn mening dus maar op papier stellen en dit pa
pier dan inleveren bij het bestuur. Dus een schriftelijke en 
geheime stemming. Wat betreft de eigen rijders: als ze blij
ven rijden, zullen wij het werk besmet verklaren. Wij zullen 
niet toestaan, dat ze blijven rijden. Men zegt� dus duidelijk 
op zijn briefje : v66r actie of tegen actie. Wij stellen 
geen ultimatum. De werkgevers hebben hun kans gemist. De actie 
zal duren tot f.36.-. is bereikt+ 2� gratificatie. 
Ik heb voorts zeer goede hoop, dat de ATO solidair zàl zij,met 
ons. 

Een interruptie uit de zaal luidde als volgt: 
Als er een huis gebouwd meet worden, moetfil' eerst een funda
ment gelegd worden. Als het fundament niet d eugt, stort het 
huis in. Zo ook hier. Wij moeten eerst een fundament leggen. 
'.Tij moeten eerst zeker weten: wat doen de eigen rijders, wat 
doet de ATO. Wij willen wel �trijd, maar dan met z'n allen. 
Anders is de actie een slag in de lucht. Er heerst onder de 
taxi-chauffeurs gerust wel de wil, om tot actie te komen. Doch 
zij zijn bang, omdat zij zich afvragen: wat doen de eigen rij
ders? Blijven zij rijden, dan leggen wij het loodje. En daar 
voelen zij niet voor. Laten wij dus eerst zorgen, dat wij 
daaromtrent zekerheid hebben. 

Beurs (NVV). 
Het NVV heeft ook een ultimatum gesteld, dat afloopt op 20 
Augustus a.s. Met een staking nu ber1!3ken wij niets. Ik heb 
het volste vertrouwen in mijn bestuur. Als de zaak op 20 Augus 
tus niet in orde is, gaat het NVV in staking totdat de f.36.-. 
is bereikt. Deze toezegging heb ik. En daar vertrouw ik op. 
Boddeus. 
Gaat hier fel tegen in. Er zijn al genoeg ultimatums gesteld, 
zelfs door de Uniebonden. Wij zetten er nu een streep onder. 
Zegt meteen terloops, dat de delegatie f.100.-. onkosten beeft 
gemaakt en dat dit per hoofd een bedrag van f.0.30 betekent. 
Of de vergadering maar over de brug w1îl.l komen. Wij hebben een 
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penningmeester en zullen ook nog een kascommissie benoemen. 

Hierna werd overgegaan tot stemmen. Verschillende chauffeurs 
trachiten toen nog het woord te nemen. Boddeus verzette zich 
tegen alles. Het werd een geschreeuw over en weer. Boddeus 
hamerde er nog eens op, dat hij niet langer zou dulden, dat 
de delegatie nog meer beklad en door de modder gahaald werd. 
Geeft onze tegenstanders geen gelegenheid meer ons verdacht 
te maken. Nu hebben wij een behoorlijke opkomst. Laat het 
hier nou geen rotzooi worden, want ook dat komt in de pers. 
Laten wij de discipline in acht nemen. 

Ondanks deze woorden ontaardde de vergadering in een janboel, 
Te omstreeks 5.15 uur werd de uitslag van de stemming be
kend gemaakt. Aantal uigebra.chte stemmen: 346. V66r actie: 
241, tegen actie 67, 22 stemmen blanco en 16 ongeldig. 

Hiermede, aldus de voorzitter, is dus de eerste taxistaking 
na de oorlog een feit. îoch begroet ik deze staking niet met 
gejuich. Iedere arbeidet moest een menswaardig bestaan heb
ben. De arbeiders moeten in strijd komen. Zij schuwen die 
strijd niet. 
De strijd is echter geen pretje, kameraden. We zullen nog 
niet naar bed kunnen. Het stakingskantoor zal vanaf heden 
gevestigd worden in de Valkenburgerstraat in het gebouw 
"De Leeuw" of in de"Valk". (Dit bad de voorzitter reeds voor 
ae vergadering in orde gemaakt. Rapp.) Een zaal is daar 
voor ons vrchj. Het wil dus niet zeggen, kameraden, dat je 
nu maar je hengels kunt grijpen en kunt gaan vissen. Strijd 
leveren is moeilijker en zwaarder dan werken. Er gaan meteen 
100 man naar de Atax-garage in de Plantage Kerklaan. Zij
kunnen direct de zaal verlaten. 
Voorts heeft de delegatie overwogen de chauffaursvrouwen in 
de actie te betrekken, indien mogelijk. Zij moeten aan deze 
strijd gaan deelnemen. 
Voorts werd beroep gedaan op mensen, die in bezit zijn van 
een motorrijwiel, om als orddhans op te treden. Alle be
richten worden in de Valkenburgerstraat verwacht. 
Er gaan nu 50 man naar de Jilotenweg ( bij Luchtvaart-labo
ratorium). De rest gaat naar de diverse standplaatsen in de 
stad o.a. Centraal Station, Rembrandtplein, Leiàseplein 
enz. Gedraagt U rustig. Provoceert niet, indien de politie 
komt. Wij hebben argumenten genoegJ om onze collega's te 
bewerken. 

Voorts kan ik mededelen, dat de collecte f.90.50 heeft op
gebracht. 

Dit was het einde van een bewogen en zeer rumoerige verga
dering, die aanvankelijk tam begon. Aan het begin der ver
gadering heerste er absoluut geen stakingsstemming. Alhoe
wel Boddeus herhaaldelijk beweerde, dat de delegatie geen 
voorstellen deed, heeft hij niet opgehouden een staking te 
forceren en de daarvoor benodigde stemming er in te pompen. 
Te ongeveer 5.40 utlr was de vergadering verlopen. De dele
gatie bleef in zitting bijeen. 
Wat betreft de personalia van bovengenoemde discussianten, 
wordt medegedeeld, dat hiernaar een onderzoek zal worden 
ingesteld en dat de bevindingen hiervan nader zullen worden 
gerapporteerd. Einde. 

Tevens-verzonden aan:-B.M.-en H.C.-te-Aïääm:----N:-;:------
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Ond.: Openbare vergadering havenarbeiders. DAT:' .�.::,:_ 1 ArD-q 11 � -1 PAR: /V� 

Kort verslag van de openbare vergadering van haven 
arbeiders,gehouden op Woensdag 9 Au�stus 1950,te 20.00 
uur in de Schouwburgzaal van gebouw "ODEON",Gouverne
straat 50-72 te Rotterdam. 

Aanwezig circa 100 personen,onder wie 10 vrouwen. 
(zaalcapaciteit 418 zitplaatsen). 

De vergadering was per strooibiljet,waarvan een 
exemplaar is aangehecht,aangekondigd. 

De vergadering was zo genaamd uitgeschreven door de 

stakingsleiding van circa 47 stakende havenarbeiders,doch 
stond onder supervisie van de E.V.C • 

In de zaal waren de prmninente figuren in de E.V. C. 
aanwezig,benevens de bekende van Bork,Johan Heinrich,geb. 
13-11-1908 te Amsterdam.

Achter de bestuurstafel was de stakingsleiding ge
zeten,bestaande uit 7 personen,waarvan herkênd werden: 

.-,hde Roode,Petrus Albertus,geb.17-4-1909 te Rotter-
/ dam,havenarbeider, wonende Overij selsestraat 110a 

te Rotterdam; 
,.....,�Toornvliet ,Willem,geb.10-2-1913 te Rotterdam,haven 

arbeider,wonende Rottestraat 26a te Rotterdam; 
X l�Groene,Dirk Adrianus,geb.29-8-1918 te Rotterdam, 
b (bekend);

t-011 ��van Reeuwi'k,Johannes,geb.29-1-1904 te Rotterdam,
bekend 

..x•a>egeling,Arie,geb.1-11-1908 te Rotterdam,(bekend) 
/l•Miess,Jacobus�geb.18-10-1905 te Rotterdam,havenar

beider,wonende Waterloostraat 113b te Rotterdam. 

van Reeuwijk,J.,voornoemd,als voorzit.ter Ïungerend 
opent te 20.30 uur de vergadering en zegt,dat het nu 
maar eens uit moet zijn met de Hillekeur van de Scheep
vaart Vereniging Zuid (S.V.Z.)-directie. 

De s.v.z.ronselt arbeiders buiten de hokken om en 
betaalt aan hen lonen van f.15.-- tot f.17.-- per dag, 
terwijl voor de nacht zelfs f.20.-- wordt betaald. 

Wij als bonafide havenarbeiders,zegt spr.verdienen 
echter slechts f.8.95 per dag.Door de kern is met nadruk 
op deze wantoestanden gewezen,zegt.spr.,doch de S.V.Z. 
zet haar praktijken rustig voort. 

Als druppel,die de emmer doet overlopen,is nu het 
conflict op de 11KRÖNVIKEN 11 gekomen,waarin door de s.v.z.

geweigerd is dubbel verhoogd taakloon uit te betalen. 
de Roode,P.A.,voornoemd,die een overzicht geeft o

ver het ontstaan van het conflict aan boord van het s.s. 
11 IIBÖ1WIKEN 11,zegt,dat dit schip met losse lijnkoeken is 
geladen,voor welker lossing wegenè. de grote slijtage aan 
kleding en schoeisel,een dubbel verhoogd taakloon uitbe
taald moet worden. 

Na veel vijven en zessen heeft de S.V.Z. er in 
gestemd enkel verhoogd taakloon uit te betalen,doch 
hiermede kunnen en mogen we geen genoegen nemen. 

-Van-
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Van de 75 arbeiders,die op de 1
1KROMVIKEN 11 werkzaam 

waren,hebben er dan ook 47 het werk neergelegd en zij 
zullen niet eerder aan het werk gaan,dan wanneer hun ei-
sen zijn ingewilligd. .. 

Wij zijn gedurende het verblijf van de "KRONVIKEN" 
van alle werkzaamheden uitgesloten, zegt spr. ,doch we ne
men dit niet langer en zullen onze maatregelen gaan tref 
fen. 

van Reeuwijk,J.,geeft een betoog over de solidari
teit van de havenarbeiders en zegt,dat door de grote 
drukte de tijd nu rijp is voor een staking en voor het 
stellen van de eis van hoger loon. 

Spr.vraagt tenslotte de mening van de aanwezigen 
omtrent wat nu verder gebeuren moet. 

Na een vrij rumoerige discussie,met als 11 Top11 -spre 
J, 1 kers: Kuil,Jan

,-
geb.15-5-1908 te Amsterda.m,wonende te Am

�� sterdam,Barendregt,Pieter,geb.16-5-1908 te Rotterdam,(be 
y.4 kend) en Jacobs,Cornelis,geb.10-5-1909 te Rotterdam,(be-

kend),die allen er op wijzen,dat de tijd voor staking nu 

1 

rijp is,wordt besloten,dat ingaande a.s.Zaterdag,een al
gehele staking zal worden geproclameerd,waarna a.s.Zonda
in een grote openbare vergadering voor havenarbeiders na
dere besluiten zullen worden genomen. 

Langdurig wordt van gedachten gewiss�d over de 
vraag,wie de leiding van de staking in handen moet nemen, 
waarbij er vooral door �,J.,op gehamerd wordt,dat11 we 
niet zoals de vorige keer,ons laten bedonderen door het 
O. V.B."

Tenslotte wordt ,mede op voorstel van Kuil,J. ,en Ba
rendregt ,P., besloten, dat de stakingsleiding zal berusten 
bij het 11Comité van Actie" ,waarbij dit zal worden uitge
breid met een drietal personen,die nu zitting hebben in 
de huidige stakingsleiding. 

� 

Bij acclamatie worden hiervoor gekozen:de Roode,P.A 
Groene,D.A.,en Toornvliet,W. 

Kuil,J.,dringt er nogmaals o�an,de tijd niet voor
bij te laten gasn en vraagt waarom er niet reeds morgen 
wordt gestaakt als de omstandigheden daar gunstig voor 
zijn. 

Na veel heen en weer gepraat wordt besloten morgen 
de boten met 11 Antwerpse lading 11 te laten staken,waarna da 
a.s.Zaterdag de algemene staking zal worden geproclameerd

. v.Reeuwijk,J. ,leest dan het concept voor van een -
kennelijk door van Bork,J.H.,opgesteld -manifest,waarin 
tot staking,strijd voor 10% loonsverhoging en tot het 
houden van een openbare vergadering op Zondag a.s.wordt 
opgeroepen. 

Met algemene stemmen wor\,t dit concept�manifest 
goedgekeurd,waarna te ruim 22.00 uur de vergadering door 
van Reeuwijk,J., wordt gesloten. (EINDE). 

N.B.Een aarrtal pamîletten betrekking hebbend op de huidige 
� moeilijkheden zijn aan dit verslag gehecht. 

Aan B.V.D. /1! 3 
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Havenarbeiders, 

DE HAVENARBEIDERS OP HET s.s. 11KRöNVIKEN11 DAT MET LIJNKOEKEN BIJ 
i'ip:RESTO-FURNIS11 AAN DE MAffi'AVEN LIGT, STAKËN RËËDS .2. ,!?AGEB' TER 
VERBETERING� HON LOONVOORWAARDEN. 

De uit de stakende havenarbeiders gekozen stakingsleiding roept 
ALIE havenarbeiders op voor een 

[
VERGADERING VAN HAVENARBEIDERS IN 11 0DEON1' 

1 HEDENAVOND 8 UUR (9 Aug) 
WAARIN ONZE LOONEISEN BESPROKEN ZULLEN WORDEN • 

KOJi'fr ALLEMAAL! ! ! ! 1
V E C H T MEE V O O R 

VERSTERKI.' ONZE STRIJD ! ! ! ! ! 

H O G E R L O O N ! l !

De Stakingsleiding.-



Havenarbeiders, 

Op Donderdag 3 Augustus jl. werd door do arbeiders, workzaa� op 
het s .s. "Krönvike.u•, Maashaven een toelagegevraagd van dubbel verhoogd 
taaklooh, daar het werk wat verrDcht moest worden van dieh aard was, 
dat b.g. taakloon volkomeh gemotiveerd was. 

De. Stuwadoorsmij. Presto-Furnis waren zelfs bereid een nog grotere 
toelage te verstrekken, maar stuitte op tegenwerking van de s.v.z:

Deze vond n.l. enkel verhoogd taakloon voldoende en adviseerde dus; 
zij die willen gaaü werken kunnen dit, en de rest aan de wal. 

Aangezien dit werk
t 

gestorte �ijnkoeken rapen, een slijtage vergt 
handen en schoenen en de S,V.Z. niet bereid was na herhaalde 
onderhandelingen dit dubbel verhoogd taakloon uit te betalen t 

besloten de arbeiders het werk neer te leggen, hetgeen Maandag
middag jl. is geschied, 

Hun eisen zijn n.l. 

DUBBEL VERHOOGD TAAK LOON 
GEEN RANCUNE MAATREGELEN 
DOORBETALING STAKINGSDAGEN.

Arbeiders, de tijs is nu rijp!! 

van 

Elk half uur komt er een schip binnen. MEN RONSELT MENSEN VAN DE STRAAT!
MEN HEEFT JULLIE NODIG! ! ! ! ! 

•
Kameraden·, WEESTP SOLIDAIR MET, JE KAMERAD EN DIE IN STRIJD STAAN•

"WE IBE R T  BE SM E T WERK 

S,TEUN T 
tid 

0 N ZE b. g • E I S E N 

Namens de in Strijdzijnde arbeiders; 

. t . 
,, 

. ' 
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De kern is van mening, dat aan de wantoestanden door het te werk 
stellen van classificeerders en andere niet bonafide havenarbeiders een 
einde gemaakt moet worden. 

Wij protesteren met klem dat het mogelijk is, dat deze elementen d� 
C.A.0. met voeten treden en met lonen van f. 100,- per week naar huis
gaan, terwijl de bonafide arbeiders met hun schamel loontje genoegen
moeten nemen.

Cl Werk in de haven? 

' 

Goed! Maar dan ook 

het loon in de haven ! 

Door het meer betalen van loon lev:eren dezelfde stuwadoors het bewijs 
in staat te zijn hogere lonen te betaleri. Meerdere malen heeft de kern 
bovenstaande onder de aandacht van de H.A.R.-directie gebracht. Trots 
allerlei mooie beloften wordt er door hen niets gedaan om aan deze 
toestand een einde te maken. Door deze houding aan te nemen wordt 
de spot gedreven met de verlegenheid en het leven der arbeiders. 

KAMERADEN, na bespreking is de kern tot de conclusie gekomen, dat 
het dringend noodzakelijk is, dat de arbeiders over dit punt ·tot een be
sluit moeten komen, aangezien de scheepvaartdirectie hiertoe niet bereid is. 

Wij protesteren met klem tegen het feit, dat het reeds zover gekomen 

is, dat Bestuurders van onze organisaties een pak slaag kunnen krijgen. 
wanneer zij stelling nemen tegen deze a-sociale element�n. 

i3� clvfe � met� en faat Uw.� &ij, de � 

Pw4.en ! 

DE KERN H. A. R. 
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ALiMENE BEDRIJFSBOND TRANSPORT 
VAN BREBSTRAAT 60 - .AMS�RDAI\11 TELEFOON 23864 

AAN DE HA VENARBEil)ERS ! 

De A.B.T. he�ft met voldoening kennis genomen van de eerste 
successen, welke de Be.lgische arbeidersklasse door haar eensge
zinde en massale strijd heeft bereikt tegen de terugkeer van 
Leopold III 

STRIJD VAN DE ANTWERPSE HAVENARBEIDERS GAAT ONVERKORT VERDER. 

De Antwerpse havenarbeiders deelden ons mede,dat zij deze 
strijd onverminderd doorzetten,doch daaraan verbonden hebben hun eis voor 
een loonsverhoging van 30 fran� per dag. 

�OST GEEN SCHEPEN, 

BESTEiiID VOOR ANTWERPEN. 

Ter ondersteuning van hun strijd doen zij een beroep op de Ne
derlandse havenarbeiders geen schepen te laden of te lossen,welke bestemd
waren of zijn voor Antwerpen. 

De Algemene Bedrijfsbond Transport roept de havenarbeiders van 
Nederland op zich solidair te verklaren met de Antwerpse havenarbeiders. 

STRIJD VOOR EIGEN EISEN. 

De strijd in België heeft aangetoont,dat door eensgezind optre
den successen zijn te bereiken.De A.:S.T.is daarom van oordeel dat aan deze 
solidariteitsactie de eisen van de havenarbeiders in Nederland verbonden 
moeten worden en dat de strijd hiervoor moet worden aangebonden. 

HOOG DE SOLillARITZIT l'JraT DE ANT\füRJ?SE HAVEUARBï4]J)ERS 

�.3.r:tLAIIDSE HAVEN.ARBEIDERS ,STRIJ".DT 

VOOR DE T\f.8EDB 5 PCT. LOONSV'BRHOGTIITG ! 

Rottterdam,3 Augustus 1950 Het Bestuur • 
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Algemene Bedrijfsbond Transport (EVC) 
Heemraadssingol 185
Rotterdam 
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AN TWE RPE N L TAAKT 

Vrijdagmorgen om 10 UU.l" vergaderden do Antwerpse havenar beiders 
in hot Hypodromo paleis. 
Hot grote gebouw was tot do nok gevuld, tcl"W1jl honderden buiten 
meeluisterden, door llliddoi van speciale l'U.idsproko�s. 
Beslist moest worde.11 over hot stellen der oiso.n en over ho:t al 
of niet doorstaken. 

Do Gestelde eisen l�ddon als volgt: 

, . AANPASSING VAN DE LONEN AAN DE GESTEGEN PRIJZÈN,--······; 
DOOR EEN LOONSVERHOGING VAN 30 fre PER DAG• 

VERBETERING SOCIALE ML.ATREGELEN • BE'rERE VERDELING 
WERKTIJDEN. 

VERGOEDING KLEDlNG EN se I!)E�N • 

Op deze vergadering van hot moderne vakverbond glngon meer dan 
4000 handen omhoog. dlo hot besluit na.men om DOOR TE STAKEN! 

. . 

HET Vf AS EEN :M.ACHTI GE UITDRUKKING VAN DE EENSGEZINDE STRI JU.In, 
VAN DE ANTWERPSE HAVEN.ARBEIDERS VOO� DEZE EISEN• 

In oon J.ntwcr_ps manifest 1azcn wij: 
11 Men spreekt nu van een krachtproef uitgelokt door do 

patroons. De havcna.rbeidors van Antwerpen on Gont govën 
daarop roods het gepaste antwoord. Door hun eonsgozindo 
houding, do0r hun eenheid in de strijd on gesteund door 
de solidaire houding van do Nodorlandso havenarbeiders, 
die weigeren sèhepon te lossen, kome.ndo van of bestemd 
voor iilltwcrpon, zullen zij de havenbaronnen op de kniecn 
brengen 11• 

·· ··,, .... , ........... .. _ ............................. _,.,, -,� .. --............................. • ...•.•• , .. ,11,r"'' ....... _ ··· .. "
' :·· .................... , ................... , ...... , •.. ._ .. , .. �, . ..,t.,,.,.. ·•· • ·•· ..... . 

Door deze havenarbeiders word eon beroep gedaan opa 11 o 
havenarbeiders in·Wost-Europa om solidair to zijn. 
Het Bestuur dor A.B.T.(DVC) hooft besloten om alles to doen 
om do Nedórlandso havenarbeiders in staat to stollen hun soli
dariteitsplicht to vervullen. 

HAVENARBEIDERS VAN ROTTERDAM! 

R.:.Jû;T GEEN SCHEPEN 1'.AN MET LlillING VOOR ANT\'IERPEN BESTEED! 

T o o n t  j o s o 1 i d  a i r, 

w e i g e r t  b e s m et w e rk?! 
ooo,o,,,, .. , o••o• •••••oo•oooo '' o,u,, •••Hooo,oo ••0••••••••••000000 ou,,,,,,no ooo •••••••••••••••••• uou••••••••••••••n••••••••••••••• .. \\'>'' ····•'} 

Hot Bostuu r  



A.lg-eJDene 
Heemraadssingel 185 

A 

Bedrijfsbond Transpo1•t 
ROTTERDAM 

Antwerpse Havenarbeiders 
staken voor loonsverhoging 

E. V. (J.
Telefoon 37426

Met practisch algemene stemmen hebben de Antwerpse havenarbeiders Vrijdag j.l. besloten hun staking on
verminderd voort te zetten en de strijd in te gaan voor verbetering van hun lonen en hun sociale positie. 

Ruim 4000 man in vergadering bijeen, stelden de volgende eisen: 

Aanpassing van de lonen aan de gestegen priizen, 
door een loonsverhoging van 30 francs per dag. 
Verbetering sociale maatregelen. Betere verdeling werktiiden. 
Vergoeding kleding en schoenen. 

Deze staking heeft dus niets meer uitstaande met de Belgische Koningskwêstie, z.a. door sommige Rotter
damse havenarbeiders wordt gedacht. 

Reeds heeft de Belgische Regering bewapende soldaten in de haven ingezet 
en hebben de havenkapitalisten de stakers uitgesloten. 

De Scheept1aartvereniging "Zuid" heeft inmiddels een circulaire in de haven 
verspreid waarin wordt gezegd, dat Antwerpse lading, die hier wordt gelost, 
in Nederland .zal blijven. 

Dit blijkt zoals te verwachten was een pertinente leugen, want het vlees dat deze week bij 
T.H.B. Lekhaven werd gelost is met Belgische auto's weggevoerd. 

Hieruit blijkt, de angst van de S.V.Z.-Directie voor de solidariteit van de Rot
terdamse havenarbeiders, waardoor zij gedwongen wordt tot leugenachtige 
berichten haar toevlucht te nemen. 

Al deze reactionaire maatregelen en het samenspannen van de arbeidersvijanden tegen de Antwerpse haven
arbeiders zij;n echter niet in staat hun strijd te breken, omdat zij weten op de solidariteit van de Rotter-

1111111111,?-mse en Amsterdamse havenarbeiders te kunnen rekenen. 
� In Amsterdam en Tèrneuzen hebben de havenarbeiders reeds gf!weigerd Antwerpse lading, 

waaronder ook vlees te lossen en liggen verscheidene schepen volkomen stil! In Rotterdam 
weigerden de havenarbeiders de Antwerpse lading te Lo·ssen die in de "St. Thomas" bij Mol & 
Groen was aangekomen. 

Het is daarom een groot schandaal dat toch nog door een aantal R'damse havenarbeiders besmette 
lading werd gelost; zoiets is in de geséhiedenis van de Rotterdamse haven nog niet vootgekomen. 

Alle Rotterdamse havenarbeiders zullen moeten begrijpen, dat de overwinning van de Antwerpse haven
arbeiders ook hun overwinning is en hun eigen strijd voor hoger loon daardoor aanzienlijk wordt versterkt. 
Een nederlaag in Antwerpen is ook nad,elig voor de strijd in Rotterdam. 
Daarom Rotterdamse havenarbeiders, houdt U aan het solidariteits• 

parool dat voor heel West Europa geldt. 

Volgt het voorbeeld van Amsterdam en Terneuzen en steunt de Antwerpse stakers. 

Weest verzekerd van alle mogelijke steun van de A.B.T. (E.V.C.) 

Hun strijd is onze strijd" 

Lost geen Belgische ladb1". HET BESTUUR 



s. T.

No. Gr.V.D. ll.30/50 Conf. 

Bijl.; drie• 

Onderwerp; Verspreiding pamfletten. 

ACD/ .�'�i .. 

Aan; B.V.D.

Typ: 18. 
Coll.:\�

-

Te Uwer infonnatie moge ik U 

hierbij doen toekomen een drietal pam

f'letten, welke op de aaarop '\1ennelde da

tum nabij het H.A.R. -geb ouw aan de 

Jobshaven te Rotterdam zijn verspreid. 

S.T. 
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f.:. ::1.cne Bedrijfsbond Transport ( EVC ) 
Hecmraadssingcl 185 
Rottordam 
--------------------------------------------� 

A N TWE RPE N STAAKT! 
- - - - - - - � - � - - - - - - - -

Vrijdagmorgen om 10 uur vergaderden de .Antwerpse havenarbeiders 
in het Hypodromo paleis. 
Het groto gebouw was tot de nok gevuld, terwijl honderden buiton 
mooluistordon, door middel van speciale luidsprokc�s. 
Beslist moest worden over hot stollen dor eisen en over ho:t a l  
of niet doorstaken. 

De Gestolde eisen luidden als volgt: 

AANPASSIWG VAN DE LONEN AAN DE GESTEGEN PRIJZEN, 
DOOR EEN LOONSVERHOGING VAN 30 fr. PER DAG • 

VERBETERING SOCIALE MAATREGELEN. BETERE VERDELING 
VlERKTIJDEN. 

VERGOEDING KLEDING EN SCI{)ENEN 
"' '" ••·l•·• •• "• ,,-, .,,,,� •••n••••••-•• •o••,..•••••••••u-••••••••••"•-·-·•••••••••oo,oo•o••••,.-••• •• ••••••••oo..-.OOO.o•-••••••-••••••• o,o 

Op deze vergadering van hot moderne vakverbond gingen moer dan 
4000 handen omhoog, die hot besluit namen om DOOR TE ST.AKEN! 

HET VJAS EEN MACHTIGE UITDRUia<:ING VAN DE EENSGEZINDE STRIJUi[D., 
VAN DE ANTWERPSE HAVENARB::TIIDERS VOOR DEZE EI-SEN. 

In oen .Antwcxps manifest lazen wij: 

n Mon spreekt nu van een krachtproef uitgololct door do 
patroons. De havenarbei ders van i\.ntworpcn en Gent goven 
daarop reeds het gepaste antv10ord. Door h'I.Ul ocnsgozindG 
houding, door h'Wl oonheid in do strijd on gesteund door 
do solidaire houding van do Nedorland�o havenarbeiders, 
die weigeren sëhep,on te lossen, kon1Gnde van of bestemd 
voor Antwerpen, zullen zij de havenbaronnen op de knicen 
brengen 11• 

/ .... ,, '����n��� i�:;�n�?����:;;��r �i�.���ii��git�ir�i� ... �. i'"i �·· .....

i_·. Hot Bestuur dor A.B.T.(:!V C) hooft besloten on alles to doen 
om do Nederlandse havono.rboidcrs in staat te stellen h'I.Ul soli
dariteitsplicht to vervullen. 

HAVENARBEIDERS VAN ROTTERDAM! 
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Hot Bestuur 
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Algemene Bed1•ijfsbond Transport 
Heemraadssingel 185 ROTTERDAM 

Antwerpse Havenqrbeiders 
staken voor loons·verlioging 

g · AUG. 1950 

E. V. O.
Telefoon 37 426

Met practisch algemene stemmen hebben de Antwerpse havenarbeiders Vrijdag j.1. besloten hun staking on
verminderd voort te zetten en de strijd in te gaan voor verbetering van hun lonen en hun sociale positie .

Ruim 4000 man in vergadering bijeen, stelden de volgende eisen:

Aanpassing va� de lonen aan de gestegen priizen, 
door een loonsverhoging van 30 francs per dag. 
Verbetering sociale maatregelen. Betere verdeling werktiiden . 
Vergoeding kleding en schoenen. 

Deze staking heeft dus njets meer uitstaande met de Belgische Koningskwestie, z.a. door sommige Rotter
damse havenarbeiders wordt gedacht.
Reeds heeft de Belgische Regering bewapende soldaten in de haven ingezet 
en hebben de havenkapitalisten de stakers uitgesloten. 

De Scheepvaartvereniging "Zuid" heeft inmiddels een circulaire in de have·n 
verspreid waarin wordt gezegd, dat A·ntwerpse lading, die hier wordt gelost, 
in Nederland zal blijven. 

Dit blijkt zoals te verwachten was een pertinente leugen, want het vlees dat deze week bij 
T.H.B. Lekhaven werd gelost is met Belgische auto's weggevoerd. 

Hieruit blijkt, de angst van de S.V.Z.-Directie voor de solidariteit van de Rot
terdamse havenarbeiders, waardoor zij gedwongen wordt tot leugenachtige 
berichten haar toevlucht te nemen. 

Al deze reactionaire maatregelen en het samenspannen van de ai:beidersvijanden tegen de Antwerpse haven
arbeiders zijn echter niet in staat hun strijd te breken, omdat zij weten op de solidariteit van de Rotter-

.damse en Amsterdamse havenarbeiders te kunnen rekenen.
In Amsterdam en Terneuzen hebben de havenarbeiders reeds geweigerd Antwerpse lading, 

waaronder ook vlees te lossen en liggen verscheidene schepen volk0men still In Rotterdam 

weiger-den de haverzarbeiders de Antwerpse lading te lossen die in de "St. Thomas" bij Mol & 

Groen was aangekomen. 

Het is daarom een groot schandaal dat toch nog door een aantal R'damse havenarbeiders besmette 
lading werd gelost; zoiets is in de, geschiedenis van de Rotterdamse haven nog niet voorgekomen. 

Alle Rotterdamse havenarbeiders zullen moeten begrijpen, dat de overwinning van de Antwerpse haven
arbeiders ook hun ovenrul.Ding is en hun eigen strijd voor hoger loon daardoor aanzienlijk wordt versterkt.
Een nederlaag in Antwerpen is ook nadelig voor de strijd in Rotterdam.
Daarom Rotterdamse havenarbeiders, houdt U aan het solid.ariteits• 

parool dat voor heel West Europa geldt. 
Volgt het voorbeeld van Amsterdam en Terneuzen en steunt de Antwerpse stakers. 

Weest verzekerd van alle mogelijke steun van de A.B.T. (E.V.C.) 

Hun strijd is onze strijd" 

Lost geen Bel1;ische ladin�. HET BESTUUR 
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Hav-enarbeiders, 

Op Dohderdag 3 Augustus jl. werd door de arb ciders, worltzaafll op 
het s.s. "Krönviken•, Ma.aahaven een toelagegevraagd van dubbel verhoogd 
taaklooh, daar het werk wat verrncht moest worden van dien aard was, 
dat b.g. taakloon volkomen gemotiveerd was. 

De Stuwadoorsmij. Presto-Furnis waren zelfs bereid een nog groter$ 
toelage te ve�strekken, maar stuitte op tegenwerking van de s.v.z;

Deze vond n.l, enkel verhoogd taakloon voldoende en adviseerde dus; 
zij die willen gaan werken kunnen dit, en de rest aan de wal. 

Aangezien dit werk, gestorte lijnkoeken rapen, een slijtage vergt van 
handen en schoenen en de s,v.z. niet bereid was na herhaalde 
onderhandelingen dit dubbel verhoogd taakloon uit te betalen, 
beslo ten de arbeiders het werk neer te leggen, hetgeen Maandag
middag jl, is geschied, 

Hun eisen zijn n.l, 

DUBBEL VE.RHOOGD TAAKLOON 

GEEN RANCUN E MAATREGELEN 

DOORBETALING STAKINGSDAGEN. 

Arbeiders, de tijà is nu rijp!! 

' 

Elk half uur komt er een schip binnen. MEN RONSELT MENSEN VAN DE STRAAT! 

MEN HEEFT JULLIE! NODIG! ! ! ! ! 

Kameraden, WEESTP, SO LIDAIR MET JE KAMERADEN DIE IN STRIJD STAAN. 

WE I GER T B E SM E T WE.RK 

STEUNT ONZE b.g . E I  S E N

Namens de in Strijdzijnde arbeiders; 

' ! 
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Ond.:O�enbare vergadering van havenarbeiders 
ACD/ f1l; .1.'.· 
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15 Augus"etl'"s"' J:9:,0 

Kort verslag van de openbare vergadering van 
havenarbeiders,uitgeschreven door het Comité van Actie 
in de Rotterdamse haven,gehouden op Zondag 13 Augustus 
1950,te 10.30 uur,in de grote zaal van gebouw "ODEON", 
Gouvernestraat 50-72 te Rotterdam. 

Aanwezt� circa 650 havenarbeiders.De verga
dering was per strooibiljet aangekondigd.Toegang werd 
uitsluitend verleend op vertooon van H.A.R.-boekje of 
loonstrookje. Vertegenwoordigers van vakorganisaties en 
pers werden niet toegelaten. 

Achter de bestuurstafel5\had het voltallige 
11Comité van Actie" plaats genomen. 

Een aantal pamfletten,betrekking hebbend op 
de huidige moeil-ijkheden in de Rotterdamse haven, zijn 
aan dit verslag gehecht. 

i,.1 van Reeuwijk,Johannes ,geb. 29-1-1904 te Rot-
terdam, (bekend) ,als voorzitter fungerend, opent te ll. 
uur de vergadering en zegt,dat hedenmorgen belangrijke 
beslissj_ngen moeten worden genomen. 

Spr. zet nogmaals de eisen e n  grieven van het 
11Comité van Actie" uiteen en zegt,dat de tijd nu rijp 
is om de strijd voor 10% loonsverhoging in te zetten. 

Spr. dringt èr tevens met klem op aan,�at aan 
het ronselen van arbeiders buiten de hokken om defini
tief een einde wordt gemaakt. 

Spr.verzoekt tenslotte met nadruk,de duur 
van deze vergadering zo kort mogelijk te houden en 
niet in herhalingen van het gesprokene te vallen, opdat 
besluiten kunnen worden genomen. 

Door een drietal sprekers,allen leden van 
het 11 Comité van Act.ie" ,t ... w. 

l'I Miess;-JaC'óbus,geb.18-10-1�05 te Rotterdam,havenarbeide 
) wonende Waterloostraat 113b te Rotterdam, de Roode ,Pe

trus Albertus,geb.17-4-1909 te Rotter<lam,havenarbeider 
k ,�wonende Overijselsestraat 110a te Rotterdam en Hoorn
•' weg,Pieter,geb. 20-6-1903 te Rotterdam (bekend) ,wordt 

betoogd,dat de !ijd nu ri;ip is voor een algemene sta-
k1-n,,;.Sprekers wekken op tot een eensgezinde houding 
van de havenarbeiders en zeggen,dat mede i.v.m. de gro 
te drukte in de haven,door gezamenlijke en eendrachti
ge strijd nu de overwinning kan worden behaald. 

van Reeuwijk,J., voornoemd, zegt, dat ·door de ze 
kameraden de stemming onder de havenarbeiders juist is 
weergegeven,dringt er nogmaals met klem op aan nu geen 
langdurige vergadering te houden en stelt voor om d.m. 
v.handopsteking,te beslissen of er vanaf morgen ge
staakt zal worden.

Dit voorstel wordt aanvaard,ulle aanwezigen 
steken hun hand op,waaxna een krachtig applaus volgt. 

-Van-
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Van Reeuwijk,J., zegt,dat de algemene staking 
dus morgen een f'eit za.l zijn,roept allen op morgenvroeg 
om 7 uur aan de-hokken te komen pernonstreren en gezamen
lijk de bedrijven af te gaan om eventuele 11 maffers11 tot
de orde te roepen. � 

Spr.deelt voorts mede,dat het "Comité van Actie11

nog vandaag,d.m.v.pamfletten,het zo juist genomen be
sluit zal bekend maken,terwijl morgen onmiddellijk een 
onderhoud zal worden aangevraagd met de directie van de 
Scheepvaart Vereniging Zuid (S.V. z.) • 

.Morgen te 11.30 uur zal dan opnieuw met de ha
venarbeiders worden vergaderd en zal verslag worden uit
gebracht over de resultaten van het onderhoud met de 
s.v.z.

Met de oproep de collecte voor de zaalhuur goed 
te gedenken, sluit spr.gelijktijdig te ruim ll. 30 de ver
gadering • 

De voor Maandagmorgen 14 Augustus 1950 aange
kondigde demonstratie bij de hokken had een rustig en or 
delijk verloop en van een demonstratie was in f'eite geen 
sprake. 

Zowel aan de Linker- als aan de Rechter Maas
oever kwamen de arbeiders v66r de aanneemlokalen bijeen, 
doch weigerden deze te betreden. 

Door het "Comité van Actie" werden pamf'letten 
verspreid,waarin wordt opgeroepen de parolen van het Co
mité op te volgen en te 10.00 uur opnieuw in vergadering 
bijeen te komen. 

Te circa 8.00 uur verspreidden de stakende ar
beiders zich over de verschillende bedrijven om eventue
le werkwilligen tot staking over te halen. 

Te circa 9.00 uur bleek dat vrijwel alle zgn. 
"losse" havenarbeiders het werk hadden neergelegd. 

Ook van de van elders aangevoerde werkkrachten 
-i.v.m. de grote drukte worden momenteel via de Geweste
lijke Arbeidsbureaux van s 1 -Gravenhage en Breda,D.u.w.
arbeiders te werk gesteld-weigerde het overgrote deel
arbeid te verrichten.De zogenaamde 1

1vaste11 havenarbei
ders bleven tot op dit tijdstip hun werkzaamheden normaal
verrichten.

Te 10.00 uur werd opnieuw in gebouw 11 0DEON11 ver 
gaderd,welke vergadering bezocht werd door circa 3000 ha 
venarbeiders.Een kort verslag volgt hieronder: 

Van Reeuwijk,J., opent de vergadering ,herhaalt 
in het kort de bekende grieven en eisen,zegt,dat de strij 
reeds voor 75% is gewonnen,doch dat zal worden doorgestr 
den,totdat de volledige overwinning is behaald. 

Spr.deelt mede,dat het 11Comité 11 hedenmorgen een 
onderhoud hveft gehad met de directie van de S.V.Z.,die 
heeft toegezegd alle mogelijke druk op de regering te 
zullen uitoefenen voor een herziening van de lonen der 
havenarbeiders.(Van de zi. jde der directie van de s.v.z.

werd medegedeeld,dat in een kort onderhoud met V8n Reeu-
<{1 y·jk,J.,en Barendregt,Pieter,geb.16-5-1908 te Rotterdam

end) duidelijk verstaan is gegeven,dat met het "Comi 
té van Actie" niet onderhandeld zal worden en dat de 
loon-en prijspolitiek uitsluitend tot de competentie 

-de-
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de Regering behoort.Opm. I.D.) 
Deze druk zal door eem massale staking nog wor

den verhoogd,zegt spr.en zo nodig,zal een demonstratieve 
mars naar 1

1 den Haag'' worden gehouden. 
Spr. verzoekt tenslotte vertrouwen te blijven 

stellen in het 11Comi té van Actie" ,alleen de parolen van 
het Comité op te volgen en deze vergadering zo kort moge
lijk te maken door onnodige discussies te vermijden. 

Barendregt,P.,onderstreept de woorden van van 
Reeuwi�l{,J. en zegt voor een goed begrip de eisen van .het
11Comit van Actie11 nog even te zullen formuleren.Er zal 
strijd worden gevoerd voor 4 punten t.w.: 
le 10% loonsverhoging; 
2e geen onderbezette ploegen 
3e instelling van een tot optreden bevoegde veiligheids

comis.sie,samengesteld uit havenarbeiders; 
4e wijzigi ng van het bestaande Haven Arbeids Reserve 

(H.A.R.)-reglement,waardoor een einde wordt gemaakt 
aan de pepaling dat bij de slapte in de haven de ha
venarbeiders op andere objecten,c.q. D.U.W.,te werk 
worden gest}'€d tegen de daar geldende lonen. 

/ 1 van Z ijlst, nadere personalia hier niet bekend, 
via het Gewestelijk Arbeidsbureau s'-Gravenhage in de 
Rotterdamse haven te werk gesteld,zegt,dat de 11 Hagenaars11

wel bereid zijn achter de Rotterdamse eisen te staan,mits 
hun belangen eveneens behartigd worden. 

/1 van Driel,nadere personalia hier niet bekend, 
via het Gewestelijk Arbeidsbureau Breda alhier te werk 
gesteld, zegt, dat de "Brabanders" de Rotterdamse kameraden 
zullen steunen in hun strijd en dat geen onderkruipers
werkzaamheden zullen worden verricht. 

van Reeuwijk,J., dankt de "Hagenaars" en 11Braban
ders 11 voor hun houding,zegt ,dat het Comité de Vakorgani
sa·ties heeft aangeschreven en geëist heeft, dat de kassen 
zullen worden geopend,doch dat alleen van de E.V.C. be
richt is ontvangen,dat zij zich volkomen achter de arbei
ders schaart en de strijd Îinancieel zal steunen • 

Spr.deelt mede,dat hedenmiddag te 14.00 uur een 
begin zal worden gemaakt met het inschrijven van de sta
kers en het •uitzetten van steunlijsten,enz. 

Alle stakers aan de Rechter-Maasoever moeten 
zich melden aan café "De Vereniging" ,Heemraadsingel 263j 
de stakers van de Linker-Maas oever in het lokaaltje aan 
de Hillelaan No.11. 

Voor de Rechter-Naasoever zal als stakingsleider 
fungeren, Barendregt,P.,aan de Linker-Maasoever van Reeu
wijk J.� 

Voorts zullen ploegen gevormd moeten worden voor 
het "posten" e� zullen de "vasten" en overige werlcwilli
gen "tot de orde tt moeten worden geroepen. 

De belangen van de arbeiders,die via de Geweste
lijke Arbeidsbureaux van s'-Gravenhage en Breda te werk 
zijn gesteld,zullen behartigd worden en bij de uitgang 
van de zaal zal een collecte worden gehouden voor het 
charteren van autobussen om hen naar huis te vervoeren. 

Spr. roept tenslotte nogmaals met klem op de 
eenheid te bewaren, uitsluitend gehoor te geven aan de pa
rolen van liet "Comité van Actie" en sluit gelijktijdig te 
11.00 de vergadering. 

-In-



• 

• 

- 4 -

In het schaftuur,tussen 12.00 en 13.00 uur,werd 
reeds door grote groepen stakers voor de diverse bedrijven 
gepost en inderdaad gelukte het hun een klein deel der vas
te havenarbeiders te bewegen de werkzaamheden te 13.00 uur 
niet te hervatten. 

Te 14.00 uur begaven alle stakers zich naar de 
aangewezen stakingslokalen en lieten zich op ordelijke en 
rustige wijze inschrijven. 

Voor zover te overzien is de staking thans vrij 
algemeen en zal zij circa 5000 arbeiders omvatten. 

---------------------------------

Het aantal in de morgen van Dinsdag 15 Augustus 
1950 nog werkzame havenarbeiders bedraagt nog slechts.± 
500 (inclusief+ 25 Hagenaars en + 19 Brabanders),zodat de 
staking ondanks-het hedenmorgen gepubliceerde besluit der 
Uniebonden .de kassen niet open te stellen,algemeen kan wor
den genoemd. (EINDE) • 

Aan B.V.D. ,fr y 



Comité van Actie van Rotterdamse Havenatbeiders 

Zondagmorgen 10.30 uur in gebouw "Odeon", grote 

openbare Vergaderin_g 
• voor alle hávenarbeiders 

Zondag is de grote dag! 
Het moment va;�e st.riid voor hoger loon is thans aangebroken 

, ' 

Toegang uitsluitend op vertoon vari boekje of loonstrookje 
Wie niet in de haven werkt word't beslist niet toegelaten 

• 

HET COMITÉ VAN ROTTERDAMSE HA VEN ARBEIDERS 
J. Reeuwijk i- P. Konijnendijk J. Mies
W. Toornvliet D. Groene -:_ A. Degeling 
P. Barendregt P. de Roode " 1 . J. Kraaijenbrink
J. Ouwendijk . P. Hoornweg



Coll'U)lité van actie yan·R.damse 
.Havenarbeiders. 

Havenarbeiders, 

11 Aug. 195{

Zodagmorgen 10 u 30 Wordt in het gebouw Ode oh' een, grote 
openbare vergadering· gehouden voor de havena:r'beiders. 
Op vertoon vah H.A.R. boekjes of loo.nstrookjes zal toegang v•or
den gegeven. 

ZONDAG MO;RGZN IS EEN BESLISSENDE DAG! ! ! 

Odeon om half elf vol met havenarb�iders 
-==�==-=;====-==�=-====�-�-====-�--�=--=--

Het moment van de strijd is thans aangebroken zorgt havenarbeiders 
dat U mede de beslissing néemt door aanwezig ... ·te zijn; 

J.Reeuwijk
De Roode
Toornvliet
P.Hoornweg
P .Bare ndre ch t

Het commité van actie van 
de Rotterdamse havenarbeiders. 

J. Mies
J. Ouwendijk
A. De geling
W.P.Konijnendijk
J. Kraayenbrink
D.Groenen



A � s c h r i Ï t • 

HET ACTIE COMITE HEEFT G3SPROKEN ! � ! 

HAVENARBEIDERS Z01'TDAGMORG:GN V ALT :JE BELANGRIJKE BESLIS HTG 

In de vergadering van 9 Augustus hebben de havenarbeiders zich 
uit gesproken,dat nu de tijd rijp is voor onze looneisen. 

Zondag 13 Augustus zal Odeon vol ziJn van havenarbeiders,die 
hun verlangen zullen demonstreren. 

GIJ ZULT HIER BIJ MOETEN ZIJN. 

13 AUGUSTUS EEN VAN DE B3LANGRIJKSTE DAGEN IN DE G.lSCHr..;DENIS 
VAN ONS,ROTT�RDAMSE HAVENARBEIDERS. 

K O M T E N N E E M T U W W E I F � L � N � E C O L L E G A 

MEDE ! : : 

Het Actie Comité.-
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SCHEEPVAART VEREENIGING ZUID 

Rotterdam, 12 Augus1us 1950 

Aan. de HAVENARBEIDERS! 

In verband met voorgekomen onregelmatigheden bij tewerkstelling 

van niet bij de Haven Arbeids Reserve geregistreerde personen, delen 

wij U mede dat met ingang van heden maatregelen zijn getroffen, dat 

slechts bij de H. A. R. geregistreerde arbeiders in haven-, veem- en 

expeditie-arbeid zullen worden tewerkgesteld tegen de thans geldende 

loon- en arbeidsvoorwaarden. 

Registratie e.n loonbetaling zullen uitsluitend via de H.A. R. geschieden. 

SCHEEPVAART VEREENIGING ZUID. 



/ Comité van Actie van Rotterdamse Havenarbeiders

f 

e 

Rotterdam, Augustus 1950 

Het broeit 
• 

in de Rotterdamse haven! 
HAVENARBEIDERS, 

Moordend is het tempo, waaronder wij op dit moment in de haven moeten werken. 
Moordend, omdat voor het grote aantal schepen dat onze haven aandoet, de Scheepvaart 
Vereniging .Zuid" geen voldoende arbeidskrachten kan aanwerven. 

Classificeerders, behangers, kruideniers enz., die overdag hun eigen werk hebben, 

zijn in de haven aan het werk gezet en pikken nachten voor f 17 .- tot f 23.--:. 

Lonen van f 12.- tot f 15.- worden aan hen betaald voor ochtend- en middagtaken, 

terwijl de bonafide havenarbeiders, die reeds jarenlang in de haven werken, lief en 

leed hebben meegemaakt en de S.V.Z. groot en rijk hebben gemaakt, met een 

hongerloorttje worden afgescheept. 

Dit betekent dat de S.V.Z. zich niet beroept op C.A.O.'s en Rijksbemiddelaal's, wanneer zij hier
door haar enorm.e millioenen ·winsten kan vergroten, en bewijst ook, dat de S.V:Z. hogere lonen 
aan de havenarbeiders kàn betalen. 

Dit moet juist op dit moment, van overweldigende drukte in de Rotterdamse haven, ons haven
arbeiders ie'ts zeggen. Uit alles blijkt, dat de S.V.Z. als de dood zo bang is voor een actie in de 
Rotterdamse haven. Met allerlei misleidende praatjes probeel't de S.V.Z. de havenarbeiders aan 
de besmette Antwerpse lading te laten werken en doet het voorkomen, alsof zij deze besmette 
lading in Holland willen houden. 

Zij wil onder alle omstandigheden de rust in de Rotterdamse haven bewaren, omdat zij weet, dat 
wanneer de havenarbeiders in solidari1;eitsstrijd zijn gegaan, zij ongetwijfeld ook hun eigen eisen 
zullen gaan stellen. 

Reeds wordt op dit moment een staking gevoerd door de haven• 
arbeider! werkzaam op het s.s. ,.,Krönviken" in de Maashaven voor 
verbetering van hun loonvoorwaarden. 
Zeer terecht leeft thans bij alle havenarbeiders de mening, dat wanneer aan de niet-havenarbeiders 
h@gere lonen worden betaald, dit in de eerste plaats toekomt aan de bonafide havenarbeiders. 

Thans is het moment gunstiger dan ooit om in de Rotterdamse haven de strijd in te zetten voor ver
hoging van de lonen van alle havenarbeiders. 

In de Openbare v:ergadering van havenarbeiders op 9 Augustus j.l. waren allen unaniem van mening, 
dat de tijd is aangebroken om eensgezind en met alle kracht de strijd vóor een loonsverhoging 
van tenminste 10 % in te zetten. 

Met algemene stemmen besloten de aanwezigè havenarbeiders om onder leiding van 

het Comité van Actie van Rotterdamse havenarbeiders een grote openbare vergade

ring te beleggen, die a s. Zondagmorgen (13 Augustus) in "Odeon" zal plaatsvinden. 

In de�e vergadexing zullen de havenarbeiders van Rotterdam ernstige en belangrijke beslissing�n 
moeten nemen welke eisen gesteld en op welke wijze de strijd gevoerd moet worden. 

Het is zeker, dat de havenarbeiders tot strijd bereid zijn, en zich niet langer met hongerlonen zullen 
laten afschepen doo. een S.V.Z. die millioenen en millioenen guldens winst maakt. 

De Eenheid in de Rotterdamse haven is OF) het ogenblik zeer sterk en geeft de garantie, dat de 
strijd voor een hoger loon met groot succus gevoerd kan worden. 

Havenarbeiders, komt in zo groot mogelijke getale Zondagmorgen naar "Odeon" en laat niemand 
ontbreken! 

1 

Het moment van de strijd is thans aangebroken ! ! 

Het Comité van Actie van Rotterdamse havenarbeiders 

P. Barendregt
J. Reeuwijk
W. P. Konijnendijk
P. Hoornweg
J. Kraayenbrink
De Roode
Torenvliet
D. Groene
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Verslag van een vergadering van de Algemene Bedrijfsbond Trans
port,gehouden op Maandag 14 Augustus 1950 in het gebouw 
nDe Brakke Grond 11, gevestigd Nes 53 te Amsterdam. 

Voor deze vergadering waren uitgenodigd delegaties van de 
stakende taxichaui'feurs,bouwvakken en het in bovengenoemde 
bond georganiseerde havenpersoneel.Ofschoon deze vergadering 
een besloten karakter droeg werd toch geen controle bij de in
gang waargenomen zodat ook andersdenkenden wel toegang hadden. 

De gebruikte zaal had een capaciteit van ongeveer 500 personen. 
Aanwezig waren ongeveer 350 personen. 

De vergadering was aangekondigd tegen 19,- uur doch werd pas om 
20,20 uur geopend.Gedurende deze wachttijd was de stemming in de 
zaal zeer rumoerig. 

il lJe vergadering werd geopend door: Dirk Matthi.i s HOOFT, geboren
te Amstexdam,l April 1894 (is bekend}. 
Hij verklaarde in zijn openingswoord dat deze vergadering was 
bijeengeroepen omdat ernstige uren voor de Amsterdamse haven
arbeiders waren aangebroken.Hij heette de afgevaardigde van 
Rotterdam,alsmede de diverse delegaties welkom en sprak van de 
groeiende geest van verzet tegen de uitbuiterij.In dit verband 
wees hij op Antwerpen waar men in staking was gegaan tegen de 
"gehate koning 11.Daar ·werd door de arbeiders niet gevraagd of 
zij een baan met pensioen te verliezen hadden en of ze los of 
vast waren maar ze stonden een in de strijd.Jm nu was de strijd 
in Rotterdam uitgebroken waar gisteren 1200 arbeiders besloten 
het werk neer te leggen welk aa-ntal reeds was uitgegroeid tot 
4000.En de actie breidt zich nog steeds uit went ook de arbei
ders uit de vemen en van de D. u.w. sluiten zich aan. 
De Amsterd�mse havenarbeiders hebben hun problemen en eisen.En 
men moet zich nu afvragen 11Kan het zo langer doorgaan 11• 

De eisen zijn bekend en voorgelegd aan de directie van de 
Scheepvaartvereniging Noord.En ofschoon de eisen redelijk en niet 
te hoog gesteld waren, werden ze door genoemde directie volkomen 
genegeerd.Er werd geen enke l antwoord 01',tvangen.Deze eisen,in 
het kort samengevat zijn de volgende: 
le uitbetaling van een tweede loonsverhoging van 5 % boven het 

werkelijk verdiende loon. 
2e een duurtetoeslag van f.50,- boven alles. 
3e geen tewerkstelling van vaste arbeiders van de eene onder

neming bij de bndere. 
4e algehele herziening van de werktijden. 
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Spreker wijst vervolgens nog op de rancunes �ie genomen w�rden 
door de reactie,wanneer de gevaren geweken zijn en noemt 1n dit 
verband als voorbeeld een met "onderkruipers" beipand .Argentijns 
schip.De ..êmsterdamse �rbeiders die weigerden dit schip te lossen 
werden later afgevoerd. 
Doch zegt spreker,we weten wel dat de Amsterdammers geen onsje 
suik�r zullen lossen uit een van Rotterdam gekomen schip,doch 
deze solidariteit is niet voldoende en niet de hoofdzaa-k.De 
zaak is nu om druk uit te oefenen voor de redelijke eisen.En 
bij de bespreking deze avond moeten we ons bepalen tot dit onder
wer(l,-de strijd- en niet debatteren over de rechtvaardigheid van 
de eisen. 

Hierna gaf hij het woord aan de afgevaardigde van de Rotterdam-
�Yf se stakers,welke persoon door de voorzitter BORSTWTS werd ge-

noemd. � 
Deze persoon gaf een kort overzicht van de oorzaak en het ver
loop van de staking in Rotterdam.Hij wees op de speciale moei
lijkheid welke men in Rotterdam te overwinnen� had (b1 verband 
met scheuring en ontstaan o.v.B.) en betoogde dat achter de 
voorstellen de kracht van de arbeiders moet staan.Er moet nu 
eens paal en perk gesteld worden aan al de verslechteringen. 
Spreker wees er op dat bij grote drukte in de haven er veel 
losse arbeiders worden aangenomen en deze mensen ontvangen hoger 
loon dan de vaste kern.Als dit toegestaan is dan m�� mogen 
de vaste krachten ook meer ontvangen.Hij betoogde dat bijna al de 
boten in Rotterdam leeggehaald waren en dat ook de vaste arbeidero 
staakten.Het gaat om een begrip,het vullen van het loonzakje, 
en daarvoor moeten allen strijden tot de overwinning. 

HOOFT,voornoemd deelde mede dat de staking van de taxichauffeurs 
goed verliep.Aanvankelijk waren enkele "kleine rijders" niet ge
neigd mede te doen doch nadat op deze een kleine druk was uitge
oefend waren ook zij nu overtuigd. 

1',. 1 Vervolgens sprak: Christiaan Johannes Wilhelmus BODDEUS, geboren 
te .Amsterdam,29 J"Üli 1908 ( is bekend). 
Hij verklaarde dat de stemming onder de chauffeurs geweldig was. 
Pogingen om de staking te breken waren mislukt.Er was in het be
gin wel eens wat onjuist opgetreden doch dit had men niet alles 
in de hand.Hij fulmineerde heftig over Qe le�enachtige berich
ten in de reactionnaire pers ,met name 11De Nieuwe Dag" en "Het 
Vrije Volk".Hij schamperde op hetN.V.V.die de staking ophief 
met een kleine meerderheid van stemmen,terwijl er nu al 700 sta
kers waren en roept uit ''Kameraden,1000 taxichauffeurs rekenen 
op uw solidariteit in welke vorm ook.

Daarna werd een kwartier pauze gehouden om zich voor te bereiden
op de discussie onder het motto "Denk aan Ui� loonzakje".

Na de pauze verklea-rde de voorzitter dat men zich bij de äis-
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cussie moest laten leiden door de gedachte dat,nu in Antwerpen 
13000 arbeiders en in Rotterdam 8000 arbeiders staakten,feite
lijk elk schip besmet was. 

Verscheidene aanwezigen voerden vervolgens het woord en spraken 
zich uit voor actieve strijd,uitgezonderd een arbeider van de 
''Nederland" kennelijk lid van het N. v. v •• Een en ander ging met 
veel lawaa-i gepaard.De Rotterdamse afgevaardigde meende nog 
een duw in de bepaalde richting te moeten geven door de arbei
ders van de D.U.W.,die in Rotterdam nu ook staakten,als voor
beeld te stellen en v erklaarde verder dat men verwachtte ook 
Dordrecht "plat" te krijgen aangezien daa-rheen enkele schepen 
uit Rotterdam gedirigeerd waren. 

Een deel van àe aanwezigen eiste dat eerst een besluit zou wor
den genomen voordat de laatste spreker het w�ord kreeg aa�zien
men de indruk dat de '• V · der mvloed had ui tgeoe
fènd, wil e vermijden doch de voorzitter ha�merde zo lang tot hij 

'lhet woord kon geven aan:Berend BLOKZIJL,geboren te Hoogeveen, 
29 December i918 ( is bekend). 

spreker prees de aanwezigen als te verstandig om zich door een 
enkel persoon te laten beinvloeden.Naar aonleiding van enkele op
merkingen betoogde hij dat er wel degelijk dieven in de haven 
waren doch dat waren de kapitalistische.uitbuiters.Spreker laakt 
de pers die spTeekt over terreur door de arbeiders en vraagt of 
een demonstratie zoals op de Westermarkt te Amsterdam gehouden 
terreur te noemen is.Hij meent eerder dat de arbeider strijdt

t egen terreur a-ls b.v.van de Politie die snelvuurgeweren en 
zware motoren gebruikt tegen de arbeider die· strijdt voor he t

elementaire recht van staken.Men zegt "een E. v. c.rel" doch het 
is toch geen rel als we met cij fers aantonen hoe ons leven duur
der wordt.En dat we daarom vragen om een tweede 5 %.We strijden 
niet om de strijd maar om een menswaardig bestaan.De N.v.v.er 
vraagt of we met 350 man kunnen beslissen over 8000 havenarbei
ders.Neen dat is niet democratisch.Maar is het wel democratisch 
dat de Unie-bonden met 180 stemmen de taxichauffeursstaking op
hef�die honderden mensen betreft.Is het optreden van de Rijks
bemiddelaars democratisch.Is het democratisch dat men een sta
king met geweld wil breken.We staan in het licht van de wereld
schijnwerpers. In Antwerpen heeft men de uitkeringen afgedwongen. 
Wanneer jullie,zegt spreker,vanavond in volle vrijheid beslui
ten om te staken,dat is democratisch.En er is geen betere tijd 
denkbaar de overwinnin is zeke ant en li t vol scha en. 

e moe en onze verantwoordelijkheid beseffen en zien naar Ant
werpen en Rotterdam. Vereend zijn we sterk. Er is maar 1 keuze. 
Geen milJim.eter terug maar aa-nval tot overwinning. 

De voorzitter st elt daarna voor het volgende besluit aan te ne
men: 
"Ongeveer 500 havenarbeiders te Amsterdam in vergadering bij een 
begroeten met warme instemming de in Rotterdam uitgebroken 
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strijd,herinneren aan de op 22 Juli 1950 gestelde en ingedien
de rechtvaardige eisen waarop tot heden geen enkel antwoord 
werd ontvangen, 
gezien het hardnekkig zwijgen van de Scheepvaartvereniging 
Noord, 
besluiten morgenochtend 15 Augustus 1950 het w erk te .Amsterdam 
te staken 
en een delegatie terstond naar de Scheepvaartvereniging Noord 
te zenden teneinde antwoord te vernemen en daarna in de loop 
van de dag (15 Augustus 1950) een vergadering te beleggen 
waarop al de haveaarbeiders,van welke richting ook,zullen wor
den uitgenodigd teneinde de aan te nemen houding nader te be
palen. 

Op de vraag wie voor dit voorstel was ontstond een geweldig 
lawaai,waarna geconstateerd werd dat het voorstel aangenomen 
was met welgeteld 5 stemmen tegen. 

De voorzitter deelt vervolgens mede dat de delegatie zal be
staan uit dezelfde personen die destijds de eisen hadden inge
diend. 
Hij zegt vervolgens dat het genomen besluit met de medearbei
ders in de haven besproken moet worden en met alle middelen 
gepoogd moet worden de gehele haven plat te krijgen. 
Nadat hij nog medegedeeld had dat op 15 Augustus 1950 van de 
arbeiders een bijdrage gevraagd zal worden tot steun van de 
stakende chauffeurs,slaót hij te ongeveer 22,30 uur de verga
dering. 

Vele aanwezigen @leven daarna nog tot onderlinge bespreking 
doch te ongeveer 23,15 uur waren allen rustig vertrokken. 
De gehele vergadering was rumoerig en onrustig. 

Jo. \'l f einde. 

G-5. 
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Veralag van de op 15 Augustus 1950 gehouden openbare 
vergadering van stakende havenarbeiders in de zalen 
van Krasnapolskt, wannoesstraat te Amsterdam, geoI\
ganiseerd door ae afdeling .Amsterdam van de A.B.T.
E" V. C. 

De vergadering was aangelnondigd door het verspreiden van 
pamfletten, waarin was aangekomdigd dat mededeling zou 
worden gedaan van het antwoord van de SVheepvaartvereni
ging Noord op de door de afd • .Amsterdam. van de A.B. T. ge
stelde eisen.De aanvang was daarin bepaald op 10 uur. 
Het aantal aanwezigen was zo groot dat de aanvankelijk 
gehuurde grote zaal van Krasnapolskq. niet allen kon be
vatten. De kleine zaal werd daarom f>ij gehuurd., Totaal wa
ren plm.1300 personen, kenlijk a.ll.1.e,\l,havenarbeiders, aan
wezig. 
In de omgeving van de zaal werd niet gecollecteerd, noch 
gec olp ortee rd.. 
Cp het podium van de grote zaal hadden negen personen 
plaats genomen, waarvan later bleek dat zij deel uitmaak
ten van het plaatselijk bestuur van de A.B"T. Verder was 
daarbij Di:ric KLEli'HlU,geb. te Amsterdam, 11.,5.1893, (Be
kend.) 
Te plm. 11 uur werd de vergadering geopend door een onbe
kende voorzitter, die er zijn vreugde over uit-sprak dat 
de eerste vergadering vai. de stakende havenarbeiders zo 
druk bezocht was • .tiij zag daarin een teken dat de eisen 
van de arbeiders leven, ook in de haven. Hij drukte de 
aanwezigen op het hart, dat zij niet moesten denken dat 
zij tijdens de staking zouden ;:unnen uitrusten, maar ve 
zekerde dat er nu harder gewe.Ikt moest worden, dan zij 
bij hun bazen gewend waren. De vergadering zou zeer kort 
van duur zijn, aangezien dit eerste appel meer bedoeld w 
de stakers aanwijzingen te geven over de te voeren actie 
terwijl de Landelijk voorzitter van de A.B.T. Kleiasma 
een kort woord zou spreken.Hoe% het parool om te staken 
was opgevolgd kon hij nog niet zeggen, doch de opkomst 
was verlleugend en z.i. beslissend voor de uitkomst van 
de staking. Hiema gaf hij het woord aan Kleinsma. 

Deze begon er op te wij zen, dat de havenarbeiders in Am 
sterdam niet de eerste waren die in strijd waren gegaan 
De havenarbeiders van Antwe:rpen staakten reeds enige w 
ken, eerst om de koning weg te werken, nu om hun 1 oonei 
sen kracht bij te zetten. De bouwvakarbeiders en taxi
chauffeurs in .Amsterdam hebben ook de strijd aangebond 
en sdlnds gisteren zijn de havenarbeiders in Rotterdam. · 
staking.De geaia geest onder de Rotterdammers is goed. 
Zo juist kwam bericht binnen dat daar de staking in de 
haven algemeen is. Ook de arbeiders in Amsterdam he bb 
hun ei sen. Deze zijn reeds kenbaar gemru:k t aan de $Che 
vaartvereniging Noord. Maar deze havenbaronnen menen 
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de verlangens van de arbeiders naast zich neer te kunnen lefs 
Hij memoreerde de haven.stakingen van 1946 en 1949 en bezwoer 
de arbeiders beter uit te kijken en zich niet te storen aan 
de geruchten die ook nu wel weer door de provocateurs zulJL.en 
worden verspreid.De leiding van de stakinizkal daarom in h 
den gelegd moeten worden van mensen die het volle vertrouwen 
van de hav enarbeiders hebben. Of deze georganiseerd zijn in 
de E.v.c. dan wel in de Uniebonden of ongeorganiseerd, doet 
niets ter zake. Wij strijden voor het zelfde doel. 

-

Het bestuur heeft zich beraden over de ei sen die gesteld 
zijn en meent te moeten adviseren de aanvankelijk �elde 
eisen te laten vallen en zich solidair te verklaren met de 
eï sen die de Rotterdamse havenarbeid ers hebben gesteld en 
wel een loonsve:rhoging van 10 % en handhaving van de ploe
� Door niet te komen met verschillende eisen hier en in 
Rot"bardam" kan de strijd beiler gevoerd worden. 
N.a de poli tie becri tisè.erd te hebben, die het verspreiden
van manifesten in de haven onmogelijk maakt, �kte hij de 
aanwe�igen nog op)het vele we:rk dat tijdens de staking vel:'
richt moet worden, niet door een paar man te laten opknap
pen, doch eensgezind aan de slag te gaan., hij was dan verze
kerd van de overwinning. (Applaus. )

De voorzitter gaf' hierna een overzicht van de binnengekomen 
berichten betreffende havenbedrijven waar het werk stil of 
grotendeels stil was geiegd.Verder was bericht binnengekomen 
dat 150 man van Publieke Welken ook in staking was gegaan en 
was door de arbeTders van de SlpeI'-fosfaatfabriek gevraagd 
�n bestuurder of een delegatie te sturen om de arbeiders 
a@n die fabriek in te lichten over de eisen van de havenal:'
beiders, opdat men aan de Sl.pel:'-fosfaatfabriek ook zijn hou
ding kon bepalen. 
Verder deelde hij mede, dat het Stakingscomite zitting zou 
nemen in het gebouw "De V§J.k" aan de Välkenburgerstraat, al
waar vanaf 2 u,rr gelegenheid zou zijn zich als staker te 
doen inschrijven.Verder werd in sneltreinvaart een redactie
commissie, een administratieve commissie en de �takin.gslei
ding gefonneerd.De nam.en van de daarin zitting liebbende men
serr--werden in zulk een snel tempo voorgelezen, dat deze, me
de door het rumoer dat zo langzamerhand ontstond, niet konde 
worden verstaan. 

Over de delegatie die naar de Scheepvaartvereniging Noord zo 
gaan of over het resultaat van het onderhoud dat aangevraagd 
zou worden met het bestuur van die vereniging is met geen. 
woord gerept.Alsof het vanzelf spramc dat de staking gistel:'
avond door de aanwezigen op de vergadering in De Brakke Grcn 

1 was geproclameerd en de uitslag van het onderhoud met de di
rectie van de Scheepvaart Vereniging Noord niets terzake dee 
werd $}hijnbaar aangenomen, dat iedere bezoeker van deze ver

t gadering zich bij de staking had aangesloten. 

Te ll. 55 uur werd de vergadering gesloten en ging men rustig 
uiteen- Bijzonderheden deden ziuh niet voor.--��----�----

P. 5.
Tevens verzonden aan: B. lVl. en H.c. Amsterdam.• 

�"t .\') � 
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DIENSTGEHEIM. 15 Augustus 1950. 

Verslag van een op�bare vergadering,uitgeschreven 
door het stakings-comité van taxi-chauffeurs in 
Amsterdam en gehouden op 14 Augustus 1950 in het 
gebouw "De Valkt1, Valkenburgerstraat te Amsterdam.
De vergadering zou om 15 uur aanvangen.-

In de omgeving van het vergaderingslokaal werd niet gecollec
teerd of gecolporteerd.-Om ongeveer 14 uur waren al een groot 
aantal stakende chauffeurs aanwezig,die op straat,in de omge
ving van het gebouw "De Valk", stonden te praten en te debat
teren.-

Om ongeveer 15,15 uur werd de vergadering door de voorzitter 
"- 1 van het stakingscomité, Christiaan Johannes Wilhelmus BODDEUS, 
r geboren te Amsterdam,29-7-108(U bek�nd),geopend.-

Aanwezig waren ongeveer een 500-tal manspersonen,kennelijk al
len chauffeur.-De capaciteit van de zaal wordt geschat op 550 
staanplaatsen.-Personen in militaire uniform,werden niet waar
genomen.-

Boddeus zeide,dat hij maar een kwartiertje tijd had gehad om 
zich op deze vergadering te prepareren.-Op grond van dit �eit 
riep hij clementie voor zich in bij de aanwezigen.-
Hij begon met te zeggen,dat hij in de eerste plaats sterk wil
de waarschuwen tegen een laster-campagne,gericht tegen de sta
king.-Hij vertelde de aanwezigen,dat het gisteren was gebeurd, 
dat het praatje onder de stakers de ronde deed,dat hij,Boddeus, 
d4 staking zou hebben opgeheven.-Kameraden,zo ging Boddeus ver
der,jullie weten allemaal wel,dat niet Boddeus en ook niet het 
comit� de staking kan opheffeh.-De staking kan alleen opgehe
ven worden door de vergadering en,voor zover ik het bekijk,is 
de verg�dering niet van plan dit te doen.-Kameraden,voor drie
kwart hebben we de staking gewonnen.-Laat U daarom niet bein
vloeden door allerlei praatjes.-Kennelijk hebben we niet allee 
de sympathie van andere kameraden en arbeiders,maar ook van het 
publiek.-Het schijnt echter ook,dat het personeel van de taxi
centrale tegen ons is.-Dit zijn de mensen met de vette baant
jes.-Zoals jullie weten rijden er een tiental taxi's voor ziek 
tegevallen.-Gisteren werd voor een ziektegeval,de centrale op
gebeld.-Er werd toen van die kant gezegd,dat er geen taxi's

ter beschikking waren,ook niet voor ziektegevallen,omdat de 
chauffeurs staakten.-Deze leugen,gedaan om onze staking in dis 
crediet bij het publiek te brengen,was nog niet mooi genoeg, 
want er werd aan toegevoegd,dat men op de stakers moest gaan 
schieten.-Dit zijn de feiten welke mij uit zeer,zeer betrouw
bare bron ter kennis kwamen.-Uit de zaal werd echter geroepen: 
ttDat lieg je,je verdraait de feiten 11.-0ok hoorde men roepen: 
"Dat is een communistenrel".-
De voorzitter,Boddeus,hamerde de protesten uit de zaal weg en 
ging hierop niet dieper in.-
Hij begon daarna te praten over het �eldelijke gedeelte van de 
staking.-Hij deelde mede,dat de staking,ruw geschat,per week� 
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f,18.000. zal kosten aan uitkeringen,terwijl het in het geheel 
'niet onwaarschi.j_nlijk is,dat deze kosten nog omhoog gaan met 
e:rïlge duizenden_filLl:.dens_per_week.-De stakirg;kas is niet zo vet 
erîJUllie begrijpen dan oölcwel,dat deze kas voortdurend aan
vulling nodig heeft.-Wij moeten dan ook grote activiteit gaan 
ontwikkelen met onze steunlijsten.-Ik zou het nog niet zo gek 
vinden,dat ook de vrouwen van de stakers hieraan meewerken.
Vanavond,zo ging Boddeus verder,zal vanuit 22 verschillend�pun
ten in de stad,de st�ctie een aanvang nemën:-Dit zal gebeu
ren door stakers,maar ook door sympathisanten.-Verschillende 
arbeidersbewegingen hebben al geldelijke steun toegezegd.
Zelfs zijn er enkele particulieren,die al geldelijke steun heb
ben verleend.-De havenarbeiders,die altijd de P§,.its hebben af
gebeten voor hun medearbeiders ,hebben evneens hun steun toege
zegd .-Ik stel dan ook voor om straks,na afloop van de vergade
ring,in massa naar de haven te trekken om ons eens te laten 
zien.-Kennelijk vindt dit voorstel van de voorzitter niet veel 
bijval bij de aanwezigen.-Het blijft tenminste muisstil in de 
zaal.-
Plotseling komt er een stem uit àe zaal,die zegt: "Ik zou lie
ver willen weten wat of het gisteren heeft opgeleverd bij de 
A.T.0.".-Boddeus zegt hierop:"Zie je wel,ik heb te weinig tijd 
gehad om me voor te bereiden op deze vergadering; ik was dit 
h,elemaal vergeten••.-
Hij gaat verder met te zeggen,dat de chauffeurs van de ATO.be
sloten zijn,om 5 uur uit te rijden,onverschillig hoe de uit
slag van de vergadering is.-Dit gezegde veroorzaakt nogal wat 
deining in de vergadering.-
Er wordt dan,na veel gediscussieer,besloten om de ATO.-chauf
feurs in het stakingsfonds op te nemen en een regeling met hen 
te treffen inzake vergoeding van de schade die zij zullen lij
den.-
Een chauffeur uit de vergadering,die zegt dat hij NVV.er is, 

1 
stelt daarna voor om een geheime stemming te houden om uit te 
maken wie er nog voor een staking is.-Hij meent,dat de meeste 
aanwezigen zich te veel laten beinvloeden door elementen,die l pers� staking will�n.-Di t voorstel wordt door de voorzitter 
in het geheel niet gesteund,integendeel,hij trekt fel tegen 
deze voorsteller van leer.-Door zijn grote mond wint hij het 
en is het gedane voorstel van de baan.-
Om ongeveer 16,15 uur wordt er geroepen,dat een groep bouwvak
arbeiders voor de deur van het vergaderinggebouw staat te 
.wachten op de stakende taxi-chauffeurs,om deze mede te nemen 

vde haven in.-Boddeus zegt,dat de vergadering over een kwartier 
is afgelopen en dat dan de chauffeurs meegaan.-
Dit gezegde wordt echter door de a�wezigen niet zonder meer 
geslikt.-Uit de zaal wordt gesohre�d:" Wat hebben wij met de 
haven te maken,wij moeten posten,dat is belangrijker".-Het pro 
test wordt overgenomen door anderen,zodat Boddeus de gemoedere 
sust met de woorden,dat het niet noodzakeliJk is om de haven 
in te gaan en dat een iedereen dit voor zichzelf kan uitmaken. 
Na dit incident worden de verschillende posten uitgezet voor 
de avond en voor de andere dag.-
Te ongeveer 16,30 uur merkt Boddeus zo langs zijn neus weg op, 
dat er een kameraad vastzit aan het Bureau Warmoesstraat en 
dat het niet gek zou zijn,als een partijtje stakers er eens 
langs zouiBR gaan.-Eij zouden dan kunnen roepen: "Bultje moet 
vrij".-

-3-



No.17� E.-4-'50,d.d. 15 Augustus 1950. 
DIENSTGEHEIM. 

-r

Hij waarschuwt nog,dat men vooral niets anders behoeft te doen 
dan dit te roepen.-Ook hiervoor blijkt de vergadering niet erg 
enthousiast te zijn.-Boddeus gaat hierop dan ook niet verder 
in.-Bij handopsteking wordt daarna aangenomen om de staking 

doox te zetten en de ATO.-mannen niet te laten uitrijden.-

Te 16,40 uur wordt de vergadering gesloten.-

Over het geheel genomen waren de stakers vastberaden en k�.-
1 Boddeus,die veel invloed schijnt te hebben onder de stakers, 
trachtte op een geniepige manier de mannen voor het EVC.-CPN.
karretje te spann�n.-Dit gelukte niet altijd.-Hij sprong dan 
handig op een ander onderwerp over.-
Er deden zich geen incidenten voor bij de vergadering.-
---------------------------------------------------------R.5 

Tevens verzonden naar: 

��

E.M. te Amsterdam en
H.C. " " 
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UITGAVB: ALGE1IBN1� BEDRIJFSBOND T RANSPORT. AFDE:Lil'TG: DEJIT HAAG 
Secr.: Koningstraat 42 Tel.: 114634. 

B U L L E T I N 

A L G E M E N E - T A X I S T A K I R G 
te A M STER DA M. 

's-Gravenhage 12 A.ug.1950 

KAMERADEN. 

Hedenmorgen zijn Uw collega's te Amsterdam niet uitgereden. 
liet actiecomité bestaande Li� chau.freuxs uit het N.V.V. - B.V.C •

en ongeorganiseerden heeft de algemene staking uitgeroepen, waar
aan hedenmorgen ALLD chaUÎfeurs gehoor gaven. 
OOK D8 �IGdN-tlIJDERS VERSClfcl:N"EN HED8UMORGii!N NIET OP ST RAAT. 
Dit is wel een b ewijs hoe stevig deze kameraden in hun en tevens 
Uw strijd staan, daar zij zelfs verzekerd kunnen zijn van de soli
dariteit der eigen-rijders. 
Onze kameraden te Amsterdam hebben de volgende eisen opgesteld, 
waarvoor zij zullen strijden tot de inwilliging dezer eisen. 
1. men vast Tieekloon van f.,6.--

2. 2� van het jaarloon, als vacantietoesl ag.

3. Intensieve en doelmatige controle van de diens�roosters.

De strijdstemming is goed, terwijl de solidaritei� van he� publiek 
groot is. 
Vele bewijzen van morele zowel als financiële steun kwamen reeds 

binnen. 
Eet aci;iecomit� zal zich tot alle collega's in Uederland wenden 
met het verzoek zien solidair mei; de runsterdamse taxichauffeurs 
te verklaren. 
H!AGSE Tf.\.XICIIADFFEURS, ook gmj dient de handen ineen te slaan en 
door een eensgez inde actie Uw eisen te volbrengen. 
OOK GIJ nE.;;FT RJCHT CP tiTEH T'IBUSWAARDIG BESTAAN. 

EIST LO ON S V ill R HOGING!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Door eensgezindheid zult gij de overwinning behalen. 

Het afdelingsbestuur 
der 4.B.T. 
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ACD/ ft fJ/J,
Kort verslag van de openbare vergadering van de 

stakende havenarbeiders o.l.v.het 11Comit.é van Actie van 

Rotterdamse havena-rbeiders 11,gehouden op Dinsdag 15 Augus

tus 1950,te 15.00 uur,in de grote zaal van gebouw 11 0DEON 11 

aan de Gouvernestraat 50-72 te Rotterdam. 

Aanwezig circa 2500 personen. 

Barendregt,Pieter,geb.16-5-1908 te Rotterdam,(be
kend) opent te circa 15.00 uur de vergadering,spreelct zijn 
tevredenheid uit over de grote opkomst en zegt,dat thans 
gesproken kan worden van "geheel plat liggen van de Rotter 
damse haven11

• 

Spr.wekt op de e·ensgezindheid te blijven bewaren,. 
vertrouwen in 11 het Comité 11 te blijven stellen en zijn parole 
op te volgen tot de uiteindelijke overwinning,die reeds in 
zicht is. ne ze staking zal slagen. 

van Reeuwijk,Johannes,geb.29-1-1904 te Rotterdam, 
(bekend),zegt,dat de staking in de Rotterdamse haven nog 
nooit zo algemeen was als thans. 

Hieruit blijkt wel,dat de arbeiders niet van plan 
zijn zich langer te laten uitbuiten. 

Echter juist van de zijde,waarvan de arbeiders 
steun verwachten, lcomt de aanval in de rug. 

11Het Vrije Volk11 , zegt spr., zegt in zijn verslag 
over de vergadering van de stakers van Zondag j.l.,dat er 
600 havenarbeiders aanwezig waren.� 

Het ultra-reactionnaire Handelsblad geeft in zijn 
verslag echter toe,dat circa 1000 men deze vergadering be
zochten. 

Kameraden hieruit blijlct dus overduidelijk,dat 
"Het Vrije Volk" niet achter de havenarbeiders staat, doch 
op de hand is van de kapitalistische regering. 

Spr. zegt ,dat 3 leden van het 11Comité van Actie" 
hedenmiddag een onderhoud hebben gehad met Burgemeester 
Oud,waarbij aan deze gevraagd is om op het voormalige land 
van Hoboken een terrein beschikbaar te stellen,waar de 
stakers kunnen vergaderen,daar er geen zaal in Rotterdam 
is, die groot genoeg is om alle stakers te bevat·!;en. 

De Burgemeester deelde echter mede,dat hij er in 
principe tegen was,doch dat wij het maar schriftelijk moes 
ten aanvragen (gelach). 

Spr. zegt voorts,dat de leden van 11het Comité 11 

zeer veel werk te verzetten hebben,dit graag doen in de 
strijd voor het bestaan van de havenarbeiders,doch dan ook 
verlangen,dat de havenarbeiders achter hen staan en de pa
rolen-spreker zegt niet van bevelen te willen spreken- dan 
ook opvolgen. 

Als er echter kameraden worden aangewezen om te 
posten,dan moet het niet zo gaan als met Henk de Jager, 
nadere personalia nie·!; bekend,die niet v66r het bedrijf 
ging posten,maar er in ging werken. 

Ook mag het niet gebeuren,dat de posters niet 
voor het bedi�jf \,rnrden aangetro:f:fen,doch b.v.blijken te 

-zijn-
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zijn gaan vissen. 
Dit is nu wel een aardige tijdpassering,doch daarm,,de 

kan de strijd niet gewonnen worden. 
Eensgezind moeten de arbeiders achter het comité staan. 
De strijd zal door ons gewonnen worden.Er komen berich 

ten binnen,dat enkele havenbedrijven er al reeds in toege
stemd hebben de 1_0% te �talen,doch wij kunnen dit niet aan 
vaarden voordat alle bedrijven toegestemd hebben. 

Spr.merkt tenslotte op,dat de reactie tekenen begint te 
vertonen,dat zij het te kwaad krijgt,want Dr.Backx is al 
naar Drees geweest om te praten. 

Jacobs,Cornelis,geb.10-5-1909 te Rotterdam,(be�end), 
zegt,dat vanmorgen de enige staker in het bedrijf van Carne 
lis Swaitouw (Linker Maasoever) ,hem vroeg of er niet eens 
met de andere arbeiders gepraat kon worden,daar deze niet 
wisten wat zij doen moesten. 

Het resultaat van mijn bezoek,zo zegt spr.,is dat er 
thans 40 man (kraanmachinisten,dekgastán,putgasten enz.) 
in staking zijn. 

van Reeuwijk,J.,voornoemd,wekt de arbeiders op stand 
te houden en sluit daarna te circa 16.00 uur de vergadering, 
welke een ordelijk verloop had. 

Aan de uitgang werd een collecte gehouden ter dekking 
van de zaalhuren,terwijl de eventuele rest -naar werd gezegd 
-zou worden gebruikt voor steun aan de stakers.

------=-= -=-========-======-=--== 

Hierna volgde in de avond van dezelfde dag te 20.00 
uur een besloten ledenvergadering van het Onafhankelijk 
Verbond van Bedri 'fsor anisaties O.V.B afd.Verkeer,in de 
grote zaal van gebouw "ODEOJ.IT" as.n e Gouvernestraat 50-72, 
waarover hieronder een kort verslag volgt. 

Aanwezig circa 1100 personen.Zaalcapaciteit 1000 zit
plaatsen. 

Sprenp,er de Rover,Bastiaan,geb.1-9-1889 te Spaarndam, 
(bekend) opent te circa 20.00 uur de vergadering,uit zijn 
tevredenheid over de grote opkomst en zegt, dat het be stuur 
van het O.V.B. zich volledig achter de stakende havenarbei
ders pl"aatst. 

De eensgezinde wil tot actie blijkt wel uit het feit, 
dat binnen 2 dagen 95% der arbeiders het werk neerlegde. 

Spr.hoopt,dat de eenheid van deze actie niet door onder 
linge ruzies verloren zal gaan.Niemand moet letten op het 
verschil van organisatie of politieke richting,doch allen 
moeten zich achter het "Comité van ti.ctie11 scharen en alleen
zifn parolen opvolgen. 

-=- · --=- --,...____.:.. -

van den Berg,Anton,geb.23-3-1903 te Rotterdam,(beKend) 
roemt de gang van zaken bij deze staking.De samenwerking 
tussen de leden der diverse bonden is prachtig en de een
heid van optreden moet niet door een enkeling verstoord kun
nen word�n. 

Spr.roept daarom alle aanwezigen op zich achter het 11 

Comité van Actie 11 te scharen en nauwlettend acht te geven op 
die peEsonen,die de goede gang van zaken dreigen te versto
ren. 

-Of-



L t.o.v. 

- 3 -

Of men nu poogt de eenheid te verstoren door zich te 
onttrekken aan de plicht tot posten of door te proberen el
ders werk te vinden en dan toch het steunbedrag van de bond 
te incasseren, dan wel met ongetekende stakingslij sten te wer
ken,dit alles moeten wij beschouwen als pogingen om de een
heid te verbreken en deze gevallen moeten dus onmiddellijk 
gesignaleerd worden. 

Wat de duur van de staking betre:ft,zegt spr.,van mening 
te zijn,dat dit geen staking --'ll@.l'.l. onbeperkte omvang mag woräen. 

Spr.ziet liever een korte algemene staking gevolgd door 
een streng doorgevoerde 11 slow-on 11 actie,dan een langere sta
kingsperiode,waarbij de staking verloopt en een fiasco wordt. 

Nog beter is het om meer bedrijven bij de staking te 
betrekken om zodoende de klap voor de reactie des te harder 
te doen aankomen. 

W...§:ar het "Comité _y__an Actie" :rm._eenmaal de leiding in de 
staking hee:ft,moeten allen er aan mede werken,da t het die lei 
ding bl1Jf't behouden en daarnaast moet het O. V.B. bewijzen 
nog steeds een levende beweging te zijn,hoewel dit reeds in 
de 2 jaar V'"'n zijn bestaan overduidelijk bewezen is. 

Spr. verwijst voor wat de registratie van de leden-haven
arbeiders betreft naa� het voor de aanvang der vergadering 
aan een ieder uitgereikt registratie-biljet. (Een exemplaar 
v an dit biljet is aangehecht). 

Een ieder dient zich strikt aan de daarin gegeven voor
schriften te houden.Spr.zegt toe,dat het O.V.B. zijn eigen 
leden zal ondersteunen in deze strijd. 

Daar het o.v.B.echter niet kapitaalkrachtig genoeg is 
om deze staking uit eigen middelen volledig te bekostigen, 
zal naast de steunac:ji�an het "Comité van Actie:' een eigen
s�unactie moeten worden opgezet. 

-

Spr.vraagt hiervoor van allen de vereiste medewerking. 
Daar de directie van de Scheepvaart Vereniging Zuid (S. 

V. z.) geweigerd heeft met het 11C omi té van Actie" te onderhan
delen,hebben de o. V .B.-bestuurders het plan opgevat om zich
als bonafide arbeidersorganisatie met die directie in verbin
ding te stellen,tenetnde de onderhandelingen te openen.

Tevens zal een schrijven aan de Regering verzonden wor
den,waarin de eisen van de havenarbeiders zullen worden ver
vat.· 

Spr.zegt tenslottte,dat aan de pers een communique ver-
strekt zal worden over deze vergadering,waaruit dan dus dui-

1 delijk de houding van het O.V.B.-bestuurLdeze staking zal
blijken en dat deze houding anders blijkt te zijn,dan sommi
gen gehoopt zullen hebben. 

Bij de hierna volgende discussie,waarbij geen nieuwe ge
zichtspunten naar voren komen,worden de volgende discussiante 
opgemerkt: 
van der Wal,Hendrik Jacob,geb.20-8-1886 te Rotterdam�(bekend)
Gardenier,Klaas,geb.29-8-1886 te Spijkenisse,(bekendJ 
Sparreboom,Jacob Hendrik,geb. 24-10-1899 te Rotterdam, ( bekend) 

Zij allen zijn het er over eens,dat de verkregen eenheid 
onder de havenarbeiders niet verbroken mag worden en dat on
der de huidige omstandigheden doorgestaa.kt moet worden. 

Wat betreft het opnemen van contact met de direct ie van 
de Scheepvaart Vereniging Zuid en de Regering besluit de ver
gadering met op 5 na algemene stemmen hiertoe over te gaan. 

-Een-
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Een der opposanten motiveert z1Jn tegenstemmen door te 
zeggen,dat het geen zin heeft met de directie van de s.v.

Z.in onderhandeling te treden,daar deze het o.v.B. tot
nu toe steeds als een onmondig kind heeft behandeld.

De voorzitter sluit te circa 21.30 uur de vergaderi 
welke een ordelijk verloop had. 

-------=--=--=-====--=---======-====--

Hierna volgde op Woen�dag 16 Augustus 1950,te 20.00 
uur een besloten ledenvergadering van de Eenheids Vakcen
trale, (E.V. C.) in gebouw II ODEON11 • 

Aanwezig circa 650 personen. 
Boshart,Maurits,geb.28-2-1905 te Hellevoetsluis,(be� 

kend) opent de vergadering en deelt mede,dat de oproep 
voor deze vergadering door middel van 4000 :pamfletten is 
geschied,daar men geen tijd had voor oproepen per post. 

Spr.prijst de eensgezindheid der arbeiders om in 
strijd te gaan en hoopt dat dit zo mag blijven. 

Kuil,Jan,geb.15-�908 te Amsterdam,wonende te Amster
dam,g3eft een overzicht v�n de strijd in Amsterdam. 

Gisteren gingen 160 arbeiders spontaan in strijd en 
vandaag ligt. de gehele haven plat. 

Slechts enkele vaste arbeiders zijn nog aan het werk. 
Spr.vaart daarna heftig uit tegen 11 de Maa.sbode11 ,die 

leugens over de E.V.C.schrijÎt,b.v.dat de E.V.C.als zij 
mensenLwil hebben tevoren de stakerskaarten inneemt ,met 
de mededeling,dat die weer uitgereikt zullen worden op de 
vergadering. 

liraar ook in Rotterdam gebeuren vreemde dingen. 
Het Ch.Y.J}.met Toon van den Berg aan de kop,is nu al 

bezig de actie €eheel te verknoeien. Hij maakt de eenheid 
lra.pot,want terwijl alle uitkeringen en inschrijvingen over 
het 11 Comité van Actie" behoren te lopen, schrijft het O. V .B 
nu zijn leden apart in en zal hun ook apa�t betalen. 

Alles moet lopen ov"0r het 11 Comité van Actie11 .Boven
dien zijn buiten het "Comité" om o. V.B.-leden naar de s. V. 
z. gegaan voor een bespreking en om te onderhandelen,maar
de S.V. z. heeft hen afgewezen.

Spr. deelt voorts mede, dat er Donderda_ · in de Dordtse 
he�_nk een staking zal uitbrek_en,terwijl die in Amster
dam een grote ur-Ebreiding zal ondergaan. 

Burgemeester Oud he1iif't o.a.4 de Hillelaan tot sperge
bied verklaart en wij zullen ons lokaal dae.r moeten ontrui 
men.Spr.zegt dan,dat juist wordt bericht,dat 25 onderkrui
pers per auto gearriveerd zijn bij Cornelis Swarttouw,om 
daar vannacht te werken,maar alles zal en moet stop gezet 
worden. 

Boven alles moet de eenheid bewaard blijven.De E.V.C. 
zal alles op voet van gelijkheid beaalen,ook de ongeorga
niseerden. 

Een resolutie zal ter kennis van de stakers en de 
pers gebracht worden. De stakers mogen echter alleen de 
parolen van het "Comité van Actie11 opvolgen. 

Er is terreur in Rotterdam.Vandaag zijn de arbeiders 
op de Heemraadssingel uit elkaar gerammeld. 11Het Vrije 
Volk" is omgedraaid en keurt nu de staking goed. 

Verdere mededelingen zullen op de borden bekend ge
maakt worden. 

Daarna wordt te 21. 30 uur de vergadering gesloten. 

-Opgemerkt-
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Onder de aanwezigen werd o.a. opgemerkt. 

Barendregt,Pieter,geb.16-5-1908 te Rotterdam,(bekend) 
van Reeuwljk,Johannes,geb. 29-1-1904 te Rotterdam, (bekend) 

� Toornvliet,\hllem,geb.10-2-1913 te Rotterdam,(beltend)

�-- , 
· Hoornweg,Pieter ,geb. 20-6-1903 te Rotterdam, (bekend) 

� fr°",J,J, � Miess ,Jac obus,geb.18-10-1905 te Rotterdam, (bekend). 

&? ----=----====��---=-==--=====--

N.Jk.., Het feit,dat deze laatst vermelde vergadering der 
E.V.C.,door circa 650 pe rsonen was bezocht,zou een verwro
gen b�eld omtrent het aantal havenarbeiders -leden der 
E.V.C .-kunnen geven. 

� D0rhalve wordt opgemerkt, dat dit aantal leden circa
W 300 bedraagt. 

De aangekondigde,door de daartoe opgeroepen stakers
op Woensdag 16 Augustus 1950,vanaf de I-Ieemrandssingel 
naar de Coolsingel te houden d�monstratie werd ve rboden 
e n  ging niet door. 

Ongeregeldheden deden zich hierbij niet voor. 
EINDE 

A'' r 
Aan B.V.D. ;/

/ 
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Bedrijfsorganisatie "VERKEER11 
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�EDEN-HAVENARBEIDERS, 

In verband met de gebeurtenissen in de Rotterdamse haven, 
delen wij onze leden mee, dat door het O.V.B. GEEN staking is 
geproclameerd. �

Dit stakingsparool is uitgegaan van het Actie-Comite dat 
het vorige jaar door de E.V.C. in het leven werd geroepen. 

Teneinde ons stand-punt als O. V.B. te bepalén, roepen wij 
al onze. leden-havenarbeiders op, vasten zowel als lossen en 
technisch- en opzichthoudend personeel, tot het bezoeken van 
onze 

1 e d e n  v e.r ga� e r i n  g 

op DINSDAG 15 AUGUSTUS a.s., des avonds om 8 uur in de grote 
zaal van 11 0DEON 11 , Gouvernestraat. 

TOEGANG ALLEEN OP VERTOON VAN LIDMAATSCHAPSBOEKJE VAN HET 
O.V.B. !

. Wij adviseren U, geen werk voor·de Dinsdagnacht te aanyaar
den, maar allen, vasten en lossen naar de vergadering te komen l 

ROTTERDAM, 14 Augustus 1950L ri'-. 

HET BESTUUR. 
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Af s c h r ift . 

O'laes de Vrieselaan 146 - Rotterdam - Telef'oon: 50230. 
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R � G I S T R A T I E 

VAN S'11.AK �Jll])E L .DEN VAN tr•}T O. V.B. 

De inschrijving van stakers vindt plaats op \loensdag 16 

A ugustus. 

Ieder houdt zich nauwkeurig aan onderstaande tijd en plaats. 

Voor de rechter Haasoever: 

CAFE 1
1 Hudson11 -HUDSONPL};IN HOEK SPANJ AARDSTRAAT 

Voor de linker Maasoever 

CAFE VAN WEEL - JvIARSF·rAKSTRAAT HO�K ODASTRAAT 

De inschrijving geschiedt in alphabetische volgorde. 

Voor degenen wier achternaam begint met de letters: 

A.' :s. en c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  van 9 tot 

D.' E.' F., en G • '• • • • • • • • • • • • • • • van l{ï tot 

H.' I.' J.' en K. , ••• ,, ••••••••••• van 11 tot 

L., M., N., en o. ' ••............. van 12 tot 

P., Q., R., en s. ' ............... van 13 tot 

T., u., en V • '• • • • • • • • • • • • • • • • • • .. van 14 tot 

w.,x., IJ., en z. ' ••.•.......•..• van 15 tot 

La.at ieder zich stipt aan zijn letter en tijd 
wordt het wachten in lsnge rijen voorkomen. 

lfw�GEBRACHT HOET WORDEN: 

1. LIDMAATSCHAPBOEKJE VAN IillT 0. V.B.;

10 uur; 

11 uur; 

12 uur; 

13 uur; 

14 uur; 

15 uur; 

16 uur; 

houden.Daardoor 

2. H.�.R.-BO�KJE, VASfENBOEKJE OF LA.ATSTE LOONSTROOKJE;

3. TROU'lBOEKJE.

HET BESTUUR. 



SCHEEPVAART VEREENIGING ZUID 

Rott.erdam, 12 Augustus 1950 

Aan de HAVENARBEIDERS! 

In verband met voorgekomen onregelmatigheden bij tewerkstelling 

van ni.et bij de Haven Arbeids Reserve geregistreerde personen, delen 

wij U mede dat met ingang van heden maatregelen zijn getroffen, dat 

slechts bij de H.A. R. geregistreerde arbeiders in haven-, veem- en 

expeditie-arbeid zullen worden tewerkgesteld tegen de thans geldende 

loon- en arbeidsvoorwaarden. 

Registratie en loonbetaling zullen uitsluitend via de H.A. R. geschieden. 

SCHEEPVAART VEREENIGING ZUID. 



, o. v .. e. ,, verkeer" 'i 1 Aug. 1950 · 

•• 

Secr.: Claes de Vrieselaan 146, Rotterdam - Tel. 50230 

AAN DE ROTTERDAMSE HAVENARBEIDERS 
Kameraden. 
De toestand in de Rotterdamse haven dreigt in een totale chaos te ontaarden. 
Het O.V.B. ,,Ve1ikeer" ziet zich daarom genoodzaakt de volgende parolen te geven: 

I. Weigert besmet werk te verrichten, ondersteunt met alle kracht de strijdende Antwerpse kameraden!

IL Weigert vanaf Maandag a.s. te werken met arbeiders, die door particuliere ronselaàrs in de haven
worden te werk gesteld. 

m. In navo1ging van het standpunt van het 0.V.B. ,,Verkeer" ten aanzien van onze eis om een uit
kering van f 50,- ineens aan de bij de H.A.R. geregistreerde arbeiders en een extra weekloon voor
de vaste !havenarbeiders, tevens om de wel1kgevers te dwingen, met meer bereidwilligheid de eisen
van het O.V.B. ,,Verkeer", n.l.:

I. 15<>/o loonsverhoging.
II. Invoering der 40 urige we;r,kweek.

III. In verband met de doorgaande prijsverhogingen invoering der glijdende loonschaal,
te bezien;
Roepen wij de arbeiders op door accuraat en veilig te werken het arbeidstempo met minstens 30 °/o
terug te dringen ..

Wat betreft punt I, de staking in de Antwerpse haven. 
Door het Uitv. Bestuur is deze week persoonlijk contact met de Antwerpse kameraden opgenomen. Door dat 
contact is duidelijk �omen vast te staan, dat de Belg. Transportarbeiders Bond (B.T.B.), nadat inza!ke de konings
kwestie de arbeiders door hun bestuur waren misbruikt voor een politieke zaak, men daar niet bereid was, ook 
strijd te voeren voor de belangen der arbeiders zelf. 
Door de arbeiders gedwongen moest de B.T.B. eehter de strijd voor verwezenlijking van de sociale eisen doorzetten. 
In samenwerking met de C.B.v.T.A. werd toen de overeenkomst gesloten met de S.V.Z., waarvan jullie 'hebben 
kennis genomen. 

Deze overeenkomst betekent echter, dat al het besmette werk in Rotterdam zal worden uitgevoerd! 
En de B.T.B. en de C.B.v.T.A. zijn niet bereid in ernst de belangen der Antwerpse kameraden te dienen. 

.

. 

Daarom zulJen de havenarbeiders zelf in moeten grijpen 1 
Wat betreft 0nze oproep . om vanaf Maandag a.s. niet meer te werken met geronselde arbeiders, het volgende. 
Sedert enige weken is het O.V.B. doende aan deze voor de havenarbeiders gevaarlijke <toestand een einde te maken. 
De betrokken autoriteiten, die toezegden dat binnen enkele dagen de particuliere ronselaars aangepakt zouden 

t.àaa. worden, zijn blijkbaar niet tot ingrijpen in staat. Da�·door dreigt de totale chaos in de Rotterdamse lhaven.

,.._,- De met veel strijd en zware offers verkregen rechten komen ·in gevaar! Willen de havenarbeiders de strijd 
voor hun eigen zaak kunnen voeren, dan is het noodzakelijk, dat eerst de haven gezuiverd wordt van 
elementen, die bereid zijn dag en nacht te werken, en bij een eventueel conflict de plaats der bonafide 
havenarbeiders in te nemen. 

Na Maandag wordt dus door de honafide havenarbeiders niet meer met geronselden samen gewerkt! 
Wat betreft de strijd voor de eisen van het O.V.B. ,,Verl<;;eer" het volgende: 

Ondanks dat op Zondag 16 Juli door dé drijverijen van politieke avonturiers geen besluit door de havenarbeiders 
werd genomen, werd door de arbeiders zelf het tempo gedrukt. 
Dat gebeurde in zulk een mate, dat de heer v.d. Ham de haven werd ingestuurd om de havenarbeiders te zeggen, 
dat een "langzaam aan-actie" laf was, en dat de arbeidel's flinker zouden zijn als zij gingen staken.

De H.A.R. werd daardoor de beste propagandiste voor de taktiek in de strijd die het O.V.B. voorstaat! 
Door het O.V.B. is nogmaals geprobeerd, de S.V.Z. er toe te krijgen, aan de eisen der arbeiders tegemoet te komen. 
Men antwoordde niet! 
Het is aan de havenarbeiders zelf, de S.V.Z. te dwingen· de eisen in te willigen! 

Daarom kameraden in actie I Solidair met Antwerpen 1 
De geronselden uit de Rotterdamse haven ! 

Het arbeidstempo met minstens 30 pd. teruggedrongen 1 

Havenarbeiders, de tijd is meer dan rijp ! Volgt de parolen op 
die U na 1945 in iedere strijd voorgingen l 

HET UITVOEREND BESTUUR 
VAN HET O.V.B. ,,VERKEER".



�aar aanleiding taxi-staking 
Amsterdam. 

Bericht 
Bron 
Inhoud 
Actie 
Copie 
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• 

betrouwbaar• 
betrouwbaar • 
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Gebleken is dat enige malen iemand uit Amsterdam:* 1.78 M+; 
= 50 jaar,grof gebouwd,grote neus,br-ae mond,hoofd bovenop kaal en 
aan zijkanten grijs,bruin costuum,lichte regenjas,donkerbruine acte
tasch) een gesprek had met enige taxichauffeurs op stationsplein te 
Haarlem. Vastgesteld kon worden,aat dit gesprek geen verband hield 
met een rit..-

De E.VC .-vrijgestelde uit Haarlem ('l'hetm Stouten) legde aan de 
districtsQsecretaris CPN* Kennemerland de vraag voor of het• in 
verband met een ter CPN.-conferentie van 12 en 13 Augustus besproken 
plan om een landel ijke stakings�ctie te ontketenen - verantwoord was 
steun toe te zeggen uit de plaatselijke EVC.-stakingskas voor persoft 
neel der Amsterdamse Rijtuigmaatschappij te Haarlem. 

De directie dezer - te Amsterdam zetelende maatschappij - zou 
nl, voornemens zijn taxi•s uit Haarlem in Amsterdam te laten rijden. 
Stouten had daarom bezoek gehad van twee chauffeurs dezer maatschap
pij,die het bedrijf in Haarlem wilden platleggen.als de directie 
haar plan ID u trachten uit te voeren. 

Beslist werd t als de directie dat doet,dan staken. 
(Opgemerkt zij,dat de CPN. ter conf'_§J'entie heeft beslote�om de 

plaatselijke kassen iu_act te _d.aten voor plaatselijke acties ,doch 
dat aaarnaast Vööl' de voorgenomen landelijke stakings-actie,overal 
steunacties op te zetten. Stouten vroeg dus het advies van de CPN-lei 
ding of het in het kader van deze plannen doelmatig was voor een 
klein bedrijf als de afdeling Haarlem der Amsterdamse Rijtuig Mij 
plaatselijke kas te v�rzwakken)• 

overigens is in Haarlem onder de taxichauffeurs geen reactie 
constateerd. 

�lijkens krantenbericht is de taxistaking Amsterdam - na aan� 
vaarding van voorlopig compromis - op 16.8.50 opgeheven. Indien op 
25 Augustus a.s. echter geen betere loonQ en werkregeling zou zijn 
gemaakt,zou een landelijke actie worden ontketend,waaraan ook de 
Uniebonden zouden deelnemen. 

De taxichauffeurs behouden daarom voorlopig onze aandacht. 

Aan het rioofd der B,v"v ... 
Javastra.at 68 • 
1J e n  ha a g. 
::s=====:lcl:s==*== 

/117 Augustus 1950. 
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INLICHTINGENDIENST 
D OR D R E C H T. 

No. 277/50. DIENSTGE 

Betreft: Actie tot uitlokking van een staking onder de 
havenarbeiders te Dordrecht. 

Van de zijde van de stakingsleiding van de Rotter
damse havenarbeiders is getracht een staking onder de 
havenarbeiders te Dordrecht uit te lokken, hetgeen tot 
nu toe geen gunstig resultaat heeft opgeleverd. 

Het verloop van een en ander is als volgt: 
Op Woensdag 16 Augustus 1950werd in de Binnenkalk

haven te Dordrecht de met hout geladen kustvaarder "Ama
zone" gelost. De lading was bestemd voor een te Dordrecht 

�-��). gevestigde houthandel. Te ongeveer 16.00 uur op genoemde
�� xl dag verscheen bij de ligplaats Jan Schouwenburg, geboren 

�!;-- te- Dordrecht, 7.7.1907, wonende aldaar, Boogjes 11 rood, 
lid van de C.P.N., vergezeld van een Rotterdammer, wiens 
identiteit niet is vastgesteld kunnen worden. Laatstge
noemde trachtte de op bovenvermeld schip werkzame Dor
drechtse havenarbeiders te bewegen, het werk neer te leg
gen. Hieraan werd geen gevolg gegeven. De inmiddels ont
stane volksoploop (plm. 50 personen) is op verzoek van de 
politie gewillig uiteengegaan. Tot het einde van de werk
tijd is normaal en rustig doorgewerkt. 

In de loop van de avond is het schip, ter voorkoming 
van incidenten, verhaald naar een der kaden van de �.v.

tot Exploitatie der Haveninrichtingen van Dordrecht ( de 
z.g. Zeehaven), waar het publiek geen toegang heeft. In 
het havengebied deed zich overigens niets bijzonders voor • 

Op Donderdag 17 Augustus 1950, te omstreeks 7.30 
uur, was nabij de ingang tot de terreinen van genoemde 
Zeehaven een Vijftiental Rotterdamse havenarbeiders aanwe
zig om de zich naar hun werk begevende Dordrechtse haven
arbeiders te bewegen het werk neer te leggen. Er werden 
�amfletten uitgedeeld, waarin tot staking werd opgeroepen 
(zie bijlage I). De Rotterdammers werden niet op het terre· 

Verzonden aan de Heren: -van-

Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 's-Gravenhage, 
Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie, 
te •s-Gravenhage, 
Commissaris der Koningin in de Provincie 
Zuid-Holland, te 's-Gravenhage, 
Burgemeester van Dordrecht. 
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- 2 - DIENSTGEHEIM. 

van de Zeehaven toegelaten en toen bleek dat hun pogingen 
geen succes hadden - de havenarbeiders gingen normaal aan 
het werk - vertrokken z:ij vandaar. 

Te 10.30 uur d.a.v. werd in gebouw "Americain" te 
Dordrecht door genoemde Rotterdamse havenarbeiders en een 
aantal te Dordrecht wonende leden van de C.P.N. een be
sloten vergadering gehouden. Er waren in totaal ongeveer 
30 personen aanwezig. Vermoedelijk is op deze vergadering 
een "programma van actie" opgesteld. 

In de loop van de morgen arriveerde te Dordrecht 
aan de Hooikade het met stukgoederen geladen Rijnschip 
"Koningin Emma". Acht Dordrechtse havenarbeiders, die voor 
het lossen van dit vaartuig waren aangenomen, weigerden 
echter aan het werk te gaan, daar het schip uit Rotterdam 
afkomstig was. Deze weigering kwam grotendeels voort uit 
eigen initiatief, hoewel ook enkele der naar Dordrecht 
gekomen Rotterdamse havenarbeiders hen aanspoorden niet 
te lossen. Het schip is daarop doorgevaren naar elders • 

De directie van de N.V. tot Exploitatie van Haven
inrichtingen van Dordrecht had inmiddels verklaard geen 
schepen te zullen laten lossen, welke in Rotterdam gewei
gerd waren. 

Te 17.30 uur werden door enkele Rotterdamse haven
arbeiders, nab:ij de toegang tot het Zeehavenbedrijf, aan de 
huiswaarts kerende Dordrechtse arbeiders pamfletten uit
gereikt, waarin opgeroepen werd des avonds een vergadering 
van havenarbeiders te bezoeken (zie bijlage II). Ook meer
genoemde J.Schouwenburg was wederom aanwezig. 

Te 20.� uur werd in gebouw "Casino" te Dordrecht 
de aangekondigde vergadering gehouden. Er waren ongeveer 
20 personen aanwezig. Als spreker trad op deze besloten 
vergadering op Piet Barendrecht, een der stakingsleiders 
te Rotterdam. Besloten werd, dat er geen bezwaar zou be
staan dat te Dordrecht normaal doorgewerkt ·zou worden 
door de havenarbeiders, mits er niet gewerkt werd aan uit 
Rotterdam afkomstige schepen • 

In een der stadswijken werden te plm. 21.to uur 
door enkele (onbekend gebleven) personen op geringe schaal 
gevent met steunbonnen ten behoeve van de stakende haven
arbeiders te Rotterdam. 

Op Vr:ijdag 18 Augustus 1950, te omstreeks 7.30 uur, 
werden bij de ingang van het Zeehavenbedrijf door twee Rot
terdamse havenarbeiders, vergezeld van meergenoemde J. 
Schouwenburg, wederom pamfletten verspreid. Een afschrift 
van dit pamflet wordt als bijlage III hierbij gevoegd. 

De op het Zeehavenbedrijf werkzame havenarbeiders 
(ongeveer 35 personen) werken normaal door. Incidenten, 
van welke aard ook, hebben niet plaats gehad. De stemming 
onder de bevolking is rustig. De plaatselijke dagbladen 
hebben weinig ophef van de actie gemaakt. 

Dordrecht, 18 Augustus 1950. 
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H .A V E N .a R B t; I D l!J R S van DORDRECHT ! ! 

I 

Wij havenarbeiders van Rotterdam zijn in staking gegaan voor de eis 
van 10 % L o o n s  v e r h ogi ng I 

10.000 arbeiders staan in een gesloten eenheid in strijd. De .Am
sterdamse havenarbeiders hebben zich hierbij aangesloten. 

IN ROTTEBDlJI.[ IS DE ST.QCTNG AL GEii!IEEN ! ! 
--------------------------------------

Losse- en vaste havenarbeiders tonen een gemeenschappelijke strijd
wil, zoals in de geschiedenis van de strijd der arbeiders nog niet 
is voorgekomen. 

Verheugend is, dat ook de kraanmachinisten van Thomsen's haven
bedrijf op 2 na het werk hebben neergelegd !

� Dordtse kameraden, 

• 

WIJ STB.AN IN STRIJD TEGEl� DE SCEEEPVJ. .. ARTVli:P.EJHGING 
"ZUID", waarbij ook de Dordtse havenkapi talisten zijn 
aangesloten. 

D.ti.AROM IS DE STRIJD VA.N DE ROfl1'.J:ERD.Aft1ISE HaVENARBEIDERS, 
OOK EEî.1J STRIJD IN J U L L I E BEIANG ! ! 
--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

In jullie loonzakje zit Vrijdags hetzelfde tekort als bij ons. 

Het is noodzakelijk, dat wij g3 zamenlijk de strijd gaan voeren. 

Wij roepen je op: 

SLUIT JE AAN BIJ JJ� 10.000 STAKENDE 

ROTrERDa]flSE HA.VENARBEIDERS ! ! !

;Q.e. tij.à is gunstig 

Strijdt Y.Q.Ql:. hoger loon 

De stakingsleiding van 
de Rott.havenarbeiders.-



J, 

• 

.,. 

• 

Ji

AAN DE DORDTSE H.1 ... VEN ARBEIDERS 

Hedenavond vergadering voor de Dordtse haven arbeiders 
IN GEBOUW C A S I W O VOORSTRAAT 97 

JULLIE weten alle dat wtj in de Rotterdamse haven sta.ken voor 
lo % LOONSV1;RROGING. 
Van avond zullen wij met jullie spreken over de strijd in Rot
terdam 
Komt allen ONZE strijd is ook jullie strijd. 

WEEST SOLIDAIR • 

.Aanvang 8 uur. Toegang op vertoon van boekje of 
kaart • 

AA.lil: DE DORDTSE Hb. VEN ARBEIDERS. 

Het Rotterdamse stakings 
comite' 

l[ 

Gisteravond is er in gebouw Casino een vergadering geweest met 
stakende Rotterdamse en Dordtse havenarbeiders. 
Piet Barendrecht leider van de actie in Rotterdam heeft hier 
een duidelijke uiteenzetting gegeven over de oorzaak van het 
conflict en de gevolgen hier van. 
Allen waren van mening dat de staking gerechtvaardigd is. 
De Dordtse havenarbeiders op deze vergadering hebben zich uit
gesproken deze staking D.bADWERKELIJK testeunen"door in de eer
ste plaats: 
GEEN BESMETTE SCHEPEN TE LOSSEN ! ! ! ! ! ! 

Ten 2 de: 
FINANCIEEL DEZE STRIJD 'lE STEU.l'JliJ.f ! ! ! ! 

omdat sucses van de stakénde havenarbeiders ook voor de Dordtse 
havenarbeiders direct verbetering brengt • 
De spreker van deze avond wekte de aanwezige op ook in 
DORDRECHT een strijdbaar ACTIE ca�ITE tevormen. 
Kameraden het zal plicht ztjn iedere Dordtse havenarbe ider 
de besluiten van deze vergadering GEZAMELIJK UlT TEVOEREN. 

H O OG D E  S O L I DAR I T E I T !!!! 

Het stakings comitè 

Rotterdam. 
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No.2801-4-'50. 
A P b Cd RIF m. f 
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Onderwerp: Openbare vergaderinge van de EVC. 

DIEN�T GBBBIU ! 

f g .rio. :f./J.S.Y..
){'

""'
Voor :.f.b..l& ......... _ ... 

18 Augustus 1950. 

I 

Verslag van een op17 Augnstus 1950 gehouden 
openbare vergadering van de EVO in de 
"Apollohal" te Amsterdam. 
De vergadering zou om 20 uur een aanvang 
nemen. 

Openbaarheid aan deze vergad�ring werd gegeven door middel van een 
geplaatste mededeling in het dagbl.ad0De aarheid" en door middel van 
het verspreiden va1i pamfletten 
In de àmgeving va� de zaal en in de zaal, werd gecolporteerd met 
communistische- en EVO-leotuur. In de zaal werd bovendien geleurd met 
steunlijsten. voor, de stkkers, terwijl vrouwen met lijsten rondgingen, 
waarop men zijn haAdtekening kom plaatsen, tenblijke dat men sympathi
seerde met de puniien ve.n Stockholm. Er waren na.ar schatting 5000 bezoe
kers, mannen en v�ouwen van iedere leeftijd, op de vergadering aanwezig. 
De capaciteit Vant de z�al is 6000 pitplaatsen- Personen in militai•e 
uniform werden niet waa,rgenomen. -

De zaal was versierd met e.en aan tal rode vlaggen, waarop in witte le tte:r· 
nEVc n. In èe zaal waree e•eneens diverse leuzen aangebracht, zoals,
Weg m�t het Berensc.no,tarief" "Havenarbeiders eisèn andere a rbeidsvoor
waarden" "Loonsverhog:i,ng, vermindering van,de oorlogsuitgaven", e.d •••• 
Op het podium hadden �en acttal personen plaatsgenomen, w.o.Berend Blök
zijl (U bekend), ,essel HARTOG (U bekend} iobannes Cornelis LIND, gebo
ren te Amsterdam, 27-2•94 havenarbeider (Ubekend), Oornelis Antonius 
HOLLEMANS, geboreri te Amsterdam 9-2-04 stuoadoor (11 bekend) HABSEB, een 
etratenmaker(nadere gegevens niet bekend) sn Ma11rité BOSHART(Rotterdam, 
« bekend). 
ie ongevwer 20�3Q i,rur werd de vergadering geopend door een onbekend ge
bleven persoon., dié als vo<r zitter fungeerde. 

• 
Hij he•tte alle �anwezigen hartelijk welkomv en àeelde de mensen mede, 
dat deze vergadering een van een reeks nog te houden vergaderingen in 

a het land wasj om het puvliek in te lichten over de ware stand van 
• zaken. De :reamtie istelde de- zaken altijd anders voor, daa zoals zij in

werkelijkheid wa�en� Daarom waren dezo vergaderingen een noodzaak geble
ken. Hij gaf daar.na. ,het woor aan de op het podium qanwezige havenarbeid1
LIND(hiérboven vêrmeld).
Deze taf een ko»te uiteenzetting van de motieven van de staking in de
havenbedrijven ;�n deed een dringend beroep op de nog niet stakende ha
venarbeide�a em �veneene het werk.neer te Jeggen. Hij vroeg eveneens de
steun -van de gehele werkende bevolking 01.il de staking succes te verzilàe-

, ren. 
Daarna kreeg de bq.1·wvakarbeider HOLLEMANS, hierboven vermeild, het woord. 
Deze gaf op Zl.i.jn beurt een uiteenzetting over de motieven van de stàd.ng 
bij de bouwvak�rb�iders. Rij sprak ook nog over de z.g.Politie-terreur 
en zeide, dat als de Politieagenten vanJ>rees meenden als timmerli�en o 
te moeten t,Jf.edeh, 1 zij moeten bedenl{en, dat de bouwvakarbeiders voor hen 
slecht �immerhont zijn. De Amsterdamse werkers zullen hun recht om op 
straat te b1ijveA. dan ook met alle kracht verdedigen en de strijd tot 
een goed eip.de brengen. Spreker i eed no. een baroep op de solidariteit 
van de arf1

1
iders.' Zie blz.2. 

' 
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Na deze spreker k'flamen achtereenvolgens nog aan het woord HAI1SEN,
een stàkende stratenmaker en BOBHART uit Rotterdam. 
De eerstgenoemde hield een niet al te boeiend betoug over de go(de
wil van de stratenmakers en de onwil van de reactie. Hij wsa nogalt 
droog en lansgdradig 1n Z.L.jn betoog. Uit de zaal werd dan ook de op
merk1ng0Schiet op kerel" gehoord. HA.NSEU oogstte dan ook, in tegenl. 
stelling met de andere sprekers een mager applaus. 
Boshart braoat hit er beter .,.f. Alleen al zijn verschijning voor de
mic�o�oon was voldoen�e om een daverend applAUS uit de zaal- te ont
ketenen. 
Hij deelde mede, dat eer op het ogenblik in Ro�terdam een politie
terreur bezig wae te traehten de staking van de havenar'�eiders te 
breken. Er wa�tu, net als 1n de bezettingstijd, een spergebied, waar
de stakers niet mogen komen. In dit gebied hadden de stakers hun lo
kaal moeten ontruimen� De andere arboiders haddenechter gezagdaXom 
maar bij onê in de voorkamer, daar is ovk plaats voer jullie. Je komt
er aan de voorkant in en je �ar er aan de achterkant weer uit. Hij' 
deed nog een dringend vereep op de nog werkende havenarbeiders in AJ!1
sterdam om solidair te zijn an ook het werk neer te leggen. 
De spreker van de avond Berend BLOKZIJL-, kwam daarna aan het woor-i • 
Hij deelde de aanwezigen mede,dat momenteel een 15.000 arbeiders in 
Nederland 1n strijd staan en dat dit aantal zaker nog veel groter za
wotde#. Daze stri�d is het vuur waarin het staal gehard word 1 zo g· 
de spreker ,erder. Tij ging daarnà de Burgelijke Pers te lijf. Voors.
11Het Vrije- Volk" en"llet Parool" mo.Jsten het ontgelden. Deze bladen, 
volgens spreker gebruiken allen dezelfde �o,greden"Oommunistisoh ge
wroet". Maar •ochten deze bladen hun eigen leugens geloven, laat dan
de Regering een eind ma.kon aan dit" gewroet11 door de rechtvaardige ei
en van de a ·beid era in te willigen. De Rezg,mpg is dit echter niet 
van plan, zij heeft het geld, wat hiervoor nodig is, nodig voor ht..ar
duistere plannen. :Men spreek t over terreur, zo gibg apreker verder
Niet wij bedrijven deze terreur, maar de l?oli tiea.genten van Drees,o 
d'Ailly- Deze�Politie jaagt, gewapend met s�enguns en revolvers, de 
vreedzame stakers uiteen. Wij laten ons eo.hter ons etaki.t1.gsrecht nie
afnemen en zeker niet op deze manier. Door onze gerdohtvaardigde sta
king zou de voedselpositie in het land in gevaar koDen, zegt men. Ho
is het dan mogelijk, dat tegelijkertijd .b.o�à:erdduizenden kilo's kos•
liûJte groente op de mestvàalt wordt gewo��? "Het Vrije Volk" en 
"Het Parool" die de stakers op hun smerige manier aanvallen, verdedi
gen deze handelwijze van de Regering nog. '}'Camera.den, gooit die kran
ten, die onderkruipers de deur uit. Blokzijl deel.Jlt verder nog mede, 
dat er maatregelen worden genomen om rege1mati!$ een stakerskrant te 

· laten verschijnen. Ove� de solidariteit gespro�, zo ging hij �erde 
wij hebben �ericht ontvangen van de Franse vakbeweging, dat de Pran
se �venarbeiders geen beamette schepen zullen laden of lo_ssen. , -ij 
hebben ons ever�eens in verbinding gesteld met liet t vv dat in staat ia
elk Nederlands schip, wa,r het ook terv��cl4, te boycotten. Als de Re
gering de moed zou hebben om soldaten in te zetten, dan zullen wij, 
met de steun van het machtige wrv, het an�woord niet schuldig blijven
Blàkzijl deelde de aanwezigen nog medè, q:at a.s.zat.erdag een redelijk
uitkering san de stakers zal wor�en veretre

;
t, terw)jl er een begin 

was gemaakt met de inzameling van voGdael, estemd voor de stakende 
arbeiders. Hij besloot zijn red" met een be oep ,t-8 doen op alle arbei
ders om de eenheid te bewaren en te versterken. 

·z,ie blz.a.

, \ 
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De voorzitter las dn,ana een binnengekomen te egram voor van de 
''Perhim.punan Indonesia" welke vereniging vergaderd.e in de Dieren
tuin te Den Haag. In dit telegram werd solidariteit betuigd uet de 
stakers. 

., 
Hierna sprak eenonbekend uêbleven arveider in de grafische vakken 
nog een kort woord. Hij wekte de ·arbeiders in ltet grafische bedrijf 
op, te weigeren om zetsels te ma.ken voor de reactionnaire+ burge
lijke pers. 
Wessel EA.RTOG sprak nog een kort woord 011 wekte de aanwezigen op, 
êe collecte voor de stkers, die bij de u.itgang van de zaal zou wor-
den gehouden, te gedenken. 

\ \ 
Hierna werd de vergadering te 22 uur voor geslote1 ver��aard. 
Opgemerkt dient te worden, da" na de rede van Blokzijl een aantal 
personen de zaal verliet. over het geheel was de stemmmng onder de 
aanwezigen enthousiast en werden de diverse spreK�re belmond met 
goed applaus. Erdeden zich·geen onregelmatigheden voor, noch in de 
zaal, noch daarbuiten • 
..,.. _______________ _... __ . ____ ..._..._ _ _._.... _______ _._ ......... __.,..-- R. 5 

Tevens verzonden aan : de B.�'- te AJ ,terdam en 
, H.O." " •

• 
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R A P P O R. T. 
i AU8. l9fi>

; � imtj 
In de namiddag vAn Donderd.::g, 17 .Augustus 1950, te 

20 uu t' werd in één der zalen van het gebouw "Ons Huis" s�n de 
Waterstraat alhier een vergadering gehouden • 

.. ,Het bleek dat de vergadering vm.s bezocht ·foo-r �O
mannen en een v1•ouw. Als voo"t·zitter fungeet'de Klaas v�n Rieke, ,, 
wonende aen de B rederostrar,.t te Brede. Hij trad niet als spre
ker op, doch het was meer een onderling gesprel{ ven de be�me
kers van de vergadering. Uit de gesprekken bl�ek dat het sllen 
personen waren, die in Rotterdam wet·kzaam WB.ren geweest. In vt?r
band met de staking van de havenarbeiders aldaar, kondf"..n zij, 
zo zij 7..ich uitlieten niet ald?ar gaan werken, daar zij door de 
stakers aldaar werden bedreigd. Er bleek e·an comité te zijn van 
drie personen, te weten: 

I. KLASINU S VAN R I F K E, 

geboren te BorgE>r, 26 Juli 189S, wone.nde te B red�., B l'.'ederode
s t r aa t no • 10. 

II. CORNELIS SNOEf\FN, 

geboren te Kaatsheuvel, 17 Juli 1923, won.end� te Brede, Middel
laan 51, en de be.kende cozmnunlst 

)(f III. JACOBUS CL ER X, 

geboren te Velsen, 25 Juli 19,'6, wonende te .ót·eda, Vestingstreet 
no. JO. 

Uit de gesp�ekken bleek dat er a�nv�nkelijk ongeveer 
100 arbeiders door d-e Arbeidsbeurs alhier n�ar de Rotterd�mse 
havens wat-e,ri ui t3ezonden. Dat was reeds v6ó r d� staking. De 
comitéleden d�ongeu er op aan dat de aa�wezióen hun na�:m bij 
hen zouden opgeven, dan zouden zij deze doot'gevPa aa.� het 
Rotterdams� Stakingscomité, àaa� zij dan voor een uitk9rin� in 
a6nm4rkfug zouden komen. De namen zouden i:iiet wo rrle.'1. docrgerev,m 
aan het Gewestelijk Arbeià�bureau a.lhier • 

.Meerdere. vet·gade-ringbezoekers vond.en het b�t�"'t' te 
wachten tot Vrijdagmiddag, daar dan op d� Arbeidsbeurs zou 
blijlten of de betrokken a-rbeiders, die niet .meer naar Rotterdam 
wilden gaan, zogenaamde "overbtuggingssteu�n zoud�n ontv�ngen. 

De comi téleden vonden het b0ter d�t d": r.-an,vezigen 
hun naam alvast opgaven en dan kregen zij ook een k�1art. Voor
noemde Clerx zeide dat de personen op de Arbeidsbeurs mogelijk 
door de actie van à.a arbeiders gedwongen werd':Jn 0111 aan fü,, at-
beiders "ovet>bruggingssteuntr uit te k?ren, doch \iat zij dat 
zeer zeker niet uit zichzelf zouden doen. De aanwezigen moesten 
evenwel maar weten wat zij deden, doch de personen werkzaom op 
het kantoor van het G�westélijk Arbeidsbureau war:en vo1gf-'ns room
de vi1..�nden_yan de a-rbeiders en deden det zeker niet vranneer· zij 
niet mo�sten. Clerx vond dat de arbeide t's solidai t' .moesten zijn 
met de hotte-rdamse hav�.na-rbeiders en bew�erde dat duizenden 
achter de stakers stonden. Volg�ns hem zou er door geheel 
Nederland voor de stakers gecollecteerd worden en d� ingeschre
venen kregen d�..n uitkering nadat er g€ld ""es binnengekomen. 
Sommigen v.an de aanwezigen vonden dat e�n hPel vage toezegging 
en wilden bedragen weten, die zij zouden ontvang�n, wanneer zij 
door het Gewestel.ijk At>beidsbures.u als stakers werden besc!louwa 
en dus geen overbruggingssteun ontvingE.tJt. Een der a�..nwezigen 
had in Rotterdam gehoord, dat een vt'ij gezel m"ar Fl. 7 .--
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kreeg en een gehuwde zonder kinderen F1. 9.50, wet door hem
als niets werd-beschouwd. Sommige van de aanwezigen vonden 
è.at er maar moeil:1.jk ma.att'egelen getroffen of besluiten ge
nomen konden worden, daer een g�oot deel van de arbAidPrs, 
die in ftotterdam werkzaam zijn, niet op de vergadering aan
wezig wa.s. 

Clerx zeide nog, dat hij met de com�t�led�n op 
aanstaande Vrijdag, 18 Augustus 1950, te 16 uur bij het 
Gewestelijk Arbeidsbureau aanwezig zou zijn om de arbeide�s, 
die weigerden nPar Rotterd� te gaan, zo nodig bij te staan. 
(op dat tijdstip zou worden beslist of de betrokkenen al of 
niet steun ontvingen..) 

Ongeveer 12 personen gaven zich ea..'1 het comité 
op en de na,nen en adt'essen van die personen zouden dan worden 
doorgegeven aa.11 het Stakingscomité ixl Rotterd�m, als personen
die weigerden als zogenaamd "onderkruiper" in di? havens tf.> 
werken en dus voor staun van het St�kingscomi té in aai1m(;>rking 
kwamen. 

Clerx zeide ook enige melen tegen de aanwezigen 
dat zij er ook rekening mede moeeten houden" dat de person�n, 

l 
die nu al of niet gedwont'en in de RotterdP.mse hPV19."lS werkzr-im 
waren" daal" na de stald.niJ niet meer mochten werk.en. Daat' zou
het Rotterdams Stakingscomité voo� zorgen. 

Volgens hem was het een strij,.� c.-:�,'t- de gP.hele 
linie voo� betet'e arbèidsvoorwaard@..n. 

Sommige det> aanwezigen waren het niet gi?.heel met 
de sprekers eens en ve�lieten reeds voor het eind� de verga
dering. 

. Verder had de vergade�ing, die te 21.30 uur was 
geeindigd, een rustig v�rloop. 
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RAPPORT V � KB 

Voor Jz! �
No. 2017/II 

Betreft: HAVENST.AKll�G TE ROTTERDAM· 

/ 

18 Augustus 1950. 

Al �') . tl(#.
De laatste instructie, welke vanuit .Amsterdam is gegeven 

voor de staking in Rotterdam, is, het contact zoeken met het o.v.B.

in de persoon van Toon v.d. BERG. Vfoensdag j.l. werd door REEUWIJK 

aan het dagelijks bestuur gemeld, dat het z.g. comité van actie 

niet lang meer stand kan houden. Dit bleek uit de grote toeloop 

van nieuwe leden bij het o.v.B.

In een gezamenlijke bijeenkomst van bestuurders van di

verse vakorganisaties van de E.v.c. (bouwvak - metaal - transport) 

werd medegedeeld door BORK, dat in elk geval getracht moet worden 

deze week de staking gaande te houden. 

Een bestuurslid van de bouwvakken deelde mede, dat direct 

na de vacantie van de bouwvakken (21 Aug. a.s. ten einde) een 

actie wordt ingezet tot het bereiken van een sympathie-staking. 

Mocht dit gelukken, dan kan men zich distanoi�ren van het o.v.B.

4' Aangaande de E.V.C.-Metaal werd gemeld, dat hier nog geen positief 

besluit is &enomen om een staking te forceren. 

Henk NOTER vindt, dat er met diverse factoren van door
slaggevende aard rekening gehouden moet worden. In de eerste pla�ts 

de thans vrij gunstige tariefsvoorwaarden in de metaalindustrie. 

Vervolgens zijn de .meeste arbeiders georganiseerd, hetgeen niet 

het geval is bij de havenarbeiders en de bouwvakarbeiders. Van d e  

havenarbeiders is nog steeds circa 40 procent niet georganiseerd. 

Besloten werd af te wachten, hoe de staking zich ont

wikkelt tot a.s. Vrijdag (heden). Daarna moet contact opgenomen 

worden met het OÁV.B. 



Dit contact· heeft inmiddels plaats gevonden. De bijeen

komst werd gehouden in het pand Snelbruchstr. 42? (44) • 

.Aanwezig waren hier:. Toon v.d. BERG, v. REEUWIJK, B.ARENDREGT, 

Zij zullen zich eerst beraden over de f inanciële uitkeringen, 

daarna zai van REEUWIJK trachten het o.v.B. tot Maandag a.s. 

slepende te houden. 

Naar nog vernomen wordt, lag het aanvankelijk in de be

doeling de stakers een uitkering te geven van f 20,- per week. 

Wegens gebrek aan financiën is dit bedrag, zowel bij de E.v.c .....

• 
, als het o.v.B. tot f 6,- per week teruggebracht. 

Uit het Comité van Actie -de samenstelling van dit 

comité, werd ge.meld bij bericht No. 2014 dd. l? Aug. j.l. -

zijn getreden DEGELING en STREEFKERK, beiden lid van de Centrale 

Bond van Transportarbeiders. Zonder hun toestemming had .men deze 

personen bij voor.meld comité ingedeeld. 

Vrijgegeven voor actie. 



RAPPORT VAN KB 

�-
No. 2014/II 

Betreft: STAKING 

Vernomen werd, dat met goedvinden van de E.v.a. en in 

overleg met het Vredescomitéëè volgende E.v.o.-leden zitting nemen 

y � , .1-f....--. - v' ' in he t Havencomite. Voor de Rechter Maasoever: :s-.H.W?,l�DREGT, :KRAAYEN-

ef 'I\ .... 
1 BRINK, TORE�n::I' , OUD�IJK, GANMISOH; voor de Linker Maasoever: 

. x.,�1 J 
� " ./ � , 

',\J " ,�1 v-.- RE.'E\f/.IJK, HOORNWEG, GROENE, DE ROODE, KONIJNENDIJK. 

Het was de taak van deze lieden de staking in de Rotter-

da1nse haven te forceren. 

Voorts was het hun taak, een poging in het werk te stellen 

om de leden van het o.v.B. te dwingen tot samengaan, waarbij de 

havenarbeiders moest worden medegedeeld, dat bij een eventuele 

staking financiële ondersteuning zou worden gegeven aan de stakers, 

mits zij zich lieten inschrijven als lid van de E.v.c· .

. Vrijgegeven voor actie. 
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Aan de Heer Hoofd v1.h1 '�et;>;-'·:* �
Binnenlandse Veiligheidsdiënst 
Javastraat 68 
's-Gravenhage.

Wordt medegedeeld, dat op 19 Augustus 1950 te omstreeks 
7.30 uur (tegen de aanvang van de werktijd) bijgaand pamflet 
nabij verschillende bedrijven werd verspreid. 

I.D. Dordrecht.

1�1,-

� 
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OP·ROE·P 
Aan de werkers van Nederland 

Meer dan 12.00.0 werkers hebëen in äe 
loop van een week hun arbeid gestaakt 

In de Rotterdamse haven liggen de schepen tienzaam aan de kaden. Roerloos steken armen 
van hijskranen in de lucht. Gesloten zijn pakhuizen en graansilo's. Hetzelfde beeld in de 
Amsterdamse haven. Ook hier verstomde het rumoer van de 8-fbiid. 
De honderden taxi's zijn uit het Amsterdamse stadsbeeld verdwenen en op de steigers van 
de bouwwerken is het stil. De straatmakers hebben eveneens de arbeid gestaakt. 

< ' 

WAARVOC>R STRIJ[:)EN DEZE 

ARBEIDERS? ·�
Sedert September van het vorige jaat' stegen de kosten van het levensonderhoud met meer 
dan 10%. 
In dezelfde periode werden de lonen slechts met 5% verhoogd. De koopkracht van de wer
kers daalde stelselmatig. En nog dagelijks wordt het leven duurder. Bovendien staan 
nieuwe verslechteringen voor de deur. :Qe huishuren zullen in eerste aanle� met 15% worden 
verhoogd. Plannen tot volledige afschaffing van de subsidies op verbruiksgoèderen naderen 
het stadium van uitvoerinç-. Deze maatregelen zullen opnieuw de prijzen enorm doen stijgen. 

De Rotterdamse en Amsterdamse havenarbeiders, de taxichauffeurs, de bouwvak
arbeiders en zij die met dezen solidariteitsacties voeren, roepen een krachtig halt 
toe aan de sluip�nde armoede die in de gezinnen van de Nederlandse werkers is 

binnen gedrongen en dagelliks 2ijn slopende werk verricht. 

Zii striiden ·voor loor.1sverhoging 
en. �erbetering .van hun 
arbeidsvoorwaarden 

Zij verscheuren het leugengordijn van de N.V.V.-, K.A.B.- en C.N.V.-besturen, die zich 
schijnheilig met de ondernemers en regerings-vèrtegenwoordigers in de conferentiekamers 
hebben teruggetrokken. Schijnpeilig, omdat hun verzoeken tot instelling van een prijsstop, 
het nemen van prijsbeheersende maatregelen en hun gesprek over de loonvorming in verband 
met de duurte, ten doel hebben, de arbeidersklasse op eèn dwaa.lspoqr te brengen en haa.I: 
str!jdgeest te :verlammen. 

WAT IS DE, WERKELIJKHEID? 
De besturen van N.V.V., K.A.B. en C.N.V. bobben hun volle medewerking verleend aan het 
verhogen van de huishuren. 
Zij lieten geen woord van protest horen tegen het :verlagen en afschaffen :van de subsidies 
op de :verbruiksgoederen. 
Zij juichten in het. naja.ar van 1949 van ga.n.ser harte de devaluatie toe. 

\. 
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Zij verlenen hun volle medewetking aan het tot waanzinnige hoogte opvoeren van de uttgp.. 
ven voor militaire doeleinden· en zijn ijverige propagandisten van een krankzinnige bewa
peningswedloop. 
ZiJ maken in hun haat tegen de volkeren van de Sowjet..Unie en de Volksdemocratieën van 
Oost-Europa,· zelfs gemene �aak met Franco. 
De besturen van N.V.V., K.A.B. en C.N.V. steunen actief en ondubbelzinnig de oorlogsvoor-

• bereiding en offeren daaraan de arbeidersbelangen volkomen op:

De intensieve oorlogsvoorbereiding van h.et bewind Drees.
Stikker kan niet worden uitgevoerd zonder heftige aanvalle� 
op de levensbelangen van het werkende volk. 

Maar de arbeidersklasse wil geen oorlog, wil geen krankzj.nnige bewapeningswedloop en 
milllarden uitgaven voor leger en vloot. 
De arbeidersklasse wil �ede m,et alle volkeren, bestaanszekerheid en sociale vooruitgang. 

Daarom hebben duizenden Amsterdamse en Rotterdamse 
werkers de oorlog verklaard aan armoede en gehre)r en hun 
eisen tot loonsverhoginv- en verbetering van andere' arbeids
voorwaarden dwingend op de taf el van de ondernemers gel�gd. 

Hun vreedzame deIJ.?.Onstraties worden beantwoord met wrede terreur en politiegeweld. 
Maar zij wijken niet omdat ze sterk zijn, voor een rechtvaardige zaak strijden en steunen op 
de solidariteit ·van· de gehele Nederlandse arbeidersklasse. 

Werkèrs van Neilerlanä 

Toont Uw solidariteit met de Amsterdamse en Rotterdamse stakers! 
Steunt hen moreel en financieel! 
Versterkt het leger van strijders tegen arm.oed� en gebrek; voor 
een heter leven! 1 
Sluit de g�lederen! Stelt overal Uw eisen. Vormt één machtig front 
tegen armoede en oorlog! 

VER.BONDSBESTUUR DER E.V.C., 

, 
/ 

(' 

-
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No. 256 U-4-'50 

Onderwerp: Besloten vergadering,gehoude� �oor 
de stakende havenarbeid�rs��ie'\.hier
voor ook het rapport deze��)�s,�e
lijk genummerd en gedateerd}�-

. ACD/ tJ/!'rJ, 1 
2 2 ,A_u.guS..tfus J 9.5..0. 

-----------------------------------------------------------------------

Datum van ontvangst bericht; 

Betrouwbaarheid berichtgever: 

Waardering bericht: 

22 Augustus 1950 

Betrouwbaar 

Betrouwbaar 

Tevens bericht gezonden aan: 

� Medewerkende instanties: 

H.C. te Amsterdam

Geen

1 

• 

Ondernomen actie: Geen

Verslag van een gehouden,besloten vergadering van stakende havenarbei
ders op 21 Augustus 1950,van 13 - 14,30 uur,in gebouw ''Bellevue" te 
Amsterdam.-
Bij het begin van de vergadering,werden door het stakings-comité namen 
van personen naar voren gebracht,die het comité moesten versterken.-
Bij monde van het comit� werd verder nog aan de vergadering voorgesteld 
de voorzitter van de EVC.,afdeling Transport,Hooft (U bekend),eveneens 
als lid in het comi tá op te nemen.-De aanwezige bezoekers hadden op 
dit voorstel alleen maar "ja 11 te knikken,waarop deze aangelegenheid 
geregeld was.-Hooft kreeg-hiejma direct de leiding van de vergadering 
en kreeg het woord.-
Hooft hield een redevoering over de radiorede van Dr. Drees.-
Volgens hem werd er niet gestaakt om te mogen deelnemen aan het over
leg,doch werd er gestaakt voor loonsverhoging.-Dit naar aanleiding van 
het gezegde van de Minister President,dat de Regering niet zou onder-
handelen met de EVC. of een stakings-comit�-
De Minister President sprak ook nog over de spanning tussen de lonen 
en prijzen,zo vervolgde spreker,en gaf toe,dat,terwijl de lonen aan 
een stop onderhevig zijn,de prijzen der levensmiddelen vrij kunnen 
stijgen.-Ook De Bruijn,voorzitter van de K.A.B.,geeft dit toe.-Door 
deze mededelingen heeft onze staking aan kr�cht gewonnen.-We zullen 
daarom ook deze staking doorzetten tot de overwinning.-Volgens deze 
spreker staat de staking er prachtig voor,alhoewel er zwakke plekken 
zijn.-Ten aanzien van het posten door de stakers en het lopen met --
steunlijsten,zal er beter en harder moeten worden gewerkt,deelde spre
ker mede.-Vanaf morgen zal er zwaarder moeten worden gepost.-Er zijn 
in alle delen va n de stad lokalen gehuurd om de 0 Solactie" beter te 
doen verlopen.-
Na deze spreker kwamen nog enige leden van het comité van actie aan 
het woord.-Zij allen wekten de aanwezigen op,de staking door te zet
ten,trots alle pogingen om deze te breken.-

j
Even voor het einde van de vergadering kreeg een der aanwezigen,� 

/ BEEKM.AN van de s.H.B.,ook de gelegenheid iets te mogen zeggen.-
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Beekman becritiseerde het feit,dat er eigenlijk niemand uit de 
vergadëring de gel:genheid kreeg om zijn men:itg naar voren te bren
gen over de staking.-En waar,zo vroeg hij,is onze Landelijke --
Voorzitter,Dirk Kl��sma,toch? Verder vroeg hij,ook namens ande
re belangsteI'Iënden,hoe of het met de uitkering aan de stakers 
stond .-Hij had gehoord, dat er maar f .18 .-per man werd uitgekeerd. 
Als dit zo was,vond hij,lag de staking gauw in de goot.-
Op dat moment werd het Beekman onmogelijk gemaakt om verder te 
vragen of te spreken.-Lieden met een l•�VC .-armband om en het be
stuur( comité) sprongen op.-Door de luidspreker klonk een stem,die 
hem verweet de eenheid van de strijdenden te willen breken met 
zijn gevraag.-Het resultaat was,dat Beekman zonder meer de zaal 
werd uitgeslagen.-
Meerdere aanwezigen hadden,na dit intermezzo,niet meer de moed 
om vragen te stellen of oritiek uit te oefenen op het beleid van 
het comité.-
-------------------------------------------------------------R.4

r 
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Onderwerp; Besloten vergadering van 
stakende havenarbeiders. 

V E R T R O U W E L I J K • 
..., ____________ 

• 

.. 

Verslag van een op 21 Augustus 1950 gehouden 
vergadering van stakende havenarbeiders.-
De vergadering werd gehouden in de beide grote 
zalen van "Bellevue",ingang Leidsekade te Am
sterdam. en werd uitgeschreven door het stakings
comit6 van de havenarbeiders.-
Er werd in twee groepen vergaderd.-De eerste groep, 
van 13 - 14,30 uuf,kon bezocht worden_doo� de hou
ders van de stakerskaart�n,gehümmer.Jt<l....::-1500.-
De tweede groep,houders van de stakingskaä.rten ge
numm�rd 1500 en hoger,vergaderde van 15-30 -17 uur.
De vergadering was uitsluitend toegankelijk voor 
personen,in h·et bezit van een stakerskaart.-

_________ .,.. .. 

De vergadering werd kenbaar gemaakt door een gedane mededeling 
in ee� verspreid pamflet en door een geplaatste annonce in de 
pas uitgekomen stakerskrant.-

De ee;ste vergadering werd bezocht,volgens mededeling,door onge
veer(l80_9.-.1>ersonenJ de tweede vergadering werd bezocht door on
geveer--i200 person�n.-

Te 15,40 uur werd de tweede vergadering geopend door een onbe
kend gebleven persoon.-
Hij heette,namens het stakers-eomité,alle aanwezigen hartelijk 
welkom op de vergadering.-Hij sprak over de geruchten-campagne, 
die de reactie bêzig was te ontketenen om zodoende te trachten, 
de staking te breken.-Hij meende,dat het niet de slechtste vruoh 
ten zijn waar de wespen aan knagen en concludeerde hieruit,dat 
de stakers van de haven op de goede weg waren.-
Als een Minister President het nodig oordeelt,zo ging spreker 
verder,om naar aanleiding van de staking voor de radio een rede
voering te houden,dan bleek het wel,dat de arbeiders sterk staan 
in hun gerechtvaardigde strijd.-Spreker memoreerde nog,dat ver
schillende stakers een schrijven van hun directie hadden ontvan
gen om vandaag weer op het werk te komen.-Gelukkig,zo meende hij 
waren er maar enkele personen geweest,die gehoor aan deze oproep 
hadden gegeven.-
Daarna kreeg een eveneens onbekend gebleven persoon van het comi 
t6 het woord.-
Hij deelde de aanwezigen mede,dat het comité,vanwege de vele 
werkzaamheden,te klein was geworden.-Hij stelde de vergadering 
voor nog enkele kameraden in dit comitá op te nemen.-Hij zeide, 
dat aan dit voornemen door de vorige vergadering de goedkeuring 
was gehecht.-Een tweetal in de zaal aanwezige personen werd ge
vraagd zitting te willen nemen in het comité.-Beide bedankten 
echter voor de eer.-Daarna werd/peen ander tweetal aangewezen.
Deze gingen,alhoewel aarzelend,acooord met de benoeming.-Zij 
zijn genaamd, J. Kaspers(phonetisch gespeld)van de Mij.Nederland
(nadere gegevens niet bekénd) en
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(nadere gegevens niet bekend) en Petersson(nadere gegevens 
niet bekend) .-De vergadering keurde deze '6enoeming, bij ha.ni>P
steking, goed.-
Hierna werd het woord gegeven aan �Matthijs HOOFT,geboren 
te Amsterdam,l-4-'94(U bekend).-
Hij zeide ongeveer als volgt: 
" Kameraden,Minister President Drees vond het nodig,verschenen 
Zaterdagavond een toespraak door de radio te houden.-Deze 
toespraak was in hoofdzaak gericht tegen de stakende havenar
beiders,boawvakarbeiders en alle andere arbeiders,die strij
den voor een verbetering van hun levenspeil.-
De Minister President vond het ook noodzakelijk een aanval te 
richten op de EVC. en de Commanisten.-We hebben dit al zo vaak 
in de burgerlijke pers kunnen beluisteren,dat het eigemlijk 
geen nieuw geluid voor on�is.-
Toen Drees in 1948 Minister-President werd,zeide hij,dat de 
Regering een constructieve loon-en prijspolitiek zou gaan voe
ren.-Wij hebben ondervonden wat het zeggen wil,als de Regering 
een constructieve politiek gaat voeren.-De praktijk is,dat de 
prijzen van de levensmiddelen met sprongen omhoog gingen,de 
winsten van de ondernemers ginggen omhoog,doch de loonstop 
werd met ijzeren hand gehandhaafd.-Met Januari kunnen de ar
beiders 15 % huur meer betalen voor hun woningen en noem maar 
op,allemaal zegeningen van de constructieve politiek die de 
Regering voert en welke door Minister President Drees zijn be
loofd gewo:rden.-In zijn rede erkende Drees,dat de spanningen 
tussen lonen en prijzen te hoog zijn,hiermede toegevende, dat 
er van de constructieve politiek niet veel is terechtgekomen. 
Wel worden er zonder meer enorme bedragen uitgetrokken voor 
het oo:rlogsbedrijf.-Hiervan wordt echter geen ophef gemaakt 
voor de radio of in de pers.-Dit behoeven de arbeiders niet 
zo precies te weten.-Drees zeide ook nog,dat er geen onderhan
delingen zouden worden gehouden met de EVC.of met de stakings
comit.é•s.-Kameraden,hiervoor staken wij ook niet; het gaat 
niet om het overleg maar het gaat om betere levensvoorwaarden 
af te dwingen.-Overal in de gezinnen van de arbeiders is een 
tekort in de kas,dit willen we veranderd zien.-Ik wil ook nog 
wijzen op de manier,waarop een stelletje schurken bezig zijn 
om het moreel van de stakende arbeiders te breken.-Er komen 
betaalde schurken bij de stakende Unie-leden op huisbezoek 
om te trachten hen met allerlei leugens te bewegen weer aan 
het werk te gaan.-Zij verkondigdengisteren de leugen,dat de 
staking,met ingang van vandaag,zou zijn afgelopen.-
Van den Brink,een bestuurder van de christelijke organisatie, 
onthei!igêe de Zondag door de leden van deze bond een telegra 
te sturen,dat zij Maandagmorgen om 7 uur zich in werkkleding 
moesten melden aan kantoor,Marnixstraat ,99.-Geheimhouding 
werd dringend verzoght.-Kameraden,jullie ziet het,de smerigste 
methoden word�door de reactie aangewend om te trachten onze 
strijd te breken.-Daarom,zet door,we zijn op de goeie weg.
Jullie hebt het aan de taxi-chauffeurs kunnen zien wat een 
massale,eensgezinde strijd kan betekenen.-Zij he bben,na 120 
uur te hebben gestaakt,de strijd gewonnen.-Dit is een prach
tig resultaat wat solidariteit kan bereiken,laten wij ons daa 
aan spiegelen kameraden.-Wij willen een loon,dat voldoet aan 
onze levensbehoefte.-Wij blijven sterk en zullen moedig ver-
der strijden.-De armoede heeft de arbeiders in een hoek ge-
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gedreven.-Op voor de 10 % loonsverhoging.-" 
Een matig applaus uit de zaal is de belonifig voor de spreker. 
Daarna wordt door een ander,eveneens onbekend gebleven,lid 
van het stakingscomit6 het dagëJa.ds( "De Volkskrant" becriti
seerd en wel voornamelijk het gepl aatste stuk op de voorpa
gina,getiteld "Stakingen een schande voor de arbeiders,een 
schande voor de Regering".-
Hij tracht daarna de aanwezigen te bewegen,meer activiteit te 
ontplooien bij de steunactie.-Men moet,zo zegt spreker,geen 
valse schaamte tonen wij dit werk.-Het is een eer voor een 
arbeider om te geven voor dit doel en het moet voor de arbei
der die met de steunlijst loopt,eveneens een eer zijn dit te 
doen.-De reactie spreekt van "De bedelnap der stakers, t•trek 
je hier maar niets van aan kameraden.-Denk er om,dat onze 
strijd geld kost,veel geld.-
Daarna komt e en bezoeker van de vergadering, aangekondigd als 
een Ni�.V.er,aam het woord.-Hij zegt,dat zijn bestuur hem had 
medegedeeld,dat de verbetering tussen lonen en prijzen in een 
vergevorderd stadium verkeerden.-De besprekingen waren zover 
gevorderd,dat deze verbetering zeker niet lang meer op zich 
zou laten wachten.-Hij wist thans echter,dat deze besprekinge 
pas 14 dagen ge:lden waren begonnen.-Zo zien jullie,zo richt 
hij zich mmmam•pathetisch tot zijn kameraden,ik ben altijd 
met een kluitje in het riet gestuurd door mijn eigen bestuur. 
Kameraden,zo gaat hij verder,wij zijn daarom7àe goeie weg, 
gaat door met staken tot de uiteindelijke overwinning.-
Ook hij krijgt maar een matig applaus uit de zaal te incasse
ren.-
Een vaste arbeider bij de K.N.S.M. krijgt daarna het woord.
Hij zegt,dat ze met z'n allen de strijd tegen de reactie heb
ben aangebonden en dat ze niet alleen staan in de strijd voor 
betere levensvoo:rwaarden.-.Als we schouder aan s chouder staan, 
zo zegt hij,zullen w e  winnen.-Hij deelt verder mede,dat hij 
een brief van zijn directie heeft ontvangen,waarin hij aange
maand wordt het werk te hervatten.-Doet hij dit niet,dan kan 
hij zich als ontslagen beschouwen.-Kameraden,zo zegt hij,--
laat je niet bangmaken;van verleden jaar heb ik ook nog zo'n 
vrief.-Het is allemaal.maar bangmakerij.-
In de kranten staat,dat in Rotterdam een gedeelte van de sta
kers weer aan het werk zijn gegaan.-Geloof me,kameraden,alle
maal leugens,allemaal werk van de reactie.-Laat je niet be
donderen,zet de strijd voort,dan winnen we hem.-

De als voorzitter fungerende persoon zegt daarna nog,dat de 
kameraden mhet moeten denken, dat ze met vacantie zijn.-Er 
moet gepost worden en daaraan mag niemand zich onttr�kken.
Hij waarf:.-chuwde de aanwezigen niet te luisteren naar de "ge
ruchten-CMftltrale.-Wij zullen U,via onze stakingskrant op de 
hoogte houden.-Morgenochtend om 7 uur,verwacht ik jullie alle 
in de haven.-We zullen dan de haven intrekken om ons te laten 
zien aan onze kameraden,die nog aan het werk zijn.-Misschien 
krijgen zij dan zoveel schaamte,dat ze van schaamte in de 
grmd zinken.-

De vergadering was te 16,50 uur beeindigd -Over h t h • e ge !U;
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geheel genomen was de stem ming op de vergadering niet erg en t
housiast.-De diverse sprekers werden,door personen uit de zaal, 
geen enkele maal in de rede gevallen.-De vergadering had een 
opmerkelijk rustig verloop.-De gehele vergadering bleek er op 
gericht te zijn de stem ming van de stakers een beetje op te 
schroeven.-
Bes lui ten of dergelijke werden op deze vergadering niet genomen. 
Over het verloop van de eerst gehouden vergadering,is met geen 
w oord gerept gew orden.-
-----------------------------------------------------------R.5 
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22 Augustus 1950. 

Onderwerp: Havenstaking georganiseerd door E.v.a. te Amsterdam. 

------------------------------------------------------------------- \ 
----

Datum vam ontvangst bericht: 
(Betrouwbaarheid berichtgever: 

� Waardering berich�: 
Tevens bericht gezonden aan: 
Medewerkende instanties: 
Ondernomen actie: 

• 

22 Augustus 1950. 
betrouwbaar. 
betrouwbaar 
H.C. Amsterdam.
geen. 
Geuniformeerde politie
op de hoogte van de te 
verwachten actie gebracht •

In het geboµw "De Valk" te Amsterdam, waar alle stakende �.v.c.

en O..!!..S._eorgahiseerde havenarbeiders in de ochtenduren aanwezig 
moeten zijn om hun stakerskaart af te laten stempelen, is heda:i 
morgen - 22-8-50 - een reorganisatie ingevoerd, waardoor het 
afstempelen langer duurde als gewoonlijk. 
De stakers werden in groepen doorgelaten tot de zaal waar de 
afstempeling plaats vond. Aan elke groep werd door het staking 
comité medegedeeld, dat dit comité ttt de conclusie was gekomen 
dat he� pQst.§!l gê�n zin meer heeft, dat de werkwillige, gedekt 
door Ue politie, gewoon zijn gang gaat en als men zo iemand wil 
aanhouden, de politie er op los slaat. 
Het stakings-comité deelde mede thans een andere werkmethode 
bedacht te hebben en wel de volgende. 
De namen en adr�aen van de werkwilligen worden verzameld. 
Iedere sJ;.aker wordt ingedeeld in een groep van 10 man, welke 
groep onder leiding van een voorman-con�roleür KÖmt te staan. 
Deze voorman-controleur neemt de stakerskaarten van de tot 
zijn groep behorende stakers in en deelt hen mede, waar en 
op welk tijdstip zij zich moeten verzamelen. Op deze verzamel
plaats krijgen de stakers hun stakerskaart terug, voorzien 
van een stempel. 
De bedoeling is om met deze knok- of terreurEloegen de werk
willigen thuis op te vangen an hun huisgenoten te molesteren, 
om hierdoor de lust bij de werkwilligen om aan he.t werk te 
gaan, aanmerkelijk te doen minderen. 
Tegen l? à 17,30 uur, als de werkwilligen thuis komen, moeten 
deze groepen spectakel maken voor de woning van de werkwillige 
waardoor op vele plaatsen in de stad tegelijkertijd opstoot
jes zullen ontsta.an en de politie niet in staat zal zijn alle 
werkwilligen te beschermen. 
Het stakings-comité verwacht van deze wijze van optreden veel 
succes en verwacht, dat het aantal werkwilligen hierdoor sterk 
terug zal lopen. 
Aan een ander deel van de stakers zal worden opgedragen deel 
te nemen aan het werken met steunlijsten, z.g •. s.o.L. lijsten. 
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West: 

Zuid: 

Oost: 
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Hiervoor zullen speciaal mensen worden aangewezen, die in het 
bezit zijn van een rijwiel. Zij zullen opdracht krijgen om in 
groepen van 6 personen, de omliggende plaatsen met steunlijs
ten te bewerken. Deze groepen zullen ook van spoor en boot g.e
bruik maken om in verschillende plaatsen deze s.o.L. collectie 
door te voeren. 
Ook zal een aantal stakers worden opgedragen om zich 's-avonds 
te 19,30 uur te melden op de hierbij gaande adressen of plaat
sen om deel te nemen aan de s.o.L. collecte, die op deze 
plaatsen straatsgewijze zal worden ingedeeld. 
De stakers d1it,hiervoor zullen worden aangewezen, zullen pas 
nadat zij hun taak volbracht hebben, van de voorman-contro
leur een merkteken op hun stakerskaart krijgen, waarna de vol
gende dag hierop een stakersstempel zal worden aangebracht. 
Voor ieder gemist stakersstempel, zal een dag stakersuitke
ring worden ingehouden • 

De knok- en terreurploegen treden op 22-8-50 te l? uur in 
werking. De S.O.L. actie is reeds in de morgen van 22-8-50

ingegaan, terwijl de avond-actie hiervoor ingaat op Woensdag 
23-8-50.

De namen en adressen van de avondbijeenkomsten zijn: 

Balboaschool, 
Gebouw "Bellamy" 

De Lange Pier: 
West einde 

De Archipel: 
Het Wijnvat: 

Balboastraat 
Bellamystraat 
Wittenstraat 28. 

Gov.Flinckstraat 64

1/'Testeinde 3 

Minahassastraat 1 
Iepenplein 27 

Centrum: FeestgEi:ouw Assendelft 
Ons Genoegen 

Assendelftstraat 
Elandstraat 
Gr.Wittenburgerstraat 39 
School A.N.J.v. 

Noord: 

Het Eiland 
De Wittenstraat 

Hulpschool Laanweg 
Zonnehuis 

Laanweg 
Zonneplein. 

E I N DE. 
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Onderwerp: Openbare vergadering 
voor veemarbeiders. 

D I EN S T G E H E I M. 
------------

! 24AUS.�j

1 ACO/ tJ! 61; ·-
1 -, 

23 .Augustus 19 50. 

Verslag van een op 22 Augustus 1950 gehouden 
�penbare vergadering voor Veemarbeiders,werk
zaam biJ Blauwhoeden-vriesseveem,Leidsche-Oran
je .Nassauveem en het JUJ1sterdams westelijk mtre
p$t, in gebouw "De Valk", Valken burgerstraat 105 
te .Amsterdam.-
De vergadering zou om 20 uur een aanvang nemen.-

De vergadering werd kenbaar gemaakt door een geplaatste annonce 
in het dagblad 11 De Waarheid" ,d.d. 22 AUgustus 1950 .-

De vergadering werd bezocht door ongeveer 80 personen.-De capa
citeit van de zaal is 250 zitplaatsen.-

Aan de bestuurstafel,welke op het podium was geplaatst,hadden 
twee personen plaatsgenomen.-De als secretaris f'Ungebende per-

/1 soon, bleek genaamd te zijn, .tfEIJMER(nadere gegevens niet bekend) •
De als voorzitter f'ungerende persoon bleek genaamd te zijn, 

"1 V-ERHOEVE.-.1:iij is waarschijnliJ"k identiek aan,,iillem .tlendricus
r--1 Cornelis VEREIOEVE,geboren te .Amsterdam,10-3-'86,wonende te Am

sterdam,Tugelaweg no.55 I(U bekend).-
Versieringen of leuzen waren niet in de zaal aangebracht.-

Om 20, 20 uur opende Verhoeve de vergadering en deelde mede,dat 
deze verg§.__<lering_ uj._tslüitend als eep. perso.neelsve�gadering moest 
worden beschouwd.-]hkele in de zaal aanwezige personen,schuiten
voerders,werden door hem dan ook verzocht de vergadering te ver
laten en zich te begeven naar de vergadering van s tekende haven
arbeiders, welke werd gehouden in 11De .Apollohal" eveneens te Jun
sterdam.-Deze personen verontschuldigden zich en verlieten de 
vergadering.-
Daarna werd in de vergadering uitsluitend beraadslaagd over pun
ten van huishoudelijk belang voor de veemarbeiders.-Er werden 
een 16-tal grieven besproken.-Deze grieven waren in hoofdzaak 
het verstrekken van koffiegelden bij bepaalde werkzaamheden,de 
uitkering van ziekengelden,arbeidp van jeugdige personen e.d •• -
Alle 16 punten,die werden besproken in de vergadering,zullen 
eveneens worden besproken met de Directie van de Vemen.-Zij had
den niets te maken met arbeidsvoorwaarden of met de staking in 
de havens.-Wel werd door de voorzitter aan de aanwezigen ge
vraagd,wie van hen meewilde naar de Directie om deze punten te 
bespreken.-Geen der aanwezigen had hier echter zin in,zodat be
sloten werd,dat een en ander door de voorzitter en de seäreta
ris zou worden opgeknapt.-
Daarna W8J.'d een inleiding gehouden door de secretaris over de 
aanleiding van de havenstaking en het verloop van deze sta
king.-Omdat na afloop van deze inleiding,de uitslag van de ver
gadering van stakende havenarbeiders in de "Apollohal" nog niet 
bekend was, werd besloten om geen besmette goederen in de vemen 
te verwerken.-

-2-
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Door :an.kale aanwezigen werd aan het bestuur gevraagd,wat als 
besmet werk moest worden beschouwd,temeer nu de staking in 
Rotterdam was opgeheven.-
De voorzitter deelde mede,dat dit niet zo gemakkelijk was uit 
te maken,doch dat de praktijk dit wel zou leren.-Bij twijfel
gevallen moest de Bond geraadpleegd worden.-

In verband met een uitgegeven pamflet van de bouwvak:patroons, 
waarin stond vermeld,dat de arbeiders geselecteerd zouden wor
den bij het opnieuw te werk stellen,werd besloten een motie 
aan de pers aan te bieden.-In deze motie werd sterke afkeuring 
uitgesproken over de methode van deze patroons.-
Deze motkie werd met algemene stemmen door de vergadering goed
gekeurd.-

Te 22,30 uur werd de vergaderin.g,met een kort woord van de voor
zitter,voor gesloten verklaard.-
De vergadering had een rustig verloop.-Hij de uitgang van de 
zaal werd een coJ.:ecte gehouden voor de stakende havenarbeiders. 
Er waren maar enkele personen,die aan deze collecte offerden.-

\ 
Opgemerkt dient te worden,dat VE'.RHOEV'E in een samenspraak met 

t, een der aanwezigen,mededeeld� geen communist te zijn,doch dat
Û� hij wel lid was van de EVC.en dit,ondanks alles zeker zou blij-

- ven.-
---------------------------------------------------------R.5

Tevens verzonden aan: 

$-t .\�,

B.M. te .Amsterdam en
H.C. te .Amsterdam.



/ /r) 11.iAV 
/ I .D. No. 790 1\IY' ..
' 

DIEl'TSTG.rfüEIIlll. 

Onaerwerp: Havenstaking . 

Zaterdag 19 Augustû.s 1950 werden, omdat de zaal te klein 
voor het totaal aa..ntal bezoekers bleek, twee elkaar onmiddellijk
opvolgende o::Q_enbare vergaderingen door het "Comité van Actie vari
de stakende havenarbeiders te Rotterdam" gehouden in ge ouw 
"Odeon" aan de Gouvernestraat te Rotterdam. 

De eerste, die duurde van omstreeks 10 uur tot 10.45 uur, 
werd bezocht door circa 3.Q.00 personen; de tweede duurde van om
streeks 11 uur tot 11.30 uur en werd bezocht door circa 1500 

L , personen . 
� In beide vergaderingen trad van Reeuwijk, Johannes, ge-

boren 29-1-1904 te Rotterdam (bekend) als voorzitter op en daar
enboven traden als sprekers op: 

ft Barendregt, Pieter, geboren 16-5-1908 te Rotterdam (bekend); 
+• Jacobs, Cornelis, geboren 10-5-1909 te Rotterdam (bekend); en: 
+1 Bossers, Pieter, geboren 12-3-1897 te Amsterdam (bekend), die

sedert 18-8-1950 deel uitmaakt van het 11 0omi té van Actie". 
Nieuwe gezichtspu..nten werden niet naar voren gebracht.Aan

gemaand werd tot dQ.o.l:'staken en het tot het uiterste opvoeren 
van de steunactie. Verzekerd werd dat men van de stakingsuit
kering voor deze week zeker kon zijn. De nadruk werd er op ge
legd, dat het antwoord thans aan de Regering is en niet meer aar:
de havenarbeiders. �- -- --

D�stemming in deze beide vergaderingen was opmerkelijk 
minder enthousiast dan in de vorige, waaraan de mededeling, dat 
d�taltingsuitkering voor hen die minder dan f. 10.- van de 
Haven Arbeids Reserve (H.A.R.� hadden ontvangen pas morgen te 
16 uur ·en voor de overigen overmorgen te 8 uur aan de stakings
lokalen zou plaatsvinden, niet vreemd was. 

Men voelde deze bijeenroeping ter vergadering kennelijk 
als een "zoethoudertje". Men ging kalm ui teen. 

In dit licht dient ook de Jo�dag, 20 Augustus 1950 te
10.30 uur in gebouw "Odeon" bijeengeroepen vergadering van 
vrouwen van stakende havenarbeiders te worden bezien, die uiter 
aard j .1. Vrijdag het verlies van inkomsten het zwaarst hadden
moeten voelen. 

De vergadering werd door slechts 300 personen, onder nie
nog vele mannen, bezocht. 

Vanzelfsprekend werd hier besloten de stakingsleiding te 
blijven steunen, te adviseren tot voortzetting van de staking e
mede te doen aan de actie .IZ!i!:± met de steunlijsten. 

Ook deze bezoekers gingen kalm uiteen. 

Op Maandag 21 Augustus 1950 te 15 uur werd opruileuw door 
het "Comité van Actie van de Stak.ende Havenarbeiders te Rotter
dam" in gebouw "Odeon" een openbare vergadering gehouden, welke 

._ bez<?.S_h} ,��rd door circa 1500 personen. --- De meningen omtrentriét al dan niet voortzetten der sta
king bleken zeer uiteen te lopen. 

Hieronder volgt een kort verslag . 
.+lvoorzitter: Hoornweg, Pieter, geboren 20-6-1903 te Rotterdam 

(bekend). 
Barenirettt, P., voornoemd, houdt weer zijn bekende betoog "S'p'O'öl:' an tot doo�en, doet nogmaals een dringend beróep op 
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de stakers om vertrouwen te blijven stellen in het "Comité van 
Actie" en geeft in verband met de gestelde vragen en onder de 
arbeiders onderling gerezen moeilijkheden en ontevredenheid 
een uitgebreide beschouwing over de stakingsuitkering. 

Spr. zet uiteen, dat het "Comité van Actie" administraT
tief niet geschoold is, dat de steunlijsten pas aa� het einde 
van de ,;veek het land zijn ingezonden en dat men dus onmogelijk
kan verlangen reeds au een volledige uitkering te ontvangen. 

Spr. deelt mede, dat door het comité totaal uitgekeerd 
is een bedrag van f. 35.000.-, waarvan slechts f. J.000.- door 
middel van steunliijsten is bijeen gebracht, terwijl het restant
ad. f. 29.000 door de E.v.a. ter beschikking is gesteld. 

Waar het comité hier niet alleen had te zorgen voor de 
E.V.C.leden, doch ook voor de circa • 4.000 ongeorganiseerden, 
was het noodzakelijk het bedrag van f. 35.000.- uit te smeren 
over deze hele groep. 

/ Na langdurig beraad besloot het comité dat aan de gehuw-
/ den maximaal f, 18.- p.w. en aan de ongehuwden f. 10.- p.w. 
/ zou uitgekeerd \\•orden. Van deze bedragen zouden de gelden, wel

ke van de H.A.R. ontvangen werden, afgetrokken worden. (Door de 
H.A.R. werd Vrijdag per arbeider gemiddeld f. 16.- uitgekeerd,

'zodat het comité slechts gemiddeld f. 2.- per gehuwde staker 
·�uitkeerde. Opm. I.D.). � - Spr. zegt toe, dat waar de steunlijsten pas a.s. Woens

dag volledig binnen zouden zijn, de volgende week de uitkerin
gen vlotter zullen geschieden. 

Het gehele corräté, zegt spr., is voor doorstaken. Dan 
alleen zal de strijd gewonnen kunnen worden, doch niet het co
nuté, maar de arbeiders hebben te beslissen of er doorgestaakt 
zal worden. 

Door een aantal havenarbeiders worai hierna het woord ge
voerd, waarbij slechts enkelen zich ronduit voor"doorstaken" 
uitspreken. 

Als laatste discussiant werd het woord gevoerd door Jacobs 
c., voornoemd, die in een gloedvol betoog tot doorstaken aan
maant. 

Barendregt, P. meent dan, dat uit het gesprokene de con
clusie moet worden getrokken, dat allen voor doorstaken zijn, 
doch wil de vergadering door middel van een stemming een be
sluit laten nemen. 

Na veel geharrewar en wederzijdse interrupties wordt be
sloten, dat zij, die voor voortzetting van de stelring zijn, aan
de ene zijde van de zaal moeten gaan staan en zij, die er tegen
zijn aa.n de andere zijde. 

Bij een groot deel der aanwezigen valt ook dit besluit 
niet in goede aarde, daar dit huns inziens geen "vrije" stem
ming is, hetgeen reeds blijkt door ui troepen als "intimidatie", 
11 onder kruiper" , "Maffer", enz •• 

De voorzitter zet toch zijn zin door en daarna blijkt, dat
minstens de helft van de aanwezigen zich slechts schoorvoetend 
aan de zijde ::ir.aruriRxzaax van de stakers plaatst. 

Tenslotte blijkt de uitslag zo te zijn, dat circa 9of,, der
aanwezigen voor voortzetting der staking is. 

Barendr��t, P. zegt, dat dus zal worden doorgestaakt. De 
rest van zijn etoog gaat door onderling geschreeuw verloren. 
Bij het uitgaan der zaal en op straat worden nog even groepjes 
gevormd!:, welke meermalen op zeer heftige wijze het vóór en tegen
van de voortzetting bespreken. 

Kalm gaat men daarna uiteen. 
-o-o-o-o-o-0-0-0-o-

In de loop van de morgen waren vanwege"de Waarheid" pamfletten verspreid, waarin op Dinsdag 22- en Donderdag 24 Augus-
-tus-
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tus gratis filmvoorstellingen werden aangeboden aan de stakers. 

Ter ondersteuning van de strijd der havenarbeiders werd 
door de E.V.c., afdeling Rotter�am op Maa.i:idag 21.A�gustus 1950 
te 20 uur een openbare vergadering belegd in de Rivièra-Hal te 
Rotterdam, welke bezocht werd door slechts 900 personen, onder 
wie circa 350 vrouwen. 

Een kort verslag ervan volgt hieronder • 
.+ lNooter, Hendrikus Jacobus, geboren 20-11-1920 te Amsterdam 

(bekend) opent te circa 20.30 uur de vergadering met een kort 
woord van welkom en zegt, dat het gehele Nederlandse volk in 
beroering is gebracht door de loon- en prijspolitiek van de re
gering. 

Door de door de regering gevoerde oorlogspolitiek wordt 
het Nederlandse volk tot op het merg uitgebeend, zijn de span
ningen in hevigheid toegenomen en vonden deze te Rotterdam 
en Amsterdam hun climax in de stakingen van de havenarbeiders, 
taxichauffeurs. en bouwvakarbeiders. 

Spr. zegt, dat tot zijn genoegen hedenavond ook een paar 
Amsterdamse kameraden, die in volle strijd staan, het woord 
zullen voeren, stelt de vergadering voor deze sprekers eerst a 

, bod te laten komen en tenslotte kameraad Berend Blokzijl . 
;}- 1 Holleman ( nadere personalia niet bekend) zegt een Am.ster--

damse bouwvakarbeider ·l;e zijn en de warme strijdgroeten van de 
Amsterdam.se bouwvakarbeiders over te moeten brengen aan de 
Rotterdamse haveh..arbeidérs. 

De Amsterdamse bouwvakarbeiders staan reeds 14 dagen in 
strijd, betoogt spr., en zullen hun strijd niet eerder staken, 
voordat de steenzetters hun eerste 5% krijgen uitgekeerd, 

De bouwvakarbeiders worden thans beschuldigd de woning
bouw te saboteren, doch het is onze regering, die saboteert en 
die wel geld beschikbaar stelt vqor oorlogsdoeleinden, doch 
niet voor woningbouw, scholen, z�"'k.enhuizen, sanatoria, etc •• 

In deze politiek wordt zij gesteund door de Unie-bonden, 
die zich wel achter de regering, doch niet achter onze acties 
plaatsen. Ondanks intimidatie van de werkgevers in Amsterdam 
hebben de bouwvakarbeiders eenparig geweigerd het werk te her-

' vatten of als onderkruiper dienst te doen.f- I Diäkstra( nadere personalia hier niet bekend), die zegt 
lid van et N.V.V. te zijn en lid van het Comité van Actie van 
de Amsterdamse Havenarbeiders, zegt, dat in de geest der N.V.V. 
ledenl� een verandering is gekomen en dat men weigert nog 
langer naar de praatjes van Ad. Vermeulen te luisteren. Vele 
N.V.V.-leden vragen zich af, waarom steeds de EVC het spit�voor
de arbeiders moet afbijten en de andere bonden zich altijd af
zijdig houden. Spr. zegt, dat "wij" hedenmorgen in Amsterdam 
een goede vergadering hebben gehad, waarin besloten is de strijd
met onverminderde kracht voort te zetten, doch ''wij" moeten he
laas constateren, dat de reactie kans gezien heeft in het Rot
terdamse front een bres te schieten. Dit moet "ons" echter niet 
ontmoedigen, want eensgezind zullen "wij" de strijd voortzetten 

• totdat de overwinning behaald is.-f-! 1 Kemper Ç nadere personalia hier niet bekend), een Arnster-
damse havenarbeider, die zegt lid te zijn van de EVC-ABT en van 
de stakingsleiding, zet uiteen, dat te Amsterdam niet wordt ge
streden voor de Rotterdamse kameraden, doch voor een loonsver
hoging van 10% voor alle arbeiders. Ondanks intimidatie en ter
reur, waarvan "wij" te Amsterdam heel veel last hebben, gaat de 
staking onverminderd voort, ja breidt zij zich zelfs nog uit. 

- Spr-
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Spr. waarschuwt met klem tegen de stakingsbrekers, reacti
onnaire elementen en het "gepraat" van de Uniebonden. Spr. 
betoogt nogmaals, dat de strijd van de arbeiders door ter
reur en intimidatie, vooral van de zijde van de Amsterdamse 
Poli tie - door sp.làl'..er vergeleken met de ttGrüne Polizei" -
stukken zwaarder is dan die te Rotterdam, doch dat ondanks 
dit alles zal worden doorgestreden tot de overwinning be
reikt is. 

Blokzijl, Berend, (bekend) zegt, dat gedurende de 
laatste weken zeer belangrijke gebeurtenissen hebben plaats 
gevonden in de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Als 
een vloedgolf spoelden de stakingsactie's over de twee 
grootste steden van Nederland. Spr. zegt dit verzet van de 
arbeiders te zullen belichten vanuit het gezichtspunt der 
arbeidersklasse en wijst allereerst op de devaluatie, die 
in plaats van een bloedtransfusie een aderlating was. De 
kosten van het levensonderhoud zijn sinds de devaluatie 
met llfo gestegen, de lonen slechts met 57;, dus de koop
kracht is met 6% gedaald. Dit zijn de officiële cijfers, 
doch de werkelijkheid is nog veel slec�ter, daar verschil
lende categorieën van werknemers de 5fo niet ontvangen heb
ben� Bovendien moest de arbeidsprestatie verhoogd worden, 
zodat in wezen van een loonsverlaging gesproken kan worden. 
Het opheffen van de subsidie's op de levensmiddelen, de 
toegestane huurverhoging en het loslaten der prijzen heeft 
slechts geleid tot toenemende spanningen tuasen lonen en 
prmjzen. Door al deze spanningen.is de toestand zo ondraag
lijk geworden, dat de Uniebonden zich genoodzaakt hebben 
gezien opnieuw drie eisen aan de regering te stellen en 
wel: 

le. Prijzenstop; 
Be. Prijsbeheersing" en 
3e. Herziening der lonen. 

'\ Deze eisen van de Uniebonden vormen de zoveelste poging van
de Uniebonden om de arbeidersklasse van de strijd af te 
houden en de illusieLte brengen, dat weldra een prijsver
laging zal volgen. Spr. zegt, dat het N.V.V., met Ad. Ver
meulen als woordvoerder, deze tactiek reeds sinds 1946 
voert, doch dat de vertegenwoordigers van de Uniebonden, 
die zitting hebben in het Parlement, daar de verarmingspo
litiek van de regering steunen en daardoor mede helpen de 
koopkracht van de arbeidersklasse te verlagen. De arbeiders 
laten zich echter niet langer bedriegen en in .Amsterdam en 
Rotterdam is men.in verzet gekomen tegen de loon- en prijs
politiek van de regering. Spr. geeft dan een overzicht over 
de huidige stakings-actie's en zegt, dat door het eensge
zind optreden der arbeidersklasse de reactie een ogenblik 
met stomheid was geslagen. Reeds spoedig lanceerde zij ech
ter de leugen- en lastercampagne en de gehële burgerlijke 
pers ondersteunt deze, waarbij wordt tqegegeven, dat de 
nood hoog is, doch dat dit door de communisten wordt uitge
buit om hun duistere doeleinden na te streven. "Wij" hebben 
slechts een doel, zegt spr., en dat is het dienen van het 
belang van de arbeidersklasse en wanneer men dus bang is, 
dat de communisten uit de huidige toestand winst zullen 
behalen , geeft dan de arbeiders 10% loonsverhoging, dan 
neemt men de communisten de wind uit de zeilen. Hier doet 
echter het aloude argument van de reactie tegen de vooruit
gang weer opgeld, want 40 jaar geleden waren .net de "rooien' en nu zijn het de 11 communisten". D - eze-
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Deze strijd heeft echter slechts 1 brandpunt, n.l. 
looösverhoging en betere arbeidsvoorwaarden. Als hieraan 
voldaan,word t zal men de arbeid met vreugde hervatten. 

Zaterdag moest zelfs Drees erkennen, dat de spanningen 
steeds toenemen, dat van prijsverlaging geen sprake ken zijn 

' en dat er dus loonsverhoging zal moeten komen. Hierna kreeg 
Drees een woede-uitbarsting en moesten de communisten en de 
EVC het ontgelden, waarbij hij uitdrukkelijk vaststelde, dat 
met ons nooit onderhandeld zou worden. "Wij" vinden het niet 
erg, zegt spr., als de verbeteringen voor de arbeiders maar 
worden ingevoerd. Daarnaast was zijn rede een rechtstreekse 
aanval op het strijdende arbeidersfront en heeft de reactie 
hem gebruikt om ons opnieuw angst aan te jagen. Door al deze 
terreur en intimidatie is de stootkracht van de arbeiders 
reeds afgenomen, behalve in Amsterdam, waar door verhoogde 
stakingsactivitéit een klinkend antwoord aan de reactie is 
gegeven. In Rotterdam heeft de aanval van de reactie meer 
succes gehad en wij moeten nu de lessen trekken uit de ge
beurtenissen van de laatste dagen. Spr. geeft dan een over-

. zicht over de geschiedenis van de na-oorlogse vak.beweging 
in Rotterdam, zegt, dat hier steeds grote verdeeldheid heeft 
geheerst, die haar hoogtepunt bereikte bij de scheuring van 
de EVC. Wij kregen toen 5 organisaties (NVV, KAB, CNV, OVB en 
EVC), die tezamen echter slechts 40% van de havenarbeiders 
vertegenwoordigen. 6Cljf, is dus ongeorganisee�d en door dit 
grote percentage groeide het onderlinge wantrouwen en kreeg 
de reactie de kans haar uitbuitingspolitiek te voeren. De toe 
nemende spanning bracht echter weer eenheid, eensgezind liep 
men de haven uit, doch de vreugdeBoes over de herwonnen een
heid bleek zo zwak, dat reeds de eerste grote aanval van de 
reactie een deuk te weeg bracht. Hierbij bleek, dat het pro
bleem van 5 organisaties nog steeds bestaat en hoewel "wij" 
de leiding aanvaard hebben van de door de arbeiders gekozen 
stakingsleiding, hebben de overige bonden dit niet gedaan, 
waardoor de eerste moeilijkheden reeds ontstonden. Wij als E 
EVC voelden ons mede-verantwoordelijk voor de 60% ongeorga
niseerden, hebben onze gelden ter beschikking gesteld van de 

\ stakingsleiding, waardoor onze eigen mensen de reglementair 
� voorgeschreven f. 24.- plus f. 1.50 per kind niet ontvingen, 
1 iets wat bij de EVC-leden misverstand en verwarring heeft ge

wekt. Wij moeten echter goed begrijpen, dat ons parool moet 
zijn, dat alle arbeiders strijdbaar blijven en hadden wij 
onze eigen leden de voorgeschreven stakingsuitkering gegeven, 
dan hadden wij hetzelfde verraad gepleegd als de Uniebonden 
en het OVB. Wij moeten de arbeiders overtuigen, dat één front 
moet worden gevormd tegen de reactie. Wij hebben ons niet 
verzet tegen de interne misverstanden en tegen de leugencam
pagnes, waardoor het front, dat ligt van Antwerpen tot Am
sterdam, wel gedeukt maar niet uiteengereten is •• Nu wij de 
oorzaken kennen, moeten en kunnen we deze deuk in Rotterdam 
er snel weer uittimmeren. 

Wij staan aan de vooravond van een ernstige crisis en 
verscherpte uitbuiting, waartegen slechts één wapen geldt 
n.l.de eensgezinde strijd van de arbeidersklasse.

' 

· Spr. besluit met de uitroep:"Leve de strijd van Antwer
pen, Rotterdam, Amsterdam. Leve de strijd voor een beter le
ven". 

Nooter, H.J. zegt, dat het front van arbeiders in alle 
kapitalistische landen zich voorwaarts beweegt, dat de deuk 
te Rotterdam voorkomen had moeten worden en dat het thans de 

- taak -
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taak van de EVC is de arbeiders naar de overwinning te voe

ren. Wij zullen de arbeidersklasse van haar kracht bewust 
maken en één gesloten front laten vormen tegen de reactie. 

Met de '°ringende oproep de steunacties te ondersteunen, 
sluit spr. te ruim 22 uur de vergadering, nelker bezoekers 
aaarna kalm uiteen gaan. 

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

Niettegenstaande het besluit van de stakende havenar
beiders genomen op de vergadering van Maandag, 21 Augustus
1950 o� door te staken, meldden zich op Dinsdag 22 Augustus
1950' des morgens te 7 uur, bijna 95� van de losse havenax
beid;rs aan de aanneemlokalen,waar zij werden aangenomen. 

Van de zijde van het "Comité van Actie" werden bij de 
hokken pamfletten verspreid, waarin een vergadering van de 
stakers te 9 uur die morgen in gebouw uoaeon11 werd aangekon-
digd. 

Voor deze vergadering, welke pas te 9.30 uur begon, 
bestond zeer matige belangstelling. Zij werd door slechts 
circa 200 personen bezocht, van wie het overgrote deel ken
nelijk uit EVC-ers bestond. Een kort verslag van deze ver
gadering, welke een zeer rumoerig verloop had en waarbij 
wederom bleek, dat de voorzitter de leiding niet in handen 
had·, volgt hieronder. 

Barendregt, P., als voorzitter optredend, begint met 
de houding van de stakers, die hedenmorgen weer aan het 
werk zijn gegaan op felle wijze te becritiseren en zegt, 
dat zij het zijn, die zich door de intimidatie-maatregelen 
van de bavenbaronnen en de reactie hebben laten beinvloeden 
en thans de stakers de dolkstoot in de rug toebrengen. Het 
zijn niet alleen "maffers", doch ook "lafaards", daar zij ter 
wille van het smerige geld de staking hebben gebroken, op 
een moment, dat deze er juist zeer goed voor stond an als 
gewonnen kon worden beschouwd. Spr. zegt, dat de grootste 
schuldigen echter gezocht moeten worden in de kringen van 
de Uniebondenbestuurders en bij het OVB. Ik ben er echter 
van overtuigd, zegt spr., dat als wij de staking voortzet
ten en een ieder van ons de haven in gaat om de maffers 
wakker te schudden, de staking toch nog gewonnen ke.n worden. 

/ 

Wij moeten niet naar de stakingsuitkering kijken, roep 
spr. uit, want het gaat hier niet om die paar armzalige 
centen. Het gaat hier om veel grotere zaken, n.l. de uit
buiting van de arbeiders door de bezittende klasse, waaraan 
alleen paal en perk gesteld kan worden door eensgezind op-
treden van de arbeidende massa. 
Hoewel de gehele stakingsleiding v6ór doorstaken is , zegt 
spr. zich echter te zullen neerleggen bij het besluit van de 
vergadering, omà.at hij meent in de thans aanwezige stakers 
het volle vertrouwen te kunnen stellen, daar zij blijk heb
ben gegeven niet te z·wichten voor intimidaties en laster
praatjes van de reactie. 

Spr. vraagt, daar z.i. gebleken is, dat de Uniebesturen 
en het bestuur van het OV� zich niet achter de stakers heb
ben geplaatst, toestemming om een bestuurder van de vak.ver
eniging! die zich wel achter de stakers plaatste, thans ge
legenheid te geven een woord tot de vergadering te richten. 

Aanvankelijk roepen enkele stemmen uit de zaal II ja" l wa��p_Nooter, H.J. �ich op het podium begeeft. Bij zijn'ver
sch1Jn1ng op het podium komen er echter meerdere proteste
rende stammen uit de zaal en geroepen wordt, dat deze sta
king zonder politiek begonnen is en ook zo beeindigd moet 
worden en dat het daarom een grote fout zou zijn als Henk

- Nooter -
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Nooter thans gelegenheid zou krijgen tot de ver6adering te 
spreken. Nooter verlaat hierop weer het podium. l Opgemerkt 
wordt, dat Barendregt, P., even later doo� Noofte�,.H.J. �an
het podium gewenkt �ordt en dat tussen beiden een discus��e 
ontstaat, kennelijk over het feit, dat Barendregt door ziJn 
eigen onhandigheid de kans voor Nooter om tot de vergadering
te spreken, heeft verlrnoeid.) 

Bij de hierna volgende discussie wordt door alle spr��ers 
de bekende E.V.C.-politiek naar voren gebracht en komen ziJ 
allen tot het advies om door te staken. 

Barendregt, P., dankt de sprekers en wil daarna overgaan
tot een schriftelijke stemming. In de zae.l ontstaat echter 
grote onenigheid en uordt onderling heftig gediscussieerd over
het al of niet aan de gang gaan, daar velen terecht menen, 
dat de staking zelf toch reeds verlopen is. Mede door de on
duidelijke uitleg van Barendrert, P., over hetgeen de stakers
op de stembriefjes moeten invu len, wordt na veel rumoer be
sloten, dat de oplossing gezocht moet worden op dezelfde wijze
als gisteren, n.l. de aanwezigen, die v66r doorstaken zijn 
moeten zich links van het podium opstellen en de overigen 
rechts. Nadat dit geschied is blijkt, dat circa 120 personen

1 rechts staan en circa 80 links. 

/ 
Baxendregt, P., zegt, dat de verhouding d�s fifty-fifty 

is, waarop echter zovEBl protesten uit de zaal komen, dat hij 
terug komt op zijn woorden en erkent, dat het grootste deel
ier aanwezigen voor werkhervatting is en hiermede dus een 
einde aan de staking is gekomen. Spr. stelt daarop voor, dat 
het "Comité van Actie" zich hedenmiddag te 3 uur naar de di
rectie van de H.A.R. zal begeven voor een bespreking en ver

zoekt de thans aanwezige mensen ter ondersteuning bij het 
gebouw aanwezig te zijn. Aan de directie van de H.A.R. zal 
de eis worden voorgelegd, dat er ten opzichte van niemand ran
cune-maatregelen genomen zullen worden. 

Spr. sluit te circa 11.15 uur de vergadering, waarop de 
aanwezigen zich, nog steeds heftig discussiërend, naar buiten 
b��-V�.P-·-�-e-��l_..5>..E__s_t]:'_é!_�t__g_a_�_..,?j._j,_]'_t:il3_tj._g__aj.._��.P-·------------

Re f ererend aan de opmerking, gemaakt op blz. 6 van dezer
zijds verslag No. 721, d.d. 14-7-1950, betreffende staking 
in de Rotterdamse haven, wordt opgemerkt, dat voor het huidige
conflijt naar deze conclusie moet worden teruggegrepen. 

(-
Door de stakingen te Antwerpen en de in België destijds 

hangende "Koningskwestie", bleek, dat vele reders hun schepen
bij voorbaat naar Rotterdam dirigeerden, hetgeen tot gevolg 
had dat de Rotterdamse haven overbelast werd. Het kwam dan 
ook meermalen voor, dat men per dag circa 1000 havenarbeiders
tekort kwam. Om dit tekort aan, te vullen, zag de S.V.Z. zich 
genoodzaakt langs andere wegen(o.a. G.A.B. Den Haag en Breda) 
axbeiders voor de haven aan te trekken. Dit feit zette reeds 
kwaad bloed onder de Rotterdamse havenarbeiders, daar de ar
beiders uit 's-Gravenhage en Breda boven het normale, hier 
in de haven geldende loon, 39% ontvingen, omdat voor hen geen 
sociale lasten werden betaald. Voorts werden aan deze arbeider 
bovendien nog twee reisuren vergoed. Hoewel formeel juist, 
dat aan deze arbeiders de sociale lasten werden uitgekeerd, 
keek de gemiddelde Rotterdamse arbeider begrijpelijker wijze 
a�leen naar het loonbedrag, dat ontvangen werd. en zag hij 
zich dus sterk ten achter gesteld bij deze niet-vakkundige
(DUW) arbeiders. 

-Daarnaast-
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Daarnaast ontzagen de directie's van enkele h�venbedrijven. zich niet om van "geronselde" arbeiders gebruik te maken, die 
eveneens ver b.oven het geldende loonpeil betaald werden. Dit 
nu deed juist de maat overlopen en verwacht kon worde�, dat 
men elke oorzaak zou aangrijpen, om een algemene stalring te 
doen uitbreken. Deze kans deed zich al spoedig voor, met d-e 
ges.&.Qiedenis van het s.s. "Krönviken". Door de geduren�e de 
laatste jaren opgedane ervaringen en wetende, dat men in het 
algemeen niet sympathiek staat tegenover de E.V.C., besloot 
het bestuur van deze organisatie niet zelf de staking te pro
clamerert, doch dit via het bestaande, inmiddels met enkele 
E.V.C.-ers versterkte, "Comité van Actie" te doen plaats vin
den. Het gevolg hiervan was onder de huidige omstandigheden
goed doorzien, daar onder de druk van de hiervoor geschetste

"h'vvt wan..tGestanden in. de haven alle arbe�der� tot a.c
1��e bereid wa

ren, mits deze niet van de E. V .c. uit ging "a.n..aiJ plaatsten 
zich dan ook allen spontaan achter het "Comité van Actie". 
De E.V.C., die een zeer handige tactiek toepaste, liet het 

• "Comité van Actie" reeds in de eerste vergaderingen verkla
ren, dat alle politiek buiten de ie3? zou worden ge�2u�n en
�at het hier alleen ging om het��n--t1aen van de v,an-t-eestan
den in de haven. Reeds spoedig werd hieraan de eis van 10%
loonsverhoging ��gekoppeld, dit alles motiverende dat thans
ge bleken v1as, dat de ondernemers bui ten het 11college van
Rijksbemiddelaars" om bereid en in staat waren veel hogere
lonen uit te betalen. Deze tactiek werd tot het uiterste toe
doorgevoerd, daar alle bezoldigde bestuurders, ook h.V.C.-ers,
angstvallig uit de vergaderingen geweerd werden. Door dit
optreden werd de havenarbeiders zand in de ogen gestrooid en
wist het "Comi tó van Actie" tot en met Vrijdag 18-8-1950 een
voortreffelijke eenheid onder de stakers te bewaren, welke
nog werd verhoogd doordat het Comité angstvallig vermeed de
politiek en de zo geliefde termen van oorlogsvoorbereidingen
in de vergaderingen ter sprake te brengen. Op geen enkele ver
gadering werd evenwel gesproken over het uit te keren sta
kingsgeld, wel werd steeds verzekerd, dat een behoorlijke
uitkering gewaarborgd was. Zelfä op de vergadering van Za-

•
terdag 19-8-1950 werd nog geen bedrag van de stakingsuitke
ring genoemd, doch alleen medegedeeld, dat tengevolge van
administratieve moeilijkheden de eerste uitkeringen pas kon
den plaats vinden op Zondag 20 Augustus 1950, tè 16 uur. De
Unie-bonden en het O.V.B. hadden hun leden echter in de loop
van Vrijdag en Zaterdag reeds een z.g. "molest"-uitlrnring
verstrekt1 �-àe-Yfláe ... b.Q..ooe:i9:-i:&--ee-n�a<rël.f.t uitk.er4."flgs
t"'8-be], .• b:i: .. j.ge.v:oe:,gd_f .. terwijl het O. V.B. zijn leden Fl. 18 ,-
plus Fl. 1,50 perkind uitkeer�e, ongeacht het bedrag, dat de
arbeiders çp Vrijdag als restant loon bij de H.A.R. hadden
ontvangen.'J Begrijpelijkerwijze ontstond hierdoor��� ver
warring en werd het vertrouwen in het Comité toen reeds ern
stig geschokt. Dit e;&S0*i�te vertrouwen werd nog vae-r-groo-t

� J'AA
vli'!41 toen bekend werd welk bedrag het Comité van Actie aan de sta-

,...,.... kers uitkeerde n.l. voor de gehuwden slechts een SU:P'Pi-e't±� 
CI.AV'---�'"\,w't�.� tot Fl. 18,-- (op het bedrag van de H.A.R.) en voor de onge-

4 huwden tot Fl. 10,--. Vele arbeiders liepen dan ook recht
streeks van de uitbetalingslokalen naar de H.A.R. om zich 
voor werk te melden. Vooral onder de E.V.C.-ers was de onte
vredenheid zeer groot, daar zij zich benadeeld gevoelden ten 
opzichte van de anders georganiseerden, die wel een behoor
lijke stakings-uitkering ontvingen, terwijl zij genoegen 
moesten nemen met de v.i tkering van het 11 Comi té van Actiet' 

'

-dat-
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f dat toch de beschi��i�over hu-n k;S"''had gekregen. Op de ver
gadering van Ivîaande.gmidd� bleek dab. ook, dat de stakingsbe
reidheid volkomen te niet was gedaan en dat men door geldge
brek gedwongen weer ...ga-arne aan het werk wilde. Daar de haven
arbeider in het openbaar niet gaarne voor "maffer" wil worden 
uitgemaakt, wachtten nog vele met hun beslissing. (--è-3.--e- zij fei-

• t.elij.k ..r€-e.ds ....f§enomen hadden) tot het laatste moment. 
Op Dinsdag 22 Augustus 1950 bleek de staking vqlkomen 

verlopen te zijn, doordat zich alle vaste- en bijna 95<1fo van

de losse arbeiders bij de H.A.R. hadden gemeld. 
De reeds op Zaterdag, 19-8-1950 door middel van pam

fletten aangekondizde gratis filmvoorstellingen voor de sta
kende havenarbeiders in het "Harmonie-theater" en in gebouw 
''Odeon" (kennelijk een zoethoudertje) zijn in verband met de 
inmiddels hervatte werkzaamheden niet doorgegaan. 

Hoewel aan de staking door geldgebrek en onderlinge 
verdeeldheid noo�gedwongen een einde is gekomen, moet toch niet 
uit het oog worden verloren, dat de havenarbeider er momenteel 
van overtuigd is, dat de ondernemers hogere lonen kunnen en wil 
len uitbetalen • 

Opgemerkt wordt nog, dat op de openbare EVC-vergade
ring op Maandag 21 Augustus 1950, welke toch in wezen bedoeld 
was ter ondersteuning van de actie van en·voor de havenarbei
ders, slechts zeer weinig havenarbeiders aenwezig waren. 

Ee.n aantal pamfletten, die gedurende de staking zowel 
· van de zijde van het "Comité van .Actie" als van de S.V.Z. ver

spreid werden, zijn hier aangehecht. 

Gedurende de s tak.ing was het 
havenarbeiders als volgt: 

verloop van het aantal 
.î..p-:"C'.t\.-/werkende

1.;J&; - 1.. / 
7 15-8-1950 . totaal 583 vaste 425 ;losse 96 ;DUW 62 . 

·

�

' , / ,/ 16-8-1950 . " " Il Il 

1 : b ,.:/ 17-8-1950 
�,�. �12. " 18-8-1950

. 

. Il 

. 

337 254 
269 Il 179 

30 ; 53 
; Il 90 ; Il 

Il Il 

1 # 19-8-1950 . 

. 

253 
" 292 

146 ; 
Il 205 ; 

tl 52 ; Il 35 
" 28 ; Il 49 

• 

Bij het begin van de staking op 14-8-1950 waren 1105 
vaste arbeiders en 2819 losse arbeiders z.g. uaoorbesteld", 
van wie in staking gingen resp.:120-en 2315 arbeiders . Op die 
dag heeft geen aanneming aa� de lokalen plaats�ehad. 

Op Maandag 21-8-1950 bleek circa 80% van de vaste ar
beiders en circa 6C>70 van de losse aan de gang te zijn gegaan. 

Op Dinsdag 22-8-1950 werd de arbeid practisch gesproken 
normaal hervat. 

Op Woensdag 23-8-1950 zijn alle leden van het 11 comi té 
van Actie11 door de H.A.R .-directie "af gevoerd", hetgeen wil - / 
zeggen : ontsls.gen. 

__/ . .. ____ _ 

Tegen 22 personen werd p.v. opgemaakt t.z. van het 
zonder de vereiste vergunning inzamelen van geld t.b. van de 
stak.ers. 

Het op Dinsdag 15-8-1950 door de Burgemeester van Rot
te_rdam uitgevaardigde "verbod van samenscholingen" geldende 
voor het havengebied van Rotterdam werd op 11oensdag 23-8-1950 
wederom ingetrokken. 

Enk�le kleine inc��en�en daargelaten, kan worden gezegd 
dat de staking zeer ordei1Jk is verlopen. Einde.-----

-Aan : B. V .D •
Procureur-G.eneraal bij het Gerechtshof, f gd. Directeur 
van Politie te 's-Gravenhage. 
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SCHEEPVAART V
i

:REENIGING ZUID 

Rotterdam, 14 Augustus 1950 

Aan de HAVENARBEIDERS! 

Hedenmorgen heeft een aantal losse hqvenarbeiders gemeend het 

werk te moeten weigeren om daardoor o.a. aan een eis tot loonsverhoging 

kracht bij te zetten. 

De verhouding van het loon tot de prijzen maakt thans een punt 

van overleg uit tussen Regering en Stichting van den Arbeid. De S.V.Z. 

is niet gerechtigd en niet van plan hierop vooruit te lopen. 

In Uw eigen belang raden wij U aan rustig aan het werk te blijven 

of, voor zover U gestaakt hebt, het werk te hervatten. Laàt U niet wijs

maken, dat door staking druk op Regering of S.V. Z. zou zijn uit te 

oefenen. 

SCHEEPVAART VEREENIGING ZUID. 



A f s c h r i f t • 

DEZE WEEK ZAL BESLISSEN]) Z IJ1'T ! 
Dat blijkt uit de paniek die uitgeb roken is in het kamp van onze 
tegenstanders. 
De eene spreker na de andere vertelt door de radio dat we weer aan 
de slag moeten gaan. 

De bazen sturen dreigbrieven en organiseren 's nachts maf'fersploegen. 

Hond€rden geruchten worden door de SVZ verspreid. 

DE REGERING EN SCHEEPVAARTDIRECTIES 
ONDERHANDELEN aa,n de lopende band om te overleggen hoe de 
Staking beeindigd kan worden. 

Dit alles bewijst hoe sterk we staan� 

Elke havenarbeider,die door de terreur van de s.v.z. vand21.ag aan het 
werk zou gaan,valt daarmee 10.000 havenarbeiders in de rug aan, 
brengt daardoor de staking in gevaar. 

4I Dat zullen de havenarbeiders niet dulden! 

Zij zullen onder geen voorwaarde hun staking kapot laten maken. 

HOUDT HET FRONT GESLOTEN,DAN IS D:E STAKING GEWONNEN. 

Met 10.'ooo havenarbeiders hebben we besloten de strijd aan te binden 
en de haven g a a t d a n p a s w e r k e n , nadat de stakers
vergade ring daartoe besloten hee:et,,als één man. 

Kijk naar de honderden agenten rondom je heen,die klaar staan om je 
malckers uit elkaar te rammmelen,omdat zij vechten voor hun recht, 
omdat zij hun staking beschermen. 

Niet als mafÏer onder politiegeleide de havenbaronnen uit hun moei

lijkheden halen,maar als staker met een fier opgeheven hoofd,schou
der aan schpuder met je 10.000 makkers naar de overwinning. 

De stakingsleiding 

N.B. 
Radio Brussel meldde vannacht dat in Bremen de havenarbeiders ge
weigerd hebben Rotterdamse schepen te lossen! 
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Na a.c poli tietcrreur, na hot ver.jagen van do stakingsleiding van het 
eeno lokaal naar bot andore,na do velo geruchten die men verspreid 
hooft in pers oh radio, staat de staking aan hot einde van dozo weck
sterker da.t]. ooit., -:----- - . ' ' ' · -

De gehele havom ligt stil. 
10.000 on havenarbeiders, vasten on· lossen, staan schouder aan ochou
dor voor h'§In gerechtvaardigde eisen. 

De sympathie van. de bevolking staa.t gc�èo-1 a� onze kant. 

Daarom tracht do SVZ �a allo nu.slukte pogingen om do stalcin� te oreken 
weer con nieuwe stunt toe to pnsscn. 

, . . . . . � . . 

De vaste arbeiders ru-ogen bij de uitbetaling 'hriefjos, waarin ze be
dreigd worden m.ot ontslag on hen aangeboden! word onder begolcidiQG.... 
van do politie wcOJr h9t ]2,odr;jj_f in to gaan. . . , ,·, 

In verschillo.ndc bedrijven roepen. do diroc tics voor Zaterdagochtend 
vergaderingen bijeen van de vaste arbeiders om: hon to bewogen als maf
fer onder J)oli tiogelcidQ hot worlc te horwatto.lffi. 

Krncru.dc.n., havenarbeiders, :Jtap·t daar -ni-ct on in! 
-

• 
"*'1 

J] r i s m a a r p_ §_ .n. v c r g a d o. r i n g die beslissan ka11. o:r
er aan· hot werk zal worden gegaan of nio.t on dat is de ST.AKERSVERGA
DERING.
"i!al:lln.oor d.io hot boslui t,;gaan wc als óón man aan hot werk. EERDER NIET.

. ... ·,• ... ••, ··�· •.• . •'. . . 

Ga dus !niet naàr do vcrgad.or�.tirgcn van do ,sohoopvaartdirootios, die 
or voor dic.nen ,i d:o -strijd tc-bl?okon 'c.m-do 10.000 -staken.do makkc.rs in; 
do rug aan to vallen, maar .!2.2,zo,olc do s�akorsvorgadorihg in Odeon) .. 

...... ····· · ·· · · ... . ,. . .  .. . 
. 

Tot JruU toe zijn do _parolen als één m.a.tll opgevolgd..' 
............ ·::·:···;···" .... ..

" VOLGT OOK NU HEr PAROOL VAr DE STAKINGSLEIDING OP 
. 

De haven is leeg. OOK DE VERGADERINGEN VAN DE SVZ LEEG 

Zog hot voort, z og hot vo o r t  ! 

Waarschuw ioc1cro havcnarboifüJr die je· ziet on stol hom. op do hoog�c 
vàn do L a.rolon van do stn.kinrgslcï'a.irtg. · - . 

l1ecc--111Tîo1-qer, 011, 10izuu,- naa1-0DEO/\j

S-l Al�El�SVf l�GADEl�lf\lG
Hot stempelen attn de lokalen vorvait_ .. daardoo.r. 
Julliq__.k.:i�·.i_jgo�mpol .i.tL. Odeon. 

Do Stakingsleiding 
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Kameraden, 

Uitgegeven. door de stakingsleiding 
Qer Rotterdamse havenarbeiders.-

DE ROI'TJ!JRDAMSE HAVEN LIGT PLAT!!! 
• 

Wij beleven thans met elkaar de grootste staking, die zich ooit in . dé _ge

schiedenis �an d� Rotterda�se haven heeft voorgedaan. Niet alleen hebben ziéh 

Maandagmçirgen alle ·1<1sse arbeiders achter het stakingsparool van het Comi!é 
. . 

van Actie geplaatst, neen, hu.n voorbeeld werd reeds Maan.dag en voor het ·ove-·· · 

rige Dinsdag door alle vaste arbeiders opgevolgd. 

Kameraden, de enige hoop van de reactie om onze strijd VOOR TIEN PROCENT 

LOONSVERHOGING m�t. "t?ehu.lp van de vasten àe nek om te draaien, is de bodem in

geslagen. Wij losse- en vaste arbeiders staan thans eensgezind, strijdbereid, 

• schouder aan schouder, naast elkaar •

. DIT .MAAKT .DAT ONZE STRIJD STERKER I S, D.AN OOIT TE VOREN!! 

Kamer.aden, beseft welk een m.acht wij gezamenlijk vertegenwoordigen; nû reeds 

beeft het ondernemerdom en siddert d.e reactie! Reden voor ons, om met te 'meer 

kracht onze strijd voort te zetten, waarbij wij ons gesteund weten.door duizen

den stakende arbeiders in Nederland niet alleen, maar bok door de gehele Neder

landse arb�idersklasse. Ook Antwerpen ligt plat, terwijl wij zojuist bericht 

hebben ontvangen, dat de staking in Amsterdam zich heeft uitgebreid tot 3000 

man. MET ELKAAR ZIJN �WIJ 0 N 0. V E R W I N N E L IJ K 

T�en_de_terreur! . ' ..

: 

De stakingsleiding wenst verder uiting te geven aan zijn 
gevoelens v�n felle verontwaardiging, over de ongehoord� 
politie-terreur, die op ons wordt toegepast. Het is ons 
verboden te vergaperen in de open lucht, wij mogen niet 
posten',· hetgeen toegestaan is bij ons grondwettelijk 
stakingsrecht en vannacht zouden w::Îlj het stakingslokaal 
aan de Hillelaan hebben moete-ä verlaten, omdat dit in 
hét · z.g. "Sperrge biet" ligt� 

• ..... _, .. 

. ' 

Ver'der komen bij ons re'gelmatig berichten binnen over 
hert; afranselen van posters, terwijl ook gisteren op de 
Coolsingel van·een ongekende intimidat�e door de politie 
sprake was. DEZE TERREUR IS  NIET IN STAAT ONS TE BREKEN! 
Onze staking wint met het uur aan rustige kracht. Wij 
zijn niet zoals de politie uit op relletjes, maar de 
nood in onze gezinnen heeft ons doen grijpen naar het 
laatste wapen dat ons ter beschikking staat;� staking 
� loonsverhoging! 
Men poogt het voor te stellen, alsof ohze staking is 
ontstaan, doordat wij de arbeiders belet heqben aan het 
werk te gaan. Gij allen weet, dat dit een leugen is! De 
losse- en vaste havenarbeiders staan allen buiten het 
bedrijf, NIET omdat ze bang zijn, maar ••• 

OMDAT ZE LOONSVERKOGING WILLEN! 
-·-·-·---·-·-·--,-,-·-·-·---,-·-

0-0-0 
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!fJ_ !���� �!j �1!. Q�g ze!_-:·"Neen". 

Gisteren heeft de stakingsleiding een 
bezoek gebracht aan de burgemeester 
van R'dam, Mr.P.J.Oud� Wij meenden aan 
hem het vel"Zieek te m�eten richten, of 
hij in zijn functie als burgemeester 
aandrang bij de Scneepvaartdireètie. 
wilde uitoefenen, om aan �e gerecht
vaardigde ,eisen van de arbeiders te 
voldoen. Wij hehben rustig g�zegd wat 
wij op ons hart hadden en tevens onze 
mening gezegd �ver. net politieoptreden 

Maár de burgemeeste� toende aioh op 
géen enkele wijze �ereid, aan �ns veT
zoek te voldoen. 

f[ij zei ronduit 11Néen" en hij heett 
zich hiermee �onder meer geplaatst op 
h�t ·standpunt van de Seh.ee:p1raart-Ve�.
"Zuid" .• 

Het standpunt van de O.V.B. 

w1·r dachten, dat een �urgameester 
�oeat rtenken aah de •e1abgea·van 
A L L E hewoners van, d.e gemeente 
Rotterdam. -

.. 

-x-x-x-

--"""'- ----------------------

Nadat de E.V.C. bekend had gemaakt acht.er onze staking te �taan. heeft 

thans o.ok het O.V.B .. , na haar ledenvergadering van Dinsdagavond bekend gemaakt, 

dat zij de staking gerechtvaardigd acht. Met voldoening heeft de st-akiagslei• 

dihg van dit standpunt kennis gencmen, al heeft zij tegel_ijk.ertijd met _enige 

teleurstelling vernomen, dat het O.V,B, voornemens is, zelfstandig met de re• 

gering of de directie Is t.e gaan onderhandelen. 

K�meraden, laten wij de zaak eenvoudig stellen, 
•• 

ALS EEN MAN ZIJN WE I N  DE STRIJD GEGAAN!·
ALS ÈÈN MAN ZETTEN WIJ ONZE ST�IJD VOORT TOI' DE OVERWINNING! 

ALS ÈÈN rti.AN S'!!AAN WIJ ACHTER DE DOOR ONS Z ELF GEKOZEN STÀKINGSLEIDINGt 

ALS ÈÈN MAN ZULLEN WIJ OOK DE ONDERHANDELJNGEN OVERLATEN AAN DE STA• 
KINGSLEIDING ! 

Kame�a<len1 in het belang van onze staking r�epen wij jullie op, 

ONZE EENHEID ALS JE OOGAPPEL TE .BEWAREN 
.... _.......,..-__,-_ -� _,;;: .....r-- - - ...... --- - � � ---� 

EN DEZE DOOR NIETS '.l'E I.A'I'�N VERSTOREN tl 
-__,......._..-s_...r-��� �-�----

,. 
' 

Jh f'lhZe Eenheid ligt onze kracht, over dit feit zijn we let allen �@ader• 
lijk eens� Welnu� laten· we één blijven, anders. is onze staking i' g?'OOt gevaa.l. 
En ten slotte: . · 
·--...---. ----

Uit àe steeds groeiende steuncam�agne bemerken wij allen. 
dat onze strijd de steun ohdervindt van de Wederlebdse 
arbeiders in het algemeen en de Rotterdamse arbeidersbe
volking en middenstanders in het bijzonder. 
Over deze steun zullen wij in he·t volgende bulletin na
dere me de delingen doen. 
Wij volstaan voor dit moment jullie op te'roepen: 

ONVERVAARD DOOR TE POSTEN, ONDANKS DE TERREUR,
DE $TEUNCA:M'P.AGNE, MET ONS OP ZO GROQTll Jll.û3ELIJKE 
PLOOIING TE li3RENGP, - - -

WIJZE !Q!_ ON'!'--

MELDT JE IEDERE DAG AAN IET STAKINGSL.OKA.AL, ·'

HOUDT JE NAUWKEURIG AAN DE AANWIJZINGEN VAN DE STAtrINGSLEIDINGL 
==-=- -- -- - -- --

Kameraden, 
d e  h o ofd e n  

OP N A A R D E  

k o e 1 ,d e ha :t"t e n  

OVERWINNINd ! ! 
w a r m , 

•
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SCHEEPVAART VEREENIGING ZUID 

Rotterdam, 18 Augustus 1950. 

• · HAVENARBEIDERS! 

Nu blijkt, dat bij velen Uwer de mening heeft postgevat dat met 
het doorzetten der staking toch op korte termijn een loonsverhoging kan 
worden afgedwongen, achten wij het noodzakelijk nogmaals nadrukkelijk 
het vol.gende onder Uw aandacht te brengen: 

Van de thans gev<.Dlgde gedragslijn, waarbij wij ons houden aan de 
huidige arbeidsvoorwaarden en aan de door de Regering gestelde 
verplichtingen ten aanzien van de loonpolitiek, zal in geen enkel opzicht 
worden afgeweken, ook al zou een langdurig conflict hiervan het 
gevolg zijn. 

Wij menen U dit waarschuwend woord te moeten laten horen, op
dat U zich niet langer door onverantwoordelijke elementen laat leiden 
op een weg, die slechts kan voeren naar wanorde en ontwrichting in 
haven en land. 

SCHEEPVAART VEREENIGING ZUID. 
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OPR 
Aan de werkers van Nederland 

Meer. dan 12·:000 werkers, hebëen in de 
lqop van een week hun arbeid gestaakt 

In de Rotterdamse haven liggen de schepen E'enzaam aan de kaden. Roerloos i;iteken ;armen 
van hijskranen in de lucht. Gesloten zijn pakhuizen en graansilo's. Hetzelfde beeld in de 
Amsterdamse haven. Ook hier verstomde het rumoer van de arbeid . 
De hond�rden taxi's zijn uit het Amsterdamse stausbP.eld verdwenen en op de steigers van 
de bouwwerken is het stil. De straatmakers hebben eveneens de arbeid gestaakt. 

r • 
WA�RV0®R STRIJDEN IDEZE. 
ARBEJ

(

bERS? 
Sedert September van het vorige jaar stegen de kosten van het levensonderhoud met meer 
dan 10%. 
In dezelfde periode werden de lonen slechts met 5% verhoogd. De koopkracht van de wer
kers daalde stelselmatig. En nog dagelijks wordt het 1even duuràer. Bovendien staan 
nieuwe verslechteringen voor de deur. De huis huren zullen in eerste aanleg met 15% worden 
verhoogd. Plannen tot volledige afschaffing van de subsidies op verl:>ruiksgoederen naderen 
het stadium van uitvoering. Deze maatregelen zullen opnieuw de prijzen enorm doen stijgen. 

' . 

De Rotterdamse en Amsterdamse havenarbeiders, de taxichauffeurs, de bouwvak
arbeiders en zij die met dezen solidariteitsacties voeren; roepen een krachtig halt 
toe aan de sluipende armoede die in de gezinnen van de Nederlandse werkers is 

binnen gedrongen en dagel\iks zijn slopende werk verricht. 

Zii striiden voor loonsverhoging 
en verbetering van hun 

, arbeidsvoorwaarden 
Zij verscheuren het leugengordijn van de N.V.V.-, K.A.B.- en C.N.V.-besturen, die zich 
schijnheilig met de ondernemers en regerings-vertegenwoordigers in de conferentiekamers 
hebben teruggetrokken. Schijnheilig, omdat hun verzoeken tot instelling van een prijsstop, 
het nemen van prijsbeheérsende maatrègelen en hun gesprek over de loonvorming in verband 
met de duurte, ten doel hebben, de arbeidersklasse OP. een dwaalspoor te brengen en haar. 
sttj.jdgeest te verlammen. 

De besturen van N.V.V., K.A.B. en C.N.V. hebben hun volle medewerking verleend aan het 
verbogen van de huishuren. 
Zij lieten geen woord van protest horen tegen het verlagen en afschaffen van de subsidie;s 
op de verbruiksgoederen. 
Zi · )lichte · het najaar :van 1949 van gan er harte de devaluatie toe. ,



Zij verlenen hun volle medewerking aan het tot waanzinnige hoog'fe opvoeren van de uitga
ven voor mill.taire doeleinden en zijn ijverige pröpagandisten van een krankzinnige bewa
peningswedloop; 
Zij maken in hun haat tegen de volkeren van de Sowjet-Unie en de Volksdemocratieën van 
Oost-Europa, zèlfs gemene zaak met Franco. 
De besturen van N.V.V., K.A.B. �n C.N.V. steunen actief en ondubbelzinnig de oor�ogsvoor• 
bereiding en offeren daar,aan de arbeidersbelangen volkomen op. . �- .;- . 

De intensieve oorlogsvoorbereiding van het bewind Drees
Stikker kan niet ·worden uitgevoerd zonder heftige aanvallen· 
op de levensbelangen van het werkende volk. · ! 

Maar de ru_:beidersklasse wil geèn oorlog, ·wil geen krankzinnige bewapening�w;�lfoop � jh 1 

niilliarden uitgaven voor leger en vloot. , 
' . 

De a:rbeidersklasse wil vrede met alle volkeren, bestaanszekerheid en ·sociale vooruitgang. 
. 

.. . . ;, 

.. 

Daaron1 hebben duizenden Amsterdamse en Rötterdariisè Q 
werkers de oorlog verklaard aan armoede en gebrek en hun 
eisen tot loonsverhoginv- en verbetering van apdere, arbeids
voorwaarden dwingend op de taf el van de ondernemers,gelegd. 

Hun vreedzame demonstraties wordefi beantwoord met wrede terreur en politieg�weld. . 
M�ar zij wijken niet omdat ze sterk zijn, voor ee,n rechtvaardige zaak strijde�_ e1:1 steun�n op 
de- solidariteit van �e gehele Nederlandse arbeidersklassè. 

-Werkers van Nederland

Toont Uw solidariteit met de Amsterdamse en Rotterdamse stakers!
Steunt hen moreel en financieel! ' � 
Versterkt het lege� van strijders tegen armoede :n gebrek; voor 
een heter leven! 
Sluit de gelederen! Stelt overal Uw eisen. Vormt één machtig front 
tegen armoede en oorlog! 

. . ' .. 

VERBONDSBESTUUR DER E.V.C •. . - _.,....... . .. 

..... Ji ' 

' • r �· J 

1'{aandagavond 8 uur - 21 Augustus 
Rivièrahal - . Rotterdam - Spreker B. Blokzijl 

. ' . 

• r 

., 

•



Kameraden, 

S·T /_\KEPSBU LLET(I\J I 

Uitgegeven door de Rotter
damse stakingsleiding. -

Nu onze grote staking 1:fljna een week oud is kunnen wij met voldoehinp �ast
stelien, dat zij ongebroken is en het' gehele Rotterdamse gebied volkomen plat 
ligt. Wij begrijpen, dat de Scheepvaart-Ver .-"Zuid" met spanning op het moment 
zit te wachten, dat wij g è è n �takingsuitkering zullen kunnen geven. 
Daarom worden honderden schepen in de Rotterdamse haven vastgehouden en daarom 
k•men nog steeds nieuwe schepen aan. 

Kameraden, wij kunnen jullie mededelen, dat ook <leze laatste hoop van de 
9. V .z. de bodem ingeslagen zal wor�en, want 

f W IJ K E R E N U I T ! ! J 

Voor zover w:i.J de financiele toestand op dit moment kunnen overzien, kunnen 
wij de eerste week reeds een stakingsuit\o;ering verstrekken, al zullen jullie 
begrijpen, dat wij met onze bootwerkershanden grote moeilijkheden hadden te 
overwinnen bij de re.gistratie en verdere afwik.l{eling van de duizenden etafers. 
Voeg daarbij het feit, dat wij van het ene lokaal naar het andere gejaagd wor
den; waardoor ons werk ernstig belemmerd wordt, het uitzetten lijsten enz:; 
doch ondanks dit alles ZAL REEDS a.s. tfAANDAG DE EEg§� !!l!�gf�Q �!�Y!��N!
Nadere bijzonderheoen over tijd en plaats maken wij nog bekend. 

0-0-0 

POLITIETERREUR POOGT ONZE· Sll'AKING � BREKEN. 
Zoals de meesten van jullie inmiddels al aan den lijve hebben ondervondéh, 

tracht men met politieterreur onze staking te breken. De poatèrs ondervinden 
moeilijkheden, twee zaaltjes hebben we reeds moeten verlaten en nu komt van
morgen weer het bericht; dat we ook in het nieuwe zaaltje Josephlaan NIET mo-

9h blijven. 
Wij willen nogmaals met de meeste klem tegen· deze maatregelen protesteren! 

Ons grondv!ettelijk stakingsrecht wordt er door aangetast en onze democratische 
recht.en van vrijheid van vergadering en meningsuiting met Vl'leten getreden. 

Zondagmorgen� vrouwenvergadering! 
Wij maken jullie er verder op attent; dat we a.s. Zondagmorgen een vergade

ring in "Odeon" organiseren voor de vrouwen van de stakers. IN DEZE VERGADE
!�!:! .J! !!:��! �Il �!!! È�!f �!f ���!'- · ��!!!:��!t; !� �!_j_�_! � .RING Z ULLEN BEIANGRI J-

- _ :: _ KE M;EDEDELINGEN WORDEN GEDAAN! ! 
. . . 

L 
Ë..�i.�.!..È..�.èt.!!!. . .2. .!.. • .& .�.!!. �!..�.� .�.!:.. • .2.. Y...�.!:.K.�.-9.. �. !:.. i. !!..&.l.l

zaterdagmorgen om 10 uur schrijven wij wederom een stakingsvergadering uit in 
"Odeon 11

• In ve:rbend met deze bijeenkomst wordt er die morgen ook in deze zaal 
gestempeld. Zorgt dus a1len aanwezig te zijn, desnoods beleggen wij een
kettingvergadering! 

0-0-0 

CHAUFFEUR SSTAKING GEWONNEN!! Z�ven_�lden_mé!r per wee!ç ! fJ. 
De chauffeurs , die vMr · -,e etaking aar;i .f 28.-- garantieloon kwamen, krij

gen nu f 36. -- � week! 
'LAATS T E  NIE UWS l 

--------------

Bij het ter perse gaan vernemen we nog, dat de classificeerders 
van Junius hun staking gewonnen hebben. De loonsverlaging van 

' 



DE .UNIE-BO NDEN GEVEN MOLESTUIT.KERING ! ! ! 
-

= 

De stakingsleiding heeft kennis genomen van he� b.esluit van de Uniebesturen., 
om aan hun leden molest-uitkering te verstrekken . '.D,it besluit is te· 9anken aan 
de houding van onze N.V.V,-boótwerkers. Zij gingen naar de vergadering, om van 
hun besturen te eisen, DAT DE KASSEN OP.EN MOETEN! 

Daartoe zijn de Uniebesturen NIET overgegaan. Ondanks het feit, dat de NVV
kameraden nu uitkering �rijgen (hetgeen ongetwijfeld een versterking van de 
strijd betekent)· schuilt hierin een gevaar. 

Want waarom "molest ''-uitkering? Wat betekent dat? 
Molestuitkering krijgt een arbeider, ?ie werken wil,. d.och door anderen ge·

dwongen wordt; buitén het bedrijf te blijven. De N.V.V.-ers moeten nu een v�r
klaring ondert·ekenen, dat zij bereid �ijn t-e werken, maar het· niet kunnen, 
vanv1e ge de "terreur". · : 

· · 
.. 

· 
. . 

Dat bet,ekent, dat de Uniebesturen de staking, welke zij in de v,ergadering 
atgeke'tlrd hebben, elk mome'nt denkefi te kunnen breke.n, door hun ledeh te zeg- . • 
gen: 11 Ga maar aan het w erk, wij z�llen zol'gen, dat je ,niets gebeurt. D�e je·. 
het niet, dan houót je uitkering op 11 • Ook 'in Amsterdé,\m ,hee'ft me.n deze week 

. •_ . herhaaldelijk geprobeerd N •V.V. -georganiseerd�· .'.'lrbeiq�rs d� .. oh.derkruipersrol " 
te laten spelen. Wij zijn er van overtuigd; dat de N.V. V .-�fl,)eiders daartoe 
NIET bereid zijn. Dat bewees de verga·dering van: de N.v.v .• -bootwerkers van .. · 
Don de rdagav ond. 

LAAT JE NIET GEBRUIKEN· AIS STAKINGSBREKER! 

ONZE STRIJD IS EENSGEZIN.D EN MASSAAL EN DAARDOOR ZIJN WIJ"-ONOVERWINNEl:.IJKH:, 

0-0-0-0 

WERKT .MET' DE STEUNLTJSTÈNJ'! 

Uit a-lle delen .. ·van Nederland b�reiken ons geld- en sympathiebetui.gi,ngen. · 
Duizenden en duizeaden guldens! 

Uit Arnhem een postwissel van f 50.�-, getekend door N.N •. 
... . ' - - . .. 

Uit G!-oningen een postwissel van f ·'.?· -=--; getekend "kinderen tarl :Drees". 
•• : .!·.. • .... ... ·� 

lf1D.ar ·,>iat te zeggen van'. die o�we nachtwaker! "Katneraden'' zegt.i.ie, "ik weet, 
dat jullie. strijd ook ten voordele -.komt van de nachtwakers. Ik ben echter ' 
een oude man met kind noch kr.aai op de gehele we.reld en ·daar ik zelf mijn 
pot je kook en ovérdag toch ook nog wat moet slapen, is het me beslist ·niet IJ/ 
mogelijk, om me t d.e lijst te werken. Ik verplicht me echter, iedere week 
een knaa'k op ju.llie lijst .te ·storten".-
B r a 'v· o' 'vo:ór deze

_. 
�ameraad ! !· ! 

0-0-0 

LEVE DE IN1'ERNAT IONA1E SOLIDARIT EIT! ------------------------------------
"·· .• •f 

Het. V.rl.ereld.-,VBk..,,�rbond p.eeft bekehd gemaakt, dat zij' een oproep gericht 
heeft' tot ALLE hav�na.rbeide rs; waar ook ter wereld, om géén schepen, be
stemd voof Ro�ter�am, Amsterdam of Antwerpen, TE LADEN OF_TE LOSSEN!!

:be'Framre·-have1laro·eî.d!iJr_t(hebben zich te.i;ids in . eèn telegram tot het 
W'. v.v. ge1i'icht e.n. Nede:rlan.dse-en Belgische schepen w·orden bèreias· · · .. 

S T A K ING 

WO R D T  

i n · A N T'W E R P E'; N

ME T ON V E RMI N D.ERD E 

K R A C _l}-'t V· Q O R T G E 

G E BOYCO T! 
.. --- - - - - - - -

z E .[' - ,! 

De stakiijgsleiding.-

0-0-0 
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MANNEN� 

Geef' dit m·mifest 1�,m je vrouw en zorg 

er voor, DAT ZIJ NAAR DE Vl".....RGA.DERING KOMT 

VROUNEN� 

Wij nodigen U uit voor een ZEER BELANGRIJKE 

VERGADERING in Gebouw ODEON,Gouvernestr., 

ZONDAGMORGEN ·10.30 uur i (20 Aug. i·.s.) 

Het woord,, ,z�·:1.� i}evoerd worden door eni 5e 

vrouwen v' n hr:ven::-tT'beiders, welke s tr.ken Il

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN ZULLEW WORDEN GEDAAN 111 

VROUWEN 1 l 

Voor 1.(eZelli;;e .2J21Ui§.�ing znl worden ;sezorgd ! 

1 , ten wij GEZAf\JlELIJK de strijd vr.n onze

m,:nnen O N D E R S T E U N E N 1 I
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-

Commissie von 
St·:keravrouwen 



· OjGRAT IS Fl LM.VOORS-1 ELLINGEN/0 

.AANGEBODEN DOOR HET VOLKSDA,GBLAD D ·E · W A A R H E I D • 

Vertoond zal worden de film : 

11 HET CONFLICT HARRY SMITH 11

op DINSDAG 22 Au�. en DONDERDAG 24.Aug. sYmorgons om i en 11 uur 

in het HARMONIE THEATER� Gaesboekstraat;

09 DINSDAG 22 Au�. en DONDERDAG 24 Aug. s1morgens om 9 en 11 uur 

en s Yn5.dàags om 1 en 3 uur in ODEON, ..... Gouverne.straat,;. 

ÎV1 Gratis toegane;sbe,AJ�jzen kunn�� �.a·. op de ��lgend;---):; 
[H ad ressen worden afgehaalèl. voor iedere stal..:er en zijn :;-ri 
m vrouw: ,ii!

l
p

; Buslcen Huetstraat 9 (beneden) fi; 
�/)1 Heemraadssin&el 18.5 en Mi jnsheerenlaan 93a :q
'.
1

1! UITSLUITEND filmvoorstelling. Er wordt niet gesprolrnn. H_·!. 
"(1 
,,i·:·----·----- ...... --�·-·---- .. , ..... _ ........ .__ ... -�-- -· .. -· ... -·--------·--·- ... ------4···--·

·
:.� .. 



A fs c hrift . 

E ENBEID SV AKCEN TRAifuE 
Afd.Rotterdam - Secr.: H eemraadsangel 185 - T el. 36133 

B E R L N D B L O K Z I J L 

LA N D . V O ORZITT ER E •• V .  g .

ANTWOORDT DREES: 

HEDENA V 01ID 

MA S SA -M EET IN G

in de R I V I E R A - H A L 

A a n  v a n g  ACHT UUR 

Kaart en à 15 et. aan de zaal 

STAKERS VRIJE TOEGANG! 

A f s c h r i f t • 

OPR O EP 

WIJ r o e pe n  a 1 1 e ha v e n a rb ei d e r s
o p v o o r e e n h e d e n m o r g e n t e h o u d e n 

S T A K E R S V E R G A D E R I N G 
o m  9 u u r

i n g e b o u w O D E O N 
G e e n h a v e n a r b e i d e r m a g o n t b r e k e n � 

D e s t a k i n g s 1 e i d i n g 



• 

A f s c h r i f t • 

UITKERING BIJ STAKING OF UITSLUITING. 

Alle ondersteuningen bij stakingen worden door het Hoofdbestuur geregeld. 
De reglementaire uitkering bij staking of aan slachtoffers is geregeld, zowel 
naar de contributieklasse,waarin de leden betalen als naar de duur van het 
lid.maatschap en bedraagt: 

a. Voor gehuwden en kostwinners.

Loon Contributie: Na 3 mnd. Na 1 jaar Na 2 jaar 
lidmaatsch. lï dmaa t sch. lidmaatsch. 

per per per per per per 
dag kind dag kind dag kind 

p.w. p.w. p.w.
---------------------------------------------------------------------------

f.55.-- en hoger f. 1.15 f.5.50 f.1.50 f.5.75 f.1.50 f.6.-- f.1.50

41" 
50.-- tot f. 54. 99 11 1.05 n 

tl 45.-- tot Il 49.99 Il 0.95 Il 

5.-- Il 

4.50 11 

1. 50 11 

1.50 11 

5.25 11 1.50 
4.75 Il 1.50 

Il 5.50 Il 1.50 
Il 5.-- " 1.50 

Il 40.-- tot Il 44.99 
Il 35.-- tot 11 39.99 
11 30.-- tot Il 34.99 
Il 25.-- tot Il 29 .99 
11 20.-- tot Il 24.99 
Il 19.99 i�xxY.: 

ager en

11 0"85 
tl 0.75 
Il o.65
11 0.55 
Il 0.45 
Bifiîi�e

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

4.-- Il

3.50 Il 

3.-- Il 

2. 50 11

2.-- Il

1.50 Il 

De uitkering per kind per week geldt 
leeftijd van 16 jaar. 

b. Voor ongehuwden::
f. 1.15 f.4.30
Il 1.05 Il 3.90 
11 0.95 11 3.50 

o o n " 0.85 Il 3.10 
i d

Il 0.75 Il 2.70 e m 
Il 0.65 tl 2.30 
Il 0.55 tl 1.90 
Il 0.45 Il 1.50 
'tlverige Il 1.10 
contr. 

De �ximumuitkering met inbegrip van 
bedragen 90% van het in de C.A.O. of 

1.50 tl 4.25 Il 1.50 Il 4.50 Il 1.50 
1.50 Il 3.75 Il 1.50 Il 4.-- Il 1.50 
1.50 " 3.25 11 1.50 Il 3.50 Il 1.50 
1.50 " 2.75 Il 1.50 " 3.-- 11 1.50 
1.50 Il 2.25 Il 1.50 Il 2.50 Il 1.50 
1. 50 " 1.75 Il 1.50 " 2.-- Il 1.50 

uitsluitend voor kinderen beneden de 

f.4.55 f.4.80
Il 4.15 11 4.40
Il 3.75 11 4.--
11 3.35 Il 3.60 
Il 2.95 Il 3.20 
Il 2.55 Il 2.80 
Il 2.15 " 2.40 
Il 1.75 " 2.--
Il 1.35 Il 1.60 

de kindertoeslag mag ten huogste 
bindende regeling vastgestelde loon. 

Opmerking I.D. De Uniebonden hebben een zogenaamde�'molestil},uitkering gegegen 
met dien verstande,dat telkens een klas lager werd uitgekeerd zoals hier
boven is aangegeven. 

16 Augustus 1950 
A.o.st. 580



No. 256w-4-50. 

Onderwerp: Vergadering stakende 
havenarbeiders. 

24 Augustus 1950. 
·:;_; 
-.,. . 

DIENSTGEHEIM. 

' 

• • j 
Á 

·25 Mil ma ,v

,;ACD/ f1 YY

VERSLAG van een openbaEe bijeenkomst van stakende haven-
arbeiders, gehouden op Woensdag 23 Augustus 1950 in de 
speeltuin aan de Czaar Peterstraat te Amsterdam. 

��nlëfkädifîtj i�'d &áH�e�l!�ij�rg�iq5:�� uur, waarbij on
middellijk het woord werd gevoerd door Dirk KLEINSMA (ge
boren te Amsterdam, 11-5-1893, U bekend-Y:--
Hij deelde mede, dat ingevolge het gisteravond op de ver
gadering in de Apollo-hal genomen besluit, het drietal van 
de stakingsleiding vanmorgen heeft getracht, het besluit 
van de stakende havenarbeiders aan de directie van de 
Scheepvaartvereniging Noord kenbaar te maken. De directie 
liet echter mededelen, dat zij niet te spreken was en dat 
één man binnen kon komen om een boodschap voor de stakers 
in ontvangst te nemen. Dit is toen gebeurd en de mededeling 
van de directie luidt, dat zij geen voorstellen van de 
stakers aanvaardt. De niet-ontslagen arbeiders kunnen aan 
het werk gaan en daarna pas zal de directie haar verdere 
standpunt mededelen. 
Spreker deelde mede, dat dit antwoord voor de stakers niet 
bevredigend is en dat daarom de stakingsleiding heeft be
sloten, dat de arbeiders het werk niet zullen hervatten. 
Tot nader order blijft dus de staking in de haven gehand
haafd en intussen zal het comité zich beraden welke maat
regelen er verder genomen moeten worden. 
De A.B.T. en de E.V.C. staan ten volle achter de stakers, 
zij behoeven niet bang te zijn, dat er niet voor hen zal 
worden gezorgd. Er zijn reeds maatregelen genomen, dat de 
uitkeringen gedaan kunnen worden. 

Daarna werd een kort woord_ gesproken door een drietal ar
beiders, wier namen niet duidelijk verstaanbaar waren. 
Zij spoorden de stakers aan om juist nu voet bij stuk te 
houden. Er is nu gelegenheid om te tonen wat eensgez indhei

waard is. Om de staking met succes voort te zetten is het 
nodig, dat allen deelnemen aan het werk van het actie
comité. Vooral de Sol-actie moet krachtig worden gesteund, 
wanneer er voldoende geld binnenkomt, kan ieder rekenen op 
een behoorlijke uitkering. 

Om 15.40 uur gingen de a.anwezigen rustig uiteen. De staker 
bleken over het algemeen niet erg enthousiast te zijn. 

L.5.
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Naam: ERKENDE STAKINGEN. 

Afz. : r. D. Den Haag Datum: 24-8-1950 

Aard van het stuk: Openbare Vergadering E. V.C. 

• 

Voorts hekelde Spreker het gedrag van de Uniebonden en de O. V.B. van 
T6on V.Alif DEN BERG. Doordat de 'Uniebonden en de O.V.B. hun stakende leden een 
hogere uitkering gaven dan de E.v.c., is de staking te Rotterdam mislultt. 
In Rotterdam werd een ':)deuk aangebracht in het stakingsfront, dat van Amsterdam, 
Rotterdam, Brussel en via Frankrijk naar Italie liep. Deze deuk zal door de 
E.V.�. uitgeklopt worden door het bewerkstelligen van nieuwe en beter georga
niseerde stakingen • Daarvoor is veel geld nodig. Dat geld moet ,'/'orden bijeen
gebracht door middel van stakingslijsten •

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

Datum: 22-9-1950
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VERSLAG van een openbare vergadering, belegd door de stakings
leiding,voor alle havenarbeiders in Amsterdam en gehouden op 
Dinsdag 22 Augustus 1950 in de Apollohal te Amsterdam. 

Aan deze vergadering was bekendheid gegeven o.,a. door een 
advertentie in het dagblad "De Waarheidu van 22-8-1950. 
In de zaal die een capaciteit had van ruim 3000 zitplaatsen 
waren geen leuzen en versieringen aangebracht. 
De vergadering werd bijgewoond door ongeveer 1200 personen, 
waarvan enkele vrouwen waren. Personen, gekleed in militaire 
uniform, werden niet opgemerkt. 
Aan elke bezoeker werd bij het betreden van de zaal een stem
biljet uitgereikt, dat gebruikt moest worden bij het nemen 
van een beslissing over het al of niet voortzetten van de 
staking in de haven. 

De vergadering werd te 20.40 uur geopend door een onbekend 
gebleven man, die de gehele vergadering leidde. 
Hij sprak een kort openingswoord, waarin hij de aanwezigen 
welkom heette. Hij zei, dat er sinds gisteren nieuwe proble
men waren ontstaan in de stakingsgeschiedenis, waarover men 
zich in deze vergadering moest beraden. Daar de A.B.T. en de 
E.v.a. indirect in deze strijd zijn betrokken, zijn KLEINSMA
en BLOKZIJL uitgenodigd, hier het woord te komen voeren.

Allereerst verkreeg GERRIT BUSSINK van de stakingsleiding 
(personalia onbekend) het woord. 
Hij zei, dat het nodig is om het ontstaan van het huidige 
conflict in de haven goed te weten, willen we een juiste be
oordeling van de situatie kunnen vormen. Het Amsterdamse con
flict ontstond toen in Antwerpen de acties al gaande waren. 
Antwerpen is dus van grote invloed geweest op onze actie. De 
haven ligt nu stil en er zijn vele pogingen aangewend om de 
staking te breken, maar deze zijn mislukt. Ploegen van het 
N.v.v. hebben de arbeiders thuis bezocht oni hen tot werken
over te halen. De c.B.T. heeft onder geheimhouding telegram
men aan de leden gezonden, dat zij moesten gaan werken. Dit
heeft geen resultaat gehad. In tegendèel: Maandag hebben zich
nog 150 arbeiders bij de stakers gevoegd. De staking bleek
een sterk karakter te dragen en had de kracht om de reactie
te weerstaan. Rotterdam is gezwicht, grote misleidingen zijn
daarvan de oorzaalcplus de 4000 ongeorganiseerde arbeiders,
die gesteund moesten worden. KLEINSMA heeft daar de staking
g�en zal daarover spreken. Door Rotterdam is de Amster
damse staking in een geheel ander licht komen te staan. De
stak�ding meent daarom te moeten adviseren om, wanneer 
de maatschappijen de verzekering geven, dat alle arbeiders 
zonder rancune aan het werk kunnen, niet verder te staken. 
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� i Vervolgens sprak de bekende Dirk KLEINSMA (geboren te Amster
dam, 11-5-1893, hoofdbestuurder E.v.a.}. 
Hij zei, dat de staking, die in Amsterdam plaats heeft, een 
voorgeschiedenis heeft. In 1949 hebben we 6 weken in strijd 
gestaan voor de nachtarbeid van de SBB-arbeiders. Een redelijke 
oplossing kon er niet komen. Vorig jaar zou ik gezegd hebben, 
dat die staking korter had kunnen zijn. Maar ik wil niet staken 
om te staken, misschien willen de heren van de Uniebonden dat 
wel. Wij spelen niet met het stakingswapen. Zij schreeuwen, dat 
wij ons láten spannen voor het karretje van de communisten, dat 
schreeuwen is trouwens hun enige taak. Sinds lang bestaat de 
kwestie van de lonen- en prijzenpolitiek der regering. Er is 
wel een loonstop gekomen, maar geen prijzensto�. Er is hoog 
van de toren geblazen: geen prijsverhoging. Maar de p:-ijzen zijn 
wel verhoogd. Dit probleem betekent steeds groter tekorten in 
de arbeidersgezinnen. De Unie zei: als we hoger loon geven dan 
komt de devaluatie. De devaluatie is toch gekomen en betekende 
loonsverlaging voor de arbeiders. De prijzen liggen nu 14% 
hoger dan vorig jaar September. Die 5% loonsverhoging voor een 
deel van de werkende klasse is niet voldoende. De steenzetters 
staken nu nog voor die 5%. Alle arbeiders vinden, dat het zo 
niet langer kan. De verzetsgeest is gekomen. Natuurlijk ook bij 
de Unie-leden, die dezelfde maag hebben als ieder ander. Er 
moet verandering komen en het resultaat van besprekingen kunnen 
we niet langer afwachten. Een half jaar kunnen we wel wachten, 
maar als 't langer duurt dan steken we de koppen bij elkaar en 
dan pakken we aan. Zogenaamd maakt de E.V.C. herrie onder de 
arbeiders. Natuurli ·k hebben wi · · · eerd dat 
durven we te ver en dat ebben� edaan voor 100�. Het 
doe ons zelfs genoegen. De • •  c. zou geen s aking kunnen 
leiden en heeft daarom comité's uit de grond gestampt. Kamera
den, die comité's zijn er gekomen omdat de eenheid van de ar
beiders zoek raakt, wij willen de verdeeldheid niet zien terug
keren. Dat is ons do�sinds 1945. Het N.V.V. heeft dit streve 
afgebroken, maar de A.B.T. houdt de eenheidsgedachte vast, 
anders is er voor de arbeiders geen overwinning te behalen. 
Vorig jaar hebben we samen met alle arbeiders 6 weken in strijd 
gestaan, dat was nu ook zo in Rotterdam, waar de havenarbeiders 
niet neergeslagen zijn. De A.B.T. heeft daar hard gevochten. 

·De actie-comité's hebben de arbeiders mee gekregen. De werk-
gevers en de reactie schrokken. Ook in Amsterdam en Antwerpen
wordt strijd gevoerd. De Amsterdammers pasten de besmettings
theorie toe. Dat is een prachtige uiting van solidariteit.
Daarnaast Kwam de looneis van 1ö%, die niet te hoog ligt. De
pers schreef, dat dit geen onredelijke eis is. De werkgevers
praten niet met de E.V.C. en de actie-comité's, zij denken,
dat wij na lang staken op de knieën zullen gaan om met hen te
mogen praten. Het gaat bij ons niet om een lange staking. Wij
willen elke dag met elke werkgever praten over het conflict.
Wij vechten tegen een machtig scheepvaart-kapitalisme, waarvan
niet makkelijk te winnen is; vroeger jaren was dat wel wat
eenvoudiger. Transport en Bouwvakken staan nu in vinnige strijd
tegen het kapitalisme, zij moeten weer de spits afbijten. Ook
de taxi-chauffeurs hebben gestreden en met succes. De pers zegt
dat er geen enkel resultaat bereikt is, niets is minder waar.
Onze actie-comité's zijn in stand gebleven en hebben in 4 dage
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een hoop werk verzet. De arbeidsvoorwaarden moeten worden ver
beterd, anders blijven we in strijd. We zijn vol �lan. De reac
tie stelt Rotterdam als voorbeeld voor de nederlaag van de 
arbeidersklasse. De pers juicht en liegt er maar op los. Het 
Vrije Volk b.v. schrijft, dat 60% van de arbeiders vandaag 
heeft gewerkt, dat is slechts intimidatie om je murw te maken. 
Rotterdam is zogenaamd gezwicht omdat er geen stakingsgeld was 
en dO'O'r de houding YfilL.de O.V.B. Ze schrijven niet, dat de ar
beiders te veel verdeeld zijn en te weinig georganiseerµ, dat 
is de oorzaak van Rotterdam. Slechts door ons te organiseren 
kunnen we het kapitalisme bevechten. 
De E.v.a. behoefde in Rotterdam geen uitkeringen te doen, dat 
was ae taak van de stakingscomité'�. Zij hadden in het gehele 
land steunlijsten uitgezet en konden dus Vrijdag of Zaterdag 
nog niet uitkeren, dat kan een ieder begrijpen. Wij kunnen 
nooit een vol loon garanderen, staken betemit offers brengen. 
Als iedere bond zijn mensen uitbetaalt, dan staan er nog 4000 
arbeiders zonder geld. De E.v.a. had deze mensen niet behoeven 
te betalen, maar zij heeft voor deze arbeiders gezorgd. Daar
door kregen de leden wat minder en zijn er enkele wrevelig ge
worden. Dat moet hier ook zo gaan, wij moeten eerlijk zijn. 
Wie b.v. nog loon tegoed heeft, krijgt geen steun, dat is 
klassestrijd. Allemaal wat, dat is ons standpunt. 
De reactie heeft de kameraden uit elkaar gekregen, maar slechts 
tijdelijk, want als het nodig is om weer te staken, dan ge
beurt het. Wij zullen weer in verzet komen tegen de uitbuiting 
door de oorlogsophitsers. Bij de Amsterdamse staking wilde men 
de kameraden ook uit elkaar trekken, maar dat is niet gelukt. 
Het strijdbare deel van de arbeiders zit in deze vergadering, 
niets kan ons tel�stellen, ook Rotterdam niet. Wij vertrouwen 
elkaar en we hebben verantwoordelijkheidsgevoel. De A.B.T. 
blijft de strijd ondersteunen, ongeacht welk besluit er van
avond genomen wordt. 
Rotterdam is voor ons en voor Antwerpen een teleurstelling. 
De Antwerpse kameraden hebben sinls de bevrijding 9 maal de 
strijd aangebonden tegen het haven�apitalisme en hun eigen 
bonden. We laten de kop niet hangen, onze strijd is sterk, de 
reactie is afgestuit op onze eenheid. 
De christelijke bond heeft telegrammen gestuurd aan de arbeider 
om hen te beinvloeden. DREES heeft gezegd: aan de arbeid, ander 
komt er geen oplossing. 't Heeft alles niet geholpen; gisteren 
kwamen er nog stakers bij. Vanmorgen waren er weggelopen, dat 
maakt de anderen zwak. Maar nu vanavond hebben we deze kalme 
vergadering om het advies van het comité te behandelen. Bij het 
binnenkomen zijn er stembriefjes uitgereikt, dat vergemakkelijk 
de stemming en voorkomt moeilijkheden. Wij, de E.V.O., staan 
achter de stakers, ongeacht de beslissing. Ik hoop, dat jullie 
voor 100% achter ae stakingsleiding zullen staan. Mi�chien 
zal er nu direc_t_ nog geen resultaat te zien zi ·n dat komt late 
.zeker. Dat resultaat is een gevolg van deze staking. Net als 
vr<>êger laten we ons niet leiden, we volgen onze eigen mening. 
Het actie-comité wil eerst van de Scheepvaart Vereniging Noord 
de verzekering hebben, dat geen rancune-maatregelen volgen en 
dat elke arbeider op zijn eigen plaats terugkomt en dan willen 
we werken. We zijn niet bang of zwak, we kunnen nog weken voort 
Het gaat er nie-f om, dat we lang staken, maar we gaan niet 
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eerder werken, dan wanneer de Scheepvaart Vereniging ons de 
gevraagde garantie heeft gegeven, want de loonsverhoging komt 
toch. Vanaf vanmiddag hebben we contact gezocht met de directie 
maar deze was niet te spreken omdat zij een vergadering had. 
Deze heren houden dus blijkbaar, net als wij, ook wel eens een 
vergadering. Zij vreezen ons blijkbaar en willen nu misschien 
e�gen van ons er uit gooien. Dat zullen we nooit toestaan. 
Kameraden, menen we nu, dat we de strijd moeten voortzetten of 
gaan we praten over het ongedaan maken van de ontslage�.Sta 
nu allemaal achter het advies van jullie comit�!. 
De stembriefjes zijn uitgedeeld maar behoeven niet gebruikt te 
worden. Als drie kameraden gaan praten komt de zaak voor mekaar 
of gaan we met 3000 man om kracht bij te zetten? Spreek jullie 
uit, kameraden, jullie moeten je eigen mening doen. Nu zijn er 
drie havens in strijd, maar later zullen we zien, dat tientall� 
havens solidair zijn. Wij staan niet als verslagen arbeiders, 
maar als bewuste arbeiders, die nog i� staat zijn, de staking 
langer te doen duren, maar die niet langer willen staken dan 
nodig is. 

Na deze redevoering deelde de voorzitter mede, dat de classi
ficeerders buiten de beslissing vallen, die straks zal worden 
gènomen. Deze moeten zich morge.nochtend op de gewone wijze 
melden. 
Daarna gaf hij gelegenheid voor discussie. 
Achtereenvolgens spraken de arbeiders: 
HOLLANDER (personalia onbekend). Hij verklaarde het voorstel 
van de leiding om rtK te gaan werken te ondersteunen. Hij wees 
op het slappe gedrag van de posters, die hij stakingbrekers 
noemde. Verder moeten volgens zijn mening voortaan de maffers 
beter bewerkt worden. De staking heeft de havenbaronnen geld 

ekost en daarom is de stakin ewonnen. 
Van DIJ personalia onbekend . Hij ac tte het beter om het 
werk�hervatten, gezien ook het feit, dat de houding van de 
stakers in het algemeen veel te slap is. 
SWART (personalia onbekena). ITT.j"wele'te op, het voorstel van 
het comité te aanvaarden. Verder �de hij V.QQ!'.._om de maffers 
van de....E«V...C. onherroepelijk als lid te royeren. Dat zijn be
wû.ste scheuringmakers, zoals Toon van ae BERG in Rotterdam. 
Het mag hier niet gaan zoals in Rotterdam. 
van LEEUWEN (personalia onbekend). Hij vraagt hoe wij staan 
tegenover de classificeerders, die solidai/Y. met ons waren. 
Laten we die nu in desteek, als zij willen blijven staken? 
Van 't HOF (personalia onbekend). Hij adviseerde om de staking 
te handhaven, want wij moeten Rotterdam niet volgen. Op dëver
gadering in Bellevue was de stemming strijdbaar; nu moet de 
stemming ook zo zijn. Het comité.schreeuwde vorige week ook: 
staken. Waarom zouden we gaan werken, onze kameraden in Rot
terdam zullen onze boten heus niet gaan lossen. Onze lage uit
keE.ing v�n� 19 _Of 20 _gulden_ is_ onze _§j.gen schgld. Als we allen
achtera.e Sol-actie staan dan is de uitkering verzelëerd en 
:Ifan ër mê-t;succes verder gestaakt worden. 
de"'BROUWER (bestuurder· E.V.C.-Metaal, personalia onbekend). 
Hij sprak over de classifice_2rders. Met hun belangen zou geen 
rekening gehouden zijn, aat is niet waar. Uit solidariteit 
gingen zij Dinsdag j.l. in stakip.g, maar daarbij gebben zij 
hun eigen eisen gestê.ld. Zij onderhandelen nu al maanden lang 
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over hun eisen. Morgen gaan zij met de stakingsleiding hun hou
ding bepalen. Zij beslissen over hun eigen strijd en hun eigen 
eisen. Hun eenheid Ia[K was een demonstratie van de eenheid van 
alle werkers in de haven, waardoor het kapitalistische stelsel 
ondersteboven wordt gegooid. 
HELMERS (personalia onbekend). Hij zei, dat de strijd heeft ge
toond, dat de arbeiders door eenheid de reactie kunnen doen 
beven. Zelfs de Minister-President DREES heeft laten zien, dat 
de regering gedwongen is, de eis van de arbeiders, 10% loons
verhoging, in te willigen. Hij stelde voor het advies van het 

� .J comité te ondersteunen. 
�- JHendricus Gerardus BAREWIJK, geboren te Amsterdam, 5-5-1893, 

p.{(, stakin.&sJ.eider K. H.L. (U bekend). 
- Hij zei, hei gedûîêf°van de havenarbeiders te bewonderen omdat

deze zo lang kunnen wachten op hun aalmoes en zo hard moeten
� werken voor hun kleine loon. Onze strijd kan niet gebroken wor

den. In Rotterdam kon dat wel. Hier gaan we nog niet aan de
arbeid als we niet vrij blijven van rancune. De bazen moeten 
zelf op de knieën, dan is het pas goed. 
Van ES, lid van het N.V.V. (personalia onbekend).
Hij beweerde, dat zij:--die tijdens de staking aan het werk gaan, 
loeren op de baantjes van de stakers. Wij staan er hier anders
voor dan in Rotterdam, wij, verenigde arbeiders, hebben deze 
staking in handen. Wij zijn voor of tegen. Onze lonen zijn te
laag en de prijzen te hoog, dat weten we zelfs uit de reaction
naire kranten. Onze eis is; prijzen naar beneden en lonen om
hoog. Wij moeten ��n zijn en strijden voor elkaar en we moeten
een duidelijk besluit nemen in eensgezindheid, in 't belang van
het gehele Nederlandse volk.

t{'I Gerardus TAMMINGA, geboren te Amsterdam, 12-9-1915 (U bekend). 
Hij betoogde, dat rancune-maatregeJtn de arbeiders binden tot de 
strijd. Rancune slaan zij af door solidariteit. Wij zijn een 
eenheid, waardoor wij alles tot stand kunnen brengen. De om
standigheden in Antwerpen moeten we niet vergeten, maar hier 

� willen we de bedrijven ingaan, doch zonder rancwie. 
STEENBERGEN (personalia onbekend) bracht naar voren, dat Dr. 
DREES voor dek� radio over de belangen van het Nederlandse 
volk heeft gesproken, maar er niet bij heeft gezegd, dat hij 
boven zijn salaris een douaeurtje ontvangt van Fl. 6000,-, een 
bedrag waarvoor een havenarbeider 2 jaar moet werken. Wij kun
nen onze gezinnen niet meer onderhouden en daarom staken wij. 
De stakingsleiding is van mening, dat wij aan het werk moeten 
gaan, dat doen wij dan ook, maar wij eisen, dat alle arbeiders 
achter de stakers staan. 
Gerrit BUSSINK opnieuw het woord verkrijgende, las de ve�la
ri,Dg voor, die namens de stakende havenarbeiders zou worden 
overhandigd aan de directie van de §cheepvaart Xereniging Noord. 
In deze verklaring wordt gezegd, dat de havenarbeiders ervan 
overtuigd zijn, dat de maatregelen, die de regering denkt te 
nemen ten opzichte van de verbetering van de verhouding tussen 
lonen en prijzen, een gevolg zijn van hun stakingsactie en dat 
deze arbeiders daarom bereid zijn het werk te hervatten, mits 
de directie vooraf garandeert, dat alle stakers op hun oude 
plaats terugkomen. 
Deze verklaring zal de volgende dag aan genoemde directie wor
den overhandigd en de stakers worden verzocht om te 9 uur v66r 
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het Polman-huis in de Warmoesstraat aanwezig te zijn. 

Hierna sprak Berend BLOKZIJL (geboren te Hoogeveen, 29-12-
1918) een kort woord. 
Hij zei, dat er van Antwerpen tot Amsterdam een eensgezind 
front van stakende havenarbeiders·ligt. Deze actie is niet zon
der resultaat gebéleven. Het vervulde de regering en werkgevers 
met zorg. Daarom sprak de regering bij monde van Dr DREES tot 
de arbeiders. De kern van deze redevoering is: de erkenning, 
dat er spanning bestaat tussen lonen en prijzen en dat deze 
spanning toeneemt. 
De winsten van de ondernemers hebben een zodanige hoogte be
reikt, dat .de arbeiders er terecht aanstoot aan nemen. Binnen
kort zullen nu de lonen worden verhoogd; dit is het resultaat 
van onze actie en het betekent een nederlaag voor de werkgevers 
Zij hebben geprobeerd om met allerlei middelen de staking te 
breken. Er is inderdaad een deuk gekomen in het stakingsfront, 
die de strijders noodzaakt, in de bedrijven terug te gaan. 
Daarom moet de leiding, na beraadslaging, in het belang van de 
arbeiders zelf, het advies voorleggen, dat daarstraks is ken
baar gemaakt. Dit advies spreekt van onze kracht omdat wij 
aaneengesloten de bedrijven ingaan om krachten te verzamelen 
voor de nieuwe strijd. De bouwvakarbeiders hebben vanavond in 
de Diamantbeurs besloten, hun staking te beeindigen, omdat zij 
hun eisen ingewilligd krijgen. 
Kameraden, de overwinningen zijn aanstaande. Wanneer jullie 
je vanavond bereid verklaren, het werk te hervatten, dan stel
len we de eis, dat allen weer moeten worden aangenomen. Jullie 
zijn morgen om 9 uur allemaal present bij het Polman-huis om 
het antwoord van de Scheepvaartvereniging te vernemen. 
Indien de S.V.N. niet met het voorstel accoord gaat, dan gaan 
we de strijd voortzetten met vertiendubbelde kracht. 

l Tot slot verkreeg KLEINSMA het woord • 

! 

Hij wees er op, dat de discussie niet heeft aangetoond, dat 
iemand het met de stakingsleiding niet eens is. Er zullen er 
echter zijn, die niet bevredigd zijn. 
Kameraden, we gaan niet smeken bij de S.V.N., maar eisen. De 
S.V.N. mag geens tans hebben, maatregelen tegen sommige arbei
ders te nemen. Morgenochtend gaat een drietal uit het comité
ons besluit aan de S.V.N. voorleggen. Het resultaat zullen we
dan vernemen op de bekende plaatsen. Wij gaan niet werken uit
z�te, maar �a�� f>!!!_�gighed�.n- IQ.O�ilijk_ zJJp. Men wil ons
dwingen verdeeld aan het werk te gaan, doch we gaan eensgezind
het antwoord van de S.V.N. vernemen.
Spreker stelde daarna voor, de stembriefjes nu nog niet te ge
bruiken omdat het tot dusver nog maar een episode van de strijd
is. Later kan er zonodig schriftelijk gestemd worden; nu kan
het wel met handopsteken.
Hij verzoekt daarna allen , die het voorstel van de stakings
leiding willen ondersteunen, de hand op te steken. Daar bijna
alle aanwezigen dit doen, concludeert spreker, dat het voorstel
is aangenomen en verzoekt hij de kleine minderheid om zich bij
dit besluit·neer te leggen.
Hij deelt daarna nog mede, dat, indien het antwoord van de
s.V.N. bevredigend is, Donderdagmorgen het werk wordt hetvat.
Is het antwoord niet bevredigend, dan wordt Woensdagmiddag om 
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3 uur opnieuw vergaderd in de speeltuin aan de Czaar Peterstraat. 
Hij spreekt de hoop uit, dat dan weer alle stakers aanwezig zul
len zijn. 
Hij verklaart hiermede de vergadering gesloten. De aanwezigen 
gingen te 22.55 uur rustig uiteen. 

De stemming in de vergadering was rustig. De sprekers kregen 
een krachtig applaus, waardoor v66r de stemming al kon worden 
verwacht, dat de aanwezigen accoord zouden gaan met het voor
stel van de stakingsleiding om de staking op te heffen. 

-�-��
�V\ 

L.5 •
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O nder �'!'wijzing naar mijn brief 

Gr.v.D. 686/50 -Confidentieel- d.d. 21 Juli

1950, met een bijlage, onderwern: "Actie

Vredescomi te .Amsterdamt1
, moge ik U hierbij 

doen toekomen een uittreksel uit een rapnort, 

opgemaakt door Z, met twee bijlagen, betrek

king hebbend op de havenstaking te Amsterdam, 

naar ae inhoud waarvan ik U kortheidshalve 

moge verwijzen. 

S.T. 

Aan: B.V.D. 
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CONFIDENTIEE 
CONFIDENTIEEL.

V E I L I G H E I D S - B E RI C H T. 

Datum van het bericht: 21 Augustus 1950. 
Ra-pporteur: 
Van VTi e is·het bericht afkomstig: Eigen waarneming. 
Betrouwbaarheid bericht: Betrouwbaar. 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 
Wel actie's ondernomen: Gene. 
Met welke instantie 's is samengewerkt:Gene. 

Onderwerp: Havenstaking te Amsterdam. 

• 

• 

Algemene toestand. Sinds Vrijdag 18 Augustus 1950 heeft de staking 
in de Amsterdamse haven zich in geringe mate uit;

gebreid, doordat vaste arbeiders van verschillende scheep
vaartmaatschappijen het werk hebben neergelegd, merendeels 
tengevolge van de molestaties t.a.v. henzelf en hun gezi ns
led.en. De gevolgen hiervan zijn zeer gering, daar thans 
nagenoeg geen schepen de Amsterdamse haven aandoen. 
Pogingen van Amsterdamse stakende havenarbeiders om de 
havenarbeiders te Zaandam in de stakingen te betrekken heb
ben tot nog toe gefaald. 
Ordeverstoringen hebben op 20 en 21 Augustus j.l. niet 
.Plaats gehad. 

Stemming onder Onder de stakers, aie Zaterdag j.l. hun loon-
de stakers. tegoed afhaalden bij het kantoor van de Havenar-

arbeidersreserve van de S.H.B., heerste over het algemeen 
een neerslachtige en bezorgde stemming, daar zij vreesden 
dat de staking voor hen reeds een verloren zaak was en de 
kans op vast werk ook voor hen verkeken was. Velen van

hen voelden er dan ook voor het werk weer te kunnen hervat
ten. De vrees voor molestEii.es weerhoudt hen echter daarvan. 
Onder de stakers waren velen van mening, dat een groot aan
tal van hen zich op de door de S.H.B. in een tot de arbeiders 
gericht ultimatum vastgestelde datum, Dinsdag 22 Augustus 
a.s., weer voor werk zou aanmelden .

Teneinde deze stemming tegen te gaan, zijn vanmorgen

onder de stakers wederom pamflett·en verspreid ( zie bijlage I) , 
waarin ge,Naarschuwd wordt tegen "valse" geruchten en "da.den

van verraad", alsmede een oproep voor een te houden stakers
vergadering in "Bilevue '' op Maandag 21 Augustus 19 50. 

Actie Stakingsleiding 01) Maandag 14 Augustus 1950 was het s.s. 
Havenarbeiders. "Viestland" van de Koninklijke Hollandse Lloyd te 

.Amsterdam binnengekomen en had ligplaats gekozen aan de oos
telijke Handelskade aldaar, teneinde lading in te nemen, be
stemd voor Zuid-Amerika. 

Nadat Dinsdag 15 Augustus daaraanvolgend de staking 
was uitgebroken heeft overdag een �edeelte van de vaste

arbeiders der Maatschappij het schip geladen. Gedurende de

nacht werd dit gedaan door arbeiders van buiten Amsterdam, 
o.a.. Katwijk, da.ar de nachtploegen weigerden het schip te
laden.

Eerst op Zaterdagmorgen lmamen de stakers er achter, 
dat vanaf Woensdagavond aan dit schip door z.g.n.. "maffers" 
was gewerkt, alsmede dat het schip die Zaterdagmiddág via 

Engeland 
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Engeland naar Zuid-.Amerika zou vertrekken. Hierop is een 
actie ingezet door de stakers. Deze uitte zich in: 
A. Trachten te verhinderen, dat het schip kon vertrekken.

De inmiddels gewaarschuwde Gemeentepolitie heeft maat
regelen getroffen, dat niemand in de nabijheid van het
schip kon komen zonder dat hij kon aantonen op of bij het
schip te moeten zijn i.v.m. zijn werkzaamheden.

B. Het posten van stakers bij de toegang tot de Oostelijke
Handelskade, teneinde opvarenden van de "Westlandn te
bewegen niet met dit schip naax zee te vertrekken, daar
het schip "besmet" was.
Deze pogingen hebben generlei succes gehad, daar de
bemanning zeer wel begreep, d�t zij gemonsterd zijnde1 niet konden weigeren naax zee te gaan en er vooral wei
nig voor voelden zich voor het E.v.c.-wagentje te laten
spannen.

c. Het verspreiden van pam.fletten,(zie bijlage II) onder de
zeelieden, teneinde een vergadering te beleggen in het
gebouw "de Leeuw" te Amsterdam; zeer waarschijnlijk met
de bedoeling ook de zeelieden in de staking te betrekken.
Op de Oostelijke Handelskade, in de nabi. jheid van de
loodsen van de Koninklijke Hollandse Lloyd bevond zich
o.a. de in dezerzijds rapport d.d. 12-7-1950 genoemde
M. van Maxle.
NadaTdeze door een employe van de Kon. Holl. Lloyd
was gevraagd waarom hij zich daar bevond, gaf hij ten
antwoord, dat hij eens wilde kijken. Hij beweerde niet
uit vrijë wil te staken, maar gedwongen te zijn door mo
lest. Tij·dens het gesprek over het onjuiste optreden van
Kon. Hollandse Lloyd door het schip door middel van

'maffers te doen beladen, overhandigde hij de eerder 
bedoelde employé een als in Bijlage �II genoemd pam
flet. De employé zag toen, dat v.d. Marle nog enige van. 
deze pamfletten in· zijn jas verborgen hield. 

Ondanks de diverse pogingen is het s.s. "Westlan.d" Zaterdag
middag zonder moeilijkheden vertrokken • 
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. HAVENARBEIDERS 
· HUurlingen der reacth� d'.nen een walgelijke maar doorziohtl:_:
ge poging Yè!t'WaITing te zaaien in de gelederen van de stákEr s.
Een stelle,tj,e ;be.f.inaldc ·bandioten wordo11: naai de ad.rossen van
stak;ando N•Vt1':T1?··li.fVîJ.kl�or,s g0stmrd met hot V..A,l.SE. berioht" dat hot
work horva.t zal woNkm .•

fil.:WJ.iLl§.:. .MJJ'IT.>.ti.lr-.JtM.R �LJ. 
vorder zond 00.n z�koro v� a�· Brink, b0$tu:irdor vàn do chris
telijke transportaTboi�orsbo�d oo.u tologra1n aan do :loden van 
dozo crge.nisatio t lüidcndo ols ,rolgt-; 

fi\"fi j vorzookon d:cingond. Maanda&;morg9n 7 \iur j,n 
werkkleding mc,ld.ryn kantoor Maxni:lf�raat 399. 
Gohqi)llb.ouê!,bg dringpn.Q. VO-I"Z9'cl,t .,, 

(W.:,g,.) v" d·<t Brink 
vaniólf spr o:ccn d ,z;l ni� d .goh0or goii'on 'nun do zo vorro.do.rs 
van. do o.rboi do;tt5 °' . 
ON?.� STRLTD ,S'11...AA1.r ST'.illFJC 1'iN BR:ITitr ZWH NOG tr:IT l 
D� stak.i,ng in ©..J P..r.as.to:rä.a:;;nso rl.O.VOO. Za,l spoo.dig ·vo'llc,dig zi;Jrt 1 

• I 

KJ!MERADJmJ V.AfJ DE UNIE-BGNDJitf, 
JUo.gt çtozo goorga...11isoordb ste.ld.11,gsbr akers V'û.n. uw doUrJ Wocyt 
do bGdriógo15. jkc tolQgra.ur.11.01 L"'1 èl-9. VIillnisbe.lc .. ·ontmo.ske.rt mr

vi jand an ovoru}. v•.re.o. r .go zo on tm0.ot " 

I 
i 

8T AKE\JD}i' .KAMEP.ADJtN r 

:bv Stnld.1:1gs.lo°iding von do 
"imstordams o Hcwon,nrboidora 

\'.{ij rOóJ>On u óp vc,tir .oor. m.eisso.lE> ·. st,1?.koxsv·crgaaoring · in do boido
ESrot o �elon· von BELLFJ'ü..'!1.. J.ngaug. Ji.mni.Xke.do" Mo.m:tdo.gmiddo.g vo.n. 
l tot ".5 Ulli"� ;oo<rr·:!at d,:- ZûJ..orl niot o.l onzo sto.kors kunnan 'bo-

:.:i.1ui,-b-Ql'.l, w'?rd"G in, V-Noo .gro wc.:.1 vorgnaordo 

. po h.01.Ulors van wt.�l-corskQ"..rton vr.r,1 1 - 1.50G . ' y_v}'fl...<?:.4_cg�c�Y'!El..J: uur toj, 2. 30 U..�E.. · 
Do houdo�s ven stn::C;cr.slc.r;ü!tG'.!1 :_.5oc' on hogor 

vor�o.d.oxon. yen 3o30 uuT tot 5 uur ___ .;,;,__,_...,._.-r.....,.�-...-.......-.-.. ___..,.-.. " i 

Too�CL'tle; ui'tsltl.i tc..nd op. vc.r-t0cn ven. stnlcorska.o.rt ZC\nl opon 12 u. 

LEVE ON?·E STRIJD VOOR DE 1.0 -pct tOONS\TERB.OGmo. ! 
HO�G· Dl� i30I,In'!;..RI'rEIT q 
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ÄLGïLM'.ENS NL'D-:TIRLA"Nl)SE B01:D) VAN Z'EEV.hRB}f.DE'î 
Blcink�nstr ät 14 
A m s t .e r d cl m - C, - Telefoon 56651, 
--------------------------------- ---------

0 P R O E P 

aan alle o�var8nden van de K ö o pv a a r  d ij. -

waarde M:ai.d:ers, 

·,vij nodigen.U me·t klem uit voor een

0 p e n b a r � v e r g a d e r i n g 

O _fl 

Y.AAND.A.GAVOND 21 A.UGUS'rllS 19 50 ' 8 uur n. m. 

in 

GebOU)'J 11D:S LZ.--�U,7" , Va.lkenr;)Urgerst.raa t 149 · 

te A m s t é r ê a m. 

( te bereiken met trc:Lu1li_jrwn ? ,9 en 11 en buslijn l',, .. 

Deze vergac.ering is zeor helang:tijk 
in vcrbaná met de toestand in de ha.ven van Rotterdam 
en dê havent.van Amster,:iam. 

:Ee'h hé',vena,rbe id er:, 1 id van het STAKp�C· 
iJOMITE hc-Jft · ,n,ch bereid vcrkl��12.�--QJlLQJLS1-:§.�I?- Y�:r;;,,c.>.'"·� 
ring het woor.-: te voeren ! ! !· 

KOMT ALL3N ! ! ! ! l ! t l ! WIJ R31<.:�fEN OP U ! , ! ! ! ! !. ! ! ! ! ! i !

voor het HOOFDBESTU'l:R , 

,.-_,.. .. -
--

-,. ·� � .. "' V \,-� 

��--
H, DAH:S, voac 
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No. 2018/II 

Betreft: HAVENSTAKING TE ROTTERDAM 

Na een moeizame en ingespannen vergadering, gehouden 

door de leden van het Comité van Actie en het o.v.B.-bestuur, is 

Vrijdagmorgen 18-8-'50 besloten om Zaterdag 19-2-'50 een vergade

ring te beleggen voor de stakers, waar dan het parool zal worden 

uitgegeven de staking door te zetten • 

Een moeilijk vraagstuk was de uitkering. De kas hield 

voor de gezamenlijke bonden een bedrag in van f 8.000,-, hetgeen 

betekent, dat de arbeiders f 2,- per persoon konden ontvangen. 

Besloten werd de uitkering dan nog maar twee dagen uit te stellen 

en een .manifest uit te geven. 

v.d. BERG, de voorzitter van het o.v.B. heeft de verwach-

ting uitgesproken, dat de staking in het begin van de volgende 

week beeindigd moet worden. Het o.v.B. betaalt haar leden afzon

derlijk uit, waardoor slechts een bedrag van r 3.500,- resteert 

voor het stakingscomité. Het Comité van Actie heeft wel begrepen, 

dat zij met dit geld nog niets kan doen. In allerijl heeft Jan 

BORK verzoent om medewerking van Amsterdam. De financiële zorgen 

zijn daar eveneens ernstig. Het advies was, er op uit gaan met 

lijsten, vooral Zaterdagavond. Te elfder ure werd geadviseerd door 

de E.v.a. de uitkering alvast a.s. Zondag te laten beginnen, daar 

1 de stakers niet zullen wachten tot Maandag. 

Ter vergadering in Odeon, gehouden hedenmorgen, is dit 

bekend gemaakt. Ook is daar het besluit medegedeeld de staking 

voort te zetten. Het o.v.B. is met dit besluit accoord gegaan in 

de stille hoop, nog dit weekeinde een groot aantal nieuwe leden te 

�unnen inschrijven.



Uit .Amsterdam kwam het bericht, dat GORTZ.AK en KL�� zijn aan

gewezen om de supervisie over deze staking in Rotterdam uit te 
./ 

� oefenen. Cas MABKESTE'YN, GROENENDIJK en WA.ARTS zullen moeten trach-
{Y.,__ f 

�, t ten de bouwvakarbeiders a.s. Maandag in het geweer te roepen. 

De arbeiders van v.d. BERG's Kistenfabriek in Rotterdam 

staan eveneens op het punt om te gaan staken. Dit ook in verband 

met een looneis. 

Het advies van NOTER (E.v.c.-Metaal) om de actie voor

lopig niet door te zetten voor de metaalbedrijven is nog van kracht. 

� Hoofdzaak blijft hier de grote financiële inzameling van de z.g. 

aandelenactie. 

BOSHART is nog niet verder gekomen met de arbeiders in 

Gemeentedienst. 

Mocht de staking gerekt kunnen worden tot begin volgende 

week, dan zullen GORTZAK en KLEINSMA naar Rotterdam komen voor 

het geven van nadere instructies en de eerste voor het houden van 

redevoeringen 

.Aan het Co.m.ité is als niet-werkend lid Zaterdag toege

v I voegd Kees �ACOBS • 
. � ...... 

?---P 
Vrijgegeven voor actie. 

Verzonden aan: HBVD 

HB 

B III 

BX[. 



Onderwerp: Besloten vergadering van 
havenstakers. 

VERTROUWELIJK. 
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Verslag van de op Zondag 27 Augustus 1950 van 10.00 tpt 
12.00 uur v.m. gehouden besloten vergadering voor de haven
stakers in de Diamantbeu�rs, alhier. 
Aanwezig waren ongeveer 2000 havenarbeiders. De vergadering 
was alleen toegankelijk op vertoon van een z.g. s1akings
kaart. 
D�zaal was niet versierd, er waren geen spandoeken of leu
zen aangebracht. Er werd niet gecolporteerd en/of gecollec
teerd 

Te omstreeks 10.30 uur opende de voorzitter van het stakings
comité (naam nog niet bekend) de vergadering en begint met 
een mededeling betreffende het uitreiken van levensmiddelen
pakketten. De distributie begint Maandag 28.8. '50 te 13.00 
uur aan de bekende stempellokalen. Trouwboekjes mede brengen. 
Verder deelt hij mede, dat tot heden door de havenarbeiders 
nog geen grote successen konden worden geboekt. Hij wijst 
op de strijd der bouwvakkers, di� met een glorieuze over
winning werd beeindigd. Als de reactie gelukt was, wat ze 
met de bouwvakkers gewild .had, dan had ook onze strijd geen 

.,c,..' waarde meer gehad. Onze kameraad HOLLENANS (Cornelis Antonius 
geh. A'dam, 9.2. '04; bij U bekend) zal ons hier nader in
lichten omtrent het verloop van hun strijd. 

HOLLEMANS hield vervolgens een zeer enthousiast en geest
driftig betoog, waarin het succes der bouwvakkers ten volle 
werd uitgebuit. Hij zegt o.a. : 
Tegenwoordig dient de strijd anders gestreden te worden dan 
vroeger. Het is thans niet i)meer mogelijk met gekruiste armen 
en met afwachten, of met een vishtngel een staking te wmnnen. 
Staken wil tegenwoordig zeggen: veel harder werken, dan 
wanneer je bij je baas werkt. Wij moeten vechten tegen een 
breed front: het patronaat, de Uniebestuurders, de pers 
(radio) en de politie. Wij dienenhiertegenover een nog brede 
fron� te stellen. Wij moeten er ve.n overtuigd zijn, dat wij 
ons tot het uiterste dienen in te spannen van 's morgens 
vroeg tot 's avonds laat. Opdracllten moeten worden uitgevoerd 
door iedere staker, er moet worden gepost, de sol-acties 
moeten zo intensief mogelijk gevoerd worden, men moet zich 
melden bij de stoottroepen enz. enz. Dit alles laat bij de 
.havenarbeiders nog wel wat te wensen over. De dubbele over
winning der bouwvakarbeiders was het gevolg van de eenheid 
van optreden. Onze overwinning moet voor u de overtuiging 
meebrengen, dat ook uw strijd op korte termijn te winnen is. 
Eenheid is echter de eerste voorwaarde hiervoor. Eenheid is 
niet genoeg. Die eenheid dient staalhard gemaakt te worden. 
Naast de stakende bouwvakkers stonden ook de makkers uit het 
NVV, KAB en CNV, die wisten, dat onze eis een reëele eis was. 
Ook het�geld, bijeen gebracht in de sol-acties, is munitie 
om de strijd door te kunnen zetten. Wij vochten niet alleen 
tegen de kapitalisten, maar tegen het verbond van kapitalis
ten en Uniebestuurders. Voor jullie ligt de strijd niet 
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anders als bij de bouwvakkers. Volgt dus hun voorbeeld. Maakt 
die strfJd. tot jullie eigen strijd. Ook.wij moesten ons verde
digen tegen de aanvallen van de politie. Wij stoorden ons daar 
niet aan. Wij demonstreerden, maar werden uit elkaar geslagen. 
En de volgende dag demonstreerden wij weer, daar waar de politie 
geen kans kreeg. Zo dienen jullie ook te strijden. Dan pas is 
succes verzekerd. (Luid applaus). 

x.. 1 Hierna sprak Dirk HOOFT. (Bij U bekend). 
Wij hebben U hier niet alleen bijeengeroepen om de situatie te 
overzien, maar ook om ons te beramen over de maatregelen, die 
wij moeten nemen. De maatregelen van de reactie zijn ons bekend. 
De "geruchten-centrale" draait op volle toeren, maar men is 
er niet in geslaagd, om ons van ons stuk te brengen. Het front, 
het bih,à)k van onze stakers is hecht, is aaneengesloten gebleven. 
Hooft leverde felle critiek op de pers, in het bijzonder op 
Het Vrije Volk, uit welk blad hij enige artikelen citeerde. 
Een zeer uitvoerig artikel las hij voor uit "De Groene Amster
dammer tt (Zie het artikel in dit blad d.d. 26.8. '�0, pagina 1, 
onder de titel "Stakingen".). Het werd in zijn geheel voorge
lezen. 
Ook Hooft kwam in zijn netoog geregeld terug op het sucdes der 
bouwvakkers. Ook sprak hij over het succes der taxi-staking. 
De reactie heeft getracht deze staking te breken. Dit is niet 
gelukt. (Dit was dan hèt succes. Rapp.) 
Nu duizende�arbeiders�aken, nu begint de pers ineens te schrij 
ven, dat de spanning tussen lonen en prijzen te groot is. Drees 
kwam ook niet uit zijn eigen voor de radio. De arbeiders nemen 
hun lot in eigen handen. En wanneer ik zo de haven inloop en 
zie de kra.nen stil staan, e1,1 ik zie, dat er geen schapen worden 
gemi>àdJ :;an �er gEen scha.pen binnenkomen, dan is dit niet de wil 
van de arbeiders. Dit ligt aan de reactie. Wij hebben onze be
reidheid om te werken getoond. Het is niet onze bedoeling om het 
economische leven te ontwrichten. Wij dulden echter onder geen 
enkele voorwaarde rancune. Wij staan sterk. Dit bewijst trou
wens wel het feit, dat we de afgelopen week de steungelden op 
hebben kunnen voeren, al is het dan ook maar met enkele guldens. 
Ook dit was een sla.g voor de reactie • 
Hooft wekte voorts op de sol-acties zo krachtig mogelijk te 
voeren. Het geld ligt op jullie te wad:ten. 
Omdat we verderf/: hier zijn gekomen om te beramen wat er te doen 
staat, heeft het comité besloten, dat morgenochtend om 7 uur 
alle stakers zich moeten melden bij de speeltuin in de Czaar 
Peterstraat. Wij moeten in zo groot mogelijke getale opkomen, 
ook de classificeerders en de HAR-mensen uit de Tasmanstraat. 
Gezamenlijk zullen wij dan optrekken naar het HAR-gebouw aan 
de Java.kade. Wij zullen daar demonstreren onze bereidheid om te 
werken. Een delegatie zal daar de directie gaan en zeggen: "Kijk 
heren, daar staan 3000 arbeiders. ?�j willen allen_a�IL_�et werk. 
Ma�r q_a!');_ Q.Q.k _gt;ten_ :cancune". Wij gaan aaar in álle kalmte heen. 
Wij gaan geen herrie schoppen. Allen moeten mee, ook de vasten. 
Tot àlot,werd nogmaals verwezen na&.r het succes der bouwvakkers. 

Een zestal discussianten spraken nog. Er werd door hen niets 
bijzonders gezegd. Eén wilde zelfs de looneis van 20% gekop
peld zien aan deze staking. Een van de zes 1 was het staken beu. 
Wij kunnen ons wel doodstaken, maar hoe komen we uit de· rotzooi� 
zei hij. Een ander riep de arbeiders op zich te melden voor de 
stoothrigt;:.2;�s en wel om 15.oo uur in de Valkenburgerstraat in 
gebouw "De Valk". (Bedoeld werd op Maandag 28.8. '50). 
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Nadat de voorzit ter nog een kort propagandawoord had gesprokem,
werd de vergadering te ongeveer 11.55 uur gesloten. 

De stemming onder de arbeiders was verre van enthousiast en men
kon niet aan de indruk ontkomen, dat het hen zeer welkom ware 
geweest, indien zij wederom het werk hadden mogen hervatten. 
Er werd gedurende de vergadering maar matig geapplaudiseerd. 
Er_ded� zich_geen_bijzonderheden_voor._Einde. _________________ 

eN'•> ,� 
N; 5. 



!-let einde der 

Tax/stak/ng 

De·-delee;atie van taxichauf'feurst bestaa.nde uit 3 leden van tle C�B.T. 
(:N.V. V.);· 2 leden ve.n de A.B. T. (E. V. C.) en 2 ongeorganiseerden;m4a1.ct 
bekend dat een vergadering,' bezocht. door ongeveer 700 ta:içichauffeurs;'met 
nagenoeg-algemene stemmen besloot het we:rk te hervatten op Donderdag 17 
Augustus. 
Nadat sedert het na.jaar van 1949 door de ts.xichauffeurs. in grote eensge- · 

A:indheia aangedrongen
. 

was op het· toekennen van een garantieloon van f.36;
•.1:1er wee1<:; doch zonder enig resultaat: wera tenslotte besloten aan dit g.0-

rechtvaa.rdigd verlangen kracht bij te zetten door het werk te stAken. 
V::;inaf-zaterda.g 12 ·Augustus werd deze strijd in grote eensgezinclhei d ge
voerd, Het heeft daarbij niet ontbroken aan pogin_sen om de strijd ven de 
texichauffeurs door middel van terreur en intimidatie te .y breken. 
Onder deze omstandigbeden oordeelde het bestuur van de C.B.T. het tijd
stip gekomen om de taxicha.uffeurs te bewegen tot-werkhervatting. Dit mis
lukte volkomen. Het gevolg- hiervan was dat het C. B. T. bestuu-r contact op
nam met dé delegatie van taxichauffeurs en in een gehou·dcn ibcsp reking 
meedeelde,' dat� onge:t.wij.f'ald binnen enkele dagen Ö"€l1 nj_euwe loonregeling 
zou worden ingevoerd: waarbij een weekloon .van f.21;-;·-verm.cerderd met 
15 :pGt van het opger�dQn_bedrag·; van kracht zou woré!:en" 
Het bestuur van de C. B. T" gaf voorts te kennen aat1 mocht door onvoorzie
ne omstandigheden. een dergel;jke loonre§el�ng; welke vrijwel �vereonstcmt
met de gestelde eis van :f.36,- per week, !b!:2..i·tot stand-komen, de C.B.T. 
niet zou aarzelen tot daEJ.d\'."erkolijke actie over te gaan. 

iAHct binnen enkele dagen toepassen V8n ao-bovongènoem dc loonrcgcüing werd
,ir·d.82.rna van workgoverszijcle ook bevestigd. _ 

De taxichauffeurs wenson ven hun strij'ç. geen prestige-zaak te maken. Het 
gaat hen om resultaten. Nu hen deze op ondubbelzinnige wijze en op korte 
termijn in het vooruitzicht zijn geste1a;' eindigen zij ho.n staking in de
zelfde eensgezindheid als wa:;_,.rrn.ee zij geproclnm eerd werd. Zij doen dit 
ochtor in eon geest van actie ve waRkzao.mhoid en zullen;' indien het nodig 
mocht zijn opnieuw eensgezind tot a.a.J1.dwerk elijke actio overgafln •. 
D0 delegatie van to.xichauf'four5 b1.otuigt zijn warme dPnk a.r'.n allen;1 di e 
van hun sympc.tthie met de strij-d der taxj f\bf·.U:ff eurs morc, cl en materieel 
her-,._ �·- b1ijkgcg---.�::m; zonde>:::-�we).ko steun deze strijd niet met dit succ"'s .... 
v�l einde zou zijn b-)'1\. rocnd. 

'De dclogo.tio:, 
C::Boddéus (E. V. e.) ·� 
H';W. Westdorp·- (N.V. V.) 
w-:Pro.st (N, v. V.) ·
D�Stornebrink (Ong.) 
H;v;ël;;Rocst (Ong .. ) ·• ·- --
p:;·c·;v. Bronkhorst·- (N. v. v.) 
C"v.Sclst (E.V.C.) 
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BULLETIN 
Aan de A1nsterdamse havenarbeiders. 

Gistermorgen hebben de Rotterdamse havenarbeiders besloten 

om het werk hedenmorgen te staken. 

In de met 1200 havenarbeiders tot berstens toe gevulde grote 

zaal van "Odeon" spraken zij zich éénstemmig uit voor een 

ONMIDDELLUKE LOONSVERHOGING VAN 10 %. 

e Het zonder één stem tegen genomen besluit om het inwilligen 

van deze looneis door strijd af te dwingen, werd door een 

laaiènde bijval bezegeld 

Amsterdamse havenm·beiders! 

Onze Rotterdamse mede-arbeiders hebben het juiste antwoord 

gegeven op de minachting van de haven-baronnen voor de

redelijke verlangens van de werkers. 

DOET DAARMEE UW VOORDEEL!! 

Ook aan de S.V.N. zijn reeds enige weken geleden een aantal 

redelijke eisen voorgelegd. 

Maar de S.V.N. weigert te antwoorden. 

Intussen wordt het leven van dag tot dag duurder. 

Het geduld van de Amsterdamse havenarbeiders is geëindigd. 

DE MAAT IS VOL! 

4lt De komende dagen zijn ook voor de Amsterdamse havenarbei-

ders beslissend. Nadere parolen zullen volgen. 

HET WOORD IS AAN U. 

LEVE DE SOLIDARITEIT MET DE ANTWERPSE 
HAVENARBEIDERS. 

LEVE DE SOLIDARITEIT MET DE ROTTERDAMSE 
HAVENARBEIDERS. 

LEVE DE STRUD VOOR EEN BETER LEVEN I ! 

Het bestuur van de A.B.T., 
Af deling Amsterdam. 

) 
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G1otor.moruen hebbend$ .Jlottèrdum.ue havenarbolderm baaloten 
om hot ,·:eJ;"k heaenm.or,eêll te "taken. 
l.n. de met 1200 h�vonarbeiaara tot 'bar�tene toe �evuldo gröte 

· zaal van "Odoon it 11pra.l:..--on" zij �oh éénatsmmi5 uit voor een 

c:iUlDtm:iJ..'IJ'lOl, �öONSV'E.RHOGIUG VAN 10 '$,.. 

Eet zonder ê&n ute� teean Genomen besluit OJll het in�illigen 
•van deze loone1• door etrSi,jd Eli" ts dW1naen, ·nard dooi• een
laaienae bijval bezcsáld

;\USTERDAMSE HA�RBEIDERS l 

Onie Rotterdwn&a ntede-arbeider• bobben,_ hot juîata antv:oord 
segaven o_p. dé nd"naoh�int! van dfJ �ve.nbaronnen voor de rooc-

. ' lijtte verla.ugeru, van ó.e w�kera. 

DOE'i' DAA:flMEE .. U'r7 'VOQlmrmI. ! ! 1 l 1 11 I 

i; Ook QaJl do a. V.N. nijn r.ecèlo en5.ge w.oken geleden eên o.antal 
rcöelijko eieo.n voorgele�d. 
Maar a.e s·.V.'H. tH.dgert to antw9orden, 
Intuaiaicn 1•,ord\ het loven van döz tot a.az duurder. 
Ret r;.oduld: V'an a.o Amsterîi.ariû,e .ha.vonarbc1ders in r4eëinc1i3d. 

�-
!}ij 1!.AAT IS VOL 'l 

\ 
• . ! 

·� De komende 4�en z1 jn ook voÓ� á.e .À,{natèr�am•e .havenarbeiê!er;.1
be�l1s1.end., Jladare .pa�olon mulon volgen.

OOBD .IS M11 U • .. 

.. 
v·s ns SOL!l)A.RITl117.1' � .t)E .Al:r.fWERl?BE 

lVENAI1illllDBl.J. 

;!E D:C ï.mLIDf!11If�T·�wn l)4·Rm'flmDA!tSE 
....,,:ll-WîBG!Dl!R!i. . , . 

LJ� DE 31'RIJ'0 VOOR 11�1 Blfl'ER �v1eti l � J l l 

1 
' 

Het bestuur van aa A.B.T. 
Arda.line Amater.dsa. 

. .
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Af.GEMENE BEDRrJ i?SBQiD T.RANS.�RT 
van. Bree straat 60, Amsterdam. 

�l e'f oon_ 39 503. 

Afdeling Amsterdam • 

. ' 

... _......_ ____ _ 

... 
Amsterdam, 2 Au1Y,1stus 1950. 

Wij roepen de .Amste1'damse Ta."ticl.J.auffeul's 
al of. niet georganiseerd. op tot het bi;jwonen van een 
vergadering, welke gehouden wordt 

2�-Yri���-�!��S?�-.!22P 
. ' 

Voor de chaui'feu.r'S die avonddier1st rijden 's mo:r:·geo.s om 10. 30 
uur precies, en voor hen die d,agfil'.ens,:; rijden 02 19.;30 uur 
p.reciea •

. AG.1!."?IDA; 

.cns stundp.ü.o.t inzake do tariefverhoging. 

Dê 2 � va.i:.antietoeslag. 
--.. 

�. . 
re looneis van :e. 36.-. 

3-27. - 1200.. 

. ' 

Groetend, 

llet Beatuur. 
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AAii DE nl.USTElIDAMSE TAllCIH�U:P'@JBS. 

� 1nstagna:ti.e va.n de �.13. T. waren d� 5.'axicbautieurs inde 
gelegenheid pP 4- Au©,istus j.l. in. vergadering bijeen te t.omen. 

t� deze vergadering kwam tot uiting de o�tev.rede.db.eid omtrent· 
het at.and komen van de toriefvoxh.osing. ,waardoor het inkomen 
der taxichaut'teura wordt vominderd. 

Een delee;a.:cie gard gevort:ld uit versuhillende gêorgao.iseerde 
makkers. Deze zullen bij ö.e .on.de.rnemers aandringen op hot on.�· 
middellijk openen der beaprékingen omtrent de looneis van f.36.-. 
�ontrole op het dienstrooster en de 2% vacatrtietoeslag. 

.Llàkkers. zorgt er voor dat de etschen onder de aandacht 
komen van elke taxichauff'èur. 

Gezamenlijk zullen wi'j optreden voor hot iuwi�li�en 
vun deze eisen. 
ttecht aanee�esloten Z\.lllen wij de strija voor lots
verbetering voeren. 
sueedt in de komende dagen de onderlinge band hechter 
aaneen. · 
De ehauff'eurs hebben -gemeenscbap:pelijke nod'ét4 

. 

� y�R GEZAJjENLIJK.E ST!UJ D 1 

Q? VOOR EENHl.ilI1l VMl ACTIE ! 

-De delegàtie is sa:mên5estela uit de volgende chau:f'f'eurs:

BrOnkhorst 
c. v. selst.
D. stomebrink.
C. J�oddet1 s.
ir. :u.aastrecht
P.t•ast
�oo-st

N. v� v.

'E. �.iv.
�seor.gänisee:rd. 
E.v.u.

k11:A.B�
Fr. v.v.

<nzcorzaa.i sce rd..: 
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Onderwerp:besloten vergadering 
van taxichauffeurs. 

V ERTROU'.ifELI JK. 

29 Augustus 1950. 

6d<?.:i , �
----

osdÄ 

·aou.�y
i-----

ACD/ 11 ff J
·---.... 0.5 - - - -" 

Verslag van een besloten vergadering van l1.msterdamse taxichauffeurs, 
gebouden op 29':..Augustus 1950 in het gebouw "De Brakke Grond" te .Am
sterdam. 
Deze vergadering was per speciale bekendmaking uitgeroepen door de 
delegatie van de stakingsleiding der taxichauffeurs en was toe
gankelijk voor alle .Amsterdamse taxichauffeurs in loondienst, ·t;er
wijl ook enkele dagbladen waren uitgenodigd een vertegenwoordiger 
te zenden • 

Aanwezig waren ongeveer 125 personen,allen taxichauffeurs,terwijl 
de zaal een capaciteit had van ongeveer 500 personen. 
Versieringen waren in de zaal niet aangebracht en �elportage vond 
niet plaats. 

Te ongeveer 2,30 uur (v.m.) werd de vergadering geopend door de 
voorzitter van genoemde delegatie: 
Christiaan Johannes Wilhelmus .BODD:BlJS,geboren te Amsterdam,29 Juli 
1908 (is bekend). 

Spreker heette de aanwezigen welkom en sprak zijn spijt uit over 
het feit dat zo weinigen waren opgekomen • .tii j weet dit aan de vele 
vergaderingen welke in de afgelopen roerige weken waren gehouden. 
Hoopvol :çj.oeten we echter zijn,zegt spreker,aangezien momenteel de 
belangstelling der chauffeurs wel geringer is maar de belangstel
ling van de patroons groter.Maar we houden vast aan de eis van f.24, 
grondloon. 
Spreker doet vervolgens enkele financieële mededelingen,voorname
liJK aangaande de uitkeringen.Zeer verbreid is de mening dat f.4,
per dag aan de stakers wordt uigekeerd.Er kwamen echter grote sta
kingen,in Rotterdam en Amsterdam en de E.V.C.kon,omdat ze slecht 
bij kas was,niet aan de oorspronkelijk beloofde hulp voldoen.Hier
mede is meteen het praat je de wereld ui tgehol_pen dat de E. V .c .de 
stakingen uitroept.Als zij immers de leidende hand hierin had dan 
zou ze immers wel voor meer geld en betere verdeling zorgen. 
De 11Unie-1/erkeer11 betaalde uit voor molest en dit is niet juist. 
Degene immers die een molestuitijering aanvaa rdt stelt zich daar
door tegenover de stakers en verzwakt haar front • 
.Als hoogste uitbetalingsnorm werd dus genoemd f.24,- per week,doch 
als niet meer betaald kan worden dan f.18,- per week,moet men hier
mede genoegen nemen. 
Na overleg met het landelijk bestuur van de E.V.C.zal een belang
rijk bedrag uit haar landelijke kas in de plaatselijke stakingskas 
gestort worden om te kunnen uitkeren/doch hoe groot dit bedrag zal 
zijn is niet bekendtEr moet echter wel verschil gemaakt worden 
in deze tussen de georganiseerden en de niet-georganiseerden. 
Uit het verslag van de penningmeester deelt spreker nog mede da t 
in totaal aan solidariteitsgelden was ontvangen f.1776,15 • .Aa n bij
zondere uitkeringen was reeds f.480,- verstrekt terwijl voor huis

houdelijke uitgaven,zoals zaalhuur e.d.f.430,- was uitgegeven •
• • 2 ••
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Spreker verzoekt de nog in omloop zijnde lijsten in te leve»en bij: 
/'< l Willem Koenraad RICHTER, geboren te AIDSterdam, 18 11/l.aa rt 1894 (bekend). 

Hij bespreekt de onbevredigende werkwijze va n de Unie-verkeer,die 
de zaak o:p de lange baan wil schuiven en geen actie.lt'el komt hij in 
actie op het royement van de drie N.V.V.leden die zitting hegben 
in de delegatie.Dit royement was gewoon voltrokken door de "Godheid 
Hoofdbestuur TT ,daar was zelfs niet een een congres of iets de�gelijks 
in gekend,zoals bij andere vakverenigingen plaatsvindt. 
Spreker gaat in op de vele bemiddelingsvoorstellen die ter tafel 
zijn gekomen en deelt mede bericht uit Den Haag te hebben ontvangen 
dat de Rijksbemiddelaars wel genegen zijn het grondloon va n f.24;
plus 10 % van het opgereden bedrag aan te houden zodat het gemiddel
de toch op f.36,-,per week zou komen.Hij stelt da n ook,namens de 
delegatie,voor om af te wachten wat het resultaat is van de lopende 

p-1'� besprekingen,hetgeen nog 14 dagen kan duren. 

�l, � Hierna ontspon zich een uitgebreide discussie,waaraan o.a.ook deel
� 1 namen:Pieter Cornelis van BRONKHORST,geboren te Amsterdam,21 Augus-• k ' tus 1908 ( bekend) en: Fräiïci.scus Adrianus .DilA'.11.HIJBS]N, geboren te

Heerlen,3 Juni 1920 ( is bekend). 
Bij de discussie kwam naar voren dat sommigen van mening waren dat 
momenteel het publiek in staking was inplaats van de chauffeurs. 
Ook keurden enkelen het aanvaarden van E.V .c. geld af. 

Besloten werd om wat geld in te zamelen ter vergadering,teneinde 
de twee kameraden,die op 29 Augustus 1950 uit het Huis van Bewaring 
ontslagen worden,iets aan te bieden,terwijl verzocht wordt om zo
veel mogelijk aanwezig te zijn ter demonstratie.Hiertoe zal men 
zich op de bewuste dag te 10,- uur voor het Huis van Bewaring verza
melen. 
•revens om te onderzoeken of het niet mogelijk is om georganiseerden
en niet-georganiseerden een gelijk bedrag uit te betalen,en;
de beslissing over de lopende bespreking af te wachten,temeer daar
datum van inwerking treden l September was genoemd.

Boddeus deelde nog mede dat enkele stakende chauffeurs het dagblad 
11 De Waarheid 11 ontvangen hadd{8n en ontkende dat hierin het stakings
comité de hand had. 
WanneEr men,zegt spreker,over 14 dagen geen beslissing heeft geno
men,zal het nodig zijn opnieuw te vergaderen en te beraden. 
De strijd is echter niet vergeefs geweest,gezien de arbeidsovereen
komst welke op zo korte termijn nu af�omt,nadat er reeds drie ja ren 
over is gepraat.Dat dit tmt stand komt en de eisen zijn ingewilligd 
is te danken aan de strijd van de taxichau�f�rs. 

Hiermede was de vergadering te 5,30 uur geslote�.De vergadering 
had een rustig verloop .De steIJ1.ming was opgewekt doch in .het geheel 
niet strijdlustig,terwijl de humor niet ontbrak.Zelfs een zeer 
lange en onsamenhangende politieke uiteenzetting,gegeven door 
van Bronkhorst,werd met applaus beloond,ofschoon zeer waarschijnlijk 
niemand het verband begreep. einde. 

� Mede verz.aan.B.IvI.Asd f 
H.C.Asd.

G-5 
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Dezerzijds werd van offici�ie zijde vernomen, dat namens de Algemene 
Bedrijfsbond Transport (A.B.T.), aangesloten bij de E.v.c., door zijn 
voorzitter, de U bekende� Mat�hijs HOCFT (Asd.1-4-'94), het gebouw 
van de Apollohal te Amsterdam was gehuurd voor een vergadering der 
stakende havenarbeiders in Amsterdam; deze vergadering, welke uitsluitend 
toegankelijk zou zijn voor houders van stakerskaarten en derhalve een 
se1ni-besloten karakter droeg, zou aanvankelijk worden gehouden op 
Woensdag, 30 Augustus 1950 te 13 uur, doch werd later verschoven naar 
20 uur op diezelfde dag. 

VERSIAG. Tegen het tijdstip van aanvang van vorenbedoelde bijeenkomst 
bevonden zich in de onmiddellijke omgeving van de hoof'dingang van de 
Apol�ohal aan de Stadionweg te .ÀlllBterdam drie grote groepen mannen, 
kennelijk havenarbeiders, in totaal ongeveer 300 personen, die met el
kaar stonden te discussi�ren. Er werd niet gecolporteerd of gecollecteerd 
en er was voldoende .toèzicht van politie in uniform. 
Toegang tot de vergaderruimte werd slechts verleend op vertoon van een 
stakerskaart; entreegeld werd niet geheven. 
In de zaal, waarin te omstreeks 20 uur nog slechts een 400-,tal belang
stellenden aanwezig was, die gedeeltelijk op de beschikbare plaatsen 
zaten en gedeeltelijk, tamelijk verspreid 1 in groepjes met elkaar stonden 
te praten, werd via de luidsprekersinstallatie gramofooD111Uziek ten gehore 
gebracht. Er vias geen versiering aangebracht, terwijl evenmin strijdleuzen 
werden opgemerkt. 
Ten behoeve van de stakingsleiding was verzocht, 18 stoelen op 
te plaatsen. 
Te 20.20 uur bevonden zich nog pas 6 van naam onbekende mannen op dat 
podium; enigen zaten aan de bestuurstafel, anderen van hen liepen wat op 
het podium rond. 
Op dat tijdstip wordt door de onbekend gebleven voorzitter, cq. inleider 
van deze avond, via de luidsprekers verzocht, of de heer PIEITER (�. 
Johannes Nicolaas PIEITER,.Asd.15-10.,.'04:, werkzaam SBB) voor zijn eigen 
bestwil de zaal wil verlaten. Even later wordt dit verzoek herhaald. 
Voorts wordt verzocht, of de kameraden zich zoveel mogelijk v66r het 
podium willen verzamelen en plaatsnemen, of zij niet op de zitbanken 
willen gaan staan en zich niet v66r de ingang willen ophouden, opdat 
begonnen kan worden. 
(Naar wordt vernomen� schijnen zich buiten, in de nabijheid van het 
vergaderlokaal, belangstellenden op te houden, die wel naar binnen willen 
maar niet mogen� onrlat zij aan het werk zijn.) 
Te 20*30 uur schijnt er hier en daar wat deining on.der de aanwezigen te 
ontstaan; blijkbaar wordt er hier en daar iemand uitgewerkt, die des 
middags, zonder het besluit van deze vergadering af te wachten, reeds 
aan het werk is gegaan en daardoor heeft meegeholpen, de staking te breken, 

naar het heet. 
Bedoelde onbekende voo,rzitter verzoekt de aanwezigen, allen rustig te 
blijven zitten en hun plaatsen in te nemen. Via de microfoon kan men 
horen, dat enige leden van het stakingscomit�, gezeten achter de bestuurs
tafel op het podium, van mening zijn, dat de opkomst een slechte indruk 
maakt en er nog slechts 800 aanwezigen zijn. 

Te 
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Te 20.50 uur wordt nog steeds het verzoek herhaald, of de kameraden 
bij de deur (de hoofdingang) naar �un plaatsen willen gaan, opdat 
begonnen kan worden. Men heeft, zo wordt gezegd, de tijd dringend nodig, 
want er zijn "zaken" te doen en men zal niet beginnen, zolang allen nog 
niet hebben plaats genomen. 
Te 20.55 uur wordt de stakingsleiding verzocht, haar plaats in te nemen; 
ondanks dit verzoek, blijft het aantal personen, vermoedelijk deel uit
makende van het comité van actie, ongewijzigd. 
Inmiddels is het aantal belangstellenden, ruw geschat, tot ongeveer 
1000 gegroeid. 

Kort hierna wordt de bijeenkomst geopend door de onbekende voorzitter/ 
inleider. 
Hij heet allen namens de stakingsleiding welkom en deelt mede, dat de 
stakingsleiding heeft gemeend, de sta.kende havenarbeiders nogmaals bijeen 
te moeten laten komen, teneinde de ontwikkeling in het conflict sedert 
j.l. Zondag te bespreken en de arbeiders een advies van de stakingslei
ding voor te leggen. Daarna heeft de vergadering zich over dat advies
uit te spreken. Wanneer kameraad BUSSING (verm. G. BUSSINK, havenarbei
der, lid stakingscomit� van havenarbeiders, verdere personalia onbekend)
het advies zal hebben voorgelezen, gelieven zij, die naar aanleiding
hiervan het woord wensen, zich in hun besprekingen te beperken, zo wordt
door inleider gezegd.

BUSSIN"G ( of BUSSJNK), hierna het woord nemendeR, zegt ongeveer het volgen 
de : 
"Namens de stakingsleiding moet ik U het door haar genomen advies vooI'
"lezen. Een prettige taak is dit niet. Ik zal niet in herhaling treden 
11aangaande alles, wat zich gedurende de staking in de .Amsterdamse haven 
"heeft afgespeeld. Dit is U voldoende bekend. Ik zal a.lleen spreken 
"over de ontwikkel.ing van het conflict sinds wij j.l. Zondag in de 
"Diamantbeurs bijeen waren. 
1'Hoewel toen het stakingsfront nog hecht en sterk leek, viel het daarna 
"reeds aanstonds op, dat er bij deLarbeiders in de bedrijven zwakke 
"plekken zaten. Deze afbrÓkkeling aan de buitenkant van het stakings
"front heeft vanmorgen tot een beslissing geleid. Bij de "Lloyd" werd 
"opgelopen. Hoewel bij het v.c.K. nog werd gepraat, wat te doen1 indien 
"rancunemaatregelen van de zijde van de directie zouden worden toege
"�ast, bestond ·ook hier de neiging tot hervatting der werkzaamheden. En 
"helaas is Vanltlorgen ook een deel der SBB-arbeiders opgelopen. 
'�lij van de stakingsleiding hebben die stemmingen gepeild en gezien, dat 
"het oplopen der "vaste" havenarbeiders een deprimerende invloed op de 
"stakers had. Daarom heeft de stakingsleiding vanmiddag besloten� U 

( 
"te adviseren, zich morgen bij de SBB te melden. Waarom dit advies ? 
"Omdat wij gezien hebben, dat de stakingsleiding niet bij machte is 
"geweest, de "vaste" en een deel van de "losse" havenarbeiders tegen te 
"houden. Als wij zouden adviseren

1 
de staking voort te zetten, wetende, 

"dat er morgen nog meer zullen oplopen, zouden wij onze strijd verbrok-
"kelen en verzwakken. Wij mogen niet blind zijn voor de feiten; wij 
"weten, dat er nog meer zwakke broeders zijn. Wij zijn ons onze verant
"woordelijkheid bewust en willen het aantal slachtoffers zo gering moge
"lijk houden. Wij weten, dat er slachtoffers zullen vallen. Laten zij 
"zich morgen om 10 uur melden in Bebouw "de VALK", opdat wij een over
"zioht krijgen van het aantal. De actie moet nu voortgaan,!!! de bedrijven 
"niet meer daar buiten. Welke middelen zullen wij aanwenden ? Vlij 

moeten 
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"moeten comité's vormen, welke met de directie gaan onderhandelen en 
"de verdere organisatie van het Sol-fonds ter hand neman,Jlllt met het doel, 
"de slachtofi'ers van de rancune weer op hun plaatsen in de bedrijven te 
"krijgen. U zult zich afvragen, of er dan geen resultaat is behaald ? 
"Ik geef toe, dat het lijkt, alsof wij een nederlaag lijden. Vlij moeten 
"het advies van de stakingsleiding zien als een stap terug; dit is in de 
"geschiedenis van de arbeidersklasse meer voorgekomen, wanneer zulks 
"nodig was. Op het ogenblik ziet de stakingsleiding geen verder perspectie 
"in de actie. Als wij zouden besluiten, door te staken, zouden wij alleen 
"maar bereiken, dat het aantal slachtoffers nog groter wordt en de strijd
"bereidheid van de arbeiders zou verminderen. De k\'1estie is natuurlijk 
"ook uitvoerig root het hooi'dbestuur van de A.:S.T. besproken. Dirk KIEJNS
"M\. (Asd.11-5-'93) van het hoofdbestuur zei vanmiddag nog, dat het wel 
"meer is voorgekomen, dat er slachtoffers vielen tengevolge van een 
"staking, doch later bleek niettemin de strijdlhust opnieuw aanwezig te 
"zijn bij de arbeiders. Wij behoeven niet met gebogen hoofd het bedrijf 
"in tegaan. De reactie zal door onze actie toch begrepen hebben, dat 
"wij zo nodig van tijd tot tijd bereid zijn, het strijdwapen op te nemen. 
"laat onze actie nu beijindigd zijn. Het zal natuurlijk geen jubelstemming 
"zijn� waarmede wij de bedrijven weer in gaan. 
"Een woord van dank is zeker op zijn plaats aan de stakingsleiding en 
"aan de E.v.c. voor haar v.s.ardevolle adviezen."(:r&ltig applaus). 

De onbekende voorzitter/inleider zegt daarna : "Velen van U zullen de 
naam KCNING (mogelijk Kasper KCNING, geb.Wanne(Dld) ,24-'7- '12,SHB-er) 
kennen. KONING heeft steeds gekuipt, wanneer er acties waren en onze 
strijd bedr�gd. Nu staat hij voor de deur en wil naar binnen. Hoe denkt 
U daarover? Ik wil geen verantwoording voor hem nemen, omdat ik vrees, 
dat hij er door U uitgegooid zal worden. (Geroep: ''Er uit".) 
Thans zal voor U spreken kameraad HOOFT ( Dirk Matt.hijs HOOFT, Asd.1-4-
1894) • 

HOOFT, hierna het woord nemende, zegt ongeveer het volgende : 

"Het is ons niet gemakkelijk geweest, het U door BUSSING voorgelezen 
"besluit te neJOOn. Wat ons verheugt is, dat het besluit eenstemmig werd 
"genomen. Toen wij j.l. Zondag in de DianBntbeurs bijeen waren, bleek, 
"dat het stakingsfront nog een en sterk was. En wij kunnen thans nog 
''bespeuren, dat de kern van ons stakingsfront hecht en sterk is. Maar 
"wij hebben ook bespeurd, dat aan de buitenkanten van ons front verbrokke
"ling optrad. En dat de "vaste" arbeiders het werk wilden hervatten. 
"Toen wij gisteren die zwakte becritiseerden, leek het, alsof die zwakte 
"was overwonnen. Maar het was slechts schijn. Want vanmorgen bleek, dat 
"die zwakte nog sterker was geworden en dat de "vaste" arbeiders aan de 
"slag wilden gaan.Door het oplopen van vrij grote groepen arbeiders zijn 
"wij voor een verantwoordelijke beslissing geplaatst. Als wij zouden 
"doorzetten,zou de stakingsleiding geen blijk van verantwoordelijkheids
"gevoel geven. Wij hebben rekening te houden met de toestand van de 
"gezinnen van de stakers. Feitelijk was de staking al opgeheven, op 
"voorwaarde, dat er geen rancune zou worden genomen.Maar de directies 
"wilden wel rancunes. En daarna hebben wij, nadat de staking in Rotterdam 
"was opgeheven, nog ruim een week lang onze kracht getoond, door opnieuw, 
"nu tegen de voorgenomen rancunes te staken. Zou nu diet verantwoordelijk
heidsgevoel van de stakingsleiding geen vorm van schuld gaa n aannemen, 
"indien wij het strijdbaarste deel van de havenwerkers, die van de sm,

opofferden?" 
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"opofferden?" Wij kunnen gerust zeggen, dat indien wij het bedrijf 
"ingaan, zonder de rancune te hebben overwonnen, dat geen verlies betekent. 
"Wij behoeven het bedrijf niet met gebogen hoofd in te sluipen, doch 
"kunnen ieder met opgeheven hoofd aanzien. Wij zullen onze kracht nog nodig 
"hebben voor komende strijd. Als U leet, wat de "Volkskrant" van heden
"morgen schrijft over onze toekomst op economisch terrein, is het duide
"lijk, wat men met de arbeiders voor heeft./(Spreker leest het desbetref
fende artikel voor aangaande ons toekomstig welvaartspeil en spanningen 
"tussen lonen en prijzen.) (Geroep uit de zaal: "Staak dan maar door ! ") 
"Wij hebben aan Minister Drees kunnen horen, dat de spanningen tussen 
"lonen en prijzen inderdaad een ongekend niveau hebben bereikt e11 de 
"Regering niet bij machte is geweest, deze spanningen binnen de perken te 
"houden. Wetende, dat er slachtoffers zullen vallen, dat er kameraden 
"geweerd zullen worden, zullen wij de kracht moeten opbrengen, met opge
"heven hoofden, schouder aan schouder, het bedrijf in te gaan, om de 
"strijd in het bedrijf voort te zetten. On.ze beste kameraden zullen 
"geslachtofferd worden, maar wij in de bedrijven zullen moeten zorgen, 
"dat deze kameraden op l).un plaatsen terug komen: Wij zijn de strijd sterk 
"ingegaan. Een vorige keer was het aantal "Vaste" arbeiders, dat het werk 
"nearlegde en aan onz�ijde stond, veel kleiner dan thsns. Dat is een winst 
"punt.Laat ieder zich afvragen, of hij alles voor de staking heeft gedaan, 
"wat nodig was, om de zwakke plekken op te sporen en er van te leren. 
"Ik weet, dat er in de zaal mensen zijn, die zich voor het werk van 
"vanavond 11 uur hebben laten besteken. Ik moet hun met klem verzoeken, 
"straks niet aan de stennning deel te nemen; alleen de stakers, die van 
"begin tot het einde aan de strijd hebben deelgenomen, mogen over het 
"stakingsadvies beslissen.Laat ons connnissies vormen in de bedrijven, 
"discussies houden met de kameraden in de bedrijven en er voor zorgen, 
"dat wij de zwakl<:en weer aan an.ze zijde krijgen" En laat ons een saluut 
"brengen aan de arbeiders in het N.V. V., die aan onze zijde heb ben gestaan, 
"niet alleen in het havenconflict, doch oo� bij de stakingen van de taxi
"cbauffeurs en de bouwvakarbeiders. Ik weet, dat er een verschil in uit
"kering is geweest tussen hen, die georganiseerd waren en de ongeorganiseer 
"den. Dit heeft enige wrijving gegeven.M:iar ik zou de ongeorganiseerden 
"willen aanraden, zich bij een vakbond te laten inschrijven. Ik behoef 
"toch niet te vermelden, dat de E. V .c. de enige strijdbare vakorganisatie 
"tegen de reactie is. Blijft in Uw discussie rekening houden met het feit, 
"dat de stakingsleiding steeds voor U op de bres heeft gestaan en dat zij 
"ondanks alles niet bij machte is geweest, het stakingsfront te versterken. 
"Laat U door deze omstandigheden in Uw discussies leiden. Er zullen nog 
"perioden van heftigere en grotere strijd aanbreken." 

HiernX1Îäten verschillende aanwezigen blijkbaar de zaal. De voorzitter/ 
inleider zegt met betrekking hiertoe : "Iaat hen, die weglopen, rustig 
gaan" Wij weten wel, wat hun weglopen betekent; dan kunnen zij om 11 uur 
bij hun baas zijn." 

Hierna vindt de discussie plaats. 

1. kameraad EEMPE (Kll:J.i� of KEMPE_!!) : Heel veel heb ik niet te zeggen op de 
woorden, die onze bestuurders naar voren hebben gebracht. Alleen moeten
wij hun dank brengen, die dag en nacht voor ons gewerkt hebben. Het zijn
er enkelen van de "vaste" en de sm, die onze actie gebroken hebben. Dezen
mogen geen uitkering van de EVC meer ontvangen. Als die moordenaars morgen
rancune willen nemen, moeten Wij zeggen: "Sterf met je werk" en het hok
weer uitgaan.
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2. kameraad KLOP: Het is droevig maar waar, dat de staking opgeheven
moet word;;,:-Gezien het advies van de stakingsleiding en in overwe
ging nemende de mentaliteit van hen, die ons in de steek hebben
gelaten, moet het conflict worden opgelost. Weest niet bevreesd
voor de rancunemaatregelen; wij moeten ons niet laten slachtofferen
door de directies. Het is al meer gebleken, dat zij van een staking
meer weet hebben dan wij. De petjes dus hoog houden en niet in de
ogen zetten of naar beneden kijken. De modern-georganiseerden moeten
zich gaan verzetten tegen advertenties in hun vakbladen, waarin �
havenarbeiders worden gevraagd.

3. kameraad APPELMäN (mogelijk APPELSCHA) : Ik heb mij van het begin
tot het einde van de staking niet laten horen, omdat tk geen redenaar
ben, maar nu wil ik toch wat zeggen. Wij zijn in het gezicht van de
haven gestrand, ten�minste, dat ziet er naar uit, al moet er dan
nog over worden gesteml. Maar zo zwak zijn wij toch niet, als ik
hier de zaal rondzie? Bedenkt, dat er duizenden kisten aan bederf
onderhevige goederen, o.a. fruit, op verschillende plaatsen op ve�
zending staan te wachten. Daar heeft men de havenwerkers voor nodig,
willen de ondernemers voor grote verliezen gespaard blijven. Welnu,
wat is er op tegen, om tot het bittere einde door te gaan. In 1945
hebben wij aardappelschil1en, tulpenbol.J!.en en nog meer van dat
fraais te verwerken gehad. Dat is 5 jaar geleden, nog niet zo lang
dus. Wij moeten thans desnoods bereid zijn, weer aardappelschillen
te eten, om de strijd te winnen.
kam.

4. GRIFHffiST : Het lijkt mij nuttig de staking thans op te heffen, doch
wij moeten een eed van trouw zweren, verder te strijden, totdat een
socialistisch levenspeil is bereikt. Wie de rancune zal tnffen,
is nog niet bekend. Ik stel voor, een motie te zenden aan de directie
van de Scheepvaartvereniging NOORD, de rancune achterwege te laten.

5. kamraad van der SllJIS ( of VERSilJIJS) : Een ding moet mij van het
hart. Ik heb vanmorgen in de Valken burgerstraat ee,n juffrouw horen
praten, die van mening was, dat onze vrouwen meer moeten meestrijden"
Ik weet� dat er een paar van de oplopers lid van de EVC zijn. Ik
stel voor, die oplopers in de "Transportband" bekend te maken met
naara en adres en hen natuurlijk uit onze bond sodomieteren. zo, dan
weten jullie het� dat ia Hollands.
kam.

6. VERBRUMMEN : De taxichauffeurs en de bouwvakkers hebben hun stakingen
gewonnen, doordat deze op de juiste wijze waren georganiseerd en
gevoerd werden. Zij ��ren� waar zij bij staking behoren te wezen�
op straat en niet binnenshuis. En wij ? Wij moeten naar afwachten.
Wat er gebeurd is is een bewijs, dat er van de zijde van de "vaste"
arbeiders stakingsbrekers in onze rijen zijn doorgedrongen. Dat komt
omdat er bij de "vaste" altijd een rot stelllllli.ng heerst van elkaar o
zwepen. Wij moeten trachten er voor te zorgen, dat de belangrijkste
en strijdbaarste arbeiders in het bedrijf terug komen. Voorts moet
wij er voor zorgen, dat de EVC" waarmede Drees niet wil onderhandel
zo sterk wordt, dat de heren hun poten over die EVC breken. Wij moe
ten trachten door strijd een omverwerping van de gehele kapitalisti
sche maatschappij te bereiken.

7. kameraad VARKEVISSER: Wij staan voor een ernstige beslissing. De
vorige week was onze staking eigenlijk al opgeheven. Nu is zij

gebroken 
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gebroken door enkele stakinesbrekers. Ik heb vernomen, dat men zich 
bij de SBB voorstelt, 30 man te ontslaan. Die moeten morgenochtend te 
10 uur in gebouw De Valk komen, opdat wij ons kunnen beraden,_ 

wat ons 
verder te doen staat. Wij doen wel eens een stap terug, nBar komen later 
weer versterkt terug. 

81 kameraad ZWARTS : brengt dank aan de stakingsleiding en aan à.e midden
standers, die aardappelen, groente of andere levensmiddelen hebben 
geschonken of tegen inkoopsprijzen hebben afgestaan. Voorts brengt hij 
dank aan hen, die solidair met de havenarbeiders varen, de EVC.

Wie de rancune zal treffen, zo zegt spreker, weet ik niet, maar in ieder 
geval moeten wij in de bedrijven lijsten laten cmrculeren en veel geven, 
opdat de gezinnen van de slachtoffers ook kunnen leven. Ik vraag mij 
af of de arbeiders in Nederland andere arbeiders zijn dan die in BelgHi .• 
Daar dàurt de staking al 12 weken en hier is deze na 3 weken ingezakt. 
Als hoofdoorzaak van opheffing der staking wil ik de houding van de 
"vaste" navenwerkers zien. 

9. kameraad HOLT : Ik ben een van de slachtoffers in het Amsterdamse haven
bedrijf geworden. Hoe dat komt, zal ik U vertellen. Mijn k ameraden waren
vanmorgen reeds allen binnen. Ik behooltie tot het groepje van de laatste
10 man. Van deze 10 man weltien er 6 ontslagen. Ik heb gezien, dat er 
nog meer ontslagbrieven klaar lagen. Ik breng dank aan de stakingsleiding
voor hun opofferingsgezindheid. Zet Uw strijd in de bedrijven voort voor
ons,slachtoffers.

10. lCameraad VEIDESIAG In een leger wordt een Generale staf aangewezen,
niet gekozen. In een arbeidersorganisatie heeft men ook een Generale
Staf nodig, namelijk de stakingsleiding. Bij een leger is,ondanks het
fabeltje, de geschiktheid van de leden van de Generale staf niet altijd
groot, het zijn niet altijd lalap-pe koppen, maar van onze stakingsleiding
is wel gebleken, dat zij opgewassen was tegen en capabel voor de taak,
welke zij had te verrichten. Ik ben van mening" dat de stakingsleiding
juist heeft gezien• de staking thans te willen opheffen. Ik breng dank
aan de middenstanders, die voor·voedsel hebben gezorgd.

ll. lfö�LIND : Ik heb hier vanavond steeds gehooro, dat de staking was verlo.
ren.Ik ben nog niet zo oud en kom uit een gezin, waar altijd gestaakt is.
Enige ervaring heb ik dus wel met stakingen. Als ik zie, hoe de directie
zich gedragen, dan zeg ik, dat ze staan te bedelen, of je asjeblieft maar
weer komt • .Alle "vaste" arbeiders zijn niet de schuld van het gebeurde;
hier in de zaal zijn nog "vaste", die hecht achter het stakingsbestuur
zijn blijven staan, Bovendien zijn er nog genoeg perspectieven. De bloem
van de Amsterdamse haven is hier bijeen en daar moet wat mee te bereiken
zijn. In de houthaven zullen wij met opgeheven hoofden het bedrijf in
gaan.

12. kameras.d VERSTREPEN : zegt het niet helemaal eens te zijn met de ophef
fing van de staking. Hij beweert" dat de "jongens" van de Tasmanstraat
niet bereid zijn, voor wie dan ook te capituleren. Wij zijn toch niet
helemaal verslagen? Ik was in het begin 1 van de 5 tegenstemmers, dat
wil ik eerlijk bekennen. M:i.ar hee� men eennaal A gezegd, dan moet :men
ook de consequentie voor B aanvaarden. Als wij de 10% loonsverhbgingeis
moeten prijsgeven en thans ook eventuele rancune moeten aanvaaroen1 dan
lijkt het mij beter, door te staken.

13. N.v.v.-er DIJKSTRA : Ik ben ex-N.v.v,�er, want het N.v.v. heeft mij
eero 



14. 
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eerd, evenals kameraad PETERSON. Ik ben een "Tasma.nstrater", dus 
behoor tot de sterke ploeg. Met mijn royement neem ik geen genoegen, 
want ik heb geen jaren betaald� om Perzische tapijten bij mijnheer 
LAAN op zijn kantoor van het N.v.v. te laten leggen. Voor ontslag 
hoeven wij niet zo bevreesd te zijn; wij hebben de grote kop van ZEEMAN 
aEUl de Tas�straat nog nooit z6 zien buigen, om ons naar terug te 
krijgen. Hij zeiJ dat het met de rancune niet zo'n vaart zou lopen en 
er aan de Tasmanstraat nie:rmnd ontslagen zou worden. Ik breng vanaf 
deze plaats dank aan de EVC. Laat ons hecht aaneen blijven en strijden 
tegen rancunemaatregelen. 

kameraad BCE(CH ?) : brengt dank aan de stakingsleiding. Hij is er niet 
voor, met I J I g lijsten rond te gaan, om geld voor de slachtoffers 
in te zamelen. De adressen van de stakers zijn bij de stakingsleiding 
bekend en is het volgens hem beter, iedere week deze adressen af te 
rijden en van de opgehaalde gelden de slachtoffers te onderhouden. 
Ik heb hier steeds horen spreken over "vaste" arbeiders. Maar wij zijn 
uiteindelijk toch allemaal ''Vaste" arbeiders van de SHB ? Aan die 
"vaste" arbeiders, die ter onderscheiding van de SEB ... ers werden bedoeld 
en die trouw gebleven zijn aan de stakingsleiding, breng ik dank. En 
tenslotte wil ik nog zeggen1 dat ik al1een aan de gang ga, als alles 
oploopt. 

�AS : Ik ben een van de arbeiders, die tot die zgn. " Vaste" behoort 
en het grieft mij, dat ik vrijwel niets dan afkeuring over de "vaste" 
heb gehoord. Bij een vorig conflict over het nachttarief was ik de 
eerste, die in staking ging. }.har zij

7 
die dan geen "vaste" waren en 

blijkbaar andere belangen hadden, hebben ons toen in de rug aangeval
len. Naar mijn mening ligt de oorzaak elders" De ''Vaste" arbeiders 
zouden naast ons, de stakers, zijn gebleven, indien d e  Rotterdannners 
niet zonder overleg met de .Amsterdamse stakingsleiding aan de gang 
waren gegaan. Bovendien heeft de reactie betaalde spionnen in onze 
rijen gestuurd, om de staking te breken; die zullen t.z.t. wel ter 
verantwoording worden geroepen. Ik ben ook slachtoffer, naar ik advi
seer u, het voorstel van de stakingsleiding op te volgen en aan d e  gang 
te gaan, om het aantal slachtoffers niet onnnodig groter te maken. 

16. kameraad PETERSON : becritiseert de houding van de stakers, die met
hengels op de fiets op pad gingen om te gaan vissen of naar de wieler
baan gingen, terwijl er gestaakt werd. Ook de houding tegenover de
''maffers n deugde niet" Iedere "maffer" moet weten, dat hij ons in de
rug aanvalt; ik heb wel gezien, dat de "maffers" soms de stakers onder
weg nog gedag durfden zeggen" Zo iets hoort niet voor te komen. Verder
wil ik nog zeggen, dat de Sol-acties versterkt dienen te worden"

1?,. kameraad TAllilMINGA : is van mening, dat er uitgeweid kan worden over 
de zwakke plmten, maar men toch ook kan zeggen, veel van deze staking 
te hebben geleerd.Mocht vanavond de stemming luiden� de staking door 
te zetten, dan zal iedere staker bewust alles moeten doen, v.at een 
staker behoort te doen. 
In de vooravond hebben wij ene KCNING bekend genaakt uit de Houthaven; 
hetzelfde geldt voor een zekere JANSEN van blok 20 in de Houthaven, 
verder Cor KIEIN

2 
reepgast van de SBB 1 � KIUBBECK ( of KALLESBECK) ., 

reepgast van de SHB en niet te vergeten de grootste figurant uit het 
Amsterdamse Havenbedrijf, c. BAARS, die bij de Superfosfaat hee.;ft ge
werkt, uitkering uit de stakingskas heeft gehad en van de directies 
nog een Judaspem;tlng heeft gekregen,volgens zijn maats groot f.loo.-

Wij 
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Wij moeten gesloten het bedrijf in gaan en ons niet meer blijven beschouwen 
als "Vaste" arbeiders. Wij zijn allen "losse" arbeiders. Dat begrip "vaste" 
moeten wij loslaten. T.oont de zwakken onze perspectieven. 

HOQFT1 voornoemd, beantwoordde de sprekers aan de band van de discussie als 
volgt : 

'�ij de discussie is wel duidelijk gebleken, dat het grootste deel van de 
••stakers het advies van de stakingsleiding wil aanvaarden. Er zijn er, die meer
"het bart dan het verstand hebben laten spreken. Het komt voort uit hun eerlijk
"arbeiders�rt, de strijd tot het bittere einde te willen voeren. wat moeten wi
"met de slachtoffers doen? Ik heb hier een eenvoud� schriftelijk voorstel
"ontvangen. laten wij allen, als wij aan de gang gaan, a.s. Zaterdag f.1.-
"per n:en geven voo·r de slachtoffers. Wij weten, dat de besten uit onze rijen
"door de havenbaronnen geslachtofferä zullen worden. Wat zulI.en wij daar
"tegenover doen ? Alles wat mogelijk is, om die .mensen te helpen, zo lang
"zij niet in staat zijn, in Mm eigen of een ander bedrijf hun brood te ver
"dienen. Er is gezegd, de E.v.c.-ers, die opgelop�n zijn, uit onze rijen te
"verwijderen. lVa.ar ik heb voorbeelden, o.a. iemand, die hier vanavond jankend
"aan de deur is geweest en die ee:n briefje heeft overhandigd, waaruit blijkt,
"hoe deze zwakkeling door de nood tot zijn moment van zwakte is gekomen. Ik
"zal geen naam noemen, maar ik ken hem persoonlijk en weet, dat hij niet tot
"de slechtsten behoort. Als wij dergelijke mensen van ons afslingeren,drijven
"wij hen in de arro.en van de reactilt. �Vant de reactie, die de sterken verliest,
"wacht op de zwakken. Laat ons hen dus niet wegdrijven. r,

Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de ��jze,waarop de stembriefjes 
moeten worden ingevuld. Hetoschijnen briefjes te zijn met de woorden ''VOOR" 
en "TEGEN". Deze woorden hebben betrekking op het advies van de stakingslei
ding. 
Voorts wordt medegedeeld, dat morgen een manifest in de haven zal worden ver
spreid, dat vannacht zal worden gedrukt. 
Tenslotte worden aanwezigen uitgenodigd, die zitting willen nemen in het te 
vormen Stembureau. De namen van hen� die zitting nemen en vporgelezen worden, 
luiden : 

STIENSTRA - VEIDESIAG (mogelijk �IDESIAG) - KEMPER - ;r. de VRIES -

GRIFHffiST - BUSSlNG - IELIEVEID - BCRCUL-0 • 

De onbekend gebleven voorzitter/inleider, eerderbedoeld
7 

deelt nog mede, dat 
alle krachten zullen moeten worden ingespannen, om de Sol-actie te versterken 
op Vrijdag en in de bedrijven, aangezien er voor a.s. zaterdag en de daarop
volgende Zaterdag nog veel geld nodig zal zijn. 

De uitslag van de stemming, welke wordt bekend genaakt, luidt 

totaal aantal uitgebrachte stennnen 
VOOR advies stakingsleiding 
TEGEN " " : 
blanco 
ongeldig : 

1473 
1000 

395 
36 
36 

HOOFT, eerdergenoemi, zegt tenslotte, dat er gestemd is met verstand, niet 
geleid door gevoel. Wij gaan dus morgen naar onze bedrijven, om on.s te melden. 
Ons gevoel zei 11neen", ons verstand "ja"; en dat is goed, want klassestrijd 
voert men niet met gevoel, roo.ar met verstand.Laat ons geen haat hebben tegen 
de zwakken,maar de discussies met hen op kameraadschappelijke wijze voortzette 
De zwakken van vandaag zullen de sterken van morgen zijn.Dank aan de DUW-arbei 

ders 
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ders, die geweigerd hebben, besmet verklaard werk te verrichten. 
Ook dank aan de arbeider van nne Metaal", die tengevoD:ge van een gevoerd 
proces via het rechtsktm.dig adviesbureau van de EVC een financieel 
voordeeltje behaalde en daarvan f.15.- in het sol-fonds stort. 

Te 23.20 uur werd de bijeenkomst gesloten en ging men rustig huisv1aarts. 

Enkele pbasen van opwinding daargelaten, wa s de stemming over het alge
meen genomen vrij lauw, hetgeen, gezien de deprimeerende mededeling van 
het stakingscomité, zich te melden, zonder ook ma.ar iets te hebben be
reikt, verklaarbaar is. 

De in houd van het havenbulletin luidt 

AAN DE AM9l'EfJ)AM3E HAVENARBEIIERS 

KAJlffi!R.ADEN 

Met overweldigende meerderheid hebben de stakende havenarbeiders 
gisteravond besloten, om hedenmorgen het werk te hervatten.Veertien 
dagen lang voerden wij een daadwerkelijke strijd voor een beter leven. 
Het was een vastberaden antwoord op de uitplunderingsplannen van 
regering, ondernemers en Uniebesturen. Ondanks politie-terreur, intimi
datie en broodroof is de strijdgeest ongebroken. Vandaag zijn we weer 
verenigd in het bedrijf. De staking is ge�indigd, ma.ar de strijd gaat 
voort 

VERENIGT U ! 

TEGEN RANCUNE EN 
VOOR EEN BETEH IEVEN 

Namens alle stakers, onze warme dank voor de vele en ontroerende be
wijzen van solidariteit door de Nederlandse arbeidersklasse en vele 
middenstanders betoond. Het was deze solidariteit en de onvoorwaarde
lijke trouw van de E.v.c. aan de zaak van de arbeidersklasse, die ons 
in staat stelden onze rechtvaardige strijd te voeren. 
De zaa k van de arbeidersklasse is onoverwinnelijk. 

DE STAKINGSIEIDING. 
--------------------------------------------------------------------

E-6.

�
evens in afschrift verzonden

Vk��\, 
aan B.M. Asd. 

H41C. Asd.



�.· _ _, 
f� . 1 

I.D.DORDRECHT. ;yy/ / i0."vl DIENSTGEHEIM. �-

l '/ 1 ·�<- c,s 8 �Et' � 
No. 277a/50.

, -� t�f{ ACD if}- \ ,\(Oj _i�.t{,) 
, -. DAT 'l.\to� 

--

{!,g �\ !.Al\ -· 
/ Ten vervolge op mijn schrij en dd. 18 Augustus 1950, 

n·o. 277/50, betreffende de actie tot uitlokking van een 
staking onder de havenarbeiders te Dordrecht, wordt mede
gedeeld dat gebleken is, dat de in dit schrijven genoemde 
Rotterdammer, die zich inigezelschap bevond van Jan Schou
wenburg, wonende Boogjes 11rood te Dordrecht, genaamd is: 
Gerandus van OOSTERUM, geboren 2 April 1913 te Rotterdam, 
wonende aldaar. 
Hij trad telkenmale op de voorgrond bij de pogingen de 
Dordrechtse havenarbeiders tot staking over te halen. 

Aan de Heer Hoofd van de 
"nnenlandse Veiligheidsdienst 

Dordrecht, 6 September 1950. 
1 

1� 
te 's-GRAVENHAGE. 
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Afdeling Amst�rdam 
$ecrct:-1riaat: �tcidhouderskade 139.

Gevormd door: 

w .-M. , 

De Centrale Bond van Transportarbeiders 
De Ned. Bqn<;l van Chr. Fabricks- en Transoortarbeiders 
.De Ned. R.K.Bond van Transporta.rb. "St Boni:t'acius' 

.. 

j 

Amsterdam, 28 Juli 19,0 

Aan onze leden
Taxich?-uffe:urs. 

. . 

---------------

Het zal U bukcnd .n.Jn, ook uit de berichten in àe dag
b�adpcr�, dat van d·e zijde der werkgevers in het taxib�drijf po
gingen 1.n het werk worden gt,3tolç. veranderingen in de huidige 
tarieven te brengen. 

Onze ve.l;'tegenwoordigcr J.P •. tc.ijcrs heeft in de bespre
kingen die hierover in het Centraal Bureau voor Huurauto- en Taxi-
vervoer zijn gBvoe;rd, o::.� o-t .... �n.:91..:;;_ � u).t-,rocrig ui te enge zet en 
onze opvattingen in €en nota ter kennis véàI'- de _officië.le instaniî1es 
gebracht. 

Ons ui tgangs_punt hierbij was, dat wij ernstige bezwa
ren. .hadden tegen verhoging der ta.rieven, zonder dat reke!).ing werd 
gehouden me't de e.ventuele gevolgen hiervan voor de chauffeurs. 

Naar aanleiding van dit standpunt vond op verzoek van 
de werkgevers een bespreking me� de organisaties plaats, waar
bij onzerzijds uitdrukkelijk werd vastgehouden aan onze opvatting, 
dat een eventuele tariefsverhoging geen nadelige invloed mocht 
uitoefenen op de lonen van de cMuff-eurs. 

Oak in een bespreking onder leiding van de Burgemeester 
werd dit standpunt door ons verdedigd. Op verzoek van de Burge
meester vond opnieuw overleg met de werkgevers plaats, te.neinóe
tot een oplossing te komen. 

Tijqens dit overfäg werd ons de garantie gegeven, dat 
het gemidde.lde loon van dé chauffr>urs over de eerstvolgende der
tien weken gten verminderin5 tqu ondergaan vergeloken· biJ een 
vo.orafgaande periode van ae.ctien weken. 

Hierbij werd aan::;r nomer., indien dE: tarief sve.rhoging 
1 Augustus a.s .• zal ingaan, \ oö:c e1::n vergelijking van de chauffeurs
inkomsten zal gelden de periode AUgU"3'tus, Septemb�r, Octbbe:r a.s. 
en de voorafgaande periode April, Mei en Juni. 

Nadat uit (i.e gegGvens gebleken was dat hu·t gemiddelde 
inkomen over bovengenocmda periode/ 30

1
59 bGdroeg (grondloon· + � 

10% opgereden bedrag ) , wer.d ov�re engekomen dat over <ie komende 
periode van dertien weken / 30, 59 �al woracn gegarar,ideerd. Mocht
na deze dertien weken blij ken, dat het gemiddelde 1-Pon lager is 
dan / 30, 59. per chaufûiur, -dan zal dit bedrag per: el}á:Ui'f'eur wor-

-=- den Q.i.j..beta.ald. 
- ..J �. 1 \ 

w1J tba'.ns 
eindti e�h 

Vervolgen� .. werd met de ·werkgover.s overeengákornen dat 
opnieuw plaatseliJk bespreki�gen zullen gaa�Jvoercn ten-
ArbeidsoveTe.cnkomst ät te. slu-it.en. , _::· � 

• 

1 1 



Hocht verder blijke:,n ciat :ï.n de Landelijke Looncommis- • 
sie geen spocdig·e overe unste·rn;dng to ve:rwachton is inzake de 
nieuwe loonregeling, dan zullen wc.,rkgevers- en werknemersorganisa
ties t1:; Amstcraam be spre.kir1g0:: one:.:-1-en t;.;r b8harideling van deZ"<3 
materie voor de gemeente Ar.:in.;( ·1:è.8!!1 al'·z9t.td1:.:rlijk. 

De onderneme;rs z:t11L n ·rrk. r, o,"ls drie maanden n� ingan& 
van hot vt-rho0gd0 tari�f, indien oliJkt délt nhit aan d.e .ge·stelde 
verwachtingen is voldaan, nader ovc:ch.6 r:l, g€n. Onzerzijds is 
als onz�: uitdr.ukk<::lijkt- w:ms mode:gedr.-,01$1, ci·lt binnen deze periode 
van dertien '/\eken getracht. moet worden tot overe(mstetnrning te ka.
men OV(;!' de arbeidsovereenkomst c.en nieuwe loonregeling. 

Na ui tv:oerig overlug met onze vertrouwen3mannen, w erd m 
in pri:r.cip<:: besloten me't d 1.;;Z6 voorlopige regt ling ét.cc..0ord te gaan. U} 

Nij me�on goed te doen U uitvoerig van deze gan6 van 
zaken 01• d hoogte to stellen. Wanneer �ocbt blijken dat binnen 
de nctiodc van dertien weken ten op.zièhtc van de lo,on- ,:;n arbeids" 
v0orwaE,rdt.ill g.een ovcreenst0mmi1;g is ·tè v-crwachte.n, zullen wij ons 
gczarn01:,liJli: moeten beraden qver de ve.rdere gang van zaken. 

Het is ongetwijfeld van grote betekenis, dat in �ver
leg· deze rógeling tot stand is gekomen. 

Wij verwachten dat onze leden de nog ongeorganis�erde 
chauffeurs .:::r van zullen over.tuigen dat versterking va.t de orga� 
nisaties juist thans van de. grootste betekenis is. 

l 

. . 

Namens de Besturen 

,J. F•. A ,Elkerbqut. 

> ' 
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Betreft: HAVENSTAkING TE ROTTERDAM 

.. 8 SEP. t95()·. ·� 
-- .
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Nu de staking blijkt te verlopen, hebben de leden van de 

C.P.N., die belast waren met de supervisie -zie voorgaande berich

ten- zich naar Rotterdam begeven.

Vandaag (Maandag) wordt in de Riviérahal de grote openbare 

� 
vergadering gehouden, waar BLOKZIJL spreekt. Hier zal een algehele 

( 
arbeidersstaking worden afgekondigd, waarbij dus ook inbegrepen is 

de metaalindustrie. 

De financiële positie van het Comité van Actie is zeer 

slecht. Van de circa 3.000 .rrwn, die zich bij de stakingslokalen 

hebben gemeld, werden de vrijgezellen niet uitbetaald, De gehuwden 

kregen een bedrag van f 2,- à f 3,- tot een totaal van f 18,-, 

waarin een gedeelte van het loon nog is inbegrepen. 

1 � VAN REEUWIJK is uit het Comité van Actie verdwenen.

Gezegd wordt, dat hij plotseling ziek geworden is. De leiding 

berust nu bij BARENDREGT en BOSSERS. Nol �JEEgTS, de .man van Pega

sus, is aangewezen om het contact tussen het Comité van Actie en 

de Partij levendig te houden. Hij heeft te zorgen voor het huren 

van zalen, drukken van manifesten etc. 

Zondag 2o-8-'50 heeft B.ARENDREGT een vergadering gehouden 

voor de vrouwen van havenarbeiders. Circa 250 vrouwen waren aan

wezig. Van de losse havenarbeiders zijn er thans circa 1.500 aan 

het werk. 

Vanmiddag (Maandag) is nog een vergadering gehouden, waar 

BOSSERS en B.ARl!.""'NDREGT gesproken hebben. Er werd op een zeer zonder

linge wijze gestemd. Zij die vóór staking waren, moesten aan de 



2. 

� rechterzijde van de zaal gaan staan, zij die tegen staking waren, 

aan de linkerzijde. Aan de hand hiervan werd besloten de staking 

voort te zetten. 

Het ledenaantal van de E.v.a. is� vermeerderd. 

De bouwvakarbeiders hebben nog geen beslissing genomen. 

In de grote openbare vergadering van hedenavond zal waarschijnlijk 

worden beslist, of men al of niet tot staking zal overgaan. 

Vrijgegeven voor actie. 

Verzonden aan: HBVD 

HB 

B III 

B .XI. 



< Q\IDERWERP : nachtvergadering taxi:t:hauff'eurs. 
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tJ 
1,. ;< er 1950, 

VERSIAG van een belete-rr vergadering, uitgeschreven dooz: de 
':Delegatie van Amsterdamse taxichau1'feurs 11 (identiek aan het 
Actie Comit�, dat gedurende de recente staking van taxichauffeurs
te Amsterdam naar voren trad) in gebouw "De Brakke Grond" aan de 
Nes te .Amsterdam in de nacht van 5 op 6 september 1950 tussen 
2 en 6 uur, met het onderwerp: ''bespreking nieuwe loonregeling". 

De delegatie, welke de vergaderzaal in genoem.1 gebouw huurde,bleek 
te bestaan uit de volgende leden: 

�.YI• WFSTIDCRP (verm.: Hendricus Wilhelmus WES'l'DORP,Asd.30-10-1917, 
Esmoreitstraat 36-I, Amsterdam.) ; 

!• BR/u\ST (verm.. Willem�, Asd. 29-9-1905,Hobbenakàde 85 buis, 
Amsterdam. ) ; 

Q• STORNEBRINK (David STCllNEBRINK,Asd. 23-3-1914, de Wittenstraat 21-II, 
Amsterdam. ) ; 

L • .!• I.Eh"OW-BRINKHORST (dezerzijds nog onbekend) ; 

_g. .!•i• � (Huibert Abraham M'!.rinus van der RCEST, Asd.30...8--1914, 
Celsiusstraat 14 huis, Arosterdallla) ; 

2.• .!• ZEIST (identiek aan : Cornelis Theodorus van �IBT, Asd.S...9-1905, 
le Hel.mersstraat 244 huis, Amsterdam.), 

onder leiding van de U bekende Christiaan Johannes Wilhelmus BCDbEUS, 
{Asd.29-?-' 00). Als telefoonnununer werd door B ODDEUS opgegeven numJ111er 
99503, hetwelk in de plaatselijke tele_foongids staat ten name van de 
Eenheidsvakcentrale, Algemene Bedrijfsbond Transport, afdeling .Amsterdam 
Van Breestraat 60 te Amsterdam, 

Vóór aanvang van deze vergadering werd niet gecollecteerd of gecolpor
teerd, terwijl in de vergaderzaal geen leuzen of versieringen waren 
aangebracht. 
De vergadering, welke te omstreeks 2

1
30 uur •s nachts een aanvang nam 

en te omstreeks 5"15 uur werd beëindigd, werd door ongeveer 125 à 150 
personen, kennelijk taxichaui'feurs, bijgewoond. De capaciteit van de 
zaal was voor deze gelegenheid gebracht op ruim 500 bezoekers. 

BODDEUS opende de bijeenkomst namens genomm:le delegatie en deelde mede, 
dat hij eerst enige zaken van huishoudelijke aard zou bespreken. 
Ten eerst\ zo ging spreker voort, wilde hij dank brengen aan hen, die 
van h� belangstelling blijk hebben gegeven bij het ontslag van enige 
kameraden uit het Huis van Bewaring; zij werden afgehaald met taxi's 
in de bloemen gezet. 
Verder, zo zegt spreker, hebben wij de Connnissaris (bedoeld is de 
Hoofdconn:nissaris) Kaasjager per brief gevraagd, de vergunningen terug 
te willen geven aan hen, die deze nog niet ontvingen. 
(Het betreft hier vermoedelijk de vergunningen van: 
- 1. Willem Frederik Carel K<EK,Asd.4�8-.1908,Filips van Almondestr.22-II
-2. Gijsbertus BUYSING,Asd.22-3-1922,Nassaukade 16!>-II
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3. Johannes George RAPPOIDT ,.Asd "26-2-19, Kinkerstraat 309-II
4. Cas:parus Hendrik la PIERRE, Asd"20-9-1924,Haarlemmerdijk 71-II en 

.......-r5. Albertus VIESSELJNG, Asd"25-7-1926, Balistraat 5 huis, allen te 
Amsterdam, welke bij de laatste staking werden ingetrokken. � .. ) 

Wij hebben, zo gaat spreker verder, van deze heer een laconiek briefje 
terug ontvangen, waarin hij mededeelt, helelllaal geen aanleiding te 
hebben, mij te ontvangen. 
Ik raad U dan ook aan, zich hierover tot B. & w. te wenden. BULT heeft 
zijn vergunning inmiddels al terug. (Dezerzijäs is bekend, dat het bier 

fl) D 
betreft Abraham BULT, Asd. 7-8-1907, Van Bossestraat 102-I, Amsterdam ,

{:!� die zijn vergunning in afwachting van de rechterlijke uitspraak voorlopig 

.,,. terug· heef't ontvangen. �) 

Tot zover de mededelingen. Verder zou il<: nog een woord willen wijden aan 
de geruchtencentrale, welke in de wereld wordt geholpen, met het doel

11 

onze strijd afbraak te doen. Kameraden, spreekt die geruchten tegen! 
Zelfs onze delegatieleden worden hierin verdacht gemaakt. Het is natuur
lijk wel te begrijpen, dat men allerlei middelen te baat neemt, om onze 
strijd aan te vallen. Het ergste is, dat deze geruchten ook worden ver
spreid door mensen, die straks van onze strijd de vruchten gaan plukken. 
Want winst komt er absoluut. 
Een ding heeft men rr�t deze geruchtencentrale bereikt. Ons delegatielid 
ST�RINK heeft tengevolge van de stakingen en de rondgestrooide 
geruchten een zenuwinstorting gekregen; hij ligt nu in paviljoen 3,zaal 
8 van het Wilhelminagasthuis. Stuurt U hem een kaartje of een bartelijk 
briefje; wij zullen hem bloemen zenden. 
Van Uniezijde houdt :men niet op, onze strijd af te breken en te kleineren 
o.m. beweren de Uniebonden, dat stakingen niet nodig zijn enz. U moet
ook eens een blik werpen in het blad ''De Nieuwe Dag" van 29 Augustus 1950
Daarin staat een artikeltje over onze vergadering en strijd, dat wel
door een dronken man kon zijn geschreven. Ten eerste heeft hij het over
een handjevol taxichauffeurs van de EVC. Er is helenaal geen sprake
geweest van EVC-taxichauffeurs. Voorts vereenzelvigt die journalist
onze strijd met de havenstaking, waar wij niets mee te naken hadden.
Ons succes spiegelt zich thans reeds af, want nu gaat de Raad van Vak
centralen voorstellen doen aan de Stichting van de Arbeid. Die stakingen
beginnen de heren toch wakker te maken en er voor te zorgen

1 
dat wij

wat meer in ons loonzakje krijgen.
//')ÀJ�VAN BERKUM (verm. Hendrik van BERiroM,Asd.12 ... 9-1921,Tilanusstraat 4o-I,
t}'::;;, Amsterdam) heeft gemeend 1 een collecte te moeten houden voor de kameraden

die nog zonder vergunning zijn. Hoe goed bedoeld, is dat fout. Wij hebhen
die mensen, die nog zonder vergunning zijn, opzet�elijk aangemaand, naar
Sociale Zaken te gaan. De bedoeling hiervan is niet, die mensen nu roaar
van steun afhankelijk te maken, maar om via de overbruggingsinstelling
van Sociale Zaken drang uit te oefenen op B. & w. Deze mensen mogen dus
geen collectegelden aannemen9 Wij moeten er zorg voor gaan dragen, dat
de kas wordt versterkt. Dat moeten wij niet doen, door bijvoorbeeld net
inzamellijsten langs ie standplaatsen te gaan, doch liever, door hier
per man een gulden af te dragen,opdat wij aan onze financi§le verplich
tingen kunnen voldoen. Op een vorige vergadering heb ik al eens gezegd,
dat geld niet zo belangrijk moet zijn, als men eens een paar dagen in
strijd staat. Men moet dan niet onmiddellijk naar de vakbeweging lopen
om centen te zien, als men pas een paar dagen staakt. Verder is er een

verkeerde
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verkeerde mening ontstaan door een uitkering, gedaan door de Unie Verkeer, 
ook al met de bedoeling, ons afbreuk te doen. En wat de EVC betreft, deze 
vakorganisatie bad steun toegezegd. Dat is niet vreemd, want volgens een 
congresbesluit van de EVt: geeft deze organisatie steeds steun aan alle 
werkers, die in strijd staan, ongeacht, of zij bij de EVC zijn aange
sloten of niet. Zo kwam het, dat door de h"VC steun werd verleend aan 
de Bouwvak, Classificeerders, Havenwerkers, zowel georganiseerden als 
ongeorganiseerden. In een week tijd was voor uitkering op een gegeven 
moment f .300. 000 nodig. Als U dan bedenkt, dat er alleen al in Rotterdam 
4000�organiseerde havenarbeiders in staking waren, is het te begrijpen, 
dat het met de uitkering even l'nis is gegaan. Niettemin heb ik van de 
Landelijke leiding van de EVC gedaan weten te krijgen, dat de georgani
seerde taxichauffeurs een uitkering kunnen krijgen van f.12.-, af te 
halen op Woensdag, 6 September 1950, tussen 11 en 1 uur of 's avonds 
tussen 8 en 10 uur aan de Van Breestraat 60 te Amsterdam .. (Kantoor EVC

Transport.) Voor de ongeorganiseerden heb ik de volgende regeling tot 
stand weten te brengen. In de stakingskas van onze delegatie zal een 
bedrag worden gestort, dat voldoende is1 om hun een bedrag van r.a.- uit 
te betalen" 
Zij, die tot op heden nog geen solidariteitslijst hebben ingezonden, 
worden van uitkering uitgesloten. De georganiseerden moeten hun contri
butieboekje en stakerskaart meebrengen, ongeacht, van welke organisatie 
zij lid zijn. Zij

1 
die gereden hebben1 krijgen evenmin uitkering. 

Voor de ongeorganiseerden wordt de uitkering betaald op Donderdag" 7 
September 1950, eveneens tussen 11 en 1 uur 's morgens of 8 en 10 uur 
's avonds, in gebouw "De Leeuw". 

Tot zover BODDEUS" Er volgde een matig applaus� 

Naar aanleiding van de toespraak van BCDDEUS,voorn.oend, werd door de 
volgende aanwezigen gediscussieerd: 

,,__ÄL >(1. Piet BRCNKHORST (verm. Pieter Cornelis BRCNRHCRST 7Asd.21-8-1908
1 

tf
v 

� Orteliusstraat 10'7-II, Amsterdam); 
hij vraagt de -Imkkers aandacht voor het gepraat en geschrijf van de 
laatste tijd over die elementen, die de economie zouden ontwrichten, 
kennelijk bedoeld op EVt:, CPN-ers e.d. Hij zegt er door studie achter 
te zijn gekomen, wie die economie ontwrichten" Daartoe baalt hij 
eerst een uitspraak aan van Paus PIUS XI, gedaan in 1930, waarin het 

kapitalisme, dat het economische leven controleert en de ziel der pro
ductie in handen heeft en zonder welks toestemming de werkkrachten 
geen adem kunnen balen, wordt veracht. Het kunnen dus niet de EVC-ers 
en CPN,..ers zijn, die de economie in de war sturen; zij kunnen slechts 
adem halen bij de gratie van het kapitalisme. Hetzelfde geldt voor 
Minister Drees. Tegen de reactie treedt onze regering niet op, omdat 
zij zulks niet durft. Maar zij treedt wel op tegen EVC-ers en CPN-ers. 
Verder leest spreker artikelen voor en koppelt hier co:mmentaar aan 
vast betreffende de progressieve krachten in de wereld, de voorberei
ding van een oorlog tegen Rusland, het identificeren van CPN-ers als 
gevaarlijke lieden, etc.- De bedoeling van dit alles is volgens spre
ker, iemand door het opplakken van een rood etiket economisch te 
kunnen wurgen. 
Wannee·r wij echter als a.rbeiders hecht bijeen blijven, dan kan men 
die eenheid nimmer breken. Steeds hebben wij moeten horen, dat wij 
ons niet voor het EVt:-karretje moeten laten spannen. Deze vergadering 
bad een druk bezochte bijeenkomst moeten zijn; helaas zijn vele 

kameraden 
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kameraden weggebleven. Zelfs al komt er een loonswijziging, zal dit 
feitelijk nog een loonsverlaging inhouden. Kameraden, wekt elkaar dus 
op, de eenheid te bewaren. 

OOSTEEIM (verm. Willem OCSTHEIM, Asd.23-7-1912,Poolsterstraat 5, 
Amsterdam) ; 

hij heeft crttiek op de wegblijvers van deze vergadering, hoewel 
er ook mensen bij kunnen zijn, die verhinderd waren. Voorts vraagt 
hij, hoe het zit mat de uitgegeven lijsten, welke nog niet zijn ver
antwoord. 

3. J.ANS(S)E(N) (personalia niet vast te stellen);
',j zegt, - dat het niet voor een ieder mogelijk zal zijn, zijn stakers
�i't te overleggen, om uitkering te verkrijgen, aangezien vele van 
rgelijke kaarten inmiddels verloren zijn gegaan. 

n\ 4. ENGEL (verm. Jacob ENGEL, Asd.23-12-1908,Egelantiers@:tacht 56-II, 
-, } 0 X. - Amsterdam) ; 

/ 
Er bevindt zic'.lbl nog een taxichauffeur van de naam ENGEL in de 

1 administratie, nl • .Andries ENGEL,geb.Enkhuizen,3-10-1895, 
Kanaalstraat 131-II, Amsterdam. Aan het Amsterdamse dialect 
te horen, zal het hier waarschijnlijk wel eerstgenoemde zijn. 

Hij vraagt de namen bekend te maken van hen, die de steunlijsten niet 
hebben ingeleverd. 

5. HOOPMAN of HCF(F)MAN(Nk(verm"Brohannes HOOPMAN ,Asd. 12-5-1918, van der
· Hoopstraat 14-II of
� Jacobus Hennanu.s HOOPMAN , . .Asd.15-7-1908,0rte

liusstraat 163 huis, Amsterdam. 
Een HOF(F)MAN(N) is niet in de administratie 
van taxichauffeurs bekend. 

Hij vraagt aandacht voor de slachtoffers, die door de  staking zijn 
gevallen. 

6. Van deze discussiant was de naam niet duidelijk. Door elkaar heen
werd de naam PR<NK of PRCNT en Iffi0CN genoemd. PRCNK of PRCNT is niet
in de administratie van taxichauffeurs bekend, van de naam KROON 

komen er 3 voor. 

Spreker vraagt de voorzitter, duidelijk te maken, wat hij bedoelt
met de bijdrage van f.1.- en hoe het verder moet gaan. Gaat het om 
eenmaal dit bedrag, per week of hoe dan ook. 
Verder voelt spreker zich als EVC-er verplicht 1 een woord van dank
te brengen aan zijn organisatie, die baar plicht zo goed voelt 1 om
van haar armoede nog wat weg te geven aan de taxichauffeurs. 
Sprekende over onze zogenaamde socialistische regering, waarin wij
zo gelukkig zijn drie vertegenwoordigers te hebben, zegt hij, dat 
die socialisten er alleen in zitten� om de arbeidsvrede te bewaren. 
Wat dit te betekenen heeft.kunnen wij weten, indien wij naar de 
prijsverhogingen kijken en naar wat er nog te wachten staatA Een

prijsstop hebben zij niet kunnen handhaven. En als er morgen een 
verhoging der lonen mocht afkomen, zijn wij deze vandaag eigenlijk
al weer kwijt, Voor wij drie maanden verder zijn, komen wij :per 
week 40 gulden te kort. U behoeft daarvoor slechts naar de enorme
stijging van de wolprijzen te zien. Wij dienen thans meer dan ooit 
de eenheid te bewaren en moeten er mede ophouden, elkaar op de
standplaatsen in de maling te nemen.Er zijn thans heel andere
zaken aan de orde. 

In 
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"N�tf 
1v· In zijn beantwoording der gehouden discussie maakt B(])DEUS,eerdergenoemd, 

J" · '/' uitgegeven bij de staking ,iog nie.t teruggegeven hebben. Herhaaldelijk� 
eerst de namen bekend van die taxichauffeurs, die de solidariteitslijsten 

1t heeft de delegatie, zo zegt spreker. een ordonnance bij die mensen aan 

� . .J! 
I' / de deur gestuurd, doch zonder resultaat. Het zijn o.a .. : 

f:t/'c I • .,<.. NELIS GOED, Govert Flinckstraat (verm. Cornelis Hendrik Josephus GOED, 
Asd. 6-3-189?, Govert Flinckstraat 156-I, Amsterdam) ; 

II._� DER VAART, Ama.liastraat (verm. Folkert van der VAART, Asd.20-8-1920, 
.Amalia.straat 12-III, Amsterdam) ; 

• 

• 

III. - SCHOLTEN (verm. Johan Willem Hendrik SCHOLTEN, geb..Amstelveen"2?-ll-1909i, 

wonende te .AMSTELVEEN, Oosterhoutlaan 35) ;
IV.� DE VRIES, Wilhelminastraat (verm. Yde de VRIES, Asd.23-10-1913,Wilhelmina

straat 179 huis, Amsterdam) ; 
v. _ SIAGWATER (verm.Volkert SIAGWATER, geb. Den Helder,5-2 -1908,Insulindeweg

44-III, Amsterdam) ;
VI" X BIEEKER, watergangsedijk (verm.Johannes Jacobus BIEEKER,Asd. 7-ll-1916, 

Watergangseweg 22-I
1 

Amsterdam) ; 
VII. 

I VIII" 

KERSBERGEN, Laurierstraat (verm.Jacobus Albertus KERSBERGEN,Asd"22-6-191?., 
laurierstraat 69-III, Amsterdam) ; 

SCHOCNENEBERG {verm.Hendricus Johannes SCHOONENBERG,Asd.28-11-1910, 
Ten Katestraat 3?-I, Amsterdam} ; 

rr. _ DIJRSTHA, Vrolikstraat (verm.Anne DIJKSTRA, Asd.12-9-1911, Vrolikstraat 
54-III, .Amsterdam) ;

x. _ SINNECKER, Da Costakade {verm.Gerardus SINNECKER, Asd"6-4-1914, Da Costa.
ka.de 135 huis, Amsterdam) ; 

XI._ JAN"SENl De Wittenkade (ver1n.Dirk Peter JANSEN, Asd.24-8-1908, De Wittenkad 

Pi) / t'3 1 b J 162 huis, Amsterdam) ;
, XIIt-° DAMEN (verm. Gerardus DA!IEN, Asd.12-8-192? ,Linnaeusstraat 4-8-III

1
Amsterdam) 

XIII. 'I)(__ SNELUERS (germ. Willem Casper Frederik S1'1ELDERS,Asd.6-6-1921,James Cook
straat 48-III, Amsterdam); 

XIV._ BALIEGOO'I, Egelantierstraat (verm.Ianibertus BAIJEGOOY ,Asd.5-3-191?·, 2e
Egelantiersdwarsstraat 13-III,Amsterdam); 

Voorts werden nog enige namen genoemd, die moeilijk te verstaan waren of 
niet in de administratie van taxichauffeurs bekend zijn1 zoals BEUDEKE(R) 
of B ÖDEKE (R) en J • HCERSTRA • 

Spreker voegde aan zijn opsomming toe, dat er ongeveer 1100 lijsten zijn 
uitgezet, waarvan er ongeveer 20 niet teruggekomen zijn. Dat valt volgens 
spreker nog al mee. De opbrengst was totaal f.1?66.-

Voortgaande zegt spreker, dat er in deze vergadering niet oger behoeft 
te worden gesproken, welke financHile verplichtingen de delegatie heeft. 
Hierop wil spreker in deze vergadering niet verder ingaan; het moet de 
kameraden verder duidelijk zijn. Zij, die hun vergunning nog niet terug 
hebben, worden, als gezegd, opzettelijk naar Sociale Zaken gestuurd� Ik 
ben voor een verhoging van de lonen, gekoppeld aan een prijsstop. En als 
het U, wat de bijdrage van die gulden betreft, nog niet duidelijk is, 
komt U maar even bij de kascommissie, welke het dan duidelijk zal maken. 
Als de Unie Verkeer belooft, dat zij in actie gaat, betekent dit, dat zij 
gaat onderhandelen. Wij moeten niet vergeten, dat de Unie Verkeer een 
belofte heeft gedaan en wel na afloop van de vergadering van 15 Augustus 
j.l. in Krasnapolsky. De verklaring was opgesteld door !AAN van de Cen
trale Bond. Uit die verklaring bleek, dat hij bet eens was met de voo:l'.'
stellen van de delegatie"

lr).dien 
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J.ndien aangaande de voorstellen op 25 Augustus j.l. nog geen beslissing 
zou zijn genomen, zou de Unie Verkeer tot daadwerkelijke actie overgaan. 
Doch daarna is weer gezegd, nog me.ar eens 14 dagen te wachten en nu 
moet weer tot 8 September worden gewacht. 
Kameraden, daarna moeten wij er toch eens een streep onder gaan zetten 
en desnoods bereid zijna de strijd opnieuw op te nemen. De patroons
organisaties hebben nu tijd genoeg gehad, om onze lonen vast te stellen 
en met voorstellen te komen. 
Als voorzitter van de delegatie bad ik ook een briefje gestuurd naar de 
B.V.T.O. met de vraag, wat hun plannen waren aangaande de tariefv1ijzi
ging en de toevoeg,ing

1 
dat ik hierover gaarne zou :meepraten. Ik heb een

antwoord terug gekregen, hetgeen dus een e rkenning inhoudt.
De Rijksbemiddelaars gaan uit van een vast loon van f.36 en verder een
percentage van een opgereden bedrag van f.120.- Maar jullie weten wel,
dat het door de verhoogde tarieven niet mogelijk zal zijn, aan een bedrag
van f.120.- te komen.
De B.V.T.o. heeft ook nog gevraagd, of die staking niet een beetje
geforceerd was geweest. Ik heb hierop geantwoord, dat de looneis al
een jaar geleden was gesteld, nog wel door de Uniebonden en dat men al
3 jaar met ons tarievenstelsel bezig is.
De B.W.T. en de Atax willen wel aan de looneisen voldoen, mits deze
gepaard gaan met een drastische inkrimping van het ,,agenpark. Ma.ar
daartoe geven wij hun de kans niet. De Unie Verkeer wil dit wel, want
dan krijgt zij de kans, de progressieve elementen te ontslaan. Kameraden,
het publiek moet over onze eisen worden ingelicht en geprikkeld worden,
tariefverlaging voor te staan. Ik geef U het woord.

ENGEL (zie hiervoor) praat over snoepr�isjes, welke Koos VCRRJNK mag 
maken van qe duizenden, welke door de regering worden weggesmeten. 
Verder zegt hij, dat de Unie Verkeer nog maar steeds aan het 
praten is en vermoedelijk nog wel wat op het programma heeft 
voor de EVC-ers. 

BRINKHCRST (zie hiervoor) vraagt, hoe de vergadering er over denkt, op 
korte termijn de makkers van de andere organisaties uit te 
nodigen, de zaak verder te bespreken. Als er ander de heren 
ondernemers een robbertje wordt gevochten, moet het al gek 
zijn, als de chauffeurs er geen voordeel uit kunnen slaan • 
Wij moeten komen tot een verbond, geen bond, van belangheb
benden, dat een vergadering gaat beleggen.De ondernemers zijn 
elkaar op het �enblik aan het afslachten; wij moeten op 
grond hiervan door middel van een n:anifest trachten, de pu
blieke opinie achter ons te krijgen. Een van de pra.ctische 
punten zal moeten zijn : voorkoming van inkrimping van het 
wagenpark. Ik zie jullie wel in staat, een behoorlijk voor-
stel op te maken betreffende: looneis en een methode, het 
rijdend publiek op onze hand te krijgen. 

DRIES(S)EN (verm.Henricus Jacobus DRIESSEN,geb.,Nieuwer A:m.stel
1
7-l-1895, 

Balistraat 27-I, Amsterdam) bespreekt de plannen tot opheffin 
der standplaatsen. Dat zou een mooie boel worden, als men 
maar op elke willekeurige plaats kan neerstrijken� De politie 
moet hieromtrent ook nog advies uitbrengen. Wat de inkrim
ling van het wagenpark betreft door de ondernemers, doet het 
eigenaardig aan, dat de J\lns·terdamse Rijtuig Maatscllappij 
enerzijds inkrimping van het ,<Jagenpark propageert

1
doch ander

zijds voortdurend zogenaamde "slapende" nummers op straat
brengt. 
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brengt. Ik ben het eens met BRCNKHC!IBT, een verbond aan te gaan met 
de A.T.o., ZILVEtlTAX enz.,, met de uiteindelijke bedoeling, te1. behoeve 
van het publiek, het taxibedrijf zelf in handen te krijgen. 

JA 
( In de administratie van de taxichau:ffeurs komt ook nog voor :Klaas 

«!}/UL.., DRIESSEN, geb. Vreeland, 25-4-1895, Cornelis Troostplein 4-I,�dam}. 

/ GOED ( zie hiervoor) doet vragen omtrent de brief 
2 

welke door IA.AN ge

schreven zou zijn. 

6:\ } J orTo (verm. Hendrik orTo, Asd.22-3-1903, de Rijpgracht 2S...I,Amsterdam) 

lf� noemt de EVC zijn vakbond en Ill3.akt propaganda voor deze vakbond 
� tegenover de ongeorganiseerden. Verder bespreekt hij nog de k:Westie 

van de chauffeurs, die destijds in de A.T.o. kwamen en toen voor , 
hun vakbond als lid bedankten, zowel voor de EVC als voor de moderne 
bondt. 

"'Al_ WEERMAN (vorm.Jan Albert V/EERMAN,Asd,11-12-1896,Ffaarlenmerdijk 80-I,

'&...._ Amsterdam} treedt in herhaling omtrent hetgeen reeds door an-
/ deren is gezegd. Hij ia van mening, dat er reclame moet worden 

gemaakt om de medewerking van het rijdend publiek te verkrijgen. 

Een volgende spreker, wiens naam niet duidelijk was (mogelijk HOOPMAN, 
zie hiervoor, of HOISIAG, wiens naam niet in de administratie van taxi
chau:ffeurs bekend is) besprak eveneens de voorbereidingen,welke moeten 
worden getroffen, het bedrijf in eigen handen te krijgen. 

VHTMCND (verm,Johannes Antonius Wilhelmus WITMCND,Asd.11-4-1914,Katten

Q(� burgerkade 59 b�letage� p/e 10 Visser, Amsterdam) sprak over
/ BEUDJIBE(R} of BOOEKER, mogelijk ook wel BEDEKER (zie overigens 

.,,. hiervoor)äv��nachtig in de Leiduinstraat te Amsterdam, die op
Woensdag en Zondagmorgen gedurende de stakingsdagen zou 
hebben gereden. Doo r het ontstane rumoer is hij vell!der niet te 
volgen. 

VAN DUREN (verm.Antonie Johannes van DugREN, geb.Apeldoorn,27-8-1888, 

elA � Theophilusstraat 12 huis, Amsterdam} beweert niet te geloven, 
"- dat men tot inkrimping van het wagenpark zal overgaan; voorts 

bespreekt hij de moeilijke weg, welke bewandeld zou moeten 
worden, om het taxibedrijf in eigen handen te krijgen. 

Vervolgens wordt er gepauzeerd en aangekondigd, dat kameraad SEIST(zie 
hiervoren} namen zal noteren voor de discussie. 

Jan KNOOP ( in administratie taxicbau:ffeurs niet te vinden) bespreekt na 
de pauze als eerste discussiant de te beleggen vergadering en 
geeft als zijn mening te kennen, dat men zich niet in de 
eerste plaats druk moet naken over geldzorgen- Een dag oorlog 
in Korea, zo zegt hij1 kost meer dan 10 jaar pensioen der 
oorlogsslachtoffers. Aan geld hebben wij niets, want daarmee 
kan men zijn buik niet vullen; het is slechts nodig als ruil
middel.Waar het om gaat is de productiviteit van de arbeiders. 

HCXJTMEIJER(in de eerderbedoelde administratie niet te vinden, wel 2 
chauffeurs van de naam HEEMEIJER}, praat over de stakingsuit
kering. 

B(])DEUS, eerdergenoemï, zegt daarna, dat de discussie in het licht heeft 
gestaan van het verkrijgen van het bedrijf in eigen hand.Daarvoor zijn 
wij niet bij elkaar gekomen.Natuurlijk heeft het voorstel onze syinpathie 
en ik zou het willen uitbreiden tot "alles" in eigen band. Want of men nu 
f.100 per week verdient of minder, in tantième wordt betaald, of hoe dan

ook 
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lo, C>'t t a.,., 
ook, uitgebuit wordt men altijd. Maar wijrnu niet onze looneis laten 
vallen en overschakelen op: Laat ons nu eens gaan proberen, het bedrijf 
in eigen handen te krijgen. 
Wat taxinwmner 692 betreft, hiermede schijnt het in orde te zijn. Hierop 
heeft iemand van het Stadhuis vr©.eger blijkbaar rechten gehad en het nu 
doen omzetten in een stationneernummer. 
Voor de zogenaamde "eigen" rijders werkt de devaluatie eveneens in elk 
opzicht door. Zij hebben ook last van de verellendelingstactielc. Ver
moedelijk komt er morgen een beslissing van de Rijksbemiddelaars uit de 
bus. Er zijn 4 voorstellen ingediend, uitgaande van de Unie Verkeer, de 
B,V.T.o., de S.T.O. en de ATKX.. Als de uitslag tegen valt, geloof ik, dat 
wij weer schouder aan schouder zullen moeten gaan staan. Want � looneis 
is inmiddels al weer aan de lage kent. Als de stijging van het prijspeil 
in aanmerking wordt genomen, is het duidelijk,dat er van onze looneis 
niets meer af kan. 

Nadat BOODEUS de wijze van uitkering door de EVC, hiervoren bedoeld, nog 
.,.-eens heeft herhaald, doet BRAND (verm. Willem CornelisLBRAND!, .Asd.9-?-'14, 

Orteliusstraat 211 huis, Amsterdam) het voorstel, het bedrag van de uit-
� kering te storten in do kas van het Comit� • 

Nadat BOODEUS tenslotte de raad aan de hand doet, de mensen op de stand
plaatsen rijp te maken, belangstelling te hebben voor hun delegatie,sluit 
hij te 5.15 uur de bijeenkomst met een tot ziens in de volgende vergadering. 
De b ezoekers gaan rustig uiteen. 
--------------------------------------------------------------------------

Tevens i
r 

afschrift

\to v/ 
r 

E-5.

gezonden aan H.C. Asd-



5. Firma FAVORIET.

Bij deze zaak, die zich ooeu.P3 ort met het rondbrengen van lees
mappen, brak op l Augustus een staking uit onder 5 man va-n het 
uit 8 perRonen bestaande personeel; een personeàslid zou wegens 
fraude zijn ontslagen, waarop zijn 5 collega's het werk neer
legden met het doel de eigenaar te dwingen deze man weer in 
dienst te nemen. De eis werd ingewilligd en de volge nde dag was 
deze staking opgeheven. 
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. .  . .; .,, 
· nu.chtere, maa.r voor de stakingsleiding.ongewens�e vragen stelde,

door �VC-ordewachten de zaal ui:1-gesmeten. Een openbare verga
dering van die de.tUJ11 poogde, ·zonder succes, öe weinig montere 
stemm1ng·op.te voeren • .Deze lauwe,stemming bleek.nog weer op 
een door 1200 (eáp. ,ooo) man oezoehte·openbare bavenarbeiaers-. 
vergadori'?lg· op 22 Augustus, waur de EVO-kanonnen KLEHlSMA en ·· 

":BLOKZIJL in h�t vuur -worden ..:gebraoht. �evoren waren stembrief-'
jes uitgedeeld vóor: het al 'of nie't door.zotten· der a:tak1ng·. · Een
der staktngsleider.s gu�.kennis.van bet advies dier leiding om
de staking ma�r op-te heffen, mits geen rancune-maat regelen 

. jegens ·d·e stakers warden ·genomen. :KLEINSMA uitte è!e behartens
waardige opmerking, dat de BVC voor 10� de staking had �esti
muleerd, maar omdat ze geen staking zou kunnen leiden (1), daar� 

· ;toe comité• s in het leven had geroepen, Het -was niet de taak
der EVC, maar van de stald.r,.gsleidingen om uitkeringen te doen/
Zowel hij als �LOKZIJL zagen ondanks de voorgenomen opheffing,
winst nit deze strijd. Bij h�ndopsteken werd "resloten de s'ta
king met-ingang van 23 Augustus op te heffen, mits de ncheep-
vaart Vereniging Noord de ges-telde sans-rancune eis aannam.
De volgende dug hoorden de arbeiders het antwoord van de direc
tie der SVü, àie niet genegen bleék met stakers to onderhànoele

�erst na.werkhervattipg van niet-ontslagen arbeiders zou de di
rectie haär standpunt 111eedel.en. Dienteng-evolge werd de staking

.verlenga. over het argemeen ·zonder enthousiasme. Er werd op ge
wezen dat d� SOL-actie zodanig krachtig moest worden aangepakt,.
dat eik op een redelfjke uitkering zou kunnen .rekenen.. 

.

-

Hoewel de terreur weer opleefde, begÖn vanaf.die datum de.sta
king te verlopen. Misschien.ook door het verlopen, leefde àe
terreur op. EVC-geruchten spraken van 300 arbeiders, die niet
�ouden wordèn terug��omen.

.0:9 eon d.d. 27 .A�tus gehouden huishoÛdelijke bijeen.komt_
( ± 20.00 aa.mtèzigen) werd àè overwinning .van _de bouwvakkers ten 

· voorbeeld gesteld; een: overwinning mede gegrondvest op het,
standhouden tege.n de poli"tieterreur. liOOft kondigde- voor 28
Augustus een .kruistocht tegen·de Samenwerkende Uo.yenbedrijven
aan. "liier staan wij, wij ,willen ,1er�en, maar dan geen rancune".
'En bepaala pathetisch was- hi.;j, toen hij jammerde :�Het zijn àè
"1J�rkge.vers die ons belemmeren onze mooie havens weer het aan
"z1en te geven van bedrijvigheid." Klachten over lage uitkering
en achtte hij ongegrond. il!'usaen haakjes, ae ·op 26 Augustus in
Amsterdam gegeven uitkeri11g aan havenarbeiders bedroeg voor ge
huwde,EVC-ers: / 21.�, voor ongeorganiseerd� gehuwden f 12.-

en voor ongehuwden / 10.-. ,Een drietal delegs.tieleden .kreeg
toegang. :tot de 3Hl3, waarvan de directie het been strak hield.
De ontslagenen zoudetJ. zich weliswaar opnieuw k·imnen melden,
maar de directie zou uitmaken. wie ze in het bedrij� zou terug
nemen. De delegatie dreigde toen met een internationale boycot
op Ns"derlandse scöepen.-$en 15oo,.;tal arbeiders demonstreer�e in
d� buurt. Zij b.a.dden borden.opgehangen me�:•Ge�n ranc�e in de
"'haven" en ".Solidair 111et de havenarbeiders ...
Een aantal van 43 arbeiders-onruststokers bij de SHB werd defi
nitief uitgesloten. Ook de VOX zou t.o.v. 12 arbei3ers een der
·gelijka maatregel nemen .

• 
De staking verliep hoe langer hoe meer. Tenslotte bes1oot een 
op 30 Augustw belegde, door ongeregeldheden. (er werden "maf
fers" uitgekegeld) vertraagde, stakersvergadering van ca. 1500 



·.

man ·met grote mêerderl1eid van stemmen om de volgende. oçbtend het 
·.werkte hervatten, �kso� aèlvies va.n de stakinga1eiding. die d

aa.nweztgen met de zwakke plekken in deze staking confronteerde.·
HOOFT wekte o,p de uitgeslotenen. te steunen en de strijd in .de
bedrij�en voort te zetten. De�ËVC werd door-een der staki�lei
dera bedankt. voor haar "waardevolle" adviezen. De schuld van de
ze stap terug werd voornanelijk geweten ae.n de ya.ste arbeiders
(hun doo�werken was nl:geen EVO-b�lang).
,Er was niets bereikt.

"Een direct uitgegeven bulletin van de stakingsleiding vond zijn
weg onder de bavenarbeidera, met de opwekking zich te verenigen
tegen rancune'en voor een·beter leven. De V.aarheid van 1 Septem
ber meld4e, dat de strijd in·en buiten het bedrijf verder gaat, 
doch onder gewij�igde omstandigheden en met andere wapens •. De 
uitgeslotenen zouden. volgens dit blad,�op 31 Augustus in ver
gaderi:rig_bijeen zijn gewee�t' om besluiten te n�men, nodig voor · 
het op juiste wijze voeren van actie om de uitsluiting ongedaan 
te mak�n, waartoe een commissie werd gekozen, die de actie 1n 
nauwe samenwerking met de aroeiders-in de oodrijven zal. voeren. 

Alsnog zij vermeld, ,dat'uit de Houth.även werd vernomen, dat er 
een actie gaande was voor "'langzaam-aan". Op 1 September-zomen 
7 ploegen (=35 man) t 3 eenheden hout,. hebben verwerkt. Dit is 
peT ploeg nog geen 2 eenheden, Het gemiddelde per pl'oeg (5 man) 
is 13/15 eenheden. f,en maximum· is·20 eenheden. Een minimum 
(vrij dun hout en schippers�erk) 7'/i/.8 eenheden. 

Tot slot mogo die�èn1 dat de havenstaking voor de Amsterdamse ha
ven een geduchte eoonomische scllaae heeft betekend. In Augustus 
1950 liepen slechts '.3t2 schepen binnen; in Juli was dit aantal 
4·08. In ne'tto inhoud regj.stert-0nnen 1n Augustus 326. J63; in Juli 
444.l'.33. . . . 
Onderwijl Uniebonden nieu�re leden in. 
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No. 332g-4/50. 

Staking Augustus 1950. 

VERTROUWELIJK. 1 ·�16 SE" f.Si<"fi_
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/ 
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15 September 1950 . 

Onderstaand volgt een opgave van personen, die in meer 
of mindere mate actief zijn geweest tijdens de stakings
beweging te dezer stede in Augustus 1950. Voor zover 
geen v olledige personalia zijn vermeld, hebben de gege
vens betrekking op reeds in Uw documentatie bekend zijnd 
personen. 

-'f. BOSHOFF, Mattheus Marinus, geboren te Amsterdam, 16 
October 1919, banketbakker, De Wittenstraat 21-Ia/ 
W�rd op 15.8.50 aangehouden terzake opzettelijke 
vernieling van electriciteitskabels van taxitelefoon
zuilen. Verklaarde zulks met het in zijn oezi t zi jnde 
zakmes te hebben gedaan. Reed per auto, met zijn me
dedaders de telefoonzuilen af. Bekende. 

BULT, Abraham, geboren te Amsterdam, 17 Augustus 
chauffeur-garagehouder, Van Bossest raat 102-I. 
Werd op 13 Augustus aangehouden terzake vermoedelij
ke openlijke geweldpleging. Zou met stenen naar de 
auto van een werkwillige chauffeur hebben gegooid. 
Ontkende. 

EVERS, Frederik Jacobus, geboren te Amsterdam 24 Fe
bruari 1920, handlanger, \ilOnende 3e Schinkelstraat 13 
hs. 
Werd op 21 Augustus 1950 aangehouden wegens versprei
ding en in voorraad hebben van pamfletten met oproep 
tot bezoek aan een vergadering voor het rijdend tram
personeel. (pamfletten BNOP). 

,-

fr· · HALSEMA , Lammert , ge bCll' en 2 O. 7 • 1 2 . 
Werd op 25 Augustus 1950 aangehouden terzake ver sprei 
ding van pamfletten voor havenarbeiders en terzake 
het houden van een ongeoorloofde geldinzameling.Was 
in het bezit van een inzamelingsdoosje van het Sol
fonds der EVC. Verklaarde geen lid CPN te zijn. 
Schold tijdens zijn overbrenging het politiepersoneel 
uit voor "vuile fascisten". 

/. HARREN, Johan, geboren te Amsterdam, 16 Mei 1913, ma
tro�� grote vaart, wonende Mercatorstraat 52-II. 
Werd op 21 Augustus 1950 aangehouden terzake het 
verspreiden van pamfletten aan stakende havenarbei
ders met oproep tot bezoek aan een vergadering. 
(pamfletten ABT). 

6 
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,,,((.,� HOLLANDER, Pieter, geboren te Amsterdam, 5 November 1921, 
� kok wagon-lits, wonende Wagenaarstraat 84-IIvoor. 

Werd op 25 Augustus 1950 aangehouden terzake het versprei
den van pamfletten en het houden van een ongeoorloof de 
geldinzameling voor stakende havenarbeiders. 

-

HUYSING, Gijsbertus, geboren te Amsterdam, 22 Maart 1922, 
chau!,teur-loodgieter, wonende Nassaukade 165-I. 
Werd terzake opzettelijke vernieling aangehouden. Behoor de 
tot de inzittenden van de auto •.. (zie verder sub 1). 

>(I ,-8': 11 IDZINGA, Trijntje, e/v C.J.van Maaren, geboren te Den Hel
der, 1 Juli 1906, wonende Palembangstraat 20-I. 
Werd op 14 Augustus geverbaliseerd wegens verspreiding 
van ABT-pamfletten have_?staking. 

, LINDEMAN, Regnerus Johannes, geboren 29.12.13. 
Werd 11 Augustus geverbaliseerd terzake verspreiding 
EVC-pamfletten met opwekking tot solidariteit met stakers. 
(Bouwvakken) 

KOEK, Willem Frederik Carel, geboren te Amsterdam, 4 Au
gustus 1908, chauffeur, wonende Filips van Almondestraat 
22-III. -
Werd 13 Augustus 1950 aangehouden wegens vermoedelijke 
openlijke geweldpleging. Zie sub 2. Bekende. 

11. KOOI, Wilhelmina Catharina Maria, e/v T.J.J.Bos, geboren
23 Mei 1920, wonende lälembangstraat 17-II.
Zie sub 8.

12.I KORTHOF, Pierre Gerard, geboren te Roubaix, 13 Augustus
1925, bakker, wonende Gorontalostraat 6-III/ 
Is ex-politiek delinquent. 
Werd 19 Augustus 1950 aangehouden terzake opzettelijke 
belediging van het openbaar gezag. Riep t i jdens het pas
seren van een patrouille der Amsterdamse Mitrailleur
Karabijn Brigade: "Daar gaat de w;A." 

)',. 1 t�. PAFORT, Simon, geboren te Amsterdam, 11.1.13. 

1' I t6. 

Werd 18 Augustus 1950 aangehouden terzake opzettelijke 
vernieling c.q. openlijke geweldpleging met vereende k:ra.c 
ten. Volgens aangever was hij en enige anderen actief in 
het omver werpen van ta�i's van werkwillige chauffeurs. 

PETIET, Hendrik Adrianus, geboren 30.3.1922. 
Werd op 21 Augustus 1950 aangehouden wegens het ter ver
spreiding i� voorraad hebben van pamfJetten. Zie sub 3. 

PIERRE, Casparus Hendrik la, geboren te Amsterdam, 20 
September 1924, chauffeur, wonende Haarlemmerdijk 71-II. 
Is ex-politiek delinquent. 
Zie sub 1 en 7 • 

POVER, Cornelis, geboren 3 December 1917. 
Werd op 2 5 Augustus aangehouden. Zie sub 6. 

17 
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�/ J.::r. RAPPOLDT, Johannes George, geboren 26.2.1919. 
Werd op 13 Augustus 1950 gearresteerd terzake 
van een werkwillige chauffeur. 

/ RAIJMAN, Dirk, geboren te Amsterdam, 
feur, wonende JYiakassarstraat 72 hs. 
Werd 28 Augustus 1950 geverbaliseerd 
van de Stakerskrant. 

10 Juli 1922, cbauf

terzake verspreiding 

�� WOEDERHUIZEN, Willem Frederik Carel, geboren te Amsterdam, 
17 Mei 1899, wonende Nieuwe Achtergracht 18 hs. 
Is ex-politiek delinqment. 
Werd op 14 Augustus 1950 aangehouden. Liep tijdens een 
demonstratie van stakende bouwvakarbeiders met een span
doek waarop: "Solidariteit met de stakers". 

/1 aó. WESELING, Albertus, geboren te Amsterdam, 25 Juli 1926, 
taxi-chauffeur, wonende Balistraat 5 hs. 

�I 

/l J.2�. 

Werd 16 Augustus 1950 aan gehouden terzake poging tot V3r
nieling. Strooide op taxistandplaats kopspijkertjes . 

WOUDE, Jah van de, geboren te Leeuwarden, 25 November 
1915, taxi-chauffeur, wonende Hasebroekstraat 38-III. 
Werd 15 Augustus aangehouden terzake verm. opzettelijke 
vernieling. Was bestuurder van de auto, als genoemd in 
sub 1, 7 en 15. 

ZIJL, Piet van, geboren te Amsterdam, 25 Mei 1931, tim
merman, wonende Weegbreestraat 60 hs. 
Werd op 14 Augustus 1950 aangehouden als demonstrant in 
een staijersoptocht, waarin hij een spandoek meevoerde, 
met: "Voor de 5%". ,.. "" 

======= 

STAKINGSLEIDING CHAUFFEURS: 
,J. I 

23. 1
24 .,
25.

26. 
27. 
28. 
29. 

BODDEUS, Christiaan Johannes Wilhelmus, geb. 29.7.1908 
BRONKHORST, Pieter Cornelis, geb. 21.8.1908 
PRAST, Willem, geb. 29.9.1905. 
In een CBT-vergadering dd.15.8.50 gooide hij 
ter een glas water in het gelaat. Verkondigde dat 
vakarbeiders wel zouden zorgen dat er geen taxi's op 
straat zouden komen. 
ROEST, Huibert Abraham Marinus, geb. 30.8.1914. 
SELST, Cornelis Theodorus van, geb. 8.9.1905. 
STORNEBRINK, David, geb. 23.3.1914. 
WESTDORP, Hendricus Wilhelmus, geb.30.10.1917. 
Secretaris. 
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De bekend geworden personen uit de stakingsleiding van de 
bouwvakarbeiders werden U reeds opgegeven in dezerzijds 
schrijven 109j-4/50 dd. 9 Augustus 1950. 

Van de stakingsleiding der havenarbeiders zijn alleen met 
zekerheid bekend: 

30. HOOFT, Dirk Matthijs, geb. 1.4.1894.
31. KEMPER, Lambertus, geb. 20.7.1913.

====== 
Mochten verschillende alleen van naam bekend zijnde perso
nen uit deze stakingsacties nader worden geïdentificeerd, 
dan zullen U de gegevens daarvan per informatiekaart worden 
toegezonden. 
===========;-=====-·=====-==�==---·-==--=--======-=========== 

No. 13.� F3. 
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Hierbij wo1�dt. toegezonden een afschrift van een 
door "De stakingsleidingen van de Amsterdamse en :1otterdamse 
Havenarbeiders11 ,d.d. 11-9-1950,uitgegeven pamflet. 

Aan B.V.D. 
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A f s c h r i f t . 

AAN DE HAVENARBEIDE:'1S 

VAN ftJ.ISTE RDA11 EN ROTTERDAN 

KAHERADEN, 

Onder de druk van de machtige eensgezinde strijd van de arbeiders 
heeft de regering het besluit moeten neme n om toe te staan,dat met in
gang van 1 September 1950 de lonen en salarissen met 5% worden verhoogd. 
De ernorme slag,aan de :trederlandse reactie en haar handlangers toege.,. 
bracht door de massaal gevoerde stakingsstrijd,heeft doel getrof:fen. 
De grootste waakzaamheid blijf't echter geboden.De regering heeft voor 
de werkgevers de mogelijkheid opengelaten vrijstelling te verkrijgen 
van het geven van de 5% loonsverhoging.Aan de jonge werknemers, 
welke ongehuwd en geen kostwinner zijn,worden slechts toezeggingen 
gedaan en de prijzen zijn NIET aan banden gelegd.Toch moet worden 
vastgesteld, dat de arbeiders een zeer belangrijke overwinnigg hebben 
behaald. 

VOOR DE l10:3DIGE STAlTINGSACTIES HOEST DE REACTIE 1:TIJKEN 

In dit verband krijgen de pogingen van de leiders der Uniebonden,om 
het succes van de door de werkers gevoerde strijd als resultaat van hun 
"onderhandelingen" voor te stellen,een belachelijk aanzien. 
Het geeft ons,havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam,een gevoel 
van trots en grote voldoening door onze daadwerkelijke strj_jd,een grote 
bijdrage aan de totstandkoming van deze loonherziening te hebben ge
leverd. 
Elke onderschatting van de betekenis van de zware en rechtvaardige 
strijd,die Hij hebben gevoerd,wordt thans door de toekenning van de 
5% loonsverhoging volledig weerlegd.Thans moet er naawlettend op 
worden toegezien, dat de loonsverhoging niet opnieuw ongedaan wordt 
gemaaJ.ct door verdere stijging van de kosten van het levensonderhoud. 

ZIJ 1'/AL MOETEN W ORDEM TOEGEKEND AAN ALLE 1lERKJILill])RS BOVElT D:3 1.'IERKELIJK 
VERDIENDE LONEN,ONGEACHT i-füN LBEFTIJD,MBT �ilEN MINH:UM VAN 4 CE}TT PSR 
UUR. 

Het succes,dat wij hebben bevochten zal voor ons een aansporing moeten 
zijn om met kracht de strijd voort te zetten voor de terugkeer in het 
bedrijf van hèn,op wie de havenbaronnen wraak hebben genomen voor 
hun nederlaag. 

ONZE UITGESLOTEN K.AJ"8RADEN MOETEN DT Hl!iT BEDRIJF TERUGK11REN • 

Zij streden met ons zij aan zij en velen van hen gingen vooraan in deze 
strijd. Op alle haverarbeiders rust de taakLvoor de terugkeer van hen 
in de haven met vergTote kracht t8 voeren. 
Door onze gemeenschappelijke strijd waren wij in staat een loonsver
hoging af te dwingen,door onze gemeenschappelijke strijd zullen wij oolc 
in staat zijn onze uitgesloten Y..ameraden in het bedrijf te doen terug-
keren. 

De stakingsleidingen van de 
Amsterdamse en Ro�terdamse 

Havenarbei ders. 



No. 93107 's-Gravenhage, 30 October 1950. 

VERTROUWELIJK. 

Aan Hoofd Sectie III :t..arid, 
Lange Vijverberg 8, 

'!!.:Q;_R AVE N HA GE.

Onder verwijzing naar Uw mij op 5 
Augustus 1946 toegezonde.a signalerings
kaart betreffende: 

Lam.bertus Keniper, geboren te Amsterdam, 
20-7-1913, wonende te Amsterdam, moge iK U
t;er informatie bericlrten, dat bovengenoemde
tijdens de in Augustus 1950 plaats gehad
hebbende havenstt1king deel uitipaakte van
de stakilwsleiding.

1 
D.I.S.
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BULLETIN 
Aan de A1nsterdamse havenarbeiders. 

Gistermorgen nebben de Rotterdamse havenarbeiders besloten 
om het werk hedenmorgen te staken. 
In de met 1200 havenarbeiders tot berstens toe gevulde grote 
zaal van "Odeon" spraken zij zich éénstemmig uit vpor een 

ONMIDDELLUKE LOONSVERHOGING VAN 10-%. 

e Het zonder één stem tegen genomen besluit om het inwilligen 
van deze looneis door strijd af te d-wingen, werd door een 
laaiende bijval bezegeld 

.Amsterdamse havenarbeiders! 
• 

Onze Rotterdamse me.de-arbeiders hebben het juiste antwoord 
gegeven op de minachting van de haven-baronnen voor de 
redelijke verla11gens van de werkers. 

DOET DAARMEE UW VOORDEEL!! 
Ook aan de S.V.N. zijn reeds enige weken geleden een aantal 
redelijke eisen voorgelegd. 
Ma�r de S.V.N. weigert te antwoorden. 
Intussen wo1·dt het leven van dag tot dag duurder. 
Het gecluld van de Amsterdamse havenarbeiders is geëindigd. 

DE MAAT IS VOL! 

-
De komende dagen zijn ook voor de Amsterdamse havenarbei
ders beslissend. Nadere parolen zullen volgen.

HET WOORD IS AAN U. 

LEVE DE SOLIDARITEIT MET DE ANTWERPSE 
HAVENARBEIDERS. 

LEVE DE SOLIDARlTEIT MET DE ROTTERDAMSE 
HAVENARBEIDERS. 

LEVE DE STRIJD VOOR EEN BETER LEVEN!! 

Het bestuur van .de A.B.T., 
Afdeling Amsterdam. 



ARBEIDERS VAN AMSTERDAM 
" 
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Lang genoeg hebben de regering, o·ndernemers en Uniebestuurders ten

koste van het werkende volk h� politiek van lage lonen en steeds 
stijgende prijzen zo goed als ongestraft door kunnen voeren. 

De maat is vol ! 

' 

Daarom bevinden nu de bouwvakarbeiders van onze stad zich in een alge
mene staking. 
Zij laten zich niet langer om de !Óin leiden met mooie praatjes en 
beloften. Iedere dag voelen zij dat de gevolgen van de waanzinnige 
oorlogsuitgaven . op de schouder� der arbeiders worden afgewenteld.
Zij zijn niet meer van plan nog weer eens af te wachten wat er van de 
beloften, die door het N.V.V. zijn gedaan, over prijsstop en nieuwe 
loononderhandelingen, t,erecht zal komen. 

� Zij kunnen nu eenmaal geen vertrouwen meer hebben in lieden, cµe nu
zoetsappig over prijsverlaging praten en nog maar _voor kort een ver
hoging van de huurprijs met minstens 15% in de · Tweede Kamer er 
ä@orjoegen. 

Daarom treden ·opnieuw de bouwvakarbeiders handelend op. ,' 

Zij weigerden om stakende kameraden steenzetters en vervoerders van 
bouwmaterialen in de rug aan te vallen en staakten de arbeid. 
Zij stelden tevens de volgende eisen: 

Direct verhogen van de l ·onen met 5 °/o 
� 

lntre�ken van de huurverhoging 

, W�g met elke tariefverslechteri.ng 
Kameraden, • 1

De beste ondersteuning, die gij aan de bouwvakarbeiders kunt geven, is 
naast de financiële solidariteit ook in Uw bedrijf de eis van de directe 
uitbetaling van de tweede 5% aan de orde te stellen en iedere tariefs
of andere verslechtering van de hand te wijzen. 
Bedenk dat de strijd der bouwvakarbeidexs een onverbrekelijk onderdeel 
is van de gemeenschappelijke strijd die alle werkers moeten voeten 

tegen ver�ere aanslagen op het levenspeil 
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Laat U niet In de war brengen door de leugens en geruchten die over 

de Bouwvakstaking zulJen worden verspreid. 

Want reeds probeerde men de bouwvakarbeiders tegen de steenzetters 

op te zetten met '1e leugen, dat de steenzetters zulke abnormaal hoge 

lonen zouden verdienen. 

Maar de bouwvakarbeiders bleven hierop het j_uiste antwoord niet 
schuldig! 

Zij sloten · hun gelederen 

.. 

Laat V niet in de war 'brengen door lieden die' in een handGJmdraai de 
salarissen van de ministers met f 120:- per week _verhogen en enorme
bedragen voor de oorlog ten koste van de lonen �e� w.erkers uittrekken. 

KENT UW PLICHT J 

STRIJDT VOOR UW EIGEN ZAAK, VOOR UW KLASSE! 

TEGEN �E UITBUITERS! 

Handelt, evenals de bouwvakarbeiders, wanneer ook in het bedrijf waar 
U werkt, besmette materialen, op welke wijze dan ook, worden aangevoerd. 
Organiseer de strijd voor een-

DIRECTE VERHOGING DER LONEN MET 5%, 

TEGEN DE VERHOGING DER HUR�N. 
• 

WEEST SOLIDAIR MET DE STAKENDE 

BOUWVAK ARBEIDERS! 

Pl. Centrale der E.V.C. '.AMSTERDAM . 

7 . .. 

•
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:!1an de werkers ·va·n Amsterdam 

Meer dan 12.000 werkers he.bben in- de 
loop van een week hun arbeid gestaakt 

"l .,r'� 

In de Amsterdamse -én Rotterdamse haven liggen de schepen eenzaam aan de kaden. Roerloos 
steken armen vap. 'fiijs�anen in de lucht. Gesloten zijn pakhuizen en graansilo's. 
De honderden taii's · .zijn: uit het Amsterdamse staJsbeeld verdwenen en op de steig_ers van 
de bouwwerken is het stil, D� str�atma.11'.ers hebben eveneens de arbeid gestaakt. · 

' 
" 
t,{-,-

•L >wa.arv�o,r '.;''�tr.ijden dezé árbeider.s? 

Sedert September van het votige jaar stegen de kosten van het levensonderhoud met meer 
dan 10·%. 
In dezelfde periode werden de lonen slechts met 5% verhoogd. De koopkracht van de wer
kers daalde stelselmatig. En nçg 9ag�µjks _ W$d� . het leven .duur.der. Bovendien. staan.. . -
nieuwe verslechteringen voor de deur. De huishuren zullen in eerste aanleg met 15% worden 
verhoogd. Plannen tot volledige afschaffing van de subsidies op verbruiltsgoederen naderen 
het stadium van uitvoering. Deze maatregelen zullen opnieuw de prijzen enorm doe� stijgen. 

De duizenden arbeiders, die nu in strijd staan1 roepljl een krachtig halt toe aan de 
sluipende armoede die in de gezinnen van de Nederlandse· werkers is binnen gedron
gen en dagelijks zijn slopende werk verricht. 

1. 

l'' ,, t 

Zii� __ striiden vo-ó,t -� lóo_nsver,hoging 
" ,, i . .. . . 

en verbetering va·n hun. 
arbeidsv-o.orwaarden 

Zij verscheuren het leugengordijn van de N.V. V.-, K.A.B.- en C.N.V.-besturen, die zich 
schijnheilig met de ondernemers en regerings-vertegenw,0ordigers in de conferentiekamers 
h�ben teruggetrokken. 

WAT IS DE· WERKELIJKHEID? 

De besturen van N.V.V., K.A.B. en C.N.V. hebben hun :volle medewerking :verleend aan het 
verhogen van de huishuren. 
-·� "_,.__ -�,.,.. ..,t'\l'\,.,1 vRn nrotest horen tegen het verlagen en af.schaffen :van de subsidies

•
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Zij verlenen hun volle medewerking aan het tot waanzinnige hoogfe ópvoeren van de ul�ga
ven voor militaire doeleinden en zijn ijverige propagandisten van een krankzinnige bewa
peningswedloop. 

Zij maken in hun haat tegen de volkeren van de Sowjet-Unie en de Volksdemocraitteë» vu 
Oost-Europa, zelfs gemene zaak: met Franco. 
De besturen van N.V.V., K.A.B. en C.N.V. steunen actief en ondubbelzinnig de oorlogsvoor-1 
bereiding en offeren daaraan de arbeidersbelangen volkomen op. 

De intensieve oorlogsvoorbe1·�iding van het bewind Drees
Stikker kan niet worden uitgevoerd zonder heftige aanvalloo 
op de levensbelangen van het werkende volk. 

Maar de arbeidersklasse wil geen oorlog, wil geen k?ankzinnige bewapeningswedloop en 
milliarden uitgaven voor leger en vloot. 
De arbeidersklasse wil vrede met alle volkeren, bestaanszekerheid en sociale vooruitgang. 

Daarom hebben duizenden Amsterdamse en Rotterdamse 
werkers de oorlog verklaard aan a1moede en gebrek en hun 
eisen tot loonsverhoginP' en verbetering van andere arbeids
voorwaarden dwingend op de taf el van de ondernemers gelegd. 

Hun vreedzame demonstraties worden beantwoord met wrede terreur en politiegeweld. 
Maar zij wijken niet omdat ze sterk zijn, voor een rechtvaardige zaak: strijden en steunen op 
de solidariteit van de gehele Nederlandse arbeidersklasse. 

Werkers van Amsterdam 

,_ Toont Uw solidariteit I!let de Amsterdamse en Rotterdamse stakers! 
Steunt hen moreel en financieel! 
Versterkt het leger van strijders tegen armoede en gebrek; voor 
een heter leven! 
Sluit de gelederen! Stelt overal Uw eisen. Vormt één machtig front 

,- � 

tegen armoede en oorlog! 

VERBONDSBESTUUR DER E.V.C. 

Donderdagavond 8 uur - 17 Augustm 

APOLLODAL 
Het woord zal worden gevoerd door: 

B. BLOKZIJL voorzitt.er E.V.�.

Stakers uit Amsterdam en Rotterdam 

•



�

-

--··-.,----------------.---------------------;

STAKINGS-BULLET!N 

Uitgr.i.ve v::m de Algemene :Bedrijfsbond. Transport;· Afdeling A111stcrdo.m. 
Adres: vnn Brecstri;irt 60, Amsterd�;· telefoon 99503. 
----. ----------

MASSA-MANIFESTATIE VOOR ALLE AMSTERDAMSE 
WERKERS IN nE APOLLO HAL 

Hedcno.vondt 17 Augustus; 1950,' zullen d-e eisen en de achterg·rond 
le stakingen in de v�rsch:i.llende bedrijven worden besproken. 
Ook Rotterdamse kamcrnden zullen het woord.voeren! 

vnn al-

.MT ALLEN! ZEGT RET VOORT ! .. 
Toognng vrij. Annv&ng 8 uur. 

= = = = = = 

DE AMST}):RTIAMSE HAVENSTAKING 
In de Amsterdamse haven bedraagt het nàntoi stakers thans 2500. Vel� 
groepen vaste ma0.tschnppij-r-trbeiders sloten zich .bij de stnking p.an. 
Het Verenigd Cnrgadoorska.ntoor en de }lij. 110cen.anw; nJ.smea.e -de Holl n:nd.-
Amcriko. Li�n_liggen plat.. _ .,. - , 
Bij de K.N.S.M •. hebben 200 mnn 11voorJtettr�s.H.B.ers 11 en vaste nrbeiders 
hst-wcrrk nceergclegd. Ook 11voo1'keur-S. H. B. ers II en r.mdere 11 vnston II vnn de 
S.M.N. z,ijn in s:tc.king gego.J'.n.

- - - -
;.......,> - - -

10 pCt LOONSV};RHOGING EN HANDHAVING PLOEGS-�ERKTE 
- de vergadering vn.n Mn.�ndD.gmor-gcn; 14 Augustus· bezocht door 1300 hft.

vennrbeiders, werd besloten de eisen gelijk te stell en nnn die vnn dq 
Rotterdnmse k�mern.den. De strija vr.m de Amsterd�mso nrbeidèrs in d� h�ven
wcrkzn.flm wordt flus gevoerd voor 10. pCt loonsverhoging ��,_ho.nd}ln:ving vnn
de ploegsterkte,

= = = = :;: = 

DE STRI,IT) DER ROTTERDAMSE KAMERADEN 

no Rotte rdC'..TilSO hnven ligt volkomen 11 plntt1. Ongeveer· 10. 00ö 1:trboiaers ;' 
111ossen 11 on 11vnsten 11 stnn,n tl.1:.:1.r eensgezind in strijd.. D. v. w.nrbcidcrs 
uit Bredn on Den Bo.0.g; met. bus sen n.f',ngévo.erd;1 weigerden te-werken; zelfs 
togen nnnzienlî �k hogere lonen; dn.n nnn dl;l Rotterfütmse H.A. R. nrbei ders 
worden betf:'.n.ld. De groot;:;t mogelijke eensg ezindheid kenmerkt ào etrij-a 
t0 Rott.:;rdn.rn. 

- - - -- ..... - -

INTIMIDATIE TE ROTTERDAM 

Burgemee$ter Oud heeft cle 11 uitzonderingstoestn.nd 11 voor een groot gebied 
rand de Rotterdnmse h'r.ven n.fgekondigd. Snnrens cholingen vnn me er .dn.n drie 
mf'n worden df't·.rbij -ve-P:}1)oaen. Bovendien wil burg emeoster Oud sold:1.ten ll"'"'r 
de- hr-:vcn hrlcn. 
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WERKGEVERS BIEDEN 10 pCt

De directie 1 s Vf'n een n."nt!"\l bE:rdri jvcn in· do Rotterd.".mse hri.ven hebben 
rcoè.s ae-10 pCt loonsverhoging n.11.ngcboden;· wn.nnecr ae arbeiders willen 
boginnc n. Niet enige werkgevers; doch n.lle moeten de 10 pct betnJ.en 
voordo..t de n.rbeiders weer ::vm het werk gnnn ! 

= = = = = =

BEDROG! 

11De VolkskrP-nt II vermeldt een ui teenzctt ing v'"'Jl d"c $. V.N. directie ovor 
de gemiddeld verdiende lonen der Amsterdamse huvenn.rbcidors. 
Het gemiddelde loon vo.or nllc cntegorioön "vasten II over-her� le kwnrtc..r' .. l 
1950 zou zijn -:f.58:73 per weck. Do nrbeidors vrn do s.H.::B. werkt-en gc
mîddèld-41! uur per weck en kwnmcn n�n con gcmiddcla weekloon vrm 
f,54/42� 
Arbeiders in a.e haven;· hebt g.ij dnt verdiend? 
In deze gtlnocmde lonon zijn ook die vn.n de bnzcn,' reepsgo.stcn;r cóntro. -
lcurs onz. begrepen. Zo trn:cht men do goegeme ent� vrin leken te bedotten. 
Rot gemidè eldc loon vnn do gewone hri.vcnnrbci-d�rs; die verreweg hot groo. 
ste contingent vormen; ligt r..r.nzionlijk l,....ger. Iodoro�n begrijpt d"t. 
11r .. "r men hoopt dr>t de bui tenstn"ndcrs het bedrog wel slikken en poogt
hierdoor stemming tegen de stnkers te verwekken. 

= = = = = = 

DE TA:XISTAKING MET EE'.N VOLLEDIG SUCCES EEEIN:pIGJ) 
In eon vergndering V'"'n ongeveer 700 tnxichn.uff curs �- gehoU'don onder· lei
ding vnn hun delegatie, werd besloten de strking met ing�ng v,.,n heden; 
17 Augustus; te bocindigen. Tot deze stnp werd besloten mót vrijwel nl
gcmcnc stemmen nndnt de voorzitter der dolegntio; Boddeus; vçrslng hnd 
uitgcbrncht vri.n besprekingen; zowel met het bestuur vnn -ao C.B.T. nls 
met een bemid.delnr-r Vf'.n we·rkgcve-rszijde:-±n,,-e-l"kê bespTckingen ·bleek; dnt 
op kQrto termijn een verbetering der n.rbèidsvoorwnr-.rdcn vrin krncht zal 
worden; Wt:'f'.rdoor een gn.rr-,ntic-loon vnn :f. 21;- per weck plus 15 pCt Vf'.n 

het opgereden bedrng znl worden ingevoerd; hc�gocn dus prnctisch overèen
komt mot de gestcl·de eisen. 
:Mocht onverhoopt op 25. Augustus a.s. deze verbete:rirtg"'niet van krácht 

..._ zijn-geworden; dan zal,' nae.r het bestuur van de 0.13.T. verklaarde; ook .._ 
de C.B.T. tot daadwerkelijke actie ·overgaan. Er is echter geen reden 
om te verwachten, dat bovenstaande verbetering achteraf niet verwezen
lijkt zal woraen en wij kunnen derhalve de taxièhauffeurs VBn harte ge
lukwensen met de goede a-:floop ven hun prachtige en in �o grote eens
gezindheid gevoerde strijd� 

- - - -- - ·- - - -

STAKING IS GEEN VACANTIE!· 
Duizenden arbeiders. zijn in .l'Tederland in staking. Duizenden; nee-tien
duizenden guldens zijn nod:i,g om tijdens de strij·d te kunnen eten. 
Daarom moeten wij werken. Werken met �en steunlijst. Onze kronerae.d; die 
niet in staking is; is bereid om ons te steunen. Hij geeft een deel van 
zijn loon orodàt hij weet dat Uw strijd ook de zijne is. 
Iedere stakende h&vena.rbei-der werkt met een steunlijst I Elke dag! Dat 
moet zijn taak zijn als hij de strijd voor de 10 pOt met alle kTacht 
,:il voeren. In zijn belang en in dat VçID zijn kameraden! 
Me}.<:_ke:iz,s_·;' rekent elke a.�- het _g_e1i; dat gij verzameld hebt,' af in gebouw
�,e;.Jal}{" 4 Wacht daarmee dus nie tot Uw lijst vol is. Makkers van de 
h:,110n, doêt Vw plich"t !

.,, 
! 



EENHEIDS-VAK-CENTRALE 
Afd. ROTTERDAM - Secr.: Heemraadssingel 185 • Tel. 36133 

Rotterdamse Havenarbeiders staken voor 

"10 procent Loonsverhoging 

De haven ligt practisch stil ! 
-� ARBEIDERS VAN ROTTERDAM,

Maagdagmorgen j.l. zijn de havenarbeiders van Rotterdam, o.l.v. 
het Comitè van Actie van Rotterdamse Havenarbeiders, tot staking 
overgegaan voor 10 pct. loonsverhoging en enkele andere eisen. 
De staking is vrijwel algemeen en omvat zowel de losse- als 
de vaste havenarbeiders. 

Met recht nemen zij niet langer genoegen met de lage lonen, die geen brood op de plank 
brengen. Het Scheepvaartkapitaal verdient millioenen en millioenen guldens en van-
wege de enorme drukte in de haven zijn koekenbakkers. schilders, behanQers e.d. in de 
haven tewerkge.steld voor lonen, die tot 50°/0 hoger liggen, dan die van de 
bonafide havenarbeiders. 

Hiermede erkent de S.V.Z. dat zij hogere lonen kan en wil betalen. 

e De havenarbeiders zijn dan ook vast van plan, ·hun staking met alle kracht en felheid
waarover zij beschikken, te voeren. 
Inmiddels heeft het Hoofdbestuur van de Alg. Bedrijfsbond Transport (A.B.T.) aangesloten 
bij de E.V.C. bekend gemaakt, dat haar organisatie zich achter deze staking heeft geplaatst. 

Het is thans echter de taak van elke arbeider, zich volledig 
solidair te verklaren met de stakende havenarbeiders. 

Hun overwinning is een overwinning voor ALLE arbeiders! 

Steunt, Steunt, Steunt en tekent op de lijsten van de stakingsleiding! 
Stelt in alle bedrijven Uw eigen looneisen en breekt met de verarmingspolitiek. 

....à.. Vecht voor loonsverh�ging !
....,... Steunt de havenarbeiders !

; 

Het Plaatselijke Centrale Bestuur 
van de E.V.C. 
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I-IAVEl\1/-\1(131 1Dl l�S
Na de politieterreur, na hot verjagen van de stakingsleiding van hot 
oono lokaal naar hot a.o.dcrc,na do velo geruchten die racn verspreid 
hoeft in pers oh radio, staat do staking aag_hct einde van deze weck 
sterker da.m ooit. 

De gehele haven. ligt stil.. 
10 .ooo on havenarbeiders, vasten cll' lossen, staan schouder aan schou
der voor hµn gerechtvaardigde eisen. 

Do syra.patbie van de bcvol1cing staat geheel aan onze kant. 

Daarom tracht do SVZ nn alle Iiti.sluktc pogingen om do staking te breken 
v1oor een nieuwe stunt toe te passen. 

. . . . . � . . 

:)c vaste arbeiders kregen bij fü: uitbetaling brief jes, waarin ze be
dreigd worden m.ot o.JJitslag on hen o.angcboden' word onder bogeloidin{l_ 
van de politie woe�r hot bedri.jf in te ga.an. . . . . . . . 

In vorsohillondc bedrijven roepen de directies voor Zatordagoohtcnd 
vorGaderingen bi joon ,ran de vaste arbeiders om: hen te bewegen als maf
fer onder politiegeleide het werk te herwatte.trr.. 

. .. 

Knmcro.dcn., havenarbeiders, stapt do.ar niet op in! 
. . 

� r i s  ma u r ó ó m v or ga d cri n g die beslissen kan of 
er aan· hot werk zal ·�vorden gogo.an of niet on dat is do STAKERSVER<J.A
DERIHG. 
'Jan.neer die hot besluit,caan wc als één man aan hot werk.EERDER l\l"'IET • 

. �· .... � . ·-
Ga dus .niet naár do vorRadcri�en vo.n de sahocpvaartdirectics, die 
er voor dien.on" de strijd to ,bJ?ekcn en.do 10.000 -stakende makkers in: 
do rug uum to vallen, maar bezoek de stakors�erga.dori.n,g in Odeon, 

•. •.•• • • .•••..•• • •-1 . .  • • 

Tot .li1ll toe zijn do parolen uls éón mat11 opgevolgd. 

VOLGT OOK NU HET PAROOL VAE DE STAICTNGSLEIDING OP 
C) 

�o haven is locg. OOK DE VERGADERINGEN VAN DE SVZ LEEG 

Zeg hot voort, z cg h c t v o o r t  

Haarschuw iedere havenarbeider die je· ziet on stel hoa op do hoogte 
-:;an. de larolon van de sto.kingslciding.

) hecn111101-gen 01T1 10Y-1 uu1- në:1a1- ODECI\J

s-1 Al"\ERSVI l�GADEl�lf\lG
Het stempelen aa.n do lokalen verval t__dao.rdoo.r. 
Jullie_.krj_jg�n jo.. ___ s . .tompo.1. ...in;. Odeon. 

Do staki.rrgsloiding 
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Plaatselijke Centrale Rotter�am. 
----------···---

'ila�rdé Makker, 
, -7ij nodigen je bierbij lJ.i t voor, een 

�E1:·1K:E DESTURENVERQADERING' 

�elke gehouden wordt op 
Zatc::..�dag 19 tw.gastus a.s. n.m. 3.30 uur ,l; 

i.n ons Ge"'...iouH aan de Heemraadssingel 185, 
ter bespreking v2n de Openbare Vergadering, die Maandag 
21 Aü.gustus in de Rivierahál zal �0rden behouden en waar 
Berend Blokzijl de betekenis van de stakin�en zal belich
ten. 

Ge.zien het g-r ootse stak werk dat in ve r!.,and met 
ae stakinten door onze bond zal moeten worden verzet, ver
trouvrnn wij dat niemand op deze besturenver€:,adering za 1 
ontbreken. 

Zorg ervoor op tijd aanwezig te zijn, want we 
stellen ons voor uiterlijk 5 uur te eindigen. 

Met kameraadschappelijke 
groeten, 

A.J.M.Erwioh Seor" 



Vlaarde �akker, 

ALG:EMENE PRDRIJ:F'SBOND TRA�SPORT 
van Brees�raat 60, Amsteràam. 

'r'eli:;f'oon 99503.

Af'd:Cl:n� .Awst-arc1a1J1. 

Amsterdam, 24 A\1g\,l.stus 1950, 

AAN DE.LED.llN DER A.B.T.
=---:::========= =-· -

Het is U bekend à.at ruim 3000 makkers uit de havén ongebroken de strijd 

W,Oortzetten, Zij hE:bben zá.-Oh bere· a. vertlaart het werk· diré-0t te hervatten o:p één 

voorwaarde, peze is GE E .N R .A " C U N E • Tot op heden bl:i,jft de Directie 

van de Scheepvaart Vereniging Noord JJalsstarrig. weigeren deze toeze�ing "te doen • 

. Het is u" kameraad, dus öolc duidel:t..,;Y da.t r;e strijd m o e t ·w o r d e n 

voortgezet. 

Daarvoor is nodig; GELD, 'l�LD, ';E!,!) 11 ! Helpt ons dit geld bijeen te 

garen. De bevólking van Amst'erda.m ·llaC!'.lt op Ur ,het .geld ligt klaar. Ga.at op st�p
' . 

met de lijst. Hierb.ij gaat een sol:liariteitslijst voor de strijdenäe havenarbeiders. 

Wij wete·n dat er bij sornd.ge 1.çemeraden een zekere schroom bestaat om met 

·steunlijsten te werken en reeds ee�·der veri,�.::ht hebben geert lijsten meer op te zen-

-�en.

Makker, zet U over deze ryl:/r.oo,m h.., e� aet is geen bedelpartij ; integen-

deel, de havenarbeiders voeren een recbtvat1r9ige strijd en bijten hierbij de spits 

af voor een algehel� l;.;.onsverhogiru: -:rot,r de gehele Nederlandse arbeidersklasse. Zij 

weten dit en daarom ligt het 15eld dan o,:il,;; klaar om opgehaald -te worden� Gaat morgen 

op stap met Uw '.l.ijs.t. Toont U-.r solida1·iteit. 

Mnrgenavono izaJ. dezelfde %amsr8�d.. v;elke 1e lij sten bij U bezorgd heeft., 

de .gelden komen ophalén. 
----

-- �-

WIJ RNCEN.EN OP iJ 

DH/Tli1 No,P. 345 -

1 1 f 
. . .

He-t l3estuur, 
Afd. Amsterdam. 



WA A !� SCI-IUWIIVG /!! 

HAVEN.ARBEID E RS 
HUurlingen der reactie doen een walgelijke maar doorzicht!� 

ge poging verwarring te zaa ien in de gelederen van de stakEl.1 s. 
Een stelle,tj,e ;betaalde bandioten worden naar de adrosson van 
stakando N.v.v.-makkor� gestuurd mot hot VALSE borioht, dat hot 
werk horvat zal worden. 

NIEI'S IS.:.J�DJ!IB.lL.I\AR .LJ.. 
vorder zond con zokoro v.d. Brink, bestuurder van do oh;ris-

� tolijko transportarboidorsbond oen telegram aan do loden van 
dozo organisatio t luidende als volgt: 

"Wij vorzookon. dringend Maandagmorgon 7 uur· in 
workkloding molden kantoor Marn1xstraat 399.
Gohoimhouding dringend vorzo·oht.· 

(w.g.) v.d. Brink 
vanzqll'sp:rokcnd .zal niemand gehoor govan ao.n dozo vorradors 
van. do o.rboi dors. 
ONZE STRiro STAAT -STERK EN BrorIDr zrcH NOG u:rr r 
Do sta.ld.ng in do .Amstordamso ho.van zal $poodig vollodig zijn 1 

KAMERADEN VJ.ili DE UNIE:-BONDJ!lî, 
JD.o.gt dozo goorge.nisoordO stakingsbr�ors vo.n. Wl dourl Worpt 
do bodriegoli jko tologramm<n in d.o. VIÎÛlnisbe.k. ontmaskert uw 
vijnndan overal waar go zo ontmoet • 

STAKENDE KAMERADIDt 1 

.Do Stnkingsloiding vnn do
:Amstordruns o Hnvono.rboidors 

\lij roopon u op voor con masso.10 stekorsvorgadoring in do boido 
°rato zalon· vcm BELL.J.!!VOE, ingang Moni:x:ke.do, Mnnndo.gmiddag von 

. 1 tot .5 uux. Doordat do znJ.on niet o.l onzo stc.kors J.runrian bo
__ . ,;u:tton, worë:t in twoo gro qpon vorgo.dord. - Do houders van sto.korskocrton van 1 - 1.500 

!_�2.:_gadoron von 1 uûr tot 2. 30 uux·
Do houders ven stnkorslm.nrton 1.500 on :hogor 

vorgo.doron vqn 3.30 uur tot 2 uu_;: 
Toogcng uitsluitend op vertoon ven stnl.{orsko.nrt Ze.al opon 12 u. 

LEVE ONZE STRIJD VOOR DE 10 pct LOONSVERHOGmG ! 
HOOG DE 30LIDA.RIT EIT ! 



0� \b°J 
Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale IN NEDERLAND,

voorheen Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders, 

Bedrijfsgroep Havenarbeiders. Secretariaat: Pieter Bothstraat 8, 's-Gravenhage. 

�ai,enarl,eiáer4' ! 
De Christelijke vakbeweging heeft een woord tot U. 
Heeft de jongste staking U iets geleerd ? 
Een comité van onverantwoordelijke personen, onder leiding van bekende communisten, heeft U in 
een staking gedreven, waarvan elke nuchter denkende havenarbeider tevoren overtuigd was, dat 
zij voor 100 % zou worden verloren. 
De uitkomst heeft dit bewezen. 

Of wij ons over de gang van zaken verheugen ? 
Neen, het spijt ons, dat het opnieuw gelukt is, de havenarbeiders en hun gezinnen grote schade te 
berokkenen. 
Dergelijke "conflicten" hebben niets uitstaande met een strijd voor verbetering der arbeidsvoor
waarden in de haven. 

Daarom menen wij, dat het onze plicht is, de arbeiders te waarschuwen, zich nooit meer te laten 
gebruiken voor dergelijke wilde acties, welke geen enkel resultaat kunnen opleveren. 

Opbouwend werk kan alleen geschieden binnen het raam van de huidige loon- en prijspolitiek der 
regering. De belangen der arbeiders kunnen alleen worden behartigd door hechte en sterke organi
saties, die zich verantwoordelijk weten voor hun handelen in het belang van ons land en volk. 

Het is de Unie Verkeer, gevormd door de drie samenwerkende transportarbeidersbonden. die met de 
werkgevers in de Rotterdamse en Amsterdamse haven de arbeidsvoorwaarden regelt. 
Geen havenarbeider zal kunnen ontkennen, dat in de vijf jaar sinds de bevrijding, door de Unie 
Verkeer belangrijk opbouwend werk is verricht. Men denke in het bijzonder aan de bestaanszeker
heid, welke tot stand is gekomen. 

Of wij voor de havenarbeiders geen wensen meer hebben? 
Ongetwijfeld, doch deze kunnen alleen in de normale weg van onderhandelingen met de werk
gevers en binnen het raam van onze nationale economie, tot verwerkelijking komen. 
Ook onze bond, de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland, voorheen de Ned. Bond van 
Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders, is dag aan dag bezig, de belangen van haar leden, ook in de 
haven, naar vermogen te behartigen. 
Het gaat daarbij niet alleen om materiële dingen. In de strijd onzer dagen op sociaal gebied, gaat het 
in de eerste plaats om de ziel van ons volk. 
Juist omdat er zulke grote belangen op het spel staan, willen wij al onze havenarbeiders met kracht 
opwekken, zich ook in de toekomst ·niet te laten intimideren door een kleine groep, wie het niet om 
de belangen der havenarbeiders is te doen, doch om andere doeleinden te dienen. 

Het wordt hoog tijd. dat de havenarbeiders zichzelf hervinden. Dit is een belang van de eerste 
orde, voor hen zelf en hun gezinnen en voor heel ons maatschappelijk leven. 

Wat heeft dit alles U. christelijke arbeider te zeggen ? 
Indien gij nog niet georganiseerd zijt, acht gij U dan verantwoord met U nog langer afzijdig te 
houden van de strijd op sociaal terrein. om ook daar het Christelijk beginsel tot gelding te brengen ? 
De maatschappij roept om christelijk sociale actie. 
Het is daarom, dat wij ons tot alle havenarbeiders. die de Christelijke levensbeschouwing zijn toe
gedaan, richten, zich onverwijld te melden als lid van de Bedrijfsgroep Havenarbeiders van de 
Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale. Geen dag langer mag daarmede worden gewacht. Niet één 
onzer Christelijke havenarbeiders kan in deze strijd worden gemist. Gij hebt thans een keuze te doen. 
De invloed van de Christelijke vakbeweging kan en moet. zowel in de Amsterdamse als Rotterdamse 
haven, in de eerstkomende weken belangrijk worden versterkt. 

V c:ienden, wij rekenen op U. 
Geeft U op als lid te onzen afdelingskantore, 

MARNIXSTRAAT 399 TE AMSTERDAM. TELEFOON 34215. 
Vult onderstaand formulier in. 
Helpt allen mede om de invloed der Christelijke vakbeweging in de havens te versterken. 

Het Hoofdbestuur. 
---------------------------------------------· ·--------------------------------------------------

Naam: .................... ................................................................................. . Voornamen: 

Geboortedatum : Adres: ................ . 

Werkzaam bij : Functie: 

Brut0loon (Handtekening) 

( Op te zenden aan Christelijke Bedrijfsgroepert Centrale, Marnixstraat 399, Amsterdam.) 



UITTREI(SEL 

Uit
.oor

Ag. nr:

OD 672-Harlingen 

OD 169-11 

Naam:
Naam:

BELEIDSKWESTIES B-POLITIEVERBINDINGEN 

ERKENDE STAKINGEN · 

94392 

Aard van het stuk:

' 
Uitgetr. door:
Datum:
<1i 40060- '49 

Afz. BSV 2 

Rapport betreffende bezoek BSV aan Harlingen 

Van bvgn.bezoek valt o.a.het volgende te melden:

Datum: 28-9-50

In Augustus had men toegezien,of er in de haven iets te bespeuren 
viel van stakingswil ,in navolging van de grote stakingen in Rotter
dam en .Amsterdam. Bij een onderonsje van havenarbeiders had een ge
zaghebbende communist o,igemerkt,dat ze aan de buitenkant van de te
lossen .goederen niet konden zien,of het al dan niet besmet goed was. 
Na enige kwiilkslagen rondom de vra.ag:"wie betaalt ons ?" had hij 
geadviseerd gewoon door te gaan.Wèl kwam men echter tot de afspraak, 
dat schepen,die uit andere havens zouden zijn doorgezonden,niet ge
lost zouden worden. 

RM 

3-1-51.

Op aanwijzing v�: BV 
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-;· ntwerpse l7avenarbe!. 
ders staken door 

In 11 Het Vrije ·volk" van Donderdag;· 24 Augttstus; wordt medegedeel-a': dat 
de ha.ve-nstaking te Antwerpen is opgeheven. 
Wij hebben ons in verbinding gesteld met het Actie-Comité der haven
arbeiders t-e Antwerpe n en dit deelde ons nadrukkelijk mede,' dat zich 
�en enkele ha.venarbei:d.er vo o;r werk he eft laten aannemen. 
.Met dit leugenbericht in "Het Vrije Volk 11 tre;èht men d e  havenarbeiders 
voor de zo veelste mat3.l te misleiden met de be(,'ioeling het etak;·èraf-ront 9"en d:e Amsterdamse havwarbeiders te breken,

De stakingsleiding--. der 
Amsterdamse havenarbeiders. 



Betr.: 

niet bestemd voor ACD . 

.t 

, .; 

., distriet nott�vdru:l, boert 6en uantal -var-
. ea-d'.oringen ,;;o� �e .leden haver.arbeiders aorgtJf\iOeerd �t l}et doel

de reaulta-ton en dt;i 01:e;anlaati-0 Vf:\.n (to of "'elOJ?Gn lt�'Yenstru:1ri.g 

onder êlo loupe t it!.9$ell· PJ) éle cerstê ver�aäel!inc t welko, 111erd 

lti gehouden onder 1oid.inc Vtill .;......:!.. on 111'.i :.tt "1 bmo enen tot de 

oóholusio, �t ëlé 1-GO.on van l1a� <:or.û.tö vnn qc_\-tg;, die de !ltllkins 
.. 1 • 

he hoon geleld, 5.1.l:eli <to meest rèaohikte ,.�on ge, .e.ost en dat 

enke-le van hoo, ëWl t've.rl?den".hadd�n- Con heoft vasteestcld, dat 

so!Uïligc :iedon von het co.ru.tá gaVE:,Ugan1.::!,f.ftmff(;l:l aob.ter de 

bobben en and 1--on al.s 'l"rotz,,..ist �l:end aton'tlen" 

� h vena:rboi<t<n'5, leden van de o .. �.i;., �era het 

yer.;ijt ce:N.mkt; t dat zij 1:n hoee !.tlltc onv'°orz1eht1.p en onacht

zaao '7ar6Il .geweest en óat de 1iedon. �ie zich als actie-comitó 

bedden ol)6e.10� en �r 111 de aorato t>laota op uit paren eo.,oent het 

Eoreel te brekon in ilnata vnn de ntat'1nr hlt oen goed aindo te 

branc;an. 

'.'Lá nio t tern1n in 

,insbordrun opsom.ar· t eu hij zcl eadet1 ... t1(loeru worden;. RORl, geert 

onvoldoen.4.e leid 1 bij conni<:t n on ae age zo'.t b.13 naal' 

r.rnsterdain iordon ·teri,ireoroepet. ü�r.C3de zou d� dscclijksa

.lei:dins, von áo �rtit in Eót;li rdru:. .slechts in hruL.-en zijn �n 

,Cstü.B.:m .on G , l.'t)den .�ae�o . .nen var mcht, dot J:.mstord�

OOti plnntsvorvnnger zal zand<'�. ?� varkeort hier nog in VOlkó on 

onzekoria.eià, id: dezo " loa tavervc.Ijf:er �l wo.rdon. c�mu..mll,,...ee-



er mi:3erdor-e wijz1gingeu zullen worden aon-

·t'ijzigingen zijn ook aangebracht b!j de bezorging

van ''De Waarheidn in Rotterdam. Men wil nl. alle bezorgers van 

de kran� t liHtlke 1tccn r,art1jgenct�in. zijn > vervangen door betrom1-

bare- ledGn van do: c.i".f;. ,t·at het toe.apd.tsan -v.en de r,oliti-cke · 

sltuati'e " .. il men bo;:whJ.kke11 OVl,t· politiek betrouwbare menson • 

.. ----------

:Verzonden aan 1U3VD, ED, B !II en '13 XI • 

. . '
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ter kennisnemin&.aan HJ3VD, niet bestemd voor ACD. 

Eet,r.: 1;. v.'d.

bë6indigen van do 
. . 

vált eo.:i lml0in!!riJke uittvo>it :vr;Jn leden uit de n. v"c.-or�unsaties 

vest to GtolloA� Voor �at betroXt ae -��ti-Jf)rto�eanisatie der· .v.c.

is da� �i·· t zo �nder:t,i�k. · Het vorl_flaa v1.u1 d.1e pt�n:ine, voorai te 
' � ..... 1 , 

Rotterdem J .maar toc.b. �or�. to '1:moterllam viel;_ � ters niet te oumou-.. 

t.leron: Dliz lii:ttocht ccldt oc.b.to1• ook do Oil.'lufteu:l:'tt <m. ue bcu:mrok

c"rbeide.l's, beperkt zioh zoJt's nir:t alle�n tot deze .organiBt.lt'ios > · 

.ci:aar eel.dt ook hot overh.eit!.ape:t' am::oel, voo'l'fll to .t..n:.rit.erdam, not 

t1el&rbo1de�s in Twente. 

aoe-1 :cl doze uit tr.odendo l\lde11. t n dele" altlums. wot'-

• loJ)ig, onsoorgan1aoerd bli:jvo.u, let.ui velon :tiéh oversohrijven

) 

· ne.nI;.. de ;unicbondruf. · t.a't nEUro kon du� 1.1ordon 5cconstatecrd te

J.mst�rd�, naar in hot-bijzon.dor do ,.v•\R-crsan1snticJ oen nist

afJ.d;'Gnde ce:mpacno vofilrnn ond.or·�o .... v.l;.-lotlcn, mot oor" belang-
. . . 

rrijk ouoces" zes staat het Vai3t'" ., c'lah het aan dio o.ctie "t\,,, <ienken 

i�; çnt hot. ovornoidsparsonqtil to lu1atordc1 ni t bereid blce�� 
. . 

eonoor ta ee.von '1!�n i!le J'X>tineon vmi a0!.1:!ltUli�til,fclw zijde aonga-

wsnd, ti.Jdena bo�unc;,.:mQQitlle G tàkir.iêen <.1oa;J. til nsnon a�n. dia"· 
. . 

$to.k1ro(;en. é. 131,0. a.-& .. ·· hebben voortdurend: ee:r;oo_eö cl.:.!; po.roi>neol 

in qo.tie te krljgan4 � zP.J:n, ze�..a 's l}!löht,a, pr.utestvergcd.o,.. 

ringen ·ea11ouaon, er zi.Jll Ult1.r;..eta e,eetelc1 11 ncn heeft cod.�nstrooro. 
,l • - ' . 

Ono.cst'otelljk fü-;um dc.arbij vo.ot te stnan, -dat de 



semoantaperaoneel 

lo:.7�n f ra gogeim H 

G. BLOL �êoft aun dra opdracpt, in ha.t bijzonder Jiet·
. .. 

trt.11.up�raoneel :sen. '1'lo stàlti.ll�en t;e doen cl�elnem:�n -al waa bat ,mar 

'tod�ende een ellkGle dag, desnoods mat een betrekkelijk klo!na 
' . 

g1·oep- nlet kunnen voldoen!' 

\�ede�t enige tijd. is de uittQchi van ledon door3egnan • 

Het ap1-aàli:t boëkdele:n, a.nt ûo bou-,.vali:oreanlsatiEi der • "ii" o., dia 

voor de voorbereidinp: van het eorstUa�à to houdon �oher-oa atant, 

de e.routste lllOaite heet't haer le'aeu 110.r..m. te !::ri;lg<m voor die "'®

_gelot;ennoid" l;a da zgn" tt�10.nnan' ·.atolti� te t�ttrdam 1.� de 

geest 9r l&mJor daa ooit. 

J.!o stt:ikine der classif1caorilers, die nog olt1Jd 
,. 

voortduurt, 011�el'Y.irut't ·wei.Gif steun, zelf ij ven ûe 1:;.9taelo.r�nlsatie P 

:waarvan· :tij 1.'leol. uitmal!c:n" 1 en houclt l'f.ëZE!_ ...:\tal.:illfl rnot :kumlt en 

vlîs@'�erk aan dQ f.�ane;,_ oa. ze. zo -moe,eliJk ta gebruiken. c.ls -àpr.tng-

�a1ik naar een 00011 .algemene stakir)ë in ae· mtaal-i:of.'h�atrie, en dan 

Il ge'richt tesea �et pl,m JOil\J ltibh 

Het u; aol)lek�n, d.€t, waar oo U-,n.S.ebonden goed l!) .or-

gruiiaue1'tl. optrooen OX!l de l)oiJi.tlea d..-ar •• V.o. te b).·e}�en, dit J!lat 

oon ze�r. bolm&ê,1•1.Jk 01ièoes bekroond ;:,01'Ü.t. >ànl·na:nct is du1êlali:jk 

�omon vast te staan -..talrijke ,;eap .'ekkcn :u:Gt -• '11. f'l .. -leçten zijn 01•

do l>Qwijze1- van• <1..at w�n iI;tZ1.et, äa.t hot b-iá ele "stakinc;;en niet 

f:Wnt om oa:terieal .f e ;!i..o VO()r .do nrboitlor"' -a �t ia e�n· nevonzauk, 

die, hor:wo'l. voo1>ó'pgese1iov<:n, toch alocnts dior._t or or höt wo.re 

1ttotiief achter te vors" ,:u en- maca:· 01M ûG po.:..itiotql ttch�crerond: . 

hulp en steun oon cie RUs.,:tscne- zaak- Het 1:.zicht. hio.l.".!:t1 boeint, 

ook in �.V. é:... -;-kl"l11r,en = someem goed te \'70:t-Q.ou. 

_____ ............ ... 
Verzonden aan : rmv.o. liE, B IJ:I en a 1-,.
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Aim: .B.V.D. 

Typ: 18. 
Cóll.; v' 

-

On er '1/erwijzing tiaar mijn brief' 
no. Gr.V .D. 1169/50 d,d. 2.3 Augustus 1950, 
Confidentieel, met drie bijlagen, betref

fende: 1'.Efavenstaking te .Amsterdam, 11 moge 
ik U hierbij doen toekomen een 1.ti ttreksel 
uit een :rapport, opgemaakt door z, met een 
bijlage, evêneens betrekking hebbend 
op de 11 ba"l/enstaking te .AmSterdam", naar 
de inhoud waarvan ik U kortbe-:i.dshal ve moge 
'1/erwijzen. 

S.T. 



VEI LI GIÈIDSBillRr: CHT. 

'' 

J", ·\I I 

Datum van bet b&rich t: J.8 Novambe� 1950. 
Ra pporte ur: 
Van nie is het bericht afkoms tig: Diverse contacten. 

betrouwbaar. Eetrouwbaàrheid van bericht: 
Betrouwbaarheid '\fan berichtgever: 
Welke actie;:; zijn ondernomen: 
Mat welke i•nstanties wordt samengewerlct: 

P.I.D •. Amsterdam ingelicht.
P.r. I). .Amsterdam.

- - - - - - - - - - - - - - - - --i - - - - - - - - - -- - - - � :- - - --

Ond.erwerp: Havenstaking i\ugus.tus - Septembe'.r 1950. 

Bijlagen: I. 

e,ë .,p I Gedurende de staking in de ba'Venbeqrijven t e  iunsterdam in de 
� 0,.,.,,.,,.V, � maandan .augustus en September 1950 (zie rapport Ne. d.d. 16.8.1950, 

� �;,( �.A 
en d.a.v. rapporten) traden bij de hierbij betrokken haven-arbeiders 

._,,,.v.P' 
meerdere personen door hun opruiende ac ti vi te i t bijzonder op de voor-

.. �.,.. f/f"..o,,,< / grond. In verband hiermede werd door meerdere werkgevers onderling 
� � �.e,V- owreengekcmen an, ipdien bernalde elementep zich na beeindigi1,.g 

�·· 
'\fan de staking zich voor hervatting van de arbeid zouden me lden, 

L, . �� .., • deze arbeiders niet me er in dienst te nemen. Tevens werd hierbij
• � �

�
· . r.,� overeengekanen, dat door elk der werk:geve>:s geen personeel, ootwelk 

1 � 
� ,:y,> op grot1d 'Van bet vorenvermelde bij een der andere maatschappijen 

�:��""° Ci . of oargadoorà was ontslagen, in dienst zou worèlen g·enomen. 
·r:A.)._k.,,,À '

x-
�.J,., Hierna volgt een opgave vun de arbeiders, die op grond van het voren-

Jfr'"" �\)�.L. staande werden onitslagen. Deze opgave is onderverdeeld naar de be
[5\,.....,..,--;� � �- � dl7i-jven , waar b'etrokkenen bij bet uitbreken der staking werkzaam
ft-;� � waren. -

� A., Werlg!ever, Samea,erken<le Havenbedri.j••n te Amsterdam.

lfl ARill, Jan, 
.A' geboren te iunsterdam, d.d. 22.1.21 , N'ederlander, wonende te 

l/ .t1msterdam, Houtrijkatraat .34 III, gehuwd met:
Bartje KI.OMP, geboren te .Amsterdam, d.d. 2.1.20. 
Gegevens P.I.D. i'imsterdam: Kant niet voor. 
Volgens contact was .är-ts bij voornoemde Mij. een der meest 
naar voren tredende raddraaiers. 

·"'* 2�.Bt\REWIJK, Hendrikus, Gerardus,
r1 • � Geboren te Amsterdam, d.d. 5.5.93, wonende te Amsterclam, 
klJ-J,i.11 H�ksewaardweg "27, ha-venarbej.der, Nederlande;r, gehuwd _met

._..,. Me1nout je '.CERPS'mA, geboren te Hara.ingen, d.d. 13.8.1892. 
Berewijk is een felle camnunist, was zeer actief onder zijn 
collega's en was lid van de stakingsle iaing (zie onder II). 
Gegevens P • .  I .D. Amsterdam: Is c.P.N.-er. 

+ .3. � BEERMAN, Hen rico, Theodora,
GEBORl!JN TE .Amsterdam, d.d. 6.4.02, Nederlander , van b:roep 

� havenarbeid�r, wonende te .Amsterdam, Verbindingsstraat 13, 
II hg, ge b.ivt d me t Marl a van de X' HEIDEN , geboren te Ams te rdam, 
30.6.00. 

4.1-- .lEERLING, Johannes 
� geboren te Amsterdam, 10.12. '24, van beroep have �rbeider, 

wonende te Axnsterdam, Rozenstraat 252 I  hg., ongehuwd, 
Nederlander, houder van bet Nederlandse paspoort No. 
410160, uitgereikt te Amsterdam op 21.2.1948 en geldig tot 
21.2. 1 50. 

- 5. BERG �an der.
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rBERG van der Gijabertus Johannes Franciscus 
gehore n te �imsterdam, 16.6.1924, van l:eroep scheepsbot.�we r, wonende
te :Amsterdam, St. Anthotiiebreestraat 27 III b,g. ongehuwd, Ne
derlander. 
Heeft deel uitgemaakt van de stekingslei�ing. 

/ 6. �BERGE, van de Gideon, 
�n te �,msterdam Jl.J.98, van beroep havenarbeider, wonende 
te .Amsterdam, Voornestraat 7 hs, gehuwd lil3 t: Catharit1a �, 
�eboren te Sloten, 25.6.98. 

,--:,. 7. 1 BfiJUHRr1, Joba.n, He inrioh 
geboren te Am,sterd3m 2.4.97, van beroep metaalslijper" wonende 
te Amsterdam, van Hal]$traat 108 hs, gehuwd met: Dina J\• de JONGE 
geboren te ,unsterdam, 26.1.96. 
Heeft tijdens staking werk!v,illige�gemolesteerd. 

• /8. t :BEIJNE, ..;lbartus, 
geboren te AlllSterdam, 2 3.2.12, -van beroep transportabbeider, 
Nederlander, wonende te ,1msterdam, van Boetselaarst:raat 58 II hg. 
ongehuwd. 

/ 9:\BOU\IF1UIS, Hendriku.s, 
geboren te -ttmsterdam, 24.8.0l, van beroep bouwvakllrbeider, wonende 
te .umsterdam, Kramatweg 85 hs., Nederlander, gehuwd met: 
Pietje RIJNS.BORGER, geboreh te Junsterdam, 4.5e07; bij is houder van 
het Nederlandse paspoort No. 575625, uitgereikt te Amsterdam op 
2}.9.48. ;Betrokkene was een der raddraaiers. 
Gegevens P.I.D. Amsterdam: Is C.P.N.-e r. 

.,. 10� J BRINK, .8datn 1Ial1!1 Johannes, 
geboren te limstel'dam, .31.10.96, los werkm�n, wonende te -4m.sterdam, 
Borgerstraat j3 III bg, gehuwd met Henderika Pieternella ID11KES. 
geboren te Groningen 9.10.98. 
Heef't deel uitgemaakt van de stakihgsleiding. 
Was een d.er meest op de voorgrond tredende raddraaiers. 

Xll!-tBROERSE, Willem, , 
geboren te Amsterdam, 14.4.97, van beroep havenarbeider, wo�nda 
te Amsterdam, Zaandanmerplein 54 hs. Nederlander, gehuwd ms t: 
Johanna .KALLEiffiACR, geboren te .Amsterdam, 2.:::.12.99. 
Gegevens P.I.D • .Amsterdam: Is C.l?.N.-ar. 

�� 1 ., l2. CHRI:d!l.'µu\N, Jan Christiaan, 
geboren te ..1\�terëlam 23.9.93, van beroep scheepsbouwer, ongehuwd, 
Nederlan der, wonende te Amsterdam, Nova Zemblastraa t 30 Il hg. 
Gegevens P.I.D • .Amst erdam: Is E.V .C.-er, geen C.P.N.-er .• 

�3,.---G��i\AN.-.Jea-Oè!oie4iea�7 
geè0il&ft-t�����3�9�93;-Y&�-.\&�ee�aeti&�e�P-J-e�sttwê,-�e
Elerittfliie,18�-k-Am.solï&�è&!ft., 

t- 1.3ft DIJ]<STf4.L, Ma�ten, 
geboren te .Amsterdam, 22.4.18, van beroep vertegenwoordiger, womrnde 
te .Amsterdam, Thorbecke plein 16 m bg, Nederland.er, ge l:uwd met: 
Joha.nna Alberélina DE ROOY, geboren te Amsterdam, 26.6.16, 
liee.ft deel uitgemaakt van de stakingsleiding. 

- 14. EE.KEREN -
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EEKEREN, van Dirk ,ileJa)nder, 
geboren Jun.sterdam, 22.7.05, van beroep stoker, wonende tl Amster
dam, Louis .Bothastraat 7 II hg. NedeTlander, gehuwd met 
Cornelia 1ISSER, geboren te .Amsterdam, 15.8.1905. Hij is bouder 
van het Nederlsndse paspoort No. 219244, 1.U.tgereikt te Amsterdam op 
20.4.1944. 
Gegevens P.I.D • .i\mSterdam; Is C.P.N.-er. 

GRlFHORST, Cornelis, 
n '

gebo ren te 11msterdam, l?.q_.1916, van· beroep transportarbeider, 
wo nende te Amsterdam, 2e Vogelstraat 7 bs. Hederla nder, gehuwa, 
mat: Johanna, Oatbarin a Elisabetn PlETÈRSE, geboren te i!Jns-terdam, 
14.3.1921.
\/as een der meest naar voren tredende raddvaaie�.
Gegegens P.I.D • .Amsterdam: Is C.P.N.-er en activist voor de ccm-
munis tische }.:>arti j in de ba ven.

,,,., 16 fl HEM!l1Ifil JK , .B:i rt bo lome us, 
geboren te Den Hel der, 22.9.96, van beroep bootwerker, wonende te 
knsterdam, Kattenburgerachterstraat 8 Ill,, Nederlander, gebwd, 
met Catharina van der SCHB:JR, geboren te Amsterd.im, 8. 7.97. Gege
vens P.I.D. Amsterdam: Is c.P.j_1.-er. 

k 17� HOPPEN, Johannes Gerardus, 

·,

gebore n te Rot terdam, 21.4.95 , -qan beroep f'iliaalhou,_der-zakenman, 
wonende te I\IllSterd.am, Bilder di jkkade 85 II bg, Nederlander, gehuwd 
met: Margaretha IMJKOOP, geboren te Ro tterdam, 19.5.96. 
Geg e'lfe ns P.I.D • .A' dam: Was politiek de-lirtque nt. 

,)e. 
.,,,..18. IJORDAN, Johannes, 

geboren te 's-Gravenhage,  31.7.19, van beroep havenarbeider. 
wo nende te -!;\ms1:ei·dam, Jacob van Lennspkade .300, Nederlander, gehv&d 
met; Maria, fetronella VERHOEVEN, gebo:ren te Hedel, 1.5.22. Jordan 
was een der meest naar voren tr:edende raddraaiers. 
Gegevens l?.I.D • .Amsterdam; E.V.C.-er, deelnemer \/ethöudersstaking • 

. )( 
,,,,.. 19. 1 KLIJIIJ, Jouke ,

,gebo ren te iimsterdam, 21.10.14, van beroep expeditiekoecbt , 
wonende te Amsterdam, Blankenstra1:1t 56 I bg. Nederlander, gehuwd, 
met: Alida Adriana de MON, geboren te kn.sterdam, 22.9.1920, is 
bouder van h:t Nederlá nds paspoort no. 818671 , uitgereikt te Amster
dam op 17.12'.42. 
Gegevens :P.!.D • .Amsterdam: Is C.P.N.-er en deel nem�r aan de liethou
dersstaking. 

)( 
, 20,. 4 LI\MEIJER, Berebd, 

geboren te Winschoten, 15 • .3.24, v�n beroep ba·ve,narbeider, wonende 
te Amsterdam , President Brandstraat 46 hs. Nederlander, ongehuwd. 
Lameijer was een van de meest op de voorgrond tredende raddraaiers. 
C,legevens P.I .D, lll!1Sterdam: Is c.P.N.-er. 

� 210 �' Johannes Cornelis, 

K 

geboren te 11msterdam" 27.2.94, Van beroep havenarbeider, wQlende 
Celebesstra� 29 III hg, te .Amsterdam, Nederlander, ongebuwd. 
Lind waa een v.an de meeat op de voorgrond tredende raddraaiers. 
bij fungeerde tijdens de staking tevem als spreker. H:i.,i .was 
lid van de stakingsleiding. 

-

.,. 22.J gtDDENOOR:P, Johannes He:nnanus Jacob, 
geboren te Amsterdam, 1.5.90, van beroep vervoerder, wonende te 
.tlIDSterdam, de Wittenkade 7 E, III hg. 
Gegevens P.I.D. Mtstexdam. Was deelnemer Wethoudersstaking. 
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NIEU\/ENHUYZliN, Jacobus" 
geooren te Amsterdam., 28.ll.86, van beroe!'.> bootwerker, wonende te 
Amsterdam, Dapperple in 2.3 III bg. Ne derlander, gehuw d met: Aaltje 
NAGEL1 geboren te 11atargraaf'smeer, 17.9.85.
Ge geve� P.I.D. _,msterdam: ,tas deelnemer Wetbouderssta king • 

...... 24, �' Cornelis, 
geboren te .urosteruam, 7.6.99, van beroep arbeider houthaven ,

' wonende te ,1ll1Sterdam, Houtm9nkada 35 III hg, Nederlander, ongehuwd. 
Perk was een der meest op de voorgrond tre'clende raddraaiers. 

.,. � . . . 

+ 25. 11!.'TERSON, Johannes, Gerardus , 
geboren te Amst erdam, 29.11.07, van beroep havenarbeid&r" wonèriie
te Amsterdam, Damstraat 34 hs • .Nederlander, $ehuwd met 1furgare
tha HEUJCHl;l',, geboren te Lf:lnge lerfeld (Pld.J 8.6.1917. Pe terson 
was een der �es t op de voorgrond tredende radd!,3aiers en maakte 
deel uit Van de stakingsleiding. 

� 26. 1PONS.r;, Pieter ., 
geboren te .t1msterdam, 9.12.16, van beroep pakruiskoecbt, wone nde 
te .AmsteréJ.aln, Palmgracht 7 III hg. I1ederlander" g ehuwd met: 
Marie J\ga·tba WIEL, geboren te �msterdam, 3.4.21. 
l'onse was een der ineest Ot_i de voorgrond tredende- raddraaiers.

-,..,. 
r' 2 7. · St;flàGE:N, van Frits, 

geboren te .Amsterdam, 2.11.14, van bero ep havenarbeider, -wonende 
te �sterdam, Dapperplein 6 III hg. Nederlanéler, gehuwd met: 
Jamigje STBUl:E, geboren te .11msterd�, 3.6.16. 
van Schagen was een van de meest op de voorg rond trede·nde rad
draaiers, 
Gege'Veos P.I .D • .mnsterdam: \fos deelnemer ,[e·ttoudersstaking. 

,,. 28. t'srERIDIS, Nicolaas, 
gebore -n te iunsterdam, 25.4 .13, van beroep h aveoarbe ider, wonende 
te .unste rdam, Ilos e ns trast 176, Nederlander, gehuwd me t Yarga re
t ba, Johanni:, Christina PIE'nclRdE, geboren te Amsterdam, 17.4.19.
(thans gescheiden). 
Sierbuis was een der meest op de voorgrond tredende !:E!ddraaiers 
Gegevens P.I.D • .Amsterdam: Was ou,c1-Spa njestr:l.j&r en .E,V.C.-er . 

/ 29:<J SMJ'.T, de Marinus, Cornelis 
geboren te .11mstercJam, 22.11"90, van beroep veem.verleer, wonende 
te .11msterdam v. Beuningenstra�t 74 III hg, Nederlander, weduw
naàr. 
Gegevens l?.I.D. Amste rdam; was deelnemer wethoudersstaking. 

)( - 3d. a �' Hendrik, Johannes, 
geboren te Amsterdam, 15.12"12, van beroep havenarbeider, 
wone pde te .Amsterdam, Commelisstraa t 85 III bg, Nederlander,
gebuv,d met Maria, Helena l.10RS., geboren te .1lmsterdam, l9.2.lf.
î'ier maakte deel uit van de stakingsleiding., 
Gegevens P.I.D. J\lllSterdam: was deelnemeJ? rlethoudersstaking • 

..,.. 31� \V,1.RE:h'VIJSER, Max:i.nus, .Albertus,
g�boren ixs 1\m.sterdam" 29.11.14, itan beroep hsvenaFbeider, wonende 

:» te J\msterdam, 2e Vogelstraat 9, Nederlander" gehuwd oot 1faria
., 

� Johanna i:>"IERHUiö, geboren te Amsterdam, 28.8.1.4. Varkevisser
is bouder van pï3spoort no. 693652 uitgereikt te fü!lsterdam op 10.5. 
49.
Varkevisser ,vas een op de voorgrond tredende raddraaier. 
vlaaracbijnlijk identiek met M. V.!IR1CFNI::JSBR, ge noemd in bijlage- r.

Gegeverts P.I.D • .Amsterdam: 1�akte deel uit van de stàkingsleiding 
en C.P.N·.-er. 
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1 VERBRUGGEN, Jacobus, 
geboren te Vinkeveen, 11.4.27, van beroep bootv,eiker, wonende 
te .t1msterdem, BJ.asiusstraat 73 II hg ., Nederlan,.cler, ohgehuv,d. 
Gegevens P.I.D. Amsterdam; ,las deelneme r ;1ethoudersstaking, 

/.3.3. � VERLITJ, Johan, F.rederikus, 
· geboren te J\msterdem, 25.7.1915, van beroep cbauffeur, wonende

te Amste�am, Gerard Doustraat 111 I hg. a.; Nederlander, gehuwd

met Jo�nna w illle lmina FRESE , 
Gegevens P.I .D. i\Jnsterdam: Is C.P.N.er. 

-.34. VRIES" Ills Johannes, 
geboren te Amsterdam, 1..5.5.19, vatjberoep havenarbeider, wonende 
Canmelinstr�at 77 hs te Amsterdam, gehuwd met; Jriaria Johanna va n 
DRI.i!JST, geboren te �msterdam, 28,10.29. 
De Vries heeft de Nederlandse nationaliteit V-erlo:re n wegens 
dienstneming bij de -o,T. 
de Vries was een der m eest op de voorgrond tredende raddraaiers. 

1, 
(fegevens P.I�D. Amsterdam: 1/as deelnemer Wethoudersstaking. 

,+, 35. awERF. van der Gerrit, 
geboren ta Heerde, .31.12.91, van beroep ba-venarbeider, wonende 
te 1\msterd am, Kattenburgerkade 28 II hg., Nederlander, gehuwd, 
met Ca tba lina GEERllt)ERD. 
van der ,/erf was een der meest op d.e voorgrond tredende rad
draaiers. 

B. Werkge-ver: Koninkli;jke Nederlandse Stoomvaart tiaatscbappij (KNSLi).

, � r.i°ARK, van Cornelis, Boudewijn, 
geboren te .-im.sterdem, 6 • .3 • .30, van beroep lorrie-drijVer , wonende 
te JmtSterdam, 2e Leegbwaterstraa t 3, I �. l�ederlander, onga huwd. 

/ 2 :Î-,BlJjSJ::tflr, Gerrit" Cornelis, 
geboren te .Amsterdam, 20.4.24, van beroep transportarbeider, 
wonende Lange Niezel 29 ll hg, t e  .unsterdam, Nederlander, gehuwd, 
met: Everdina .Agni to VOS, geboren te Amsterdam, 21.12.23. 
:&issink 'Vroeg in de 2e helft van 1949 verlof aan, teneinde 
als af'gevaardigde van de E.V. C'. een in Ts.je cho-Slov,aki je te 
houden Congres bij te wonen. Waar dit verlof niet werd verleend, 
beeft hij dit Congres niet bij kunnen wonen • 
.Betrökkene is zeer actief voor de �.v.u. en maakte deel uit van 
de stakingsleiding. 

o < 1 DEN'SLAGl!JN. Johannes,
gebo1'en te �sterdam" 7.4 • .31, van beroep lorrièdrijver, wonende -
te ,!JllSterdam, .3e 'KattenburgeréMarsstraat 14 I hg., Neder lander, 
ongehuwd. 

';'' 
/ 4. 1'Tt-u.1MINGA, Gera:i;dus, 

geboren te .Amsterdam, 12.9.15, van beroep havenarbeider, wonende 
�, .t1msterdam, van Bossest11iut 78 II hg, Nederlander, gehuwd met: 

Lea Maria Virginia GB.tsRT.:3, geboren te Antwerpen, 8.lil..22. 
Tanuninga is houder van het Nederlandse paspoort no. 680968, uitge
reikt te lunsterdam 16.4.49 • 
.Betrokkene was hoofd van de stakings-posters 1tn was een der meest 
op de voorgrond tredende raddraa i.ers. 
Hij was tevens lid van de stakingsle·iditl.(. 
Gegevens P.I.D • .,unsterdam: Is C.P.l' .• -er en lid staki ngsleidi ng. 

5.1 HENDRJ:I<.S, Jan 
geboren te Ebunercom.tiascwn ll.6.28, van beroep expedi�knecht, 



.•. 

wonende te i\msterdam, i,lankenstraat 22 hs" ongehuwd. 
!!endriks is houder van het Nederlanûse paspoort no. 537771, uit ger·eikt 
te �sta rdëll'Jl, a. a. 3 .  7 .40 • 
.betrokke..ni, werd tot 5 d agen gevangenisstraf veroordeeld, wegens diefstal 
"ifan goederen v�n een werkwillige, waardoor deze zijn arbeid niet koQ 

1' .Yerrichten.

1 KA.&SEJ,U!J.tJ".è.'R, Jan, .. 
geboreni te Amsterdam, l.3�12.� van beroep wal d onkeyman, wonende te
dam, Blankenstraa t  77 h:;, Ne et'lander, gebu\'/d met: 
Janna Vfilii.OMH., geboren te Kestei'en, 19.6.98. 
:Betrokkene beef't meer dan l�O dienstjaren bij de K.î'f.$,M. 
Werd il? 1918 tot 3 maanden mil. gevangenisstraf' veroordeeld we ge-ris dienst
weigering" in Me i 194� en haárt 1 943 :fot. f. 100.--. boete we ,.;ens spoorweg
diefstollen. 
Gegevéns 1-.I.D. z1msterdam: Is C.P.I�.-er. 

/ 7. ;<! 3WBJ.Hffo , 1,a tte,· geboren te Ysb:rechtsum" 4.6.09" van beroep kolenwerk:er, wonende te .bmster
dam, Fanny Scholtenstraat l�Q III hg, �ederlander, gehui-,d met Katbàr ina 
àntooia ROTTG.JR, geboren te Rheine (Dld.), l5.6.oa, is houder van het 
Nà.derlandse pas(,iOort no. 188245 uitgereikt te �IJ:naterdam, d,d. 21,7,45, 

,, 

I:iatrokkene werd door bet E.V.0' pel"Soneel der·K.1,.:3,M. tot de arbeiders 
kexn van �anoemde maatschappij gekozen. 
Gegevens P.I.D. Amsterdam: Is C.l.h.-er. 

o 9., 1 �' van den '.teunis,
gebo.cen te ,imsterdem, 16.6.29, van beroep cbauf;f'eur , wonende te iunsterdam, 
11akassarstraat 18 h�, gehuwd • 
.eetrokk:ene is hoL1der van oot Ned1.:rhndse paspoort no. 414822, uitgereikt 
te :t>D1Sterdam, d.d. 30._5,4$. 

, {j 10 • ..,. J·BWIDRT, Johan,
geboren te Amsterdam, 24.3,22, Vàn beroep havenarbeider, 'M:,1,Gnde te .Amstar
dani Bêntinckstl'aat 89 III hg, lfoderlander, gebwo1d met: Hennina ..;;G.:.·�=.,;;;;;:.= 
geboren te .Amsterdam, 8.9.27. 

�j � ll. EGGWK, .Dirk, 
geboren te lW1Sterdam .30,11.2·6, van beroep arbeider lij,stenfäbriek, wonepda 
te .Amsterdam, Czaar .l:'eterstraat no. 183 hs, Nederuinder, ongehuwd. 

� 12.r"f EIOUT, Jan, 
geboren té lunsterdam, 14,.5 • .31, van beroep machine bankwerker, v1onende te 
.Amsterdam, Ni ass�at .36 III hg, i'l:lderlander, ongebuwd • ..1Uout is houder 
'Van het Neaerlandse paspoort No. 394666, uitgereikt te' .timsterdam, d.d. 2.2.48. 

� 
o 1.3. J 1:tEYBOBR, I!nan

geboren te Mijnsheerenland, ll.l • .30, zonder beroep, wonende te 11mste!l"dam, 
Krugerstraat 3 I hg. Ne derlànder, ongehuwd. 

c l4 ·�/1 V ORhlER, Ruurd,
geboren te Amsterdam, 4.11,.31., zonder beroep, wonende te .Amsterdam, lUeine 
Kattenburgerstraat 85 I hg, Nederla nder, ongehuwd • 

., 15 •• { 1t.iHliA\Tllî, Martinus, 
geboren te Amsterdam, .5 • .3.96, van b3roep havenarb:eider, wonende te 1\mster
dam, !'ormosastraat 9 III hg, r1ederlànder, gehuwd mat: ilug11s-ta RANG. 
Gegev ens P.I.D • • i\msterdam: Is C.P .1�.-er. Is bestuurslid Van de bedrijf's
raad der K.n.s.in. en tevens aangesloten bij de $ .V. c. 

�16 •. \LWÓRSELB'lC:i, Adrianus Cornelis, 
geboren te .Amsterdai:11, 4.ll.OO, van beroep walploeger" wenende te 11InSterdam, 
Katten'burgerl;;ade 3 III bg, Nederland6r, gehuwd met: Louisa S,Oh.van Brlli:K, 
geboren te Amsterc18m, 1.3.11.0 5. Gegeve ns P.I.D. 1\' dam: is C.P.!I.-er. 

/8, lt. KWYi.AOOTE-NIET. de Gerrit Hendrik.,
geboren te Eos�oop, 1.11.21, '11an beroep metaalbewerker, wonende te
-Amsterdam, Javastraat 130 II bg., Nederlander" gehuwd met:
Hendrika Lena HOOGE}IDOORN, geboren te �msterdam, 17.12.21. 
Betrokkene is bouder van het Nederlandse paspoort no. 1359547,
uit gereikt te Amsterdam d.d. 9.6.47. 
De Kwaadsteniet werd door de E.V.C.-ers bij de K.N.S.ll. tot de ar
beiderskern van genoemde maatxcbappij gekozen. 
Gegevens P .I.D • .Amsterdam: Is C.P.N.-er. 
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� 1 7. HCNINGH , Dirk, . 
gei;>oran te Lanëj.ameer, 13.11.30, van beroep lorrydrijver, wonende te 
Landsmeer, l,'foordeinde 97, Nederlander. 

c. Werkge'Ver: .Amst.erda�e Hawn Badri.jyen. ( • .&.Il.B.).

le "i ,\L'H NK, Pieter, 
� geboren te limsterdam, 19. 7.88, van beroép stoker havenbedrijven, wone rde 

te Amsterdam, Celebesstraat 2 Î hg., Nederlander, gehuwd met Maartje de
IIJGT, geboren te Amsterdam, 20.12.8 8. 

t 

-,! 
., 

2. t ilMER.'JFOORT, v.a n Jah, 
geboren te Amsterdam, 15.11.06, van beroep tri.lns[X>rtarbeider, -wonende
te l!msterdam, viognumerstraat 36 hs. Nederll:3nder, gs.huwd met: Rendrina
G. de BRUIJN, geporen te 1\msterdam, J,0 • .3.04. Gegevetis 1.I.D • .; '1 1 dam 
Is c.P .. ,.-er. 

/ 3-:h ,\NGBLJE1.m;, V'an Johannes Gerordus, 
geboren te Amsterdam,_§_. 7.0î;, van bex,oep stratlmaker, wonende te Am
sterdam, i'iaèenaar�t):'Sat 17 b, Nederlimier, gehuwd met Helena Julian a  
IIDIJ:iER, geborèn te 1\msterdam, 10;1.10. 
Gegevens P.I.D . Amst.;rdam: ver-spreidde tijdens de staking i;:wnf'letten

..i.. was ook dee J.nemer aau de \Ve thouèlerssta ki.ng. 

/ 4. 1 BLEEKER,Johannes, Jacobus, 
geboren te Amsterda.m, 26.8.1917, van beroep timmerman, worende te
_t\msterdam, Jan den Haenstraat 1 I bg., Nederlatider, gehuwd met Everdina 
Cat harina BIDU<liOUT, geboren te iunsterdam, 15.8 .22. J3e.trokkene is ge
abonneerd op het dagblad 1

1De \1aarbeid 11
• Verklaarde zi ch niet meer 

voor een vo'lgende stakin·g te laten vangen. Spreelct behoorlijk Duits 
en Engels en weet ei.eb in het Frans verstaanbaar te maken. 
Geg6vens P.I.D. i\msterdam: Is C .P.l'i.-er. 

X5•\�, van den Hendrik, 
geboren te a,mster,dam, 29,6.06, v an beroep controleur, havenbedrijf, 
wonende te lunsterd.am, Castorplein 19 hs, Nederlander , gehuwd.met 
Jann-etje làJ.i:LGERS, geboren te J.1lI!Sterdam, 5. 5.06, Gegevens P.I.D.
Amsterdam: Is lll.l?.H.-er • 

.... -

() t).I HOLT, Gerardus, Cornelis, 

v 

geb oren t e  1unsterdam, ·14.3.1922, va n ooroep "lferzekeringsagent, 
wonende te i\tll,stsrdam, Govert Flinckstraat 2,76 II hg a. zonder natio
i1ali teit, gehuwd met Hendrika i<EkfmN, geboren te .®sterdam, lli, • .3.27. 

� r. -, P.ANSE, Hermanus Gerardus Johannes, 
geboren te !unsterdám, 24.4.25, van beroep bankwerker, wonande te 
�,msterdam, Oruquiusstraat 4 I hg. r. Nederlander, onge 1:u"a.

8:-f" P.EP�Ll, 1rilbelniUS Hubertus, 
geboren te Urmond, 26.9.26, va.n 'beroep have narbei·der, wone me te 
.l'illl.Sterdam, Asterlaan 273, liederlander, origehuwd. 

9. SIJIDEBS, �aldert, Jan, 
geboi-e n te lioogeveen, 6.10.06, van beroep schippersknecht, wonende
te JUnstc;rdam, 1cavr;nstra.flt 4 II bg. v. Nederlander, gehuwd met .Blida 
Cla.sina G. HAGOORT, geboren te .IÎJllSterd�m, 13.3.17. 
Betrokkene maakte deel llit van de atakingsJ.eidi.ng. Gegevens P.I.D.
Amsterdam: Is C.P.N.-er. 



:, 

1�er1cgever:· Ve;renigd Cargadoors ·Kantoor" (V .c.K.) 
, 

"'• ./1� '.AK!Ci;;RîifAN. Evert, · 
geboren te Jlmsterdam, 29. 7.05, van beroep havenarbeide r, wonende te .iunster
dam, .Kattenburgerplein I 2 hoog. lfäderlander, gehuwd mej; i�nna M. Olst
�' geboren te J\:msterdam,B.12.01. 
Gegevenl!l P.I.D • .t\msterdam.: Is C�P.l'T.-er Was deel.oo.mar aan de Wethouders
stak1,ng • 

/ 2� �-�, Jacobus Johannes, 
geboren te .Amsterd@m. 8.4.05, van beroep havenarbeider, wonende te iunster
dlim, Groote Katte 11burgerstraat 96 hs, Nederlander, gehuwd met Frederika 
L<IINEN, geboren te i\mstèrdam, 26.4.07. 

/ 3. 1 J301iMIUS, Fre dericus, 
geboren te Amsterdam, 25. 7.0§ van beroep bave tllrbe ider, wonenda te .AJµ
sterdam, Clif'f'ordstraat 25 III hg. Neder lander, gekm?d m:t Rngelbertba 
A.H.1{. van STmJ:OUT, ge boren te Culemborg, 20.2.08, Gegevens l?.I,D • 
.Amsterdam: Is. C.P.N.-er. 

'(' 
/ 4: '1 mJK, Van Ata,

geboren te J�terdam, 12.B.14, van be�ep was bestuurder van de E.V .c. 

thans controleur, wone nde te Amsterdam Ben Viljoenstraat 7 I bg. Neder
lander, gehuwd met: Martha STOKffOF. geboren te Haarlemmerliede an Spa�rn
woude, d.d. 8.12.19� · 
Gege'l:lens P.I.D. Amsterdam; Is als E.V •. C.-er seç:retaris van de bedrij:f's
connnisSie der Samenwerkende Haven-Bedrijven afd. transport. Is een 
f:el communist. 

"' 5. 1 HILLEBRt1.1.ID, llillielmus, .Antonius, Christiaan, 
ge boren te .Amsterdam, 7.5.06, van beroep havenarbeide r, wonende te ..1,1m
sterdam, Texelweg 17 hs. Nederla·nd.er, geruwd met Johanna Cbri:t;tstina 
La GROUI/, geboren te .Amsterdam, .3.1.15. 
� - - .. . ., Gegeveps P"I.D. Amsterdam: was deelnemer aan da \/ethoudersstaking. 

/ 6� HUISHOF, Hendrik Franciscus, 
geborep te Amsterdam, 26.1.14, van beroe p havenarbeider, wo�nde te 
.Amsterdam, lllbe:rtpuijpstraat 20.3 m hg. Nederlander, gehuwd met Catha
rina li1. van <ler CIMP, geboren te iûnsterdam, 18.1

2
.17. Gegevens P.I.D.

�sterdalll, Is een fel C.P.1-ï. er en was dee lnemar aan de Wethouderssta
k.ing • 

.,.,-
() j. 1 ILICH.l\N, .ilntbonie ,

geboren :te .Amsterdam, 11.3.14, van beroep marktkoopnan, wonende te .Am
sterdam, l?ontanusstraat 2 hs. Nederlander, ge huwd met Elisabeth�, 
geboren t� Amsterdam, 5.1.15 • 

. ., 
;; 8. l JANS�. Corne lis, 

\ geboren te Amsterdam, 31.l2._9l, van beroep_ loswerkman, wonende te Amster
dam, Baweanstraat 4 I hg., Nederlander, gehuwd met Cornelia Johanna van 
I.21.lEUW:sN, geboren te Harlingen, 1.6.oo. 

Gegevens P.I.D • .Amsterda1n: Is een fel C.P.N.-er en was deelnemer aan da 
i7e thoudersstaking. 

/ 9. }\ J.ANSE:N, Po p!{e, 
geboren te .Amsterdam, 19.8.12, van beroep machinedrijver, wonende te 
.Amsteràa�, Valentijnkade 26 III hg., Nederlander, gehuwd .met Elisabeth 
J\ntonia VLIEGER, geboren te Amsterdmn, 23.4"15. 
Gegevens P.I .D • .Amsterdam: !s C.P.N.-ar. 
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·, 0/EW.ARS. Tholll8s, Sijbrand,
geboren te .Amsterdam, 1.11.10, van beroep havenarbeider, v,onenàe te
Amsterdam" Zeeburgerdijk 198 II}hg, Nederlander, gehuwd met J'oha nna 
e.c. filC.KE:R" geboren t� J\msterdam, 31 • .5.10. GGgevens P.I.D • .nmsterdam:
Is c.P.N.-er en deelnemer wethoudersstaking.

/ ll.' 1 WGGEh.KLMS, Hendrik, Jan, 
geboren te .Amsterdam" 1.5.4.10, "lfan beroep havenarbeider" wonende te Am
sterdam, Jage-naarstraàt 11 III hg., Nederlander, gehuwd met Hendrik:a 
J.C. LAUPPE, geboren te Amsterdam, 12.1.11. Gegevens ?.I.D. Amsterdam:

" 

/12 .. 

Was deelnemer Wethoudersstaking.

1 SCH.AI1!, J·acobns Hendricus, 
geboren te Amsterdam, 1 • .5.00, van beroep havenarbeider, wonende Te Jlm
sterd.am, Kat·�enburgerltade 4 III hg., Nederlander, gehuwd rnet Frankje 
GOEDKOOP, geboren te Amsterdam, 20.10.06. 
Gegevens .l:'.I.D • .Amsterdam: Is C.P.H.-er en deelnemer aan à3 �'lethouders
staking • 

., / 13. lV.ALE, van Cornelis, 
geboren te .Amsterdam, 8�06, van beroep havenarbeider, wonende te 
Amsterdam, Groote Katten urgerst.raat 41+ II hg., Nederlander, gehuwd 
met .aegina WEGIOOP, geboren te Amsterdam, 20.1.1.5. 
Gegevens P.I.D. Amsterdam: Is O.P.N.-er en deelnemer Wethoudersstaking. 

--

/ 14! "1vEL�. Fran9ois Simon., 

geboren te .Amsterdam, 13.s.12, van beroep bootwer ker, wonende te .Amster
dam, van Heemskerkstraat .30 IIl hg. r. Nederlander, gehuwd met Catharina 
C.l?. RCOS, geboren te Amsterdam, 18.6.0l. Gegevens P,I.D; Amsterdam:
Is 6.P.N.-er en deelnemer ,lethoudersstaking. 

E. V/erkge"Jer: Nederlandse StoQmVaart !Saatschappij "Oceaan" N.V.

/ 1. !\t OOGJ\.ARD, van den Jan., 

u 

geboren te Sloten, 17.8.9.5., van beroep schilder, wonende te .Amsterdam, 
Velserweg 22 hs. Nederlander, gehuwd met Catharina L KR.ANST.AUJER, 

geboren· te Sloten, 3.1.95. 

l HAENEN, Wilhe lmusp Hubertus, 
geboren te Amsterdam, 19.2.04, van beroep koopman, wonende te .Amsterdam, 
Sum.atraplantsoen 22 hs. Nederlander, gehuwd met Petronella Catbarina 
�. geboren te .Amsterdam, 16.10.11. 
Haenen was een d:lr meest op de voorgrond tredende raddraaiers. 
Hij maakte deel uit van de stàkingsleiding. 

l ROL, Klaas, 
geboren .te iunsterdam, 27.12.15, van beroep havenarbeider , wonende te 
.!\msterdan1, Oostanburgergrach t 87 I hg. v., Nederlander, gehuwd met 
Maria E. K.EMPER, geboren te Amsterdam, 4.6.24. Gegevens P.I.D. ,\rnster
dam: Is li.d van de .A.Jj.c. af'd. Kattenburg, (Arbeidersbond voor Cultuur). 

F. Vferkgever: Gebroeders Scheu1rr, N.V.

\0 1. /f HONB:Ol!�, J onannas Christiaan,
geboren te Amsterdam, 9.1.11, van beroep havenarbeider ,mvone:nde te 
Junsterdam., Spaa:mdanmi.erdijk 39 hs, zonder nationaliteit, gehuwd met� 
Rosina NUl.i..11'!, geboren te Amsterdam, 19.8.14. 
Honhoff' trad niet op de voorgrond. Is lid -van een conf'essionele vakVer
eniging, de N.B.C.F.T. (Nederlandse .Bond van Christelijke Fabrieks en 
Transportarbeiders). Gegevens P.I.D • .A'dam: \'las politiek d.elinque·nt. 



.,...,, 
� 2. f KLI\SEN, Hendrik, 

geboren te "ws�erdam, 27 • .3.16, van beröep slager, wonenële te 
i1msterdam_, 2e Boomdwarsstraat 9 II hg, a •• Nederlander, ga buwd met 
Elisabeth H.J. WTTihHUIZEN, geboren te Amsterdam, 22.12.10, � 

o 3. • !;\GERS, Leendert Marinus,
geboren te re ve?) te r, 10. 4. 09, van beroep bootwerker, w one nde te .Am
s te rdl3Ill, la Jacob van Oampenstrast .36 m hg Nederlander gehuwd
met Ottilie ST.t\T.&TZbY, geboren te WarNeiden (Dld.) 17.1.lÎ. 
GeI?evens P.I .D • .Amsterdam: Vlas deelnemer aan de ,1etboud.ersstaking. � "'- _..., -..... 

G. Werkgever: N.V. t.v.v.d • .KOmK.'iO:iIJI<E l:.IOLLi,N1EE LLOYD.

Xl_} 1' J;y)AHS, Jacobus, Johannes Gerardus, 
L,oaama maakte deel geboren te .:�msterdan1, 15 • .3.01, van beroep trat'l.Sportarbs ider, wonende 

uit van de stakings- te -imsterdani, PaJ.mgracht 31 I hg. Nederlander, gehuwd met Kuintj� Ca-
• leiding. Ge geve na tbarina Jobl.in'11a VERBRUGGEN, gebor en te .Amsterdam 25.10.Jli,. 

P,I.D • .A'dam:Is C.P.U.-er/ ' 
en was deelnemer aa�• ""'llifnsU.ANS, Gerdt, 

,,_ de wethoudersstaking./ geboreh te Amsterdam, 12.9.01, van beroep transportarbeider, wonende 

{ 

te Junctat&un, Blankenstraat 9 ba, Nederlander, gehuwd met Jans 
Engelina Kfil.:FER, geboren te 1\m.sterdam 25.1.09. 
Gegevens P.I.D • .Amsterdam: Is C.P.l�.=er. 

x 
)( 3. 1 K<l�, \11ietse,

geboren te Junaterdam, 19.4.13, van beroep h avenax-l>eider, wonende 
te •terdam, Blankenstraat 185 III hg., Nederlander, geluwd met 
Hen<lrika YP.ENHJRG, geboren ts Amsterdam, 30.4.18. 

; 

Gegevens P.I .D. limaterdam: Is c.P.tl.,-er. 

X'4 
·t I@l']NERE, .A ntoon,• 

geboren te iimsterdam, 28.12.90 van beroep bootwerker, wonende te .Am
sterd, Zeeburgerdijk 17 IlI hg, Nederlander, geb.iwd met Catharina 
Ml!J:JER, geboren te Haarlem, 1.3.6.91. 

)(' 5., !�, van Michiel, 
\ gebo-ren te Kampen, 7.10.09, va n beroep stuwer, wonende te ..unsterdam, 

Czaar Raterstraat 189 I hg., Nederlander, gehuwd met: Trijntje 
VISSER, geboren te ámsterdam, 7.1.09. 
van Marle is boude"!' van het Nederlandse paspoort no. 12.39542, uitge
reikt te .Amsterdam, d.d. 20.9.42. 
Gegevens P.I.D • .A•dam: Is Secretaris van het Haven vredesccmmite, 
deelnemer aan da Wethoudersstaking. 
Zie tevens rapport no. 85 .A d.d. 12.7.50 en no. 1160/50. 
d.d. 21.8.50. 

H. Werkgever: N.V. Hollandse Stoomboot Maatschappij.
I 

/ 
V 

J!." t .BRA11A, Wilhelmus, li':ranciscus, 
geboren te .Amsterdam, 7.6.05, van beroep classificeerder, wonende 
Amsterdam, Bloemgr�cbt 43, hs., Nederlander, gehuwd met: Jèntje 
geboren te 's-Gravenhage, 24.6.05. 
Gegevens P.I .D.: Amsterdam: Is C.P.�.-e r. 

Gedurende het tijdsverloop tussa n bet optslag van de hiervoren genoemde 
havenarbeiders en de datum V.;i,n het oi;:snake n van dit rapport, werden an 
verschillende redenen, de n avolgende personen weer in los verband bij 
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dezeli'de werkgever$ in dienst genomen: 

a. iV. BROERSE en J.G. HOPPEN, respectieveli,jk genoenile onder A, 11 en 17.

b. J. KARSSSi.OOJER, genoemd onder B. 6.

c. P • .ALTINit, J. van .AME&'.>'FOORT, en H. van den BERG, :respectievelijk: ge
noemd onder c. l, 2 en 5.

d. K. ROL, genoemd onder"'"':F,J.;j.

e . J.C. HONHOFF, genoemd onder F. 1.

f. J.J'.G. DAALlS, H. KCHN, • .;. LEFhYERE en M. van MARLE, respe-ctievelijk ge
noemd onder G. l, 3, 4 en 5.
Hierbij wordt aangetekend dat laatstgenoemde 4 personen, toen zij zic h
na het beeindigen der staking, bij de betrokken 1!.aatschappij vervoegden
onmiddellijk in losse dienst werden genomen.

1 ;., f)
II. ai·· Over H.G. Barewijk,,genoemd onder I, 1\2, valt nog te vermelden, dat öij ook

"" thans nog zeer actief stookt onder de havenarbeiders,.Onder andere heeft 
bij zich enige keren toegang weten te verstllbaffen tot de cantine's van de Ko
ninklijke Holland.se Lloyd, waar hij moeilijkheden veroorzaakte. Verder 
wordt bij dagelijks in het havengebied gesignaleerd. 

III. 

IV. 

Typ: 18. 
Coll.: 15 

b. G. Tam.inga. genoemd onder I,B 4 bezoekt regelmatig de wonin,g van M, van Mar
le , h:i.:ervoren genoemd oncle r I .G,5.

'1._J
Ver�e� t,;ad tijdens ce gerelateerde staking bijzonder op de voorgrond:

/ , BROERS'MA • Frans,
geboren t e  }Iarlingen, d.d. 13.9.12, Nederl�nder, van beroep havenarbeider,

� ongehuwd, wonende te Amsterdam, Nieuwe Nieuwstraat 17 hs. 
Broer;;nna is werkzaam bij de Saruenv,erkende Havenbedrijven. gememd onder I i\ 
Door onbekende redenen kwam bij niet voor ontslag in aanmerking. 

Door een contact werd aan rapporteurs ter beschikking gesteld af'scbrif't 
van een '\ferslag van een landelijke Con:ferentie, van de .Algemene 13edrijfs
bond Transport ( onderafdeling E.V.c.) welke gehouden werd op 9.7.49 te Am
sterdam, waar van een :f'otocopie als bijlage I hierbij gaat. 
De mentaliteit van de leiders der door de il.:ä.T. georganiseerde stakingen 
wordt wel zeer scha rp belicht door de uitlating van de voorzitter der .A.b. T. 
D. IITEINSMit, welke voorko mt op bladzijde 10 va n dit verslag.
Waar de waarde van dit Verslag dezerzijds niet kan 1·1orden beoordeeld, wordt
verzocht' te berichten of op toezending van soortgelijke dbclllll6nten, ook al
zijn deze niet van recente data, Uwerzijds prijs wordt gesteld.
De mo gelijkheid is namelijk niet uitgesloten dat contact in de toekomst de
beschikking kan kr ijgen over soortgelijke '\ferslagen van latere data.
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AFSCHRIFT
] l-' Cf _!_/ ALGEMENE BEDRIJFSBOND TRANSPORT

� 

Notulep.

van Breestraat 60, Amsterdam.

Landelijke conf'erentie
lt 

gehouden op 
9 Juli 19�9 in gebouw 'De Leeuw, Val
kenburgerstraat 149, Amsterdam. 

Aanwezig: D. Kleinsma, J. Kuil, G.H. Bosma, J. Reyinga, M. Boshart,
H. Griffioen, D. Hooft, A. Mor;jn, P.v.d.Tuin, A.de Vet, 
c. Vlestendo:t;'I), B� Begeman, L. Dorcha1.n, J. Grit, H. Kan
ters, H. Luik, G. Steenekers, H. V"nk, B. Vosse, lt. de 
Vries, M. Willemsen, H. Hofste, H.v.d.Zouw, L.v.d.Hof,
H. Sandi.fort1 ·H. Sluymers, P. Schaft, Sj.Schotanus1 
Ob,. Rosier, ü. Sm1t, F. Kemps, H. Snoek s J. Houwer1 
M. Assendörp 1 J. Schudde, J. Pete:i;s, .F. Beek, M. Vnr�e
visser, A. Ottens, J. Barelds, s. Suk 1 C. Gelok s H. Wte
kens, J. Drenth: H�J. Rozema s J.B. Siemers 1 Karssters,
W. Knol. 

A:fweztg met kennisgeving� P. Hoornweg, F. Timmermans. 
Afwezig zonder kennisgeving: F. Ove:t'\':eg, J. Schuurmans, M.v.tl,Zee, 

D. ae Jong, J. van Meteren, J. Ver�eer, M. Goet, P. Veen
stra, T'.a. Wigger, Oolders, H. Jonkman, ·s. �\l�äe'boer.

Aanvang 11.20 uur. __ , t 
De voorzitter opent de vergad eri.ng, en deelt de orde 't'si\ �e vergade
rtng mede, n.l. 13 uur tot 13.30 uur eten, 17 uur eind& der vergade
ring. Tussen etenst{jd zal af�erekend worden. 
Het congres der :m. v.c., zo vane;t de ·voorz1.tter aan, dat plaat� 
v1.ndt_. zou oorspronkelijk gehouden worden op 17-18-19-20 Augustus 
1949. Dit was ons bekend gemaakt in een circulaire van de L,L. van 
23 Mei 1�1. Dit concres zal in het teken staan voor het oprichten 
van een Verbond, waarb;j oe thans gevormde zelfstandige bonden ztch
kunnen aansluiten. 
Men zou c1e thans bestannde zelf standtgheid nog kunnen bestrijden,
dpch een fe.;t is het, dat alle bedr1.j:fsgroepen hun coneres hebben
gehouden en tot zelfst2.ndige bonden gevormd zijn. 
Dit alles is g�sch;ed volGens de opdracht van de L. Raad der E.v.c.
Ons D.B. was yan meni ng r.>venals het .vortge congres der E.V.C,, om
als bono naar het congres t� gaan. 
We hebben moeil:tjkheàcn gehç\d over het vre.agstuk van het recht op 
afvaard'lg1.ng �et Rotterdu.m "bij het ver; ge congres, daar d1.t bestuur
toen meende recht te hebben op 26 afgevaardigden. Het beslutt van 
de Land. Bedr� j:i'se5roepsraad wa!i toen als bond te gaan� waardoor ook
de kle1 nere af del 1 ngen gelegenhei cl :crrgen een afgevaara-1 gde te zen
den. Rotterdam kreeg toen 20 nfge·vaard i gdcn. Ook thans menen wi j, 
dat dit de béste opl0ssi ng zal zljn, ·:.-aard oor ook de kle1.nere af
delingen de gelegenhe.; d ·runnf.:'n kr; j:;cn O.î) het congres aanwez.;

c; te 
zi.jn. 
Thans kunnen wi.j als bond :21) ·�fg,evê.ard" gden. zenden. Wij hebben de 
afdel; ngen opdracht gegeven ledenvergaderi.ng€1: te belec2"en en 1 af
gevaard" gde t� benoemen voor deze conferentie. Op de�e vergaoeri ::i:ren
moesten de beschr; jv; ngsbri efstatuten en reg1?menten bC'lrnndeld • a:::en
dementen en voor�tellen ingedtend worden. 
Het was de afde 1 i.ng Amsterdam, die meende, dat de afvi=tardi,gi ng n.; et
goed geste� was. ZE' hebben wel _een ledenvere;ader; ng gehouden ) unar
hebben geen statuten en reglementen behandeld, zodat er thans ven 
deze afdel1ng ni ets ter tafel ligt. Deze conferentie kon naar on:e
mening ni et uï.tgesteld v10rden. Amsterdam heeft ver3ac1erd, en haur 
afàel; ng: Raad heeft besloten nog v" er vergaderlngen te houden. Als
D.B. hadden we kunnen zeggen� na de conferenti.e behandelen we geen
voorstellen :ï1cer 1 tnH:er daar Amsterdam nog enkele èagen uitstel 
werd gegeven. �e h�bbcn er echter geen behoefte aan de zaak op z'n 
kop te zetten, en hebben Amsterdam tot 21 Juli de gelegenheid gq;e-
ven om alsnog voorstellén in te dienen om deze in de eerstkomende 
Bondsraad te behandelen.



Volgens .de r� chtl 1 jnen' moeten al tle voorstellen enz. naar de bo�d 
opgezonden worden, waarb1 j W!J a�tekenen, dat er door.-w.N. enige 
verwarring is ontstaan. E:t7 was geen vaste r1.chtl; jn gegeven voor 
de wi.jze, waarop <;ie \fergaderipgen.g�.ho_uden moestmiworden, dus heeft 
ledere_bond het naar �ijn beste weten zelf geregeld. 
We hadden alle 1.ngedtende amendementen en voorst ellen kunnen behan
delen in de -Bondsraad, doch meenden, dat voor een zodani.g belangri_j
ka. ·zaak alle af del 1.ngen i.n de gele·genheid moesten word·en gesteld 
om mede te beslissen-over datgene, wat ingedi.end zou worden. 
Het is de wens der E.v.c., dat alle voorstellen €n amendementen 
do or de bond van prae-advles worden voorzien. 
Thans moeten we met elkaar behandelen datgene. wat op het congr€s 
g�br�cht zal worden, n.l. de statut�n en rE:glementen e� de ontwerp
resolut1e. Vooral.de ontwerpresoluti..e 1s van groot b�lnng, omdat 
hierin de lijn uitgestippeld wordt voor de volgende jaren. Deze
ontwerpresolutie is samengesteld door het H.B. der·E.v.c. en de 
leden hebben het recht deze te wijzigen of te aanvaarden. Wi.j moe
ten ten opzichte van_de ontwerpresolutte vooral vrij van gedachte� 
wisselen en ui.tspreken hoe men er over denkt. . 
De klachten die geuit zijn Qver de ko�tc voorbereidtng, kunnen wij 
volkomen onderschrijven! maar dtt·�al steeds zo zijn, en mag noo'lt
een argument worden om aan �iet te beginnen. Integende�l moot het 
j�st betekenen snel werken om op tijd klaar te zijn. Ook wi.j moeten 
ons voornemen zakelijk te discuseren. Hterna krijgt.Kuil de gelegen
heid ge aanwez�_ge a:fgevaardi.gden voor te dragen. · 
Vo stel tot behandel i.n statuten en re lementen. . � 

Kle:lnsma: 

Boshart: 

'· 

Morijn: 
-

z n, zo vang eze aan, we geen voorstellen .of amen� 
dementen van �terdam ing€diend, .doch er i� wel �en schr1j
ven, waarin de meni.ng van de· ledenvergadering in omschre
ven staat. Ook is. tot nu toe de wtjze van afvaardiging nog 
niet·bekend gemàakt. 

Wij z'lj:za van mentng dat het hier niet zo moet gaan als 
op de ledenvergader{ng van Amsterdam, maar dat·we zaken 

. moeten doen, n.l. behandel;�g_van de statuten en regle
menten. Als we het zouden doen als Amsterdam, dan bete. 
kent het een.gehele dag polfmisere� oyer de vraag of het 
D.B. dan wel Amsterdam gelijk heeft. Als dit de· bcdoeltng 
is van Gr.tffioen om deze conf'erentie in dit teken te zet
ten, of de statuten en reglementen te behandelen? Ook de 
atvaardiging komt�hier aan de orde� 

Wij hebben tn Rotterdam de :riehtl i jnen van ons D.B. u:tt
gevoerd. Onze ledenvergade�ing telde 14 personen. B;j 
navraag aan de leden werd geantwoord: we heoben de sta
tµten en reglementen ·•:ijog niet ontvangen. H-i.erv.an kunnen 
w.e zeker ons D,:e. �ee:ti verwi.jt van maken. Mijn bezwaar 
i·s, dat wij h1.er de .dienst' niet uit kunnen maken, doch 
dè leden. Oo� wij, zo deeït Bo�hart mede, houden nog een 
ledenvergader1ng, omdat 14 leden toch ntet als uitspraak 
gezien kunnen morden. Wij kunnen naar m1.jn mening, alöus 
J3oshart, niet ,namens-.de leden spreken •

. , 
Deze zou {n de eerste plaat·s vastgesteld willen z5.cn, wel
ke bevoegdheid de� confe,rentie heeift. De vöQrz;_tter heeft 
g�sprokcn van be_hail,del:l.ng der statuten en reglement-::1� .• Hij 
zou verder de mening)van de L. L. ,der E. V .c. in deze �rel 
willen weten. · 

(_ - . Op 15 Juni. heer.,t_Dell Haag per brief zi.jn ontstemming geuit· 
over deze voorl:>t�eidi'Dg en op 21 Juni lc:regen we een a.1,t
woord, dat ons ui.et bwredigde. Wij zi jn verder gegc::-.n, 
en hebben ons gehoud�n .aan de r i c�tl4 jncn der E.v.c., en 
niet aan d1.e

9 .welke Qns · 4-B .
. 

der �.B. T·. heeft gegev .... n.



Kanters: 

Klcinsma: 

Boshart: 

� Kle:tnsnia: 

.3 -

Wc hebben n.l. de afgcvaard;gdcn noar het E.V.C.-congres 
al geko ;en, g1.;sch,�; den van de u-ï tspraalc, welke hter ge

-:nomcn wordt in deze conf�rcnt'ic. Verder ondersteunt hiJ 
Hooft bi j è. i ens vr ag J v,e: 11cc bcv oegdhc id de ze confcren-
t_.i.c heeft. 

Deze stelt de vraag hoc het mogcl;jk ts, dat v.d •. Heul, 
di.c in Vlaard"ngcn i.n t.·cweest, op een ver:;;ader�ng äfaäar
med(;deelde, dat d8z<: conferentie niet door zou gaan.

De ze l;- atstê o:)merk; ng ; s ernstig, daar di.t betekent, dat 
de V<.."lorbcrc1.di.ngcn, door "'!'ls r·rd2.m 1 onge daan worden ge
!Ilaakt door deze handel; nt ·· Als nu Hoofdbestuurders als

Gr-1 fftocn, Boshart c n Rooft h· :; ·men te zeggen: de leden 
hco:)cn niet gls_pro 1ccr. ) di:!.n :.:c.r·, :i wi.j� d·tt is onjui.st. 
Dat; d\.'. ledcnvcrgadcri11r-::- !,' t [C.>Slaagd zi.jn, i.s zeker 
nL:·t <.!c sehulà. v:1:1 or:s lr. D •.• , doch moet gezocht wor
den ".n de afdcl�ni;cn z'-lr. 
\1ar.n ..... r hebben volgc ns <.. =·.!).-ers aè leden dan wel 
gcs1Jrokcn? Als H.:3.-cr .�. r L. V .c. weet ik niets van de 
mcdcècli ng, d1e; v.a. H�t>l tr. 'v'l-9.ard'4ngen thans hce;ft 
gedaan. 'ilel wensen v:<.. vact t, lcggen1 dat Mor�_jn de op
dracr.t..:n v rui z; j:i e' gen D. :ö • .:1aast z oh neer heeft ge .. 
legà en de o::)dracht:n van c"e E. v.c. u1_tvoert. Het komt 
ons voor, dat men de materi e, welke voor ons l;gt, n;ct 
v,:!l b-:hanöclcn. 

Wij hebben ons wel aan de richtl-4jncn van ons D.B, ge
houden, mnar de vraag wordt Gesteld; waarom geen aantal 
af'ge:vaardigden gcnoe:md voor de afdel.;ngen? Zoals het nu 
gaat lijkt het op N.V.V.-tact;ck. 

. -
Deze l1atstc opmerking is al eens meer g€maakt. Ik wil 
er even op wijzen, dat di..t bi,j ons n� et mogcl; jk is, 
aangezte:n.de Bondsraad voor het .overgrote deel bestaat 
uit bcdrijfsarocidcrs. Voor on� eigen �ongr�s, zo ve:r
volgt Klclnsma, konden wi.j prec1.es u;tsti.ppelen hoc we 
d<: afvaa.rdi_g;_ng wi.ldcn. Naar dit congres van de E:v.c.
gaa.'l wc echter ni<;t als afdcl;ngcn

i 
doch als bond, Als 

we op ons eigen congres al de afdc tngen geen geleg{?n
hei.d zouden geven er te zi jn, ja, dan gi.ng het op N.V.V.
tacti.ek 1 i.jk2n. W,..:-lkc compotcntiè deze confercnt'i c heeft, 
iE? fü: vraag, V!clnu, zi.j heeft vr;.j di.scuss;_erecht ,. en de 
Bondsraad kan besluiten nemen. E� zijn er onder ons

1 
<lie 

bij_ voorboct oannemcns dat ze benadeeld worden, en die 
gedachten geheerst hun hele houdi.ng, Het wns onze bcdoe-
1:1.ng om .h:i O!:' de conf cr\?ntic voor te leggen, op nelk<: vTijzc 
de afve.arq i.gi ng naar on ze men;. ng zal moe ten ge sch; eden, 
el} dat is naar on·�c mcmi.ng dcnocrat�sqh, en 11i_çt dcmo
crat:ï_sch is, dat enkele afdclingcm veronderstellen, clé!.t 
z:tj u:t tmolc�n, hoc groot hU!J D.fvaardigi ng 7,al zijn. Voor 
ons is het van net zo groot belang, dat er klei.nere af
del i.Dgen op het congres hun men;.ng naar vorE'n kuiinen l>r0n 
g_en. De bondsraad, hier aan1·;ez;g 1 kan b.; j het nemen van 
beslu-: ten, thans steun.en op meninr,;<?n, welke naar vor0n 
z:i.jn gebracht door de afgevaard i a:den u;_t de afde 1; ::-,:�;e1: 

1 

en wi ,j :�; jn van men� ng, dat daar tn de meeste af fel.; r;.�·en 
ledenyergaderi_ngen z; jn gehouden. Reken; ng ge houd en ::Ört 
WQrden met de opmerk; nsen ·of aanwi.jzingen vari on-:.. e af�·:e
vaard1 f;den. Di.t i.s der:iocr.:>.ti.e. Men moet het .;elf s zo 
zi,en, dat als de af.vaardi.gi.ng geheel zou bestaan uit 
leden der Bondsraad, z.; j dnn toch _de beste vertegenr-:oor
di gers zijn, en voortkomen uit oeç!r; _jfsarbe i ders. Het ;_8 
tevens het meest vertrouwel � jke 1 i chaam der bond, arn
gezien ze op het congres geko�en is. 
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Deze doet een voorstel .om,thans eèns over te gaan ·tot 
.behandeling der statÛ'ti'� en reglementen. 

. - ,, 

Deze_;i.eest h _. erop de bri.éf yan Amsterdam voor •. Utt deze 
bri.ef bl-1.jkt, dat er• op .�-E; ledenvergadering s n,.et r;es_:,r 
ken :ts over de belangr'tjr..he-td van het E.V.C.-congres) 
maar wel over de wens van het aantal afgevaardi.gden. De 
statuten en reglementen, waarvoor deze vergadering i.n d 
eerste plaats belegd was, zijn niet aan de orde geweest 

Varkevi sser: Vlij heb'jen behandeld, _dat de- leden het recht moeten he 
ben hun afgevaard-igden te zenden, en er is naar voren 
komen I dat Amsterdam m1.nstens .8 afgevaard; p;den raoest 
he'b'ben. Het H.B. en de bQndsraad kunnen, aldus Varke · 
v; sser,� n1 ets beslu; ten. Dat is naar z -i jn men; ng de 
democra.t� e de nek omdraai.en. De leden moeten besl; ssen. ' ,. (i: 

Kleinsma� Het zal t·éh de bedoel-ïng van Varkevisser n�et zijn om 
de .... di �cuss; e h; er op de ?,e conferentie u; t te: schalcele,-:? 
We �hebben stamkaarten voor de Bondsraad', ,;1elke ov�:r voo 
stel1én enz. zullen stemmen. De conferentie zou zelfs 

·· kunnen beslu� ten, d·at Amsterdam 10 afgevaard; gden zou
krijgen. Het 1.s de bedoel.; n5 geweest l·-500 i 2-1000 lede
en vervol�E'ns voor iedere 1000 f€n afgevaard;gde.

Gri:f_f_!_i)�n:;Het is met deze v">orbere;d;ng zo, dat alleen l:.et D.P.-. 
èe zaken geregeld heeft. Volgens zijn meni.ng heeft de
ci.rculai re van 9 Juli verwarr-1 ng gebracht, omdat r:r n; e

i.ngestaan heeft 
1 

dat de Bondsraa.d zou stem.011cn over de
afvaardiging. H1 j meent verder, dat Amsterdam aan de
hMd van de soc-ï aal-econor:i.-i scb"' verhoud� nr I en naar eve
re�'.,ghei0 van het ledental o�·, l": af0evaarc.�i�de:.1 recht
heeft. 3e verlane,t er !'JU 8 en deze rioete�1 -,elf:;ta1r:� :·
CE'ko-�en wordi::n op ledenvergaderingen.

Sluymers: 

Boshart: 

Deze ste 1 t de vraag of het de bedoe 1; ng is J:le i ne groe
pen SçLL�en te voegen.

D .e is van men1.ne;, dat de kleine u!oclinsen k:11,-. gege
ven rcoet worèlen op het consres aam· .-z; .: tr: :z;; j.:..

Er mo,;,; n, aldus Boshart, geen te genst el] ·i nr,;cn bestaan
tussen de grote steden en het platteland. De kleine
plaat�en moeten zege;en: het is in de hrulder. van c'le af
gevaaru-lgèen der grote steèen goed. H-l j �telt voor om
te l 1ten stemmen vol5ens ledental van èe 3.fé:elingen ove
de w; jr.;e van afvaardiging.

Er uordt door de voorz.; tter gezegd, dat ,,en Haar; fout i.
geweest door de richtl-ï jnen van de E.V,C. t� volgen� ma
i.I) deze ri chtl.; jnen staat, dat de bonc1en :3; ch er n-ï et
af' kunnen maken met alleen een landel; j1ce conferent; e.
,.Ji_j bl i <ven dan ook op ons standpunt staan, è.,t o�z<: 
ge�.rnzen af'gevaard:gde naar het cont;rcs gaö.t.

De aders van de E. V .G. lopen over het e;ehele la_rià, en z 
,,-,..;11en alle.n op het con3res z:i.jn. Als Ares�erdm.1 als g:ro 
ste afdeling met de meeste a(gevaard-ï P:;<'!E:':!'; o:;:i h0t congre 
v1i.l zijn, 1.s a-t t naar zijn men-ïr.g n-1 et .ju; st. Zi.j ont-
nee::nt hierdoor de mogeli.jk:hei è. on een zo 1Jieeê. mo'l.el ... ke
vertegenv..roordiging naar het cqncr:es te: 7,e!'làe:1. 

� 

Klei nsma: Het was beter geweest, als Griff toen o:, 11 Ju:-l; ons 7.i.in 
:üensvr.i.jze gegeven had i dan was het rezonàer ge\'Ieest 
dan nu • .A,ls Amsterdan zegt: we nemen a.lleen �;er.o:: .. ·en 
8 afgevaardi.gden, en 7,e be luiste ren de w�n; DG VarJ c· (; 
deren, die ook aanwezig willen zijn, dan ea�t het er 
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hi.er elleen mt'i.s.r om of de gTotc ; :1 g.Jun ;- i en: èat h?t 
�; et é'1lee:1 -::;; 1:..; jk, mae,:r ook uen vorm vRïl deinocrat1 .e 
;s, I� ëe circula;re der L.L. staat; de bonden .ku.rinen . het n.:i.ar eigen inzich� regelen. Wij heboe� ook het vor•ge 
congr�s deze vrae.gstukken gehad. Boshart , s dus van me
n-i.ng volgens ledental. We staan dus voor h7ee yoorstel
len s di.e van het D. B. of 3oals .Amst�rdam dat w� 1. po.ar
blj komt de vr;:,.ag , of deze ve.ri;ader1.ng __ van men 1 ng 1 13, 

dat het D.B. va.11 het H.B. ou di.t congres als stemgerecr,
ti.f5cl e afgevaardigden aanwez�.g moeten zijn. 

Er kunnen 20 in totaRl nc.a::::' hE't con .. �re:J. Als Amsterdam 
er nu ë..l 8 vri.l en dan nog 4 D. :S. -ers, c]an bl i jft er n; et 
veel te verdelen over. 

Yarkevisser� Ar.1sterda.m s·;:;.:,lt; canè; date:::i en het kan z; __ jn, dat er al 
--------_d§ill :11_et D"':3.-crs bi.j �i.jn. 

Voorstel D. B._ over de vcr6eJ:-l.ng der afgevanrdi gden. 
Amste:r>c1am 8 1 Rotterc�e.Tè �, <'le afciel;ngcn Den Haag, Groningens Zaa�
strEe!�., I.Jmu.:l.den, Onè<e Pc!�cla, Lerm11e:::- � Delf zijl, Deventer i Harl in
f._;�n en Enochede ; eöer 1 afse�111:-trd; t;de. 
Aangezien �-n het eerr1t'2 voo!.'stel Alkmaa r was e;e:.ioemd en Eni',chede 
ni <:t, •.-:el�ce laatste de vré..:1.2: !iad gest12ld om een vertegenwoordi e:er, 
had �lk::.1aar 7.i ch t,_,n voorëlelP van :.r.:nscred<? teruggetrokken. Hengelo 
vc2�1an3t echter: d2:t als Ar.iste :r<lan z; ch later nog zal beraden: waar
op hi.j een b0roep doet om met !lli.néler dan 8 genoegen te nemen, Alk
naar .:il13 no. 1 ; n aanmerL� n0 zo.l Jrnmen voor de ro:·vaard·i.e;1 ng. Con
ferenti.e Gaa-f; h·' Cl'r.--.eèe accoord. 

Am-en0ernPnte1� v0or:·ti:,llc-n 1=n bi:·schr1. ivi ngsbr; ef.

Kuil:· l ·e<:st h'ÎF.rna de i..nge<l i ende voorstellen en anendementen 
v t•O::r, 

? J 1.r-1,iC::::; � 
-· ·-- ·--

Deze deelt r•.etJe, dé:•-1.: èo0r vcr-;,..; l::kel;ngen t2 Den.Haag zij 
n.; et to-; tet oy :papi2:r zetten v::-,Jl hun ame:r:dem,1.1ten en 
-Jco:.:-�t.ellcn 1; ·jn f;d:o�:icn. �,Pest -�r- ·; c,-, <:;.1 :-:;u.llen later
schr: ::ti;l. i jk ·:;� .1er-:t: f!.t: �Jo:.i:.·èi:.•·.1.

D:: �0 1:,; jst de ae.nm,·��� C"�':) e;::. op. 62.t dé afC:iel' ! gen zeer 
. .,,,!:';:1.: f he:::>o":.'n ;n,;czor.ê;e�. Oo:c· é1e leder! ,ie.c J3ordsraad en
H.=1.--�'l':3 }l('buen Zf.n:· ,,-,_,ir·.�g na!.1-..'lacht D .:; d-it belangrijke 
\-Jf-1:�:- beste•2ö s é:e..n·:ez' en r-:-r bu; tcP ·i'E•t .0. "J. V8n hun geen 
cni�el voorstel of ame�idr:::ent i.n "".Ji r.Y1c>:lf;e::omen. Hij stelt 
62 vrF,O.G aa::1 rli.e aCC!�1·: ·,gen, well�e -::c: i,,�s hebben i.nge
clienJ 1 of de?.e hun znl�e:1 w' llcn toe-� i.�r:te:1. 

r:ij h.::>·,en \'!e;Y];e; .·::w:· vore� 6eorach-:., ook v;at èc ·candi.
daten vr,or het V-:·r�;oncl.sbestuur bet:!'eft, doc::n we w; sten 
cec; .antere. 

'Of, r:;"!-��:ido:"'.."?.!0:)k m.j wiE:�er. see� u::::idere te noellien dau di_e, Y;elke:, ge-
. - - : noemd Ji Jn. •.:.1e::. r1aren e:::- stemmen, d:lo Klei P.sma als voor

:-ü tter va"l l1et Verbond w; :hden, maar bij nader in·�i en wi.1-
ten we h 0m ,;et �iasen voor de A.B.T. 

. - . .  

Wij_hcbèen v.oor Erwi.�h geugjes gesteld, or.-:dé:.t; v,e van me
ni.ng •,;·i jn, dat EJ."'Wi.ch door_ zi.jn ziekte n-; et meer de ge-
sch�.\te persoon i i:;, We hebb QShart voor KJ.e· nst:1a e;e-

_______ ___ ii..._ __ _., •• , .::i -.-..A�+- ,:i ,..., ,,..,. 1 00 +.c::b:, i 1 a.atsto havenstclc�.ng
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De afdeling Rotterdam heeft veel critiek op het D.B, 
over de havenstaking. De vergadering van 14 persone . .:i 

vonden we niet competent om de Algemene Ilar,d vo o,:, -ce 
stellen. 

We hebben dus de meningen gehoord door de toelichtinr, 
die op twee gedachten berust. Enerzijds Klej_nsm.a is 
geschikt voor de A.B. T., en anqerzijds ongesch�l�t, 
en daarom niet in het verbondsbestuur, omdat hiJ è.e 
staking niet goeà heeft ge leid. De za-\-:cn wc·�·clen do?� 
verschillenden wel door elkaar gehaald. Het gaat hier 
over het vraagstuk van :iet verbono sbestuur, �:2 men 
gaat het individu beoor0elen naar zijn z.g. v�r�eerde 
houding in zijn bond, waar'J.i t M.j komt. Dat is een 
zaak voor het eigen congres en r.ie\; ·,oor de E. V, C. 
De vraag is, hebben de bestuurders, welke thans _i:Lt
ting hebben, hun taak al aan niet ver.staa.:1 als li.3.-eJ 
der L.L. We moeten echter pra.e-E.dvies uitbrengen op 
al de voorstellen en amendeme�te�. VéJD de �ijae van 
het D. B. zijn oolc voorstellen en amendementen, à ie 
een leiddraad kunnen zijn voor ve1·dere discussie . 

Stelt de vraag of er nog eventuele voorstellen en 
amendementen op komende ledenve:-gaderir.g ir:gedicnd 
kunnen worden. 

Wij menen, àat meerdere ledenve r�aderl�5en voo:- h�t 
opnieuw behandelen van statu"'.:;en, regl0,ncnten, en 
ont-v,erpreso:;.utie onjuist is. rtaar als rr:en et' niet 
van overtuigd is, g3.a.t men rust ic; zijn gan:r, ó.och 
voor 21 Juli moet alle.3 'binnen z:.jn, and,:I':3 1:1ord-:; 
het zeker niet behandeld, 

Deze spreekt er zi,jr. vcr-·.:o :Jcrinc o·,eT: uit, dat de 
grote afc1elin�'.?r. nor ..... , _,_ vi '"lnr ': 1. Ze heb1)€'n naar.
zijn oordeel toch z��Dr �i�d �0��� om het �et �0 �:de� 
Le behandelen. 

Deelt opniemv mec.�c, d.:J.t de :2:,\.C. vcrr.;0.te11 !->ad a:in dL· 
bonden door te geven, dat he·:.;·co:r.gres J.4 d:=t.g"?n luter 
plaats zal vinden. Op het E.H.-reg-lement :-:e0nt >et 
D.B. voor te moeter. stell€n 2 H.D,-crs en 1 bcèri�fs�
arbeider, in het ontwerp stc3:at 1 H.B.-er en 2 b.dri.jr·s 
arbeiders. Wij �ijL hierbij van de gedachten ui�b�Gac�,dat in een col ler;c o.ls de .Alge mene Raad r:1enscn moeten
zitten, die op de hoogte zij::1 van alle organisatie
vraagstukken. Wc menen, dat H. B. -ers n2t bcnte :n�.e:r-
mee op de hoogte zijn. Hij ste 1 t hierou äe vrc.a�,· of 
er zijn, die tegen àe wijze van bèhandêling �j_jr., 
d.w.z. de voorstellen, door het D.B. gedaan, in ae
discussie te brengen. Nie�an d is hier tegen, zodat
de vergadering accoord gaat met dit voors�el.

Het arti�el, waarin gespro�;:en wordt van 2 arbeiders 
en 1 H.D.-er heeft in de ledenvergadering zeker de 
aandacht gehad. Hij CTeent, dat de �uidige redactie 
als in het o�twerp rricet blijven staan. 

Onderschrijft gedeeltelijk de voorzitter zijn gcda.ch
tengang. Toch is h�j er voor om de huidige reuactie 
te laten staan. 

De verhouding in de Algemene Raad bij de huidige re
dactie is 27 H.B.-ers en 32 beárijfsarbeiders. Dit is 
naar zijn mening een waarborg voor de democrati�, 
voor de redactie als in het ontwerp der E.V.C. 
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Als,vcorgaande sprekers. 

Als voorgaande sprekers. 

Deze wijst er op, dat bij het aantal H.B.-èrs ook 
bedrijfsarbeide.rs ... 1,it:ten. Er zijn n.l. H.B.-ers, 
die nog steeds \Verken en kunnen zodoende _zelfs � 
bedrijfsarbeiders in de Algemene Raad komen. HiJ 
stelt voor de Bondsraad over het voorstel van het 
D.B. voor prae-advies te laten stemmen. Art. 4,
Algemene Raag, sub B.
Het voorstel van het D.B. wordt hierna aanvaard met
1.3-8 stemmen.

Artikel 7 onder 2, 
Verbondscentrale. 
Dit artikel wordt voorgele�en, en hierna het amende�ent van het D.B. 

Voorzitte!': 

Horijn: 

Griffioen; 

Boshart: 

� 
�nsma: 

In grotere plaatsen worèt door de Centrale opdrach
ten gegeven aan afd. besturen, die wel ee�s_in strijd 
zijn met de opdrachten van hun bo1�à, waarvan zij lid 
��jn. In het artikel, gesteld door ae E.v.c., wordt 
de Centrale bov�n de bond gecteld, er. dus de auto
nomie C:1:r bonden aangetast. 

V·"'lgi::-ns de beschrijvingsbrief sta.at er: de Centrale 
is het hoogste lichaam, en zo in het, aldus Morijn, 
vandaag de dag ook. De bonden hebJen evenwel volkomen 
zelfstandigheid. De Centrale heeft ae algemene lei
ding v0or propaganda; als we het voorstel van het 
D.B. zouden overnemen, is het uitsenloten, dat de
Cc>ntrale kan ingrijpen bij een weigering van een der
afèelingen der bonden. Als voorbeeld noemt hij het
Sol-werk, E. V.C. gids, wat volgens t\1orijn onder lei
ding van de Centra.le moet sta.an. De Centrale mag
echter niet ingaan tegen instructies van de bonden.

Er staat in het ontwerp weliswaar, dat de Centrale 
het hoogste lichaam is, maar er staat uitdrukkelijk 
bii, dat het niet in strijd mag zijn met de beslui
ten der bonden. Het is dus voor hen on.mogelijk om 
besluiten te laten nemen in de Centrale Raad, die 
in strijd zouden zijn met de bonden. Hij meent, dat 
de huidige redactie kan blijven staan. 

Ook deze is van mening de huidige redactie te laten 
staan. Naar zijn mening �oet èe Centrale het recht 
hebben om de afd. besturen der bonden te activeren 
in hun wërk. Zij hebben in Rotterdam als Centrale 
de A.N.B.Z, al eens 5ewezen op het feit, dat ze in 
lange tijd geen ledenvergadering had uitgeschreven, 
een zaak

1 die zeker nodig was, aldus Boshart. 

De praktijk toont ons aan > dat de Centrale I s zich 
mengen in zaken, die zuiver de bonden aangaan. Er 
worden n.l. door Centrale's ma�ifesten uitgegeven 
om bepaalde acties, zonder enig overleg met de be
trokken bond. De plaats. Centrale's gaven o.a. op
drachten voor het beleggen van meerdere ledenverga
deringen, tegen de adviezen van de bonden in. Het 
moet zo zijn, zoals· o.as v.d. Heul zeÀf heeft ge
schreven, de Centrale's moeten een coordenerende 
taak hebben. Als Boshart zegt: de Plaats.Centr. van 
Rotterdam maakte de A.N.B.Z. afdeling Rotterdam er 
op attent, dat ze ledenverg. moesten uitschrijven, 
dan is dat faliekant verkeerd. Ze hadden het H.B. 
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der A.N.B.Z. hiervan op de hoogte mo�ten st0llen 
en deze heeft tot taak de betreffende afaeling ter 
verantwoording te roepen. In onze voorstellen.wordt
de samenwerking niet afgeHezen, maar ze �can �ich 
beroepen op dit artikel, zoals in h�t ontrler�: en 
zeggen, wij zijn het hoogste lichaam en dat HJ naar 
onze mening onjuist 

Het voo,ratel D.B. wordt hierna in stemming gebracht. 
Het voorstel-Ten het D.B. wordt aanvaard met 15-7 stemmen. 
lmendement D.B. inzake ontwerpresolutie. 
Aiv(?rens hiertoe over te gaan deelt de-voorzitter ::neae, op een ècs
betre�end voorstel, dat door de E.v.c. door middel ve� het Land. 
D.u.w. bureau reeds veel aandacht werd besteed aan de n.u.w.-arbei
ders-en huz.?. problemen. Hij wijst in dit verband op de j.l. gehou�en 
Land. conferentie, waarop arbeiders vertegenwoordigd waren van b1Jna 
alle D.u.w.�objecten in Nederland en waar een program van actie vo::>r 
deze arbeiaers is samengesteld. 

Kleinsma: 

Kleinsma: 

Hooft: . · 

Over h�t principe van de ontwerpreso}utie zal ver
moedelijk geen verschil ·van mening besta.an. '!'och 
m�ent het D.B. over het vraagstuk, ondergebracht 
in de afdeling stakingen, prae-advies te moeten 
geven, n.l. op die regels, waar geschreven staat: 
"leden van het H.B. der T�ansport, die de staking 
tegenhielden of remden.11 �ze Bondsraad heeft na 
de havenstaking volledig de gelegenheid gehad over 
deze staking �n het beleid in deze van gedachten 
te wisselen Na langdurige discussie hecft

le 
Bonds

raad als hoógste orgaan in de A.B.T. het be eid van 
de staking met algemene stemmen goedgekeur. De voor 
zitter heeft door de ontwikkeling te Amsterdam veel 
met deze staking te maken gehad. Wannec� er thans 
gesproken wordt.in de ontwerpresolutie van leden van 
het H.B. remden of hielden de staking tegen, dan 
wijzen wij d1t·onherroepelijk terug. Het is daarom 
goed, dat deze conferentie zich over deze zinsnede 
uitspreekt. en het advies van het D.B. al2 leiddraad 
aanneemt. 

Het is wel een van de belangrijkste punten, aldus 
Hooft, v� de ontweri;reso1.utie, omdat hierin in al
gemene openbaarheid critiek gebracht wordt op leden 
van ons R.B. Ik moet echter als Qede-verantwoordellj�e 
in deze actie de critiek onderschrijven, en ben van 
mening• dat de reQactie moet blijven staan, zodat 
het congres na de discussie beoordelen kan of ze al 
dan niet juist is. 

Wij kunnen echter niet ,wachten tot het congres. Er 
moet hier reeds een uitspraak komen of we het er al 
dan niet mee eens zijn. Doen we dit niet, dan wordt 
het juist niet behandeld op het congres, en dat wil 
Hooft toch schijnbaar wel, Het gaat niet om de vraag 
of er fouten gemankt zijn, doch om de uitspraak, dat 
de staking tegengenouden en geremd is door leden van 
het H.B. der A.B.T. 

onderschrijft nogmaals de critiek. 

De is zelf staker geweest in de havenstaking. De 
leiding · in deze �taking 1� zeker goed geweest, en 
wordt ook erk�door bijna alle arbeiders, die in 
staking zijn geweest. De critiek, die gebracht wordt 
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or) leden van he?t H.B. waren b2ter geschikt voor hen. dü· 
ol; hu...11 bed zijn bli,jven liggen of aru1 de waterkant lof;i:::n 
te vissen. Hij is voorstander orJ 0ezt? redactie· te wij".iC'�lL 

Varkevisser: In de resolutie staat : 1 por;cn;· tegen te houè.er:. Een de(->l. 
van de arbo2idcrs was in st.1.::i1.g 1 c:n na een week werd c··:>ri 
oproep gedaan voor sol.::_dari tci t. De cri ticlr: slaat cok L1:P 
mij, die in de stakin3aleidl�s heeft gezeten. Wc zij� er 
niet in geslaagd de aro_j_(l. -·.:: t.c a.ctiveren. De Zon"l:1g
ver,. :.idering met de vas·�,.:, è.r· · rop is verzuimd Oi:l op "�=e 
ro ,:-Jen tot staking. EJ. zijri p0t:5insen gedaan om n.3.ar Den 
Ha,16 ('Il Rotterdam te gaan� doch d �-t ïJr.3rd tegen€)0v;orl�t 
dcor c..en D.B.-er. Hij ü� '.":J, r:1:-ni�JG dat de ontwerpr.:so
lntie aanvaard moet wor(,n ir1 d•.: huid.i�e vorm. 

Griffioen: 

Boshart: 

rzeker 

H,,t voorstel van h:-t D. B. is naar zi �n rner-i:1.g niet; juist. 
Vie>r regels boven het ".:!oor het D.B. aa··.�i;ewe�ene wordt 
1:;czegd onze bestuurc,-.:�cs en;:;. Het cnr1t �1.-;_ar ·.::-ijn men{ng 
niet op

t alsof 0r il� <:.1:: resolutie st�1et, da.t de A.B.T, 
zich altijd acht�r de staking plaatst. Wour staat Doo5de 
tegen te houden en r1?:m:ien, da.ar v.:orc'l;; narr.c zj_ jn m€r1ing 
critiek gebracht op de bc8tv1 ·-r(lcrs. VolgN1S hem hee:ft 
het bestuur g0poo5d •:h=: st8 1ci:'.1g ·te be;)e-r:.;:(Jn � inpJ.aats van 
anderen in de actie te b0trt.kken. DiT. is, waar èe cri
tiek naar zijn opvatting op slaat, en óat h12ei't de r.:t:<:l'id 
geremd. Verder wijst hij op de ZondE,gvergaoering in:.�; 
vaste arbeiders, waar verzuil!l.d we:!'.'d: volgens zijn m0ning, 
de arbeiders op ·te roepen tot strijd. D:.t had voor ,:en 
progressieve organisatie een vereist� sewecst: alduc 
Griffioen. Er zijn in deze staking, .... o "'!C:::-<1 olgt G:r:if:Zi
oen, geen resolute besluiten ger..c�:en c1 ,..., ,n h,·t :r-.:3. tr 
staat in het prae advies, 0.at aJ.le po]iJ'!:;:.""D gerl2.a.'1 ;;jin 

1 

om de staking uit te breiden, en il.;: mcc2i; L1at r
1it j,l�_st

niet is gedaan, en dan is dc.::.t 8fre�:1.,.11en: ,::. d 1 1s G:r.iff:;..ocn, 
Het advies, gegeven op 1 lt'cbrua:ri, bE:weE:3 (1e rJtemmL:'lg 
al , dat er stakers vast besloten ':'3.rt"n 0°n door te zc,t
ten. Zij gaven hierdoor naar zijn rr.Gni:ng blijk van een 
strijdstemming te bezitten. Het f0it 1 da� drie weken la
ter de staking werd opgeheven zo:1dc-r r2ncun!'.: ::naatregelen 
is onjuist, omdat men mij gezegd heeft, dat Gr S.H.B, -1::rs 
ontslagen zijn, hetgeen wel juridisch nic� aanvechtbae� 
was, maar het g€beurde. Ook al ware:n al èe eisen inge
willigd, wil dit nog niet zeggen, de:c de leiding gJed 
is geweest. Als er staat, niet een man heeft het advies 
verdedigd, dan is er niets scheefs in. �r hebben ook on
georganiseerden in het stakingscomité gezeten, Na een on
merking van Kleins1na, dat alJ,.e besluiten m<1t aJ.gcmene 
stemmen door het stakingscomité �owel de L.L. ·genome?n 
zijn, trelct Griffioen datgene terug, wei.ar in hij ge Z€gd 
heeft, het stakingscomité had geen recht van spreken. 
Hij is echter voorstander, dat de oude redactie blj_jft 
staan. 

Voor vele uit het land zal deze ::iater:Le, aldus Boshart. 
niet duidelijk zijn, In Rotterdam waren wj_j direct betrok 
ken bij de stalcing, doch wij konden ui',:; de opgezonden nc
tulen niet veel wijs worden (Kleinsmé.t merkt hier op, dat 
de notulen door het afè. bestuur van Anste�cdam zijn ge-. 
maakt over Ge stakingsve!'gad eringe.n enz..) Hij he·cbcn con
tact gehad met ons D.B. telefonisch, en doordat �r sta
kers kwamen. Hij rekent het als fout, dat het D.B. niet 
direct een vergadering heeft u.i. tge sc::.1revc-n te Rot,;c-rdR� 
om toe te lichten hoe deze staking lag. Op do oarste ver
gadering, die gehouden werd te Rotterdam, wa.ren niet veel 
havenarbeiders aanwezig, en ik neem het 1 t H.B./ni,:t kvra
lijk, dat ze daar geen oproep tot staking hcct't ge:-geven. 



K1einsma: 
---

!,{Ori.jP.:. 

Grit: 

Dat zou een �lag in de lucht ziJn geweest, aldus Boshart. 
Men mag: zo vervoegt Boshart, een.staking niet laten af
gaan op de.fii_B-

.·
ncien; men moet steeds op de snelst mogc

lljke wijze ee,Fstaking ui�breiden. Een O.V.B.-bestuurdcr 
zei in Rotter �an.,., ik ben daar in Amsterdam ge:wees't, en 
ze werken rustig, z�der dat tk _hier i<:ts _ te:genovcr �rnn 
zetten. Erger nog, at1us Boshart, er is een vcrgaècring_ te -Amsterdam ipweest tussen H.B. en o. V.B.·, zonder dat ilc 
er iets van wist. Drie die.gen, nadat deze bespreking had 
pll!.ats gevonden, kreeg i'k 'de notulen hierover, waarin 
deze bespreking stond. ' 

We hebben over het probleem van de staking al breedvoerig 
in de Bondsraad gesproken, en het heeft nae,r zijn 111ening 
geen enkele zin om dit hier te behandelen. Het had b.v. 
een kleine moeite geweest als F.0 shart, die zoveel critiek 
meent te moeten brengen, als voorzitter van afdeling Rot
terdam en mede H.3. eens èe moeite hed genomen naar Am
sterdam te komEn, daar hij zeker had kunr.en weten, d�t 
een staking alle aandacht vraagt. Telefonisch hebbe� we 
Boehart steeds op de hoogte gehouden en zelfs afspraak 
gemaakt om op een bepaald uar steeds te telefoneren. Hem 
werden schepen opgegeven, die vernoedelij:.c bestemd waren 
voor Amsterdam en naer Rotterc.are gedirigeerd werden 1 en 
wat is hiervan terecht gekomen in de praktijk. Wij zullen 
het vraagstuk van het beleid wel terdege behandelen op 
ons a.s. congres van de A.B.T. 

Als Varkevisser. 

Er zaten stakers in het comit� en deze hadden op de verga
dering van de vaste hun mond open moeten doen. Wat heeft 
afdeling Amsterdam gedaan met de vasten, die niet in strijd 
zijn gegaan? Zij heeft ze·rustig in de organisatie gehou
den. Dat is fout, het· H.B. heeft v,el degelijk deze strijd 
goed geleid. 

Kleinsma: Wij_zouden enige uren nodig hebben om dit conflict te be
lichten. Hier gaat het om de vraag: hebben leden van het 

4• 
H.B. de staking afgeremd of tegengehouden? Als wi�het ge-

!1 L� > wild hadde!!.._was de staldng in l_9_éIB. afgelapfil'.Î �eiCst, maar 
� : �- we lieo"'15e'il' jumro- de §trijdwil op te. voeren..de ei sen vOOr 

b� de S.H.B. er aan verbonden. We hebben met de stakeFs ver-
� gaderd en er werd besloten eerst het vraagstuk oplossen, 

zoals het er ligt. Dat was geen advies van ons, doch van 
de arbeiders zelf. Zij wensten de staking niet uit te brei
den. Leiding geven betekent tevens weten hoever men kan 
gaan. De staking is niet geremd of tegengehouden, doch in
tegendeel door ons uitgebreid. Bij de staking in 1946 wa
ren het de arbeiders zelf, die eisten, dat eerst ledenverg. 
belegd moesten worden, al vorens tot een parool geven over
gegaan kan worden, en men kan het nu niet anders gaan doen. 
Als om 11 uur een staking uitbreekt, en om 14 uur verga
dert men reeds met de arbeiders, die daar besluiten nemen 
van geen uitbreiding, dan heeft dus de stem van de arbeider 
gesproken, en zij moeten het toch zijn, volgens enkele 
sprekers, die beslissen moeten. Zij hebben dit recht bij 
ons, en dat houden ze, en ook wij zullen ons hieraan hou
den. Na een langdurige discussie op Zondag tussen de L. 
leîding en het H.B. der A.B.T. inclusief het s·ï-a:<:ings
comité werd besloten om op 1 Februari het advies tot op
heffen te geven. Toen dit advies verworpen werd, hebben we 
weer eenparig gezegd: dan een verdere oproep voor uitbrei
ding van de staking" .D.e.s nachts werden de manifesten ge
drukt en van al de stakers wa*en er 35 aanwezig om <le mani
festen uit te geven. Deze rieeliteit moet men in acht nemen� 

, 



leid;i.ng in de 
E.v.c. meent te 

He\�dvies D.B. wordt hierna in stemming 5ebr�cht. 
Met 15 voor en 6 tegen wordt het advies aanvaard. 

Kleinsma: 

Bosma� 

Griffioen: 

Smit: 

Deze deelt medè, dat �p 23 Juli een Bondsraadsvergade. 
ring gehouden zal wo�den in dezelfde zaal. 

Dezè stelt· voor, dat all·e afgevaardigden over het punt, 
dat behandeld is, en dieswe1ke nog onbehandeld zijn ge-. 
bleven, hun zieijswijze op schrift zetten met voor of 
t€gen het prae�aqvie�··aoor het D.B. gegeven. 

Deze merkt nog ,op; ga1i''de Boridsraadsleden inzake c':e 
int$rnationale conferentie 'te Ma.rs�ille .. ,erzocht ,pas 
hun mening over de.l.n.A. op achrift te willen stellen 
betreffende een be.�µt.�tie in"de I.B,A. en cfo sug
gestie ,o�.�e :rv.o·or•i�er.,l}iltijjftn te laten benoe-r-J.en, wan
neer· z'1].ka · vàll N�er�B :verlangd werd. 

' 1-, � :.� t • '• ' • • ,i ;v
./

• ' ) -,\ 
�:' 

� .stond X,:I),de:e, dec ��ende circu,la}re., dat, . als
men acco�··�gi�g ·•-�è genoemqe eandidaat Kleinsme., 
men geèn·ilW,ricb,t 'bé�i'd'e te zenden,. Wi·j, die dus geen 
antwoord�l:>ben. gege�h� gaan dus aceocrd met het voor
stel van net ·D.B, Bondsraad met Algemene stemmen accoord. 

. �. 

Deze verzocht het D.B. om de ·notulen van 2.3 Jul:i. ,;an de 
Bondsraad op te zenden nao.r alle geaelec;eerden van. deze· 
landelijke conferentie�. ·De voorzitter stelt dit ter ver
gadering, v7elke met algemene stemmen met dit voorstel 
accoord gaat. 

Sluit deze vergadering met een woord ven dank aa:.1 alle 
afgev aardigden uit het land � die aan de oproep van het. 
D,B. gehoor hebben gegeven. Hij wekt iede:,: der aanwezi
gen op strijd te vo�ren tegen het kupitalisme t en �icn 

,niet te laten verleiden tot anti-communistische het3e, 
.noch welke ketterjagerij dan ook. De eenheid der arbei-



JK/T1i/568/60. 

- 12 -

,1. • 

sl,ersklasse op basis van de klassestrijd is de enii::ste 
juiste weg om onder het juk van het kapitalisme uit te 
komen. In de strijd leert men de ware strijaers, die 
de belangen der arbeiders wensen te verdedigen. 

Sluiting 17 uur. 

J. Kuil.



B 
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22 JunWJ.ri .51. 

Onder danlmegcing voor het r;eraeldo in Uv1 schrijven 
no.Gr.v • •  1169/50, d.d. 1 ·ccowbo� 19.50 en hec da rbij gc
voogdc veralar..; van do landelijke A., .-.-conf'crontic o 9 
Juli 1949,noee ili u bctrof'l'cndo het in punt IV vun lî\7 
neb.rijven gcotold vcr3oek hot volzendc berichten • 

.Je betrokken ra�:> o:etcur are te a vioeron,dat hi;i ter 
beoordeling van de uanr'.ie van eventueel noc; door h.Clll v:m. 
zijn contact to verlcr>ijgcn bcschcidon,in ovcr2e� treedt 
not he'l; hoofd vun de i'P..lichtingondienst van do ge oente -
politie to Amsterdan. 

A.H. 
Aan do Comm..."L"l.do.n.t der 
Kon.uir0chaunsoo, 
Roo.: .. Cu 4 
.. � 
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December 1950. /. .3ót,t

lip. Gr.V.D. 1776/50. Conf. �� 
J. �rl .2 .-LJ,ti-

mBijl.: een. 1 _ _ .u:.1)1./ 
Ondel:'lverp: Havenst aking te 1\msterdam. r·� 9 DEC. fB>f 1

ACD/ef;,t
tt

j 

• 

Aan: B.V�D. 

fyp: l�1 
Coll.:U 

•• 

r-::-�----1 ., " ... ). . '�l.' :\�,\ 

,.� Ond $
J 

. .  . 
. . b .... --·---=- er 1erw1Jz1ng naar nu.Jn rl.e.i. 

no. Gr.V .D. 1169/50 Conf. d.d. 1 Decem
ber 1950, met twee bijlagen, onderwerp 
als in  margina, moge ik U hierbij doe-n 
toekomen een ui ttrel<,sel uit een r apport, 
opgemaakt door z, eveneens betrekking 
hebbend op de h avenstaking te .Amsterdam, 
naar de inhoud w aarvan ik U kortheids-
ha 1 ve moge 'Verwijzen. 

Voorwat de in bijlag e dezes genoemde 
D,.M. HOO�'T .f moge i k  U verwijzàn naar 
nrl.jn brief''no. Gr.V.D. 1229/50 Conf • 
d.d. 29 Augustus 1950. 

S.T. 



VEIU Gl:IEIIEBERI CH T. 

Datum Van het bericht: 
ltapf,Orteur: 

l December 1950. 

Van wie is het.bericht afkOO!Stig: contacten. 
be trouvrba ar. 
betrauwbaar. 

Betrouwbaarheid berichtgever: 
Betrouwbaarheid bericht: 
Welke acties zijn ondernomen: P.I.D. _l\msterdam wordt ingelicht.

gene. Met welke instanties wordt samengewerkt: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Onde.r.werp: Aanvulling op rapport d.d. 18.11.1950. 

• 

• 

I. Na het echec van de staking in de havenbedrijven, gerelateerd bij het
hiervorenaangebaalde rapport, viel aanvankelijk weinig activiteit van de
zijde der leiders der "Algemene Bedrijfsbond Transport" (.A.L>.T. = onder
afdeling van de E.V .c.) in het havengebied te .Amsterdam waar te nemen.
Het volgende verdient echter de aandacht:

/ 
, 

a • 

b. i .� 

b!I< 
�./ 

c. 

l 

Onder de havenarbeiders, die lid ZJ.Jn \Jan de .A.:a. T. en werk
zaam zijn bij de "Samenwerkende Haven-Bedrijven" te .Amsterdam,
valt een streven wqar te nemen om tewerk te worden gesteld
bij het kantoor van deze maatschappij, hetwelk het 1fostelijk
deel van de .Amsterdamse havens (o.a. Houthave.n, Minervabaven
en Ccehhaven) van havanarbeiders voorziet. In dit verband
wordt opg'41D:lrkt, dst de aa nhang van de .A.B.T. in genoemd
havengedeelte sterker wordt geacht dan in het overige haven
gebied. 

In het Westelijke havengebied zijn een tweetal arbeiders, 
genaamd J. Dirve n en G. Giliam, hie ma te noemen, zeer ac
tief voor dé �.B.T. én de c.�.N.
Giliam heeft zijn mede-arbeiders toegesproken en ren er op 
gewezen, dat het hun taak was om onder de arbeiders zo sterk 
mogelijke kernen te vormen, tsneinde i.v.m. de aanstaande huur
verhoging in Januari of li1ebruari 1951 een actie te kunn en ont
ketenen. Verder moesten de amdersdenkenden worden geintimi
deerd, o.a. door de z.g. maffers (werkwilligen tijdens w 
laatste staking) te negeren en dood te zwijgen. Vooral moest 
de indruk worden gevestigd, dat de C.P.N. en de J\.B.T. 
onda rks het met de staking geleden presti.ge-verlies, strijd
vaardig waren en bleven . 

Gelet op het onder b. gerelateerde worde de aandacht gevestigd 
op een artikel in het ëbgblad "Trouw", d.d. 27.11.50, geti-
teld: "Bere100n de communisten weer een staking?" en luidende 
als volgt: 
"Op een propaganda-vond van de af'deling Doetinchem van het Chr. 

Nat. Vakverbond zinsr::eelcle de secretaris van het C.i'l.V. de 
Heer C.J. van liîastrigt op de mogelijkheid dat December wn 
communist ische zijde hevenstakingen zullen warden uitgeloltt en 
men daarbij wellicht niet zou terugschriJêken voor de uitoefening 
ven krachtige pressie op de individuele arbeidersgezinnen. 

De p;rsonalia van J. Dirven en G. Giliam, genoemd onder I.b, zijn: 

Jacobus D I R V E N, 
geboren te J\msterdam, d.d. 24.4.94, Nederlander, van beroep 
havenarbeider, wooende te • .\msterdam, Violettenstraat 10 III, 
gehuwd met; Maria Elisabeth JANSEN, geboren te .Junsterdam, 
d.d. 2.5.98, wonende als voren.
Gegevens P.I .D. 11msterdam: Deelnemer Wethoudersstaking.

- �. -
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Geert GILIA:&l, 
.gebaren te 11msterdam, d.d • .30 • .5.06, Nederlander, V'an beroep 
havenarbeider, ongehuwd , wonende te mnsterdam, Tiengemeten-
straat 7. huis. 

Gegev ens P.I.D. 1\msterdam: Deelnemer Wethoudersstaking. 

J. Dirven en G. Giliam zijn terzà:ke hun onder I.b V'ermelde activiteit bij
bun werkgever ter verantwoording geroei:en en hierover ·onderhouden. 
Waar echter aan te nemen is, dat genoemde personen in deze niet op eigen
initiatief werkten, doch wellicht richtlijnen hadden ontvangen v an de zijde
der .A.B.T. zal aan hun activiteit bijzondere aandacnt worden geschonken
en eventuele bijzonderheden ï/Orden gerapporteerd. 

III. Voorivat be treft G. van der 1ierf, genoem:1 onder I.i\.,35, in het in  de aan
hef bie rva n vc rrne lde rapport d.d. 18 .11.1s, 50 va 1 t nog te vermelden, dat

h....· 
deze persoon bij de voorbereiding der staking in ,Augustus en Septanber 1950

rr regelmatig in gezelschap werd gezien van het bestuurshd väb de 11.E.T. 
genaamd D.Lr. Hooft, eenoemd in rapport d.d. 24.a.1950. 

/ Door een contact werd meermalen waargencmen, dat Hooft aan van der v'lef'f
'lr(t;t , . pamfletten . al"gLJ :î. an dat la a tstgeuoemde de ze tij de ns zijn we rkzaamhe den 
Qµ, 1:.""""' in de haven onder zijn medearbeiders ilaeft \ferspreid. 

q ·&·�tl,,,, � ....:,,,- Na het uitbreken der staking trod van der 1,erf niet meer op de voorgrond.

T.V • Eind November 1950 werden meerdere haven-arbeiders, die 'aengevolge v::in hun 
activiteit tijdens de jongste staking waren ontslagen, ,1eer in de rwvens te
werkgesteld. De namen dezer perso11en zullen t.z.t. worden gerapporteerd. 

Typ: 18. 
Coll.: 
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UITTREKSEL 

Uit : OD 1291 Naam: Algemene Bedrijfsbond Transport 

Voor: OD 169 11 Naam: Erkende stakingen 

Ag.nr: 121610 Afz. : ID Rotterda.m datum: 26-10-51 

/Verslal='! 
Aard van het stuk( Besl. ""l.edenverg'/i.dering va.n de ABT (EVO) te Jlotterdam.

N.B. Op Maandag 15 Ootober 1951,werd te 8.00 uur op het s.s. "Breda" liggende 
in de Ma�sha.ven, aan het terrein van de NV Thomsen•s Havenbedrijf door 107 
arbeiders begonnen met de lossing Vl'J.n ruwe suiker in balen van 80 k.g. met als 
opschrift 11Peru11 • In de loop der ochèend ga.ven verscheidene arbeiders te kennen, 
dat voor de lossing van deze suiker verhoogd taakloon moest worden betaald, even
als dit voor de lossing van Ouba-suiker contractueel vastgelegd is. Het werk 
werd echèèr, zonder dat de toezegging voor verhoogd taakloon werd gedaan normaal 
voortgezet • 

Te 13. 00 uur na. schafttijd werden door de EVC pa!Jlfletten verspreid, met als 
gevolg dat 66 arbeiders het werk weigeräen voort te zetten.41 arbeidêrs gingen te 
14. 30 uur wel aan het werk. De 66 stakende arbeiders hebben op 16 October 1951 
eveneens het werk. hervat, zonder het verhoogd taakloon werd ui tbetaa.ld. 

Bij het opkomen van de nachtploegen werd wederom een pamflet verspreid 
zonder dat de arbeiders hierop reageerden. 

Afschriften van de verspreide pamfletten zijn a�ngehecht. (einde) • 

Uitgetr. door: MA Op aanwijzing van: B V 

Datum: 15-11-51

! 40061 · '49 
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UITTREKSEL 

Uit OD 346 Naam : MAANDRAPPORTEN- ZUID-HOLLAMD 

Voor OD 169
11 

Naam:ERKENDE STAKINGEN Haven en transportbedrijven

Ag. nr: 122269 Afz. :rn Rotterdam Datum: 3-11-51

Aard van het stuk: 

Op Maandag 18·0otober brak in de na.middag een kortston
àige atakins uit onder het porooneel van Thomonn's Haven-· 
bedrijf aen ae,Maaehaven. Tachtig man (4 vaste on 76 losse 
ha.venarboide;s\} waron hierbij betrokken. Het is een ge-
bruik in de haven, dat voor ae loeoing van Cuba-suiker

(z.g. vuil werk) een v�rhoogd taakloon wordt nit�keArd. 
Het te loasen schip, éle ttBreda'', bleek e6hter met Peru
suiker gelaaen te zijn en derhalve nam �e �erkgeefster 
het standpunt in, ds.t �e arbeiders niet in a9nmerking 
kwamen voor dit verhoogde loon. Zonder dat de partijm 
tot overeenotemming hàdden kunnen geraken, �ord de ar9 
beid diezelfoe dag_ horva�

Uitgetr. door : J. v. D.

Datum: 28-1-52 

0 38 -10.000 èf> 10204 • S 1 

Op aanwijzing van : B III
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de havenarbeiders ît Vb4 1.

van Amsterdam en Rotterdam 

KAMERADEN, 

Onder druk van de· machtige eensgezinde strijd van de arbeiders heeft 
de regering het besluit moeten nemen om toe te staan, dat met ingang 
van 1 September 1950 de lonen e_n salarissen met 5 % worden verhoogd. 
De enorme slag, aan de Nederlandse reactie en haar handlangers toe
gebracht door de massaal gevoerde stakingsstrijd, heeft doel getroffen. 
De grootste waakzaamheid blijft echter geboden. De regering heeft voor 
de werkgevers de mogelijkheid opengelaten vrijstelling te verkrijgen 

· van het geven van de 5 % loonsverhoging. Aan de jonge werknemers,
welke ongehuwd en geen kostwinner zijn, worden slechts toezeggingen
gedaan en de prijzen zijn NIE'r aan banden gelegd. Toch moet worden
vastgesteld, dat de arbeiders een zeer belangrijke overwinning hebben
behaald.

Voor de moedige stakingsacties moest de reactie wijken
In dit verband krijgen de pogingen van de leiders der Uniebonden, om 
het succes van de door de werkers gevoerde strijd als resultaat van hun 
,,onderhandelingen" voor te stellen, een belachelijk aanzien. 
Het geeft ons, havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam, een gevoel 
van trots en grote voldoening door onze daadwerkelijke strijd, een grote 
bijdrage aan de totstandkoming van deze loonherziening te hebben ge
leverd. 

Elke onderschatting van de betekenis van de zware en rechtvaardige 
strijd, die wij hebben gevoerd, wordt thans door de toekenning van de 
5 % loonsverhoging volledig weerlegd. Thans moet er nauwlettend op 
worden toegezien, dat de loonsverhoging niet opnieuw ongedaan wordt 
gemaakt door verdere stijging van de kosten van het levensonderhoud. 

Zij zal moeten worden toegekend aan alle werknemers boven de · werkelijk verdiende 

e ionen, ongeacht hun leeftijd, met een minimum van 4 cent per uur. 

Het succes, dat wij hebben bevochten zal voor ons een aansporing moeten 
zijn om met kracht de strijd voort te zetten voor de terugkeer in het 
bedrijf van hen, op wie de havenbaronnen wraak hebben genomen voor 
hun nederlaag. 

Onze uitgesloten kameraden moeten in het bedrijf terugkeren! 

Zij streden met ons zij aan zij en velen van hen gingen vooraan in deze 
strijd. Op alle havenarbeiders rust de taak de strijd voor de terµgkeer 
van hen in de haven met vergrote kracht te voeren! 
Door onze gemeenschappelijke strijd wáren wij in staat een loonsver
hoging af te dwingen, door onze gemeenschappelijke strijd zullen wij ook 
in staat zijn onze uitgesloten kameraden in het b.edrijf te doen terug
keren. 

De stakingsleidingen van de 

Amsterdamse en Rotterdamse 

Havenarbeiders 
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vna.erwerp; ttaking 
de '.;ed. 

in het bedrijf van 
�. Jonk te rurmerend. 

·21 om. 19'1
-.... 

�� �'J-, vp 17 December 19.51 is bj.j het 'l'ransportbedrijf vi:_:r: 
i:eduwe Th. Jonk, .1.,eckerstraa t 3 te Purmerend een staking 
gebroken. 

0eze stakir.Lg omvat het gehele :personeel bestaande uit 
drie chauffeurs en tuee monteurs • 

... e staking is ë_ericht tegen het beleid van de bedrij1's
leider, de lone·.1 en àe arbeidsvoorwaarden. 

Bemiddeld wordt door de .; e11trale Transportarbeiders :Jond 
(r,lJV) en á.e Katholieke Transportarbeiders 3ond (I.:.J3). 

Deze bonden hebben zich acbter de staking gesteld. 
up 17 JecerL.ber 19.51 is door leden VPn het hoofdbestuur 

v�n deze bor�den en de s·l;akers enerzijds en de ,.;erkgever an
derzijds een bes:prekine gehouden. �eze bespreking had toen 
€,een resultaat. Cp 21 :Jecember 19.51 zal opnieuw een bespre
king worden gehouden. 

vnregeluatigheden hebbe� zich niet voorgedaan en zijn 
vermoedelijk ook niet te ver,:1achten. 

�urmerend, 19 December 1951. 

No.1385/443 -1951- V?,Rl'ROlJl,'lF,J4IJK. /f. 
Gezien en doorgezonden • 

.Amsterdam, 



iv-

1 No. 1385'/443-1951. V"SRTROUWF.LIJK. 

' 

Onderwerp: Staking bij ae Wed.JONK 
te Furmerena. 

In aansluiting op rn1Jn brief a.a. 14 J�nuari 1952 
onder boven aangehaald nurrlJ'T'.er, moge.ik U thans berich
ten , dat de staking bij het Transportbedrijf van de 
-red. Th. Jonk te PurmE>rend, officieel op 26 Januari
1952-is beëindigd.

Het personeel werd op één man na ontslagen. De 
stakingskassen keren niet Meer uit. Het ontslag moet 
als een repres:Ïaillemaatregel worden gezien. 

Ongeregeldheden hebben zich niet voorgedaan. 

Amsterdam, 11 Februari 195'2. 
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�_Q.A'�
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No.138?/443 -19?1- VERTROUWELLJ'K. t7b 3'J I

Onderwerp: Stakîng bij de VDed. JONK 
te Purmerenè. 

./:!. ''i, s-1, . P,l D />'1j_
·�A .l-i ,.,, 

1t'1 5 JAN 1952
-

ACD/ 1-1, 11rv

("'·· \ 
Onder verwijzing naar mijn schrijven d.d. 21 

December 1951, No.138?/443, moge ik U berivhten, 
dat het s�akenae personeel bij het transpo$"'tbe
drijf van de Wed. �ONK te Furmerena, begin Ja
nuari 19?2, door ae bedrijfsleider is ontsiagen. 
De bedrijfsleider heeft te kennen gegevën-�er
soheel niet weer in dienst te zullen nemen. Hij 
heeft voor het ontslaan van het personeel echter 
geen toestemming gevraagd aan het Arbeidsbureau te 
Purmerend. 

Het N.V.V. en ae K.A.B. staan nog steeds ach
ter ae staking en trachten een oplossing voor het 
geschil te vinden. Genoemde organisaties hebben 
het Arbeidsbureau te Purmerend verzocht, niet te 
bemiddelen bij een eventuele aanvraag om nieuw 
personeel voor het bedrijf van de Wed. Jonk. Het 
is waarschijnlijk, dat het Arbeiasbureau aan dit 
verzoek gevolg zal geven. 

Zoals in het aangehaalde schrijven werd be
richt, bestaat het stakende personeel uit vi,j't' man, 
waarvan vier zijn georganiseerd en wel in het N.:t_.v. 
en de K.A.B. Eén van de stakers is niet georgani
seerd, hij heeft begin Januari 19'.i2 een andere 
werkkring gevonden. 

Amsterdam, 14 Januari i952. 
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