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Burgemeester .Arnhem. A(D/ /l'f)'l'l
tJ/ �,z.v-b.lr

��-�;,, 

Geen. 

Geen. 
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DIENSTGEHEIM. 

Op 30 November 1951 is te Arnhem een vergadering belegd 
om te komen tot de oprichting van een zgn. Werklozencomité. 
Tevoren waren aan het gebouw, waar de Dienst voor Sociale iaken 

/
te Arnhem is gevestigd, aan de zich daar meldende werklozen 

' convocaties uitgereik4• Ongeveer �werklozen gaven aan de oproep
gehoor en woonden de vergadering bij. 

Deze vergadering stond onder leiding van A. � � 

t
fBerg, geboren 14-8-1925, bekend communist, E.V.C.-bestuurder 

, 1en raadslid te Arnhem. Tevens was aanwezig, H.W. � de Pol 
geboren 2-10-1921, eveneens E.V.C.-bestuurder te Arnhem. 

Eerstgenoemde zette in een uitvoerig betoog uiteen, 
dat de werkloosheid met de dag toeneemt, vooral onder de bouw-
vakarbeiders. De schuld hiervan lag, volgens spr., b� de aan de 
leï-'band van Amerika lopende Nederlandse Regering, die slaafs 
gevolg gaf aan de Amerikaanse eisen voor de oorlogsvoorbereiding. 
Spr. bracht de bekende communistische critiek op het regerings
beleid, speciaal op het gebied van het woningbouwvraagstuk. In 
dit verband herinnerde spreker aan de betoging, welke op Maandag 
24 December 1951 te Amsterdam wordt gehouden om kracht b� te 
zetten aan de eis van een gedwongen lening om in 1952, 50.000 
woningen te kunnen bouwen. Spr. zeide met deze eis twee vliegen 
in één klap te vangen, n.l. leningen van de woningnood en werk 
voor werkloze bouwvakarbeiders. 

Iets nieuws bracht spreker eigenlijk niet naar voren. 
Hierna richtte spr. zich tot de aanwezigen en z eide 

dat bovengenoemde eis en alle andere eisen en rechtvaardige 
verlangens van de arbeiders slechts verwezenlijkt konden worden 
als de arbeiders zich, zonder onderscheid van godsdienstige- of 
politieke levensopvatting nauw aaneensloten. Vooral voor de 
werkloze arbeiders achtte hij dit van groot belang, omdat het 
spook van de werkloosheid ook geen onderscheid maakt. Het nu 
op te richten werklozencomité was dan ook geen verlengstuk van i d� E.V.C. en nog minder een communistische instelling. Het 

l bestuur moest dan ook samengesteld worden uit leden van verschil
lende vakbonden, bij voorkeur vooral van N.V.V.-ers. 

Staande de vergadering werd een werklozencomité op
gericht. Ongeveer 20 aanwezigen gaven zich als lid op. 

Met de saoonstelling van een bestuur, wilde het niet 

{
erg vlotten, want niet-E.V.C.-ers werden vooralsnog niet bereid 
gevonden, deel van het bestuur uit te maken. Het voorlopig 

r, bestuur bestaat tot nog toe uit Van den Berg en Van de Pol. 
Het enige, op deze vergadering genomen besluit is, 

/ 
dat bij de desbetreffende gemeentelijke instanties, met alle

\ 
middelen zal worden aangedrongen op een kersttoelage voor de 
werklozen die in de overbruggingssteun zijn. 

Besloten werd tenslotte om, zo mogelijk de volgende week, 
(3 - 8 Dec. 1951), weer een vergadering te beleggen. 

De vergadering had, gezien het gehalte der aanwezigen, 
een vrij rustig en ordelijk verloop. Van veel animo om tot acties 
over te gaan, is niet gebleken. 

E I N D E. 4-12-1951.
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Bijgaand doe ik U een af�f t 
toekomen van een oproep dd. 11-12-1951 van
het voorlopige Arnhemse Werklozencomité 
betreffende een te houden vergadering op 
14 December a.s. 

xlAfzender: Johannes Hoff, geboren te Arnhem, 
16-4-1919 (secretaris van het comit6é), 
Gericht aan: Reint � der Molen geboren te
Assen 17-5-1919.

12-12-1951.
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AF SCH RI FT. 

Arnhem, 11 December 1951. 

Aan de Redactie van het Volksdagblad "De Waarheid", 
Raapopseweg 33, 
A r n h e m.-

Geachte Redactie, 

Hiermede nemen wij .. de vrijheid U uit te nodigen op de 
vergadering voor Arnhemse werkloze- en D.U.W.-arbeiders 
op 

Vrijdag 14 December a.s. in het nieuwe 

Geheelonthouderskoffiehuis (Doelenstraat) • 

Onderwerp: KERSTGRATIFICATIE 
1111 11 11111111 111111 1 1IlIl1111 1111 

Aanvang: 8 uur. 

Deze uitnodiging medebrengen. 

Hoogachtend, 

Voor het Voorl.Arnhemse Werklozen 
Comité, 

Waterkersstraat 15, 
Arnhem. 

J. Hoff 

Aan de redactie van "De Waarheid", 
Raapopseweg 33, 
Arnhem. 

Afz.: Waterkersstraat 15, 
Arnhem. 

(Secretaris. 



• 

Verbinding: No.12 
Doss.7.21-1. 
Onderwerp: Werkelozen Comité. 

Bijlage: a!'schri:tt pam:tlet. 

VERTROUWELIJK 

14 December 1951. 

Hierbij wordt toegezonden nafschri:t't 11 van een pamflet, 
uitgave va11 het"Werkelozen Comité 11 te 's-Gravenhage, zoaJ_s 
die op 12 December 1951 werden uitgereikt aan het kantour 
van de Dienst voor Sociale Zaken aan de Beijerss�raa�. De 
namen van de personen door wie de pamfletten werden uitge
reikt, zijn voorshands niet bekend geworaen. 

Alvorens het pamflet aan belanghebbenden aT te geven 
moesten dezen hun naam en adres op een J_1Jst piaa�sen. 
Hiervoor bleek weinig enthousiasme te bestaan. 

Omtrent de oprichting van het "Werklozen Comité" 
wordt verwezen naar dezerzijds bericht Doss.no.7/629 d.d. 
11 December 1951 en naar "De Waarheid" d.d. 8 .LJecemser 

Jl'/1951, Haagse Editie. (einde) 

!t, Jr 

(/'/,/.l,). !; /J.r 
t1r.d 
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A r s c h r i r t 

OPR O EP 

AAN DE VlERKELOZE ARBEIDERS VAN DEN HAAG. 

!'Il.AKKERS, 

De Vrijdag j.l. gehouden eerste werkelozenvergadering na 
de oorlog, he�ft aangetoond, dat het noodzakelijk is, dat de werke
loze arbeiders zich verenigen, teneinde aan de steeds meer om zich 
heen grijpende armoede paal en perk te stellen. 

Te dien einde heeft zich ui� de vergadering een comité gevormd 

hetwelk met alle middelen een actie onder de werkeloze arbeiders 

wil ontketenen. 

DAARTOE STELT HET COMITé ZICH VOOR BINNENKORT EEN GROTE OPENBARE 
VERGADERING TE BEL'?JGGEN VOOR ALLE WERKELOZEN IN DEN HA.AG, DUS ZO r-TEL

N.v.v.-, E.v.a.-, K.A.B.- en C.N.V.- GEORGANISEERDEN, zo OOK ONGE
ORGANISE'RDE WERK�LOZE ARBEIDERS.

ALS EERSTE STAP WORDT U ALLEN EEN PETITIONNEMENT VOORGEill GD, 

HETWELK BEOOGD, OM VOOR .ALLE WERKELOZE ARBEIDERS EEN K E R S T -

GRATIFICATIE TE DOEN VERSTREKKEN. 

TEKEN DUS DIT PETITIONNEMENT WAii!NEER HET U WORDT AANGEBODEN. 

HET IS IN ONS ALLER BELANG!!!!!!!!!!!! 

HET WERKELOZEN 

COMITé. 
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Datum: 15 December 1951. r 

Onderwerp: Verslag van een openbare vergadering van het "Voorlopig 
Arnhems Werklozen Comitá", gehouden te Arnhem op 14-12-1951. 

Datum van ontvangstbericht : 

Betrouwbaarheid berichtgever : 

Waardering bericht : 

Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie: 

Geen. 

Zeer betrouwbaar. 

Idem. 

Burgemeester en P.G.Arnhem • 

Geen. 

Geen. 
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VERTROUWELIJK. 

VERSLAG van een openbare vergadering van het "Voorlopig 
Arnhems Werklozen Comité", gehouden te Arnhem op 
14 December 1951. 

ZAALCAPACITEIT: ± 150 personen. 

AANWEZIG: 
18 personen, inclusief bestuur. 

Het bestuur had sinds de vergadering van Vrijdag 30 
November 1951 een wijziging ondergaan. De namen van twee der 
aanwezige bestuursleden, waaronder die van de fungerende 
voorzitter, zijn tot nog toe onbekend. Het derde bestuurs
lid is genaamd: 
HOFF Johannes, geboren 16-4-1919, wonende te Arnhem, Water
kersstraat 15, die secretaris is van het Comité en niet 
alleen als spreker optrad, doch ook practisch de leiding 
had van de vergadering. De zogenaamde voorzitter was ken
nelijk maar een stroman. 

Hoff hield een inleiding en schetste in de bekende 
communistische termen, de toestand van de werklozen, de om
vang van de werkloosheid en de oorzaken die de werkloosheid 
en de toeneming daarvan in de hand werken. Hierbij bracht hij 
niets nieuws naar voren. 

Vervolgens becritiseerde hij de Regering, het Gemeente
bestuur en de Dienst Sociale Zaken, die niets wilden doen om 
de nood van de werklozen ook maar iets te lenigen. Hij bleef 
met feitenmateriaal op de vlakte en zijn gehele betoog hing 
als los zand aan elkaar. Hij had de grootste moeite, zich 
fatsoenlijk uit te drukken en bij de pogingen daartoe viel 
hij meermalen uit zijn rol. 

Vervolgens zeide spreker dat het comit� neutraal is 
en dat werklozen van allerlei richting er bij aangesloten 
zijn. Ook het bestuur zou uit personen van verschillende 
richting bestaan, n.l. uit één N.V.V.-er, twee E.v.c.-ers 
en twee ongeorganiseerden. Spreker zeide hiervan dat de 
N.V.V.-er en één ongeorganiseerde op deze vergadering niet
aanwezig waren, daar beiden momenteel weer werkten in verband
met de drukte voor de feestdagen. Spreker zeide te hopen dat
er zich zoveel N.V.V.-ers, K.A.B.-ers en C.N.V.-ers zouden
melden, dat daaruit een comité gevormd kon worden, opdat
de E.V.C.-ers geheel konden terug treden. Dan zou "Het Vrije
Volk" ook geen reden meer hebben om een stukje te schrijven,
dat het werklozencomité onder leiding stond van het communis
tische raadslid Van den Berg�Spreker zeide, dat er niemand
van het bestuur van het N.V.V. mp die vergadering was geweest,
hoewel het uitgenodigd was en dat zé toch wisten dat Van den
Berg de leiding had gehad •. · Spreker vroeg zich af hoe zij dit
wisten, maar hij noemde het ·0-0k beschamend voor het N.V. V.,
dat de stoot tot een actie altijd van de zijde van de C.P.N.
moet komen.

"Maar", aldus spreker, "je ziet het nu. We hebben 
alle raadsfracties en alle besturen van de vakorganisaties 
een uitnodiging gestuurd en wat zie je? Alleen de C.P.N. is 
vertegenwoordigd en alleen de E.V.C. Die hebben wel belang 
bij onze strijd" • 
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VERTROUWELIJK. - 2 -

Hiermede beëindigde spreker zijn inleiding en gaf 
gelegenheid tot discussie, vragenstellen en tot het doen van 
voorstellen om tot actie te komen. 11 .A.ls ze dan niet op de 
vergaderingen willen komen, dan zullen wij op de een of andere 
manier hij hen komen, dus laat eens horen wat jullie er van 
denken", aldus besloot spr •• 

Van verschillende zijden werden toen voorstellen 
gedaan, als het persoonlijk gaan bezoeken van de fractie
voorzitters van de gemeenteraad, de besturen van de vak
bonden, de Directeur van Sociale Zaken en het College van 
B. en W. Ook werd het voorstel gedaan om een "hongerdemon
stratie" te houden voor een Kersttoeslag van 50%. Dit laatste
vond men voorlopig nog·te voorbarig,*men wilde althans eerst
het eerste voorstel uitvoeren en zo dit niet zou baten, dan
inderdaad een hongeroptocht organiseren. Wel werd verwacht,
dat de politie dan zou ingrijpen, maar men zou zich hierdoor
niet laten afschrikken, al kwam men ook met 1500 man.

Bij de discussie vroeg ook .A.. !.§:!! den Berg, geboren 
14-8-192.5 die, met het andere C.P.N.-raadslid, J.C. Dreck
schmidt, de C.P.N. vertegenwoordigde, het woord.

Hij zeide verheugd te zijn een uitnodiging tot het 
bijwonen van deze vergadering te hebben ontvangen en hij ver
zekerde dat de C.P.N. veel belangstelling had voor het lot 
van de werklozen. Zijn betoog, dat nu volgde, was een zuivere 
politieke inleiding, die eigenlijk van de bestuurstafel af 
had moeten komen. Hij ging vrij diep in op de toestand van de 
werklozen en op de oorzaken van de werkloosheid. Hij zegde 
alle steun toe van de C.P�. en stelde voor dat, als straks 
de begrotingsdebatten in de Gemeenteraad werden gehouden, 
de werklozen in groten getale op de publieke tribune aanwe
zig moesten zijn. Zij zouden dan kunnen horen wie van de 
partijen in de Gemeenteraad werkelijk voor hun belangen op
kwaIJl.en en de niet-communisten zouden dan tevens kunnen horen, 
hoe de raadsleden, die zij zelf hadgen gekozen, nu hun belan
gen verwaarloosden. 

Na nog wat heen en weer gepraat over de te voeren 
acties, deelde Hoff mede dat er na. afloop gelegenheid was, 
zich op te geveÏÏoÏÏÏ delegaties te vormen, die straks genoemde 
instanties zouden gaan bezoeken. 

Hiermede was de vergadering die een rustig en ordeljjk 
verloop had, afgelopen. 

De aanwezigen waren practisch allen bekende communis
ten en/of E.V.C.-ers. Voor zover kon worden nagegaan, was 
van de niet-communistische raadsfracties, vakbonden en pers, 
die wel waren uitgenodigd, niemand aanwezig. 

EIND E. 15-12-1951.
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Op Vrijdag, 21 December 1951, te ,.,-1�, is er door 
de E.V.C. alhier, in Den Burcht te Leiden een openbare 

vergadering gehouden, welke in hoofdzaak was belegd voor 
werklozen. Aanwezig waren 19 personen. Zaalruimte 150 
zitplaatsen. Als spreker trad op Gerrit SChO.uI;, geb. te 
Zaandam, 24-8-15, wonende te Zaandam. De vergadering 

\ werd geopend door 1,Jillem Frederik van RIET, geb. te Lei
den, 5-11-08, wonende te Leiden, Wiare 68. Deze sprak er 
zijn teleurstelling over uit, dat er zo weinig bela,ng
stelling bestond voor deze vergadering. Er zijn in Lei
den 4000 werklozen, maar dat zou je niet zeggen aan dit 
vergaderingsbezoek, aldus Van RI�T. Hierna gaf hij aan 
SCHOEN voornoemd het woord. In een rede van 1 uur, hekel 
de deze spreker op de bekende wijze, de Regeringspoli
tiek, welke is afgestemd op de voorbereiding van een 
nieuwe oorlog. Spreker deed het voorstel, om een Leids 
werklozen Comi t� 'op_ b�_g.� basis op te richten. Bierin 
moeten zitting nemen leden van alle bestaande organisa
tie's. Zodra dit Comitè is opgericht,aldus spreker, moe
ten er handtekeningen van Leidse werklozen worden verza--
meld en een verE?_ek.worden ingediend oij het Gemeente-
bestuur om een Kerst-gratificatie aan de Leidse werklo
zen te verstrekken. Spreker wees op de actie, welke voor 
dit zelfde doel te 's-Gravenhage gaande is en waar in 
korte tijd 3000 handtekeningen verzameld zijn. Nadat 
spreker zijn rede beeindigd had, deelde de aanwezige com 

o.�"";k\J)(.fmunist Nicolaas JONG.BLO�D, geb. te Hillegom, 6-12-06,
- wonende te Leiden, Levendaal 94, mede, dat hij bereid

zitting te nemen in een dergelijk op te richten comitè. 
Getracht zal worden een comitè op brede basis op te rich
ten, uitsluitend met het doel een Kerst-gratificatie te 
verkrijgen voor de Leidse werklozen. Te 16 uur werd de 
bijeenkomst door Van RIET gesloten, nadat eerst nog een 
p·rotestmotie was aangenomen tegen het Ambtenaren-verbod. 
Deze motie zal ter kennis van de Regering 
Het geheel had een ordelijk verloop. 

Leiden, 24 December 1951. 
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K.-��-, �;, 
Op Donderdag� December 1951 te 14.00 uur werd� 

Amico, Nieuwstraat 30 te 's-Gravenhage, door het Werkelo
zen Comit; (E.V.C.) een vergadering gehouden. 

Aanwezig plm. 1.QQ personen, voornamelijk bouwvakarbei
ders. 

f 
Zaalcapaciteit 375 personen. 
Achter de bestuurstafel had een vijftal personen, all 

circa 30 jaar oud, plaats genomen. 
De voorzitter, zekere BRINKHUIS,(mogelijk is bedoeld 

lHenr.i Jacques BRIHKHUIS, Den Haag 5-10-'18, met//selaar en 
wonende Van der Neerstraat 141/III te 's-Gravenhage,re�ds 
bekend) opende de ve�gadering. Hij wekte de aanwezige ar
beiders op, zich te verenigen zoals dat tijdens de staking 
bij Boele en van Eesteren is gebeurd. De Uniebonden heboen 
geen aandeel in de strijd voor de werkelozen en doen even
min moeite om voor de werkelozen een kerstgrati1'icatie te 
verkrijgen. 

Vervolgens gaf één der onbekend gebleven bes:tuursleden 
een korte uiteenzetting over het werkà.ozen vraagstuk. De 
Regering draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Het bouwe 
van woningen wordt vertraagd en grote kapitalen worden voor 
de defensie besteed, aldus deze spreker. 

Van de geboden gelegenheid tot discussie maakte het 
Gemeenteraadslid Huib HOVENS (bij U bekend) gebruik. 

Hij liet zich in afkeurende zin uit over de verplich
ting tot het opnemen van 2 vacantiesnipperdagen door de 
werkelozen, wadrvoor men de vacantiebonr1en moet inwis:::,elen, 
HOVENS noemde dit "zakkenrollerij" van de Regering(ap]!laus). 

HOVENS betreurde het, dat op deze vergadering 
tegenwoordigers waren van de uitgenodigde besturen der 
bonden. 

Tenslot�e gewaagde spreker met voldoening van het 
dat tijdens het inzamelen van gelden voor de werkelozen op 
Dinsdag 18 December 1951, nabij het Gem. Bureau voor Werke

lozenzorg in de Beijersstraat, het één der werkelozen 
gelukte 
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gelukte, een door de politie inbeslaggenomen collectebus 

met inhoud, in veiligheid te brengen. 
Op voorstel van de voorzitter werd uit de vergadering 

, ,

een uit zes personen bestaand comite gevormd. Dit comite 

ging na at'loop der vergadering onder leiding van Huib 

HOVE'NS naar deBurgemeester, om te eisen da� de regeling 
der snipperdagen ongedaan wordt gemaakt en dat aan 

lozen een kerstgratificatie wordt verstrekt. 
' 

Van laatstbedoeld comite maakte deel uit de U bekende 
Leonardus Arnoldus Eendricus SIMONIS, geboren te 's-Graven

hage 1 Mei 1911, wonende Stortenbekerstraat 141 te 's-Gra

venhage. 
SilIONIS mu lid zijn van het N.v.v.

Op de vergadering, die te 15.15 uur werd geslot en, 
gaven zich acht personen op om Maandag 24 December 1951 

deel te nemen aan de demonstratie te Amsterdam, voor de 

bouw van 50.000 woningen. De E.v.c; ·stelt de deelnemers 

in de gelegenJ:).eid per autobus gra�is naar .Amsterdam te 

gaan. Plaats en tijd van vertrek hiervoor zul�en nog nader 

M worden bekend gemaakt. (Einde). 
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Verbinding 6 heeft de eer U fiet·volgende te be�en: 
Op Donderdag,27 December 1951,te 14.30 tmr,uerd door de afd. 

Delft van de E.V.C. een grote openbare vergadering belegd in 
de zaal van Hotel Wilhelmina te Delft. 

Voor de2e vergadering nerden opgeroepen alle erkloze ar

beiders van Delft om zich te verzetten tegen verdere werkloos 
heid en een extra uitkering voor de feestdagen. 
Als spreker was voor deze vergadering uitgenodigd het hoofd

bestuurslid van de E.V.C. Hendricus Jacobus NOOTER,geboren 
te Amsterdam,20 November 1920,nonende te Rotterdam. 

De aanvragers voor deze vergadering naren: 

K I Adrianus Gerardus REIJGERSBERG,. 
geboren te Delft,11 Februari 1919,als voorzitter; 

Lucas MULHUIJZEN,. 
geboren te Delft,30 Juni 1907,als secretaris;en 

'/.. Petrus de ROO, • 
geboren te Delft,21 Juni 1896,als penningmeester van de E.V.C 

afdeling Delft. 
Te 15.30 uur waren nog slechts 10 personen aanwezig,hieron-

-

der begrepen bestuur en spreker en men besloot de vergadering 
geen doorgang te doen vinden. Men knam overeen lijsten te ver 
zamelen met handtekeningen van werkloze arbeiders en deze 
aan te bieden Ban het Gêmeente5es"t1nl Delft. 

Op Vrijdag,28 December 1951,nerd hieraan door enige perso
nen gewerkt aan de ingang van het lokaal waar steun in ont
vangst werd genomen en als resultaat hiervan werden op die 
dag te 15.00 uur,4 lijsten waarop in totaal 89 handtekenin�en 
stonden,aangeboden aan het @emeentebestuur van Delft. 

De lijsten nerden aangeboden door een aangenezen commissie 
zich nomende. "WERKELOZEN-ACTIE-c<nH'fE " bestaande uit Mu.1-I 

piuijzen voornoemd, Hendrik v�n VELZEN;geboren te Delft,2 No
vember 1921,fabrieksarbeider,vvonend·e Molslaan 141 te Delft,e 

f Nicolaas MULDER, geboren te Wijk aan Zee, gem.Bevernijk, 26 

Maart 1917.sóhilder,wonende Voorstreat 2'9 te Delft. 

Een fmto copie van deze lijsten gaat hierbij. 
De aanbieding geschiedde zonder dat zich daarbij wanordeli 

heden voordeden. Verbinding 6. 
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�PORT VAI.if KB 
• t; 13 --- 7)/. u tl/. ;l,,t. 3 

AAN HB B III BV 
No:}. 3809 

KEW :

ç[�·1r/
V ;Jf ,/.U\

-:-

, O J�. 1952 
Betr.: INVLOED C.P.N. EN E.v.c.

\ ACDj ./;i1/II
tJJ/� 

Typ.C. 
,/.1.r; 

Van goed ingevóefrde zijde ontvingen wij onderstaand 
rapport. 

De invloed van de C.P.N.en E.V.C. wordt groter 
onder de arbeiders om de volgende redenen. 
a. Onrustverwekkende omvang der w�rkloosheid. Het idee der

arbeiders, wat ik steeds controleren kan, is, dat de 
oplossing weer een oorlog zal zijn. Zij redeneren als volgt:
De Duitse bezetting hebben we leren kennen. De beloften door 
de Nederlandse Regering gedaalill. vanuit Londen,worden niet 
nagekomen. Als dank voor de doorgestane ellende krijgen wij
de werkloosheid. Laat de Rus maar komen, te verliezen hebben 
wij toch niets meer. 

b. de aansporing van B.BRANDSEN tot grotere activiteit zal in
de loop vap enkele maanden wel'· blijken. Houdt U de Hoekse
straat 53ymaar in de gaten. Grotere activiteit in de bedrijven 
in niet direct te verwachten. Arbeiders in de bedrijven 
houden zich uiterlijk koest om de angst voor ontslag. Revolu
tionnaire krachten in de fabriek hebben opdracht zich koest 
te houden om eventuele massale ontevredenheid aan te wakkeren 
en verder te leiden. 
huidige ledentalsterkte der E. V .C. in �l��g_ ligt
tussen 90 en 100.(Zie in verband met he iervoren 
het schrijven No. 122400 d.d. 22 November 1951 van 
Ministerie van Binnenlandse Zaken). 

momenteel 
vermelde 
hs3t 
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RAPPORT VAN KB 
AAN HB B III BV KEW 

No.: 3810 

Betr.: WERKLOZEN-ACTIE-COMITE TE TILBURG
Typ.C. 

Donderdag G:;" Dec� waren in Hoeksestraat
53 te Tilburg bijeen: 

"-IJ.HORSTEN Sr., Hoefstraat 8 
p<...lToon STOKKERMANS, Molenstraat 54 
x.1VAN DILLEN, Valkenierstraat 46 
K.JPiet SMULDERS,voorheen het liefje van Wed. DE WIT, 

iii:tmet een nieuwe ster aanwezig, voorheen wonende 
van derAastraat 29 en thans wonende Groenstraat 216 

/IA.A.BERGHUIS, voor heen wonende Bomstraat 24, thans 
wonende Rob van Spaendonkstraat 11 en een baasje van

/ J± 50 jaar, genaamd,:_VAN ES.Laatstgenoemde loopt 
mank en is een ex-sigarenmaker. 

Men verwachtte nog meer mensen doch deze zijn niet 
gekomen. Men is gekomen tot een voorlopig0Verklozen�acti_g) comité, 
correspondentieadres::> STOKKERMANS, Molenstraat 54 • .c;en schrijven 
namens dit comité werd gezonden aan B.& W. om voor werklozen 
en DUW-arbeiders een Kerstgratificatie los te krijgen. Dit is 
de eerste stap. 

Een ontwerp-manifest werd opgesteld waarin de 
geboorte van het Actie-comité wordt gemeld en het doel er van. 
Doel is: Goedkope boter, goedkoop vlees, voorrang van vrijbank
vlees, gratis cokes van gasfabriek. Ontspanningsavonden en midda
gen door middel van film, schaken, dammen enz. 

Het eigenlijke doel is natuurlijk andere mensen 
onder controle te krijgen en op te voeden in revolutionnaire zin
en grieven aan te wakkeren. 

Het pamflet zou.-1de daarop volgende week worden 
uitgezet aan werklozen en DUW arbeiders. netgehele geval iB 
momenteel in handen van J.HORSTEN Sr. en ST@KKERMANS. 

KB, 9 Januari 1953J 
��-------... --��·� ... ,-,..Àt---

� '4EEN ACTIE zonder c;J;::_, .::.J 
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Voor HB. B III, B V en :ICEW

No. 3836 

Betr.: WERKLOZEN ACTIE COMITt TE TILBURG

Typ.: B. 

7).r /J.,- I ar 1 
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----- ï o.r. .r� d..t. . .J'f 
· 1 0 JAN. 1952 ..,()(.
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ACD//�/JJ/ 1

,�?.-�á
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Uit betrouwbare bron werd onderstaand rapport ont
vangen van een vergadering van het Werklozen Actie Comité op Vrijdag
21 December j.l. in Ons Huis, Hoeksestraat te Tilburg. 

Aanwezig: 40 personen, waarvan ongeveer 10 E.V.C.ers.
Het zijn grotendeels DUW arbeiders. Inleider: Van Raamsdonk, .Amster
dam. Vrijgestelde der E.V.C., iemand die de vergadering kan mee
slepen. Er waren veel discussianten. Ontevredenheid was groot en 
kwam tot uitdrukking in de grote bijval van allen. Zij zijn het 
allen eens, dat het Comité goed werk kan verrichten. Met luide uit
roepen gesteu.�d wordt door de vergadering besloten om allen aanwezig
te zijn op de Raadsvergadering van Vrijdag 28 December a.s. 

Men zal zoveel mogelijk mensen mee zien te slepen • 
Loopt alles zo men het zich voorstelt, dan kurmen 40 à 50 personen
aanwezig zijn. Dit ter ondersteuning van het verzoek om de Kerst-
gratificatie en de no

�
j
� ..,. qr.::r.::N AC.�rtr.:: 7.onder overleg met K.B. \ 

TT • O .., anuari 1952. �� ::; � ,
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Verslag politieke gebeurtenissen over 
de maar.d Dece�ber 1951. 

_LJ!L
(':'/. ,-j . ....,, 

\0 jAN l��-2 

R a_ p po r t. (;.öj i2.lf!!_� 
Op �olitiek gebied is het in de a·5elo�en 

ffiaand alhier zeer ruétig geweest • 
. - .... 

De Goudse afdelingen van de C. ;.;�. en de E.·..r.c. 

ben geen bijzondere activiteit aan de dag gelegd. 
Öp Vrijdag 7 December 1951 werd door de.afd. 

Gouda van de N.V. B. eer.. St. :acolaasfe.c-st georgani
seerd voor de kinderen in het cafb-restaurant De 
Beursklok aan de '.;arkt te Gouda. Aanwezi6 waren 
circa 230 kinderen. De fil�dienst van De aarh�id 

vertoonde enkele tekenfilmpjes, tertJijl ·de kindPren 
5etractAerd werden op chocolademelk net een borst

plaat en een koek. 3ijzonderheden hebben zich niet 
voorgedaan. 

Overigens 11verden er geen bijeenkomste!l of ver
gaderingen gehouden. 

I,e toe�tand in de Goud.se industrie is nog 
niet veel ver�eterd. 
Dij de firma Spit en van Cats z '_jn inr.:idd8ls reeds 
80 man personeel ontslagen. Dit be .rijf 11eeft al
hier de grootste moeilijkheden. r;r zijn �u noE; 60 

;;)ersona1 in dienst. J.F.eer<lere ontslagen worden 1üj de
ze fabriek niet verwacht, daar het thans noi in 
dienst zijnde p�rboneel wel gcnoeien·zal nemen �et 
een hehoorli.jke loonsverla1-;ing" Doen zij dit niet 
,Jan zal het bedrijf gesloten moeten worden. 

Het totaal aantal �erkzoekenden b�draagt 
ttans circa G50 pe�sonen. 

_, De beke;1cle Lee1..1.VJis maakt van/gelebenl1.eid ge-
}.J-::·nik, ·,,anneer de �.1-:. tkerinF,en aan d-e v;erklozen 111or
,.�en gedaan, om in de hal van het t;e1:ouw propaganda 

voor de E:.v.c. te mriken. Veel succes heeft hij tot 
op h, den niet kunnen boeken. 

Gouda, 8 ]anuari 1952. 

.,) 
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DIENSTGEHEIM 
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Onderwerp: MAANDOVERZICHT 
ingevolge aanschrijving 
Nr.E.X.81834,dd.17-3-50 

15 Januari 1952 

\ 

UA.AlfOOV'.iillZICBT DECElIBER 1951 

1. Extremistische activiteit
niet vermeld in incidentele rapporten:

a. Colportage:

In December was de openlijke colportage met communistische
bladen minder actief dan de vorige maand. 

Colportaee werd waar8eno�en net de nummers van "De Waarheid" 
van 7-12-51: Resolutie dage]ijks Bestu11.r CPN over Partijscholing 

10-12-51 : Kationale Vredesconfere�tie Amsterdam.
17-12-51: Conferentie van Commtm.isten te Amsterdam.
18-12-51: Dicussie en slotwoord van Paul de Gront öp

Conferentie van Colm'lUnisT,en te Amsterdam. 
"De Waarheid" van 1a ... 12-51 berichtte omlijnd dat op 17-12-51 

met de colportage een record-hoogte was bereikt. 
Op 20-12-51 werd gecolporteerd met het.we0kblad "Jeugd",. met 

het z.g. Piet van Staveren-numtr1er van 22-12-51. 
Colporgage met andere communistische bladen werd in December 

niet waargenomen. 
Op de Zaterdagen werd gecolporteerd met "De Wachttoren" 

en "Ontwaakt'' door leden Va.!l Jehova's Getuigen. 

b. Aet i vi tei t:

DE WAARHEID:

Over de activiteit van "De Waarheid" in 1951 zonden wij U
een afzonderlijke melding onder Hr. 3, d.d. 8-1-52. 

ARCORBERICBTEN uit Beverwijk kwamen in December niet in "De 
Waarheid" voor. 

PLAATSELIJK NIF..'UWS: beperkte zich tot enkele bedrijfsberichten 
a. 16-12-51: SU�erol�fabrieken Beverwijk
b. 13•12-51 en 29-12-51 Hoogoven
e. 7-12-51: Visfabriek te Beverwijk.

In het laatste artikel dat handelde over de toestanden op
deze fabriek werd critiek uitgeoe�end op het beleid van B & W
en onder de onderkop "Aotie zal beslissing versnellen" geschreven 

"Nu het college van B en W zo dn.idelijk zijn te.,-.. enzin toont 
om maatreeelen te treffen, zal de bevolking zel� in actie 
dienen te komen. " 

Het plaatselijk blad "De Kenne.ner" kwam in haar nummer van 
12-12-51 hiertegen in het geweer. (Zie bijlage 6).

ADVERTEERDERS: Deze nB.I!len in December niet toe. Er adverteer
den deze maand 4 middenst�..nders in "De WaR.rheid". Een van hen 
plaatste 4 advertenties, àn drie éán, w.o. slechts 1 ieuwjaars
advertentie in het num!!ler van 31-12-51. 

OVer de acties "WERFACTIE 5000 ABO�.NE'S" en :tVBRSTERXT DE 
WAARHEID VOOR DE VERKIEZINGEN" werden in December geen nieuwe 
bijzonderheden bekend. 
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2. 
nne Waarheid" besteedde in December veel aandacht aan 

de klokkénk.westie in het naburige Uitgeest, o.a. uitvoerig 
in há.a.r nummer van 11-12-51. 

Gelden die de redactie voor een fonds te Uitgeest ontving, 
werden, volgens een publicatie, doorgezonden naar Uitgeest. 

CPB: 

Op de Donderdagen in December hield het CFK-Adviesbureau 
zitting in het Waarheidsgebouw van 18.45 - 20.00 uur. 

Aotieve actie met "verkiezingsbusjes" werd ook in December 
niet geconstateerd. 

Op 20-12-51 hield de a:f'deling Beverwijk CPJr een films.vond. 
(Jlelding 6os. d.d. 20-12-51). 

Op 18-12-51 werd bekend gemaakt dat een nieuw Ambtenaren
verbod was afgekondigd, waarbij de CPN, ABC, AJJJV, 1IVB en de EVC 
en de dàarb.ij aangesloten bedrijf'sbonden tot voor ambtenaren 
verboden verenigingen werden verklaard. Het CP -Manifest, dat 
hierover verscheen, en voor welke verspreiding "De Waarheidn 
van 20-12-51 de partij-afdelingen opriep; werd tot op heden te 
�everwijk nog niet verspreid. 

Aan d-e CPlf-actie voor een Kersgratificatie wijdde het 
:plaatselijk blad "De Kenne-:ncr" in he.ar nll!filller van 15-12-51 een 
artikel, dat als bijlage 8 bij dit UC wordt gevoegd. 

Hetzelfde blad sehreet' op 19-12-51 een anti-communistisch 
artikel 1.v.m, het Ambtenarenverbod� (Zie bijlage 9). 

ANJV: 

De ,üfJV-aetiviteit was in December en ook nadien hoofdzake
lijk gericht op het ageren v� de gevangenschap van Piet van
St averen. f · 

Op de CPN-filmavond werd met het eerder genoemde "Piet vanStaveren-�..mmer" in de zaal gecolporteerd k 10 cent, terwijl
op een ABC-Cabaretavond, die alhier op 10-1-52 werd gehouden, 
actief gewerkt werd met de "Piet v-an Staveren-kaarten" • 

JEDERLA!D0USSR: 

.Buiten de gebruikelijke ledenwerfactie op haar bijeenkomsten 
werd te �everwijk nog geen extra. ledenwerfactie waargenomen. 
In December hield de pl�..atselijke afdeling geen bijeenkomst. 

Op 1-1-52 verscheen het orgaan "NU" in een groter �ormaat 
en ·werd bekend gemtW.kt dat op 17-12-51 sinds September 1951 
6000 nieuwe leden en lezers waren gewonnen. 

ABC: 

Op 10-1-52 hield de afdeling ABC te Beverwijk een Cabaret
avond. (Melding 33, d.d. 10-1-52). Het bestuur 1952 werd daarin 
vermeld. 

I.V.13.:

Op 15-12-51 hield de afdeling Beverwijk van de Int. Ver.
Bellamy; met andere organisaties een gezamenlijke FilI1avond. 

VREDESCOMI TE: 

Ons werd medegedeeld dat leden van het bestuur van het plaat
selijk Vredesoomite deelgenomon he1Jben aan de Xat.ione.le Vredes
conferentie die op 9-12-51 te Amsterdam werd gehouden. 11De LiniP 
van 14-12-51 schreef' een uitvoerige beschouwing over deze 
bijeenkomst. De plaatselijke "Kennerner" van 12-12-51 schreef 
eveneens een beschouwing. (Zie bijlage 6). 
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E.v.c.:

Bij de verspreiding van "De Waarheid" op 4-12-51 werd 
propaganda gemaakt voor de twee landelijke EVC-bijeenkomsten 
die op 24-12-51 te Amsterdam werden gehouden. Hiervoor werd

door de EVC te Eeverwijk op 29-11-51 reeds een pamflet versprei 
De propaganda werd mede nog gevoerd bij de colportage van "De 
Waarheid" met het nummer van 28-12-51, waarin opgenomen het 
artikel: "Haakt de EVC tot een sterk strijdapparaatt• Deze 
propaganda gold voor de 2�daagse bijeenkomst van het EVC-kader 
te Amsterdam op 29 en 30-12-51. 

Voor de bijeenkomsten op 24-12-51 werden op 22-12-51 te 
Beverwijk wederom pamfletten verspreid, waarvan wij U als 
bijlage leen exemplaar doen toekomen. 

Op 17-12-51 zagen wij dat in de voormiddag bij het Bureau 
van Sociale Zaken te .Beverwijk een gestencild pamflet werd uit
gereikt door: 

1. Jetze Talsma, geboren Smalllngerla.nd 23-5-1909,chauffeur,
wonende Beverwijk, Graafwijkstraat 18, en

2. Johannes Anthonius Limburg, geboren Amsterdam 17-8-1903,
arbeider� wonende Eeverwijk, Romerkorkweg 63,
beiden lid CPK en gemeld.

De tekst van het pamflet was als volgt: 

"EElffiEIDS VAKCEHTRALE AFD. �J<.,""VI:;RWIJK EN YLITTIDEI" 

OPROEP AAN DE WERKLOZEN VAK BEVBR".vIJK Er I.rur.ITDE 

L.S.

Er wa,irt �n spook door ons land, het spook der werkloosheid.
De werkloosheid in ons land bed.raagt reeds thans 122.000,terwijl 
tuinduizende andere a.rbeiders,die nu nog werken het zwaard van 
de werkloosheid boven het hoo�d hangt. 

Terwijl er een sohrijnend gebrek is aan woningen, wordt er 
veel te weinig gebouwd, waardoor tienduizende bouwvakarbeiders 
op de bikkels lopen. 

De nood van de ouden van dagen die als bijsteun een fooitje 
krijgen, is dik\,ijls zo erg. dat het als een sohande mag worden

· gerekend in ons land waar de grote ondernemers millioenen en
milliarden wo�den weggesmeten voor een onzinnige bewapening,
een bewapening die nergens anders voor dient à.an de wapenfabrik

1 ten nos �ijker te maken als ze reeds zijn. 
:Kameraden, 
Teneinde woningen en werk te krijgen, roepen wij U op: 
:BEZOEKT OP llAAifDAB 24 DECEM.BER a.s. DE GROTE LANDELIJll 

DEMONSTRATIE IN DE APOLLOP...AL T� A1-STERD.W" 
Voor 50.000 woningen en een gedwongen geldlening voor de 

woningbouw. 
Kameraden, werklozen, 
Het Kerstfeest nadert, en zal het ook in Uw gezin Kerstfeest 

r;ijn? 
Dit ligt voor een groot deel aan Uzelf! 
EIST VAN DE GEMEElfTE EEN KERSTGRATIFICATIE VAli lilllUUM 50 " 

VAN UW WEKELIJKSE STEUXBEDRAG, (resp. IllOME ) 
Organiseert hiervoor een petitionement in onze Gemeente. 
Tenslotte nodigen wij U hierbij uit tot een ·vergndering 

over bovenstaande dringende eis. 
OP DINSDAG 18 DECEMBER a.s. Il DE MEIDOORHSTRAAT P.O 26 

TE YMUIDEI. Aanvang half drie precies. 
OP WOENSDAG 19 DEC..ti:l413ER a.s. II HET EVC GEBOUW KO?ITWGSTR 5 

TE BEVERWIJK. Aanvang halt drie precies. 
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4. 
V9or 50.000 woningen in 1952. Voor een gedwongen geldlening 

van 300 m1111oen. Tegen werkloosheid en honger, voor een Kerst
teest van min 50 %. 

Weest allen om half drie present!!!!! 
Het Bestuur 

DE ARBEIDERS WERKZAAM Ilf Dl,l; DUW roepen wij op, om

Maandagavond 17 Dec. -aanwezig te zijn, om 8 uur Koningat.raat 5 
te :Beverwijk. 

Waar ons werd medegedeeld zijn de aangekondigde EVC-bijeen
komsten, in dit pamflet genoemd* inderdaad gehouden. 

Op l!aandag 31-12-51 werden EVC-pamfletten, als bijlage 1 
b\jgevoegd, om verschillende winkelramen geplakt gevonden, in 
de gemeente Beverwijk. 

Het plaatselijk blad "De Kennemer" van 2-1-52 schreef 
hiertegen enkele felle opmerkingen. (Zie bijlage 12). 

c " Oorzaken: 

De oorgaken van de mindere activiteit van Qe extreme 
plaatselijke organisaties, zien wij in het :f'eit dat de maand 
December. door eijn vele feestdagen, meer men maand is die 
een groot deel van ons volk liever in zijn gezin dan in het 
openbaar doorbrengt. 

d. Commentaar op bezoek aan vergaderingen:

Dit luiàt niet anders dan in onze afzonderlijke meldingen
reeds werd gemeld. 

e. Stemming vergo.de:r.ingen:

Deze was ru.s�ig en werd reeds in de afzonderlijke meldingen
weergegeven. 

f. Stemming bevolking:

De stenu.lling van de bevolking, hoewel ook in Deceml er rustig
werd wederom beinvlocd door een aantal aangekondigde prijsver
hogingen, w.o. boter, spoortarioven, posttarieven, suiker,koffi 

Sterk de aandacht trok het op 17-12-51 afgekondigde Ambtena 
renverbod. Niet minder ove:rigens de toenemende werkloosheid. 

In d.e vakorga.nisatie3 werden ook plaatselijk deze nationale 
aangelegenheden herhaaldelijk behandeld. 

Op internationaal terrein waren het vooral de toenemende 
kraoht van Atlantische Strijdkrachten, de vlucht van de Rus
sische atoomspecialist. Kolonel Astnchof, naar het Westen, de 
ziekte van Stalin en de benoemlng vnn het driemanschap Molotof' 
!eria-llalenkof tot eventuele opvolgers van Stalin, die de aan
dacht van velen trokken. met daarnaast de dood van Litwinof en
de eindeloze onderhandelingen in Korea.

Op de laatste dag van het jaar werden alle bijzondere ge
beurteniseen van 19511n de dagblad;pers nog eens onder de aan
dacht van de bevolking gebracht. 

Over de betekenis van 1951 voor Nederland sbhreef het plaat 
selijk dagblad "Kennemerland" in haar oudejaarsnummer een uit� 
voerig artikel dat wij als bijlage 2 bij dit MO. voegen. 

g. Stemming, arbeidslust of onrust in bedrijven:

Onrust kwam in December op de plaatselijke bedrijven niet
voor. De arbeidslust was normaal te noemen; de stemming niet 
ongunstig. 

Onder de Hoogoven-arbeiders waren het vooral de volgende 
publicaties in "De Waarheid" die de aandacht trokken: 
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a. 12-12-51 n�ouwvakarbeiders op schandelijke wijze
verraden", waarbij nogmaals de staking van Boele en
van Eesteren naar voren werd gebracht.

b. 1,-12-51 Een arcor-bericht over Hoogoven-arbeiders uit
Zaandam.

c. 29-.12-51 de beide publicaties: 11 Steeda grovere willekeur
bij Hoogoven-directie" en het Hoogovenbericht uit Bever
wijk over "�ochx een vrije dag" met Kerstmis voor het
Hoogovenpersoneel, nadat "de arbeiders een krachtig
protest lieten horen. 11 

d. 6.-12-51 de Oproep tot "Strijd" om de "onru.stbarende
stijging van de werkloosheid tegen te gaan."

e. 8-12-51 over de "Morele Herbewapening" en een zekere
Bull'ghout" uit Haarlem, over wie het dagblad "Kennemer
land" geschreven had, n.l. dat hij een bekeerde CPiter
waa. Dit geschiedde in dit blad tijdens een serie arti
kelen over de Morele Herbewapening, die in dit blad
verschenen tussen 22-11-51 en 4-12-51 •

De verplaatsing van de Superolfabriek van Beverwijk naar 
Doesburg, meldde "De Waarheid" op 16-12-51 als een bericht tlit 
Beverwijk. 

h. Indrukken zonder concrete feiten:
Voor zover verkregen zijn deze vermeld onder fen g.,

2. Bijzonderheden over opt1·eden, de a0.tiviteit. en de
houding van leden van extremistische partijen 1n de
Gemeentero.adf

rn December werd geen raadszitting gehouden� 

3. Mening van de ID ovE!r gebleken oppositie of verse.billen
van inzicht in de ext.remistische �artijeni

In DecP-mb�r werden hierover geen nadere bijzonderheden 
vernomen. 

Royementen en werving van nieuwe leden werd niet vastgesteld 

4. Inlioh�in.g.en en activiteit van:
a. Anti-co;mrr�nistisehe organisaties:
Directe ACO' s besta.an te :Beverwijk niet. 
Van het �eekblad VV!f voegen wij als ·bijlagen bij de numm.ers 

van tie tweede helft van December 1951 en de eerste helft van 
Januari 1952.
. In oud-illegale kringen trok sterk de aandacht dat· de CPN 

niet. wenste mede te werken aan een artikelenserie - mede uit 
het oud-illegale blad "De Waarheid"., uit te geven door het
Rijksinstitunt voor Oorlogsdocumentatie. 

b. Partio1.1liere Inlichtingendiensten:
Hierover zijn geen bijzonderheden te melden.
o • .Anti-communistische propaganda.:
Ook in December bleef deze in het opP,nbaar beperkt tot de

pers. 

5. Commentaar op publicaties in'de plaatselijke pers over
gebeurtenissen van enig politiek belang:

Het oommentaar dat in de politieke weekoverzichten ver
scheen in het plaatselijk blad "De Kennemer", wordt als bijla
gen) t/m 12 bij dit MO gevoegd, zijnde de overzioht�n 



6. 
over de gehele maand December 1951 • 

.Andere publicaties van enig politiek belang. die in de 
plaatselijke pers verschenen, werden reeds opgenoemd in de 
voorgaande rubrieken. 

6. Stakingsactiviteitent

In de plaatselijke bedrijven kwamen in December 1951 geen 
stakingen voor •. 

Er zijn geen tekenen die er op wijzen dat er in Januari 
1952 in enig Beverwijks bedrijf een sympathiestaking kan worden 
verwacht. 

y', 

�-
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VERTROU V"ELIJK. 
---------------

De Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
1 s- Q r _ a _ v _ e _ n _ h _ a _ � _ e •

betr.: Leden 11 ·voningbouwcomit é 11• 

/ 

6-11"/ �

ii.7iiJ. p.'; 
7 El.1952 1 

\ _______ _ 

1 ACD/ l3!J+J 

In antwoord op schrijven 128702, d.d. 7 Februari 1952 wordt 
medegedeeld: ;fff,'/. G .J • ; geJ:;oron 8 • 7. '. �2?. Hot is mo �olijk dat hij 1 id is van

' het N.V. V. HiJ •,ras evenwel in Laart 191:8 geabonneerd op 
11 De Naarhe id 11 • :Nadien op politiek gebisd niets me er van 
he.m-heme;rkt. 

Driejlsen, L • ., geboren 4.3.1916. Zegt momenteel lid 17.V.V, te zijn. 

i?fj1 Was in 19L�8 abonné Waarheid en in Sept. 1950 geabonneerd 
r op de E.V.C.-gid9. 

Vanji.aay, Th�, g7boren.20.5.19�8. Zegt momenteel lid c.�.v. t: zijn.

;f'- Was ll)- Jul:i. 1�48 lid E�V·�· (Chevofa)� :�as 7n Juli 1949 

jJ. 
abonne �laarhe:i.d. \las lid E.V.C. (A.T • .l!t.ü.) :i.n ,.,-,art 1950 

rl< en lid E.V.C.-(A.B.W.B.) in Jan. 1950. 
Jan e, Bernardus Joh., geboren 29.6.1918, lid E.v.a.

Stam� B. geboren 10.4.1917, lid E.v.c.
A Al zou het waar zijn dat de drie eerstgenoemden lid ziJn 

van een der Unieorganisaties gezien de hier ootrent hen 
bekendE segeve�s, zijn zij toch met E.v.c.-ers, c.q. com
munisten gelijk te achten. 

Het komt mij voo11 dat dit comité maar camouflage is, ·.-rant bij 
alle werkzaamheden, welke dit comité tot nog toe ver1•icht heeft" 
zijn de drie eerstgenoemden niet bij betrokken geweest. Dit mrdt 
steeds gedaan door beide laatstgenoemden, onder leiding van A.v.d. 
Berg

1 
geboren 14.8.1925 en Joh. HoffJ geboren 16.4.1919.

--

Op de vergadering van dit Comite, d.d. 1.2.1952 ( zie BV/G 
429- 1 52 d.d. 5.2.1952) waren dan ook alleen de E.V.C.-er-s aanwezig. 
Bovendien weigerde men daar aan een der aannezigen de namen van de 
beide N.v.v.-ers en van de C.N.V.-er te noemen. 

De enige verhouding van dit Comité tot het reeds eérder opge
richte 11 Werklozencomité 11 , dat, blijkens het feit dat àaarvan niets 
meer vernomen YJordt, geru �sloo s te1• ziele is gegaan, is dat hGt :e.=i:et 
uit practisch de;à;zelfde leden bestaat en ook ondeii l::id.:i.nc van Van 
den Berg en Jol1.. !foff staat. 

Voor zove.l' men hier in Arnhem de actie van vIErklozen te Houtige
hage e.a. plaat sen navolgt, wo1•dt dit gedaan door het .!onin6$bou ··
coirOit é. 
�/' Opgemerkt vmrclt nog dat als cortlité-Ud ook "1o.rdt g(mo2�1d 

F.@. Reijnier, geboren 20.12.1923, die ondP�·no. 237L,.6 momEntsel nog 
lid is van de E.v.a. ( .B.·.1.B.). DezG heeft nos geen ve11c;ad.erinc 
of bijeenkomst bijgewoond. 

E i n d e. 

-------.--- � �ÁÁ 
p,,.e-

A
Bijlage: kartotheekkaarten. 7.L-

5

�
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MiiUSTERIE VAN 
BINNENLAN'DSE 'ZAKEN 's-Gravenhage, 7 Februari 1952. 
Noo : 128702. 

Be-er.: Leden w�7oningbouwcomi té". VERTROUWELIJX 

Naar aanleiding van Uw schrijven no. BV/G-209-52, d.d. 
14-1-'52, betreffende oprichting van een zogenaamd "Woningbou1-
cornité11, moge ik U verzoeken mij te willen doen berichten of
de daarin genoemde leden van dit comité inderdaad behoren tot
de achter hun naam vermelde vakorganisaties.

Ten aanzien van genoemde Theodorus VAN R t (20-5-'08) 
komt in mijn administratie voor·, dat hij op 21-2-' 49 een oproep 
ontving tot bijwoning van een A.B.W.B.-E.V.C.-ledenvergadering. 

Tevens zal ik gaarne worden ingelicht omtrent de ver
houding tussen dit woningbouwcomité en het reeds eerder opge
richte werklozencomité; is het eerstgenoemde te beschouwen als 
een zelfstandig co:ni té, dan rel a·ls een sub-comité van het 
laat3te, in navolging van de actie van werklozen te Amsterda. 
en IIoutigehage. 

�HOOFD VAN DE DIENST 
)}:. •Namens deze, 

Aan de heer Hoofdcommissaris 
van Gemeentepolitie 
te 
AR N H � M. 
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/van 

VERTR0tn7E1IJK. 

\ Ter uitvoering van indertijd door de E.V. C. genomen 

( 
besluiten tot het oprichten van werklozen- en woningbouwcomi
té's, is in Arnhem, naast het enige weken geleden opgerichte 
werklozencomité ook een zgn. Woningbouwcomité opgericht. De 

( stoot hiertoe werd, evenals tot het Werklozencomi té, \7eer door
de plaatselijke E.V .C.-functionaris, A. van den Berg, geboren 
14-8-1925, gegeven. 

�- -� 

Van het Werklozencomité maakte Van den Berg aanvankelDk
nog deel uit, doch, gezien de ervaring daarbD opgedaan houdt 
hij zich van het Vfaningbouwcomité naar bui ten, geheel afzDdig. 
Intern bemoeit htj zich veel met dit comité, zelfs is hij de 

{ stuwende kracht ervan. 
Het comité heet neutraal te ztjn en de comitéleden ztjn

georganiseerd in verschillende vakorganisaties. 
\ Het comité bestaat uit: 
.,/fHoff Gerrit Jan, geboren 8-9-1927, wonende te Arnhem, Zaslaan

I 
38, een broer van Joh, Hoff, geboren 1�-4-1919; 

.../fDriessen Leendert, geboren 4-5-1916, wonende te Arnhem, Park
straat 85, een broer van de bekende E. Driessen, 
geboren 10-8-1914; 

I 

� 

/ 
( 

I 

)(fRaay !.§E; Theodorus, geboren 20-5-1908, wonende te Arnhem,
Geleenstraat 5; 

/ Jansen Bernardus Johannes, geboren 29-6-1918, wonende te Arnhem,
Wielakkerstraat 2a; 

Harm, geboren 10-4-1917, wonende te Arnhem, Rodenburg
straat 38. 
Hoff en Driessen ZDn zogenaamd 

Raay van het C.N.V. en Jansen en Stam
Verder maakt nog een onbekend, 

deel van het comité uit. 
-

lid van het N.V.V., Van
van de E.v.c. 

�

ongeorganiseerd persoon 

Op Donderdag 10-1-1952 vond de eerste vergadering 
van het ','loningbouwcomi té plaats. Voor deze vergadering zijn 
bovenvermelde comité-leden geconvoceerd, alsmede nog enkele
andere E.V.C.-leden. 

Aanwezig waren Van den Berg, Joh. Hoff, geboren 16-4-
1919 en nog twee tot nog toe onbekenden, echter niemand van 
de officiële comitéleden. 

De aanwezigen bespraken de mogelDkheden om de woning
bouw- en huisvestingsproblemen onder de aandacht van de bevol
king te brengen. 

Besloten werd om, in het kader van de/Ë.V.c., uitgaande 
propagandaweek voor de woningbouw (verm.14 t/m 19 Januari 1952),
manifesten uit te geven. Dit manifest zou verlucht worden met 
foto's van zgn. crepeergevallen in Arnhem en ter illustratie 
van de tegenstellingen, een foto van een herenhuis, waar �flee
personen over een groot aantal kamers beschikken. 

Verder werd besloten om op enkele viaducten over toegangs
wegen naar het centrum van Arnhem, de leuze :"Dit jaar 50.000 
woningen", te kalken. Dit besluit zou nog dezelfde avond uit
gevoerd worden, doch is, mede door de zeer slechte weersom
standigheden, niet uitgevoerd. 

Vervolgens werd besloten, een adviGsbureau op te richten
voor hen die moeilijkheden hebben met woonruimte of met het 
verkrijgen daarvan. Per advertentie in de plaatselijke bladen
zou het publiek op het bestaan van dat adviesbureau v,orden 
gewezen. 
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Ook zou een manifest uitgegeven worden, onder de arbeiders 
werkzaam bij de barakkenbouw op het vliegveld Deelen, waarin zou 
gewezen worden, dat de Regering wel geld heeft om barakken 
te bouwen, maar niet voor woningen. 

Ten slotte werd besloten een openbare vergadering te 
beleggen op Donderdag 24 Januari 1952. 

E IND E. 14-1-1952.
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Betreffende het Werklozen Actie Comité te Tilburg, 
werd uit betrouwbare bron vernomen, dat de acties, gevoerd 
door dit Comité een gevolg zijn van de bespreking, destijds 
in café Stiphout te Tilburg gehouden, tussen EVC kader en 
Bertus BRANDSEN. 

Laatstgenoemde gaf toen het EVC kader een repriman
de en eiste toen, dat er meer activiteit onder de arbeiders 
moest worden ontplooid • 

Op de laatste vergadering van dit Comité, werd op
gemerkt, dat de aanwezige communisten, die zitting hebben 

\ in dit Comité, zich op de achtergrond hielden en een zekere 

/t 
BOGERS (R.K.) op de voorgrond schoven.De juiste naam van de

fJ"''/ ze BOGERS is: Machiel BOGERS, geboren te Sprang c.a.,16 No
:...,,-( vember �917, chauffeur, wonende te Tilburg, Kloosterstraat 36.v 

Van BOGERS is het volgende bekend: In 1935 p.v.b. overtreding 
van art. 284 sub 1 W.v.Sr., in 1941 diefstal waarvoor hij is 
veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf. Hij _was politiek 
delinquent en de gerezen verdenkingen waren gegrond. 

Bedoelde BOGERS had meestal het woord. 

KB, 23 Januari 1952� 
'· 

f GEEN ACTlE zonder � 
0\1;;-- .·., --1 

. ".J-t ·--:, 

Bijlage: 1 krantenknipsel 



ONTSP ANNINGSMIDDAG

VOOR WERl{LOZEN

Waarschuwing 
1 sprak hierna de aanwezigen

, • " toe. Hij verzette zich fel tegen
tegen "leugen· actie de actie, die momenteel in onze

Dinsdagmiddag waren ongeveer

tweehonderd georganiseerde

werklozen in het K.A.B,-gebouw

stl:.d door ander en minder goed-wil1enden gmoerd wordt,oo,k onder de georgan,iseerdewerikloze1'i. 
2 °/o GRATIFICATIE

BESTAAT NIET
aan de Tuinstraat samenge-

komen, waar hen een ontspan- ,,Deze lieden schermen met de
ningsmiddag door de culturele twee-prooents gratificatie - zo 
· dienst van de K.A.B. aange- riep hij uit - maar ik k,an Uverzekeren, dat d1zze gratifi-
boden werd, ficatie nergens in lhet I,and ge
In zijn welkomstwoord. wees de g-even is. Er werden wel kerst
heer H. van Gestel, voorzitter acti•es gehouden voor armlas
v,an de Kath. Ar'beiders Bewe- tigen, waar jullie echter niet
ging er op, dat reeds vóór de to·e behoren. En ondanks a1 het
oorlo,g een comité in het leven · gepraat. dat Amsterdam hier
was geroepen om· voor oritwik- mee vooraan stonid, is .toch ge
kehn.g en ont�aruning van de I bleken, dat Tilburg belangrijk

-werk1ozen te zor,gen. Hij deelde gunstiger uit de bus is ge-
t�vens mede, dat, met mede- 1rnmen. Ook op het gebied van
werking van de wethouder van 

I 
financiële steun is de organi

Sociale Zaken en van Sociale sa:tie paraat, al zijn we pas een
Wel"ken, de wel"kilozen zich stuk nader als de verzekeling
voortaan in hu.n eigen bands- in werking tl"eedt". (Dit zou in
g•ebouiw kunnen melden en de Juni a.s. het geval zijn. - Red.).·
gelden !kunnen aflha1en. Voor Aangaiande de onjuiste uit
het eerste bestaat iedere d.ag keringen deeldie spr. mede, dat 
gelegenihei.d. Door :hun eigen in de afgelo1Pen week 42 klach
mensen worden de arbeiders ten binnenkWamen, waarbij
da,n geholpen, terwijl het 1nis'l'ers•tanden in het spel
tevens ma.gelijk is om een goe·d waren. Nu de or,gandsatie dit
overziciht te krijgen van het zelf in handen heeft, heeft men
aantal georganiseerde werk- het voor veertig tot een be
lo2Jen. v.redigende oplossing kunnen

NOVEEN. IN PETRUS brengen. 
DONDERSKAPEL Na afloop van deze korte toe

Hij hoa,pte dat deze eersbe ontspanningsarüddag door anderemiddag.en in de week, die b.v.gevuld zouden kunnen wordenmet een kaartconcours, geivolgdzal worden. 1 ,,We zullen trachten - zo zei• hij om van de !?)emeente •hiervoor subsidie te krij,gen". Tenslotte wees hli nog op denov,een oo 13 en 14 Januari a.s.in de Petrus Donders-kapel, ,wa,a.r de Z.E. Pater Smit de werklozen zal toespreken. De hee.r Sche1lekens, voorzittervan de plaatsellJlke commissi'ev.oor werkelozenibestrij dinig, 

spraken wero door dle K.A.B.een filmprogramma aangeboden. 
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Betreft: Actie Werklozen.
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PAR: _ /..frf>f/6 
Hie:rbij he'6� ;�� berich�en: 
D<)Or de Minister va� Bociale Zaken werd be::.lloten, dat 

24 en 31 December 1951 als snipperdagen moe::.,ten worden b.e
schouwd en dat door de arbeiders voor deze snipperdagen vacan
tiebonnen moesten worden ingeleverd. Deze beslissing heeft 
onder de werklozen te Leeuvrarden ontstem äng gevrnkt, daar de
genen, die reeds geruime tijd werkloos zijn, geen vacantie
bonnen bezitten en hen dus over deze dagen geen steun mocht 
worden uitgekeerd. Anderen maakten bezwaar om hun vacantie
bonnen in te leve:.::·en, daar zij dan 's Zomers tijdens hun va
cantie geen loon zouden ontvangen. 

Door een zestal werklozen werd daarop een comité opge
richt om in deze zaäk ac'tieTevOë'i·ën-:-Bésloten 17erd, dat het

t comité zich in verbinding zou stellen met de �ethouder van
Sociale Zaken, E. Beeksma. 

Bij dit onderhoud, dat door de ambtenaar van de Dienst 
voor Soçiale Zaken M. Norberhuis werd bijgewoond, hebben zo
wel wethouders Beeksma als de heer Norberhuis als hun mèning
uitgesproken, dat de maatregel van de Minister van 8)ciale 
Zaken niet geheel rechtvaardig genoemd kon worden, doch dat
een actie hiertegen slechts door middel van de bona-fide 
vakorganisaties kon worden gevoerd. ( Volgens een verklaring 
van wethouder Beeksma aaill. een mijnçr ambtenaren is deze k:wes
tie reeds in onderzoek bij het N.V.V.) 

Na het onderhoud met de wethouder, werden op 16-1-1952
door het comité onder de werklozen pamfletten uitgereikt,
waarvan een afschrift bij dit rapport wordt gevoegd. 

Op de door het Comité belegde ver�adering op 17-1-1952,
welke slechts door een 2�tal personen werd bezocht, we:rd 
door de leden van het comité verslag uitgebracht van het on
derhoud met de wethouder • 

Na enige discussie werd daarop besloten, dat het comité 
zich met de !tinister van Sociale Zaken in verbinding zou stel
len. 

Het comité wordt gevormd door: 
., ,.f b r X{AnI1e van den 13ërg, geboren te Sneek, 9-3-1?21, wonende Bali-

!}< I straat 19 te Leeuwarden ( in Uw administratie bekend); 
� . J� Jah Lebbing, geboren te Leeuvrn.rden, 23-11-1926, wonende IJs-

� V· baanstraat 2 te Leeuwarden, lid van de Ned. Metaal Bedrijfs-
bond ( ILV.V.); 

.,.1 V_)t Johannes Vrieling, geboren te Bed.urn, 19-11-1893, wonené:.e Ba-
l)� gijnestraat 6 te Leeuvvarden, lid van de Christelijke 1andarbei

dersbond. 
De namen van de andere drie leden van het comité, die zich

op de achtergrond houden, zijn niet bekend gevrorden. 
Blijkens een artikel in de ,aarheid d.d. 18-1-1952 heeft

1 J. Leobing, namens het comité een schrijven aan de ;uni ster
van Sociale Zaken verzonden. 

�eeuwcrden, 24-1-1952.
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Werkloze Kameraden , 

We hebben gezamelijk de strijd aangebonden tegen de 
verslechteringen die ons steeds weer opnieuw worden opgelegd. 

Het Comite heeft reeds een onderhoud gehad met de 
Wethouder van Sociale Zaken. 

Nieuwe stappen zijn door ons gehomen , om de bevolking 
op te roepen om de strijd te ondersteunen, waartoe zij inderdaad 
bereid is. 

NIEUWE BESLUITEN ZULLEN DOüR ONS GEZ.AMELIJK G-ENO: IBN 
MOETEN :'TOBDEN"":-·---

-- - - -

De schulden die gemaakt zijn door het inhouden van 
onze steungelden moeten betaald worden. 

Het Comite is dan ook in vergadering bëjeen geweest 
en heeft besloten om nieuwe voorstellen ten opzichte van de strijd 
aan jullie voor te leggen • 

ZIJ _ROEPT _DA!IBOI1_ OP,_ OM D0J\J"1JE3IL'\..G _ l.IIDD�\G _ VI.i.:3 _UUR_ 

17 Jan. PL�!-�!:J}"Q��!§_f-.:=1i':.t§�!g_��-�!�. 17 Jan. 
NIEW.JIJD BLIJVE vmG. ! ! 
-------------------

Eensgezindheid van optreden , zal tot successen leiden. 

DAT IS IN DE DRENTSE D.u.w. STAKING BE.lEZEN. 
-------------------- ------------------------
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van een op Maandag 21 Jb.nu.ari 
- E.V.C. en A.N.J •• 

6. IJ/ 
-

o,- '11 

e t ;r; 
t�Ï r:t.-:.f

Op Maanda.g ll. Je.nuari 1952 wer door 1.:-en 14 tul werklo:c.._e le.noarb i
û.�rs en .grondv erkers ,on er ... anvoe1 ine; vu1 e.en comi te :b st, an e uit 
plaat e.lijke1;;P .N. en :B.V .c. :function· rinccn, begon.aen met het ve,r
beteren van de l'.ARK�·)TERHEG in PQU'1'Ii:1·LI·fJ: .... -r., gcm e11te $ �A 1 Jr. "' IAID • 

rr.�P,_KAA-�---·Di t�al het eer" te zijn van eea uanti,1 erken, <lat door uit comi te' 
ACO/ T ter lwrid zal wor- ea ge omen. Het corllite 'richtte �en vu1·�ouJr tot het 

rn7:�
l'"T-

-llgemeentebestuur van Snw.llingerlan om · em tot;slag op e.te <ioor de ,ez·lc
DAT;Jr: • i lozen genoten teun te verlenen tot het loon; eil v n het vi ije be-
P R: drijf is bereikt. 
-..:"_'""= O!"!trent deze actie, u.ie kan v,oruen aang r crkt als en v •rkiezing�stunt 

Cvan de C .p. N. en welke reeds in bijna a le o gbl o n .n1 ver el , 
kan het n volgentie worden berichts 
Omstreeks 16 Januari jl.wer-o. een, uan deze_ Par' sterweg wonenue Vt;e

lhouder Marten van der Bij ( r>o.L. richting Anti-Rev. · n li ebref. kerk) 
bezocht door t i 

IReinder .Bar·op., geb.8.4 .1907 ,voorzitter �f .c .P.N. Houtige! b.8ti; 
NiciDl.aas Pultrum,geb.ló.3.1927, iotrictbstuuroer u.P.N. 

fJohannes van cter Heide,geb.15.ti.J.898,lid E.V.G. en verm.voorzitter 
v n d� pl,·toe�1jkc ai'ao in0 LZ. 

Aan genoem,.e veehouder werc.. gevruagd hoe het stond met hf-t door hem 
bij het gemeentebestuur van smallingerlan u in.;e ieno. vE:rzoek om 
fina'biele bijstand bij het verbeteren van de Pûrkst 1· ,eg, - ie parti
culier eigendom. is van de u· n fü. ze ,,eg gelegen boeruerijcn en anuere 
bewoners .Van der Bij deelde �enoe1.1d� personen mede, ua.t op zijn er
zork afwijz�nd ·was beschikt. ( iets dat reeds algeneen cu11• ter pli;,. t ... e 
bekend was.) Hierna wez·d aan Van uor Dij gE:Nrt agd of hij er c,ocoorcl 
mee ging,wanneer "'en ploeg jeugaigc werklozen à.eze weg zouu nop
knappen en daarna een verz:)ek zouden :ric.n.ten tot het genie erJ.teb t ur 
0m ·· en verh--ogde uitrerine voor het verichttc werk.Er i:E:lrc geen co -
tra.et of iets dergelijks opge1naàkt en en wcr gt.;en toeze -ging an ue 
zijde van Van d1;;l' Bij gedaan tot fina.nciele biju.r "t;e in de kosten. 

I 
Wel ging hij geheel ccoord met de actie.Ook de a.nuere bewonezs aan

, \ . de Par1n;.;j;erweg wero.en d.vor geuoem<.h .. personen. bezocht o ook aeze 
\Y :xtstemden met het plan in.r,e nem.n van d :t.t; bewoners zijn:Klaas de Jonf 

.\h : rtge:r-eformt erde veehouder;Gee,1;·t v· n aer Veen,venter, ·veneens gcre.for-
f; .-/,meerden een veehouuer gèn amd Vegelin g,welke vermoeuelijk PvuA is. 

� / 
Okk deze pe.1..aonen verklaarden zich acooor<1 zonder to z gging vt1n 

� gelctelijke steun. . -
\ Omstreeks 18 Januari jl.wercten door genoemde drie pe:csonen nlge bij

eenkomsten met werkloze en DID/ ar eiu rs beleg<i en uitcinue1.ijkj{ rnro 
t;en comi tét;e_ ·o�en waarin zitting he bbent 
Reinder Baron -voorzitter; Nicol&US PUltrum-�.c etaris;Johaan.s v·n 

'l.- ><-1 der Heide; T�ake SJ;if:nstra en 'l'.<lLsiong • 
Door genoend oomite wera contact 8'p1ienomen met het dagelijks b stuur 
van de plaatselijke vereniging Plaatselijk Belang,bcstat:.inde uit e 

/flqpersonen Inse van der Heide en TJ.Her<1er.Deze ook l coi., .georien
teerde per�onen zegden hun morele steun toe. 
Op Zaterda grno,·.;on 19 Januari 1952 ;erd door het comite1ict Nic.Fultrun 
in gezels, hap van 2 jeugdige werkloze e.rbe:i-- :r·s een bezotik g bracht 
aan het bijlm 1tuaor van het Gewestelijk A.rbt:.iUsbureu.u te Jrachten, 
alwaar werd -vei"'zocht om werk -voor jeut;dige �.·erklozen,oesnoods DUW 
werk.Dit was echter niet mogelijlc, omout pel·sonen bened .u de 21 jaar 
niet in DUW werken kunnen \'IIOr en tewerkgesteld.Ook nd r pu..,send werk 
kon niet worden �ngeboden.Op ieüelfde dag werden aoor eze p rso-
nen nog een bozoek gebracht aan de dienst .;>oc.Zt:-1.k en te Drachten. 
Hier w..._rc.1 50vru.agd om �· teun voor c.le jeugdige � erklozen.Ook hier v as 
het niet mogeli,ik om aan hun wensen gevolg te g€·ven els de gezinsin
kor1Sten niet benedea · en ·bepa.· ld mi imum komen.Zou uit el hët g :Vul 
zijn geweest, dt ri had het gezinshoofa e aanvruge mo te uoen en niet 
de jeuguige werkloze. 
Dit allos n1.s het voorspel van <l op Maan g 21 Ju.nu ri 
verdere actic.O die, datum werd door een 14 t l  w rklo� 
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en naar wordt vermoed,ook DUW arbei ers van het object org, a.ngevan, 
gen met het verbeteren van genoemde Parkster eg te Houtigehag. 

oor de veehouder Vegeling werd ze.lf's grond afgestaan tot verbre-
, ing van genoemde weg.Het werk geschied inderdaad op deskundige en

-....�,eel e-ffende wijze. -----

Op Dinsdag-!t2' '1'a:rmä:r'1 1952 kwamen vele C .P.N. n EVO functionarissen 
O).fz een kijkje op het·werk nemen.Dezerzijds n de namen van den -
_.. · volgende bezoelçers bekends ./ )(tkl x,i'� A.g., de Vrooir1e.llM. usb!i,h(Willy verwoest 11I.Wolff'-Pieter Kuylman-

i\ j/!O;t"St kamerlid O.P.Ne\f!!:.Ske Somma.
�tJ-. H.M.Wol:ff heeft diverse i'oto•s gemaakt voor het agbl d "de Waa.rheid1 

�·� o,m.een foto waarop de gereform erde veehouder t n van cter Bij, 
� offie staat te schenken voor de communistische arb i ers.w.nusb oh 

typ,e een verslag voor hetzelfde dagbl d.H t kamerlid Dorst is vanaf 
Dinsdag 22 Januari steeds in Houtigehage geweest.Hij bevindt zich, 
gekleed in een rode trui geregeld op het terrein er werkzaamheden. 
Hij staat het comitébij in deze act1e.O.A. h�eft »orst et de comit 
leden geinformeerd,naar de waterlossingsaff ire 9wae.rover reeds eruel 
in °De Wae.rheid" werd gesohreven.Borst heeft o.m.het oor e belang
hebbenden ingediende verzoek aan de Prov.Waterstuat gelezen en ver
klaarde,dat hij hierov-er als kamerlid nog advies zou uitbi·engen ter 
bestemóer plaatse.Ook schijnt nog ·in geding te zijn gebracht een op 
20 De�ember 1951 op een vergàdering van Plaatselijk Belang te Houtig1 
hage gedane uitlatiag VM het gemeenteraadslid Hoekstra(PvdA) ,wa rbi 1
d�ze verklaarde, dat het. in de bedoeling lag van het gemeentebestuur 
van Smallin _erland om mettertijd fü, weg .1angs d6 Houtigehaagster Wijl 
te gebruiken voor een nieuw aan te leggen weg.De v,ater1.ossing zou dtl.l 
ook wel worden verbeterd. 
Door het comit,werd ae.n het gemeentebestuur van mo.llingerland om
streeks Maandag 21 Januari 1952 een schrijven gericht,w�arin mede
deling werd gedaan van de reeds aangevangen erkzaamheaen aan de 
Parks ',erweg en waarin werd verzocht om uitkering van gem -entewege 
van verhoogde bedragen,tot het loonpeil van het vr�je bedrijf.Aan 
dit verzoek kan door het gemeentebestuur niet worden vold" n,omdat 
het opjeot een particuliere weg betreft en niet voorkomt op de lijst 
van uit te voeren werken.Ook was hier-voor ge�u goedkeuring verleend 
door de Dienst sociale voo.zieningen.Voorts werden door het comit' 
adheasie betuigingen bij de 'bevolking ingezameld en manifesten � ert
den verspreid�Een exemplaar van dit manifest wordt hierbij gevoegd.) 

\ 
Op Vrijdag 25 Januari 1952 te 20.00 uur wordt dool' het comite eon 
openbare vergadering belegd in caféPultrum te Houtigeh ge,waarin een 
en ander door het oomite zal worden uiteengezet.Hierop zijn uitge
nodigd ,Burgemeester en Wethouders der gemeente Smallingerland alsme
de de voltäl.lige gemeenteraad €n vertegenwoordigers van alle vakbon-
den. 
Voorts ligt het in de bedoeling om op Zaterdag 26 Januari 1952 g -
zamenlijk naar het gemeentehuis te Drachten te trekken om een gelde· 
lijke vergoeding te eisen voor de in afgelopen week verrichtte werk
zaamheden aan de Paz·ksterweg.De mogelijkheid is niet d..:nkbeeJ.dig d t 
àit zal uitlopen op een grote politieke deillonstrntie van de zijde 
van de 6.P.N. en E.v.c.(De Plaatselijke afde ingen zijn relatief z�eJ 
groot). 
Opmerkingen ven rapporteurs _/'_ Het geheel is opgezet door communistische _,.!.elementen die een he a.ig 
gebruik hebben gemaakt van de inderdaad deplorabele toestanden ter 
plaatse.De afwatering geschi dt in de Houtigehaagster ·ijk, ie vroe
ger bevaarbaar was,doch in de loop der tij en geheel verz dis. 
Bij geringe regenval ondervindt ongeveer 60 b*nder lan en de daa.r-

l_.......�ij behorend wegen overlaat van het ater.De Onderhavige Parkster i 

ligt in dit gebied,doch ia evenals de mee te andere ,�egen,partioulieJ 
bezit.�n heeft reeds vroeger een adres gericht tot h t gemee teb -
stuur om tot verbetering van de af�atering te komen, het gem euti 
bestuur staat op het standpunt dat-gezien d particuliere aard v .... n 
het abject-het niet op haar weg ligt om fin.at un te verlenen.Er 
geadviseerd om ee aterschap te stichten.Hierop r door de l 
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Deze beweringen werden a.J.leen maar in deze couranten ge:plaatst,om de 
aplijtzw m onder de arbeiders te loten groeien en al ua te verhinderen, 
dat de arbeiders,hoe ook georiénteerd,e0nagezind en eendrachtig hun 
aeties tot lotsverbetering zouden voeren •. eze mensen waren bang voor 
het eendrachtig samenwerken van de arbeiders .Spreker no mde als voor
beeld de Februaristaking,die eerstdaags weer zou worden herdacht.Bij 
deze staking was wel d kracht gebleken van de eendrachtigheio oer er
bei'tlers.Zelfs de meedogenloze bezetter kon de ruggegraat v .... n de arbei
ders niet breken.Spreker vreagt wru;i.rom OOeterhuis van het N.v.v. hier 
niet op deze vergadering aanwe�ig ia.Hij had �ich er persoonlijk van 
overtuigd 1 dat deze per �engetekende post een uitnodiging had ontvangen. 
Hij, epreker,had wel graag de mening van Oosterhuis over deze actie ver
nomen.Immera,zo haalt spreker aan,het N.v.v. heef't ·en ad es tot de re
gering gericht waarin het nav lgende we�d verkl ard: �Het N.v.v. vreest 

dat er aan het einde van de volgend� ma.and 170 000 �erkloze arbeiders 
zullen zijn.Over de mogelijkhe�d het bou�pla.n 1952 te verwezelijk n. 
heerst volstrekte onzekerheid.Een anders gerichte regeringspolitiek 
had dit kunnen voorkomen.Het rr.v .v. wil binnen enkel weken weten wat 
de reger·ing g-aat doen om de toenemende wr kloosheid t bestrijden.Komt 
er meer geld voor de woningbouw.Wordt het niet e hoogst tijd, at zij 
ha.ar consumptiepolitiek ga.at he zien.Het N.v.v. kan en zal. geen mili
taire politiek ,umvaarden 9waarbij de arbeiaende -klat:lse wo:rat vergeten. 
De arbeidende klasse heeft ruggegraat en zij zal niet t �ich lat�n 

eollen.Zij zal niet weerloos neerleggen bij dit alles.Vij hebben pijlen 
op onze boog.Ale' de regering haar politiek,die sociale onrust veroor
za.akt,,niet op,korte termijn he:rziet,�ullen wij deze pijlen weten te 
gebruiken." Dit noemt spreker ma.nnentaal,wQar hij zich volledig mee 
kan verenigen.Het ·x. V.V. bestuur vraagt aan d , re gerings r•ttat doet gij 
om de werkloos.heid t-e bestrijden.Komt er geld voor de woningbou1,1.Wordt 
het niet de hoogste .tijd dat gij lJw oonsumptiepolitiek gaat herzieë.Het 
antwoord op al deze vragen,aläus spreker,wordt beslist door de strijd 
van de aroeiderskla$se,door net. emeenso.b,a. li'ke o treden van e 
a.rheideïa "éor.aniáeii;l�d J. }},Ef. -, .•. • •. �n •• o. irouaer claadw rkelijke
eensgez�nde en . oe bewuste st'rl.J za e regering huar. oorlogspolitiek 
van zw�ardere bewapening en woningellende voortzetten.Dan zal zij het 
land in een economische .crisis y�n ongekende i�pte storten en voort
gaan met ha.el'. pogingen oin door �ti.tlemoora.tisohe mr a.tregelen het ver
iet van de arbeidersklasse te sinoren.Wànneer echter de leden van het N.V 
hun Hoofdbestuurders niet toestf:1.an o.m slechts in wooroen critiek uit 
te oefenen op de regeringspolit�ek �r van hen ook verlangen dat zij 
d�ze po21tiek door dadèrt verand�ren,waneer zij de huidige puitiek van 

� hun Hoofdbestuur ontr1ikkelen tot daadwerkelijke strijd voor het vere.n
deren van de regeringspolitiek en zich tot deze strij verenigGn met 
de leden van de E.V.C. ,dan zal het spook van de werkloosheid verareven 
ifuiûien worOen en een einde komèn a&n de e..rmoede en de weg geband �orct�I 
tot een hogere levensstandaard.Het is aan geen twijfel onderhevig,dat 
d'€ voornaamst� taak vo.n, de arbeia.ers bes�1L_in�eenschaKpeli.il o;e::
trelr1 •n van de N .V "V. en E.V .c • .  ' led.en .Hoe ? ? Door naar et voorbeeld 

, van e ren se · uw arbe era en e werklozen te Houtigehe.ge in Fries
l�nd.niet te zoekeA naar hw1 meni ·verscbiJ.len ,maar dag in da.guit, 
in de ebrieken,werrp aa sen,etèmpel oke en èrnstig te werken aan het 

'

\

o stellen van emeens ha eli 'k ·eisen en het ezamen11·k stri"den
voor eze e�sen. e EVC beschouwt het s he.ar plicht om een zodanig

1 gemeensohe eli.k o trvden met hèt N.v.v. zowel f��r,ieks!ewijs els op

· P. aa. seJ.1;, !:1 ·en ande 1.j e sc.�< . e evor er�!!_.ZJ.J komt met kracht
pi, tegen een ieder die �en a.�rgeliJk optreGen 1n de weg sta.at en za.l 
ten ellen tijde J.'!let inzet van haar gehele organisatie aLle eisen voox· 
lotsverbet€.:ring van de arbeidersklasse met krn.cht helpen verwez lijken. 

n De m.v �o� staet voor lû� aohte� ju:Uie'fzo roept spreker tot slot uit • 

Door Nicolaas 1?ult1,um worden nu 1enige adhea.siebetuigingen voorgelezen,
ondefttnaere van 34 boeren uit Dgaofi�tercompagnie;&7 DOW arbeiders van 
een werl,object te Norg; 4 veehouq.ers uit Surhuisterveen; 14 urb i ers 
werkzaam bij de denping ·van de v1oonschepenhave11 te Drachten; 10 A.n .J .v

leden uit Finsterwolde,alsmede ,en schrijven van Jan Bekkemá te Houti-
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Ond : Acti!!l' Woningbrpuw. PÁR ./� - . · r,-��;: re1�'23l _ 
In het EVC-gebouw,Jansstraat 33,vond op 17.1.52 een besloten ver

gadering �laats met het doel om te komen tot de oprichting van een : 
Comité Werk en Woningen. 

- , , Aanwezig waren: Hendrikus Cornelis Hennevelt,3.5.04- (bekend) en
h /. -:tJan Jelsema,19.2.18 (bekend),resp. voorzitter en. secretaris van de 
VvlJ- A.B.W.B. afdeling Haarlem;voorts: Gerardus Jacobus Willemse,26.1.21,

0J:.
1 ICornelis van Bilderbeek,20.12.90, Hijman Cohen Rodri�ues,9.3.12 (allen

,J,-o-irA· .<7.fl bekt-1,d) en nog een onbekende. 
lP""- :.--- Als voorzitter van deze vergadering trad op: H.C. Hennevelt. Deze 

J., egon met o.e mededèling, dat de avond '\7as belegd o:rrr-te- =irömen tot een 
. Actiecomité dat zich zal belasten met hst organiseren van een actie om 

�
�

r'zin Haarlem te komen tot het bouwen van meer woningen met als logisch ge-

1
�0� olg meer werk voor werkloze bouwvakarbeiders. Het ligt in de bedoeling 
J het comité op zeer brede basis te vormen;daarom werden behalve de be

stuurders van de ABWB tevens uitgenodigd de overige op de vergadering 
-,aanwezigen. Tevens was uitgenodigd: H. Aarts,kapper,Drususstraat 7,die 

� 
aan deze uitnodiging echter geen gevolg had gage.ven. Henn�elt gaf een 

:; � uiteenzetting hoe het in Haarlem met de mningbouw gesteld is en merk
te hierbij op,da� de Burgerzinlening nieygeslaagd is,omdat de finan
ciers niet bereid bleken hun geld tegen een rente van 4-% uit te lenen 
omdat ze op een andere manier meer rente konden. krijgen. Hierna vroeg 
hij aan degenen,die voor deze vergadering waren uitgenodigd,of zij be
reid zijn in het comité zitting te nemen,waartoe a llen bereid blijken 
te zijn. Hierna deed Hennevelt verslag van de voorbereidende werkza-am
heden,die reeds door de EVC zijn uitgevoerd. Het lag in de bedoeling 
een fietstocht te organiseren door enige arbeidersbuurten op Zaterdag, 
26.1.52. 

Cohen vraagt hierover het wo ord en zegt van mening te zijn,dat de 
tijd van. voorbereiding voor het welslagen van deze fietstocht veel te 
kort is,omdat in deze korte tijd geen succesvolle arbeid meer door het 
comité kan worden verricht. Voorts merkt hij op,dat de route volgens 
hem niet juist is. Het zou volgens hem meer effect sorteren door de be
ter gesitueerde buurten te rijden. 

Hennevelt an.twoordt hierop,dat,om politieke redenen een routewij
ziging juist zou zijn,doch omdat het comité op brede basis moet werken 

_. en de fietstocht vooraf moet gaan aan een handtekeningenactie ,dil juist 
-., in de arbeidersbuurten gehouden moet vorden,lijk�em de route wel juist 

gekozen. Omdat Cohen onbekend was met de handtekBningenactie,zoals hij 
zegt,beaamt hij de zienswijze van Henne:velt. 
(Opmerking: bedoelde fietstocht was oorspronkelijk vastgesteld op 19 
(Januari,doch werd later vastgesteld op 26 Januari. Voor deze datum 
(werd bij de politie vergunning aangevraagd en verleend. Aenvrager was 
Jelsema voornoemd terwijl de aanvrage werd toegelicht do or Theunis 

XI (Stouten,10.7.18 (bekend). Deze fietsdemonstratietocht werd inmidd�s -
(om dezerzijds onbekende redenen - afgelast. Vermoedelijk l:oudt dit 
(verband met de landelijke Waarheidcolportage op 26.1.52 - extra num
(mer met nieuwe beginselverklaring van de CPN - voor welke colporta3e 
(de partij verzocht alle andere partijwerkzaamheden op deze dag stop 
(te zetten. 

In een verdere discussie zeg·\zHennevelt,dat,als het comité.daar
tegen geen bezwaar heeft,de geheleQeiding zal blijven in han.den van de 
ABWB omdat deze beschikt over de werkers en de leden van het comit� 
al heel wat presteren als alleen maar hun naam in de actie goed naar 
voren komt. 

Het ligt in de bedoeling om ongeveer 12000 pamfletten 
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in de buurten waarlangs de fietstocht gehouden zou worden. De finan
ciering geschiedt door het hoofdbestuur. 

Als voorlopig sluitstuk zal een openbare vergadering war.-den be
legd in de zaal van de "Stad Haarlem". Er was eerst gedacht aan het 
Concertgebouw,doch de �oorzitter meende dat men beter niet te hard 
van stapel kon lopen. Als datum werd vastgesteld: 1.2.52. 

Daarna wordt overgegaan tot het verdelen van de functies in het 
comité. Hennevelt vraagt wie bereid is het secretariaat op zich te 
nemen. Cohen zegt dat hij dit wel zou willen doen,maar dat het hen 
om practische redenen in verband met zijn faillissement niet mogelijk 
is. Hennevelt deelde deze mening en zei dat hij er meer voor voelde 
dat Cohen het voorzitterschap op zich zou nemen. Cohen stemt hierin 
toe en wordt als voorzitter gekozen. Hierna wordt aan Willemse ge
vraagd of hij secretaris wil worden,doch deze durft het niet aan. 
Als gevolg hiervan blijft deze vacature vo orlopig vacl}D.t. Hennevel.t 
vraagt aan Cohen te proberen om Aarts(voornoemd) te bewegen om als 
secretaris op te treden. Cohen zeg� dit toe. 

Besloten wordt op 25 Januari 1952 weer bi jeen te komEll1,waarna 
Hennevelt de vergadering sluit • 

. -.-.-.-.-.-. 

Eveneens in het kader van de woningactie werd de daaropvolgende 
avond,18.1.52,een besloten vergadering gehouden van de ABITB(EVC),in 
gebouw 11Cul tura". 

Aanwezig pl.m. 15 personen. 
Inleider: H.C. Hennevelt. 
Deze vergadering was belegd,zei Hennevelt,in verband met het 

nijpende woningvraagstuk in Nederland,maar in het byzonder in Haarlem 
en de toenemende werkloosheid onder de bouwvakarbeiders. Allereerst 
leverde hij critiek op het beleid van Minister In 't Veld in verband 
met de door deze Minister ingestelde bouwstop. Vervolgens haal.de hij 
het wmningprobleem in Amsterdam aan en leverde critiek op de wethou
der van Sociale Zaken aldaar,die "de aardigheid heeft uitgehaald" om 
op 24 December 1951,juist in de middaguren,tcen de demonstratieve 
bouwvakarbeidersdemonstratie plaatsvond,de werkloze bouwvakarbeiders 
op te roepen om hun kaarten te laten afstempelen. Het woningvraag
stuk,zei spr.,is bijna 7 jaar na de bevrijding nog steeds groter ge
worden en zal als aan onze eis voor de bouw van 50.000 woningen in 
1952 niet wordt voldaan,zich steeds meer uitbreiden. Daarom zullen 
wij er steeds op moeten blijven hameren dat de regiring hier zijn 
goedkeuring en medewerking aan zal verlenen. Om aan deze eis kracht 
bij te zetten hebben vzf. j de medewerking nodig van de anders-georgani
seerden en ongeorganiseerden. Deze medewerking is e r  reeds. De voor
zitter van het I'NV 

1 
Oosterhuis, is db or de leden van het NVV gedwongen 

om zich in deze kwestie uit te spreken voor de bouw van 50.000 wo
ningen en een gedwongei. lening voor de bezittende klasse om de bouw 
van deze woningen te financieren. Gebrek aan arbeidskrachten is er 
niet,getuige de steeds toenemende werkloosheid onder de bouwvakar
beiders. In December 1951 waren alleen al bij het G.A.B. te Haarlem: 
998 werkloze bouwvakarbeiders en dit aantal neemt nog st:eeds toe, 
zodat we gevoegelijk kunnen aannemen,dat dit aantal reeds ver de 
duizend gepasseerd is. Overgeheel Nederland is dit aantal al over 
de 14.000. Dit bewijst,kameraden,da� onze actie voor de bouw van 
50.000 woningen in 1952 en een gedwongen lening voor de geldmagnaten 
gerechtvaardigd is,ja,dat aan deze eis alle kracht moet worden gege
ven die maar eniszins mogelijk is. Het dagelijks hoofdbestuur heeft 
ons in deze reeds richtlijnen gegeven hoe wij handelen moeten. Om 
ons doel te bereiken zijn er in verschillende ulaatsen reeds actie-• 

comité's 
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opgericht,die ·de volledige medewerkindlebben van het hoo.fdbestuur. Zo. zal er op 28 Januari in "Bellevue11 te Amsterdam een openbare ve.rgaderug
worden gehouden waar concrete voorstel len zullen worden gedaan die tot 
een volledig succes van deze actie zullen leiden. Op deze vergadering 
zullen de rechtvaardige eisen van het Nederlandse volk besproken worden 
en a.e bewijzen worden geleverd dait het mogeL ijk is woningEll1 te bouwen 
voor iedereen. Wanneer wij rekenen dat de jaarlijkse uitgave voor de 
bewapening een bedrag vordert van 2100 millioen gulden,dan zouden er 
gemakkelijk 210.000 woningen gebouwd kunnen worden. De besteding van

een zo groot kapitaal voor de bewapening bètekent niet alleen een aan
val op het woningprobleem,maar ook een aanval op het levenspeil en de 
koopkracht van de Nederlandse bevolking. In zijn Nieuwjaarsrede van. 
22 Januari 1952 voor de Haarlemse gemeenteraad,heeft de burgemeester 
verklaard,dat er in Haarlem 7000 woningzoekenden zijn en dat er voor de 
gemeente Haarlem per jaar 700 arbeiderswoninger:n. moeten worden gebouwd 
om in de aanwas van de bevolking te "\Oorzien. Wanneer nu in Haarlem per 
jaar 500 woningen worden gebouwd,betek6l:lL.t dit nog een achteruitgang van 
200 woningen per jaar. Daarbij komt,vrienden,da� het aantal inwonenden 
hierin Haarlem de 4000 heeft overschreden. Vierduizend inwonenden bete
kent,dat er ook 4000 gezinnen zijn die inwoning verstrekken. Het groot
ste geQeelte van deze inwoning is sociaal en moreel niet verantwoord. 
Dat betekent dus dat er in Haarlem 8000 gezinnen zijn die geen behoor
lijke woning hebben. Hierdoor ontstaan dikwijls spanningen waaraan de 
inwoner noch degene die de inwoning verstrekt,iets kan veranderen,want 
iedereen wil in zi.. jn woning zi.. jn eigen vrij huiselijk leven leiden. ij 
tonen ook aan,aan de ha..�d van gegevens,da� er hier in Haarlem op 1 
Ja.nuari 1952 pl.m. 1500 zeer urgente,gevallen en 178 crepeergevallen 
zijn. En toen diezelfde burgemeester in zijn Nieuwjaarsrede een beroep 
deed op de burgerzin van de Haarlemse bevolking om de burgerzinl6I'll.ing 
te doen slagen,toen erkende die burgemeester dat dit beroep tevergeefs 
zou zijn. Want waar moeten b.v. de 1000 werkloze bouwvakarbeiders ook 
maar één gulden vandaan halen om aan die z.g. burgerzinlening hun 
steun te verlenen en voor de werkende bevolking is het do or de verla
ging van het levenspeil en de koopkracht onmogelijk om,al i�et naar 
met twee gulden in de week,een obligatie van F.100.- te nemen. Het is 
daarom,kameraden,dat,toen verleden week de burgerzinlening sloot

1
na 

twee weken te zijn verlengd,er Dinsdag,15 Januari in het "Haarlems Dag
blad" een overzicht werd gegeven van het resultaat van deze lening. In 
dit overzicht wordt gezegd,dat het eindresultaat is d� bouw van 223 
woningen. Dit is het eindresultaat van een lening waarvan iedere denken
de arbeider al bij de aanvang kon zeggen,deze lening\i.s gedoemd te mis
lukken omdat deze lening afhing van de burgerzin,dus van de kleine 
middenstanders ,de kleine zelfstandigen en de arba id ers. Deze lening 
was gedoemd te mislukken,de burgemeester he eft het zelf gezegd en het 
staat in 11Het Vrije Volk11,omdat: de bezittende klasse de 4% rente die 
aan deze lening verbonden is,te laag acht om daarop in te tekenen. 
Daaruit blijkt alweer,dat ons standpunt voor e en gedwongen lening voor 
de bezittende klasse,een juist standpunt is,want burgerzin vindt men 
nietpndHr deze groep van de bevolking. Volgens wethoud�r Happé had 
deze lening kunnen slagen als iedere inwoner van de gemeente Haarlem, 
maar dan ook iedere inwoner,een gelijk gedeelte aan deze len.ing had 
bijgedragen. Ik zal deze bewering van Ha2pé-eens even voorrekenen. Dat 
betekent dat in Haarlem,een stad van bijna 165.000 inwoners,iedere 
inwoner,van de kleinste tot de grootste,van de jongste tot de oudste en 
van de r' ij kste tot de armste een bedrag van 31 gulden bi j een had moeten 
brengen. Dus had iedere werkloze van het kleine stsunbedrag waarvan hy 
moet leven en het kleinste kind van het armste gezin,dit bedrag bije en 
had moeten brengen. Dat betekent dat ieder gezin,dat gemiddeld uit 4 
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personen bestaat,een bedrag bijeen had moeten brengen van F.124.-,zowel 
het kle inste arbeidersgezin als dR grootste bezitter. Vrienden,hieruit 
blijkt hoe rot de kapitalistische maatschappij is. Verder zegt wethouder 
Happé dat de bouw van 500 woningen tegen F.10.000.- vaststaat,maar nu 
hebben we een tekort van F.2.200.000.-. Hiervoor zijn door verschillende 
particuliere instellingen wel toezeggingen gedaan volgens Happé,al is Qie 
toezegging nog niet zeker,maar we kunnen er rustig op rekenen. Laten we 
aannemen,kameraden,dat het waar is hetgeen wethouder Happé zegt,dan bete
kent dit dat we nog met een groot woningtekort zitten,want "'liOOr de aanwas 
van de Haarlemse bevolking is de bouw van 700 woningen per jaar noodzake
lijk en dan willen we over de schuld nog niet eens� reken. Ik 20u hier 
de vraag willen stellen aan hen die inwonen en die inwoning verschaffen 
of zij in de naaste toekomst een oplossing voor hun woningprobleem ver
wachten als er niet andere maatregelen vo or de voningbouw getroffen worden 
Het is daarom,vrienden,dat ik geloof,dat V'li.j en niet alleen wij EVCers, 
positieve daden moeten stellen om tot een betare voningpolitiek te komen, 
In verschillende plaatsen in Nederland heéI't men reeds comit�'s samenge
steld om dit doel te bereiken. Ook in Haarlem is zo'n comité. In deze 
comit�'s hebben niet alleen uitgesproken EVOers,NVVers of Ferronen van 
welke vakorganisatie of politieke richting ook,zitting,nee,zij zL jn samen
gesteld uit personen die alleen een betere woningbouwpolitiek voors-taan • 

/

Hier in Haarlem is een persoon de voorlopige voorzitter van dat comité 
die geen belangen heeft bij de EVO of welke vakorganisatie of politiek.e 
partij ook,doch deze persoon behartigt uitsluitend en alleen het doel van 
het comité. Wij he:ibben juist gemeend. dat een dergelijk persoon daar op de 
juiste plaats is,omdat hij geen andere belangen vo orstaat. Ook heeft er in 

l 
dat co�ité nog een persoon zitting: een metaalarbeider werkzaam bij de
nHolland Nautic11 en lid van het �TVV. Nu heeft dat comité,dat vo orlopig nog 
uit drie man bestaat,zich gewend tot het dagelijks bestuur van onze orga
nisatie met het verzoek of er ook een van ons in dat comité zitting wil 
nemen. Zij hebben dit gedaan om het comité op zo breed mogelijke basis 
samen te stellen. Wij hebben dit verzoek niet kunnen weigeren omdat wij 
als bouwvakarbeidersorganisatie een belangrijke kracht zijn om dit comité 
bij hun werkzaamheden te steunen. Wij hebben dan ook in het bestuur beslo
ten om vanavond met dit voorstel te komen wi e in dat comité zitting zal 
nemen. Wij zijn van mening dat dit niet ienand uit het bestuur moet zijn, 
maar een van de leden. Wij als EVCers weten,hoe groot de woningnood is en 
we zijn verplicht alle medewerking en stetLn te verlenen om aan deze nood 
een einde te maken. Dit comité is samengesteld met het dool om tot actie 
te komen en de bevolking tot actie te brengen om van de regering een ge
zonde woningbouwpolitiek af te dwingen en daarom zijn wij als EVCers ver
plicht om dit comité financieel en moreel,met al les wat in ons is te on
dersteunen. Ook door ons hoofdbestuur is e en dringend beroep gedaan op de 
kameraden om hun medewerking aan deze comité's te geven,want zegt het 
hoofdbestuur,de samenstelling van deze comité's is van de grootste beteke
nis in de strijd tegen de woningnood. Vrienden" dit z ijn V() orden van het 
hoofdbestuur die ik jullie op het hart zou willen drukken,want als dit 
comité niet zal slagen,zal het aantal woningzoekenden blijven stijgen en 
ook het aantal werkloze bouwvakarbeiders blijven toenemen. De eerste taak 
die het comité zich heeft gesteld is het uitreiken van een pamflet,een 
manifest;waarop staat aangegeven hoe het aantal woningzoekenden,maar ook 
het aantal dat inwoning verstrekt hier in Haarlem,kan worden verkleind. 
Het is dan. ook van belang dat dit manifest in zo groot mogà. ij ke getale 
zal worden verspreid. Daarnaast zal in "De Stad Eaarlem11 op 30 .Januari 
een openbare vergadering worden belegd,waar niet alleen de zaak van de 
woningnood en de werkloosheid onder de bouwvakarbeiders aan de orde zal 
worden gesteld,maar,naar het bestuur in overleg met het comité had ge
meend,daar een kleine attractie aan te moeten verbinden in de vorm van de 
welbekende 11.Jaco' s" de twee harmonicavirtuozen,Wim Burger,de bam nde snel-

tekenaar 
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en nog enkele andere bekende artisten. Vrienden,deze openbare vergadering 
en het manifest zullen het voorbeeld moeten zijn van het eigenlijke doel 
dat het comité zich heeft gesteld. Een voorname taak is ook het v erzameJ.en 
van handtekeningen onder qe oproep aan de geIIBente Haarlem en de regering 
voor de eis van het bouwen van 50.000 woningen in 1952 voor geneel Neder
land en de bouw van 500 woningen voor de gemeente Haarlem en het uitschry
ven van een gedwongen. lening voor de bezittende klasse tot e en bedrag van 
F.300.000.000.-. Voorts zijn wij in overleg met het comité tot het besluit
gekomen om een fietstocht te organiseren. Vóór op deze fietsen zullen
borden worden medegevoerd met de leuzen,zoals: "Voor een betere woningbouw
politiek"; "Tegen werkloosheid"; "Voor het ui tscfri jven van een gedwongen
lening" enz. Wij hebben juist vandaag van de Burgemeester van Haarlem de
toezegging gekregen om deze fietstocht te houden. Komende week Maandag
zullen wij in grote massa starten op het Pretoriaplein om half vier en
rechts en links van de Rijksstraatweg onze tocht houden met als eindpunt
de Frans Halsstraat. Kameraden,wanneer we al deze plannen met het comité
hebben besproken,dan hebben we dit gedaan om te komen tot e en eenheid in
deze actie. Kamerade\we moeten voor ogen houden dat het voor ons een ere
zaak is om dit comite te doen slagen. We moeten niet alleen aanwezig zijn 
op de opienbare vergadering van 30 J"anuari,maar Vili. j moeten zorgen,dat de 
actie,de werkelijke actie,zal slagen. Wij moeten zorgen,met de leden van 
het comité, dat. het doel meer woningen en minder werklozen in Haarlem,be
rei kt wordt. Vrienden, ik wil hier de 'inleiding mee besluiten en dan zullen 
we na een korte pauze overgaan tot het stellen van vragen en de discussie. 
Tot slot zou ik er nog eens extra de nadruk op wi.llen leggen dat- het een 
erezaak is om deze taken die gesteld zj:n,niet alleen onder de bowrvakar
beiders,maar onder de gehele Haarlemse bevolking te brengen. Wij moeten 
door onze organisatie de eenheid tot standbrengen in deze strijd. Mannen, 
zijn jullie het er mee eens? (geroep: ja). Vrienden deze taak is niet 
alleen voor de EVC maar voor de hele Haarlemse bevolking en in het byzon
der voor de Haarlemse bouwvakarbeiders. 
Discussie: 

le discussiant: kameraden,ik vraag mij af of het dagelijks bestuur van de 
gemeemte bereid is om een gedwongen. lening uit te schrijven 

x12e discussiant (Gijsbertus van Schie,9.7.23 - bekend): kameraden,kameraad 
Hennevelt heeft in zi... jn inleiding gezegd,dat wt. j tot e enheid moeten komen. 
Ik geloof dat deze eenheid al steeds beter wordt gezien de verschillende 
acties di e onder de bouwvakarbeiders hebben plaats gehad. Ik bedoel de 
verschillende stakingen waarin katholieken,NVVers,EVCers en ongeorgani
seerden naast elkaar stonden om hun belangen te ve.rdedigen. Ik weet wel 
dat de eenheid nooit groot genoeg is,want nat de gehele eenheid der wer
kende bevolking moeten wij ook strijden tegen de oorlogsvoorbereidingen. 
Daarom moeten we aan de actie voor meer voningen en ·tegen de werkloosheid, 
tevens de actie voor de vrede verbinden. Deze strijd moet tevens zijn een 
strijd voor de vrede. Hiervoor moeten và. j huis aan huis werken en de 
werkloze arbeiders hierbij inschakelen om zoveel mogelijk handteka::n.ingen 
te verzamelen. Dit moet ook gedaan worden bij het gebouw van het NVV aan 
de Bakenessergracht. Daar kunnen we dan tevens de manifesten verspreiden 
en gelijktijdig discussies houden met de werklozen,want deze zijn in de 
eerste plaats bij deze actie betrokken. Tevens moet er een goed georgani
seerd programma opgesteld worden voor de openbare vergadering op 30 Janua
ri en de fietstocht, opdat onze actie volkomen slaagt. Tevensµioeten vi j de 
arbeiders bijbrengen dat deze actie voor hun op touw is gezet,hierdoor kun 
nen wij op een veel grotere medewerking en daardoor een grot ers ucces re
kenen. 
3e discussiant: Vrienden, ik geloof dat: onze vo orzitter in zii. jn uiteenzet
ting meer dan duide1ijk is gewwest over de toestand hier in Haarlem,spe-

ciaal 
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voor de bouwvakarbeiders en speciaal voor de woningzoekenden. Zeer belang
rijk is het tot standkomen van het door hem genoemde comit�ven belangrijk 
is het dat wij als leden van de EVC lid geworden zijn van �eze grote orga
nisatie met dit standpunt:geen vertrouwen te stellen in andere organisaties. 
Betreffende de te voeren actie he bben wij in de eerste plaats tot taak dK 
verspreiding van de manifesten op de bouwwerken. Ik geloof niet dat er hier 
in Haarlem veel bouwwerken zijn,maar op de bouwwerken die er zijn moeten de 
manifesten worden verspreid. In de tweede plaats moeten we spreken met NVV
ers en andersdenkenden. Dat is natuurlijk zeer belangrijk,da� heeft de vo or
zitter trouwens zelf al gezegd. Vrienden,ik geloof dat wij,die lid geworden 
zijn van de grootste progressieve vakorganisatie,onze taak en onze plicht 
weten. Hetzelfde geldt t.a.v. de fietstocht,want hier hebben we de taak :die 
fietstocht moet slagen. We kunnen allemaal nog wel herinneren dat- we voor 
20 jaar geleden een fietstocht meemaakten voor de verkiezingen van de SDAP 
en toen werden we met modder gegpoid,maar dat mag hen niet hinderen.We will 
nou ook wel met modder gegooid w orden,maar we ha:, ben een taak voor de Haar
lemse bevolking om datgene tot stand te brengen wat voor Haarlem nodig is. 
Ik dai k U we 1. 
H.c. Hennevelt: Kameraden,ik geloof dat 1951 voor ons een succesvol jaar
is geweest in de strijd tegen de verslechteringen,hetgeen niet wil zeggen

• dat we er nu al zijn. De strijd van de arbe:id:.ers en de bouwvakarbeiders
speciaal is noodzakelijk voor verbetering van de woningbouw en tegen de
werkloosheid. Deze strijd moet tot een succes komen,hetgeen kameraad van
Schie zegt,door het formeren van een eenheid,dan kan natuurlijk een succes-

• 

volle actie niet achterwege blijven. Wat wij ,kameraden, hebben aangedurfd
in stakingenrmet eenheid van andersgeorganiseerden gebeurd. Waarom zullen
we die anders georganiseerden ook niet vinden in deze actie. Het ist och oo
hun belang. Ik voor mij geloof niet dat,wanneer wij onze taken goed aanpak
ken,deze actie zal mislukken. Wanneer vri.j op de bouwwerken met anders-geor
ganiseerden gaan discussiere� 1 dat we dit dan_ alleen maar kunnen doen om de
basis te leggen voor de belangen van alle arbeiders. Iedere dis cussie die
gevoerd is over de belangen van de arbeid.ersklasse zijn over het geheel ge
nomen nooit zonder succes geweest. Want wanneer we met deze kameraden gaan
spreken over het behoud van ons bestaan,over de verbete ring van ons bes-taan
of over de aanranding van ons levenspeil,dm komen we allemaal in hetzelfde
schuitje te staan en het doet er niets toe of we EV.lCers,NVVers,ongeorgani
seerden of wat ook zijn,rrant dan zijn de denkbeelden hetzelfde,dan hebben
we allemaal dezelfde beschouwingen. Zo is het ook met dit comité waar een
NVVer in het dagelijks bestuur zit en daar een belangrijke taak heeft.
Waarom heeft deze persoon daar zitting in?: omdat hij de belangen van de
woningbouw en de werkloosheid kent en daarvoor in de bres spe ingt. Daarom
moeten wij onze daadwerkelijke steun aan dit comité�geyen. Ik was laatst
in gesprek met een grossier en deze zei tegen mij:�mijnheer Hennevelt het
spijt mij maar ik kan mij niet openlijk plaatsen achter het vraagstuk van
werkloosheid en woningbouw,want dan krijg ik last met mijn klanten en- lopen
die allemaal naar mijn concurrenten. Ik ben bat volkomen met U eens,maar
ten gunste van het personeel en die van het gezin kan ik geen ver:dere ver
slechteringen meer dulden. Ik ben ervan overtuigd dat niet alleen mijn con
curren ten,maar ook de reactie ,het grootkapitaal ,mij als communist zouden
doodverven en dat ben ik niet 1 ik ben alleen maar middenstander,al kan ik
mij best de noden van arbeiders ind6!Jl.ken:' Ik wi lde hiermee aantonen ,dat het
werken onder dergelijk roert mensen weinig zin heeft. Daarom moet er hoofd
zakelijk gewerkt vo rden onder de woningzoekE nden en de werklozen en deze
behoren voor het overgrote deel tot de arbeidende bevolking. Kameraden,
ik kan het volkomen eens zijn met hetgeen kameraad van Schie zegt over een
huis aan huis bezoek en ook aan de gebouwen van de organisaties en natuur
lijk ook op de bouwwerken. Maar één dLllg is belangrijk en dat is niet al
leen de werkloze bouwvakarbeiders ,maar dat ook die van andere bedrijfstak
ken worden ingeschakeld. Kameraad van Schie zegt ook dat we aan deze actie
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tevens de strijd voor de vrede moeten verbinden,maar ied&re haidtekerr.ing 
onder ons petitionnement is een handtekening tegen de oorlog,tegen de 
herbewapening en voor de vrede�want als het geld besteed wordt voor de 
woningbouw,dan kan het niet voor andere doeleinden gebruikt vorden. Er 
moet nadrukkelijk en daar moet op gehamerd blijven worden,een gedwongen 
lening worden uitgeschreven. Er zijn in NederJand maar een paar gemeenten 
die een financieel zelfstandige politiek voeren en dus zelf een gedwongen 
lening uit kunnen schrijven. Een burgerzinlening heeft dan ook geen enkel 
nut ,die kan nooit aan de verwachti:r:g·en voldoen om de eenvoudige reden daiï 
de arbeiders en de kleine middenstanders niet één enkele guld8!l. kunnen mi� 
sen. De samenstelling van een commissie in de gemeente Haarlem is noodzake
lijk om er bij de regering op aan te dringen,dat deze overgaat tot het 
verplichtend stellen van een gedwongen lening,anders blijft het met de 
woningbouw bergafwaarts gaan. Het petitionnement zal dus zo opgesteld moe
ten worden ,dat de Raad der Gemeente zich uitspreekt voor e en ge dwongen 
lening en er bij de regering op aandringt om deze gedwongen lening tot 
werkelijkheid te brengen. Dan wat de manifesten betBeft: deze :m.._llen moeten 
worden verspreid op de bouwwerken en huis aan huis. Natuurlijk,kameraden, 
zullen we bij de huis aan huisverspreiding in die buurten moeten werken 
waar de meeste inwoning is en dat zijn de arbeiderswijken. Daar zal de ve� 
spreiding van de manifesten het nuttigst effect afwerpen. Wij heb ben dan 
ook gemeend de manifesten specifiek in de arbeidersbuurten te doen ver
spreiden,omdat een verspreiding in het Haarlemmer Houtpark of Bloemendaal 
of Heemstede geen nuttig effect zal afwerpen,in de eerste plaats omdat die 
mensen het petitionnement niet zullen tekenen en in de 2e plaats een veel 
belangrijker feit,omdat de gemeente Haarlem er niat toe overgaat juist in 
die grote woningen inwonenden te plaatsen. Het is een veelv.uldig verschyn
sel,kameraden,dat de inwoning juist plaats heeft in die gezinnen waar toch 
al gewoekerd moet worden met deruimte,want als we 's-avonds of 's-morgens 
door de arbeiderswijken rijden,zie je boven. en beneden overal licht bran
den en als de gordijnen openstaan zie je boven niet alleen een ledikant 
staan en een linnenkast,maar ook een buffet en andere artikelen die men 
alleen in een huiskamer vindt. We zullen dus juist in die buurten met de 
manifesten en de petitionnementslijsten moeten werken. En dan,kameraden, 
wij zijn lid geworden van onze organisatie omdat wij daar lid van 'ITillen 
zijn,maar dat betekent ook,dat we er niet alleen af zijn door contributie 
te betalen. Natuurlijk is dat ook wel nodig,maar we moeteru ook daadwerke
lijk tonen lid van onze organisatie te zijn door,zoveel als in ons vermo
gen ligt,aan onze organisatie te werken. we moeten niet alleen het werk 
aan de bestuurders overlat-en en alleen maar naar de Jansstraat stappen om 
te vragen:wordt dit nog gedaan of wordt dal;- nog gedaan. Nee,kameraden,zo 
is het niet

1
we moeten voor onze organisatie in de bres springen. Ik weet 

wel,als we s-avonds de deur uitgaan,kijkt moeder de vrouw ook wel eens
lelijk,maar ik heb ook niet altijd evenveel zin. Ik wil 1 s-avonds ook wel 
eens rustig thuis blijven. Het is voor mij ook geen pretje en voor mijn 
medebestuurders ook niet om er avond op avond op uit te gaan en dan te 
zien dat een ander altijd maar rustig thuis zit. Ik zou het he:Wmaal niet 
erg vinden en mijn medebestuurders ook niet,maar dan moet er cbor de leden 
ook eens medegewerkt worden. Daarom,kameraden,zou ik graag eens van de 
leden horen wie zich bereid verklaren om het werk van dit comité te onder
steunen. Komende week zullen we bij de leden th�is {huis aan huis) gaan 
vragen: ben jij van plan en bereid om een taak op je te nemen. Nee,waarom 
niet? Interesseren je de werkloze bouwvakarbeiders en die van andere 
organisaties niet ? Interesseert je het niet dat er zo'n groot tekort aan 
woningen is? Ik geloof dat er dan weinigen onder de leden zullen zijn die 
niet hun medewerking willen verlenen. Nu de kwestie van het verzoek om een 
lid van ons voor het comité. Wie van de kameraden geeft zich daarvoor op? 
Jullie moeten niet denken dat- het een kwestie is van baantjesjagerij ,dat 
is het heiemaal niet,er zal hard aangepakt moeten worden. Nou,wie van de 
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kameraden. Ik kan er zo drie aanw1Jzen die ik er geschikt "V) or acht. 
(uit de zaal: 11Heytink is hát niets voor jou?" Heytink ?aat ermee ac
coord). Kijk de zaak zit zo,kameraden,er is in dit comite voorlopig een 
voorzitter gekozen. Deze persoon heeft het erg druk;die zit in verschil
lende verenigingen. Nu is mij gevraagd dat er iemand van ons,indien er 
voor die tijd geen ander gevonden is,het secretariaat pp zich neemt daar 
deze persoon dat niet kan doen. Wel heeft hij zich bereid verklaard om 
als voorzitter te blijven fungeren. Aan dè hand van de discussie die de 
leden van het comité gisterenavond gehouden heb ben kan ik -w:el zeggen,dat 
alhoewel ze geen lid van onze organisatie zijn,het allemaal arbeiders 
zijn. Ik stel dan ook het voorzitterschap met het volste vertrouwen in 
zijn handen. Mocht die voorzitter intussen niet geslaagd zijn om een se-

Ytcretaris te vinden,dan zou Heytink het secretariaat op zich nemen. Dus 
'\ Nol,als jij je dan in verbinding wilt stellen met de voorzitter. Dat is 

���enzMinnahassastraat 9.rd. Kameranen,nu heb ik nog een be1s:ngrijk 
punt en dat betreft de vacan.tiezegels. Voorheen ging de inwisseling 
hiervan tamelijk gemakkelijk,althans er waren geen grote moe;i.lijkheden. 
Maar nu heeft de regering en de Uniebesturen met de nieuwe regeling van 
1951 ons een pracht van een kool gestoofd. Door deze nieuwe regeling 
krijgen de leden van onze organisatie per vacantiezegel 10 cent minder 

• 
uitgekeerd. Wij moesten alle zegels individueel verantroorden,hetgeen 
een heleboel extra werk medebracht,doch kameraad Stouten en kameraad 

tlPirovano hebbe� zich hier goed doorheen geslagen.Toch is het verre van 
. democratisch om onze organisatie steeds weer achter te stellen,want het 

is zelfs zo dat zowel katholieken en Christelijken als modern ge organi
seerden regelmatig in de Jansstraat komen voor advies in de verschillen
de kwesties. En dan is het niet zo: jullie zijn geen lid van onze orga
nisatie dus we helpen jullie niet. Nee,Y..ameraden,we zijn allem�aal ar
beiders onder elkaar en we sturen deze mensen ook niet door.In Januari 
1949 heeft Nederland het Handvest van San Francisco ondertekend,dit 
bev.'l.t ook de vrijheid van vakverenigingen. Nu äi t nodig is zullen wij 
het de regering tonen want in dit Handvest is vastgelegd en door de 
Nederlandse regering bekrachtigd,dat het vrij is om lid te zijn van de 
EVC. Het is dus volkomen in strijd om de Rijksambtenaren het lidmaat
schap van de EVO te verbieden en de EVO niet te erkenBen. Als wij als 
bestuurders de belangen van onze organisatie niet behartigen en in 
strijd handelen met onze richtlijnen,dan hebben de leden het recht om 
ons hierop te wijzen en zo nodig uit de organisatie te verm.jderen. Z o  
behoort het ook te gaan met d�e heren die zich niet houden aan derge
lijke verdragen. Wanneer hierfook de katholieke,Ohristelijken en de 

� NVVers allen van overtuigd zijn,kunnen wij ro or een massale protestac
tie bereiken de vrijheid van vakorganisatie. Kameraden,dit heb ik nog 
even onder jullie aandacht willen brengen. Het moet mogeLijk zijn om het 
volle recht voor onze organisatie te 1erkrijgen,doch dat kan alleen, 
indien alle leden zich ten volle aan onze organisatie geven,want massaal 
is alles te bereiken. 
Hierna wordt do or de aanwezigen gedurende 10 minuten over de kwestie van 

, ,,1,,,j..,��-fiJ ,de vacant ie zegels .tDeze van regeringswege genomen maatregel wordt fel 
i( 1 be cri tiseerd. Eenparig rmrd t te kennen gegeven: "wij zijn lid van de EVC· en wij blijven. lid van de EVO ongeacht welke maatregelen men ook tegen 

ons poogt te ondernemen. 
Hennevelt: ,, lk wil jullie nog wel even beke ndmaken,dat er voor onze le
den gelegenheid bestaat om vacantiezegels in te leveren en wel Zaterdag 
van 5 tot half zes in de "Bavo" en volgende week Zaterdag in het gebouw 
van de ONV,Ged. Oude Gracht 104. Ik geloof niet dat er tegen jullie op
of aanmerkingen zullen worden gemaakt,want het is met degene die de 
zegels inneemt precies eender als met een winkelier,hoe meer er komen 
des te beter,vrant ze verdienen aan ons,ze worden ervoor betaald. Ze heb-

ben 
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alleen maar 
Hierna 

ne van deze 
siuit Hennevelt de vergadering na nogmaals op het besproke
avond�e hebben gewezen. 

Aan het Hoofd van de B.V.D.
Ja vast raat 68. 
De n H a a g • 

7 28 Januari 1952. 
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.., �,! 
lU.avbla heb ik de eer tJwe1" Excellent· ta deen to komen 

e�n vs.ppo.rt v n ae bu�gemee ter Û6P ge. "nte Stnall.inr,e11land� 
hehiëlk i vervaariify.il dooit d<: ge_ nt p(tlitia te:tt pÏO.atse, 
te 1;.z ck.e ,rnn een net ie van ean e.ant8.l j ugdige e:rkl()zen" d�t 
àutt�n h<)t üe e tol ijk Ar Joiás Bu2"oau, de provinoialo 1 Wing 
van ifo 1)!\T .\'t, �n h t g�n

(
., .(:nteh�stuur .. !)�, da v�rtmtering vau

e,..n lieg w lloutigebage �emeents .;maJ.J.::.Ug€ J:1:uvl) te!' .h ... •à
haeft ganrMsn-> rau;.�oo� vru1 ;�ttfi�utew ga eeu v-ergoad lJ?r; ver
lringd \1er-a. P.:-0:;:•th ,tdshalvo mor•n ik U î'e �� ijzon n al' hij ,e
voegd �Jmor,t � 

.DezQ ·iaa.k is door "'iJ o_r> 25 de.ze!' bes-prak.en .,.� t fo hur
f� e,Jstor 1ra1 �"':M.llinr:oerl nd n J .P.ro1.rnc-1ale (Jommissie VOQt
a V:erki, ·1e�Te,J1 id in 'F.r.L•1tÜ3!'1d� 

�depu�te rd� Sta.ten O'.ter\lofl,1fä e rstösaes de �emesntebe
ot;uren !n ·ho.1.·t ü1>sten en .Z.: icl-0 ',.t.im der p:r-ovi c ie· uit t� no
ttigen niee2• �µoed te betre t!n :w� het voot"bGre id.en t!'l geraeo
�en îlian pJ.armen v-oor• c. }.nvoer-:1..nr, van op"nb 1'18 nePJmn-.'.' 
;;aaiibi.j \1e1•ldçz$ aPhe!de�ç.c-oui�n küunt!.n �ord !1 tenei-�:g atela. 

'fe Uw_e1.1 Flf0!11!lR't :i.e � :.2 ?!!Cdee:_odet.?lG.
.,

. �at ik on a1 �chrift
van ih.t soJn,iJY • alsmeuo van h t def.ro1.1h 0�1;de pol1ticrap- -
/;1"t heb óo�u toe.km:m :i aai! u�er i��cellent1'-'13 ..Am1r:;gene;hrn V8Il 
Soa ia 1o t.n.l:uu <m 11 3 hmenl2.nö.1:e- :.-r ken !I- alsri:.ed O.'?. de In-
spoott. . .1.r vo-u.r- :te D.U.\,. in èe In �c-cie I'-riesl�.nè.

De Co::1:"Y\:.asa::':.."i der Xonil1-;bl 
• l . i.,..,.) d :w. u.e ppW'!.ile e 1: r.ies. .nn. �
w.g. H. P .Linthorst Ro man • 

Voor eens luiden d afschrift, 
de Che van het ine t, 

� 
) , ... • ..:1. De ds 10natl.• �tie Vfl werklozen 'tv 1ra. htcn o·� Zs,terdag 

26 .cze r :s, hl l�k .1 .J L\i. 01·'!!. • ·: n � qn �e �-.u 1g n;Ae st �
1 01•dalqk 1r0.!.lor,!'n" l.1e voor� :'t,;r1 vm ik 1� • ...... (HP J 1-

.d"il) ·l,f dil, a,r. tr •T"û:·t.Oh aame,�4·. Dü d(ll'lOUSt:tJ en 
:h,t>hcn '"'en hi:rn·s wàe Deto�·ns ï}Cr· 2 1 brl: ri. fl.à" te 

racf"t1n ·n ,.,:tJ b:cLt ··co:.,.c!<i. 
j -, ..... - . 



VERTROUWELIJl� 

Ve:rsl� van een op Maanaag 21 Janµa:ri.1952 begonnen actie van 
de C.Y;N., R.V.C. en .A..N.J.V. te .1Iout1géhage. 

Op Maandag 21 Januari 1952 wercl d.oor een 14-tal erkloze lanclarbe lders en �ronawerkers, ondd r aanvoering van een comité bestaande uit plaai;selijke C.P.N. en E.V.C.functionarissan, be�Ómen met het verbeteren van de PARKSTER mG in .ffOUTIGEHAGE. gemeente SM.ALLINGERLNID. Dit ze.l het ee:r.iste zijn van een aantáJ. wer�n, aat aoor dit oomite ter hand zal worden genomen. Het comite rich tte 
een verzoek tot het gemeentebestuur van Smalling rland om een 
toeslag op de door de Werklozen genoten steun te verlenen tot
het loonne 11 ifan het vrije bedPiJf is bereikt. 
Omt.1.'eDt áezo actie� die kan ViOrè.en aangemerkt als een verkie-
z in�sstun t �un de C .... N. en welke :r.ef:' de in b1Jna c.lle B.agbladen 
wera venwl$., k9.n h�t .navolrende wor•de� __ b�ri.cnt: 
Omsti1eeks lp Je.nuaPl 41. i:,��d een, f:S.11 '!-e-zo PaJ?kstcr,;.eg W?�ende 

-- lveeho1.i:ler tart.?n vr.::1 CTer .sJJ.J (Pol.r1.chtrn9' _t-nt1-H.ev. en 11.a. ge -
ref. kerk) ·bezocht door: 
Reinêle;r Baron, g(-b.8.l�.1907; voorzitter· afè.. C. r.H . Eoutbeha.::·e;
Incolaas PnIFrum.� geb.16.-=;.�.927, !1i.st:d.ct�et1tm1ràer C. P .� � ..., 
Johannes vauBez: ifolèle, geh.15.6.1898, lid E.V.G. e·1 verm.voor-

z itte 1• vau de plaatselijke e.fdel inO' BLZ. 
Aan genoemde veehouder werd �evr-aar,d 11oe het stond mat h5t door 
hem nij het gemeentebestuur ·van Smàllini.,,erlarv1 in ,eaiende ve1"zoek 
om f inan�iele. bij�tan� bij h�t verbeterêr1 vs.n de l3s.rl::stetV!eg! die
particulier eigendom 1s van <ie a.an d�ie wel:' 1elerrnn boener1J en 
en Lu1aere bevrnnc rs. Van der Bi} de el<le gono0nido pe1•sonen ede 
uat ClJ z iju vepzoek af,\ i.izend '..1a::, he schikt. t �-ets dat !'eeas aige
meen cta.t r ter ,üaatse behind v.as.) Hierna werèl ar.n Vrrn d'.?r Bij 
gevra :�è. of hij c:.? acr:oord mee r,i1t:., r:onneer oPn µloog jeur,d if,e 
werklozen ueze rleg zmden O]?'�l.lfiTJ't)en en aarrrn. ee: verzoe�� zouclen 
richtrrn tot bat geuae,nte"b0�tnu�7 üI'l. ee:.1 v�r:. oo ,;è.c ui.U:e:,1,._�. voor 
het verr1chtü r;e:/k. �r ne1•0 geea contrnct of l'"ts dergel1.Jks op
gemaakt 011 e.,, 1.;c:::'tl �eeïï toezt�t"'ing van è.e zi.jdc va"'l Van dè1• Bij 
ge-!laa:1 tot fi.nanciÖÏe biJdrB.ge in ae lcosten. \.el , iYJ.g_ hij geheel 
accoord :1et de net ie. Cok do anJe1·e hP.rionors 1tan uo Yapkste!11ieg 
werden door g(moemde Pe:.:.0 sonen bPzo1Jht, en CJ <Jk deze stemder net 

X 'het rb.r· i"l: De nnmn n·· .,a,.î deze 1
J('Vl one:r:s zijn: Klaas de Jong, ge!9 

- !'efoi•mee rde vee:houae. r; r..e0rt ve.n der Veen.! venter, eveneens ge-
--l re.formei.ri:rd en een ve �houél 01� genaa.w.d Ve��l ing? welke vermoedelijk 

P.v.a.A. is. Ook aeza u�rsonen vepklas.1•cten z1oh ccoord zonder 
toeze ,rginr van g;a lBcil i�ke :=iteun. 
OmsL:,ëè ks Jlt Janu!lri jl. Vi�r;,en �oor, g��oemu� ö.ri� :persçne[} en. 

e 

biker. omsten met trnrtdoza e.n DU\: a1•rJe1c.er·s t;elega e1.1 "nte.1..nde-
liJk v-i(lrè een comitf ge1'.oz��i vrns.riJ )z ittin� het ben:. 

X. 'Ä Reincte r fü,,r,ori-voor·züter; 1Hcola.t?.s i:ultnrn-secreta.1•1s; Jchsnnes
X - :.;-a, 7 ar, 18 r 1

.1. <> :Loê; 'fäa kc St ic nm.:e-r.":ï" l. Q eJ'ön�. - . 
Door ä6rïO;"filë-cofoüe�0êoiffoct onf.ênomen m�t het �a�el1.j k.s be-

• etun/·1�r ae plaats�_lij\a v .renir:itiP- l:'la t�el_ijk)3elang, bestaan-
X X do uit de �grsonen �van ae�lle1d�. en !J..� il� r�eJ:. Deze ook al 

QOJ!lJ;t. geor1enteerae per·�WDOl! z�e?e U nuri more,Ie, si;eUJ} to�! 
Op 1Jsh"r�af.:,;1orgen 19 Ja1.ua,!;1.l;:::;l;;,vrnrè1 :100!' 11ec COJ!l:Lte;;-io Nic.
rolt m in Q'eiel � · n n c.. 1e1..:pc, :i.r�e 1nerkloze S·"be1der1" een be-
zoc" aob,ac t a.",n nd biik::...1t er van "i::i-e.:; .ie es e..i.lJ·< Ar e1cts u
re f;lu ta :Ûr•achte�, Rl au r' v,e rC ver•zocht om \c; rk voor jeugdige 

m, ;1dcz:m, è.dmoogs ,.,u h wc 11 ��. 1, it. v.as. e nht.e,r n ift m�gel ijk, om
dat Yl(;l'f'CJ1GTI be!!ed.en ae 21 ,aar D" 16 t 1n .uU. wer ren runnen worden 
te\;o rk:10 ste :i.6.. vok anJer paB::,end werk kon niet worden aangeboden • 
G"" cJir.1�clï'de il a.f� \itP'l(,l-h uooi deze 001<iC.1nn nog een ozoe 1c gebrauht 
"".l:" .. "':---.t-: ., '"J ,4 • ,,.. a " t aan él.c a in '3t Soc Za�..;:en t,:; Drachten • .;:11er wer gevt>aag . ? s eun 
voor dö jeugdige viierklozen. Ook hier• \�as .het niet m��cl lJ k �m aan
hun wensen �evolg te geven alf- de gt z rns 11kom.sten ·net beneden 

- een -
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een bepaald mintnm.m komen. Zou dit wel het geval zijn r.cwoest, dan haa het gezinshoofd de aanvrage moeten aoen en niet de jeugdige werkloze" 

Dit alJe s iHa.s h�t voors:ee 1 van de op liaandag 21 Januari 1952 be�olf!fen verder actie. Op die aatum. werd door een 14 tal werkloze a.:rbe id.ers, en nea.r worat ve 1•moed" ook Dl1W arbeiders van het object HNorg1 aangevangen met het verbeteren van genoemde iarkste:rweg teouf1gehage. Door.de veehouoer Ve;eltng w rè zelfw g:rona afge�taan tot verb11ed1og van genoemae weg" Het Nerk ge sr.h iedt indet1-ctaad. op dt,skun� ige �s:- d081.trefîenae w 5.jze. Op Dinsd�.2� tl9nua1"1l952 kwamon vele c.P.N. en EVv functiona.rissen een k1JlrJe on het 1:rn1•k ne1nen. Dezerzijds zijn de namen van de 
I navolç,en<lf, bezoek€ rs be ke-n(d: 

X ><lftA.�1. iJo.Vroo..!12.-M.l�baoh . Wi11 Ver1;yoest)-H,J;f. W ol.ff ... ?.iotAr Ku;ylman-
X. I 'B"'öri;:'c famar"I111d"""'C"'.1 •• r..:trs' ans. 

,- •· -11�1!11
V.olil heEc1ft diverse o(,o s �cm&e.1<:t voor, hot da.i:,blad nDe vvaarhe 1d, . ? .m. e �?} fot O �'Hl.f�rclJ de fe refo r�:ie era P, veehqud� r .ll1.a,rten

VaJ? "dei• 1i}J, kofr 1e titaê;!,'G te sche:11cen vo op de com;tnl 1st 1 sc!'!o ar-
be 1aers. ;Ji1. Jusuach typte een 'L 7 ;:;l3.g voop he:zell'èe �a;(Llad. Het 
ka.>ne1•l id 1<?�st i� Vfna[ Din a� P' 2� {an11111:i stee<1s :.n Houtîeehage 
feweest. lilJ bovrndc zich, ve1dceo. 111 een .i.'Ouo trut tere,e.J.d op 

t t · ·, 1 , ""J cr· • • " • • c..; e . e1·1'ern Ctvr_/ier,i:za.::nwe�eIJ· n1,1.sta.at het 9or.11te HJ m deze
aot10. O.i;i. heqi,t.,1orst me 1, cw oc'TI.li-eleden e�u{9rmeer1..: ,:i.afrr de
waterlosö l!lf;sa.f iaus, ?laarove r ree·1.s �era�r 1n · .ue �;aarlHnd V'ierd 
ge schreven. Horst l1ecft o .'fll. t.Eit è 001· àe be lamhe'b'..:t nëicn :i..r1ged ie n
ae verzoek aan de J-\1ov • Jaterstaat i:;:elezen en verklanrä.e" dat hij 
hier'OVEH' als kane.i:'l ià no�, advies zou uitbrenr.;en. tel' bcstenderi 
plaat30. Ook s,;hijnt no/'in pe-1 ing te ziin g'èbracht e�n 01) 20 De
cemher 19r;1 O'P eert ve:r[;niî.eritH1 van 11:!.aatselijk BoLmg te 1Ioutige
hac,e eaane u hlat ing ita.n ho t0gcmü c�terati,(tS11a Jodctrs, (PvdA)� 
wa.ar"J,.j -:1,,_ze ve rklaa.1�de, élai, 1 Ót. in o.e °riGrlocl:.nv J.'" [" var. het ge
meente oe:.::;uu.r vnu Sma�lin; erlnilu om mctte1,tijè. äe Vileg langs de 
.tfoutir;oha.;ç,ster •. i1k te ;:eb,.,uil:en voor e0n r1�.cJm1 i:e.; te lcegen 
vieD'. De t1ate::.•loss�.PcP zou. öan co;,: t;el wo::d�:1 -;re1.•betrrr. 
Doo i· het cOï-.itG !J';e;-<l aan tet ��cmeentebestuur van .}m9.llingerle.nd 
omstreeks l,Ja.�ndap- ël Jam1 f ... ri ..1.952 een schl'ijYen gertcht, waarin 
meaoJ�ling VJc ·ä l'}eàuan va>J cJe r.eds ar.ngcvaqr,cn wer•kro.amheden aan 
de t'O.rkste rvrnp: O!l \'W.Urin "'iCT.'d verzocht 0'1 ub� 10:6! ing Vall ge.mecnte
wagc van ve{'�Óogde bedr�ger, tot het lobnpe il ven net _v r1je �e
<1r1jf. Aan �lt yor'?.o�� ks.n. door het f;�meentebestuur nyt r:ora.en 

volcs.c.n, omdo.t h�t ouJect (!en 2artwu1.lere. we� betref 1, ei:i niet 
voorkomt op d9 ll,1st van"u!t te vo��t:n v;e��kel:,• üo} was.h1�rvoor 
gee::i .!O v dke rl!H! ve�leet:a .oor de D1e.îst 0oc1ale lfoor•z1.ernngen. 
Voorts vrn .r-cJcn aöor het comitó aaha.1.''S ie be 1,Uigingen hij de bevol
ki.ng inP'e7.aneld en . ani.re sten vwrö�n vc:-sPf'D i/ (eeri exemplaar van 
c" it 'r:'m Lf ,,st wopc1t h ier1bij f" .. V'Ot.s·i3 J • , 
Op VrijJn!'.; ?5 Ja1wa.ri_ 105? 1; 2r;.OO 1.n�:ç w�opc1t do;r het ç�mite 
aen or;cl!!Jart· vc··-· t4lt;.il'LnE nelPp;t. 11,cafe ,ultru ,.,e 1out1.reha.1t.e, 
wa:1:rin een E'n ander dooi" het comite zal �01,èen uiteengezet. Hierop
zijn ui.teenoaigc1� llur�erue,..stcr er l:.'etho�t< ers_de1' r:emeente. Smal: 
lin!:l'e ,lvnd alsmede de volta.1.l..t.gc remeen1,e ... ua.u orJ vertegem10ord1-

, • l k :i 
-

r,ers van nlLe va fJona.ea. • .., Voorts 1 iY t b.:: t L.1 do �ic dor J i.nr,· 0111 op_ t-a.te1·àao: 26 J�.nuarl •' ,, . . be . . l • .1. t. .j.. kk n 0 19Çj? r:ezrune1 1.1. i ;,� nah11 het p;C'Plüer ui ï,1r t? .. ,.te.en ,;en ..,e t re e m 
eon �i;lct<-•liike V'ó,:gOtïdi·ûi-.� t' ui::;or, VOOr c.e l.n nfÎûlGlen week ver-• h " ·· - ·-. n D • ·1 ·a � .. n·et r ich t:s e ,;·.z. s. .o., n$au:1 N� cc .1 ar �.s te Vd3 g. e mog.c. , �J : e 1. J.,;J l 
denkterldig dat it zal uitlopen o;i een i�rote 'POJ.Hl.eke d�I?on-
f!.t "·,t·t E· ·1trü.Î Je zi1Ze viJl'l c:e G.P.:r. en _;.v.C. (Do plw.tsel1Jke af-
,... J � ,M�"' - tJ ' deL.npt.:•1 �.ijn relat'ef zeer gi0oot;. 
Opmerkingen .va:.<1 raporteu1i; . . d Het g�heel _is opgeze� doo __, cm1r1Uil is: 1sc1e element�n aio een han ig
t1o bru tk hebben �(:)maard van d indei>füi.ad deplorab .. L(3 toestanden ter
o ' - plaatse -
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plaatse. De afwatering geschiedt in de Houtigehaagstar Wijk, die 
vpoege1" bevaal."baar was, doch in de loop d.ari t; ij aen �ehoel verzxand 
is. Bij p;eringe raegenval ondervindt ongeveer 60 bun.oer land en de 
daarblJ oehorende wegen overla�t van het water. De onderhavige 
Pa:rkstérwer, ligt in ait gebied" doch is evenals de mee"' te anaere 
wegen, particulier bezit. Men heeft reeds vroe(J'ep een adres ge
richt tot het gemeentebestuur om tot verbetering van do &fwate
ring te komen

.t 
maar het gemeentebestuur staat op het stBndpunt 

dat - gezi�n cte pa;•ticul1ere ·aard van het_object - het .niet op
haar 't�a� l 1gt om fin: steun t� verlanel!. �r w�rd ge adv 1sPerd om 
een ��aterscbu-,:i te st 1ch1;en. lherop v,era. door da belanghebbenden 
een a.à1·�': g-Jr-icht tot èle Watcrsti:tat der provincie r'ri sland, 
waarop_ nog :ee,1 �ntw�9fd is" b in1:,euP,;eJ:.�men.
Doo:i."' Ma.r•ten ve.n de:r .th_:1 wera c�nge t1Jd.geleden ee1* v�rzoe� .. �e
richt aan het iemeentetiestuur if;an SG.Jall.mge;.'land ott f1nancieie 
steun bij het verbeteren var. de Pa:;:okster1Neg, aan welke -.,eg ,-; ijn 
boerdrri� i.s gelege:.1. Ook hiero) werd door·"llet gemeentebestuur 
afwij_zenc, beschikt. V0:1 dit gEd!l:-,_e ver-zoek en het af�1ijzende ant
woora, WA.S de naaste or:reving vau Va;:;. der Bij vollodiP on ae hoog
te. Er heerste.over• aezè af 1 !1zing; in de daar)ij bet!'Ö.kken (niet-
C .P.N. !rrir,� n) en i.ze 1:e1•bitt� ,rir.g ert � iB I'V&n h·;bb• · dn_ C �p �N .e:r;s
Pult I'l}_m en naron c.s. een hand 1g :,oe bru 1k gemaakt. Door net m it ia
t ie f voor te st e 1 li:J n als een i: a.lr;èmene II act ie, zijn J.o ov e r�ier end 
gere�o 1:111,qerae ::ie la:1ghe bbenè.en h i.e rin betrokken en Eebruikt roo r een 
verk1ezrni,sstun+ van ào c • .P.N. r�et kan 11ml v.·orden vnct;:este1.d, dat 
de boeren· de dr2.agvd1ète va11 1nm handelingen niet hebuén 07eriien, 
toen zij h1n to,'='afcrw}î.g pa.ven en hun brvrodenhei.éJ. bctvir;uen met 
het -pl l'.ln van ae covi.iteleden. WAl schijnt het lat.e11 tot Vàn der Bij 
te zi;jn 1oor1!.eàr-o,n8�n dat hij voor !iet �r:retJe_ �1� -��esi)�nnen. Ook 
ander"' ri rnt-C .P .f� .. 1rwrnners ne then nun t.evr,1de nho 1d oetu 1c;a ave r 
het plnn, zonder dit a.lles te !n:nm-=m OV'3PZiE'!l· . Het plan is vrij zeke!' i'1.elkaa:r> ge�- t door,llicolaa� 2ult.rrv.ra en
het G.P.L�. ,,.em�enteraadsl1cl. Je".l da 'os, v;el�e lantsc ·.e1 oc,mde ech-
ter achter cte sr:bermen blijft: . Do-0r het '1°rieel't':'lb"�tunr zal rn 1eaer ;evaJ. :net wox•àen overge gaan 
tot uHbe:1:alin� Vfln verhoogde uitkerin.::en in verband met de ver-
rich te WP :rkz O anih<·' �en• . . � 
Over de op \lri5dag�_vonct ?5 Jarmarri 19;� te ,houc,;;l vergadering �n 

de vooi-geno��n actie op laterdag 26 J°E1.nuar1 l95c.. zal nog een u1.t-
voe r1g ranport iiorden ingezonden" 

De in ili.t 1�an11ort ,:;noemde -person n, zu1le�l voorzov&r r-:ogelijk 
no bij een afzonf �rl i�k r�:p:1ort lf"!G rë:en onschreven • 



"' 

- Afsohz,ift -

Aan de bevolking van lioutigehag en Om.streken. 
- - � - �· - - - - . -

De werlr.looshe id in ons land is tot een ontstellende hoogte ges�egen. Reeds zijn een kleine 150.000 arbeidePs als erklozen 1nge schreven. 
In cte gemeente Smallingerland is het aantal werklozen de 1000 reeds gepasseerd en dit aantal wordt dagelijks met tientallen vermeerderd. 
Vo!e a:rbeiders in Houtigehage zijn dus op een uitkering

van Soc:ale Zaken aaugewazen. 
�Vat betekent a it? 

Dit "h.ot.ekent, dat er in à e rez innen der werklozen bittere arme eae worat ge.lef.en à oor, o.e - lag� st�unheriragen. 
Dat wll zeg�:-.n� dat - als men in dP. .... ociale Bijstan<1 loopt - door de r:;ez msattrek vaf.'k een cn..:lGrsteunin!Y van. 

slechts en!ce;;le 11Üldens worë:t ;re,,.even. 0 

��t �:.rgst �orilt onze j�u':.,� ��or d9 Vlr.Fltloosbeid �etrof
fen. lilJ .L01)en d9�l.too� rouc.., .kr1.w,an ge�n v.erk en oolè g en 
steu.ü. Doo1�uat z lJ zonae r een cent ou zak lo;'on, hrnnen ze 
ni.et eens sigaretten ko-r>en of met hun meisje- uitO' e.n. Zii. le
vcm ncoègedw_oi"gen 9 > kost,:m van vader•, die· in voÏe '_,eval' en 
z ,lf ook werk: .. oos 1s. 

àen steeds groter nnrdend aantal ona�ro en ·ionrier·e ar-
heiders willen werk maar krijR:en het niet. " 0 

�-s or a�� r,�en wex,!{ in Ilout. igehage'? 
·,atuurl11l< ta er werk. �Jerk vo\1r honnerdon no.nfüm.

Zijn niet vele \-rngen in om�o vioon:pla.ats in zulke rnoé!.do1�poelen 
veraijderd, dat de. sohool

g,
n.ande kind.Aren er vaak tot an.n de 

knieen doo .. •moeten'i 1 fordt net niet hoog tijd, a.at dit veran
derd· itordt? 

.tY'loeten niet op ko1•te t�rnij n �en groot a.ant�l tion ingen 
woeden ge b0t:nd om ae elJ.en.:l 1g,) W(1n1ngno0<l te le igen en om de 
krotten te laten verdwijnen? 

fr. het niet d1·in�enè r,or1 ir: dat de �1:atepnf-v-cer en de land
egalisatie op qe_ landëpijon der hoeren wordt aangepakt omdat 
hun land ve l"'dr 1n1rt. 

Er kan niet langer woraen gewacht! 
Een ea.ntal vier1doze inviOners V!J,n-Houtigeha!�e hebbe::1 zich in 
een comité ver!3ni("d. J•it -comite r1il de :st/1jc1 aanvaarden voor: 

Verhoi:1:.n,7 vnn de steün°bt'ài>apen. 
Uitkering aan ê!e we:.-1rJ_oz,e je'ugd. 
tierk VOO:!:' r.1 J.en. 

Zi." �� ijn �ich ervan bevmst -..at -�:iote de1en der bevolking deze 
Ye rlani ens <l.011 

VI e ï"'klozen ruet s;y11patb ie zullc"1 onnerschr1jvcn. 
• 

'1' -·-· ,�o-..,1- i� r"oti C' .--,�_.,,,,.,r,..,J.4-! • ktt.' ,1.. K . ._._ '-' .. u.o \,,,y'-'-Wo<>r.J i_JC..-.. �Lil 

,fan g L'OHJ) ou.élnr€ en j o:ar:rnre werkloze arbe ide1�s weten do dat �e 
zaken moéten �.._orde:r. aanget1akt, z5jnnMa -f'nc1agmoi>g�n 21 Ji:nua.ri 
be.-onnon 11et het- ve r•brterc!'l v�.11 èe ... <J.r-,rnte r�er, in Hout 1gehage. 
ZiJ rrann een eir:de rac-Jcen a.an 1fo chF.,OS er ve1•langen v,an het Ge
rneciltfbrstuu1• i:i.&.nvulJ.inr; v�n hun C:-P:unvitke1'2.ng tot net lilon 
in het vriie beG.Pi4f. '-
W:._j 1'6r.1101/dc rr•he ... e b�vol1"i.-r1f� van Houtiv.ehage �n o�ns��eken,
5.r·�1fi° hii?.ona�r ae t{erkl0zen i.n <le D.C.f. op� cte str1Jd van 
f.02.8 u1.11n 1de1,n rae alle 1:rncht te onrlersteunen. . 

BJ-soft è.at '11ec::: r1 .9.H oc it, hnn Btrij-d Uw str:!.jc1 is. 
Se""r·.aoros: Sohoclstr.h5, iToor het comité, R.Baron, Voorz. 

V 

Hou tigehage·. lHco i'ultrum, Se or. 
Voor eensluidend af'sc:tirif.t,. de. Chef' . j�b JJet 
v.d" Corrm.isaaris der Koningm 1"a. r v1 01 • .,.,� nä,



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD ! co.,,·_ /J11. ��--: L.)_ .. a.��/ Ç ..
(Slechts bij definitieve opberging invullen) J /3JJ& d � .. 

� A F G E D A A N ./!,c; I Lf 
1 

-- . ----------·t------ ·-------

- ··=-� - �:=-=:�_:=�=------- -- ... 7 1--- a17 .. r . --- ...... . 
. ------····-·---- ·--- - ····-··---- ···-·------. ·-·- ·Ç·-······· �-- ... -· ,q --·-·-·+--------�---·-+-·--------·---· 

'L�R. � ! . f - ·-- --------·-----------_ , -_---------·-·-----·----·r--------l-= ·-=�--
·--------------·-·----·------ ··-·· -- . ··- --- ······- ·············--- ·-· ····-- ·t·······-··-·------·--·-)-. ····-------- -

·------·-----··---·-----·--· --------- --··------. ---·- -----··-+-----·-- ---i-··----
,,!� ., i 1 � $'1F Dat: , L- ,�1- Par: t" ·· ··--··-···- - ·· · --- +-· ---···· -·

________ -:.:,--______________ .. _<-_ ---.......__. .. ' i 
AchtereenvolgeJ+S aan: -- ·· · ____________ 1. __________ ··-

1 
.•. ·-··--· .. _ .... ··--··· . 

.... ----- -···. ···--·1 . --· ------ -----· ..... --· 
! 
1 



'i.;··. 

" ----- --·- ··- -- --·-·--- ·--,/
,t ' 

... 

( ' 

• • - .�:: • ; j· ( • 

·· · · ·· ... . ...... - ,. - -· 

< .. t· - �� 

... 

• 

....... . . . .:.- .. 



,,... 

Richtlijn en Ng 71. 

r.v. l\Jg s2/52.

Betreft: Sprekers vergadering Werklozen Actie Comité.
Antwoord op: Schrijven Ng 130303, d.d. 6-3-52.

Vertrouwelijk. 

/ 
&:)? -- --

' J: 41.Jf 

1lltl 

; ; \ 5 ME 1 1952 

ACD/ l 3<P'9 ""

In verband met Uw hierboven aangehaald schrijven, heeft de 
I.D. alhier de eer U het volgende te berichten:

Tot op heden is door ons niet vastgesteld kunnen worden 
welke Drenthenaar op de bewuste vergadering van het Werklozen 
Actie Comité als spr�ker is opgetreden. 

Voorzover ons na onderzoek gebleken is, is er alhier maar 
een persoon die de naam weet van bedoelde Drenthenaar en wel de 
communist J.Horsten Sr, Hoefstraat s, alhier, alwaar hij ook ge
durende de nacht verbleven heeft. 

In de Waarheid van 15-3-52 komt een foto voor van een zeker 
Albert Platje. 

Wij kunnen positief verklaren, dat deze Platje niet de per
soon is, die wij met Drenthenaar aanduiden. 

Betreffende de spreker van de Wijngaarden kunnen wij thans 
positief verklaren, dat dit de door U in Uw schrijven genoemde 
W.F. van Wijngaarden uit 's-Hertogenbosch is. 

Mocht de naam van bedoelde Drenthenaar ons alsnog op de een 
of andere wijze bekend worden, dan zullen wij dit terstond aan 
U berichten. Einde. 

13 Mei 1952. 
I.D.



co 13030:3 

MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN •s-Gravenhage, 6 Maart 1952.

No. : B 130303 • 

Betr.: Sprekers vergadering 
Werklozen Actie Comité. 

VERTROUWELIJK 

BV WK 3. 

Naar aanleiding van Uw schrijven ID No. 19/52, d.d. 
6-2-'52, waarin U o.m. melding maakte van het optreden van enige
niet geheel geïdentificeerde sprekers op de openbare-vergadering
van het Werklozen Actie Comité te Uwent, moge ik U het volgende
berichten:

Een tweetal E.V.C.-sprekers-agitatoren, dat veelvuldig 
onder D o U.'N.-arbeiders in verschillende delen van het land is 
opgetreden, is: 

Albert PLATJE, geboren te Emmen 16-7-'17, wonende te Emmer
Compascuum, Kanaal Bzz.178, lid van het hoofd
bestuur van de B.L.Z.-E.V.C. en plaatselijk 
afdelingsbestuurder van deze bond; en 

Pieter KUILMAN,geboren te Odoorn 6-9-'17, wonende te Emmer
Erfscheidenveen, voorzitter van het hoofdbestuur 
van de B.L.Z.-E.V.C. en eveneens vooraanstaand 
plaatselijk afdelingsbestuurder van deze bond. 

Beide personen zijn overtuigde leden van de c.P.N •• 

Met de door U genoemde D.U.W.-arbeider uit •s-Hertogen
bosch, VAN DE ','lIJNGAARDEN, zal waarschijnlijk zijn bedoeld: 

Waltherus Fredericus VAN WIJNGAARDEN, geboren te 's-Hertogen
bosch 27-5- 9 07, wonende aldaar, Kemelsharenhoek 
14, die reeds in meerdere gevallen als D.U.W.
agitator optrad. 

Indien het U mogelijk is om met behulp van bovenstaande 
gegeven� vast te stellen, welke personen op de door U vermelde 
vergadering als spreker zijn opgetreden, zal ik met·het resul
taat van dit onder�oek gaarne in kennis worden gesteld. 

HET
�

OOFD VAN DE DIENST 
Namens deze, 

� . 

. 

J. G. Crabbendam 

an de heer Hoofdcommissaris 
an Gemeentepolitie 

RAPPEL .... .. . . '<.! A' 

------.. ----- ······ ········ ...... 1 . .-......... .
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Richtl�en Ng071. 
O.K.P
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Acnf lf 1 
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Vertrouwelijk. 
�;;.;-� ,t')/7.

Op Donderdag 31 Januart 1952, te 20.00 uur, had in de �aal 
van Hennebiens, Zuid-Oosterstraat 83, alhier, een openbare ver
gadering plaats, uitgaande van het z.g.n. Werklozen Actie_comité. 
(Zie omtEent dit comité rapport N� 14/52,) 

Aanwezig waren .:!:: 40 personen, waaronder vier vrouwen en 
militair. 

Onder de aanwezigen waren zes alhier bekend staande commu
nisten en enige personen, waarvan wij vermoeden dat zij mis.stens 
net de CP.N sympathiseren. 

Achter de bestuurstafel had als voorzitter plaats genomen 
x. een zekere M.Bogers, wonende Kloosterstraat 36, alhier, (Zie

port Ng 14/52-:-r-terzijde gestaan door de bekende com.munisten
f-. F X f Stokkermans en Horsten .�! ... · 

De voorzitter, M.Bogers, opende de vergadering met het uit
brengen van een z.g.;-: ver;lag omtrent de werkzaamheden door 
Comitë verricht, bracht de doelstellingen hiervan naar voren en

antwoordde op de z.g.n. aantijgingen in de plaatselijke pers 

opzichte van het Comité. 
De plaatselijke dagblad·en hadden, volgens de voorzitter, 24 

kolommen nodig gehad om op critische en lasterlijke wijze het 
·Nerk v,m het Comité te bestrijden.

Daardoor was volgens hem juist de mooiste propaganda voor 
het Comité gevoerd. 

l{et 0�)T:1i t� staat buiten elke politieke partij en niet, zo
als door de plaatselijke dagbladen wordt beweerd, onder leiding 
van de OP� of EVC en wanneer iemand op de vergadering over poli
tiek zou spreken, dan zou hij hem bij zijn kraag pakken en uit 
de zaal gooien, zo beweerde hij. 

Vervolgens sprak hij een waarderend woord over de midden
stand, L�mers van een middenstander uit Eindhoven had het Comité 
F-100 ontvangen, terwijl een middenstander uit Tilburg 3000 vel
len papier en een stencilmachine had geschonken.

Een en ander was volgens dG voorzitter wel aanleidh�g 
die middenstanders te kopen, die ook het Comité steunden. 



·� ' 

• 

l 

Vervolg,ns deed de voorzitter mededeling van de binnenkomst 
van eni0� anonieme brieven, inhoudende geld voor steun aan het 

Oomi té. 
Hierna maakte hij bekend dat door het Comité, in deze zaal, 

een ontsp�ingsavond werd georganiseerd, toegankelijk 
lozen, d1&Warbeiders en hun vrouwen. 

Ook zouden, volgens de voorzitter, reeds 1000 personen hun 

handt�ning geplaatst hebben op een lijst, welke vergezeld van 
wensen en grieven van de werklozen en duwarbeiders door een ae-

- ' 

legatie naar de Minister van Sociale Zaken zou worden gebracht. 
90% van de duwarbeiders hactden op deze lijst hun handteke

ning geplaatst. 
Vervolgens oefende hij hevige critiek uit op het feit dat 

twee duwarbeiders, van het object Iage-iv1ierde, geschorst vmren 
wegens het kappen van dood hout voor het stoken van de kachel 
in het schaftlokaal. 

Een voor deze twee dunarbeiders gehouden collecte had F-25 
opgebracht. 

Na gewezen te hebben op de noodzakelijkheid van eendracht 
onder de arbeiders en eendrachtig zich achter het Comité te plaa 
sen, waardoor succes voor de werklozen en duwarbeiders is ver
zekerd, verleende de voorzitter het woord aan een duwarbeider 
uit de gemeente Emmen, provincie Drenthe. (Diens naam is tot nog 

toe niet bekend geworden.) 
In een uitvoerig en vurig gehouden betoog beschreef deze 

- -

duwarbeider de gevoerde acties in de duw�bjecten te :Drenthe en 
de aldaar behaalde successen. 

Deze successen waren behaald door de eensgezindheid van de 

duwarbeiders uit Drenthe, die zich, ongeacht hun politieke of 
Godsdienstige overtuiging, allen achter het neutrale Comité had-

- -

den geplaatst. 
Daarbij wisten zij zich gesteund, aldus cteze spreker, door 

de gehele Nederlandse arbeiders. 
Ook gij arbeiders uit Tilburg staat in uw gerechtvaardigde 

strijd niet alleen. 
Ook gij kunt rekenen o� de steun vsn de Nederlandse arbei

d,.,.rs. 
Steunt ook u mv Comité, dat voor uw be langen op de bres 

sta&t, aldus deze spreker. 
Deze spreker was een vurige agitator, iemand die uiterst 

geschikt bleek te ZlJn de aanwezige arbeiders mee te slepen en 
die herhaaldelijk zijn betoog moest ond�rbreken vanwege het��
applaus. 
�ropageerde o.a. de ongebreidelde staking voor elk ge-



schil of vermeend geschil. 

Hij g11· �e:=-c��ti�-� a�lsmede de aanwezigen, in overweging 
de alhier te voeren acties door te voeren tot de hoogste instan
ties. (Minister.) 

Vervolgens zegcte hij, namens cte duwarbeiaers uit Drenthe, 
ook financiele steun toe voor �e te voeren acties alhier en te
vens steun voor á.e twee gedupeerde duvmrbeiders. 

Nadat hij enR:ele pamfletten betreffende de door de duwar-
beiders in Drenthe gevoerde acties hact voorgelezen en de manier 
waarop bedoelde ctuwarbeidFir� hun strijd hactden gestreden hact be
kend gema3kt, spoorde hij de aanwezigen onder luid applau? asn, 
toch vooral de eendrscht te bewaren en achter het Comité tè staan 

W�Zi: 
. 

l�ierna w�rd he=t" woorct verleend aan de duvvarbeicter van de
,f� .... � J/1Jngaarden uit 's-Hertogenbosch. (.r�adere gegevens omtrent ctie 
""""Y""'t! _ spreker zijn alhier tot nog toe niet bekend geworden.) 

.... 1---
) 

M..� t).; o; Deze spreker bleek ook weer op dit terrein een uitermate 
li\'V"i. ol,t,( li. 

J 
geschikt persoon te zijn, die er slag van had zijn gehoor mee te

0g 
slepen, gezien het veetvuldige ap,E.��.2::;s dat hij mocht �ntvangen. 

f .\J \� Volgens zijn betoog was hij voor de oorlog reeds in de weklf-

t:i\ �erschaffing, terwijl hij thans, volgens hem, de twijfelachtige 
� \\Îl 'eer hact in ct e d uvv te zitten. 

'"1 �J) 
\'\

p�S
ij Ook hij gaf een uitgebreid overzicht v an zijn activiteit ten 

'tJ' f opzichte van de in diverse duwobjecten gevoerde acties. 

• 

ten, 
Volgens zijn zeggen was hij werkzaam geweest in Cle auwobjec
respectievelijk te Vessem, Gemert, Waspik en Kerkariel. 
In al deze objecten had hij de duwarbeiders weten te bewegen 

zich te verenigen om gezamenlijk acties te voeren voor verbete
ringen in die objecten • 

Telkens had hij, zo verkla9rcte deze spreker, in deze duwob
jecten succ es weten te behslen, dank zijd� eendracht onder de 
betreffende du�arbeiders. 

Betreffende het object te Waspik verklaarde hij, dat hij met 
ziJn ploeg langzamer was gaan werken 01n zoaoenäe met een andere 
ploeg,�diê minder kon verdienen dan zijn ploeg, een actie te kun
nen gaan voeren voor een hoger loon. 

Tot slot propageerde ook hij de eenheid onder de arbeiders 
ongeacht hun politieke of Godsdienstige overtuiging. 

Daarna werd het woord gevoerd door de bekende communist 

�orsten Sr. t f Ç ·Qt.. J 
Hij gaf richtlijn.=. aan voor de te voeren acties, o.a. 1 QJ'o 

loonsverh�g ;- vaststelling van een minimum loon van F-42. 50 voo 
duwarbeiders het organiseren van ontspanningen voor werklozen ' 

-

en ctuwarbeiders met steun van B.en W. en, inctien onaer de werklo-



• 

zen vaklui daarvoor aanwezig zijn, het elkander helpen bij het 
verrichten van reparaties aan kleren en schoeisel en daarvoor 

stof en leer te vragen aan B.enifT. 
Vervolgens ging hij in op de dmepere oorzaak van de werk

loosheid en verkondigde, dsi.t de wlkloosheid en de ellende van 
dien niet los te denken was van a.e politiek. 

Hier mocht, volgens Horsten, niet over ae politiek worden 
gesproken, doch de politiek kwam naar hun toe in plaats van dat 
zij naar de politiek gingen. 

In dit verband ga!' hij de asnwezigen ernstig in overweging 
individueel eens ernstig na te denken over het feit wat de oor
zaak was van de werkloosheid en de ellende die er heerste. (Hij 
bedoelde hiermede blijkbaar de bewapening, al noemae hij deze 

niet.) 
Ook het betoog van deze spreker werd herhaaldelijk onderbro

ken door luid applaus .• 
Daarna wera het woora ge�oerd door de bekende corrmunist 

K 
Piet Smulaers • 

Deze begon met een scheldpa3:_ti j op de:. plaa ts_eli jke dagblad �n 
en gaf de aanwezigen in overweging hun abonnement op die bladen 
op te zeggen en daarvoor een andere krant te nemen. (Zelf is hij 
geabonneerd op de Waarheid.) 

Vervolg ens deed ook hij ·een beroep op de arbeiders om zich 
aaneen te sluiten want door eensgezindheid van de arbeiders kon 
veel worden bereikt. 

Als voorbeeld van e�nsgezindheid noemde hij o.a. de alhier 
ongeveer 1J jaar geleden plaats gehad hebbende grote textielsta-

.. 

king. Ook deze spreker kreeg v��l_�pp}aus • 
Een op deze vergadering gehouaen collecte ter bestrijding 

van de gemaakte onkosten, in verband met zaalhuur, bracht, vol
gens de voorzitter, F-10.50 op.

De stemming tijdens de vergadering was enthousiast te noemen. 
Omtrent de zaalhouder is bij de I.D. alhier op politiek ge

biect niets nadeligs bekend. Einde. 

6 Februari 1952. 
LD. 
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In aansluiting op No�l4/12714/l2600.-ll - blz.2 ... volgt hieronder het
verslag van de besloten vergadering van het "Comité Werk en Woningen" op 
25.1.52 gehouden in het EVC�gebouw. 

� 
Aanwezig waren: het c omnnmistisch gemeenteraadslid Hendricus Corne� 

lis Hennevelt,3.5.04 (bekend); de EVC�vrijgestelde Theunis Stouten(bekend
Arnoldus onne Heytink,l2.4�07{bekend); Jan van Baak,15.4.lO(bekend); 
Hyman Cohen Rodriques,9.3.l.2(bekend). .,. 

Het "Comit' Werk en Woningen" bestaat nu uit de ra 1 ersonen:
H. Cohen Rodriques (voornoemd) : voorzitter. b. 3,;� �� � A"B. Heytink. " : s7csl!taris .. �il·[ ,,, or. i. ,,r,d� 
H"C. Hennevel t 11 : lid. 1.1 1 

• .M-
J • V• Baak t1 • : lid• ./� /:·, 1 fEB 195? ,1t2
Cornelis vanbilderbeek,20.12"90: lid,(beksnd) h, ,_ ..... ____ 

-.,--

Gerardus Jacobus Willemse,26.1"2l:lià.(bekend)7'�a::: A(D//3 3 3Cornelis .Maria Rusman,25.3.07 : lid.(bekend) 
� 

0� 

Het comité Zäl nog worden aangevuld met een Cnog niet gevonaen)
vrouw. 

Hennevelt opent de· vergadering en deelt rmde ,dat hij het nu gewenst 
vond dat de voorzitter en d e  secretaris van het comité geinstalleerd wor•
den om daarna de leiding van de vergadering op zich te nemen. De instal� 
latie geschiedt,Cohen neem.t de leiding op zich en 'tegint zijn taak met 
een kort woord waarin hij o.m� aan Stouten de vraag stelt,hoe ver hij 
staat. met de vocrbereide:hde werkzaamheden voor de openbare vergadering 
op 30 Januari 1952. Uit de hierna volgende discussie blijkt,aat er 12000
pa�le tten zijn geàrukt om huis a an huis verspreid te worden, bovendien 
zijn er een aantal raambiljetten gedrukt,doch omdat in deze biljetten 
stona aangegeven dat de openbare vergadering uitging van de ABWB,moesten
alle biljetten worden stukgeknipt en moest deze passage uit de biljetten
worden verwijderd .Heytink zal zorgdragen dat bij de stempellokalen een 
aantal pamfletten verspreid worden. 

Hierna wordt het programma voor de openàare vergadering opgesteld. 
Besloten wordt om gedurende de pauze op de komende vergadering de aanwe�
zigen in de gelegenheid te stellen om zich als madewerker op te g3 ven 
voor een van het comité uitgaande handtel<aningenactie. 

De voo rzitter stelt _v o or om door middel van het nHaarlems Dagblad" 
bekendheid aan :tat comit� en haar doelstelling te geven en de komende 
vergadering door middel van een advertentie in "Haarlems Dagblad'' aan te
kondigen,zulks nade in verband met het qrede front waarop het comitg be ...
rust, Stouten zegt toe hiervoor te zmllen zorgdrageno 

Aan de orde komt vervolgens het zoeken naar e en geschikte huisvrouw,
die deel zal uitmaken van het comité. Tot nu toe zijn alle pogingen van 
Hennevelt en Stouten om deze vrouw te vinden,mislukt. van Baak krijgt nu 
de opdracht om zich met de echtgenote van J, Spruit, van Wickevoort Crom ... 
melinstra.at 14 in verbinding te stellen om deze te verzoeken in het comi{
zitting te nemen en om op de openbare vergadering enige voorden te spre� 
ken. Aandacht wordt hierna ��teed aan het openingswoord dat de voorzitw
ter zal spreken op de openbare vergadering. De aanwezigen zijn van oorw 
deel dat dit maar aan de voorzitter moet worden overgelaten,doch dat Sto �
ten en Hennevelt zich desnoods met de vocr·zitter in verbinding kunnen 
stellen om,als hij z�jn korte rede klaar heeft,deze zo nodig te corrige� 
ren. Hennevelt stelt de vocr· zitter een artikel ter hand uit 11De Telegraaf'
waarin de bouw van kazernes wordt beschr'even. 
---- J.uist voor het sluiten van de vergadering kwam Jan Jelsema,19.2,18 
(bekend) - secretaris van de ABWB binnen. Hij nam op zich voor de 
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'f! openbare vergadering 25 kaarten te verkopen. 

De openbare ve:.rgadering vond op de vastgestelde datum (Woensdagavond
30.1 •. 52) plaats in gebouw "De Staat Haerlem11 • 

Aanwezig: 43 personen,overwegend leden�WB. zaalcapaciteit: 250. 
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en de secretaris ABWB: Willem Frederik Hendrik van het Schip,22.6.18. 

Aan de kassa was gezeten: Jan Jelsema (voornoemd),gerêsisteerd door 
dries van Se ie,20.3.31 (bekend)• 

Voorzitter Cohen Rodriques sprak in zijn openingswoord zijn grote 
teleurstelling uit over het geringe aantal aanwezigen. Echter,alle begin
is moellijk,zeo spr.,en w ij moeten het als een verheugend teken beschou�
wen dat na Amsterdam,Rotterdam,den Haag,ook Haarlem een actiecomiti 
heeft opgericht. 

Na het brede karakter van het comiti geschetst te bebben,deelt spr.
mede dat binnenkort !!Et een petitionnement etc. gewerkt diende te worden

'-\ om staatsvijand nr. l,de woningnood,te hestrijden,waarvoor hij de mede• 
werking van de aanwezigen inriep. 

Hierna volgde het optreden van de accordeonist John Udinga die po� 
pulaire radiomelodiijn te n gehore bracht (Udinga trad op als plaatsvervan
ger voor Jan vort die verhinderd was deze avond te komen). 

Na dit optreden gaf de voorzitter het woord aan een bouwvakarbeider� 
die het bekende CPN.gemeenteraadslid Hennevelt bleek�te z ijn (ook in het 
verslag over deze vergadering in 11De Waarheid•' dd. 1"2.52 werd Hennevel t 
genoemd als II een .H.aarlemse bouwvakarbeider11 z.onder naamsverme ng • 
Hennevelt zette uiteen hoe noodzakelijk het was dat in Haarlem een Comit�
voor Werk en Woningen was opgericht. Hij verontschuldigde zich dat hij 
geen spreker van professie was doch met vreugde,zei het dan met enige 
schroom,gevolg had gegeven aan de uitnodiging van het comit� om zitting 
te nemen. Spr. verwees naar een voer.· deze avond uitgegeven pamflet waarop
een Haarlemse crepeerwoning staat afgebeeld waarin eE!lill gezin van 6 perso�
nen moet leven. Op verzoek van de b: woner was. z ijn naam en adres niet 
vermeld. Men moet niet denken dat een dergelijk beeld overdreven is,zei
Hennevelt,want in Haarlem staan nog erger krotten+ten hemel schreiende 
toestanden waaraan de overheid niets maar dan ook niets doet. U zult ieg�
gen: en de �urgerzinlening dan? Ja,deze lening opengezet voor een ieder, 
behaalde nog niet eens een totaal. van 250 woningen, terwLjl de opzet 500 
woningen was. Blijkens een publicatie in "Haarlems Dagblad" noemt de heer
Happl deze lening zeer geslaagd. Dit noemen wij boerenbedrog,zei Hennew 
velt,temeer als de geachte heer Happé er aan toevoegt dat de inzet van 
500 woningen opzettelijk hoger was gesteld dan er in werke1.ijkheid verw 

wacht werd. Wat is de reden dat deze lening niet voltekend is? Zij is 
het prachtige bewijs,aat de bezitters helemaa1. gear1 burgerzin hebben. 
Gebleken is dat verhoudingsgewijs de kleine spaarders nog ha-.t meeste geld
voer. deze lening bijeengebracht hebben. Bezien we nu de resultaten van de
woningbouw in Haarlem,dan wordt er momenteel in Haarlem Noord een aantal 
flats gebouwd waarvan de huur± F.45.w tot F.48.a per maand moet opbren
gen, Een huur die voor de a rbeiders onbetaalbaar is ,maakt borden zoals 
deze o"a. aan de Amsterdamsevaart staat met het opschrift; "Hier bouwt 
de gemeente .l:iaarlem met geld van de burgerzin" tot een blamage,niet al
leen voor hen die deze vo.ningen mogen maken,maar voor geheel de arbeiden
de klasse. Waarom dit alles ? Bouwma. terialen z ijn er in overvloed ,meer da
1000 bouwvakarbeiders lopen in deze gemeente te stempelen,hun handen jeu�
ken van werklust. Alleen het geld ontbreekt. Als we de statistieken van 
Haarlem nagaan dan zoeken meer dan 7000 mensen een woning waarvan ± 2000 
urgente of crepeergevallen. Als we d an ook nagaan hoe het met het bouw" 

tempo 
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is gesteld dan kunnen we vaststellentdat Haarlem sedert het reeds bestaan� 
de tekort door de oorlogsomstandigheden, 2500 woningen is a chteruitgeboerd. 
Het :ia de plicht vane en ieder om aan deze politiek een einde te mak.en en 
de regering duiàel.ijk voor ogen te stellen dat alleen een g3dwongen geldw 
lening bij de kapitaalbezitters de uitweg is,aldus besloot Hennevelt zijn 
betoog. 

Vervolgens verleende de voorzitter het woord aan Mevr. Spruit die 
haar toespraakje opende met: Kameradm,ik heb zitting genomen in dit comit� 
volkomen doordrongen van de grote woningnood. Reeds 5 jaar ben ik inwonend 
en als het doorgaat zoals de vorige spreker vertelde zal ik met mijn 12M 
jarig huwelijk nog wel inwonend zijn. Kinderen heb ik niet,zodat ik hele
maal niet in het stuk voorkom. De ellende van de woningnood ira.akt de men ... 
sen hunmeurig;� dulden niets meer van hun kinderen die vaak in i,n kamer 
met àe ouders moeten leven en het ondemmijnt de volksgezondheid. Veel wil 
ik er niet van z eggen,het is U allen genoeg bekend. Als ik tenminste de 
gezichten van·"'jUllie EVCers bekijk dan zijn wij het allen met de spr" vol ... 
komen eens,dat aélill deze woningbouwpolitiek paalL en perk gesteld moet worde 
De Engelsen noemen hun woning een kasteel. Wat is ons kasteel? Een paar 
bovenkamertjes waar je allerlei klippen moet omzeilen om niet in conflict 
te komen met je medebewoners. Ook ik voel mij verplicht U allen op te wek� 
ken de actie van ons comit� met de daad te ondersteunen� 

� De voorzitter nam hierop het woord om iets �echt te zetten. Het vrou� 
welijk comi t�lid, zei hij ,had ge sproken van ,,, jullie EVCers". Hij begreep 
dat deze vakbond haar het meest aan het hart lag,doch hij gevoelde zich 
verplicht er op te wijzen,dat er ook anders� en ongeorganiseerden aanwezig 
waren. 

De sneltekenaar Wim Burger tekende vervolgens een 12tal satyrieke 
pr�ten waarbij hij zijn gebruikeiijke politieke babbeltje hield. 

Na de pauze werd nog het woord gevoerd door de ABWB-bestuurder van 
het Schip die àezelfde argumenten aanvoerde als Hennevelt . Fel hekelde 
de rol die de Uniebonden la.dden gespeeld bij de bouwvakstaking Boele en 
van �esteren te Velsen,de bouwvakstaking te Amsterdam en de staking van 
de n.u�v.-arbeiders in Drente. 

Na een tweede optreden van Udinga,hield voorzitter Cohen een slot� 
toespraakje. Hij verzocht de aanwezigen of zij accoord konden gaan met 
het zenden van e en motie aan de minister van Wederopbouw waarin tot uit, ... 
drukking werd gebracht: daadwerkelijke pogingen tot opheffing van d e  werk� 
loosheid en een gedwongen lening voor de fi nanciering van de woningbouw. 
Hierop volgde geen reactie vc:m de zijde der aanwezigen. 

De vergadering ging hierop te 22.30 uur uiteen. 

� -r- Tenslotte zei nog vermeld,dat:
a.� 0l{ voorzitter Cohen Hodrigues begin Januari 1952 toetrad als lid EVC. Zo
ev/\ ' als zeker is hij ook lid van de CPN• 

c.t·�.t'J secretaris Heytink na 1945 lid CPN werd,actief EVCer is en 0.1;1. op de
,/" voorgrond trad bij de bouwvakstaking bij Boele & van Besteren (Velsen). 

J.van Baak stond reeds v8or 1940 als commwiist bekend. Is lid CPN en
-actief EVCer�

h van Mevrouw Spruit (nog) geen nadere gegevens aanwezig zijn. 'j"1 , l':1/ 11

./ c. van Bilderbeek lid CPN en EVC is,w-. ."' - ..,.. """'· L -
�· 

V c.M. Rusman reeds vö5r 1939 bekend stond als commwiist. Is actief CPNer/ 
EVCer. 

tJ G.J • Willemse abonni op 11De Waarheid" is (geen verdere gegevens)• 
�an het !io of d van de B .v .n. 

68. DEN HAAG.
5 Februari 1952. 
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Verslag van een o__penbare ver��d,.el.i.ng,uitgaa�d�-van h{f"�i� 
werklo.zen" ,"gètiouden op Vrijdag 8 Februari 195 111 een aer 

evue te •. ms ter dam. 
Deze vergadering was voor een i�er toeaankelijk op vertoon v�n·een 
toeg1.rngsbewijs,hetwelk tegen een bedr,g van f.0,10 bij de ingang ver
krijgbaar was. 
De aankondiging van deze vergadering had plaats gevonden in "De 1:Vaar
heid II en in een der B.V.C.organen. 
Aan de ingang der z3.al werd aan de bezoekers een exempl ar uitgereikt 
van het E.V.C.org<1an 11 Wij Bom1en 11 (LB.il.B.).Overigens vond gee n col -
portage plaats.Versieringen e.d.�aren in de zdal niet ,anLebracht. 
lDe capaciteit van de ze.al bedroeg ongeveer 550 personen. Aan.1ezig ,1arer: 

� a 300 peTsonen,meest van rijpere. leeftijêt,waaronder 2 vrou11en.
ersonen in uniform 'Jerden niet ,mar0enomen. 

Opgemerkt r1erd dat tijdens de later gehouden pauze ongeveer 75 perso
nen de z�al verlieten en niet teruakeerden. 

Te ongeveer 14,20 uur .verd de bijeenkomst 6eopend door een onbekend 
gebleven jeugdig persoon.Hij heette de aan.rnzigen namens het ini ti- -
tmefcomi té ·11elkom en zette het programma en be t doeII::, van deze vergade 
ring in enkele woorden uiteen. 
Ddarna v1erden door: Johannes Franciscus OORT, geboren te Amsterdc1m, 13-
1-1915 (bekend) enkele nummers op de acëördeon ten gehore gebracht.
Vervolgens .1er het \1oord gevoerd door een persoon,aangekondigd als

\/ jKorpe&,waarschijnlijk:Simon KORPBR,geboren te Amsterdam,25-9-1907 en 
/' 1:5ekend. 

Spreker begon met te 1\/ijzen op de toenemende werJu:oosheid welke vol
gens de laatste officiële publicaties 175 000 bedroeg en �elk getal 
momenteel reeds veel hoger is •. ,lleen in de bouwvakke:a waren al il.QOO 
werklozen.Bij vele grote bedrijven wordt met ontslag gedreigd.Er moet 
eEtrî eind komen aan de waanzin dat er in Amsterdam zoveel beuwvakarbei 
ders nerkloos lopen terwijl er zoveel ·.1oningm tekort zijn.De Minis
ter verklaart wel dat dit een tijdelijk verschijnsel is om blijvende 
werkloosheid tegen te gaan maar de vraag is of het verschil maakt 
voor de arbeider op welke wijze hij werkloos is. 
Wij eisen, zegt spreker, een verbetering van de bestaande werklozenre
geling. En voor alles normaal werk tegen normaal loon. 
In 1948 reeds is een Werkl�oshe_..\�y�aangenomen maar de uitvoering 
laat nog steeds op zich w achten. En rnj eisen een spoedige uitvoering 
van deze ,et welke door de Volksvertegen woordiging is aangenomen.De 
ambtelijke molens malen hier weer eens erg langzaam terwijl het zo
veel vlugger kan,gezien destijds de Kerstgratificatie.Het zijn alle
maal mooie woorden VJ elke we hoorden maar de daden kwamen niet. 
Méar we moeten niet berustend gaan neerzitten.Het is spijtig te bemer 
ken dat Amsterdam zich in deze zo laks gedraagt,getuige het gebeurde 
in het Friese plaatsje HoutMwage 'waar de v;erkloze arbeiders zelf
het werk grepen en de Gemeen eraad aldus noodzaakten aandacht te 
schenken aan hun geval.En ook in Amsterdam is leven te bespeuren ge
tuige het gfi.val in de Bloemstraat waar de arbeiders zelf een huis 
weer klaar maakten.PubïleKe- er�en probeert nu wel roet in het eten 
te gooien door met andere plannen te komen maar het initiatief is ons 
Amsterdam mag in het geheel niet achter blijven en daar-om hebben wiJ 
besl�ten tot het oprichten vm deze werklozenbev e@!.l�m onze belange

P. • onze zaken te behartigen en om ons van advies te dienen. -
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Men doet voorkomen àat er geen � ld is voor productieve arbeid enz. 
maar de ondernemers hebben in 1951 enorme winsten gemaàc t.En de krank
zinnige bewapening verslindt meer dan 2 milliard gulden.Er is dus 
geld genoeg en arbeidskrachten zijn er ook.Woningen moeten gebou�d 
worden en de kasten weer gevuld worden met textiel, enz. 
Iedere werkloze,tot welke politieke richting hij behoort,dient zich 
bij ons aan te sluiten.Het initiatiefcomit._é bestaat uit aanhangers 
van N.V.V.,K.A.B.,C.N.V. en_E.V.C.,dus uit alle groeperinge n en van

iede:rerichting zijn de leden welkom. 
De aansluiting bij het comité moet massaal worden en daarom nodig ik 
allen uit, zegt spreker, om het invulformulier hetwelk U uitgereikt is 
in te vullen en daarmede zich op de geven als nedewerker. 
Hierna werd gelegenheid g:geven om vragen te stellen waarvan door ver
schillende personen gebruik gemaakt werd.Enkelen beschreven de nood 
der werklozen,sommige jongeren drongen aan op werk inplaats van betere 
regeli.Jj.g van ondersteuning, tenüjl enkele ouderen maar wilden "knokke11 
Ook de kapitalistische uitbuiting en de onnodige bewapening werd on- • 
der de aandacht gebracht. 

• 
Hierna werd een korte pauze gehouden,waarin,naar later werd rnedegeè:-
deeld,ongeveer 100 ingevulde formulieren werden opgehé:ald. 
Na de pauze werd- door Willem BURGER, geboren te Amsterdam, 6-10-1913 en 
bekend, een programmanumrrer snel tekenen ve rzorgd,waarin verschiil:lende 
personen uit de nationale en internationale politiek een weinig wer-. 
den bespot. 
Na nog enkele muzikale numme:rs,ten gehore gebracht door een accordeon· 
werd weer het woord gegeven aan KORPER,tot het houden van zijn slot
bei»chouwing. 
Hij verkl::-tarde nogmaals dat de op te richten beweging moet l:e staan 
uit alle richtingen en zowel georganiseerden als ongeorganiseerden. 
Politiek mo§..t._b it n de beweging gehouden nord2llJHij bestreed enkele 
vragenstellers die de va r onêl.en reä:c-tionnair noemden en hij wilde wel 
enkele van de vakbondsleiders reactionnair noemen.Ook het punt bewape
ning en Duitse herbewapening achtte hij beter buiten de discussie te 
houden. . -
Hij deelde verder mede dat het de bedoeling is geregeld bij elkaar te 

\
. komen tot het houden van contact.OoICzal een gestencild blaadje wor

den uitgegeven,waarvoor van al de deelnemers een bedrag van enkele 

• 
centen zal worden gevraagd.Diegen�die zich opgegeven hebben zullen 
opgeroepen worden om samen te werken en tot zolag zal he t voorlopig 
comité de zaken behartigen. 
Ook ligt het in d e bedoeling om de eisen der werklozen bij de Over
heid bekend te maken.Hiertoe za�zich op Maandag 11 Februari 1952 te 
omstreeks 9 uur een delegatie aan he� Stadhuis_vervoegen om de Burge
meester met de �-'"11ï1cenn1s ·ie steI1en t.w. 
Verleng,ing_iijdsduur overbr�ggingsP:_it�ering, 
Verhoging sociale bij standsuitkering, 
Onmiddellijke uitkering der door·de Regering toegezegde 11 % toeslag, 
Productief werk , 
Overleg met de in te stellen adviescommissie en 
Beschikbaarstelling _van lokaliteiten vdor vergaderingen en voor voor
noemde adviescommissie. 

rHierna sloot spreker de vergadering.De voorzitter snelde vervolgens 
naar het toneel en verklaarde dat hij door deze vergadering gesterkt 
was en sloot wederom .e vergadering,onder aanbeveling van de collecte 
bij de uitgang, to.t dekking der kosten. Te ongeveer 17 uur gingen de 
aanwezigen rustig uite en. 

-

1 De gehele vergadering had een rustig verloop en was zelfs wat saai.
\ Een honderdtal personen toonde zich bereid om de delegatie naar het 
� Stadhuis te vergezellen. eindè. 

1 exp. aan:B.M.Asd. 11' i G-Y-5.
1 exp. aan:H.C.Asd. ��-\,t
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Finsterwolde op 11 Februari 1952 
Datum van ontvangst bericht: 14-2-52 
Betrouwbaarheid berichtgever: Eigen waarneming 
Waardering bericht: Bron betrouwbaar; bericht ni . controleerà /lt. Il

Tevens bericht gezonden aan: Het bure ."Jo] :1,.cht::ifr.f'genn te Leeuwarden
Medewerkende instanties: ------- OP KAART 

· 
·--- 6. 1.ri f. 1.,- 1 Ondernomen actie: --------------
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• Op liaandag, 11 Februari 195�erdî-�:t:.!.heti�.nwerklozenco
mité in de gemeente Finsterwolde, bestaande uit de navolgen e persoµ

iemon Frikken, geb: te Finsterwolde,1-5-16,landarbeider, won: te 
, Finsterwolde, B.115j; 
X Trienko Klein, geb: te 'Winschoten, 21-4-17, landarbeider, wonende te 

i /. ! · Finsterwolde,C.37a;
�.Ll. tJ � Evert v/d Laan, geb: te Finsterwolde,9-9-14, landarbeider, wonende te 

1' Finsterwolde, H.J.Siemonstraat,15; en 

!f-�·
tl Harm Bulten, geb: te Finsterwolde, �-4-16., landarbeider, wonende te 

' �� 
Finsterwolde, Reiderwolderpolder, A. 72, 

�t· t,) een vergadering belegd, waarbij alle verenigingen in deze gemeente 
l bij een rondschrijven waren uitgenodigd, tegenwoordig te willen zijn. 

• 

1ri,PO 

1,7� 

• 

Omstreeks 20.00 uur werd de vergadering door Siemon Frikken, 
geopend. Hij sprak er zijn teleurstelling over uit dat zo weinig ver
enigingen gehoor l,ladden gegeven aan de uitnodiging. om aanwezig te zijn 
Hij meende dat deze vergadering toch zeer belangrijk was voor de ge-

v hele bevolking van Finsterwolde. Op deze vergadering vvaren aanwezig 
de volgende verenigingen uit de gemeente Finsterwolde: 
De Supportersvereniging: nHup B.N.cn. 
De Algem.Nerderl.Landarb. Bond, afd. Finsterwolde, 
De E.v.c., afd. Finsterwolde, 
De mondaccordeonclub "T.O.G" te Finsterwolde, en 
De Winkeliers·vereniging: trHandel en Nijverheid", te Finsterwolde. 
In totaal waren aanwezig, 15: personen, waaronder het comité bestaande 
uit 4 personen. ' � 

Door frinkeg werd het werklozenvraagstug; in deze gemeente naar 
voren.gebraclit en hij besprak de in deze gemeente aanwezige werkobjec 
te�JlQ.Jlr:' he nJ,mJ� -§,p,px.tJ;..�.r..I:'..ein. Dit laatste moet en za 
zo spoedig mogelijk worden aangepakt. Verder werden door hem werkob-

""}êcten genoemd die eveneens moeten en zullen worden aangepakt. Nadat 
t Frikken het sprOrtterrein had genoemd, werden door Engelko Abbas (vol 

, doende 9ekend) enige mededelingen gedaan, betreffende het sportterrei
Hierbij deelde hij mede dat de voorbereidende maatregelen thans in ee 

over gevorderd stadia verkeerden, dat het, volgens hem, onverantwoor 
elijk was thans met overhaasting te werk te gaan. Dat kon thans me�r 

schade aanrichten dan dat hiervan enig voordeel uitkwam. Abbas, die 
z1tting heeft in de Commissie vppr lichamelijke opvoeding in de ge- -
meente Finsterwolde en welke commissie steeds een adviseerende stem 
in de voorbereidingen van het nieuwe sportterrein heeft, terwijl Abba 
tevens bestuurslid is van de voetbalvereniging "B.N.C 1t

, was als waar
nemer op deze vergadering tegenwoordig.Ja de uiteenz,etting door Abbas 

egeven, waarbij hij adviseerde om aldaar niet aan het werk te gaan, 
voor dat alles kant en klaar was, nam Frikken weer het woord en zeide· 
"Door de uiteenzetting, door Abbas gegeven, zijn thans punten naar 
voren gekomen, die tot op heden niet bekend waren. Hij was .echter wel 
van mening dat men dan toch zeker op 18 Februari. 1952 met dit terrein 
moest en zou beginnen; ( In antwoord hierop verkreeg KuiJ?er, vevtegen
woordiger�n de A.N .L.B. het woord. Deze zei: 11Indien men op deze ver 
gadering enig resultaat wil bereiken, dan moet de voorzitter een ande 
re toon aanslaan en niet geregel\i spreken van: uDat moet en dat zal" 
Hij moet begrijpen dat, indien door de Burgemeester wordt getracht_ 
werkobjecten voor de werkloze arbeiders te verkrijgen, deze ·dan niet 
op staande voet kunnen worden uitgevoerd. Hierover moeten ueer instan 
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tias beslissen en in die gevallen is de Burgemeester all 
Hij; Kuiper;' kon wel mededelen dat er hard wordt geNerkt 
lozenvraagstuk in deze gemeente. 

Nadat nog enige ·tijd over en weer was gesproken, wer 
te door Frikken en de vertegenwoordiger van de E.V.c. indri 
wonende te Finsterwolde·,D.263,, (voldoende bekend) voorg

a.a

e;.;;;s�t
;.;;;

e�. �o.ccm�u"-:'i"7"t
'"'"" 

deze vergadering een motie te zenden aan de regeringsinstanties om 
met klem aan te dringen, in deze gemeente werkobjecten te doen uitvo 

1 

ren. Hiermede was Kuiper; voornoemd, het weer niet eens. Dit haalde, 
aldus Kuiper, toch niets uit. Wel wilde Kuiper zijn steun verlenen 
om een verzoek te richten aan1 de Burgemeester der gemeente Finsterwol 
de, dat deze er met klem bij de regeringsinstanties. op aan zou drin
gen dat, indien er in deze gemeente werkobjecten mochten worden uit
gevoerd, deze dan zo spoedig mogelijk te doen aanvangen. Dit verzoek 
werd aangenomen en door de vertegenwoordigers van eerdergenoemde 
vereniging ondertekend, met uitzondering van ttT .O.G"·. 

De vergaderingen werd hierna door Frikken ontbonden� Ik moge 
hierbij nog aantekenen dat alle personen van het z.g.n."werklozeTh
comité, Gngeorganiseerd zijn. W�l zijn deze personen communist of 
communistisch geori�nteerd. EINDE! 

') 

Î 
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Ho. 50 

feestelijke vergadering 
werklozen. 

D IE N 

Ik heh de eer U hierbij te doen toekomen een 
verslag van de alhier op nonderdag, 14 Februari 1952, 
gehouden feestel�jke vergadering, belegd door het 
=::nschedese .Verklozencomité. 

16 Februari 1952 • 

/ 
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Verslag van de op Donderdag, 14::,2-1922 te =:nsche
de gehouden feeste]i�ke va�'5�in6, be!eGd door het 
Enschedese Werklozen-Comi�d ......,,, 

.__ nm ,. s 
qyr "'• ,n . .  

}'1spreker: Gerrit van der POST,(geb. 6-3-98). 

Aanwezig: 70 personen, w-o. 20 vrouwen. 
zaal can. : 3LJO • 

-

Medewerkenden 

1' 1 

De ontspan..11.ingsve eni�ing "Dynamo"; 
de "Vrolijke Trekkers" van t.et ;,..17.J. 
:=nscheè.e; de tapdanser Tiemo î.�On{
HORST, (geb. 28-9-31). 

Te 20.JO uur werd de bijeenkomst ,;eopend door Van 
der Post,die in een uitvoerig oetoog uiteenzette door 
welke oo::..�zaken 1 ede:rland zijns ::'..nzieüs momenteel zo
veel werklozen had. Hij leverde daarbij de nodice cri
tiek op de huidice r·esering, welke vol:_,ens spr. geheel 
onder �-merikaanse invloed stond. Tegen û.::'..e on.�er,2;eschikt 
heid kwa..c1en ook in de bei5..e h.aners st1.::eds m0er ste•"L 1en 
op en wel van afcevaa�digden,die nen niet behoefde te 

'f.:. verdenken van co@rmnistische sympathieën.
Volgens spr. was het werklozenvraa0stuk ontstaan 

door ö.e bewapening.Het was echte!' verheugend, te kun
nen constateren, dat de arbeiders in den lande er geen 
.__;enoecen mee:r mee n2.i.J.en zich zonder meer vs.n l�et pro
ductiep:i.·oces te laten uitschakelen.Hij noem6.e d2.arbij 
de pla.atse:q, Eouti )·ehE\ 1;e ,A1:1ste:càam en Z�am, in welke 
plaatsen r1e arbeiders zèlf de hand aar.. de ploet; sloe
uen en zelf werkmo.::;elijk .. "i-J.e - en opzochten.hieruit bleek, 
dat de a1�beider van heden zich niet zondeT mee::.� lc.at 
ui tscl"J.a�rn __ en. 

1.a de opricl::tin,J van het Ensc!'.ledese ,ierklozen
Co:nité had dit Comité een 2.fvaardi&::'..n

0 
e;ezonLen naar 

de burcemeester .Daa.:bij was betracht, 0.:1 voor de Bn
scLedese werklozen 1,1et Kez,stmis 1951 een toeslag vai: 
25 gulden op hm1 8teun te ver\�rij t..en, net0eer: vol.::;ens 
spr. ook in Ar,1sterà.am was gebeurd .:Dit verzoek we.s des
tijds nit,t in_;e,tillibd, het..;een echter niet ·"lilde ze0-
6en, -at het Comité zich hie:rbi� nee:·lec;de. 

Hij haalde een re "e aan van de 1�. V. V .-vooTzi tter 
Ooste!'huis, die twte ja-r �eleden in �nelo �ezezd had, 
dat rrë'f r�.V.V. l.et .._;ewee!' aan "ie voet �,,ad, ::n.a.w. dat 
het �een verdere verslechterin�en voor het werkende v 
zou dulden.Het was nu wel duià.eli�k, àat er tussen woo1' 
den en daden een 

0
root verschil bestaat, want naè.ien 

waren Je levensomstandi,.sr"ede, voor ie erbeide:c·s belang
rijk slec:1ter beworden, doch het •.• V.V. "hield rusti.:::, 
het geweer aan de voet 11• 

In b.et 11Vrije volk'' van 13 iebrue.ri 1952 nas 1:re
derom ee:-i stuk o:p�eno_nen van Ooste:chuis en. s_pr. hoopte, 
dat het r1. V.V. ths.ns indeTdaad en k:cac:1ti__,er �onding 
aan zou nemen ten behoeve van de e,rbeiders in l:et &1-
__,emeen. 



• 
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1,ls bouvrvakarbeider/scb..:;_lde:· leve:..·de :c.,p::::-eker 
veel cri tiek op ,' e · .erkloosheid, './elke dit jaar 
hee�·st in het bouwbedrijf .Eet vrnnin.;p:..·obleem, ä.at 
niet los kon wo::.·den 0ezien var- de volks5ezonë:1eiè., 
uroeide wet de dag.De beloofde 50.000 wonin�en 
per jaai· :ë:ouden er vol:::;ens spreker niet :rnmen, on
der het mom, �at daarvoor �een Geld beschikbaar 
zou zijI]..Spr. beweerde, dat door de ver"chillenéle 
ondernemel\rs in Fede:clê'.nd in de perio'ie 19!:-5- 1952 
een winst 'iaS óene.akt van F. 1 • 200. 000. 000. en dat 
van deze winst z.i. toch viel kon ;'Orden 0ebom1d. 
Ook de middenstand dreibde .:=.e dupe te vrorden van 
dit regeringsbeleid en het Has daarom nodi�, om 
bij de te voeren actie's deze bevolkings6roep zo-

�- veel mogelijk in te schakelen.
Het Comité te Enschede haf in en om �nschede 

uitgezien� we;rko}?,.j,���-ten.Spr. deelde met.:ie, dat 
de Ho,2::e Veldwe2; te Glanerb:cub; in een bui ten..;ewoon 
slechtè

""

töes'ta'...fl.Q�'�r1fë1�"1""à_e .Ifaast deze Heg was na 
de oorlog wel puin gestDrt,maar van een daadwerke
lijke pogin� om deze weg te verbeteren was geen 
sprake geweest.Omv,onenden hadden reeàs verklaard, 
dat zij het initiatief van het Jerklozen-Comité 
om deze we6 te verbeteren zouden steunen. 

Voorts noemde hij als bouwobjecten de huizen 
aan de Pannekoekenweg no 2, 4, 6 en 8, welke in 
een bijzondere slechte toestand zouden verkeren en 
een 2an�luitin0 waren voor het beGrip �Volks�ezond
heid".Voor zulke krotten was er maar een oplossin.::;, 
nl. afbreken en opnieuw optrekken tot menswaarà.i_;e 
wonin__-;en. 

Aan het einde van zij�. betoog stelde de spre
ker de aa.nwezi...;en een dï·i etal motie' s voor, t.w. : 
1. �en verzoex aan B. en J. en de Raad te �nschede
om :iet ainimrnn be dra,:::; aan steun te stellen op F. 40.
per week en een toeslag van F. 25.-. zoals êie
reeds in ll"rn.ste1·da,n was verleend ;
2. 2en verzoek aan B. en�. en de Raad te �nschede
om door de werklozen te ..;nschede outp:bare werken
te .doen verrichten, waa1 door arbeiders niet tien.:.. 

·0allen kilometers buiten hun woonplaats zouden be
hoeven te worden tewerkbesteld in de :J. U. ,: • enz. ;
3. ::..,én aan de N.V.V.-voorzitte:r Oosterhuis inhouden
de, iat à.e :::;nschedese \lerklozen net L ste __ unine zijn
artilrnl in he·c ./rije Volk van 13-2-52 hadden weleze
en dat door hen we d ...;ehoopt, dat door het li.V.V.
bij het huidi3e wei'klozenvraa...;stuk �en krachti_ser
houdin...; zou vvoi·d.en aan.;enomen.

Deze motie' s weL·-'en do ,1• de aanwezi._;en _net 
een zeer zwak "Ja" .zei·oep v2.11 en_·elen .::;oed0ei=ew:·d. 

--

Lierna :;af de voo:_ zi0c ter Jele_:en:1eid tot :1et stel-
le11 van '1,rra�en, m2rvan ueen der 2.an. ezi.=::en .:;:e·Jra::..k 
raaakte .:'.)aa:_ nE, vol3de i...et opt:ceden van �::e:t ö.e in à.e 
aafucon[i�inJ ._;enoem1e ctede�erkenlen, welk optre'e� 
vooral na �e pe�se - �ezien en ue-.oori �et ov�rd�e
ven aanooenü.e 2._:.)lJ12us - so:11s ·:iel in 'e Si.1 .... at: viel. 
·q,e 22. 30 uu.c werc: de avond ";Je sloten.

Lnschede 16 1'1ebru2:_·i 



A F S C H R I F T 

U I T N O D I G I N G 

VöOR DE FEESTELIJKE VERGADERING 
-0-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o--o

Van het Enschede's Werklozencomité

in zaal Bos, Kuipersdijk.

OP DONDERDAG 14 Februari 1952 

Aanvang: A C H T UUR 
----------------

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

MEDEWERKING: 

• 

SPREKER: 

ONTSP ANNINGSVER. "Dynamo" 
met m u z i e k

z a n g 
h u m o r 

De voorzitter van het 
Enschede's Werklozencomité 
over: 

"De STRIJD VOOR WERK 11 

+++++++++++++++++++ 

���) 
T O E G A N G G R A T I S 

Voor werklozen, DUW-arbeiders en 
hun vrouwen of verloofden. 

Het Enschede's 
Werklozencomite. 

Ampère straat 17. 

-0-0-0-
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A F S C H R I F T 

Aan het Werklozencomièé 
te Houtigehage. 

W. V.,

/J // 

Enschede, 7 Februari 1952. 

Namens het Enschedese Werklozencomité, omvattende 

leden van alle vakorganisaties en ongeorganiseerden, be

groeten wij jullie strijd als een voorbeeld voor alle 

werklozen in Nederland, hoe deze strijd voor werk gevoerd 

moet worden. 

Ons comit� is op grondslag van deze zelfde strijd voo1 

werk samengesteld en treft thans voorbereidingen voor een 

openbare vergadering op 14 Februari voor de werklozen, waai 

op onze problemen onder meer dat van verhoging van de steur 

normen aan de orde zullen worden gesteld. Daarop zal onge

twijfeld besloten worden tot het herstel van een weg, die 

thans meer op een modderpoellijkt, zulks in overleg met de 

bevolking ter plaatse • 

Een exemplaar van de eerste krant die wij hebben uit

gegeven sturen wij jullie hierbij, waarin jullie onder an

dere kunnen lezenhoe jullie daden de bewondering van ons 

comité en ongetwijfeld van alle werklozen hebben gewekt. 

Met het vertrouwen uit te spreken dat jullie strijd, 

die ook de onze is, succes zal hebben tekenen wij

Namens 

secr. 

het Werklozen Comite Emschede 

w.g. J�EBRING 
1

,; 
� ,/t,- ,_ ,.,,, c.. �, 

Ampèrestraat 17 
Enschede. 
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AFSCHRIFT. 

Aan de Redactie van 
Twentsche Courant 
Enschede. 

Mijne Heren, 

J.s11<t f 

Enschede, 7 Februari 1952l 

Bijgaand doet het Enschedese Werklozencomit�, 

bestaande uit leden van het C.N.V., de K.A.B., het N.v.v.,

de E.V.C. en ongeorganiseerden, U een begroetingsschrijven 

toekomen, dat wij heden verzonden aan het Werklozencomite 

te Houtigehage. Wij verzoeken U dit te willen publiceren 

in Uw blad • 

Een nadere toel,chting kunt U zo nodig aantref

fen in het artikel "Wat gebeurt er in Houtigehage" in het 

eveneens ingesloten eerste nummer van het orgaan der Ensche

dese werklozen "Werk voor allen". 

Wij verzoeken U ook aan het overige deel van dit 

orgaan, dat de belangen van de honderden Enschedese werk

lozeh wil behartigen, Uw aandacht te wijden in Uw blad. 

U dankzeggend voor publicatie, te3enen wij 

Het Enschedese Werklozencomit� 

w.g. J .SIEBRING

secr. Alpp�restraat 17 
Enschede. 
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2 ctie Woningbouw,, /303J 3 / Vertrouwelijk 
, ·2

. FEB �=2-�

� y ACD/131/,, , 

r: 
r:/� ._; ,,,-?-� ... -, ::z; ';;' /"M'

�JR. 
In aansluiting op het U dd. 5.2.52 toegezonden rappor't (onder 

n � À,�� bovengenoemde Nos.) ,wordt medegedeeld,dat de daarin genoemde Me-

\}IY""' ·7b � 
vrouw Spruit (lid van het 11Comi tg Werk en Woningen") identiek is 

i/a_,v J /i met: Alida Anna Spruit-Z.eilmaker,Schoten,23"7.2i. Zij is communis
t/ t, tisch georienteerd en hàar echtgenoot: Jan Spruit,Heiloo,26.3.09, 

houtbewer ker,is lid van de EVC• 

Aan het Hoofd van de B•V .n.

Javastraat 68" 
Den H a ag.

I' lB'Februari 1952.
1 



DIENSTGEHEIM. 
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Verbinding : 3 2 • 

No. JV/'"J bof" - 1 52 

72 !fD.1952

ACD/ 
I.JJ c9fJ ó 1

Datum:· 19.2.1952. 

Onderwerp: Op snb c.re filmvoorstelling uitgaande vax1 de E. V .c. ( Bor:.è. 
Lon d.1::ouw en Zuivel) gehouden te Arnhem, op 15.2.1952. 

Datum van ontvani:'tbericht : 

Betrouwbaarheid berichtgever : 

Waardering bericht : 

Tevens bericht ge�nden aan: 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie : 

geen 

zeer betrouwbaar 

�€Gr' .. e 

I
UITTRE� 

Uit: t>D tz.z. l:, 
Voor,I>/) 2.DI'/ 
o.a.v:: tor J

Dat., 16/y-S.2 

Par.1 +-,e f
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DI.E'N STGEHEIM. 
-------------

Verslag von een openbare filmvoorstelling, uitgaande van de 
E. V .c. ( 13ond Lru:dtouvr en Zuivel), gehouden te Arnhem, op 15 Febr.
1952. 
Ax�r;ezic.;: 
Zaal cap., 

plm. 1�0 personen. 
plm. 200 zitplaatsen.

Spreker: F1•cck Meijs, vermoedelijk wonende te Groningen. 

De VGr:aQering stond onder leiding van H.W. v.d. Pol, geboren 
-� .10 .19 21, wonende. te .Arnhem• 

lfo een zeer kort openingswoord door Van de Pol, werden tvree

tel:enfilms van Tsjechische oorsprong gedraald. De laatste had 
e ,r.. !�omlsch-pol1t1eke stre.kking. Het gegeven was uit de bezet
tingstij.d. Een geuniformeerde Duitse pol

°

it ieman werd in een 
speelgoedfabriek bij de neus genomen door. het plotseling levend 
ceworden speelgoed. 

In de pauze hield F. Me.ijs een rede en hè.akte hij 1n op 
laatstbedoelde speelfilm door te zeggen dat het er weer op beQ 
ci,1t t: lijken dat we weer last van de Duitse Weermacht· zullen 
l�r ij een als de fascistische machtshebbers in We at-Europa hun zin 
·:-.., :j�e� • 

L1 deze rede, waarin hij zich liet kennen als een_,;1elbe
sp��..,.:�c,er,_zette hij ·" tenswijze van de C.P.N. op het ge
'5ëU'rei:l'"Ifi :iqederiand en West-Europa uiteen. Veel niauws brac!2t hiJ 
hie1'bi� niet naai• voren. Zoals gewoonlijk moest de Ned. Regering 

)het ontcelden, terwijl ook van Amerika niets rlan oorlog en ellende 
, te ·:1achten was. · . · · 

1 0 b) 
/ fY\

i,
o��)

,. 1 

Het werklozenvraagstuk werd breed uitgemeten. Volcens spr. 
heeft Ned. momenteel 230 i 24D.00o werkloze·n, waarbij hij de in 
dienst zijnde militairen en de vertrokken emigranten . 1nbegreep. 

De woningbouw werd ook onder de loupe genomen.- Hier speciali
se2rde spr. zich voo11namel ijk op .Arnhem. Hij had zich b)jjkbaar 
laten voorlichten doo• de E.v.c ..... bestuurders uit Arnhem omtrent 
de actie van het zgn. Woningbouv,comiti. Hij noemde de toestanden 
hie1• erbarmelijk en het Vrije Volk een arbeiders-vijandige krant, 
Gc?.ien het artikel van 1 Febr. 1952, waarin de actie van het 
Woningbou•:•comit é een communistische act ie werd eeno emd. Spreker 
�estreed dit door te zeggen dat het comité bestond uit een K.A.2.
ar, '::•:,ee E.v.9.-ers en twee N;V.V.-ers.(Het comité zelf zcst in 
haar propaganda dat het comite bestaat uit een C."N. v..-er, tv,ee 
E.v.C.-ers en twee N.v.v.-ers, I.D.Arnhem). En er zou volc:;ens spr.
geen Gnkele coor.mnist bij zijn en het comit� zou spontaan uit de 
bevolkins zijn opt:;ekomen, 

Na nog hevic te keer te zijn gegaan tegen de maatregelen va-'1. d2 
Bur.<::;emeester van Amsterdam 1n verband met de herdenking van de F-::br. 
rt8.l:ine op 26 Febr uari 1952, besloot spr. deze rede. 

·.,.. Hierna vole;de de hoofdfilm, een Hongaarse sprekende film met 
, -·· Tfollandse tekst. De film werd op het do.ek aangekondigd onder de 

titel "Een voetbreet grond"• 
Het gàgevefi wa'! een árm boerengezin, dat 1n de schuld. stond bij 

een croot-grondbezitter. Daar er geen geld was om te betalen werd 
c.:m lmappe doet.ter, tegen ha.ar zin aan een zoon van de schuldeisG1' 
uitgehu·;;elijkt. Op de bruiloft echter werd de bruid door haar '.'/el'ke
lijke minnaai-, eveneens een arme arbeider, geschaakt. Ve�too:ld '.ïel'd 
de pracht en praal van de bruiloft, die door da rijkG pa.9a w,ar-d bc
'.,a,üd ,m in tegenstellltne; daarvan het armoedige huisjG, 

0 
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OPROEP AAN D.E BREDASEWERKELOZE Ell D. U. W. ABBEIDEBS , 

De. stéeds toenemende · zorgen in de gezitm.en van erkelozen en 
D.U.W; arbeiders hebben;r e� e..o.ige tijd geleden te Tilburg toe gele
dat de belangen van de D.U • •  arbeiders en werkelozen. Dit initiati 
van de Tilburgse werkelozen h�eft grote weerklank gevonden! 

·Ond&r de doeletellingen van· het Tilburgse oommitee vallen o.a.
een duurtetoes'lag op de D.U.Vl. lonen en op de uitkeringen 

· van d,c:) OverbZ'\îggings- en sociale Bijstand-regeling-.

Reeds is men er in geslaagd deze punten in de gemeenteraad aanba.n 
dig te maken f ! 

Dat het streven van het Tilburgse coramitee inderdaad grote r1eer
klank bij de bevulking heeft ondervond.en, mog� blijkeh uit het feit, 
dat men, mede dank zij'de s\eun: va.n de middenstand, een vaond voord 
gezinnen van Werkelozen en :n.u .VI. arbeiders heeft kumt.en organisere 
waaraan o.a • .: ee.n gratis verloting verbonden rias :t 

Ongetwi.Jfeld ka� ook te B�eà.a een dergelijk cotnitée voor de Bre
dase werkelozen en D.U .. � • �eide:ts van groot nut zijn. 
Vandaar dat het Tilburgs commitee het initiatief heeft genÇ)lllen om 
ook te Breda tot de oprichting van een dergelijk oommiee te geraken. 

In dit verband wordt U uitgenodigd op de vergadering welke hierto 
op Donderdas. 21 Febi-uari a.s" in "01\S Hui$", Waterstraat alhier 

I zal worden gehouden • .AAMWA.NG ACHT (8) UUR,1 en waarop enige leden 
van het filburge conmûteevan hun erve.ringen over de reeds beha.alde 
resultaten mtllen vertellen., 

BESEFT HET BELA.NG··VAN DEZE AVOWD VOOR U EN UW GEZIN ! ! 

.. , .. 

B,BENG UW 'VROUW MEDE _n 

KOMT AU.EN ! 1 
TOEGANG GRAfIS 

T.ilburgs commitee. van
werkelozen en n.u.w •. arbeiders •
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V2st�e3celJ ·rorrt d r t de in�ezette octie van het Co�it, 
: te1· bevor::'.s">::_·i:1-- ve.n :.:e ·:;onin.::;t0Lr·1 te Arnhen een succes is ge\7eest. 
· (Zie -:JV/G 429-52dd. 5-2-1952). :Pit heeft c:P sy:r:,cthie. van de bevol

kin;! é lèu.J V2n c'en ·':'·�:'.--; e:1
1 

, .... coeten de :�-eti� u�tb'reiden. =Iet 
oo� is cev·,J.len o;i eni.:;e 011 �·c· ·oon'j:Jr8 :renden in _',.rnhen en h:;t 
:Pl"'n is rn- dn�;e: 1'.oor werJüoze bolFrva�:·_rbei(ers ··1c•:r be,·:--�cnbo.ar 
te rr1 ':en. :Se.:;onnen noe � ·,vorclen o;:.1 h�'n, te:: nin•:"ln V"'l1 • e buurt
beno:1ers te l:::r'j,;en en zo nor,el'.jk 001:: van de hlÏ.ic8.rts van de 

1 be· .. on·":rs of van een ïl;�l-:verplee,�n ter of van enic an,' er vooraan-
s t::rnnè. ü: :1:::·n<:'. Dit neti tionneoent moet het Gene ,ntebestuur ·7orden 
aangeboden ::i.1et het. à·:i.�1bod dat d8 werj:lo::;en het rrerl:: zullen uit-

. voeren, doch dat het Geneentebestnnr voor ,:;elJ en bou,rnateric.::u 
,<· r:ioet zorgen. IIe ., geval Raats in de lTieuwstraat, is een succes 

r·ev,orden, dus laten ·,-:e hier:iede doorgaan. 
Ool:: is de slechte toestan( van de Huissense str�Gt te 

Arnhen een �oede kans om actie te voeren. Het Geneentebestuur 
heeft reeds besloten deze weg te verbeteren, Joch Gedeputeerde 
Staten hebben h,.ct pl2n nog niet goagekeurd. 7.'e gaan dus on -te 
be�innen handtekeningen van de Ofil:ronenden inza�clen en als de 
gem3ente dan niet aan de weg bezint, dan �oen wq net als in 
Houtigehar,e, aldus besluit Van den Berg zijn ui tecnzettint_; over 
deze actie. 

Enkelen stellen voor, niet te veel hooi op Ce vork te 
ncraen en tG bec;innen met één ,,oning. De r:iees ten z!in er echter voor, )1 1 enige gevallen gelijktijaïg aan te pakken, doch dan buurtcomité' s 
on te richten van de omwonenden. Aldus wordt besloto.n. '; 

• 1 - • � den Berg geeft een der aanwezigen de opdracht, zich 
\. (;_, 1 in verbinding te stellen net Rodermond., (Etienne, geboren 23-3-
.) ,.,,Jf/JJ 1897, wonende Singelstraat 72) te Arnhem, die stucadoor en metse

�.J.'":" i · la �r van beroep is. Van � Berg zegt: "Deze man is "7laarheiè.s-
i..� 

].
/ abonné", sympathiserend·met onze organisatie (E.V.C.) en met de 

!lllf-!l 

I 

vooruitstrevende.partj,j (C.P.N.). Deze inan moet aangetrokken 
worden om als vakman het Comité voor te lichten omtrent de aard 

1 der werkzaamheden aan de onbewoonbare woningen. 
( ' Kleinman wijst er op, dat deze a'ctie alleen kan slagen 
) . \ ·"als alles voor 100% ge'organiseerd is. lij vraagt dan naar het
j i verloop van het géval Raa-t's - Mieu wstraat, want hij en verschil
' \ lende andere aanwezigen, bl:ljlten niet op de. hoefgte te zjjn. 

·

1

i· 
. Várf den Eer� zegt dat cli t een succes geworden is. "Het 

Vrije Vol�eweerde wel dat Raat� een woning had gekregen, los 
vàn de �ctie van het Comité, doèh de bewijzen zijn er, dat dit 
niet hèt geval is. Raats heeft een .schrijven van Huisvesting dat 

) hij een andere woning krijgt en dat is gedagtekend en door hem 
{ op.tvangen, ·toen de vorige dag de :paIDÎletten in de buurt waren 

versnreid:-·Stam zal Raats bezoekèn om hem te be'.:egen het des
betrêff ende schrjjven af te skrnn om er een fot ocopie vnn te 
maken. Dan kunnen v,e in een paIDÎlet de :ncnsen aantonen dat het 
een gevolg is van de actie van het coni té. (Rants ·heeft ûe. brief 
niet afg�geven, doch wel een V:)r1:larin,,; en een c.rnkbetuizing 
aan het Comité. I.D. Ah.). 
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Waarde Mekk@s, 

G&J!:iert d$ v"rslaehte-ringen, di.e steafs f>..l) da YOOl'.'gl:Ond 
treden en voo�al in 4e �.u.w. is het noodzakelijk,ongeacht 
onze p'li tieke of religieuze inzichten samen hier·t\1gen de 
strijd aan te binden. 

-verschillende wer.ltloz,e� ·en :ODW-arbe.id&rs hebben daa.rom
besloten hie:CûVGr een VEl�g�der.ing te bi:' '.�ggeU om de volgende 
punten te 'bBs:prek ·;, ,, · 

Rou.leersystaeJ11 'V.7," :�?io ·::;.tët?n<'l.cn,wat uite:(ndelijk geen 
oplossing van ,de ·t;ocat:J.'.":.·.: '.C<\e:OY"engt 1 ülaar veeleer 1êrslechtering. 

Ook dagelijks kc,;,, ,1 ·.-1.·;: allen problemen tègèn,die wel 
gezamelijk kum;ien wçrd0:..1 ,,_�•:-:/.'11us'ti. · t

Llp de vol&ei'!de pu:ttÜ':.i::'<i'eetigen wij spec:taäl. ,,Uw aandacht: 
Productief werk,aoó:fbe:te.ling0 ya.t.1.--ve,ca.htiebo:rmen bi9, vo:rst of 
hoog wa-te-r en '\lart:J.Oe� men.in.. do 0.-13. of S,B.1-s opgimomen. 

Ge�ien de enorme prijsstijgingen die steeds'· weor aan de, minst draagkrachtigen wo:r,de.n opgelegd a.oht het voorlopig Comi te 
het noodzakelijk. om voore.l de aàn,dacht te b,is·!;eden ,aan de vcr
hog;ing der steunn0%Jll8Jl • 

J 

DB 'VERG� VI!h'>'.r ·t'LilTS !N DE 7.AA!i P.VERMEULEN, 
BLOEMERS!RIQ ��AARVANG RA!,iF ACHT ûl' DINSDAG Hl FEBR. 

Geef dezo. meded-elU.tf't'o(q aan �el'-:, wo:rk:Lo-P.,;n en DUW.!arbeidcrs.
· Ret voorlopig Comité. 
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q;p �Îhsdag, 19 Februari 1952 werd in d�terzaal 
van ffe'�e.f'é ttne Kroon", ca.f'éhouder Petrus J"ohannes Vermeu 
le� �,oren te Nijmegèn, 1-3 December 1911, wonende en 

�� 

• 

GE H. E I M. 

�ä�oe·nde aan de Bloemerst;raat. al-2:3 te Nijmegen, van wie 
,_, r.,'i��politiek opzicht alhier geen nadeligs bekend is, een 

.. 
J 

,ape.nbare vergadering belegd door een rivoorlopig comi tétt 
i� ((), van werklozen en D.u.w.-arbeiders te Nijmegen. 

�;;;ó.ç,!� lJvoor het houden van deze vergadering werd op Vrij dag, 15

,so6;
9> 

� f.lFebruari 1952 door c·ornelis �ohannes Resseler, geboren te 
J- _i?

,ç, / Weltevreden, 1-8 September l913, bouwvakarbeider, wonende 

,;:;, e;; -&
.is, � Nijmegen, Koninginnelaan. 2.2.'7, vergunning aangevraagd. 

� ,Jj ,r--- --

� Het voornemen tot het houden van deze vergadering werd 
door. verspreiding en door aanplakken van bi jgevoegàe circu 
laire op de buitendeuren van het Gewestelijk Arbeidsbureau 
aan de Ridderstraat alhier, openbaar bekend gemaakt. 

Middels ver.spreiding van bijgevoegde circulaire van de 
Kath. Bouwvakarbeidersbond ''"St. J"os·ephtt, afd. Nijmegen en 

-

berichten in �De Gelderlander" en "Het·vrJje Volk", werd 
door de Raad van Overleg der drie samenwerkende vakorgani
saties, de K.A.B., het N.V.V. en_ de C.N.V. aan de ------
de vakorganisaties het bezoek aan·deze ver aderin 

De zaalcapaciteit was 1-00, aanwezig waren 51 personen, 
onder wie meerdere alhier bekende comm.unisten. Ongeveer 
75 % der aanwezigen waren in de leeftijd van 20 tot .39 ja 

- Persone,n in militaire kleding en vrouwen waren niet aanwe
zig. De stemming was kalm, doch getnteressearà.

' De vergadering, die tegen l9,30 uur wa� aangekondigd, werd 
te ao.oo uur door. Resseler als voorlopig voor.zitter geopen 
Hij begon met te zeggen, dat het de bedoeling was, dat uit 
het midden van de werklozen en n.u.w.-arbeiders een comité 
zou worden gevormd om, ongeacht de politieke en religieuze 
instelling van dezen, een actie ter. verbetering van hun 
economische toestand te gaa.n voeren. De actie zou er op 
gericht moete:n zijn om 

l.- het sinds kort ingevoerde rouleersysteem va.n 



• 

• 

Blad 2.. 

bij de D.u.w. ongedaan. te maken; 
a.- bij de bevoegde instanties er op aan te dringem, dat 

er- meer werkobje.cten door de D.u.w. zouden worden be
gonnen ter bestrijding van de werkeloosheid; 

3.- te bereiken, dat de vaca.ntiebonnen bij vorst en hoog
water- en wanneer men in de Overbrugging of Sociale Bij 
stand is opgenomen,. zullen worden doorbetaald. 

Voorts: zou dit comité aan de werklozen en D. U. W. -e.rbei ders 
desgevraagd alle mogelijke steun verlenen bij eventueel 
gerezen moeilijkheden met het Gewestelijk .Arbeidsbureau, 
op. het werk of hoe dan ook. Op elk object behoorde,volgens 
spreker, een kern van 2. of 3 man gevormd te worden, die 
klachten en dergelijke dan zouden moeten doorgeven aan het 
comité. Spreker ontkende met klem, dat deze actie zou uit
gaan van een links georienteerde beweging, volgens hem zou 
deze actie geheel neutraàl zijn. Van een ieder met deze 
actie sympathiserende vroeg hij een kleine financiële bij
drage ter bestrijding van de onvermijdelijke onkosten, die 
ge.maakt zouden moeten worden. IIEn"' , zo zeide Ress·eler met 
verheffing van stem, ft als wij-geën geld bij elkaar kunnen 
krijgen, dan weet ik zeker, dat wij het van de E.v.a. zul
len krijgen, zodat wij in staat zullen zijn delegaties van 
ons comité te kunn.en st.uren naar soortgelijke com.i té• s in 
.Ams:terdam, Rotterdam, Den Haag en Utrechttt. Hij zeide toen 
dat hij er wel eerlijk vooruit durfde. komen, dat hij lid 
van de E.V.C. is. 

, Vervolgens stelde hij voor, dat personen uit de verga 
l o�ring zich zouden opgeven om_ zitting te n0I11en in bedoeld 
\ ,j 

( 

comité en deed het als· wenselijk voorkomen, dat uit elke 
bestaande vakorganisatie twee leden en twee ongeorganiseer 
den in het comité zouden komen, zulks vooral om aan te 
tonen, dat deze actie geen communistische rel zou zijn. 
Bij trok fel van leer tegen de bekendmakingen in 1tDe Galder 
lander" en "Het Vrije Volktt en tegen de circulaire van de 
Kat:h. Bouwvakarbeidersbond''"St. J'ozef"', afd. Nijmegen. 

Hierna gaven zich als leden van het comité op: 
Hendriks, naar zijn zeggen afkomstig uit de K.A.B. 
Treff'ers, tt' ft "b "' tt Il! K..A.B.

Rozie, tt: " n, tt· "' hei; N.V.V. 

Notrot, 1t tt tt " "' tt N.v.v.

Resseler, ft 1t ' ff tt de E.v.c.

W.Th. SlJansier lt • n, ft' tt E.v.a. 

Ui ft • ongeorganiseerde •
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Blad 3. 

Er me,ldde zich niemand. als afkomstig uit het c.N.V. aan • 
.L -Vervolgens gaf Ress·eler gelegenheid om het woord te voeren

Jixtaan Hendrikus Loermans, geboren te Beuningen, 7 Maart 1901
los arbeider, wonende te Nijmegen, Rijnstraat 2?, van. wie 
alhier bekend is, dat hij lid is van de c.P.N. en E.v.c. 
en geabonneerd is op "'De Waarheid"' en ttWerkend Nederland"'. 
Loermana sprak ongeveêr 20 minuten. Hij kenschets-te in zij! 
betoog, dat doorspekt: was met bedekte communistische propa: 
ganda, de minderwaardige omstandigheden, waaronder de 
D.u.w. - arbeiders vaak moeten werken en de slechte schaft
keten, waarin men naar hij beweerde, met de parapluie op
nog niet droog zat, en legde er de nadruk op, dat de lonen
en steunnormen voor een enigszins menswaardig bestaan veel
te laag waren. Hij_ merkte op, dat diverse vakorganisaties,
ondanks herhaaldelijk aandringen, niets ter verbetering
van hun toestand hadden gedaan.

1 Hiérop kreeg Pieter Dijkman, geboren te Nijmegen, 4 Maart 
1899, wonende te Nijmegen, Leliestraat 12,, van wie alhier 
bekend is, dat hij lid is van de G.P.N. en E.v.c., waarin 
hij bestuursfuncties bekleedt, e.n dat hij geabonneerd is 
op ttDe· Waarheidtt, "Werkend Nederlandtt en "De Voorlichter", 
het·woord. }!i;i liet in het kort uitkomen, dat hij lid ml.IL 

�e�eeat van de K • .A.B. en dat hij door middel van deze bon 
oms·treeks Juli 1951 verbetering van de omstandigheden van 
de n.u.w. - arbeiders van het object te Heumen had trach
ten te bereiken e.n dat hem door de bond medewerking we.s 
toegezegd, doch dat hij nu, ruim een half jaar late·r, nog 
niets had gehoord. Daarom was hij een voorstander van een 
actie-comité, zoals men dat zo juist had opgericht, want 
aan de vakorganisaties had men toch niets en hij had dan 
ook voor de K.A.B. bedankt en stak de gulden contributie 
liever zelf in de zak. 
Een zich noemènde S:pronk, verdere gegevens alhier nog ni 
bekend, kwam toen aan het woord en deze sprak er zijn ve 
wondering over uit, dat er mensen in de zaal zaten, die 
moed en de brutaliteit be-zaten, deze vergadering te bezo 
ken en vlak vooraan te gaan zitten, terwijl zij 148 uur, 
even later zij hij 180 uurJ. werkten en daardoor aan 3 m 
arbeiders geen kans gaven om aan het werk te komen. Toe 
er in de z.aal werd geroepen: ttN!àmen noementt, wees hij e 

zich Van de Kolck noemàade aanwezige arbeider aan en 
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Blad 4. 

schold hem. uit voor kapitalist en parasiet. Uit de zaal 
werd tegen deze gang van zaken geprotesteerd en gaf men 
Van de Kolck, verdere gegevens alhier nog niet bekend, 
het woord. Hij zeide beledigd te zijn en zich te willen 
rehabiliteren. (Enkele aanwezigen verlieten intussen de 
zaal}. Hij zeide voor zijn vrouw en 4 kinderen te moeten 
opkomen en niet anders te kunnen dan over te werken, wan
neer zijn baas dit van hem verlangde. 'ren slotte kreeg 

/ f Christiaan Herbers, geboren te Orsoi j ( Dld) , 12 November 

,/ 

1906, wonende te Nijmegen, Dominicanenstraat 12.3, het 
woord en hij hield een eveneens met communistische propa
ganda doorspekte rede van 5 kwartier. (Herbers is lid CPN 
schrijver in ttne Waarheid"' en van de n;u.w.-leiding uit 
verdenkt men l'i.em. er van, dat hij vei n de 11:.P.N. s·peciale 
opdracht heeft, om onder de n.u.w. - arbeiders te ageren. 
Herbers begon met te zeggen, dat hij er onmogelijk de poli 
tiek buiten kon houden, want dat hij daar dagelijks in zat 
Hij z.ou de kameraden trachten duidelijk te me.ken, wat de 
oorzaak van hun werkeloosheid en slechte toestand was. 
In 't kort kwam. zijn betoog hierop neer, dat een zekere 
groep personen, de kapitalisten, onze 10 m.illioen Nederle.n 
ders hadden verdeeld in 2 groepen, n.l. in 8 millioen, die 
m.ochten arbeiden en 2 m.illioen, voor wie geen werk was en 
die voorbestemd waren orri. t.z.t. "weggeatqmatiseerd"' te war, 

1 
' 

den. Doordat die 2 millioen werden uitgeschakeld, moesten 
de 8 millioen anderen voor hetzelfde loon harder werken • 
Zij produceerden samen een grote hoop alle mogelijke goe
deren, waarvan de 2 m.illioen niets en de 8 m.illioen arbei
ders slechts een klein beetje konden kopen, zodat het ove 
grote deel, zeer ten genoegep van de Regering over bleef 
en over de streep verkocht kon worden. De, Minister ontvin 
daarvoor dan dollars en �sterlings1ten in plaats dat deze 
dollars en sterlings door de Minister werden aam:gewend om 
er iets aangenaam.s voor de arbeiders voor te bewerkstelli 
gen, kocht de Westerse democratie daarvoor kanonnen, zei 
hij met verhefring van stem. 

Nadat Herbers nóg een tijd lang in die geest had doorges 
ken en ten slotte zijn rede had beëindigd, deelde W.Th. 

Spansier m.ede, dat hij door drukke·werkzaamhèèB.n (en hij 

L
werkeloos) mede, geen tijd had om actief te zijn voor h� 

aomité en verzocht zijn plaats daarin voor een ander te 
mogen afstaan. 
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Blad 5. 

�-Lt � Îspansier is lid A.N.J.V., bestuurslid C.P.N., a.î'd. Nijme-

e,. q,,. � � _IJ) gen en hij is geabonneerd op ttWerkend Nederland" en "Wij 
t.l(; �� Bouwen"'. 

0 v(j_ 
e. rt -�,. o. f.L, 

- 1 ?, (/)-.
(.. - e. . VV' ----

Im zijn plaats werden in het comité opgenomen meergenoemde
Spronk, naar zijn zeggen afkomstig uit de K • .A.B. en voor
melde Herbers namens de E.v.c.
Nadat Resaeler had medegedeeld, dat getracht zou worden
over 2 à. 3 weken wederom een vergadering te beleggen, waar
bij 1•het bestuur van B. en W.", de ra.aidsfttcties van de
versëhillende politieke richtingen en meergenoemde vakorga
nisaties tot bijwoning van die vergadering zouden worden
uitgenodigd, werd de vergadering te 22.25 uur beeindigd.

J Opgemerkt wordt nog, dat van voornoemde Resseler alhier
ekend is, dat hij geabonneerd is op "De waarheid" en dat
ij lid is van de E.V.C.
ot op heden is nog niet kunnen blijken, dat voormelde
endriks, Treffers en Spronk werkelijk uit de K.A.B. a:n'.'kom

stig zijn. Een nader antecedenten-onderzoek zal naar hen
worden ingesteld, evenals van Rozie en Segers, wier namen
alhier verder onbekend zijn. Ten aanzien van Notrot kan
worden ve:rmeld, dat hij is Jan Notrot, geboren te Kampen,
a4 .April 1918, glasblazer, 'WI}nende te Nijmegen, Marsstraat
29, die dd. 29-9-1951 op een kadervergadering van: de c.P.N
werd aangewezen als organisatie-secretaris van de onderaf
deling West. in het District Centraal Gelderland der G.P.N.
Het resultaat van de anteeedenten-oncl'e-rzoeken zal bij aan

( vullende berichten worden vermeld. Einde •

22-2-1952.

_ç 



� Kath. Bouwvakarbeidersbond "St. Joseph", afd. Nijmegen. 

Aain onze werkloze leden, 

Waarde Vrienden, 

Door een zeker ttvoorlopig" comité zijn circulaires uitgereikt over een te 
houden vergadering voor werklozen en DUW arbeiders. 
Als actiepunten richt dit. comité zich o.a. tegen het rouleersysteem in de 
DUW, verstrekking van vacantiebonnen bij vorst- en hoogwaterverlet, en ver
betering van de uitkeringsnormen bij de overbruggingsuitkering. Met de in 
werkingtreding van de wachtgeld- en werkloosheidsverzekring op 1 Juli a.s. 
in zicht, komt dit comité wel braaf laat tot ontdekking, dat er iets aan 
mankeert. 
Wij waarschuwen onze leden, dat, ofschoon dit comité zich aandient als 

."neutraal't ( waar hebben we dit liedje toch meer horen zingen?) het zeker 
is, dat hierin E.V.C. ers zitting hebben. Ofschoon we van z.g. neutraliteit 
al niet gediend zijn, weten we uit ondervinding, wat daarvan terecht komt, 
als de E.V.C. aan de touwtjes trekt. 
Wij raden onze leden dan ook met klem af, deze vergadering te bezoeken, ook 
niet uit zogenaamde nieuwsgierigheid. Vertrouw op Uw eigen organisatie, die 
al meer dan 35 jaar bewijst, voor Uw belangen op de bres te staan. Kom 

4t'frijdagavond a.s. naar onze ledenvergadering, om 8 uurr in het St. Aloyisi
usge�ouw in de Groenestr'ä"äî. 

Namens het Bestuur, 
Vriendelijke groeten, 

H. Jacobs.
Voorzitter.
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F o. 19 t/t/,_ 
26 Februari 1952. 

Dnderwerp:Handtekening-inzamelingactie. 

VERTROUWELIJK. 

Ik heb de eer U het volgende te berichten. 
Op 12 Februari 1952,te omstreeks 20.3C uur,werd in 

de omgeving van de Valeriuslaan en ;1endelssohnlaan al
hier, door een viertal onbekend gebleven personen,een hand 
te;lrnning-inza..n�lin ac · e -ehouden.ITaar hun ze;;gen was -
he o van deze actie,kracht bij te zetten aan een, 
aan de raad van deze gemeente te zenden request,om in 
het belang van het onderwijs,te komen tot een snelle 
voltooiing van een in deze gemeente in aanbouw zijnde 
school.De bouw van deze school werd onlangs op bevel 
var1de Rijksoverheid gestaakt. 

Er werd gebruik gemaakt van lijsten,waarvan sommige 
zonder en sommige met opschrift waren.Dit(getypte) op
schrift luidde:oudersvan kinderen verzoeke handtekeningen 
te zetten voor snelle afbouw school. 

Achteraf ts gebleken,dat deze actie op touw was ge
zet door de Eenheids�.� Centrale en dat het doel van de 
actie was,een reques- voor het verschaffen van werkge
legenheid voor bouwvakarbeiders aan de gemeenteraad te 
zenden, 

r Als lede·'.1 van het organisatiecomité werden genoemd 
DE WIT en DEKKER. 

Zser vermoedelijk betreft het hier de,ook bij Uw di 
fdienst bekende JAN DE dIT,geboren te Amsterda:a,21 Febru-
1 ari 1915, wonende Sweelincklaan 15 alhier en ArTDRIES DEK
KER, ge boren te Edam,2 Februari 1915,wonende Snipweg 16 
alhier,beiden lid van de E.V.C. 

Er werd door geen van de,met lijsten lopende perso
nen om geld of goederen in natura gevraagd. 
11 einde" • 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 
te 

-·/ 3r t.Y.J.s
_p,er,_ t? Z
"2 s Fa. S52·: l c{ 

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

Äc 1/3'« 2 /� \ 

J�D<-"':.. �·c/ 

/ .. ·� 
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I.D.Hoogeveen.
Nr.G �

Betreftc "Activiteit c.P.N. 
VERTROUWELIJK 

,) 

de Heer Commissaris 

te 

ASSEN. 

Hoogeveenf 4 Maart 1952. 

Tijdens een ep 3 dezer in zaal Troost te Noordschesohut,ge
meente Hoogeveen gehouden veri!Jldertng,die was belegd door de

•'· afdeling Hoogeveen van de C.P,N. en werd gepresideerd door
. 'xf Pieter Boertien,geboren op 26 Augu.s'tu.s 1922 te Hoogeveen,wo-

nende alhier K.de Raa.dstraat 3,werd medegedeeld dat op Donder 

•
dag 6 Maart e.k.te Assen �en verSt,dering zal worden belel;Yl
onder het motto "Kolen voor de n.u.w.-arbeiders ... De plaats 
waar en het tijdstip waarop de vergadering zal worden gehoude
werden niet bekend gemaakt. 
Ook uit deze gemeente zal eèn dergelijk 0Actie-co$1 té*'naar 
Assen gaan om deze ve�gadering bij te wonen. 
Tijdens de alhier gehQûden vergadering werd geoollec�eerd om 
de aan de reis naar A$sen verbonden kosten te kunnen bestrij-
den. 

Indien op of tijdens �eze vergadering feiten of omstandighe
den bekend zouden worden,die van enig belang zouden kunnen. 
zijn voor de I.D.alhi�r zal ik deze t.zft.gaarne van U verne-

\en� 

� 

I.D.Hoogeveen •

... { - . 

Afschrift aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te 
's-G RAVEN HA GE. 
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I. D. Drèn tb..e Drenthe,4 Mae..rt 1952 • 
.. �· . 

DIENSTGEf.Ji!lli. 

l�o; 55. 

Onderwerp: Mà.andversl&g Februari lS52, 
: !JiT l'REKSEL. 

'Uit: OD 341 
l Voor,OD 2014 

1 
o.a.v.: B III , 
Dat., 6-6-52 
Par.: P. '-

'
\_ 
j 

I 

1 

Ik heb de eer U te bericll..ten, dat zich in het mij 
o.h. rayon op poli tiek gebied in de afgelopen maand seen
vermeldenswaa:rqige feiten hebben voorgedaan. Stakingen
of ordeverstoringen met politieke achtergrond·k--;'lamen niet
:voor. • ' 

Op 13 Februari 1952 heeft het lid van de Provinciale 
;:;te.ten KREUEB,wonende te JJ,<fl-. .:EN, in het café Timi-=r;s te 
TIENDEVEEI�1,gemeente i3EILEN 1 een bespre�üng gehad r1et 4 
leden van de E.v.o. Het ondBrwerp van het gesprek �as: 
••,ae.n.J.eg waterleiding en een sportveld te TIU,.lJJ�VEEN." 
De-ze bijeenkorr�t·ging·uit van enige leden van de C,P,N. 
De. Heer 1� was slecht .te spreken, dat men hem voor 
e·en bespreking met 4 personen over· had la ten komen. 

Blijke-ns e.en 'aankondiging in het blad. nrie ·::aarheid" 
! .�ou de comruunist l�flGR spreken over de vraag; "V/anneer
j k(?men er waterleiding, electrisch licht eo {:;Oede wecen 'f. 

- Er zou gelegenheid zijn tot :t.et stellen van vragen . .Joor
\ de geringe belangstelling i s  de b.ijeenkomst uitgelopen 
l op een bespreking_ tussen bedoelde 4 ::; • V. Cers en I.R.3.,,=.R 
�oornoemd. 

---- yr 
·- -·---C p. .ó- Fe.or.usx i J.S52. is er .in he.t café. J·v1UG.:h8 te

KOJili.AhGE eeh contact-avond gehoud:en, uitgaande van de
Oti enting lelfst.andige· liande l en· Industrie, aliiaar b.eeft

·;' f gesproken de ··rreer B,H • .J ,J.:;l-Pï-2.R,woueude te L.i· .. o ..... LE. I.u een 
· persoonlijk onderhoud heeft daarna Jan mw�n.A...l\1 aan l.JOP

?ER aangeboden om'op kosten van de c.p.N. een kijkje te
gaan nemen in Rusland. De-zelfde DhOLhlill; voerde enige ·
weke.n geleden een gesprek met een C .p.N. bureau te G..:10-
1:arGEN "vermoedelijk van "De Yfaarheid", VI aar een zekere
KUILMAN zetelt. Dit gesprek ging over het houden van een
vergadering, want van d•t bureau werd gezegd, <iat die
vergadering geen doorgang kou vinden. :2hü'i:;Jn.á1{ gaf toen
opdracht om die vergadering te laten doorgaan. Lierûoor
is de indruk gevestigd, dat à<OfilC�;JJ.J een vooraanstaande
runctie bekleedt biJ de C.P.N.
ill.j O.ü tvangt regellüa tig "De· �aarheid11 en -goont in bij
zijn ouders, die een kJ:ein boerderijtje hebben. Voorzove1·
.l!an worden nagegaan, ve:rricht hij geen werkzaa.ctlede�.

�, Zijn :personal1aáj.n .Jan BROEKIL��,ê'eb,20-5-1920 te .,{Uii:-J:81\,
ongehuwd, van. beroep landarbeider, �onende te KOEF ;,.NGE 
B 282,gemeente. ûe �'IJK. 
In Uw admini.a-tratie zal. zijn naam �oorkomen. 

�·. ! 
;.- . 

Einde. 
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!Q.: fil.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp: "Vergadering rn Werklozen en 
Q.Q.!.-arbeiders te BREDA�-

Bijlagen : één.-

AAN: _!!.B.-
V AN '!I_.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, een verslag uit "De Bredasche Courant" van 3 dezer, 

betreffende een op Zaterdag, 1 Maart j.l.te Breda plaats ge

had hebbende vergadering van werklozen en D.U.W.-arbeiders, 
welke was georganiseerd door enkele leden van de E.V.C. te 
Breda in samenwerking met enige uit Tilburg. 

Met betrekking tot deze aangelegenheid h�d 

ik heden een onderho�d met de I.D.te Breda, die ter vergade
ring aanwezig is geweest en daaromtrent een volledig verslag 

aan U zal inzenden.-



Werklozen en 'Itti:w.-arheiders 
zijn ontevreden 

Zaterdagavond werd in het Maastrichts r ,p J __ Bierh�is aan de Haagdij!ife'ê,n openbare ver- �n..e,� 
gadermg gehouden, we)lie was uitgeschre-
ven door, een werk'loz'en- en DUW-arbei-
derscomité, dat et:l'ige weken geleden in onze 
stad, in navolging· van Tilburg en andere 
steden, was opgericht. 

1 
De vergadering, welke onder leiding stond 

X 
l van _de heer Dane, was slechts zeer matig· 

bezo,eht. In .zijn openingswoord zette de heer 
Dane uiteen, dat, door de steeds stijgende 
prijzen, de werklozen en DUW-arbeiders in 
een moeilijke positie zijn geraakt en dat het' 
comi.té alles in het werk wil stellen om 
door contact met het gemeentebestuur van 
Breda en de vakbonden daarin verbetering 
te brengen. Hij betoogde, dat het comité 
1.s samengesteld uit mensen, die aangesloten 
zijn bij de verschillende vakorganisaties en 
dit comité niet uitgaat van een bepaalde po
litieke of confessionele groepering. Spr. be
treurde het, dat de pesturen van de drie 
gróte vakorganisaties voor deze bijeenkomst 
geen belangstelling ,getoond hadden. Er was 

( wel een vertegenwoordiger van de EVC 
1 aanwezig, de heer Raamsdonk, die in een 

'l(.. · 1 �orte toespraak uiteenzette, dat hij niet ge
l ...._ komen was ·om propaganda te maken voor 

zijn prganisatie, maar om te wijzen op de 
ontevredenheid, welke er bij de werklozen 
en de DUW-arbeiders heerst. Door eensge
zind optreden kan naar verbetering ge

' streefd worden. Spr. betoogde, dat het aan-
tal werklozen met de dag stijgt; er zijn nu 
reeds 175.000 geregistreerden. Een loon van 
f 32 per week voor de DUW-arbeiders 
noemde de heer Raamsdonk te Jaag. 

Aangezien er zich geen vertegenwoordi-
gers van andere vakorganisaties meldden 

1 om het woord te voeren sloot de heer Dane 
1de .bijeenkomst met de opmerking, dat bin-
1 nenkort weer een"vergaderin� gehouden zal 

worden eri ·�t men dan mededeling zal 
doen van het ,antwoord van het gemeente

. bestuur op .e1in door het comité gezonden 
· adres om een toelage als eompensatie voor 

de Kersttoelage, welke men in enkele an
dere steden wel, doch hier nog niet, ont-

...Yfill e h t 

"Algemeen Brabantsch Dagblad" 

" DE BREDASCHE COURANT" 

van Maandag, 3 Maart 1952.-
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f ��! �.- / .y •' (,07V v.J,,r,É /,,1,r
\ 

/J;/,t '1�/,M ,! //.".r.-d� / f-"3 /'
· 0--P- &ri'Qht in verband met het optreden van het A.ofie-oomi tt! voor 

KAART ·. 
. 

• 

. ACD/f/3 erklozen en D. u. \1.-arbeiders te Breda. 
DAT. . r :il'�7. J "' 

J�,...:�/? . /v-6/.S-/ .

PAR: 

n'verba.nd met het U onlanga toegezond�port betreffende
de opri·chting van 4e afd. Breda. van het Actie-áomi ttf voor werk
l�zen .en D. U. w.-a.rbeiders, kan thans worden bericht, dat o:p l 
Ma.art vanwege dit comité wederom een bijeenkomst is belegd. De 

1 

opkomst was ver beneden de :raming" .Aanwezig waren 35 personen, 
terwijl gesóha� was op een aanwezigheid van 200 man. 

o/A 
o.a" waren uitgenOdigd dë �stuu.rsleden -uan de werkliedenbonden 

� 1 Slechts was verschenen de hoofd bestuurder van de Eenheids Vak-

( 'Ji l 6entra.le (P.w. van ltAAMSDONX, geboren te Veere, 29 Oatober 1894
wonende te Amsterdam) • 

/, 

Zéer spoedig nam Van RAAMSDONK de leiding over en hield ee 
oa'1;1Seri e omtrent de bestaande werkloosheid. Naar sprekers me 
was de politiek de;, reger.l.ng er op gericht geweest om de rijken 
te ve:rl'ijken en de armen te vera.:tmen. Indien men een andere 
k()ere had gevolgd, had Nederland thans geen werklozen gekend. 

De hóuding der vakbonden werd naar aanleiding hiervan dan 
ook sterk beoriti$eerd. lia.a.r zijn mening was door de to.t stanèk 
ming van die aQtie-comitt!•s de opmars i:m. ·.àie .strijd tegende werk 
loosheid begonnen. 

X I Vanwege de voorzitter van het comité Breda. (Dane), genoemd
i.n eerder a.a.ngehaa.ld rapport, werd meciegedeeld i dat het in de 
vorige ve:1"ga.dering in het uitzicht gestelde schrijven aan het 
gemeentebestuur en :f'raoti.eleiders inzake kledinggratificatie 
verzonden was. 

Het a o�e-oomité werd staande de vergideri.ng nog uitgebre· 
J,1_,,... met Franciscus Adrianus DELIËN

,-
geboren te Tilburg, 7 Januari 

1906, darmbewerker, wonende te Breda, Kolfbaanstraat 28a. 
/c�·l Aanwezig was nog het bekende C.P.N.-lid A.E.J. S!OKICERMANS 

wonende te !;rilburg, Molenstraat 54Jt, die; zoals thans gebleken 
is, de eerste vergadering leidde. Deze wekte aan het einde van
de vergadering de aanwezig.en nog op tot verspreiding van het 
s. o.s.-orgaan.

Gezien het feit; dat de vergadering in feite werd geleid 
door een E. V.C.-hoofdbestuurder en de aanwezigheid van o.a. 
A.E. J. StDKKEIDlABS, word ik in mijn mening, da.t de oommunisti
sohe partij dpor middel van deze ac'tie-oomiti•s - die zgn. neu-



� zt.� - in 4e lofäle vak��- ti-aeht te penetreren, ge-,.

et,lJ!ltt. 
· · 

Dveri.gena had a•e '.bijecnkoln$t �.en �d:oUjk -vel'loop" 

•

• 



ID Assen. 

No. 42-52 G 

/ 1 / 

Onderwerp: Vergaderingen. 

y 

V E 

In verband met een bericht van de ID Hooge
veen d.d. 4.3.52, dat op e"'n door de CPN belegde
en in de gemeente Hoogeveen gehouden vergadering 
verkondigd zou zijn dat er op 6 Maart 1952 te Assen 
een vergadering wordt belegd onder het motto 
"Kolen voor de D. U. 'N. -arbeid ers 11, een onderzoek in
gesteld. 

Uit dit onderzoek bleek dat op 6 Maart 1952 
te omstreeks 11.30 uur aan een cafehouder te Assen 
werd verzocht te mogen vergaderen. Enige tijd na-, 
dien verschenen zes onbekende personen. Deze heb
ben vergaderd tot omstreeks 16 uur. Bij het afreke
nen moe�t de cafehouder een nota schrijven ten 
name van "Het werklozencomité Veendam". Bedoelde 
personen zijn door mij gevolgd. Toen zij op het 
bussenstation aankwamen stapten er drie personen 
in een Gado-bus, vermoedelijk richting Winschoten 
terwijl 2 personen instapten in een bus van de 
NTM, richting Heerenveen. Volgens later ontvangen 
inlichtingen zijn deze personen in eostm,wolde 
overgestapt en hebben daar een actetas die zij 
bij zich hadden, vergeten. In deze tas - die enige 
tijd nadien door beide personen is afgehaald -

)(.fzaten papieren ten name van Tj de Vries te Jubbega 
en meerdere pamfletten over het onderwerp: 
Het ontginnen van woeste gronden. In deze pe.mflet
ten werden mededelingen gedaan over de actie van 
de arbeiders in een pl�atsje in Friesland. :'.)e naam 
van dit plaatsje was aan de berichtgever niet me"'r 
bekend. De zesde persoon verdween tussen de bussen. 

Genoemde De Vries zou vermoedelijk voorzitter 
of secretaris zijn van de EVC te Jubbega. 

Waarover door bedoelde personen te Assen is 
gesproken, is niet bekend. 

Dezerzijds zal de ID Hoogeveen, de ID Veendam 
en de ID He2renvesn met bovenstaan e in kennis 
worden gesteld. 

EINDE • - 8 I.:aa 19 5 2 • 
(� 
' 

Datum van ontvan�s tbericht: 5';--3. 5 • 
Betrouv:baarheid berichtgever: b :r>ouwbaar. 
'.!aardering bericht: vermoedelijk juist. 
Ondernomen actie: Volgactie. 
I:Iedewerkende instcntie: doorgegeven aan de I:::J's 
Hoogeveen, Veendam en Heerenveen. 
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RAPPORT V.AN KB 

Voor HB 

No. 4326 

/,,r/ 
11.r.r� .t1JJ 

J.J.r

t'f. J• dp 

Betr.: WERKLOZEN .ACTIECOMITÉ TE TILBURG 

Typ.: B. 

Op de vergadering van 31-1-1952 in café Hennebiens 
te Tilburg sprak o.a. V.AN WIJNGAARDEN uit 's-Hertogenbosch. Deze 
man woont werkelijk aldaar en is lid van het afdelingsbestuur der 
E.v.c. en tev_ens c.P.N.er.

In de relletjes rondom de DUW-objecten in de omgeving 
van Den Bosch heeft hij een leidende rol gespeeld. O.a. de relletjes 
rondom het Raadhuis. 

De tweede spreker kwam uit Emmen, doch kon tot nu 
toe niet worden geidentifioeerd • 

Alle stenoilwerk van bovengenoemd Comité is gemaakt 
op de stencil-machine van de C.P.N., ten huize van VERBEIJT,d'-,-��
Dennenstraat 17, terw_ijl het papier afkomstig is van de voorraad 
der E.V.C.-afdeling Tilburg. 

KB, 7 Maart 1952. 
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RAPPORT V.AN KB 

Voor HB en B III 

No. 4325 

�A CD/ .J:r I:>

DAT: 11./s-s� 

,!fR: l/i1e 
--

Betr.: ACTIVITEIT DER C .P .N. 'l'E TILBURG4"/./..t.t, 

Typ. : B. 

. 10 MRl 1952-
, 

ACD/ lpqitj 

Van betrouwbare zijde werd het volgende vernomen. 

Herhaalde malen werd reeds gewezen op de activiteit 
der Werklozen Actie Co.mité's. Deze rijzen als paddestoelen uit de
grond. Nu weer in Veendam. 's-Hertohenbosch zal dezer dagen wel , 
volgen. 

� Xf Vrijdag 8-2-1g52 waren STOKKERMANS en HORSTEN Sr. uit
Tilburg daar uitgenodigd om bijstand te verlenen bij de eventuele 
geboorte van een Werklozen Actie Comité. 

In deze Comité's laat men zoveel mogelijk niet commu
nisten op de voorgrond treden. De contanten zijn meestal in handen
van E.V.C.ers, dus communisten. Dit om de herkomst der gelden te 
camoufleren, welke nodig zijn voor de propaganda! · De C.P.N. staat op het dode punt. Zij groeit niet 
voldoende om haar oogmerken te kunnen bereiken. De argeloos uit
ziende Actie Co.mité's zijn de vangnetten voor alle richtingen, 
welke uitdrukking willen geven aan hun ontevredenheid. 

Deze ontevredenheid wordt verder wel "gecultiveerd"
door de C.P.N., welke onzic�tbaar de leiding in handen houdt. 

Ontevredenheid en onrust worden aangewakkerd en ge
bruikt om de economie te ontwrichten. Geloof niet, dat de propa
ganda van deze comité's stilstaat bij de werklozen en DU\î-arbeiders.

Ook de werkenden worden geinfecteerd, welke infectie 
funest zal gaan inwerken op hun arbeidsprestaties.· Extra aandacht
is wel gewenst. 

De laatste tijd wordt een druk gebruik gemaakt van 
de film. Op 6, 7 en 8 Februari 1g52 werd te Tilburg vertoond 
nHet leven in de Citadel"; op g Februari "In naam van het leven" 
en op 11, 12 en 13 Februari zou worden vertoond "Bevrijd Tsjecho
Slowakij e". 

Op deze avonden wordt door HORSTEN Jr. reclame ge
maakt voor de Waarheid, toetreding tot de C.P.N. en aan het einde
van de avond een opwekking om een bijdrage voor de verkiezings
campagne. 

Op het ogenblik wordt op het inzameien van gelden 
de grootste nadruk gelegd. De verkiezingstaak te Tilbur� was 
Zaterdag g-2-1g52 reeds voor 46% vervuld (vorig jaar g%). District
Brabant staat op de eerste plaats wat de financiën betreft. 
f De films zijn specifieke Sovjet reclamefilms. Ver-
�eling van groot grondbezit enz. De operateur is: Piet VAN DER 

XfwESTI!N te Breda, ongeveer 22 jaar oud. Zijn vader, evenals hijzelf,
is particulier kleermaker. 

Het projectie-apparaat is geschikt voor 16 mm film 

/ 
met geluidsprojectie. Het i-s vanLHongaars) makelij en gemerkt 
No. 4goo2, Type B.M. 2003. Aangenomen wordt, dat de films, en 

1 .t:11sschien ook de apparaten, ons land binnenkomen via de diplomaLiek
eienst. Het toestel is niet direct nieuw, doch wel goed onderho den 
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RAPPORT VAN KB 

Voor HB 

No. 4324 

OP KAAU 

Betr.: WERKLOZEN COMITÉ TE .AMSTERDAM 

Typ.: B. 

�V Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen. 

X.1 Simon KORPES is voorzitter van het Werkl.uzen Comité 
te .Amsterdaml bit comité beoogt het bijeentrekken.van alle werk
lozen en doet het voorkomen, dat zij buiten elke organisatie op 
politieke partij staat. 

Men kan dit comit� vergelijken met de Nederlandse 
Vredesraad, daar ook hier de C.P.N. en E.Y.C. de touwtjes in 
handen hebben. 

Er wordt gewerkt met steunlijsten onder motief 
voor het laten drukken van manifesten en binnenkort het ver
schijnen van een Werklozen-krant mogelijk te maken. 
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Onderwerp:Filmvoorstelling werklozen. �· 
1/.'.:.,.it-J�J 

DIENSTGEHEIM. ..../� � 7 Maart 1952 

Verslag van de bijeenkomst V:--�e;'� Werklozen Beweging, 
geh.ouden op Donderdag 6 Maart 1952 in het Nova-theater, Prinsen
gracht 245 te Amsterdam. 

In het dagblad "De Waarheid" van 28 Februari 1952 werd de aan
dacht op de ze bijeenkomst gevestigd en stonden de adressen ver-

meld, waa r toegangskaarten à 20 et. voor alle Amsterdamse werk
lozen verkr�gbaar waren. Een,soortgeljjke bijeenkomst vond in ge
noemd theater op W9ensdag 5 Maart 1952 plaats. 

Aan de ingang van he t theater en tijdens de pauze. werd gecolpor
teerd met het 2e nummer van het gestencild orgaan"Werk voor allen", 
voor de prijs van 3 et. De bijeenkomst werd bezocht door circa  250 
pers onen, waar onder ongeveer 25 vrouwen. De aanwezigen wa�en over 
het algemeen van rijpere leeftijd. Personen in uniform werden niet 
waargenomen. Onder de aanwezigen werden opgemerkt de onbekend ge
bleven inleider en de spreker Korper van de oprichtingsvergadering 
gehouden op Vrijdag 8 Februari 1952 in een de r zalen van Bellevue 
te Amsterdam; zij voerden thans niet het woord. 
Spandoeken of andere propagandaobje eten waren nie t aan ge bra oh t" 
Genoemde Korper is waarschijnlijk: Simon KORPER, geboren te Ams ter
dam, 25 September 1907 en bekend. 

Te 14.10 uur werd de bijeenkomst geopend met een korte documentaire 
, film genaamd "Dieren spelen ° • 

Daarna werd het woord gevoerd door ee n onbekend gebleven inleider, 
een man van naar schatting 30 jaar oud. Hij vroeg da aandacht van 
de aanwezigen voor de spreker van die midd ag, genaamd Wessels en 

r�de werklozenkrant, waarvan no.l, bestaande uit een oplage van 
1500 exemplaren geheel was uitverkocht en no.2 in een oplage van 
3000 exemplaren was verschenen. Vervolgens sprak genoemde WESSELS, 
een kaalhoofdig man, va n ongeveer 45 à 50 jaa r oud1 doch wiens 
identiteit overigens onbekend is gebl�ven. 
Wessels spree�kt er zrjn schande over uit dat de werkloosheid door 
de regering kenljjk wordt gestimuleerd. In de afgelopen weken is he 
aantal werklozen weer aanmerkelijk toegenomen. Waarom blijft de 
regering zo passief bij de bestrijding van de werkloosheid? Het is 
duidelijk da t,bij de uitvoering van de Werkloosheidswet, de werklo
zàn van voor 1 Juli 1952 onder veel slechtere bepalingen vallen 
dan degenem, die op of na genoemde datum werkloos worden. Wij eise 
dat ook de werklozen van thans onder de gunstiger bepalingen zull 
vallen. Gelijke mmnnikenf gelijke kappen. Voor alles eisen we echte· 
werk. De we rklozen gaan er toe over hun,eisen kracht b" te zetten 
�u gebeUr di nog p aa se� J_!!Ja�r___l,_n_n�n_ ort zu en de plaatse
lijke bewegingen worden samen gesmolten tot één landwliike bewegin§ 
Iiî Amsterdam z�n een aantal obj ecten, die direct aangepakt kunnen 
worden. Wij denken aan de verbeteringen aan de Wibautstraat en Be 
lamystraat en aan de aanleg van speeltuinen, vooral in Amsteràam

Noord. Wij wekken alle aanwezigen op de mass ale openbare vergade 
ring te be zoeken in geb ouw "De Valk", Valkenburgerstraat, alhier� 
op Maandag 10  Ma art a.s. te 14 uur. Neemt vrmenden e�ennissen m 
Morgen gaan wrj een actie ontketenen in de Wibautstraat en omgevi 
Werklozen doet mee !Wij

1 
verwachten u m orgen (Vrijdag 7 Maart 1952) 

1 
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te 14.30 uur, op het kruispunt Wibautstraat - le Oosterparkstraat, 
alhier en gaan va ndaar strooibiljetten verspreiden en lijsten ter 
tekening voor leggen aan de bewon ers van de Wibautstraat en omge
ving. Met deze lijsten, voorzien van handtekeningen, zu llen wij ons 
opnie uw wenden tot het gemeentebestuut en tot de Wethouder van 
Pub lieke Werken. 
De toespraak van Wessels duurde ongeveer 5 minuten. Daarna vo lgde 
de pauze. 
Na de pauze werd de bekende Franse verzetsfi lm "La batai lle du 
rail" vertoond. 
De bijeenkomst had ee n rustig en orde lijk ve rloop�n e.-.' ... �; "3 ..uz.. -k..± 16.,o ......

1 exp. aan B.M. Asa. 
1 exp. aan H.C. Asd. 
\' h 
\]\,t .\� \ 1 

einde. 

Y-5. 
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Houtige� op 25 Jo.nuar 1952 
werd oo n >. er ... tal.l_.,. 

n bl14Îk ven ym,-



Voorts werd Justus BTed�rikD rmijn,geu.5.2.2922 ,reohtakundig-a viseu 
van de E.v.o.-:a.f;.z. te Gron1nsen veel te Drachten gesigna.le .rd.HiJ hee 
vermoedelij� het actie-commit4te Hput1ge� met eijn advie�en biJge
staan en and�ren geinstrueerd betreffende het voer n van . erdere actie 
Dezerzi�ds wordt vermoed dat ook genoemde Hendrik d VJ:tes uit Opeinde, 
zijn instruetiea van Dermijn he ft. ontvangen.Immera Zi.1 kend...,n &l.kaar 
re�ds van de staking biJ het DUW object te Drt1.chten.Ook toen h eft Der
mijn het toenmalige sta.Jcingsc-omitl waarin ook �ris zitting z t,ge

trueerd. 
Op 6 Febrtiari 1952 te 14.00 uur w rd er te Dn.;.ohten en zittinG gehou 
van de Gem .enteread Smallingerl di-Op de publ.ieke tribune waren e en 20 
tal � erklozen u l t Houtige.he.ge aan.we zig. ( "De Waarh id « schreef' in hl:L.tlr 
verslag,dat meer ere boeren uit de omge·�ing veneens p de tribune e. -
wezig waren,dooh er.werd dezerzijds geen enkele boer opgemarkt ter zit
U.ng.)Door het a.p.ff. raadslld • Jan de Vos 1werd een motie ingedi .nd, 
voor volledige betaling van de er&!a aa.n Cle P rks terweg te Hout:.i.gehag 
Deze motie wel'd. door de Raad erworpen et sJ.eohte d 2 at mm.en van de 
communisten voor. 
Door de p vd A.traotie' werd hierna ee_1 motie 1 diend,wa.arb13 er bij 
B.en .vun Smalli rlsnd wordt rumgedrongen m de d -voor in o. r-
king ko nde werken in de gemeen zo spoedig mogeli;jk ui te 'Voeren 
in vrij bedrijf en ook bij e a.arvoor in aanmerld.ns komende insta.nti 
hierop· aan te drinsen.neze lllOtie wer met algemene ste en o.angenomen. 
Hierna. v rlteten e bezoekers op de publi ke tribune e R dszael. 
Op de Publ.trib.wa e'3enee.ns een verslg.ggever van 1'De la.arbeid•• nanwezi 
deze was des morgens reeds gesigne.J.eer bi� het g e nteraadslid J n de 
vos,met·w:i.e hij voo� de Readszittill6 reeds een onderhouó heeft gehad. 
Op Donderdng Februari 1952 r'f rd in de Zuiderbuurt t Drachten,door 2 
onbekend gebleven vrouwen uit Houtige.hege gecollectc rd voor de bi
ders aan het object Parkst rw g.Door ingrijpen van d politie erd de
• collecte verhinderd.Deze vro w n en re ds e r  r aan het m-ente 
buis geweest alwaar zij de Burgeme ster wenate e pr-ken.D ze was eob 
ter niet uanwezig.V edelijk: hebben zij voor d coll cte ver i 1ng 
willen vz·a.gen. 

Eveneens werd op Donde1•dag 7 Febx•u i 1952 dea avon een ver ;adering 
gehouden te Houtigoha in cafe Pultrum;\vaai- Jr.i.n Haken o. .h e:ft ge pro 
ken.Een verslag van dez varga.deming erd re ós ingez nden. 
Op Zaterdag 9 Febru i J.952 vervoe zic?h wedez·om en del get1e er 

ctie Houtigeha.se het gemeent huis en w en �ed 
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Personalia Actie Houtigehage. 

Medewerkers; 
Johannes van der Heide, geb.15.6.1888,wonende Fabriekslaan 16 te 

Houtigehage.(Voorz.E.V.C.B.L.Zo a:f'd.H.H.) 
Teake Stäénstra, geb.16 Juli 1911,wonende Duinoordsweg no.5 te 

Houtigehage.(Comm.georienteerd.) 
Pieter de Jone ,geb.13 Mei 1916 wonende te Houtigehage no.24, 

(bestuurslid fad.C.P.N.H.H.) 
\Tjerk Herder ,geb.9 October 1899 wonende Zwartewijk west 2a te 

Drachtstercomp.(Was reeds in 1939 cand. 
C.P.gem.Raad Small.no.6.)

geb. 7 November 1906,wonende Houtlaan nê.·48 te 
1 

Drachten(gem raadslid C.P.N. fmallr) 
Hendrik de Vries·, geb. 9 M1;1-art 1898.,wonende Opeinde 1iddeliburen 

. (lid E.VoC• en C.P.N� 
\ t 

F.etje de Vos -Hielkema., geb.15 Mei 1912 wonende te Drachten,Hout
laan no.48 (Lid.C.P.N. en N.V.B.) echtge
nQte van Jan de Vos • 

Siebenga ,geboren 9 Mei 1998 �e Marum,wonende Commissie-,��--����--- weg no.120 te Opeinde (.Arts en onderteke-
naar van de Vredeslijsten der C.P,N.) 

e aan de I.D.bekende werkers'aan de Parksterweg te Houtigehages 
einder Baro,n geb.8.4.1907,wonende Vianen no.7 te Houtigehage. 

{voorz.C.P.N. H.H.) 
Heinze PuQtrum geb.1.11.1931,wonende Schoolwijk 43 te Houtiàehage · 

(voorz.A.N.J.V. H.H.) 
� fNioolaas Pultrum,geb.16.3.1921,wonende Schoolwijk43 te Houti�ehagEj 

(Distr.best.c.P.N.Friesland.) 

ITjerk Stienstratgeb. 5.1.1921, wonende Brouwersgracht 18 te Rotte 
val,le. (11d E.V .c. en comm.georienteerd) 

fFolkert Bruining, geb.5.3.1923,wonende Duinoordsweg 3 te Houtige
hage.(E.V.C. lid en comm.georeinteerd.) 

IJan Boomsma, geb. 27.8.1927,wonende Fabriekslaan 10 te Houtigehag 
(lid E.v.c.) 

lioene van der Heide, geb.24.J.1909,wonende Ds.Visscherweg woonwa-
. gen.(Lid E.v.a. comm.georienteerd) 

JA.lbert Baron ,geb.6.901932,wonende Vianen no. 7 Houtigehage.· zoon van Reinder Baron en lid A.N.J.V. 
\Jan Baron, geb.16.201929,wonende Laagend A.107 te Boornbergum. 

. zoon van Reinder Baron.(Comm.georienteerd) 

IGeert van der Heide ,geb.xix!xij 20.3.1921,wonende Parksterweg 3 
te Houtigehage.(lid E.v.c. comm.geor.) 

tske Stienstra,geb.13.9.1923,echtgenote van Geert vd Heide 
e van er He de geb.3.5.1947 dochter van Geert van der Heide. 
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Afschrift pamf'let. 

.AlAN DE BEVOLKING VAN HOUTIGEHAGE 
EN OMSTREKEN. 

De werkloosheid in ons land is tot een onts�ellende hoogte ge
stegen.Reeds zijn een kleine 150 000 arbe.iders als werklozen ingeschre• 
ven.In de gemeente Smallingerland is het aantal werklozen de 1000 reeds 
gepasseerd en dit aantal wordt dagelijks met tientallen vermeerderd. 
Vele arbeiders in Ho'tigehage zijn dus op een uitkering van Sociale 
Zaken aangewezen . 

WAT BETEKENT DIT? 
Dit beteken$ dat er in de gezinnen der werklozen bittere armoede wordt 
geleden door de lage steunbedragen. 
Dat wil zeggen-als men in de Sociale Btd�tand loopt.door de gezinsaftre 
vaak een ondersteuning van slechts enkele guldens wordt gegeven. 
Het ergst wordt onze jeugd door de werklooshei� getroffen.Zij lopen 
d9elloos rond 1 krijgen geen werk en ook geen steun.Doordat zij zonder 
een cent op zak lopen,kunnen ze niet eens siggeetten kopen of met hun 
meisje uitgaan.Zij leven noodgedwongen op kosten van vader die in vele 
gevallen zelf ook werkloos is. 
EEN STEEDS GROTER WORDEND AANTAL OUDERE EN JONGERE ARBEIDERS WILLEN 
WERK MAAR KRIJGEN HET NIET. 

IS ER DAN GEEN WERK IN HOUTIGEHAGE 1· 
ATUURLIJK IS ER WERK.WERK VOOR HONDERDEN HANDEN. 

Zijn niet vele wegen in onze woonplaats in zulke modderpoelen veran
derd,dat de schoolgaande kinderen er vaak tot aan hun knie en door 
moeten? Wordt het niet hoog.tijd dat dit veranderd wordt? 
Moeten niet op korte termijn een groot aantal woningen worden gebouwd 
om de ellendige woningnood te leningen en om de krotten te laten ver
dwijnen? Is het niet dringend nodig dat de waterafvoer en de landgegali 
satie op de landerijen der boeren wordt aangepakt omdat hun land ver-
drinkt. 
ER KAN NIET LANGER WORDEN GEWACHT .· 
EEN aantal werl«.ozen inwoners van Houtigehage hebben zich in 
verenigd.Dit comit� wil de strijd �a�va�rden voor: 

VERHOGING VAN DE STEUNBEDRAGEN. 
UITKERING A.f..N DE WERKLOZE JEUGD. 
WERK VOOR ALLEN• 

Zij ziJn zich ervan bewust dat grote delen der bevolking deze verlan
gens der werklozen met symphatie.zull�n,onderschrijven. 

HET WERK IS REEDS AANGEPAKT. 
Een groep oudere en jongere werkloze arbeiders wetende dat de zaken 
moeten worden aangepakt,zijn Maandagmorgen 21 Januari begonnen met het 
verbeteren van de Parksterweg in Houtigehage.Zij gaan een einde II1&ken 
aan de chaos en verlangen van.het Gemeentebestuur aanvulling van hun 
steunuitkering tot het loon in het vrije bedrijf. 
Wij roepen de gehele bevolking vanHoutigehage en omstreken in het bij
zonder de werklozen in de DUW op, de strijd van deze arbeiders met alle 
kracht ,te ondersteunen • . .  

. BESEFT DAT MEER DAN OOIT,HUN STRIJD UW �TRIJD IS. 
Secr.adres: Voor het comité 

Schoolwijk no.43 
HOUTIGEHAGE. 

R,Baron ,Voorz. 
Nico Pultrum Secr. 
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·Aan de E.li..

Houtigehage,23 Februari 1�52 
Schoolwijk 43. 

E.A.Heer, 

Hierdoor deelt het Comitévan Werklozen te HoutigehLge U 
mede,dat de weg,met welker verbetering de oudere en jongere werk
lozen alhier op eigen initiatief enige V':eken zijn begonnen,op Don 
derdag 28 Februa.ri a.a. gereed zal komen. 

Het com�té neemt zich voor de opening op officiele en feeste
lijke wijze te doen geschieden en viel om 2 uur n.m. 

Het comité noodigt U hierbij uit tot het bijwonen van deze 
opening en tevens tot een feestelijke openbare vergadering op de 
avond van diezelfde dag, 8 uur in de Z8.al Pultrum te Houtigehage. 

Op deze vergadering zal het comitéeen nadere uit�e.zetting 
geven over haar actie en de behaalde resultaten. 

Hierv�or zijn o.a.uitgenoaigd B.en W. van �mallingerl�nct, 
de ph.atselijke en lancLlijke vakor6anisaties en veràere plé.at
selijke sport- en belangenorg1.:.nisaties • 

Voor het Comité 

w.g.R.3aron. 
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\ Houtigehage 27-2-52 

Aan Burgemeester en wethouders. 

\ 

M.H.
\ \1 -

\' 

De actie die hier de laatste weken gaande is op '.aou�igehage 
wat betreft onder de arbeiders, welke werkloos waren en wer,k zoc 
ten. Wat ik hiervan goed kan keuren is dit, maar ook niets �eer, 
dat ze werk zochten en aanpakten. \ 

Maar de vraag waar ik mee kom is dit, dat als de a�beiders 
actie willen voeren, wat mij persoonlijk best is, maar als zij 
dan de bevoegdheid hebben om in zulke weken maar met lijsten te 
lopen, b.v. dat wanneer er een paar afgevaardigden naar Den Haag 
moeten van het actie-comite, om dan de reiskosten op die ma�er 
maar even vergoed te krijgen en wel meer van die getypte liJsten 
zonder een gd>edkeuringsbewijs er bij or boven aan de lijsten: .• 

Nu zal Uw antwoord misschien luiden: Ja, U hent niet ver
plicht hierop in te tekenen, dus onthoud U hiervan, wanneer het 
U niet interesseert of niet in de portemonnaie past. 

Maar nu is dat weer het feit 1 dat wij Middenstanders steed 
de gedupeerden in dit geval zijn, want zij kienen het wel zo uit, 
dat juist onzè klanten in dit geval ons bezoeken en men er toe g 
dwongen wordt, en als nu dat eens per jaar gebeurde, maar het ge 
beurde nu pas in die hele actie week 2 maal, dus dat begrijpt U 
wel, dat het voor onzs wel moeilijk is en men altijd tussen twee 
vuren in zit en maar steeds weer voldoet aan de vraag om moeilij 
heden met hun klanten te voorkomen. 

Ik zou gaarne willen, dat dit eens goed door het gemeente
bestuur besproken werd an dat de Middenstander hier iets van vrij 
gemaakt kon worden • 

In Afwachting, 

W.G. J.Hansma. 

, 
1 
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Gedurende de laatste weken wordt van d� 
de C.P.N. en de E.V.C. op Maandag en Donderdag 

--
--

in en in de onmiddellijke nabijheid van het bijkan
toor van het Gewest elijk Arbeidsbureau aan de Turf

markt te Gouda, tegenover de werkeloze arbeiders een 
---

�1vurige propaganda gevoerd. Lambertus Leeuwis, 0eboren

te Nieuwerkerk a/d IJssel, wonende te Gouda_, Snoy
straat no. 64 tracht regelmatig de arbeiders met zijn 
com1mnistisch gif te benaderen en ontevredenheid te 
zaaien. Op Maandag 25 Februari 1952, bevond genoemde 

Leeuwis zich in gezelschap van Frederik Willem Bruy-
i niks, geboren te Gouda, 4 December 1927, wonende te 

1"4lllGouda, Pretoriaplein no. 35 en Gerardus Cornelis Til
�� lemans, geboren te Stolwijk, 21 Januari 1922, wonende 

L 
te Gouda, Vlamingstraat no. 52, zi9h weer in de nabij
heid van genoemd bureau. Nadat genoemde personen aan 

de arbeiders pamflett en hadden uitgereikt, waarvan 
een exèmplaar aan dit rapport is gehecht, begon Leeu

wis een toespraak tot de arbeiders t e houden. Een 
groep van ongeveer 50 arbeiders luisterde naar hem. 
In verband met de handhaving van de openbare orde 

/ 

mede gelet op de vrijheid en de veiligheid van het 
verkeer, werd de arbeiders medegedeeld, dat zij door 
moesten lopen. Hieraan werd onmiddellijk gevolg gege
ven. Alleen de drie bovengenoemde personen bleven 
staan. Leeuwis wilde wet en,waarom hij daar niet spre
ken mocht. Hem werd medegedeéld, dat hij zich hiervoor 
maar aan het bureau van politie moest vervoegen. 
Hierop is hij met Bruyniks en Tillemans aan het bu
reau gekomen. Hier is hem medegedeeld dat dergelijke 
samenscholingen niet zouden worden toegestaan. 
Leeuwis probeerde aan te tonen�dat zij niet anders

konden,daar zij in Gouda geen zaal konden krijgen 
om de arbeiders t e benaderen. 

-On-



Onregelmatigheden hebben zich niet voorgedaan. 

Opgemerkt wordt nog dat het bij dit rapport gevoegde 

pamflet opgemaakt is door Leeuwis, terwijl het is ge

stencild bij Tillemans,die in het bezit van een sten-

cilmachine is.
� 

Gouda, 1 Maart 1952. 

(_�_/---�
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Er_ -is vrork v-oor norrr1aal :toon,maar alleen door actie 
·::''.''.'.'.i'..'.:;1L'.Y:/�>:'s:,·:.'f+��;r.f&S<.,'..-��:':i:''''.<�':;·=···�.),r;�;;;;J;�.���VA�)���:'.t·:;::L;;;,:�;�.�;jf�;�ö'ttJ'tf{1t?!'.IT;;·

Werkloze arbeiders vm: Go·L1da w 

Wij willen het v::ilgencl\.: on.dor jullie aandacht brengen. 
Er zijn sinds cn..Î:\.eJ0i1 IG.8..J.fol011 hcmdor·don wf'rlozen bij gekomen, en waarom 
omç�at er �een werk is?Wij zijn van mccning van niet� en ;,vel om het 
f�t dat er homderdcn woiüne; zocke:odc z,ijn terwijl or in hot Weide,, 
bloem k-.rartier nog 62 te bol1,1rnr:. woningen vraar van de fundering al reeds 
gelegen is stil zijn gfllogen� dan zijn or nog zoovoel ls::rotte:i;i.9 waa:r 
alJ,.ang anderen :Noningon vooi' geze: hadderc. moeten vrnrden,,, En dart de 
riolering \7erlrnn en het plan vom� net bolwerk met brugge:::i n 

Door deze vrnrken uit te laten voeren kunnen honderden mensen aan het 
werk gezet ....-rnrden :; dcor hot bouwen van -vfoningen moeten deze ook ge,, 
schildc:rd gostoffeerd en gcmcub'J.lcerd wordon dus ook in deze ták van 
industrie v.roor voldoc:adc Horko lVbar de nEgoring gooft het gold uit aan 
bevra:penj_ng orn do nül io,men ,::;j_nst:cn yaJ1 de g:r-ote ondcrnGmers tot 
milliaI.'den 1.7insten te 12.ten g:,'uejon):-iierd-:.:or v1ord do vredos industrie 
volkom on lam g:clcgt:J_ ,)n hot lqçer YD.11 wcrJ.ozen al groter.De bedoeling 
van deze wo:ckJ_oosh<:üd kr;rnko1 iF.: te7cms eer: l�;::m fü.-ilJkking,Zij zi.jn al 
reeds bc?i-1.g 01ï1 do �.orma.J en worL·:m 'Qit. to lato:1 vof,;rén in duw verband 
Daarom slui tei1 wij or.es Dti.ri bj_j de rrç.,crdon ï/DIJ. den Beer Nederhor$t 
die in de jl gehouden gemeent.crrr&.adsvergadering i er bij Bon W op aan 
drong, dat de reeds gc::.:)cmdo W(::c'kcn �.,oo snol mogelijk woro.en uit g�voe� 
in normaal vcrba.nd tegen :::iorm::.al loon..,Het raadslid der C/P.·N.Jamoèl 
sloot zich daa:r volkomen bij aan en eisten tevens dat de gelden voo� 
deze wcrkenbij de g;i;?ote ondcrnome�s en bankic�s gehaal� mocstenwordea 

· door een g0di7cri.gen- lenir.).g "Mo.nr om çlezo eis an uit gcrvoc-rd te krijgen
moet e:r strijq. gevc,erd v.rorclci1,hoe wij deze -�{rijd ·moeten �weren Jnmne�
wij z.ien in de gemeente Routie,ohn.g.e14W.::u1.1.•.:.00. �vel cn_vwrklozon waren 
teJJW1JI er net zoo o.ls hier voldccndo v1erk is �Zij zijn begonnen .met 
sTeclite wegen en �uize:-l op te kî10.ppe11 1 wo.o_rdoor zij de sim:putie Vml 
de bevolking boe:cen 0n midden s'tn.nders hebben gewonnen, die nu met hea 
gezrunelijk striju voeron dc..t zij bij h'un steun zooveel. krijgen çlo.t 
zij no.neen norm:J.:i.l loon komcnoTcvens hebben zij a.çµi getoond do.ter 
geen v{erklöósheid: beho�fd te zijr:., " . 
Mo.kkers wij moeten h�i_n Qctio en á� woorde� vonden heer Néderhorst 
en Jrunoel ,ondersteunen door gelijk o.ls in Houtigeho.ge aan te tonen 
d::i.t het nnders k::i.rto VHj kt.1.nnen uit ons midden een Con:'1.ite'·kiezen 
die met ons èen :plan besproken en dit en dit uit to vo'e�cn 
en vo.n diverze bonden eisen do_t zij er o.chter st�on 
Jîliermcde zullen wij d.e '.J.o.n-vo.llon op onze lonen afsla.on en tevens een 
.:i:mvo.l doen op do g.i:·0to v\Yinsten vim bm1ld.crs en ·milliocnen ondcrncae!'a 
Krun o.ls :vlij het tot dtw1 lo.ton k.::.men zullen de winsten von de grotO?l 
nog groter worden rl1s:.1ru: 011,::,0 or:..nocde nog veel groter 

D:1:1rom mo.kkers eist; werk t0gen normo.al loon 
·, .. :;:;:;;��f;.;������:.;�m;t�:!i1:�1i��>)�tf.1:f.ltffüili(�i).:f��i���:;:�):'.;;n:,!?!�!.!!;:;;�,:;x.:;:;:f:;:;:.;�.:.:,:�:�:�:.

A011 werkloze door werkloz-0n · 

Gesteund door de E�V.Q 
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•v oor.eitt
trekt v het chr1·

"honderdduize 
• .. kan men er o c en. , 
nwerkelij kennis zou ben 
�arote le�d en e ot ell 
ttmoede. die in de g zinnen 
•me h noó een e tJ
-udan ou men er niet 1 ! e
ntribune �itten :rklo nuit Frie l nd1

die een j oo te l nen Q ier e n 
"te kunnen kom.en - $0 al eht ia to -
stand in ie gebi den-; m o t ic 

ffsebamen nog te duryen l.���CC&.1 
a het optreden v Haken no ee.n iJ.zOllder dr·e.mi11'tji.e 

ef:f et te verlen :n, v��ldt a:ne f h 1an - teneind e ont
redder;ns en het getmpoueerd �ijn van de igen te. ene 
- clat de stilte na de wool:'den van Hak n ao ·roo w , d t 
èen apeld kon oren vallen. 
In feite volg4e blijkene de handelingen, dir et na e bo n 
aangehaalde woor en va Haken. e intemi:_ tie v " et erlid 
SCID::Pw, die li$i e: " u weet U zelf 1" d t U voor de galerij 
atê&t te spreken•. !aken vervQlgd.e zijn ree rop t de her 
Se eps van ant oord t� di ne . 
:De o-orzaak het lachen \ rd na 1 do.or de P"v.d.A .. -s:pre r 
de. heer V" N DEN BO nog in den brede uiteengez.et (band. bl d 
1716, rech erkolom bove ). Rij we� er P t t niet et 1 e 
v e er looaheid de oor� va.n dit la.eb as, m de in 
het citaat van Haken reeds opgeno n beQchuldi.ing v eri 
nne aarheidn wijdde wel enige ,o"·rden aan et optred van het 
kamerlid Van den uorn, nl.: "Rij verklaar e �eliJ, t 
de 1 den van de P.v.d •. A. .... fraetie niet om d werklozen gel chen 
h.ebbe-n • 
ladien komt het blad nog op e kwestie ter� bij 
kin an de rede v n het C • .P • .t.-lid H nk GOR.fZAK.. ez ... 
dien V n den Dom het woord v rde, eide met be re
dit ond rvrerp h t volgende: 

De aarheid van Hand ling • bla 1719; li erkolom. 
23-2.•52, pg. 51 alin 4: 

"Er! tot e hele 
"(gevluchte) �vdA
llfra.etie: nuw lachel'l 
nep.root voort ui t Uw 

r11oosheid te b 
tt-seren i, ,. 

Uier blijkt andermaal, d t ve-kee:r:'d geoit er 
d P.v.d.A. nog ee. trap n krijgt n voord 

ij · licht worèl.t gestold. 

prek over 
te-rieel en 
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b. Voorbeelde v verkeor ci't 
de t.

1. e ui

pr ke it 

:Oe heid van 
_ 22-2-•52, p • l: 

re.oht olo , 

2. Zelf e rede:

De · a.arheid van
22-2-'52, p • }:

'*Gij kweekt bewot 
we.rkl-oosheid11" 

3. Jog een o.itaa.t uit -de red van e heer_ "'t"pel amp:

.oe, he1d van_ Mandelinge t bla - 1678, l erkol 
22-,2-1 ;2, pag. :.,:. 7e alinea.: 

'Op elke 1000 ar
•b eider in i1.e$
'land zijn er 125 

rklOOll 11 • 

4. .. nh l:tng ui praak y; de beer 

e · rhe1d Val'l
22-2-'52, pag. Jt

H: .Zijn ltiJd 
nt gen de ijae 
''Van u.i tvoermg 

r chterk 1 

' 

•
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5. it e rede van
hot. volg d.e1

n.1 tor V den '.Sri 1f'e ldt 1• 

Do �b 1d Yml.

22-2-'52, P-86• J:

Hij ve _kl rde 
elf3., Aat werk

ttJ.ooahe1 i l de 
•normale vol s-
u uishouding -on
v rmijdelijkn ia". 

:Oe h lingen . even bier ver het vol- . 
gen.de, op blad 168 .... in� erkolom "'e eel 
onderaan: 

6. Ook uit het betoog van min1St$r Joeke ort iens u1tl 
ov r de ttonverm.ijdelijkhe.14" . e worltloosb.eid. in 
aar id" ermeld.

e Jaar eid van ndelingen. bl 1694. r eh erkolo • 
22-2-• 52 • pag" 3 _: 2o linea onde�; 
· Re erinS' beoft
"begripn voor de

llen e ••••• 
erklo-osheiû ie 

' nve?."mijó lijk ... n 

7. a.genaar werd in
De aarneid vEU'l
23-2-1 52, p • 5:

it' erbe en
"al e " bij voor
no t het argument
"uit de banden v
11re er1.ng la zou-
den de communiuten 

- 0 0 os -



op o o. uit zijn. 
1t ie ziJ hebben e 
1 rkloosh•id uit
" evon e , niaar de 
h.�r n v het amb
tena.r nverbod,neb-

11ben de 200.000 
werklo e op hun 

ttgeweten. n 

- 11 -

'cijn het, e 
0ringstafel, de 
'verbod, ie d c aos e b geachap n 
1in na-oorloga ttederlanà.. Zij hebben

1·me t . b:un arshall-hulp en hun oo-rlogs
,i politiek de 175.00 erklo.een op i n
1naam staan' • 

8. Tenslotte volt nog een verkeerd citaat Uit de
van minister an den Brinl.,...

aa.rheid van De handelingen, bl 1722, linkerkol , 

23-2-•52" pag" 51 5e linea van boven: 
01vor het handels.
ttvorkeer me·t; OOat
tt ,uropa verklaarde 
"h�j: ff e behoeven 
"elkaar een ge
"heimpJes te ver-
tellen. •rele goe
deron .. 00en ni t 

'*uitgevoerd noch 
0:tngevoerd ordenff . 
nnui4elijker .o.ll.d 
"hiJ do economisch� 
•terreur 'Wl..n Ameri
" niet kunnen 
"onderstrepen". 

n,t;en enkol woord over het h delavorkeer 
11met de l én van Oo.st-li.'urop • e 
ttacbte af ev ardi den zij min er 
met de materie op de hoogt i d 

ttvei"Nacht. indien ij v no i � zijn. 
"dat er geen hem el erdr. g n met de 
1 0o�teuropese landen zo en be t�an. 
0t·· e handelGvera:r gen beat an •el d 
�lijk en ord.en ook nor l o e d r-
11voor geldende tijd tippen zo nodig g -
"wijzigd of verlengd. ·ederla.nd is nie 
"het enige lancl, d t it doet. :.... is 
flhandel tuseen de osteur.op oe lan on· 
"en · est-Europ , zij et, t ·aie ha...."ld 1 
�1a beperkt tot bepaalde oedercn • .  j 
behoeven elkaar in �it v rban geen 

dgebeimpjea voQr t� houden • •  et zal 
"geaehte :fge-vaardigden 'be e d . .ti ·n.,

" .; t niet lle goederen door re, t-Euro 
1tae.n oost-huro a or en "'elcverd, z 1 
Oot-Europa niet alle oederen n r 

0 1 at-Europa levert0
• 

aart 195<' .. #.B. 



V rgelijki ti1saen het veral g 
in ttDe arheid n de weergave 
in de Handelingen der Tweede K -· 
er van het deb tover de erk

sheid op.21 en 22 ebruari 1952. 

B--e �kJ-. 

: 

Ingevolge U: desbetretr'end verzoek og ik U e 
Excellentie aangaande bovengenoemd �nderwerp in d bil 
een vergelij end r pport aanbie4 n et betrekking tot h t 
·oo!ll'lent r in de betrekkelijke r v De rheid 
veroorl of' ik ij de vol ende op erlti en:' 

el top ei doel van de commun stische bric tg vin5 
moeten de versl gen in De !heidn gee en word n ls het 
erk v een b·ek� aam jour.nali·st. 

Uit verschill de pass �es en.voor oo it de koppen 
boven de artikelen blij t, d t het geheel de gogi ch ia op
gezet. ,et optreden van de c • •.• -k erleden ordt zo gunsti · 
mogelijk gesteld tegenover dat van andere sprekers. V o 1 

1 

ordt bij herhaling ge ezen op de - volgens de C.P • •  - a.a.n-
ezige laksheid· of onm cht der regeri!lg om de wer looGheid 
fdoende te bestrijden • 

et v l t op, d t itDe .nu,rheidu ver chill ndc interrup-
ties an c.P.n.-kam.erleden eergaf, e1k niet in e· de-
li n zijn vermeld. Daarentegen is de voor oogc r pel mind r 
gunstig verlopen ioordenachermuteeling tussen h en inis r 
an den Erink weer nièt in nDe a.arheid opgen n. 

- e door -

• de ini:rt r- e ident,
z • •  de Vice- i ter-President, 
inister zond r Portefeuill, 
inisterie van innenland e Zaken, 

te 
1 s-G i A V B N H .A G .• .. I 
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dor G41rb g hOud ver 

acht. D ersch11lenue dor 

op e kin�en en 4egev<m p :rolen ij • uw�i.'3:· 

atuk t 

en weer, n 

be\! ging te staan 11 
• 

I een enkel geval eeft n 
d die in feit doo� de C.P.n.-apre 

d in v e:n c.orr e·tie� Blij en 

b.j. J �, sprekenäe over e el 

Oo g z gd: 

eli r d 

eli en eef't 

e11 kheJ en t 

ze week s -ond i.?:l de kr t, ·tee rder van 40 
2 millioen voor de hou. vu ach.epen' door d �Oî Jet ni 

"is eplaa.tat. Do�e 40 illioe den 400 illioe 

. ; og è(;i:r 1.""Unnen ord , a.1"1 e re er-4 ng e zel s 

udi.se politiek oor e� als de r e ing een politie 

voerde fgeate dop het volk en niet op de bel 

·� aa.rheid vermeldt deee 

11' t tJ pt1lit1 V

n·. os ou o . 4eel te n 'men 

nm1aohe Ooni"erenti 

kom n s de bouw 

gul.4 "· 

e al.du : 

In plas. van 400 -·1ll1oec ord us 

v t 11no eer rdc, • (Het lt op, 

tegens elli staat tot e lg en 

versl , d woorden O.P.N.""1prek 

a 11 n dan ze 1n·re1t a13n g ze � 

In d biJlage ordt op ee ijf 

een r elijking getro1 k n tuee n de beid � 

d le ati 

ti l 

d rto 1 1· ing b tond, is em. oonm1en:tae;r 

bo·den. 



1. 

punten v vers lijkt zijn l volgt inge eeld: 

C . r V 

·II.· duidilJ.g van bopaa1de de 

welke op ai()b.zolf reo en 01nfflmB 

ot zo anige betekeni.O verkriJ 

l G$te. enè; �.; 

door 

III. en QP i11 van clool". 

citat9n en de vermolditlg 

. rheid" ver e 

zin.8n cl " 

t ge prokene wel juia't eerge en, oc in het verb 

in eij gopl ts Bijn, een 1 ei nde et 

kunnen hebben, 

HOOFD VA DE 
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I.D. no: 329.

VERTROUWELIJK.

I 

' 

. ..}JIÓ 0,lfl-. O> /J3 tr 19 MAART 1952 

Jff" � ).;._ 
�h vervolge op dezerzijds schrijven 

__ ,J..·'o
q

p · . I.D. no: °529, d.d. 13-3-1952, wordt bericht, dat

\·�.,, �,/� \ de in deze brief g
.
enoemd.e Heusdens, Lambertus 

� r ) 
Wilhelmus Theodorus, geb. 4-9-1922 te Rotterdam, 

1 
, moet zijn Heusdens, Aart, geb. 23-4-1927 te Rot-

terdam(bekend). EINDE.

Aan: B.V.D.

't7� 
..... 1 

2 4 t«f 1952·

\ ACD/ IHJ>S ) 



I.D.No. 329
VERTROlfvVELIJK.

Betreft: Werklozencomité 

. � 

i 3 MAARf f 952 {���-
�' �r· 

opgericht !!�
r

���r����� ���î��
t

�a�
a

:e;�l��!��
r

�::rÎ� 
; �\ 5 personen zitting hebben, van wie bekend werden: 

6:. ' J 
\} �Jl Been, Cornelis Martinus, geboren 5-5-1902 te Rotterdam 

(be end) 1)-ti/>1, .2., 1 - <{ - 1-,.... 
\V� Heusdens Lamhertus Jîi-l:heimus Theodorus, g�horen 4-9-

1-9-2"2 te Rotterda.rllÎbekend) 

/ 

van de Polder, personalia nog niet beken�. 
Het comité geeft een gestencild blad uit, ge

titeld "Werk en Brood11 (aangehecht), dat volgens de ini 
tiatiefnemers een neutraal karakter draagt en moet be
schikken over ·een zelfgekozen redactie, die er voor 

moet waken, dat men de krant niet misbruikt voor poli
tieke doeleinden, zover di� buiten de strijd der werk
lozen val t.EH. 

In hoeverre deze neutraliteit waarde heeft, 
bewijst het feit, dat het redactie-adres is gevestigd 
bij Been, C .M., voornoemd, en dat op Woensdag, 5 Maart 
1952 het blad "Werk en Brood" in het gebouw van "De 
Waarheid" aan de Mijnsherenlaan werd gestencild door 

x(de bij Uw dienst bekende van den Bos, Jansje Johanna, 
geboren 25-9-1929 te Rotterdam. 

, 
Door het comité werd een openbare vergadering 

uitgeschreven, welke, aangekondigd in "De Waarheid" en 
in het blad "Werk en Brood", gehouden werd op Maandag, 
10 Maart 1952, te 14 uur, in de foyer van het gebouw 
Odeon aan de Gouvernestraat te Rotterdam. 

vrouwen. � 
Zij werd bezocht door 80 personen, o.w. 5

Formulieren voor adhaesie-betuiging werden 
uitgereikt en konden ingevuld worden ingeleverd (aange
hecht.) 

Boven het podium was een spandoek bevestigd 
met het opschrift! "Voor 10% steunverhoging". 

. Voor de aanvang van de vergadering en tijdens
de pauze werd harmonica-muziek ten gehore gebracht door 

IMoerkerken, August Johannes, geboren 17-9-1922 te Rot
terdam (bekend) 

Been, C.M. opent te ruim 14 uur de vergade
ring en ze�dat een voorlopig comité van werklozen is
opgericht, dat zich ten doel stelt alle werklozen tot 
zich te trekken, zodat werk en betere voorwaarden kun
nen worden afgedwongen. 

van de Polder, (onbekend), het woord nemend,
schildert in een uitvoerig betoog de steeds slechter 
wordende toestand, waarin de werklozen verkeren, de ver
nederende gang naar de uitbetalingslokalen en het bed 
dat men ontvangt. 

Sprekér vindt de eerste te stellen eis: 10% 
steunverhoging zeer klein en billijk, gezien de milli
oenen, die over de balk gegooid worden voor de 



• 

-2-

bewapening. 
Spreker belicht uitvoerig de mogelijkheden op 

het gebied van de woningbouw, de verbetering van strate 
en woningen en zegt, dat er voldoende werk is voor iede 
re werkwillige arbeider. 

Spreker meent dan ook, dat een aantal eisen 
moest worden gesteld en wel: 
1. Opname van alle arbeiders in de werkloosheidsverze-

kering;
2. Uitbetaling van 21 weken overbrugging;
3. Tegen de voorgestelde contröle maatregelen;
4. Voor 10% ·steunverhoging; en
5. Toeslag op kleding, boter, brood, vlees en aardappe

len.
Spreker geeft een korte toelichting op de eer 

ste eis en zegt, dat op 1 Juli de werkloosheidverzeke
ring in werking treedt en dat alleen zij onder de nieu
we bepaling vallen, die na 1 Juli werkloos worden. De 
175000 werklozen van thans vallen er buiten en zullen 
genoegen moeten nèmen met 13 weken overbrugging en de 
gewone steunuitkering. 

Spreker stelt hierna voor te pauseren, in 
welke tijd men zich op kan geven voor de discussie. 

Verschillende discussianten o.a.: 
�Dorchain, Barend Adrianus, geboren 22-7-1926 te Rotter

dam (bekend) 
IVerkaik, Andries, gebore� 5-6-1920 te Rotterdam, wonen
de Gouvernestraat 4a te Rotterdam, en 

),,{Groen, Jacobus, geboren 2-10-1917 te Rotterdam (bekend) 
geven zich op en brengen enkele persoonlijke grieven 
naar •• voren, zodat aan de bestuurstafel wordt besloten 
een adviescommissie in te stellen, die op verschillende 
plaatsen in de stad zitting zal houden • 

.><J Dorchain, Leopoldus, geboren 15-10-1902 te 
Rotterdam (bekend) geeft zich op als lid van de commis
sie. 

Voorgesteld wordt aan de eisen nog toe te 
voegen: 
Kolentbeslag ook in de zomermaanden; en. 
Na overbrugging ook steunuitkering aan vrijgezellen. 

Nadat nog uitvoerig over verschillende onder
werpen is gediscussieerd en er op is aangedrongen oo� 
de werkloze havenarbeiders in de actie te betrekken, 
stelt Been, C.M. voor een motie aan minister van den 
Brink ën"eén aan B. en W. van Rotterdam te zenden. 

Dit wordt met applaus aangenomen. 
Spreker wekt allen op aan de actie mee te 

werken en de oplaag van de krant te vergroten, verzoekt 
·allen, die wat te missen hebben een kleine bijdrage te
geven ter bestrijding van de onkosten en sluit te 16
uur de vergadering. Einde.

Aan B.V.D.
1 
N • Il t/ 
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Oïde:i:getekenèe: 

van BE:ROEI:: ••••••...••.• , • _ •••.•• , •••..•. ·, , .••. · ••• ·• ·• ·• ·• 

·.VEHKJ,00.3 SIHDS � 

Ji;tb0ta.1ing;slolrna.l_: •..•......•..........•.• , ••.....•

t-etui&t '.1.ièraoor ·z:i\;1n msternning •net oe door het ooinite _ v.oo:r.-geste:i,&e eisen ter

vei·betering Y:Uil. de :?C'Ditie der -;;erklozen en zegt :c;ijn mede-:-1erld.ng toè. 

fümdtekening: 
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N°�.A::..mI W:!:J ·�i i1 ,WEKEN OVERB'.!UGGJN.G 
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Jdl'enlan..1 reédi

.

:he,eft de
0 

·;·egerin� een. reger-: ! krij�eu. z:�;:· �i�; i ende� ·de' oud�·���elin"'.
ling in het uitzicht gesteld. voor qe werkl'oos- 1 De :nieu-;.e regelinz··hçU:dt .in,dAt bij ;e�k-ó 

heidsverzekeri:1.3' .. J;/:!Tenl'ang'-f'�ed.s stàllen ·· loó.s.heid·21 uêk�.�i�erïn.,ggegëven, ,'.;crdt 

de arbeidérs ê!i e��.� d_t1t•,'é1.� zó.'.�. w�t moe-t .. · van 80 f,v-an ehe\ looPr .. ,vo_or .géhu'*iép. 'en,· ' 
kanen, Imni�s, 'nie·� W"J"J zijn er de schuldi- kost"ä:inners: • · .. - ... ·· .:. -:. .. . 
gen van,dat we zonde:;.· werk zi�'1.? ., NU. k:rijgt eeri· rerklo�e.)3 weken· OV!;)�b�
Dat ligt aen a.e;.]rgo:-:i!J,3'. �!l_,··tt�-� .'h�,:t. systeem'· ging. (.- als hij inturcsen. ·niet na.a:r· de :bmr. 
waarin wij lÇ;ven,, Logisc:'1 dus, ·a.:.,:t zij' die : gestuurd word:t y· ·· 1.,i 

· 
,. 

verantwoordelijk z:ijr.i, d&.t hoJ'.i.déràdiiiz�den ,. ;. Het is dus P:lle·szi�s billijk, · .. dat de -;;-erk;-:
. 

zonder v;e:r!,;: l'Ji?��1 o�l�- ae ve1·antw�Órding r,p lezen de; eis' st€illen,dat voor hen die thans 

zich nemen vom: c'.e nood :•n d.:, g�2;im1en. 1 zonde;r 1,erk zijn nog 8 weken overbrugging 
worda1 uitbetaald. 

N'u tresdt . .P8r 1,, J�J.i ê_e ïJachtgeld en
werkJ.,ooshè'{às-r0rzekering in Tierkin5• 

S0hiet.e;1 w:.j, ,r,ork:J.ozen d!:i
.
ax· ie+,,g mee op? 

NEEN, v.iant n'.l.drukkelijk '.'!ordt bei,aald,dat 

alechtfl zij da�c o,;èer vrJ.len die NA 1. Juli 
werklooà word·,n, Dat bet9kent,ds.t de 
200.000 ,1erklozrm VW'l Ystida.ag en zij die 

er nog bij koinen tot 2� Juli NIETS extrat s

Het argumen t, dat ·.nJ geen pr.-enie betaald 
hebben gaat niet ap, �ant zij die n a  1 
Juli dus 0p 2 , 3, 4 .Juli enx. werlclooa 
worden hebben ook geen pra:ni.e betaald. Eh 
daar gaat het ,-,e:,k niet e. 'vïj zijn werk
loos, bui ten cnze schuld . Er is werk in 
overvloed, in alle takken van de industrie. 

WLL.IlhiIDEN ''.ORDEN Iii!MER;:i ·A,\N CORLOGSUI?GAVffi OVER DE 
&î.IE GE�T:EN ? äoeten w}:t. dan 'îP em houtje bijten ? 

w E :::, "'· 1'I 1r :re 1'7 ""= -�-'I. E T A AN '. t 



De i7erklnzenwet is voor ons 0na.anvaa:rdbaar, 
Wij verlangen vàil de regering, voor hen die

tot 1 Juli werkloos wbrden of waren: 

o v e .r'b r•u g g i D g 
1 . . . •. 

Dit gebeuren heeft :in Nederland grote 
beroering gebracht, andat het een alarm 

8 w e k e.n 
e r b ij 'll 

was aan de Gemeente en de Regering voor de 
uitvoering vari belangrijke werken 1 omdat 
deze mensen �antocnderi,dat ze ,1erken wilden 
àn. dat er 011k werk was l Cok :in Beerta 

'en_.:in .Jubbega,. begon men dergelijke a.ctiea. 

IS EEN 

Een werkl:éze. 
* .;. '" .,. '� ,;. -�-

., 
WERKLOZE. RECHTEL'003 ? ? 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ =+=+=-i:=+=+= 

:} 

De nieuwe werklozenwet, waarin in dit blad 
al iets geschreven staat, bevat ook voorstel� 
l.en voor controle mruttregelen. 'Ye hebben 
al gehnord van de e;evallen , waarin de werk-

lo�en huisarrest krijgen en niet naar de 
bir:-ac,ol'� mogen { alsof we daar gel.d voor 
};lebben) Dat '71il de regeing.nu in de Wet 
vast gaan leggen •· Een · ÏJaar uur per dag 
thuis zit�en en als je we�gaat moet je ze&'"' 
gen waar ze j'e vinden kunp.er1.; Dat ·i.s nog · . 
erge_r dan voor de oorlog •. Toen kon je bui- f
ten je .atemi,el halen,; en gaim én .Jtaan waar \ 
je wilde. 

· 

\· 

VfAJ WAS HET . l}EVOLG ?? 

'Dat men .in régering_a�ingen als I t ware 
'wakkeD ·werd geschud, waardoor men nu met 
•. lannen komt om per 1 Mei de werkloosheid 
te vermin,deren met 65,000, mede door het 
uitvoeren van wegenaanleg, 
Zondvr een voorapell:ing te �lillen doen .r
het inderdaad mogelijk ia de werkloosheid 
in enkele ,nae.nde.n terug te brengen op a· 
100.000 is _het toch van belang,dat de p!!m
nen daartoe génonen zijn, dank zij deze 
aoties • 

Zo groeit overal :in het lànd het
verzet der werklozeh, zoals we nu ook 

in Rotterdam een vóorlopig oomitê 
hebben wäar de werklozen zioh kunnen

vervoegen voor raad en . steun.

In de volgende krànt zullen we de adressen 
Verder willen ze <'ns straks VE:rplichten :in vennelden waa:r. ieder zich kazr vervoegen, 
allerlei militaire \:'!n ball' militaire orga- · .. ciie mot m0oi:;J.ijkheden zit. Dat ·is natuul.''4 

nisati�s '3::iepst .. te e;_�.air "J!C?piru;t,., · -:--f·li"jk: �·Iifet hét'" enige doel va:ii' .·hét':fom:!'. tb_ , 
!ffakkers, La ten Tie allemaal protesteren tege?l ! i cp de ve:rgadering van a, s. Maandag zullen 
deze '1,lannen. LAAT l!BN ONS WERK GEVEN. H. we een prngr·am van eisen aan Uw go6.:!keu-
ER IS G:Er>TOEG TE DOEN VOOR ONS ALLEMA. • .\u · t \i ring voorleggen. 

.. 

Het is al meer ·dan ërg,da.t we geen -werk (· 
hebben, we wil:\.en er geen slaaf bij WOI'.den, J WANT 'COK HI:ER :m ROTTERDA,M ZAL :m 
die gehoorzaam mnet ·dnen wat hem bevolen· i! EEN' 'tfEG ·GEVONDEN wrnDEN OM TOT 

• 
wordtDIE :I:, :s, �": t !

li �::::

G

: : :.:::::: ::;::::::::; 

, WAAR EÉN WIL I3 IS EEN . WEG· t � ? l Wij verz"leken alle makkers hun 
·'. +=*=+=+'°=+=+=+=+=+=+=+=+=+=-+=+=+-=+=+= · U me_n:ing o·,er !"nze eigen mant kenbaar

Dit bewezên de arbeiders van Houtigehagé,, n te maken ·aan het redactie adres • 
. ook w1qrklops, die uit ei gen beweging �e weg 1 \·
·die. in" erbarmelijke toe�tand yerkeerqe ,,g:in- H
gen verbeteren, .ten gerieve�van de ve.le . , i 
weggebruikers en vdoral_ van hen die �an de· h
weg· wnoiiden. · Het was dan' ook ·ge� Wt.:'�der i 1 
dat de geheie bev,olking ;deze a.è tie onde:r- i 1· 
atel,l!lde, vr,oral de middenstand en de boeren·.; 1 
dïe van hun bela.n&ateil:mg blijk gaven door i ! 

het áchenken van koffie en _het geven van ta- ! ! 
bak en d,igaretten� 1':l.ar tevens onder,- ! : 
steunden zij de eis vonr· een toeslag op de j j

· stet.n tot een bedrag van een normaa:l. arbei- \ \
derslècn. ,, i \ 

Heb _je 01,i of aannerk:ing�, gegevens 
· voor de volgende krant, zend �� •P
·na.at de redactie • 

Geef deze krant do,:-,r aan al dere 
makkers die misschien nif3t in de 
gelegenheid waren deze krant te 
pakken te krijgen. 

'· 

Tot ziens in Odeon. 
De Redactie
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,�'lij mannen denk.Ejn à aar nooit zo over na we 
' . ' 

gaan zo n beetje ons eigen gangetje, je 

Maar di::, leven zw. ondragél.ijker v1orden 
naarmate 1nen lar,ger" zonder" loopt ., 
Daarom zullen we MAJiNDAG ·:in ('deon een 
comitè kiezen,dat met ons de strijd ·gaat 
voe:en voor gratis kleding en hogere uitr
ker1ngen, daarom zullen onze vrouwen mee 
mceten �aan naar deze eerste vergadering, 
ondat 1.uj het in de eerste plaats zijn die 

,oor de zorgen kcmen te zitten, 

knut��lt wat, leest een boek of vrallt-,>"'t Ol!l 

half elf al of d(;l, koffie klaar is • En je 
hebt er eigenli;i"k geen erg :in a.JB Moed�r de 
vrouv. a'.middaga a3.le'rlei kled:ingatukken bij 
elkaar h�t an te proberen, elke week weer 
te r..ro·bAren Y,1lll .al ,het _ye:ryleten kindergoed 
t.ooh nog, iots te ma.Qcaf voor J�tj�. of fuppiel.

,J Je doet vaak of Je nil:lts· hoort als ze ·voor i 
de zqyeel�te maal een paar. schoentjes op-
pakt en zegt,dat deze toch nodig .eens naar ) 

daaron ·�ok: zal het nodig zijn, dat ,�nze 
krant door ons geaohreven en uitgegeven 
W<'rdt, o.n ël.o.maa:tregelen van het Canitè 
b0kend te maken, en de vinger te leggên 
op alle misstanden vim Sociule--,'Zsken ........ 

.. de schoenmaker zouden moeten, 

� kij;k: ·je haar ma.ar éena aan en je }lt'O
.eert huar, wat moed :in te spreken,_ m:is-: 

echien !�an:!:,, er _wel gauw W,erk, maar Zy� ge- . 
looft het niet meer, evenmin als je het· zel.f! 
golooft, J:� pakt maar. gr..uw de krant l"f l 
iets &a:ders. _m� Gn�e:r .het lezen door gaan) · 
je <;igen. toch,. steeds. WE3t3r_· n��r ·ai� Bchoen tj eai 
en_n� .het gepaa.,en gerneet va,n,;ie_ vrouw,oni:: 
dan eiriç.el--ijk é!-e krant ne·eî: te mnijten en · l 
naar buiten te 101,;èn" zo ma.ar doellooa, even! 
uit_ de. z�rgen � _ . In de _-kamer blijf}, ,�_;i.j )

Wij zelf, uiaar vooral >f'Ok l')nze vrour.1�, 
hebben het hm-d c,p dit mcmènt, met di.e:
zelfde' hardheid zal pnze strijd gevoerd 
mee ten warden, 

Zij:ri de kleren ver ale ten ? · Dan zullen 
er nieuwe moet�n kernen l Niet op afbe
taling bij Sociale Zaken, maar middels 
het verstrekken van gratis kleding� 
een bedJ':"ag iz: geld �eens, 

Dit alles wlloh · we in -tld.Óan ·met elkaar 
bespreken, Ieder die werken vr.il voor zijn 
eigen gezin ia welken. Zorgt voor een 
s'tampvdle zaal { l 

. :at;j&
:;:�'�;::*=�-���'"= :,:;:,i!I .,.., 

;t�q. ,VERK � EROCD VERE>UBBD-'·l � 

a.?.�ter, .�e weet waarom _je die krant neerqO?ee:t!, 
wa.aran. je,d� bui�ondEitU' zo hàrd · �ioht t;r-ok,i 
z.� wilq.e_�ma� dat zo haar·· �ond gÈll».ow;len· had,: 
het ia oç� zo moeilijk .. soma,, _het lti.;gkt -� l 
,ef alie"/3 �gelijk ·re:rsiet·e�. _:i,_s_ en· hij ,kan . : 
er tbch ook niets aan cl.oe n, .' . ' · · , . 1 · -----�------

. · · · 
! Wel.e werklozen ·zull�n d�ze week voor 

�'leer·_:thui�gekc:men ben· je h,et 'vergeten , je 0W;qt ,onze _krant ontva.ngen,doorda·t er ver-

•
kant een vr iend' tegen en WEG zijn·.alle zor-:" leden week veeLte weinig kranten waren,zo
gèn, tqtdat je op een mooi.e mid_dag -l!l�t je •. dat aan verschillende uitreiklokalen niet met 
vrouw gaat wandelen, Dan .k�t het- weer, · de krant gewerkt k<?tl wl')rden, Waar -- de krant 
Niet dat er onder-..eg over gespr

.
ok:Ein v:ordt,. kwtim, bleek,dat vèle ·makkers iets wilden 

maar je ziet haar steeds jaloers n11ar de of�eren .en we ho._ en dat de inheud aan de bo-

, etalages kijken waar alles ligt wat z� zo , hoefte näar een II eigen orgaan " vnldaan

hard nodig hE/eft, aanlokkelijk uitgestald heeft, fast ataat,dat we alles in het .werk 

do9r de �eiiêr in de  hoop,dat .er koi,era :,,,r zullen atellen &i ,,an Werk on_ Brood een·- • 

zullen l�oûo.µ.. 
- krant. te_ mak.en die g13lozen kan"worden,maor

die t'?�oos een -strijdmakker en r�adgever· 

Ko_pera, die zouden er genoeg zijn, als do moet .zijn voor iEldereen die •P dit m011ent 

vroµwen van do wq�lµozen , maar ook v� hen : g:ed�ongen ia V'.an de steun· te leven • D/Ul 

die wér'k:en, kon!i!'ln. gaan _halen 71at, M ·nodig ! �èen. heeft im,3 financieel offertje zijn

hebben, al. \,às' het m.aar het allernodigsj;e, � w�de .-§n zal het �ia.schim mttgel.ijk zijn 

wat kleertjes, beddengoed', Schoenen ,een j,'.�-.e�.30\8,g'.B in gedrukte vorm te, verschijnen, 

rok,, of wat dan oQk , .. 
· · ·- i �rl_ov;j..g wagon -.� het ercp dé epl.aag te 

Da kledingindusty:i,e, de èonsum1->tiebedrijven \ :verdubbelen in de overtuiging,da.t ieder 

zouden op yol:l,é. tc'_:lren kunnen cJ,raa.fen als i _,zljn .- .oteentje zal b ijdragen, 

iedaroeb ·-werkte.6tl de lonen "fflhoog.gingen,: µ,op d,us. d� werkers met m.ze krant niet

Een 'lterkloze heeft niots te- vor-tor'en, dan i - voorbij, zo�de:r eerst enige oen ten apa.rt 

het hoogstnodige ,:voedsel an in leven te l te houdën., dan wetun we ook da't, de krant 

blijven. \ d('.'lor orrn allen -gedragen wordt • 
· 

·:::::: ::·:::::: =
.
= :: :: :: : : ·::::::: :: : : : : : :: : : :: :: : : :: : : '.:::::: ·:::::::::::::::::::: :: ::: : ; : : : : : : : : : :: : : : : : :: : : ·.: ·:::::.: :·::::·::::::::::::::::: :: : : : : :: : : ::: :::::::::.:: ·. :·:.: :: �: :: : : :: : : : : :: ::::4·:::::::.: ·:.: :: :: : : : : : : : : ::::: ........ ! �: �:!;::: ::��.
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,, 

�it d;;a ndci'zakelijk · 0m· skaks "ok met het-
��elfde succes de strijd te:kmU1en. voer�n 
. v.oor de verbetering;en d_iè h,et c�mitè te-

. - · zamen .met ons zal ·,vete� .. af te d-vvingen � 

Tubrgen zou het kµnnen gebèuren,dat m.en ook 
in Nederland de �erklczen gaat deporteren 
naar een- 'of mdere oorlogsinduatrie • 

.. ,'.' ·: :'(' : · nAT MAG ·'t',.'IET GEBlll!N t 

=+=+=+=+::>!- * '!'+=+=+=+· ' • t 
' .- -·

• · Vf,E E ·T, J" E HET ·'N q (}?? ...

Het is' da:a.rç,m dát wi,f Ü oproepen· em 
beslist- de, bijeenkcmst van J.11.andag bij te 

· wanen 1 om gez�elijk ,te bespreken hoe· er 
1 t/: . Vel'beif.erfue;èn:· VOár0" áns ·en onze gezinnen 

· : . kunnen worden a.ggedwongen.
•, , .. ,;c.. ,jl -;,. . ,i *. :::� * ./: '� .. � � 4<* 

In oorlr,gs,tijd"en ,;i:-.E,3eds -'<hi,�·v:09r, slokte de ·/ �· 
00+,logsindustrie van -ihat fascistisch Duit;. 1 
land uit alle landen die _doo:c de Hitler-

· 

t 

. �enden wa.l"eri bet"et el3:_e ärbeiéi:ers cp, die 
d,aar .tegen hun wil _naar toe gesleµrd wer:.... 
deri- om k�onnen--erimuniti0 tei vervaardigen 
voor de vijand. 

HOE vmnNDEREN WE DE WERKLOOSHEID ? 
+++++++++��+++++++ 

· În een vraagg\3sprek met, tt Vrij Nederlan. 
van l ·Ml.art heeft de voor�itter v an  hBt 
NVV de heer Onsterhuis and& .. ·· meer ver-· 

Allereerst k'Wámèn ·de werk':Lozen. arui de bEIQZ.'t 
men _kon kiezèn, ?f ·n�a..1' bu�te,la.nd, or geen' 
steun meer � · · 
Iedereen had pl.otselirig -�ieriei kwàlen an 
afgekeurd te worderi. };fän voelde· er niets 
voor cm vei; van huis moor-dt).lig te gaan 

maken . • · Da:t wl-s in :p.et beg:in van- de oor-· , 
log en zo g:ing hét tot 'aan het moment,da.t de j 

bezetter met grootscheypse ·;r,9.zzia\ a, iedere· [ _ 
man uit de huizen sle·J.i:·àe �:r van de straten 'i 
pikte.· Het rc1orlogsm,vn��:r:.)f�'i mermen nodig/ 
ateeds_mee� mënsen. · · •

Maàr· ook vnor de oorlog dwo;.1g á.e regE!ring · \ 
Col�jn de. werklozen va� G-:i'.'oiningen en F'rie� 
tend �m �-Du:i.i;sland, dj het d�"l i.n d� land\- . 
bouw.,. te gaan werken ':::p straffe v� steun-
en th9ud:)..ng. 

· 

YlA.ARJM: WE_ DI'.l' ALLES W�' CPHAL:EN ? ,,· 
. ' . 

Cmia.t' werkl,ozen blijkbae.r overal g,red. ��or. :
�ijn. Straks zal·. onze regering ons veri,lioh-) 
ten em. enkele uren per· dae -Lhu� te blijvep/ 
ern ourausaen te volgen ·orn i..i'i. zijn bu;rger- r 
4ienst te worden ingelijfd en meer vm · dit j 

fr'aaia . · · · · · . l 
�fll"'_ dat �s �iet· alle.s $• in ��saàb� zij�, j 

, de AU�tisoh. Pact landen b:t:Jeon geweest1 ! 
waar·men onder andere het beslÛit.nflIIl om i 
ieder . jaar, eeR hal.f. millio� werklozen ui.t [ 
'!talie ria.ar de-' oor:l.01:;sindustr1.êen van_ . , 
andere l.aq.djn, ,voornamelijk Engeian<

f 
te 

y:ana:porterèn lal..d�à '· het 'i..,N. :P, . 
tt de Italiaanse.werklozen dut goed vin-
den wor-dt niet gevraagd,-de· àorlogs:industri�\ 

heeft weer mensen nndig , vandaag zij en 
�orgen ?.? 

klaar�: 
Il' Wij zijn . bovendien van oordeel, dat de 

werkloosheid moet en kan worden terug
g9druk� .tot. tf zogenaamd·e w_iase:).werk.
loosheid, die het econanisohe leven a.la 
on�ennijdelijk. moet .worden· besch01.,n1d 
an de 111obiliteit van do,arbeidamarkt·to 
garànderen� Dat ,:ui -lager dan·het po�· 

· _oentage van 3 µ.roeent dGor de regè� 
g�oemd". 

� - .�-, 

Dit betekent dus zoveel als:. • 

" Vferklq_p�heid is en:vermijdelijk en de 
arbeidsma:.rkt in be';76ging te h0uden. 
Dus . �et .kwek9n van een werk-elozenleger· 
?:1.d.� v:z-aag·naar werk ·groter te dom . ,A�iJn dan _het.aanbod van werk. De wer]tj-W

•, lm�e arbelder als hull-llliddel van de
,. ondernÉ:mer tegen de werkende arbeider. 

Daà.r kaµt in feite dit vraagges�ek cp·neerl 

De· Heer. ·oo_sterhuis zei nog meer, o.à': dat 
hij 3 prooent wel aanvaardt als d.:'1.arin· · 
wordt opgenan.Én e�n stuk seizoenwerkloos.:. 

heid, dat door de DUW w:,rdt opgevangen". 
Dus: tooh minstmis 100 .000 werklozen� 

Ev:en.yerder. lezen. we.dat.er · 11 naast het bouwplan vold0ende objec.ten 
·zijn 1an de werkloosheid aanzimlijk bene
den de lco.ooo te drukken!' . · ·

Het valt ana op,dat de heer Ooatorhuis 
verzuimt de . wegen aan te geven hoe de 
werkloosheid �et lo;acht venninderd kan 
worden • ·:Eb ila t is het . geld, dat nu 
ovet: do balk wordt gegooid aan de· bewa
pen:ing, te gebruiken voor roningen en 
scholen t 
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�

( _1 >\ Mrn �-*�·�
Waardering bericht: betrou:wbaar 

\
UlTîREKS'EL r--::-· :·- · · 

Tevens -ber.icht' ver.z-onden aan: uu,ot>t..Y'f-(\ 1 l;/.;�/ IJ,?J'"'(!},J 
. octollf ..... ··- . .. 

Medewe�ke�dé insta�ties� geen 
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Kortverslag van de besloten leJenvergadering 
v'an de Communistische Parti· Nederland, afdeling Rotter-

. dam 6, gei1ouden op Donder ag, Maart 1952, te 20 uur 
ten huize van Schuurbiers, Marijn, geboren 27-9-1914 te 

.Vlissingen. (bekend) . 
Aanwezig 11 personen, o.w. 2 vrouwen: 
De vergadering was per convocatie aangekondigd 

.. van Kooten, Petrus, geboren 3-11-1906 te Rot
te·�d.am (bekend) opent de vergadering en g�eft onmiddels:
lijk het -woord aa.n Geerlig·s, Johan, geboren 30-1-1913 

,. te Watergraafsme-er (bekend) , 'die een. scherp en cri tisch 
1 betoog houdt over de acti vi tei t, we'.l.ke in de afdeling· 

ontwikkel� �ordt. Ook het district is in zijn taak te 
, kort geschoten,en zo is· bijv. aan het vredeswerk niets 
. - ·-·- - --gefü:farY�. ná.ndt-èk-enîngeff vöör '"eèfi vrédes-pàct tussen a·e 

"Gr'ote Vijf" zijn ni�t verzameld en· hiermede zal direct 
een aanva:1,1g moeten worden gemaakt, daar de za:ak van de 
. tftde é�n va..TJ. de belangrtj kste taken van d.e- partij is •. 
In deze taak zullen wij gesteund worden door de werklo7� 
bouwvakarbeiders, daar deze kameraden volledig aan onze1 kant staan en zij wel weten, dat alleen de communisten 
hun nog wat te bieden hebben. Het is daarom onze nlicht 

,.:.._ de wer�lozen in actie-comit�'s bijeen te brengen.Cook 
in de bedrijven moeten wij bedrijfsgróepen vormen en we 
moeten hier vaststellen, dat wij het in 6 jaar niet ver
der hebben kunnen brengen drui een bedrijfsgroep "Wil to.� 
en een bedrijfsgroel) "Haven.'!.. Dit is een e�nstige teko:cy 

\ koming van Ge partij en in de komende dist r'iotsconferenl
1 · tie zulle:1 al deze taken en tekortls_omingeri' cri tisru en 
"-:.._ zelfcri tisch bekeken moeten worden_:J Ook het werk van 

11 De Waarheid" blijft ver beneden de maat. Er wordt wel 
een groot aantal losse nwmners verkocht, doch het aan
tal abonné's blijft gestadig dalen en·we zij!l er tot op

heden nog steeds niet in geslaagd'dit verlies te stóp-

r// �_en. , l. 
,/ Kameraden,· zoals we hier onder elkaar bij een

ziJn, mag ik_ het wel ·vertellen, dat "De Waarbeid.'..'_ill..ge
_vaar..Js en dat wij genoodzaakt zullen zijn twee kee-r JX?I' 
week ·met �án· pagina minder uit te komen. Ook II T-.:il'lmspie-

l'gel II zal in de. huidige oïD.vang niet te handhaven zijn en
zal enkele.pagina's dunner worden. 

\____/' De ledenwerving is verwaarloosd ·en als partij 
· treden wij niet naar buiten uit.

Jn al deze dingen is. zowel de afdeling als het 
districtsbest·uur te kort geschoten ·en ook individueel 
hebben de partijgenoten niets geprecteerd .. 

-]ierna-
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In vouwe dezes gelieve U 
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Uittreksel CONFIDE!ll'TIEEL 
VEILIGHEIDSRAPPORT 

Datum van het bericht 

Rapporteur 

Van wie is het bericht afkomstig 

Betrouwbaarheid van berichtgever 

Betrouwbaarheid van het bericht 

Welke acties zijn ondernomen 

Met welke instanties wordt samenge
werkt 

10 Maart 1952 

contact 

betrouwbaar 

juist 

gene 

Plaatselijke I.D., die mede
deelde dit niet te rapporteren. 

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

Onderwerp: Toezending stencils. 

BijlagEl'.ldezes werden mij door contact ter hand 
gesteld. 

Bijlage No. 1 werd ter plaatsing aangeboden 
aan de redactie van een te Emmen verschijnend blad. Aan 
het verzoek tot plaatsing werd echter niet voldaan.



•• (
) 

\ 
"j 

Bijlage no. I behorende bij rapport dd.l0-3-'52. 

Geachte Redactie , · 

De snel stijt�nde werkeloosheid in ons la,12d en de grote 
moeilijkheden welke daar uit voortvloeien voor de werke
l(èZen, de werkenden en de middenstanders, is aanleiding 
geweest, dat .de bestaande werkelozen-comitè's uit Jubbega, 
Veendam en Hoogeveen de handen in ééngeslagen hebben om 
te beraadslagen, wat er gedaan moet worden om deze dreigen
de ontwi1k.eling tegen te gaan. 

Zij zijn van mening dat de werklozen zich hierover gezame
lijk moeten beraden en stellen zich daarom voor, om als 
werklozen van de drie Noordelijke Provincies op 28 Maart 
te Groningen bijeen te komen en te bespreken op welke 
wijze verlichting gebracht kan wordèn in de moeilijke 

omstandigheden waarin de gezinn en van de werklozen verkeren� 

Teneinde de bevolï.cing in het algemeen, doch in het bij ... , 
zonder de werklozen met ons voornemens in kennis te stellen� 
verzoeken wij U beleefd doch dringend, bijgaande oproep in 
Uw veelgeleze� blad te willen plaatsen. 

U bij voorbaat dankend voor de verleende plaatsruimte, 

Namens de gezamelijke Werklozen
comite's van Juèbega,Veendam. 

en Hoogeveená 

iJ de sec:r-eta't•iët J�WBetf'lrli.og, 

Molenstreek 163. 

Veendam. 
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Bijlage no. II,behorende bij rapport dd.l0-3-'52 • 

UITNODIGING 

Ondergetekenden, allen werkloos en leden van verschillende vakorga
nisaties, heböen het plan opgevat voor de drie Noordelijke pro
vincies, op 28 Maart a�s. te Groningen een demonstratieve conferentie 
te organiseren in de zaal de "Harmonie'/ Ou-de Kijk. in 1 t Jatstraat, 
aanvang des morgens om 10 uur. 

Zij hebben vastgesteld, dat in de plaatsen.hunner inwoning de 
werklozen zich in toenemen-de mate beginnen te verenigen en gezamen
lijk voor lotsverbetering en het verkrijgen van werk opkomen. 
Verheugend is, dat zij hierbij daadwerkelijk ondersteund worden 
door hun niet-werkloze mede-arbeiders en in vele gevallen ook door 
de kleine en middelbo9ren, middenstenders, verenigingen van plaat-
selijk belang en sportorganisatie�. 

En hoe kan het ook anders, De werkloosheid treft niet alleen hen, 
die geen werk hebben; zij b�dreigt de positie van alle arbeiders 
3ll b�D�F>kent onnoemelijke schade aan andere bevolkingsgroepen. 
De winkeliers b.v. zien hun omzetten vanweek·tot week dalen en de 
onbetaalde rekeningen toenemen. Vooral. de toekomst van grote aantal-· 
len jonge werkloze arbeiders verkeert in ernstig gevaar. Velen van 
hen zijn nog nimmer aan de slag geweest en lopen reeds vanaf de 
schoolbanken zonder werk. Zij ontvangen geen enkele financiele 

�ondersteuning en moeten teren op het schamele inkomen bl.lnner vaders, 
"'11111111' die vaak zelf werkloos zijno Aan deze onhoudbare toestanden moet 

een einde komen. 

Daaraan kan een einde komen, als alle werkloze arbeiders zich ver
enigen, daadwerkelijk opkomen voor 4un rechtvaardige verlangens en · 

, de vakorganisaties daarvoor eveneens laten optreden. El' is immers 

) 
werk genoeg en er worden milliarden uitgegeve:Q. voor militaire doel
einden. om al deze redenen roepen ondergetekenden alle werklozen 
uit Qe drie Noordelijke provincies op: 

',o 

Zendt 0p 28 Maart a.s. uitgebreide delegaties 
naar Groningen. 

Zij verzoeken de Dc U.W.-arbeiders hetzelfde te doen. 
Verzamelt daartoe vanaf heden de nodige gelden voor het bestrijden 
van de kosten. 

Tevens wordt het op hoge pr1Js gesteld als de demonstratieve con
ferentie ook bijgewoond wordt door vertegenwoordigers van de plaat
selijke en landelijke vakorganisaties, door organisaties van 
andere bevolkingsgroepen, jeugd- en sportorganisaties. 

Bewoners van het Noorden, 

Verenigt U en maakt van de 28ste Maart een keerpunt van 
werkloosheid, ons aller vijand. 

Nainens de gezamelijke werkelozencom.ite.•s 
-van Veendam, Jubbega en Hoogeveen:

�\H o Zijlstra C�NaV. Veendam 

Bewijzen van instemming en 
aanmeldingen voor de 
c9nferentie te richten aa�: 

·j. G-. Kuipers N. V c V" Veendam 
"f'-/G� Jonk0r N.V"Vo Jubbega
xt !io Roskammer EoVoC. Jubbega . 
�1P, Boertien Hoogeveen 

·J. Westerling E$V.Cv Veendam

J. westerling, secretaris

Mol an streek 163, 
Veendam. 
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Onderwerp 

No.74. DRACHTEN, 

Datum 15 • 3 .1952 • 

verspreiding pamfl<et. 

•• 

Bijlagen: 

Hierbij ingesloten,doe ik U toekomen 
een pam:flet,hetwelk op Zaterdag 15.3.52 bij 
het uitbetalen van steun door de Dienst ocia 
le zaken te DRACHTBN,werd -sersyreid door het 
C.P.N.gemeenteraadslid Jan de Vos,wonende
Houtlaan 48 te Drachten •

Een afschrift van dit pamflet werd 
dezerzijds toege.:.onden aan de I.D. te GRONIN

GEN. 

De Inspecteur-Korpschef, 
H.Visser,

b/a.de Brigadier
._JWI�-1 



�! 
Ondergetekenden, allen werkloos en leden van verschillende vakorganisaties, 
hebben het plan opgevat voor de drie Noorqelijke provincies op 
28 Maart a.s. te Groningen een demonstratieve ,conferentie 

te organiseren in de zaal de "Harmonie", Oude Kijk in 't Jatsfraat, aanvang 
des morgens om 10 uur. 
Zij hebben vastgesteld, ·dat in de plaatsen hunner inwoning de werklozen 
zich in toenemende mate beginnen te verenigen en gezamenlijk voor lots
verbetering en het verkrijgen van werk opkomen. Verheugend is, dat zij 
·hierbij daadwerkelijk ondersteund worden door hun niet-werkloze mede
arbeiders en in vele gevallen ook door de kleine en middelboeren, midden
standers, verenigingen van plaatselijke belang en sportorganisaties .

.• En hoe kan het o.ok anders. De werkloosheid treft niet alleen hen, die geen
werk hebben, zij bedreigt ook de positie van alle arbeiders en berokkent

· onnoemelijke schade aan andere bevolkingsgroepen. De winkeliers b.v. ziên
hun omzetten van week tot week dalen en de onbetaalde rekeningen toe
nemen. Vooral de toekomst van grote aantallen jonge werkloze arbeiders
verkeert in ernstig gevaar. Velen van hen zijn nog nimmer aan de slag
geweest en ,lopen reeds vanaf de schoolbanken zonder werk. Zij ontvangen
geen enkele financiële ondersteuning en moeten teren op het schamele
inkomen hunners vaders, die vaak zelf werkloos zijn. Aan deze onhoudbare
toestanden moet een einde komen. 

• 

Daaraan kan een einde komen, àls alle werkloze arbeiders zich verenigen,
daadwerkelijk opkomen voor hun rechtvaardig� verlangens en de vakorga
nisaties daarvoor eveneens laten optreden. Er is immers werk genoeg en er
worden milliarden uitgegeven voor militaire doeleinden. Om al deze redenen
roepen ondergetekenden alle werklozen uit de drie Noordelijke provincies op:

Zendt op 28 Maart a.s. uitgebreide delegaties 
naar Groningen. 

Zij verzoeken de D.U.W.-arbeiders hetzelfde te doen. 
Verzamelt daartoe vanaf heden de nodige gelden voor het bestrijden van 
de kost.en . 
Tevens wordt het op hoge prijs gesteld als de demonstratieve conferentie 
ook bijgewoond wordt door v�rtegenwoordigers van de plaatselijke en 
landelijke vakorganisaties, door organisaties van andere bevolkingsgroepen, 
jeugd- en sportorganisaties. 
Bewoners van het Noorden,. 
Verenigt U en maakt van de 28ste Maart een keerpunt 

van werkloosheid, ons aller vijand. 
Namens de gezamenlijke werklozencomité's van 

Veendam, Jubbega en Hoogeveen: 
X, H. ZIJLSJRA, C.N.V., Veendam 

• i_1G. KUIPERS, N.V.V., Veendam
f.... G. JONKER, N.V.V., Jubbega

: X L. ROSKAMMER, E.V.C., Jubbega
• '1--: P. BOERTIEN, Hoogeveen

,.}( J. WESTERLING, E.V.C., Veend?m.
Bewijzen van instemming en aanmeldingen voor de conferentie te richten 
aan J. WESTERLING, secretaris, Molenstreek 163, Veendam. 
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RAPPORT VAN KB 

Voor HB 

No. 4434 

Betr. : WERKLOZENVERG.ADERING TE ROTTERDAM 

Typ.: B. 

!---/- -
f 6./.F/ 

, ,1.r. 1:.- tJJ' 

\ 
1 4 MR'î 1952 

Js3'/z..tP 

Op 20-2-1952 werd te Rotterdam. een eerste werklozen
vergadering gehouden, waarover het volgende werd vernomen. 

Het is de bedoeling om nu ee n werklozenweekblad 
eens per week te laten verschijnen tegen betaling van 3 cent per 
blad. Het blad moet dan aan de uitbetalingslokalen vari sociale 
z�ken aan de werklozen worden aangeboden. 

Verder ligt het in de bedoeling om in deze krant 
adressen aan te wijzen, waar werklozen zich kunnen vervoegen voor 
inlichtingen. Het ligt in de bedmeling van de CPN de werklozen 
aan te moedigen een actie te voeren voor hogere uitkering. 

Wat verder nog de bedoelingen zijn, zal in een 
volgende vergadering bekend worden gemaakt. Voorlopig is een begin 
gemaakt met een oplage van 1500 stuks. 

KB 14 Maart 1952.J [ · 
1

' . � VRIJ V?,9R ACTIE�: 



Copie voor HD 
1 .. 

RAP�)ORT VA KB 

---"--tj--
_QD. .. Sa}........ , 
13 3.��9 --·· ·-

No.: 

Betr.: 

Typ. D.-

_ AN HB HD 

4431 
\ - OD ?Çl.4. ·-
�.. ". .. _,., ,..--•r.: 

V filG DERil G Dm DA.Gil:Lit.lKSE 
�NOON OP 7-3=152. 

I 

DZR .:.VC 

Op 7 Maart 1952 werd een ver�adering van de Da
0
elijk

se Besturen der ··;VC-bonden gehouden (zie bijgevoegd afschrift 
van de convocatie), wam-over van betrouwbare zijde het vol
gende verslag werd ontvangen� 
Aan·yezig 46 bestuurders. 
Inleiding .BLOKZIJL over het binnenk rt uitkomende plan op
gesteld door het V.B. der EVC.-Het is niet een plan,zoals van 
de P.v.d.A.De drie pu..�ten in et plan genoemd zijn d.irec� 
uitvoerba.v. �, als we de strijd er voor weten te or

..:,
aniser .i.J.• 

De hoofdpunten zijn: 
1. Strijd tegen de werklooshoid
2. dtrijd voor meer woningen
3. Verhoging van de koopkracht
Het economisch leven ',ordt b�heerst door de oorlogsvoorbe
reiding. Toestand van "l!,erklozen is slechter dan voor de oor
log.
In het plan wordt o.a. genoemd dat de O.B. uitkering �oet
worden verlengd tot 21 �eken op basis 80% van het loon.
Geen aftrek van gezinsinkomsten bij uitkerinó J.B.Jeugdige
werklozen en vrouwen moeten in de steun :,orden opgeno n.
Alle werklozen mo,;ten 1 Juli worden opgenomen in de Werk
loosheidwet.
Ontslagverbod is noodzakelijk. e moeten ons verzetten te n -
rationalisatie(niet tegen de machines).
Jerk opeiseL voor de 1erklozen.Plannen voor werken lig n
reeds lang gereed bij verschillende instanties.
Vooral de �oningbouw moet orden opgevoerd.
10% loonsverhoging blijft op de agenda.

fschaffing van de geaeenteklassen. Verbeteringen in de so
ciale �mtgeving bij ziekte en o gevallen. [eer handel net 
Rusland en Oost-Europese landen. w.ssa actie ontwikkelen om 
deze aisen door te voeren.Eenheid van actie met perspectief. 
Een haid van Organisatie van .r.v. en · •• c.

Geeft voorbeelden hoe in Friesland de 1erklozen de strijd 
op juiste .vij3en voeren.Comité' s zijn sameng steld, w arin 
zitting hebben .!.i.V.V o ers, C.V.N.ers, ong,::organiseerden, 
Katholieken en E.V.C.ers.Deze comit 's hebbe de ondersteu
ning van kleine boeren,middenstanders,i:-1inkeliers en 01.der-

.'li ·zers. 

,, 



Verbinding: lTo.U. 
Doss .13/886. 

20 1 aart 19J2. 

Onderwerp: Openbare vergadering, belegd door 

Datum· on tv angst bc:r-icht :---
4000 woningen". 

/�.�r
/.fl.JJ �/L.Z7' 

{J.r 

tlv": r- P'Ji 
·Jt.trom. baarh01d bbrichtgeve.i:·: be trom, baar
aardering b erich G: betrouwbaar -

· -6P-�,;a1- '()//.t l.).r 21 
--- i 

l ,,,,v b . ' . 
.1., ens ericn-G gezonaen aan:---

�(,'1.r - $, • .3.r tl�•/-<, -- '411' 1952, 
iedewerkende instancies:--- 'r::--P{.r-:-� ,. 6 .J r a.r. Yf:_ ("f / --;,-,· /
Ondernomen actie:--- �-p.r.Y"fY J .p.r . l;I i-''7,f,;p z; 

__.Il 
. - !

• 

-

���..:�-7-
0p Donderdag 13 1,aar·t 1952 ·.,,:3rd _n 11e, t [_,,:;; bouw I Auiê

tia 11 aa _ i.Le" les teir1c,a ·La I s-\ir1::ive.r:ü1age, c-en o.LJ" 1bare ver
gadering gehouden, welke vargadering was ui�beschrEven 
o.oor h,;,t "comité 4000 v1oninge11 11

• Dit coruitt3 is 01.,vormd 
de or een aan cal ;erkloze bouviva_,._ai·beid�r�. 

aD,e2.i0 :i;,lm. l;,0 pe1•sonen. .J • .'e omstreeks 20. 00 uur 
p�nde �e voo�zitt�r, �iens p��sunalia oc�als_o ni-� 
ek0na zijn be�o�deu, ae v�rgadering.met �bil �o�t openinbs
oord, \, aarna ïUJ het vn ord gaI· aan oe secr·e-ca::cis van ge-to"'rnd comi t0,

,;tu��us. V�J:T DISSEL, g eboi· .. m te I s-u-
. 
::avcnh'ïge 21 Juli 

91J (biJ Uw c.i�us� bekend). 
Deze zette in ee1� breed betoog h,Jt doel va .1 h� t cc=i

té uiteen. 11 .!;nkele jaren gele den, aldus svre� ... .n·, staè,rJ3:r:-
de cte \1onin0bouv1, aanbezien het vereiste matel'iaa_ nie c be
schikbaar \1as. Late:.:' hee 1,t,e het, o.a--c er geer- vo1.doe,.1de vak
bo�:waiJ.e ai··oeid:;rs wa1.'�i:.. ':ln wee:;_· later, dat er 0ee ... geJ.d 
bssc�i=uaar was. up d8za wijze blijft de woningbou�; stag
neren. �ierin llioet Vb�andering �orden a&igeb�achi an da� 
kan nu, want ei· is thans geld vo r de bouw van 4 00 wo1ün
ger1 en arbeiaers zijn er ool�. :.:,r dient onmi ael.1.ijk een 
aanv-ang te worden gebaa,-,_ t nut cte - bouw. 1:et zijn niet al.
leen de wei·kloze bovxvairnrbeiders, dit: Q6Zc: ac1;ie kunnen 

...,_ VO,:; .L'J ... 1, c.och de gehelJ bevoll:in6 mo- � hiei• achte1.· staa,1.
/ tl}Jl'el< .. �r zeic.,_8, dat h.Jt goed is, dat een laüd ee,1 leger 

h' ei't en Ja c h:; t lat.,8l' dient te- ,;orè...:;n be--..a1Jend, doch ài t 
.rean onmo6elij.:: in .'.::�n jaar' gcscui,sd8n. De ui vi:"1Ven, wel:îE. 
'·_it:rVOO.L' banodigd zijn, dient .c.8r ovt:.r de ·kom\.,_ Je j aTen te 
verdelt;ll. �o ook de woningbou,,. Deze llioe� b9S�adi0 Eorden 
opgevoe:l.'d .u J et �1et vo.,_·enstaai c...J can,_oL--1. leEJ.,_'èL s· ,.i:·eker, d&t 
deze accic in .feite een stunt is va11 de '-"• .• v. \L.Lter in 
de zaal za1ïer1 de beid.:J Ü •  !.0.-bestu.LHd,:;l'S, G[..,/0 1:Ll _ vtüJN 
(p�rsonalia bbkend). 

Bij de discus�ie vroe� ��n der bezoe�ers 0.1. de va�-
( bestuu.1. dCJrs van deze gang va.L- za.,.'-en op de hov'-t� ,.ar':ln gJ

st Jld. D<:J s �cr·8taris zei - �, a.a"t de va_:ûes -cu trds:c·s •.arELl 
in,..,elicLt 011 vrot:g 0.1. .Jr noe; vai�bastL..u.i·cte.r.'S L- Lo.è zaal 
aa1mezig \,ar�n. :::,o ja, dan zou hij gaarne h,.:in in à8 gele
genh,dd st ,llen 1 ... or; iets "Le zeggen. Hierc_) v�rhie.L 1 LIJ:î 
z.i.cL vai.1 zijn zetel en zeide va!-::bes tLu:;.·de.1.' t0 ziJn Vlli. d e
.;;.v.v. iaim)e1.· .:Ln beroep op de èi.V.J. zon m:.rde1 g1c:c..aa .... ,
dan zou cteze vaKOl'ua�ü.;a vie haar stel '1 verle 1 r.. . t:l' er

-! .. or-



• 

-2-

� ._Oll Y ij. zicll w ,h8Bl V ,J.'�Uit.,O!l ffiv C ht C J.oo:r �.e se ere varis 
00 s:i:i1·0-�<::J ne • 

Vd�voleJns werd ov rgegaa, to� de uitbr�iJing van huu 
CO!'J.iu_; (aa11tal V01.,1'S�.a,_QS Oilbe.l-:�8._d), dav binne:ru:o�··u ZlCu 
in een Iu.füli s.i;3t zal �;;end.Ju tot dü ,Iaagse b8VOl.t\.inG. 

Ten slotte -.;ard i:og ee.J.1 L'loti ac:ü10eno1r1en, '.1aaril1 11orut 
aangedr·on{.,cl.r'l hclt Lied er, dd ellende van d8 dui;::; • .:,üd&r. ,rn..ii.1 
zoeke11cï.en -:;e helpcï1 lenigen door oruaiddel.Lij.,,: t;e beginnan 
_..Jt d:J ui1.ivocring va .... de voor· lJ'.;2 bescaa,áe .c>la1u1dn. 

D·-Zcl motie zal o.&.l te cem.eG:cteraad \;OJ:·den aa, ... c,!jboden. 
'tan e ,h, ini.'01·maü è 1 e.i:·a no0 v e1•nu"-8"l, o.a,:; o.e s0creta

ris zie� t.tJriover a�deren hebrt uitselaten, dat de �i0en
li� ... ,._.., bc-doe.Ling is te }wndelen, ,::;oaï.s de v: . .H':üozen in Jub
bG},..,a :L bben gehandeld • .üen wil de stellit1b.;11 o:p ga::.n un 
da �isico namen, dat men aoor de politie za.L worden ver
wijderd. 

1-p 
Voorts vvil men d.J bouwwerken afgaf:.:. l om de bouwvaK21·-

beiders achter dE:ze actia te krijgen. 
11 8 OL1S tr:Jeks 21. l:;> UUl' we:cd Q.;;Z2 V vrÊ5aO.cl1'inb gElSl.ot e1�• 

il{ (einde)
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Bij dit rapport wordt 
ingesloten een pamjlet.Deze ont
vingen wij van een medewerker. 

Deze pamfletten zullen 
heden,Vrijdag 21 Maart 1952,in 
grote getale door leden van de 
E.V.C.onder de arbeiders te Har
lingen worden verspreid •



Ondergètekenden, allen werkloos en leden van verschillende vakorganisaties, 
hebben het plan opgevat voor de drie Noordelijke provincies op 

· 28 Maart a.s. te Groningen een demonstratieve conferentie

te organiseren in de zaal de "Harmonie", Oude Kijk in 't Jatstraat, aanvang
des morgens om 10 uur. · 

. 
Zij hebben vastgesteld, dat in de plaatsen hunner inwoning de werklozen
zich in toenemende mate beginnen te verenigen en gezamenlijk voor lo1s
verbetering en het verkrijgen van werk opkomen. Verheugend is, dat zij
hierbij daadwerkelijk ondersteund worden door hun niet-werkloze mede
arbeiders en in vele gevallen ook door de kleine en middelboeren, midden-

•standers, verenigingen van plaatselijke belang en sportorganisaties.
En hoe kan het ook anders. De werkloosheid treft niet alleen hen, die geen
werk hebben, · zij bedreigt ook de positie van alle arbeiders en b�rokkent
onnoemelijke schade aan andere bevolkingsgroepen. De winkeliers b.v. zien
hun omzetten van week tot week dalen en de onbetaalde rekeningen toe
nemen. Vooral de toekomst van grote aantallen jonge werkloze arbeiders
verkeert in ernstig gevaar. Velen van hen· zijn nog nimmer aan de slag
geweest en lopen reeds vanaf de schoolbanken zonder werk. Zij ontvangen
geen enkele financiële ondersteuning en moeten teren op het schamele
inkomen hunners vaders, die vaak zelf werkloos zijn. Aan deze onhoudbare

_ toestanden moet een einde komen. 
Daaraan kan een einde komen, als alle werkloze arbeiders zich verenigen, 
daadwerkelijk opkomen voor hun rechtvaardige verlangens en de vakorga
nisaties daarvoor eveneens laten optreden. Er is immers werk genoeg en er 
worden milliarden uitgegeven voor militaire doeleinden. Om al deze redenen 
roepen ondergetekenden alle werklozen _uif de drie Noordelijke provincies op: 

Zendt op 28 Maart a.s. uitgebreide delegaties 
. naar Groningen.

Zij verzoeken de D.U.W.-arbeiders hetzelfde te doen. 
Verzamelt daartoe vanaf heden de nodige gelden voor het bestrijden .van 

_}osten. 
Tevens wordt het op hoge prijs gesteld als de demonstratieve conferentie 
ook bijgewoond wordt door vertegenwoo'rdigers van de plaatselijke en 
landelijke vakorganisaties, door organisaties van andere bevolkingsgroepen, 
jeugd- en sportorganisaties. 
Bewoners van het Noorden, 
Verenigt U en maakt van de 2Sste Maart een keerpunt 

van werkloosheid, Óns aller vijand. 
Namens de gezamenlijke werklozencomité's van 

Veendam, Jubbega en Hoogeveen: 
, H. ZIJLSTRA, C.N.V., Veendam 

XI G. KUIPERS, N.V.V., Veendam 
1 G. JONKER, N.V.V., Jubbega 
1 L. ROSKAMMER, E.V.C., Jubbega 

xl P. BOERTIEN, Hoogeveen 
xl J. WESTERLING, E.V.C., Veendam. 

Bewijzen van instemming en aanmeldingen voor de conferentie te richten 
aan J. WESTERLING, secretaris, Molenstreek 163, Veendam. 
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DI..,iLT8-wHE..IL1. 

Ik doe U hierbij te Uwer ken 

nisncming tot::::omen een artikel uit 

de 'Heerenveense Koerier van 17 

dezer, betreffende een georgani

seerde werklozen actie. Einde. 
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Werklozen dringen 
lotsverbetering 

Binnenkort in Heerenvee·n 

volksconf eren tie een 
!f' J

Op een Zaterdagmiddag in café Bouma te Knijpe gehouden ver
gadering is besloten op Dinsdag 1 April te Heerenveen een gemeen
telijke volksconferentie te beleggen, die tot taak heeft plannen op 
te stellen tot een effectieve bestrijding van de werkloo�heid en tot 
de uitvoering der vele werken (wegverbeteringen, ontginning van 
woeste gronden, aanleg van waterleiding, sportvelden en zwemba
den en de bouw van woningen en Scholen) in de gemeente Heeren
veen. Tevens werd er Zaterdagmiddag een conu,nïssie van voorbe
reiding benoemd, waarin enige leden van de E.V.C. en het N.V.V. 
zitting hebben genomen. DeZ"e commissie zal nQg worden uitgebreid 
met enige leden van het C.N.V. Voorts is het de bedoeling in de loop 
van deze week op diverse plaaten in de gemeente kleine bijeenkom
sten te beleggen met vertegenwoordigers vàn :verschillende organi
saties en verenigingen, alsmede van de neringdoenden. 

RECHT OP WERK. 

Na een kort openingswoord van deheer O. Jonker, bestuurslid van dé afdeling Hoornsterzwaag van het N.V.V., die er o.m. op wees, dat de drang totverbetering van de positie der arbeidersvan onderen af moet koméia, kwam devoorzitter van het Werkloosheidscomité, de heer M. de Vries uit Jubbega,aan het woord. Hij verklaarde, dat hetcomité reeds mooie successen heeft behaald en er door de eenheid van de arbeiders veel bereikt kan worden. 
Aanvankelijk schonk men aan de 

klachten van de arbeiders bijna. geen 
aandacht, doch toen op de te Jubbega. 
gehouden bijeenkomst bleek, da.t de 
bevolking volkomen achter de wensen van de werklozen stond, stelde de gemeente een bedrag van f 25.000 beschikbaar, waarmee de eerste ;nood gelenigd was. e nood in de gezinnen is �mhter nog lang niet verdwenen. Er 

gaan nog honderden gezonde mannen 
naar de stempellokalen: terwijl vele 
anderen 'smorgens en 's avonds in de 
rij staan voor de bussen van de D.U.W. 

Ook de arbeiders, die werken aan de verbetering van de Groeneboomsreed teJubbega zijn niet zo veel beter af. De laatste week \Îerdienden sommigen, dieeen normaal gezin moeten Ónderhouden,slechts f 39, terwijl een pas getrouwde_jongeman maar j, 22 in zijn loonzakjevond. En op de achter!1ant van datloonzakje staat dan reclame voor gedistilleerd. Maar dat kunnen wij niet kopen, aldus de spreker. Dat is· trouwensniet nodig ook. We willen echter werken een redelijke beloning! voor onze arbeid. Hier hebben we recht op, en wewillen en kunnen niet berusten in detoestand, zoals · die thans is. _ Daarom 

moeten we ons verenigen; wij N.V.V.ers, E.V.C.-ers en C.N.V.-ers méeten ons als .. céén - bl0k ,uitspreken ·tegen_ dewerkloosheid. Pas :dan:kunnen.s we gpede resultaten bereiken. , •= . De aa.nwezigen :Waren ·het met ·dewoorden ·van de :voorzitter volkomeneens. Zonder veel: discussie werd d;an ook besloten de bovenbedoelde conferentie te beleggen. Vele wer-kloze led-en van verschil-lende _ vakorganisaties z11llen voor. de drie Noordelijke provincies op Vr.ijdagmorgen .:28 ·Maart in .Gr-ontri� gen een, soortgelijke conferentie Örgani-,seten. , , . . - -
GEEN POLITIEKE STUNT. 

Uit de besprekingen, die er verder ·op 
deze vergadering _. werden gehouden, 
kregen we- -de indruk, da.t de . .werklozen 
absoluut gee11 _po\itjek_ doel nastreven 
of tl'achten uit·' Kun acties politieke 
m·unt tê slaan. Ze willen· namelijk ge ·
zamentijk voor lotsverbetering en het 
verkrijgen van .werk -opkomen. Dat. de 
werklozen aan. _werk - worden_ geholPe!l 
is niet alleen 'ui hun elgên HeHuig, 
maar voöràl ook ·tit dat van de· mid
denstand. .Er werd betoo-gd, dat- hien niet alleen de werklozen tnaàr -nok de niet-werkloze _ arbeiders- in · deze · actie dient .tebetrekken. Voorts - stelde men voor ·bij.de officiële- instanties· trachten te be�reiken; ·dat· de· arbe1ders zoveel mogelijk in eigen streek worden_ tewerkgesteld. Ook achtte men hèt van bijzonder groot belang, ·.dat bij de tewerkstelling meer aandacl:i.t aan de jonger.ewerklozen wordt besteed. Een der · aáii wezigen oefèncle enige critiek uit op d voorzitter van het. N.:V..V., de heer Oosterhuis, die: oniangs .te Drachten· heef. verklaard, dat 3 procent werklooshei.daanvaardbaar zou. zijn. Dit moeten weniet slikken·, aldus deze spreker. · De v.oorzitt�r - verklaarde in zijnslotwoord, dat de werklozen niet à.anhet werk van anderen zullen knabb·elen, doch werk voor·. zichzelf eisen. Enhij bésloot: ,,It is mèi sizzeri · nei tó 

ldwaen", we moeten -nu · met daden komen! __ . _ . 



VERBINDINGSNUlVIMER 
o. 30
1nderwerp: vergadering werkloosheidscomité.

.J . /Jt. . .

,/�-1'-·�ç/At' Y�f-1 
r Op Zaterdag, 15 Maart 1952, werd in cafe B'óuma e lJpe een 
t vergadering belegd door het werkloosheidscomité van Jubbega. 

De vergadering stond onder leiding van Oene JONKER, geboren 
16 Februari 1901 te Jubbega-Schurega, van beroep bouwvakarbeider, 
wonende te Jubbega 558 B, bestuurslid van de Afdeling Hoornsterzwaag 
van de bouwvakzrbeidersbond, aangesloten bij het N.V.V. 

Er waren ongeveer 40 personen aanwezig, hoofdzakelijk uit Jub
bega. Men had de bijeenkomst te Knijpe belegd, omdat dit meer in het 
centrum van de gemeente ligt dan Jubbega. Men wilde op deze vergade
ring zoveel mogelijk arbeiders en ook .middenstanders uit de gehele 
gemeente samenbrengen, om plannen op te stellen tot een effectieve 
bestrijding van de werkloosheid en tot uitvoering v�n een aantal open-
bare werken te Heerenveen. 

Nadat de voorzitter met een kort woord de vergadering had ge-

,\ opend, kwam de voorzitter van het werkloosheidscomité, Marten de
-rfVries, wonende te Jubbega (bekend) aan het woord. Hij was van mening

dat het comité reeds aardige successen had geboekt, daar er na de 
bijeenkomst, welke te Jubbega was gehouden (zie verslag no. 15 d.d. 
�8.2.52) door de gemeente een bedrag van f 25.000 beschikbaar was ge
oteld om de eerste nood te lenigen. Hij schonk ook aandacht aan het 
feit, dat de bevolking volkomen achter de wensen van de werklozen 
stond. Spreker was echter van mening, dat er voor alle arbeiders, die 
thans nog naar steunlokaal of D.U.W. gaan, voldoende vrij werk moest 
komen. De arbeiders willen�erk, hebben er recht op, evenals op een 
redelijke beloning. Het was daartoe, volgens spreker noodzakelijk, 
dat de arbeiders zich gingen verenigen; N.V.V.-ers, E.V.C.-ers en 
C.N.V.-ers, moesten zich als één blok uitspreken tegen de werkloos
heid. Men zou in de gemeente Heerenveen moeten komen tot de samen
stelling van een commissie, die tot taak zoude moeten hebben, voort
durend op de bres te staan voor bestrijding van werkloosheid. Spreker
was vannmening, dat de overheid, wat het werkloosheidsvraagstuk be
trof, tot voor kort had geslapen, doch dat de arbeiders er voor zouden
zorgen, dat ze wakker bleef. Spreker st�lde tensiotte voor, over te
gaan tot de samanstelling van een comite, dat tot taak zoude hebben
�en te houden conferentie voor te bereiden. Deze conferentie zou dan
gehouden dienen te worden in Heere:n:feen. Als datum werd 1 April ge-
noemd. Tevens werd nog medegedeeld, dat op Vrijdag,28 Maart 1952 door
vele werklozen behorende tot verschillende organisaties te Groningen
een dergelijke volksconferentie zoude worden belegd.

Er werd een commissie samengesteld bestaande uit: 3 N.V.V.-ers 

V 
en 4 E.V.C.-ers. De namen van deze personen zijn voor zover bekend:

'Nl Oene Jonker, Marten de Vries en een zekere D:c.g§t wonende te Nieuwe
brug, gemeente Haskerland. De namen van de andere commissie-leden zijn 
niet bekend. 

Uit de besprekingen bleek voorts, dat men getracht had een zekére 
Huisman, wonende te Tjalleberd, als lid van het C.N.V. op deze verga
dering te krijgen, doch deze had te kennen gegeven zijn tijd wel be
ter te kunnen bestedàn. Niettemin zou opnieuw getracht worden deze per
soon te bewegen a.Jjs lid tot het comité toe te treden. Men is tevens 
voornemens op verschillende plaatsen in deze gemeente klei�e bijeen
komsten te beleggen en op deze wijze te trachten het comite uit te 
bouwen. Ten aanzien van Jonker, bovengenoemd, kan·worden opgemerkt, dai1 
deze na strubbelingen in de E.V.0 9 te hebben gehad, is overgegaan naar 
het N.V.V. Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat men bij deze or
ganisatie een uit een tactisch mJl!lm.Ell oogpunt bekeken juist moment 
afwacht, zijn lidmaatschaap te doen eindigen. 

� E i n d e. 
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MANIFEST 

.. 

flan de w.ellid� allAeideJw in de flll,o.u..ûuie.l.J 
9/l,a..nin<J,en, :f Aiedand, en 2)4e.nfe ! 

Wij, deelnemers aan de REGIONALE CONFERENTIE TEGEN DE WERK
LOOSHEID, ten getale van 650, bijéén op 28 Maart te Groningen, richten 
ons tot alle werkloze arbeiders in de drie Noordelijke Provincies. 
Onze gezinnen verkeren i,n kommervolle omstandigheden, die veroorzaakt 

· wordên door de geringe verdiensten bij de D.U.W. en de lage O.B.- en
S.B.-uitkeringen.
De jonge arbeiqers hebben het nog moeilijker. Zij krijgen geen enkele
ondersteuning.
Deze onhoudbare toestanden hebben ons, leden van verschillende vakorgani

...... _....,:Saties en ongeorganiseerden, samengebracht. Wij hebben kameraadschappelijk 
van gedachten verwisseld over onze gemeenschappelijke belangen en de 
middelen om deze te behartigen. 
De CONFERENTIE spreekt als haar oordeel uit, dat er vóór alles verbete
ringen moeten komen in de toestanden, waarin de werklozen verkeren. Zij 
beschouwt het noodzakelijk: 

1. Dat de basislonen bij de D.U.W. met JO cent per uur worden
verhoogd, als stap naar het optrekken van deze lonen tot die,
welke. in het vrije bedrijf gelden.

2. Dat de S.B.-uitkeringen met JO 9/0 worden verhoogd en dat ook
aan, de jonge werklozen een redelijke uitkering wordt versb:ekt.

3. Dat de duur van de periqde waarover uitkering wordt verstrefii
krachtens de O.B.-regeling, verlengd wordt van 13 tot 21 weken
en dat de uitkering verhoogd wordt tot de normen, vastgesteld
in de Werkloosheidswet.
Deze normen zijn:
80 °/0 van het dagloon voor gehuwde mannen, gehuwde vrouwelijke
kostwinners en ongehuwde mannelijke of vrouwelijke kostwinners,

· tot �en maximum van f 76.80 per week.
70 °/0 van het dagloon voor ongehuwden, niet-kostwinners van
18 jaar en ouder, die niet bij hun ouders inwonen, tot een maximum
van f 67.20 per week. ·

60 °/0 van het dagloon voor de overige werknemers, tot een
maximum van f 57.60 per week.

4. Dat de werkloosheids7J/et,,die per 1 Juli a.s. van kracht zal worden,
terstond van toepassing wordt gebradzt op ALLE werklozen en
niet met uitsluiting van degenen, welke voordien. werkloos werden,
zoals de regering voornemens is te doen.

De CONFERENTIE is voorts van mening, dat er met kracht gestreefd moet 
worden naar het scheppen van volledige werkgelegenheid. Er is immers 
werk genoeg. Honderdduizenden landgenoten beschikken niet over een 
woning. In de ·gezinnen van de arbeiders heerst een groot gebrek aan duur-_ 
zame verbruiksgoederen, zoals texli�l, kleding, dekking, schoeisel en huisraad. 
Met name in onze provincies beschikken talrijke dorpen niet over drinkwater
leiding en zijn honderden zandwegen veelal onbegaanbaar en verkéren talrijke 
straatwegen in slechte toestand. 



Duizenden ha. vruchtbaar land kunnen gewonnen worden door inpolde1 i-ng
en ontginning van woeste gronden. En de werklozen willen werkèn. Dat 
hebben de werkloze arbeiders uit Houtigehage, Jubbega, Beerta en andere 
plaatsen op duidelijke wijze gedemonstreerd. Zij namen op eigen initiatief
het verbeteren van de reeds jaren.Jange verwaarloosde wegen ter hand,
alarmeerden door hun daden de gehele bev0lking en noopten de gemeente
besturen en de regering tot het in uitvoering brengen van openbare werken,
die tot op dat ogenblik, zogenaamd wegens gebrek aan financiën, niet wàren 
aangepakt. 

Er is geld genoeg. De regering besteedt immers jaarlijks bijna 
2.000.000.000 gulden aan militaire doeleinden. 
De ervaring heeft ons echter geleerd, dat ook ons land zich der
gelijke bewapeningsuitgav.en NIET kan veroorloven en terzelfdertijd 
aan zijn burgers een menswaardig bestaan garanderen. 
De enorme bewapeningsuitgaven veroordelen thans reeds een 
200.000 arbeiders tot werkloosheid. Zij moeten een keuze maken 
tussen de bewapening en werkgelegenheid. 

1,,,,.-Wij, deelne'mers van de CONFERENTIE, roepen alle werkloze ar-:j.J 
beiders en hun gezinsleden toe: 

KIEST DE WERKGELEGENHEID!! 

De CONFERENTIE roept de werkloze arbeiders toe, zowel hen, di.é tewerk
gesteld zijn bij de D.U.W. als degenen, die uitkeringen ontvangen krachtens
de S.B.- en O.B.-regelingen, alsmede de jeugdige werklozen: 

t 

• Verenigt U in actieve comité's voor het verwezelijken van de redelijke
verlangens, die in dit manifest bekend gemaakt worden. 

• Leden van het N.V.V., de E.V.C., de K.A.B., het C.N.V., georganiseerden
e.n ongeorg"aniseerden, sociaal-democraten en communisten, katholieken
en protestanten, gelovigen en niet-gelovigen: Werk broederlijk samen
voor Uw gemeenschappelijke zaak. Verenfgd zijn wij sterk, verdeeld
zijn we zwak. 

• Georganiseerden, ijvert ervoor, dat de verlangens van onze conferentie,
die ongetwijfeld tolk is van alle werklozen, in de eisenprogramma's
van de vakorganisa,iies worden opgenomen en haalt de banden nauwer
aan met Uw werkende medeleden: 

• Staat niet toe, dat Uw bestuurders het gemeenschappelijke optred
.
en

van de werklozen belemmeren. 
• Doet een voortdurend beroep op de middenstanders, kleine zaken,,_," 

de kleine en middelboeren en dergelijke groepen van de bevolking oilî'
Uw strijd te steunen. Zij worden ook het slachtoffer \'ian de werkloosheid.

Bereidt U voor op deelname aan een nationale manifestatie tegen de
werkloosheid, tot het houden waarvan de conferentie besloot, op de voor
stellen, die daartoe gedaan werden door talrijke werklozen-delegaties. 
De aanwezige Amsterdamse werklozen hebben op zich genomen binnen
kort practische maatregelen te treffen voor het bijeen roepen van een zodanige
manifestatie. 
Werklozen, verheft U en rust niet eerder, alvorens gij een degelijk bestaan
voor Uw gezin verworven hebt en allen weer bezig zijt met het verrichten

- van welvaart scheppende arbeid! 
DE CONFERENTtE TEGEN DE WERKLOOSHEID

Correspondentie-adres:
J. Westerling, Molenstreek 163, Veendam
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R.AJ?PORT VAN KB 
AAN HB 

no.: 4526 
Betr.: BAKKER,ZONl'IBROOSSTRAAT 16,TE EINDHOVEN. 
Typ. :E. 

Onder toezendingvan s.o.s.:rG.3 en\4,bericht 
ik U nog het volgende. 

In de redactie van S.O.S. heeft ook zitting 

{ IBAKKER,Zonneroosstraat 16 te Eindhoven.Hij schreef in No.2 

,,Jonder het synoniem nvader Andreas11

• 

Dit geeft-vooral in het Zuiden-het idee,dat 
een katholiek geestelijke schrijft. 

Inderdaad is hij geestelijke,doch van de 
Anglikaanse Kerk.(?) 
Genoemde BAKKER heeft zitting in de gemeenteraad van 
Eindhoven voor de groep .1'Vrede en Vrijheid" (lees C.P.N. ). 

Officieel is hij geen C.P.N.er,doch hij gaat 
gaarne met deze groep om.o.a.met VERREIJT. 

KB, 24 Maart 1952. 
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Uit betrouwbare bron werd. het volgende vernomen: 
Dinsdagavond 11-3-1952 was er een verga�ering ten huize 

)(Ivan Gerrit VLIETSTRA voor de Plaatselijke Raad van de E.v.c. te 
Vlaardingen. Aanwezig waren slechts 8 led.en. 

Het onderwerp dat aan de ordë was, ging over de w�
lozen-kwest!e. Van R'dam was de mededeling gekomen dat ook in 
Vlaardingen werklo�en-comité'l moeten worden gevormd. 

In Vl'aa
r

dingen zijn op het ogenblik .:5.Q..O werklozen. De 
be-doelinis is dat dezelfde week nog een deputatie naar de burge= 
meester zou gaan voor het verkrijgen van betere voorwaarden 
voor de werklozen. 

KB, 25 Maart 1952 
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C;o -, 23 ·,ei 1952. 

ACD/ / jlY

Naar aanle�ding van Uw bovenaangeh1rnld �c ,rijven 

bericht ik U het volgende: 

Op Woansdag 21 Mei 1952 heeft Hb ... .DRI.t<..1JS Ll .ttTL,lJS v 1T 

DE IOL��n, geboren te Rotterdam, 1 Juli 1924, el�ctricien 

wonende te Rotterdam, Benthuizeretraat 52 aan het uitbe

tal ngs,.-�Fmtr or vr.,or de ,rerklozen in deze 6er eente een f'an

tal exeill0laren van een pamflet verspreid. In dat pamflet 

werden de werklozen in Vlaardingen opgeroepen die dag te 

15.00 uur een bijeenkoms te bezoeken welke in een aer 
zalen van perceel 202 aan de Hoogstraat zou worden ge

houden. 

Die dag te 15.0 uur was Van de Polder met een onbe

kend gebleven RotterCiamse have.�ar eider in bedoelde Zb.Eil 

aanwezig. D&ar geen enkele werkloze verscheen is hij te 

16, 30 uur die dag fü,ar Rotterda1.1 teruggekeerd. 

Bedoelde zaal was bes�roken dJor de plaatse_ijke 

voorzitter van de B.V. C. ADRL".Al\ SLIT, geboren te Vl?ar

din�en, 8 Juni 1918, wonende Petrimoniumdwarsscraat 6 

alhier. 

Voor zover is kunnen blijken is tot lusver nog geen 

vrerklozencomité in deze ge�eente gevormd. zo�ra een derge

lijk comit is gevormd zal dit an Uw dienst worden doorge 

geven.-
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OPROEP 
Daartoe aangezocht door een aantal Amsterdamse werklozen en uit
voering gevende _aan een besluit van de regionale werklozenconferentie, .
die gehouden w�rd te Groningen op 28 Maart jl., hebben de onder
getekenden, leden van de _yerschillende vak�rganisaties, zich verenigd· 
in een commis�ie tot het voorbereiden van een 

NATIONAAL WERKLOZENCONGRES 

dat geh.ouden zal worden op 

Zaterdag 24 Mei· . a.s.; in dt 
Houtrus1thallen te Den Haag� 

,·. 

f z. o� z .. j 

aanvangende des morgens 
eindigende des namiddags' . 

om 
om 

10 1yiur 
8 uur 

en 

Dit congres zal zich bezig houden met de zorgwekkende toestand, wa�rin 
de werklozengezinnen verkeren, die moete;'} rondkomen van de geringe 
verdiensten bij de IY.U. W., de ontoereikende O.B .. of S.B.-uitkeringen, 
terwijl de jeugdige wérklozen geen enkele ondersteuning genieten. 
De regering is NIET voornemens hierin verandering te brengen. Zij 
wil de arbeiders, die op 31 Juni a.s. werkloos zijn, zelfs uitsluiten van 
de Werkloosheidswet. 
Het congres zal zich dan ook moeten beraden over de middelen, w_elke 

. . . . . ' aaiig�·wend moeten .en kunnen worden. om iri. de onhqudbare toestande.µ'
van de :werkloze

0

n verbetering. te br�ngen;. '• ' . • .. 

De commissie van voorbereiding )s ·voorts· v�11 mening, dat het. .co.ngres.: 
.zich tevens m�et ,bezinnèn. ov!;ir .de �aag op, welke wijze d� -w��ki��'i·ii 
weer aan de slag kunnen komen. . .. ;•_;:';l::; 
Ofschoon door seizoeninvlQeden het aantal werklozen in de: a.'fgefopen 

. weken enigszins is gedaald; bedraagt het aantal werklozen th.-àns reeds 
68,5 % meer dan 'op 1 April · van het vorige jaar. ;Er is echter voor 
hen allen werk genoeg. 

' De · c�minissie van voorbereiding beschou� h�t nationale werklozen• 
c�ngres als · een voortzetting van de toenemende Jérláozenacties die 
zich overal in den lande ontwikkelen. 
Het congres heeft echter tevens ten doel om een dringend appèl te 
richten aan de Nederlandse vakbeweging om door een gezamenUjk. 
krachtsinspanning de werkloosheid te verdrijven • 



I 

De commissie verzoekt alle werklozen, zowel steuntrekkenden als D.p.w .. 
arbeiders, om terstond voorbereidingen te treffe.n tot een massale 
deelneming aan het congres en doet een dringend beroep op de· werkende 
arbeiders hen daarbij onvoorwaardelijk te helpen. De positie van de 
werkende arbeiders wordt immers ook voortdurend bedreigd door de 
werkloosheid, die door de werkgevers wordt gebruikt om de lonen 
te verlagen. 

1 • 

Ook de vrouwen-worden opgewekt om deel te nemen aan de voorbereiding 
van het congres en tevens om in groten getale op 24 Mei naar Den Haag 
te komen. · 
De commissie vraagt eveneens de middenstand en dergelijke groepen 
van de bevolking om het streven van de werklozen naar een menswaardig 
bestaan en werk, te steunen. 

WE R.K LOZEN·! 

Op de 24ste Mei met duizenden naar Den Haag! 
j 

Bewijzen van instemming met het nationale werklozenc�ngres en 
berichten vari d'e·elnemh1g te zenden· aan het secretariaat van de 
commissie: De Wittenstraat 155 ll, Amsterdam-W.' 

De comniis�ie van voorbereiding:
' 

A. Berghuis, Tilburg
P. van Rijen, Tilburg
B. G. van Hoorn, Den Bosch
:A. Treffers, Nijmegen
M. de Vries, Jubbega
0. Jonker, Jubbega
J, Westerling, Veendam
A. Boddema, Veendam
P. Boertien, Hoogeveen
J. Haak, Emmererfschelderveen
P. Zwiers, Emmèrcompascuun'i •
G. v. ·Oosten, Nw. Weerdinge
J. Lourens, Musselkanaal
H, Schwertmann, Finsterwolde
C. Berend, Beerta
Chr. Baars, Zaa.nda.m
K. Bartels, Zaanda�

H. M. v. d. Polder, Rotterdam
C. M. Been, Rotterdam •
G. Smets, Rotterdam
Th. de Nennie, Den Haag
W. J. Beeking, Den Haag
J. Tuinebreijer, Den Haag
D. Rossen, Den Haag
A. Heytlnk, Haarlem
H. Ooyen, Haarlem
S. J. Otter, Haarlem
G. Jenner, Haarlem
Th. Berthauer, Amsterdam
Van Eck,.,Amsterdam
w. de Wit, Amsterdam
A. Adria.a.nse, Amsterdam
G. Schoenmaker, Zaandam
s. va.n Houten, Zaa.ndam

Àan de Werklozen in VLAARDINGEN!

, 

Zoals. U zi et een b elangrijk · ·· heen moeten om. de drang naar 
o����e

!n 
waar ook vel� Vl

t
aardingse Werklozen

h
liet R tdarns .Jl'erklozenoorni té' Wàt reeds s:��;;d

r!n
og.1ng e verg.rot.an. 

ede.nmlddag om J uu.,...· .. d z 
deelnemers heeft, houdt -�-��------ � .tn e aal van Hoogstraat 202 werK�ozen om een nadere t oelioht ing te geven en 

ee n vergadering van· seren. de deelnemers te organi-�C�MT L�STEREN!· Geeft U zelf liJke f.tetst oont'naar Den Haag! 
' 

op als deelnemer an org'anisGer SE3n gazame
R I dams Werk:l. Corni té 

!J WERK EN BROOD"

•• 

•
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Acties voor werklozen. 
BV TJ 3. 

Hierbij moge ik U berichten uit betrouwbare bron 
te hebben vernomen, dat op-11 Maart j.l. ten huize van 
Gerrit VLIETSTRA {17-5-'15) een vergadering is belegd 
door de Plaatselijke Raad van de E.V.c. te Uwent • 
.Aanwezig waren 8 leden. Op dezé bijeenkomst zou beslo
ten zijn een deputatie naar de burgemeester van Vlaar
dingen te sturen teneinde betere voorwaarden voor de 
werklozen te verkrijgen. Ook zou te Uwent een werklozen
comité moeten worden gevormd •. 

Ik moge U verzoeken mij te. willen doen berichten 
wat U ten aanzien van het vorenstaande bekend is of 
eventueel na onderzoek bekend mocht worden. 
Ik zal het op prijs stellen, daarbij o.m. in kennis te 
worden gesteld van de personalia, de politieke oriën
tering en de verder van belang zijnde gegevens van de 
personen, die eventueel in het gevormde werklozen-comité 
zitting hebben. Ook zal ik gaarne vernemen in welke 
bedrijfsbonden betrokkenen eventueel zijn georganiseerd. 

HET- "'HOOFD VAN DE D I •' S T �f Namens deze,

Rll.PPEL ··=.::.::. =��1J.) .. :.:_-_ ... •

Af\JTNO:JRD J.'?;û. J ·.· .. __ .

Aan de Heer Commissaris 
van Gemeentepolitie 
te 
VLA ARD INGEN. 
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'� actie in het veengebied staat,te bespreken. Op 28 Maart wordt 
t ···

{ 
Ik heb vandaag nog een ander belangrijk p..int dat buiten de 

. er te Groningen een grote vergadering georganiseerd van DUW-ar-
0 

beiders en werklozen. Er moeten daar minstens 6 à 700 man en 
(
1
;. � 

l,ie:fst. 1000 man komen, want dice .kunnen er wel in die zaal. Er 
r\1 ,-.,lÎï zijn voor deze vergaderîng aan de a'fdelingsbe3turen richtlijnen 
: ,1v verz-onden. Dit is een actie -die niet door ons onderschat moet 
(t.Y'n..,,:· word-en. Dat het werkloosheidsvraagstllk een belangrijke zaak is 

',. 

t I blijkt ,,vel uit net feit, dat er zoveel ophef van in de 2e Kamer 

,. t 

.. 

wordt ge�kt. 
De Werkloosheidswet die op l Juli 19�2 in werking treedt 

is ook maar een wassen neus en moeten we zien·a1s een verkie
zingsstunt. Die voor l Juli werkeloos zijn vall-en niet onder 
die regeling. Deze wet stelt zich op basis van verhoogde en 
langere llOf% uitkering. Er zal 80% van het basisloon worden uit
gelt�-ee:rd, zonder maxim�m. Dan krijg je 21 w�ken 80% van je 
la.à.tst verdie'nde loon. Maar nu komt de gemenigheid van de Rgge
ring, wat we wel ge�oon zijn zo langzamerhand. Die voor 1 Juli 
werkeloos wordt krijgt niets. Die na l Juli werkeloos wordt 
krijgt geen 21 �eken steun, want �ie wordt in de DUW gestopt en 
die .buitèn de wet. vallen krijgen O.B.steua. Men draait de men
s,:m·een rad voor-ogen. De werke1ijkheid is, dat niemand ie:bs
�riJgt. Dte kwart millioen werklozen van thans krijgen niets. 
Als veenarbeiders dertien \Veken in het veen gewerkt hebben en 
daar ongeveer F.60,- per 'Neek verdiend hebben, zou de. Regering 
verplicht wezen om ze 21 weken lang F.48,- per week uit te be
talen, maar dat doen ze niet want ze zeggen ijskoud dat die 
ve�na.rbeiders voor l Juli werkeloos waren. Dus in het veengebie1 
hebben we daar niets aan. Daarom moet de 28ste Maart in Grcrin-
gen slagen. Er zi n o •t o e · · · 

verst·rekt en mot es u1 e even en de bedoelin 

-

Vervolgens las KUILMA.N het1 ontw�rp van een dergelijke mo
;1. tie voor. HiJ verklaarde verder,

We moeten-hier op tactische wijze mee werken, want dit is 
een concept. Op elk object en bij de steunuitbetalingen moeten 
er van die moties worden opges.teld. Men moet ze niet typen of 
laten drukken, maar op gewoon papier opstellen. Men behoeft 
niet te weten, dát·de EVC hier achter zit. Dat moet men nooit 

_. .�:. '. laten merken. Bij voorkeur laat men eerst een pa'ir BVV-leden 
··' tek-enen, dan ee1

f 
paar CNV-leden en een paar leden van de KAB,

,., 

·-vervolgens een'stuk of wat ongeorganiseerden en dan pas de ·EVC
leden laten tekenen. De moties moeten ook aJ.lemaal niet woorde-
lig.k gelijk ziJn, als de kern ma.ar goed is. . · wat de vergadering in Groningen be5reft wil 1k nog opmerk
ken dat het het beste is om dit maar per object te regelen.
per' Qî;lje,ot' net geld inzamelen en van dit object ook een paar· 

.. mensen aa.nwijzén, die naar die vergadering gaa,n. Als z-e die 
dîscàsaies daaT haren� dan komen ze onder de indruk en dan krij 
gen. z.e }let gevo�li "Wat kunnen .ze ons_ nog maken". J:l�t is daarom 
·o<>k V'an ZQ 'n grote ... b:ete'ke.nis, dat. er zoveel mogel1Jk personen



• 

r 
\ 

1t./' blz. 6 van 9�/1080 .,.,. .... , �- . �--DIZf,îSTGEHEIM--
' . 

)OP die vergad.ering komen, ·,want·;w:i,e daar komt 1 · komt. daaz- ge-· 
; s'terkt vr,eg. Dit aUes. maalct het werken voor ons als ka:der van 

,;- �'l I de Eyc �·ovee1 gemakkel:i,Jker. De Regering, móet de b!bberaa.sj e 
1 

'> : ) ·,.., l van óns. kriJg�n. · . ,..
�,,:' . . Jubbega was hier een -prac"htig voorbeeld van. Xelfs de Ge-
·, . , , ; ... \1\\-i 

I 
meente�a.ad daar was verqluft, toen zé die actie da1;3.r zagen. 

f, 
• 

1'. l-· Dit was te bereiken om�t d-e- g.ehel� biVOlking daar i� opstand 
'v ' 

kwam. ' ·. ' � '. ·:... ' , Het iA van -zo'n .ontzaggeliJi< �qot belang, dati er zoveel 

f'. 

i mogelijk veenarbei��T� .naar �rQning�,gaan op 28 Maart. ze ko
men er voor-�e vo�l� 100% geqterkt �andaan. Als ze die grote 
massa da.àr zîen, werkt dat atimulerend op hen. Daarom moeten 

e llet veeng�bied zo �veel moge'l:!-Jk ·is.ten vertegenwoordigen. Als 
de-jongens van·ae DUW-objecten �an,verslag uitbrengen., .zal dit 
belangrijk bijdr.ag'en tot oni'e ·,overwinning. 

- PûOLt Pra;::i.t er met elkaar maar eens over jongens, dat is het

beste, maar maak er zo spoedig mogelijk werk van, want de tij•
van voorbereiding is kort.

Ç)NBEKENDEs Het "Vrij Volk" schreef in een artikel, dat die 
actie-cömi té •s waren een stunt van de·· EVC. Daaraan kunnen we 
zien hoe belangrij� dat is. Ze schreven ook dat �et NVV wel 

·met hun leden, die· hier aehter·stonden, wei·zo!l at'werk�n.
XUILMA.N, bat heb· Je mis, ze hebben niet geschreven dat ze

met hun leden zouden afwerken., doch ze .zouden met die ,leden af
rekenen.

ÖNBEKENDE: Het NVV. kan· die comite•s niet gebruiken. 
Hierna werd de vergade�ing door KUJ.�N gesloten, met nog

maals alle aanwezigen,. te hebben opgewekt om toch vooral te 
tracl)ten zoveel, mogelijk personen naar di.e · ve-rgadering te Em- · 
mer-Erfschei-deJ1Veen te �riijgen. Op die wijze wisten ze hoe de 
stemming ond'el' de- veenarb-eide-rs w�s, · volgens hem. 

Vervo.lgens . werd.en 4e, aànw:e;zige. oouran:t-en onder enig gemop-, 
fer. onder'"'èae �anwez,igen '·verd:á�1di., �arbij · .. t�r ·sprake kmw ·wie 

\
die couranten te Klaziena,veen· moess. bezorgen. 
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/'f\ //l I Op Dinsdag P, a,aal't 1952 v..,rgade�·dt3 :tet 11 Co,Jli·1.,; 
LJvlt' 1 4000 \/Ollingen u. lJ.JZe veruadcr::...nb Vond 3tlaa1.,S in !l,:;0 

lR. t::ebouw II nsica 1• aa�� de 1L.L 'tselaar. tt- s-üTav .::.��ai 3 • 
• .• ./J·O 'j/ f .... ie-c al.Le. co..ui tL�ed�.!l v.a�·en aa.1v:ezi%:. Lie.ce.,:e "' • ...J0

':"
.1'.d...,�T01�- �' (per�uu1l1a_o�b\��nJ),_a1e ��Jvaru�ll�� &ls vc?r�itter

· 
.A ,,;-

var: 111.,;:; co1.111.,s:; .1. nng�e�'u.�J, 1.n.1.ü� deze ::..:\.m<:_:tie n3:-2t lan-
.• 

� 
0 �:i..' v;aari.L€ .uc,.l, lil V8l'ba.tîd ,fü.:-C net fe1·c, dat ZiJll VTüè1W 

tl zich hiur�egen verzet. lrr zijn plaats 1erd benoekd ze�8re 
J., .,.i:;S;jJ.tTICB. (pursonalia onbeirnnd). Ook was voor deze J:unc 1.i:u:i 
1)/ 1 ee __ ze1.�J.·v 1.,A.. TSI/ �LD ( pers0nnlia onbel:eu.1.) ca.:..(;.idaa i:; ge

steld, doch daar deze lid is vau de·.!,. V.C. en ��8SS�l rc:I

geo:·garlis..:;a:cd is in �!8 t IT. V.V •• vond men hët vers taLdi0c:l" 
g�eii .;;. v.iJ.-er als voo.1·;;.;i·i;te:c aa11 te r;ijzen. 

Van eeL iruO..c.'W.u.ilv '.'i9l'L v�rnomen, dat 03s::..o"uv>. werd 
�d politi�k zoveel mouelij� bµiteL bDscuou�in� td la-ceL. 

Het r1oeJ.. va." hv t co�,i-i.;é .LS al.Leen ]:>.t·€3Si- /,l u ue 
01.;;···enen op da bouw van 000 ,,.,oninbe;_1 L1 lS:52. 

lJe op v.\J 1aa"1.,,:,c6eh0neten vergaaa::.·L1u aa!'.€_,J:,or.ien uotie 
is inmiaaels aan et e geuweii veraad aant:;,Jboae11. Tbrwacht 
wordt, et deze op Iaandab 24 Laar� 195Z ia t3 �aad za.L 
,.ordtll behande.Ld. 

uoic werd �10g oveis een perscom'e1·'3ntie gesp1·01::en, äoc:..,. 
oi oeze inderdaad zal plaats vinden is vooralsnoJ nie1; 
beAend. 

'.:50. 000 Manil.'es ven zijn r:..,ed1·u:_� en in;..lid lels Gild.er de 
bevolki1�0 ve1·s�reiu. De dru}.: os ten bed1·ag1:;n i'.l:'....,6,--. 

r zal �ut steunlijsten wo.i.·· -ll gev:er.l'_c in hoo..:azaa,,._ op <le 
bonw1•J .J:i..'�-e n. 

BiY\n0r:i a:..'zia.i1.bdl..:; tijd ..:,81 h� JV--'- o �--"'oa�·2 ver-
gaderin "o"co.ev r..�· 11r"..:: 1 1"l'l 1' 11 I. r 3 .1.lJ.l ·,-;�J.- .;: l 
be.mi.cl 

J 

�9k��� _ . .. 
.1.J UlJ1..,1.,r1:,;.:; •• S .<:'.2.)ü uur werd de bija en.r.oillsi:, ueslot 

;éinûe) 
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