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Op Woens9ag, 26 Ma.art 1952, zijn er in de omge�
van het ArbeidsbL1reaL1 alhier, pamfletten uitgereikt 
aa� de personen die dit gebouw betraden. De 3 personen,
die de pamfletten uitdeelden zijn genaamd: 

X l Willem Frede�ik van RIET, geb. te Leiden, 5=11-08, 
wonende te Leiden, Mare 68. (communist en secretaris

' 

van de �laatselijke E.V.C.) 
11 12•\/Nicolaas BOOT, geb. te Leiden, 7-12-11, wonende te

/ 
Leiden, Herengracht 74_. (communist). 

'/ }.�Jan van SCHOONDERWOERD den BEZEMER, geb. te Leiden,
3-10-22, wonende te Leiden, 5e Binnenvestgracht 21.
(commllnist). 
Een exemplaar van deze pamfletten wordt hierbij ge

voegd.

Leiden, 27 Maart 1952.



AAK DE L E I D S E WE RKL O ZEN. 

Eind vorig jaar richtte ons Comité zich met ee n Adres tot de 
Gemeenteraad. 

In dit Adres werd de Gemeenteraad verzo?ht, bij de Minister van

Sociale Zaken op het verlenen van een toeslag op de Werklozen-uitkering 
aan te dringen. 

12 ivi.aart j .1. (DAT IS DUS RUHi. 2! l,i.AAND LATER) ontvingen WlJ van 
B en W, de mededeling, dat ons schrijven ter kennis van de lvdnister van 
Sociale 7,aken was gebracht. 

Wanneer dus alles gunstig- ver.loopt, maken we een kansje, dat we 
OVER EEN 1,.AA ND C,:B' I'.lRIE WEER IETS VERNE1vl.EN" 

Het zal nu elke werkloze zonder meer wel duidelijk zijn
)
dat z-Omder 

drang van de massa's der werklo�en, het de Regering en het Gemeente
estuur gemakkelijk zal vallen, DE VERWEZELIJKI NG Vf!ü'-'< ONZE 

e '"':CHTV AARDIGE EI SEN OP DE LANGE J3AAN TE SCHUIVEN ! 1 1

D�t klemt nog temeer, omdat de Regering ondertussen :en;;- :rIEUWE 
AANSLAG OP HET LEVFNSPEIL D'ER WERIQ:,OZ]!il" VOORB'EREIDT. 

Uitgerekend op dit moment, :NU REEDS 1üE'ER DAN 200,000 ARBEIDE!RS 
l<UITEN Hu.N SCHULD wr"...:RiCT,OuS_ ZIJN, 200,000 mensen met hun gezinnen, die 
DE ACBT�STAND, ONTSTA.AN DOOR DE VOOROORLOGSE CRISIS EN DE OORLOG, 
nog lang niet te boven zijn, nu we door werkeloosheid in tegendeel 
steeds dieper in zorgen en ellende dreigen weg te zakken, 

. 

. .. 

JUIST 1m ::;p:JfCIDT DE· REGERING EEK 1HEUWE AANSLAG OP OlfS VOOR ! ! ! ! 
------------------------�---------------------------------------
----------------------------�-----------------------------------

Zij is n.l. van plan, de 2e Kamer een wetsontwerp ter goedkeuring
;

' 
voor te· 1eggen, dat beoogt alle wer_klozen, die voor 1 Juli werkloos 
zijn, V.lili DE UITKERIN G KRACHTENS DE WERKLOOSHEIDSWET UIT TE SLÜITIN, 

' 

Dat wil dus zegge!1i, dat ons een belangri·jke verhoging van de 
·-uitkering wordt ontzegd.

. . 
MAtCKERS, DIT MAG NIET GEBEURE N 1111 
--------------·---------------------
---�-------------------------------

NOG IS HÈT NIET TEIAAT Ok HIERTEGEN STELLIN G TE NEiVEN,. 

1-iET PARLEivJ.ENT l\'J.OET HIEROVER N OG BESLISSEN, 

P R O T E S T E E R T 
-------------

:_T E_LE N T 
- �--- - ---

daarom allen de Oproep aan

do lodon dor t,ioe'de Kamer, om dit Regeringsvoorstel te ve rwerpen en 

ALLE w:rrrua:JOZEN IN DE WERKLOOSH EI DmVET OP TE NEMEN. 

- füet Leida Werklozen-Comité
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het alhier bestaande 

Bij deze heb ik de eer U 
nader rapport betreffende 
werkl.o zenoomi té. 

ID. 1 s--Bo sch. 
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Gemeentepolitie 's-Hertogenbosch. 
Inlichtingendienst. 
No.R.16/1952� VERTROUWELIJK. 

Onderwerp: 
Werklo zencomi té. 

• 

R A P P 0 R T • 

Ten aanzien van het te 1 s-Hertogenbosch bestaande 
Werklo zencomi té kan het vol.gende bericht worden: 

T�ngevol�e-van de economische omstandigheden geraak 
ten eind 1951 en begin 1952 verschillende arbeiders in 
deze gemeente zonder werk.Daarbij kwam nog,dat door de 
hoge waterstanden in het begin van jebruari 1952 in en
kele streken van Noord-Brabant,waar objecten van de DUW 
gelegen zijn,de werkzaamheden moesten worden stilgelegd 
Tengevolge ook hiervan l{wamen vele arbeiders zonder in
komsten uit arbeid,zodat zij een ondersteuning van de 
Zociale Dienst der gemeente ontvingen.De inkomsten van 
deze lieden werden nu minder.Mede aangewakkerd door com 
munisten onder hen,ontstond er ontevredenheid onder dez 
werkloze mensen.In de gemeenten Tilburg en Eindhoven we 
den zgn.Werklozen-actie-comité 1 s opgericht.De oprichter 
waren goedwillende mensen, die wilden trachten door 1 ega 
le actie enige verbetering te brengen in de moeilijke p 
sitie;waarin de gezinnen verkeerden.Al spoedig werden d 
comi te I s in Eindhoven en Til burg gepenetreerd door 1 ede: 
van de CPN.Op 8 Februari 1952 had te 's-Hertogenbosch 
een o�richtingsvergadering plaats van een werklozen-act 
comite.De Inlichtingendienst,die door de goedwillende 
1.eden van het voorberBmdende comité volledig op de hoog 
te was gebracht van datgene wat te-gebeuren stond,meend 
te bemerken,dat -zan de zijde van de CPN te I s-Hertogen-· 
bo,sch belangstelling voor dit op te richten comité be
stond. 

Op de oprichtings-vergadering van het com.i té blek ei 
v enige bekende Bossche communisten aanwezig te zijn, zoal
"1 1. Wilhelmus Johannes van Ooi.j en"geboren te • s-Hertc

gen bo sch ;23-4-1.8 9 2 ,. wonende '"te 1 s-Herto gen bo sch "Vugh ter
straat na,. 20 4; 

X 1 2. Wal therus Fredericus van Wi,jngaarden, geboren te
's-Hertogenbosch, 27-5-1.907 "wonende te I s-HertogenbOsch, 
Kemelsharenhoek no.8; 

X., 1 3. Vincent Johannes Penning_s, geboren te I s-Hertogen-
bo sch, 3-2-1925,wonende te I s-HePtogenbosch,De Bossche 
Psd NW. 31.2. 

Tijdens deze vepgadering zagen van WijngaaPden en 
:eennings kans het comité te penetrePen. 
, Het oomi té bestond· uit: 

.,,..-- 1 l.. WOUTER BROUWERS"geboren te Zal tbOm.rnel ,l-12-1913, 
wonende te 's-Hertogenbosch,Lange Putstraat no.5.Deze � 
invalide metaalaPbeider.Was destijds bij Grasso's Mach1 
nefabri:eli::en N.V. te 1 s-Heptogenbosch,doch sedert lo ja 
wegens invaliditeit niet meel"; 

.....-1 2.ALBBBTUS KAREL ANTONIUS VAN DELFT,geb oren te Bo
tePdam,14-2-1.897,."ronende te I s-HePtogenbosch?AchteP 't 
Stadhuis no.20.Hij was chauffeur-bestellel" bij de PTT. 
In 1941 geverbaliseerd terzake wederspannigheid; 

. 'f.... l 3.FRANCISCUS VAN DEN HEUVEL,geboren te 's-Herto� 
bosch 20-7-1897,wonende te 1 s-Hertogenbosch,Vogelp�e1� 
no. 33�Is lange tijd lid geweest van het NVV. Thans is h 
niet meer georganiseerd.In 1946 ondertekende hij cand 
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datenlijsten voor de CPN ter gelegenheid van de verki1 
zingen voor de Tweede Kamer,PI'Ovinciale Staten en de 
Gemeenteraad.In 1948 ondertekende hij de candidatenlUi 

1 
van de CPN voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. 

4.BERN.�DUS GERARDUS VAN HOORN, geboren te 's-Heri
genbo sch, 27-7-1903, werkloos sigarenmaker, wonende te 'i
Hertogenbosch,i�erstraat no.17 boven. 
1 5.LEONARDUS REGINA LEFEL, geboren te I s-Hertogen-
bo sch, 20-11-1915, wonende te I s-Hertogenbosch, Ernst Ca� 
mirstraat no.11.Deze staat op crimineel gebied ongunst 
bekend. Sedert 19 35 werd 15 maal tegen hem opgetreden 
terzake diefstallen(öok onder verzwarende omstandighe-
den). A 

1 6.DIRK SATTER geboren te •s-Hertogenbosch,17-2-
1917,werkloos siggrenmaker,wonende te 's-Hertogenboscb 
Korte Tolbrugstraat no.30.Deze is lid van de CPN sede1 
1947.In 1946 ondertekende hij de candidatenlijst van ö 
BPN voor de gemeenteraadsverkiezingen en in 1950 onde1 
tekende hij de candidaten1ijst van de CPN voor de ver
kiezingen van de PI'Ovinciale Staten.Hij staat criminee 
niet onverdeeld gunstig bekend . 

1 7.CORNEr.IS PETRUS MARIA SCHIPPERS"getoren te I s-
Hertogenbosch"15-8-1930, werkloos timmerman, wonende te 
1 s-Hertogenbosch,van Paessenstraat no.2. 

f 8.JOHANNES JO SEl?HUS TIMMERMANS, geboren te I s-Her-
togenbcp sch, 21-3-1904,wonende te 1 s-Hertogenbosch,Munte 
wal no. 27. 

9.HENDRIKUS .ADRIANUS VAN DEINSEN,geboren te 1 s-He
togenbosc ,16-8-1914"werkloos wagenmaker,v1onende te I s 
Hertogenbosch,Brede Haven no.loc.Deze heeft zich uit 
het comité teruggetI'Okken 

De bedo el.ing van dit comité is van de gemeentel)jk 
autoriteiten toestemming te krijgen om met steunl.ijste 
bij de middenstand te mogen I'Ondgaan teneinde gelèen e 
goederen te verkrijgen voor het organiseren van caba
retavonden en êergelijke voor de werklozen en DUW-arbe 
ders en hun gezinnen. 

Boor de gezamelijke comité' s van Tilburg,Eindhove 
en I s-Hertogenbosch,v�dt wekelijks een bl.aadje uitgeg 
ven, genaamd II s.o. s. "waar>in de pI'Oblemen van '?-e werkl�-
zen en DUW-arbeiders worden uiteengezet.In dit blaadJE 

/' wordt ook geschreven doo.r "Vader> Andr>eas.". Deze is een 
te Eindhoven wonende Anglicaanse geestelijke.Hij is g 

,� �naá.md 'Be Bakker. Hij is werkzaam op het Kadaster te

l' Eindhoven. Is thans geen lid van de CPN�doch war>dt wel 

verdacht dit te zijn.Hij heeft zitting in de gemeent.
raad te Eindhoven,voor de lijst "Vrede en Welvaart 11.H 1 

vo1gde CPN-scholingscursussen.o. a. te Laren. · .�
onder 1., 2, 3, 5, 6" 7 "s en 9 genoemde personen. z, 

niet politiek verdacht.Zij zijn niet aange�ioten bij 
een links-extremistisch ingestelde gI'O epering,hoewel

het niet onmogelijk geacht moet worden" dat zij daart
overghaald kunnen wor>den. 

1 L f• I.D.( Bosch.
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W erkerskrant voor hoofd- en handarbeiders, kleine middenstanders en neringdoenden. Het blad voor allen 
die nog werken, en voor hen die getroffen zijn, of door de huidige economische situatie worden getroffen. 

worden er overal in het land 

Werklozen en DUW comité's 

gevormd 

en wat willen deze comité's? 
Vele arbeiders verkeren nog in de mening, dat de. 

____ Wer�zen- en DUW-comité's, die ree.cis in vele plaat
sen van ons land in leven zijn geroepen, of in voorberei
ding zijn, een vereniging is. Niets is minder waa:r, al 
heeft men getracht het als zodanig voor te stellen. Ook 
heeft men getracht en tracht men nog, de arbeiders, de 
kleine middenstanders en kleine neringsdoenden te su
gereren, 'alsof er van de Werklozen en DUW-comité's 
een verderfelijke invloed uitgaat, dat erop uit is verdeeld
.lteid te zaaien en de vakbonden in discrediet te brengen. 
Ook dit is een pertinente leugen. 

Werklozen_ en DUW-comité's zijn en worden gebo
ren uit de nood en de ellende waarin de arbeiders leven, 
die buiten hun schuld werkloos zijn geworden en aange
wezen zijn op de te lage uitkering-en van de overbrugging 
of sociale bijstandsuitkeringen, ofwel in de DUW zijn 
te werk gesteld en wekelijks met te lag.e lonen huis
waarts keren. Met de dag verslechteren zich de toestan
den ,waarin onze gezinnen gedwongen worden te leven. 
De prijzen van de levensmiddelen en andere huishoude
lijke artikelen, stijgen nog steeds en niets wijst er op dat 
ze zullen dalen. Integendeel. 

De lonen in de DUW zijn aan sterke schommelingen 
onderhevig. Meestal schommelen zij omlaag en het zijn 
er slechts enkele van de honderden die eens kunnen zeg
gen: ,,Deze week heb ik m'n loon eens kunnen halen". 
De uitkeringen van de O.B. en S.B., blijven op het zelfde 
peil. Maar naarmate men iànger zonder werk blijft, om
dat er nu eenmaal geen werk is, wordt de inkomsten ver
laagd, daar, na uitgetrokken te zijn van de overbrugging 
men in de sociale bijstandsregeling wordt opgenomen, 
wat een geduchte vermindering van gezinsinkomsten be
tekent. Wij werklozen en DUW-arbeiders, zijn niet 
meer in staat, om kleding of schoeisel aan te schaffen. En 
toch kunnen wij niet op blote voeten werk gaan zoeken, 
onze uitkering in ontvangst gaan nemen, of in de DUW 

gaan werken, waar vooral schoenen en kleding ·veel te 
lijden hebben. En toch moet het er komen. Er moet iets 
gebeuren, willen wij op een zekere dag niet op onze blote 
voeten en half of helemaal niet gekleed op straat komen. 
En er gebeurt iets. Wij worden gedwongen minder te 
eten en slechter kwaliteit voedsel te kopen. 

Voor vierendertig centen kan men een brood kopen. 
Moeten er echter een paar werkschoenen aangeschaft 
worden. dan komen deze vierendertig centen ongeveer 
zestig maal in verdrukking. Hetzij op brood of andere 
levensmiddelen. Van aanschaffing kleding willen wij nog 
niet eens spreken. Deze liggen absoluut buiten onze 
koopkracht. En toch moeten zij er zijn. Ze zijn even 
noodzakelijk als lucht en water. 

Is het wonder dat werklozen en DUW-arbeid.ers, ge
organiseerden en ongeorganiseerden, met elkaar over 
hun kommervol bestaan pratende, ook plannen beramen 
waaruit de daad geboren wordt, n.l. het vormen van 
Werklozen- en DUW-comité's, om langs deze weg zon
der aanzien van persoon, kleur of geestelijke ingesteld
heid, çiezamenlijk de middelen te beramen en de nodige 
stappen te ondernemen, voor verbeteringen in ons ar
moedig bestaan. 

De Werklozen_ en DUW-comité's ontwikkelen zich 
tot een landelijke beweging en die reeds in het middel
punt staan van de werklozen, van de DUW-arbeiders 
en van de arbeiders die nog in het bedrijf werken en we
ten dat ook zij eens werkloos kunnen worden. Ook de 
kleine middenstander en de kleine neringdoenden tonen 
hun belangstelling. Zij voelen aan de lijve dat hun omzet 
daalt, naarmate de koopkracht van de arbeiders daalt. 
En die daalt snel en schrikbarend. De crisis vreet zich 

steeds dieper in ons economisch leven. De werkloosheid 
stijgt. Men spreekt van 190.000 geregistreerde werklo
zen en ruim 200.000 met de niet geregistreerde werklo-

vervolg pagina 2 

Dat ons weekblad S.O.S. niet alleen bij de werklozen 
en DUW-arbeiders in het teken van de belangstelling 
staat, maar ook onder DUW-leiders en -voorwerkers, 
blijkt hieruit dat een dezer dagen door een voorwerker 
.f 2.50 aan het Werklozen- en DUW-comité van Til
burg is geschonken. Namens het comité onze hartelijke 
dank aan die voorwerker. 

Dat er nog velen zullen volgen. 
P. v. Rijen, Corn. Speelmanstr. 2, Tilburg



zen. Maar daar komen nog de duizenden soldaten bij die 
momenteel buiten de bedrijven staan. Ons leger ver
schaft slechts voor een klein deel werk aan de Neder
landse industrie. Amerika levert het leeuwenaandeel aan 
wapens, uniformen en schoenen. Deze wapenuitrustin
gen moeten worden betaald en zij word.en betaald, maar · 
hoe? ... en wie betaalt ze? 

In No. 4 van S.O.S. schreeef een huismoeder o.a..; 
.. Waarom kan ik geen nieuwe kleren voor mijn kinderen · 
kopen? Steeds opnieuw komt het zelfde antwoord, omdat 
mijn man werkloos is". En verderop schrijft zij: .,En hoe 
is het op de meeste plaatsen met de linnenkasten gesteld? 
Is dan enkel mijn linnenkast leeg?" Het heeft natuurlijk 
een oorzaak en die huismoeder ontdekt het wanneer zij 
in het zelfde artikel schrijft: .. Maar dan valt mijn oog 0p 
de krant en wat lees ik daar; er ·moeten weer millioenen 
guldens meer uitgegeven worden voor -wapens. Nu gaat 
mij een licht op. Dat geld moeten wij betalen." De een
voudige huismoeder slaat de spijker op zijn kop. Je be
hoeft er niet eens geleerd voor te zijn .. 

De wapens worden door Amerikaanse wapenfabrikan
ten geleverd. ·en met de belastinggelden van het Neder
landse volk betaald. Het is heel gewoon. Wat minder 
gewoon is en zelfs funest. is dat er niet alleen de woning
bouw mee in het gedrang komt, maar ook de textiel, de 
schoen- en lederindustrie, kortom de gehele vredesin
dustrie. De belastingen worden opgeschoefd, vooral de 
indirecte belastingen. Elk artikel is belast, tot het snoep
je van het kind toe. Het gevolg van dit alles is, verhoging 
van prijzen,· vermindering van de koopkracht. slapte in 
de bedrijven. werkloosheid, verarming van het volk. Wij 
zegçien niet. dat een sterk leger ter verdediging van het 
land onnodig js. Wij willen alleen betoge dat een leger 
dat boven de krachten van een vqlk wordt opgebouwd, 
de ondergang van dat zelfde volk betekent en wat zal 
straks zulk 'n leger dan nog te verdedigen hebben? · 

Elke arbeider, middenstander en kleine neringdoende, 
weet dat de werkloosheid, een plaag is die bestreden 
moet worden. Er behoeft geen werkloosheid te bestaan, 
zolang er nog een ontstellend tekort is aan woningen, 
kleding. schoeisel, kortom aan g_ebruiksartikelen. Vakbe
kwame arbeiders staan met een schop in de hei, of lopen 
langs de straat. Grote en kleinere volksleiders weten ook 
dat de werkloosheid een plaag is die bestreden mcjet 
worden. Zij zeggen: .. Soberder leven. Harder werken." 
Er wor,dt soberder geleefd en zij die nog werken, werken 
harder. Intussen verarmt het volk meer en meer en gaan 
er talloze middenstanders failliet. Deze versobering 
schept voor het volk geen welvaart en harder werken 
brengt in deze omstandigheid grotere werkloosheid mee. 

We spreken uit ondervinding. Op deze ondervinding 
bouwen de Werklozen- en DUW-comité's verder. Wij 
spelen geen verenigingetje, maar wenden ons tot de Vak
bonden. tot de Gemeenteraden, tot het Parlement en tot 
het Volk en in het bijzonder tot de middenstanders en 
kleine nerinçidoenden, om ons. in onze strijd voor lots
verbetering te ondersteunen. 

Onze eisen zijn billijk en rechtvaàrdig. Verhoging van 
de lonen en de uitkeringen van O.B. en S.B. met 10%. 
Ontslagverbod en werkverruiming, in die vrije bedrij
ve!l! J. H. 

Een speech is de kunst om een idee van twee minuten 
te verdunnen tot twee uur. 

Een baby is een voedselkanaal met een luide stem 
aan de ene, en een gebrek aan verantwoordelijkheids
gevoel aan het andere einde. 

Van het Werklozen en 

DUW Comité 's Hertogenbosch 

CW.o"Jl paraal 
Des morgens vroeg voor dag en dauw, 
Begint voor elke DUW-arbeider het gesjouw. 
Moeder de vrouw zwe�ft bedaard 
van vijf uur af reeds om de koude haard. 
Zij weet het reeds nu al zo lang, 
Voor hem begint de martelgang. 
Hij kan zich met dat werk maar niet verzoenen 
En gaat dan ook met loden schoenen. 
Hij ging steeds op in eigen vak, 
Dat bracht hem dan ook duiten in de zak. 
Voor heen ging hem alles van de hand, 
Nu leeft hij als 'n vreemde in eigen land. 
Waarom zo verbittert vraagt ge U zelf af, 
Is die DUW dan werkelijk zo'n straf? 
Het spreekwoord van Uilenspiegel is hier zeker waar, 
.. Ze haten me. maar ik maak 't -er naar". 
Maar ook na dit lijden komt verblijden, 
Maar U moet zich daarop voor bereiden. 
Jongens hou toch op met bomen, 
Want daarin moet verandering komen. 
Maar stel nu eindelijk eens 'n daad. 
Ons comité roept, dus wees paraat! 
Heus het zijn maar holle frazen 
al dat gekanker tegen bazen. 
Wij krijgen immers veel meer gedaan 
Als wij de handen ineen gaan slaan. 
De heren zullen het stra'ks wel merken 
Als wij eendrachtig saam gaan werken. 
Dus makkers alle U vergaart 
En U als één man achter ons geschaard! 

B. v. H., 's Bosch.

DUW object Landgoed "De Utrecht" Esbeek
Op dit object wordt door de werkbaas Oprinsen uit 

Gilze een ware dictatuur uitgeoefend onder de DUW
arbeiders die onder hem moeten werken. Zo werd Dins
dag 3 Maart een arbeider voor een dag geschorst. Maar 
de arbeider protesteerde ertegen en werd daarom dçior 
de- rijkspolitie van het terrein gezet. Nu mag deze arbei
der voor de baas boodschappenjongen spelen. 

De werkbaas zelf staat nu van achter de bomen zijn 
ondergeschikte arbeiders te bespionneren. of hij hen niet 
kan straffen. 

Dit is s[e werkwijze van baas Oprinsen uit Gilze. De 
arbeiders van het DUW object van "De Utrecht" en de 
bewoners van Gilze weten nu Wi:lt zij aan hem hebben. 
Het is nu voor de arbeiders tijd om eensgezind een eind 
aan zijn willekeurig optreden te maken. 

Een DUW-arbeider. 

Swagenmakers-Ceasar. 
Terwijl de wachtgelders van de andere textielfabrie

ken een uitkering ontvangen van 80 1% van het maxi
mum loon, keert Swagemakers-Ceasar 80 i% uit van 
het minimum loon. Dat scheelt nog al wat. 

Waarom konden de andere fabrikanten wel een ver
gunning krijgen, om 80 % wachtgelduitkedng van het 
maximumloon uit te betalen en waarom kan Swagema
kers-Ceasa.r hiervoor geen vergunning krijgen? ... Ra, 
ra ... hoe zit dat? ... 

Voor de wachtgelders van "Swagemakers-Ceasar een 
kostbaar raadseltje dat snel opgelost moet worden. 

.. 

''s Hertogenbosch 

Zo zijn hun manieren 
Toen na de vorstperiode op 18 Februari de DUW

.arbeiders van het DUW object Vessem het werk moes
ten hervatten. liet de DUW leiding deze arbeiders daar · 
,enkele uren wachten en stuurden hen daarna weer naar 
huis met de mededeling, dat zij zich gereed moesten hou
den tot zij een nieuwe oproep kregen. Deze oproep kwam 
op Woensdag 20 Februari. Inmiddels was een van deze 
_:arbeiders vader geworden van het zesde kind, zodat hij 
die Woensdag betaald verlof kreeg. Een ander arbeider 
bracht de werkbaas ervan op de hoogte. De werkbaas 
.zei, dat hij het trouwboekje van de vader mee moest 
brengen, wat ook gebeurde. Maar op Donderdag 6 
Maart had de vader noch zijn verletdag, noch zijn twee 
vorstverletdagen niet ontvangen, zodat hij Vrijdags
morgens eens op het kantoor te Eindhoven ging infor
meren. waardoor hij dus een paar uur moest verletten. 
Op het kantoor kreeg hij te horen dat het trouwboekje 
.aldaar niet aanwezig was. De vader verzekerde de boek
houder dat het trouwboekje wel terdege aan de werk
baas was overhandigd en dus aannam dat de werklei
ding er inzage van had genomen. Op het kantoor zei men 
tegen de vader, dat zij daar niets mee te maken hadden. 
En inplaats dat de administratie deze kwestie even in or
de maakte, want het ging om de inzage van het trouw
boekje bij de werkleiding, stuurde men hem weg zonder 
een cent uit te betalen. Men zei daar. we zullen het wel 
opsturen. 

Uit bovenstaande blijkt, hoe er met de arbeiders ge
speeld wordt. Wij drukken de DUW-arbeiders van Den 
Bosch op het hart, wanneer jullie iets dergelijks over
komt, geeft het door aati"het Werklozen- en DUW-co
mité. z?dat wij het kunnen signaleren. D. S.

2)e 1:,eedtmidáag, 
voor de Tilburgse w�rklozen 

De Gemeentelijke Sociale Dienst gaf op Dinsdag 11 
Maart een cabaretmiddag voor de Werklozen. 

Dit is op zichzelf verheugend, omdat voor de werk
lozen die het steeds moeilijker krijgen, wel eens goed is 
zich te ontspannen en de zorgen van zich af te schud
den. 

Wat ons echter bevreemdt is op de eerste plaats dat 
het alleen maar voor de werkloze mannen is, en hun 
vrouwen die toch zeker zulke grote moeilijkheden heb-
ben, hiervan zijn uitgesloten. · 

Hebben de vrouwen dan soms geen recht op ontspan
ning� ... 

Wij menen van wel, zodat. wanneer er nog eens een 
middag of avond wordt gegeven ook de vrouwen hierbij 
worden uitgenodigd. 

En dan de tweede categorie, die het toch ook ver
schrikkelijk hebben, n.l. de DUW-arbei_ders. 

De arbeiders die in de DUW werken doen dat niet 
voor hun plezier of vrijwillig, maar omdat zij werkloos 
zijn geworden en door de officiële instantie gedwongen 
worden dikwijls onder de meest slechte omstandigheden 
in de DUW te gaan werken. 

Hebben deze mensen dan geen recht op ontspanning 
die zij zich van hun loon niet kunnen permiteren? 

Of is het de bedoeling van de Gemeentelijke Sociale 
Dienst om een splitsing te bi;engen tussen. de werklozen 
en de DUW arbeiders? 

Dan willen wij hun wel vertellen dat we daar geen 
genoegen mee zullen nemen, omdat zowel de werklozen 
als de DUW arbeiders uit het productieproces zijn ge
stoten en gelijke rechten eisen op elk gebied . 

En dan is er nog iets, het heeft ons toch wel erg ver
wonderd dat de ,Gem. Sociale Dienst in de Vastentijd 
een cabaretmiddag organiseert. 
, Versta ons goed, wij hebben niets tegen deze cabaret
middag, integendeel, wij juichen het toe. 

" Maar het gaat er hier maar om, dat wij als W erklo
zen- en DUW-comité van Tilburg ons nu ook ontslagen 
kunnen achten van de morele plicht, om in de Vasten
tijd geen feestelijkheden te organiseren . 
- V:erder verheugt het ons, dat Wethouder Hoogers die
tegencver ons Comité destijds beweerde dat de Gemeen
te nooit of· te nimmer de ontspanning zou organiseren
voor de werklozen, toch tot andere gedachten is geko
men. Dit betekent dat er vooruitgang is, en de gedachten
dat er iets gedaan moet worden veld wint ook in de of
ficiële instanties.

Wij verwachten dus ook dat er ten aanzien van de 
gevraagde kledinggratificatie, 10 gulden voor man en 
vrouw en 5 gulden voor elk klnd en voor alleenstaande 
en kostwinners, verhoging van de steunnormen met 10% 
en het ontslagverbod, ook wel een andere mening zal 
gaan heersen bij B. en W. en het gemeentebestuur. 

Want van deze eisen laten wij ons niet afbrengen, 
door nog geen honderd cabaretmiddagen. 

Wij zullen hier voor blijven strijden hopelijk met hulp 
van de Vakorganisaties en de Raadsfracties waar wij 
vertrouwen in hebben. 

Mochten wij geen hulp ondervinden, dan zullen wij 
zelf doorzetten en de middelen en wegen weten te vin
den om onze eisen tot werkelijkheid te maken. 

Nu het- eerste schaapje over de brug is, zullen er wel 
meer volgen en kan de weg vrijgemaakt worden voor ho
gere ondersteuning, behoorlijk werk door middel van uit
voering van openbare werken tegen normale lonen enz. 

Intussen danken wij de Gemeentelijke Sociale Dienst 
voor haar eerste stap in de goede richting, in de hoop 
dat er spoedig meerdere en degelijker stappen zullen wor-· 
den ondernomen. Het Comité.· 

Tilburg-Vlissingen-DUW 
Van een Tilburgse DUW arbeider 

die in Vlissingen is tewerk gesteld 
Sinds geruii:ne tijd ben ik een van de DUW arbeiders 

die in een van de kamp rond Vlissingen zijn gelegerd en 
tewerk zijn gesteld op een van de D UvV-objecten. 

Des Maandagsmorgens moet ik met ongeveer 30 an
dere DUW-arbeiders om 6.30 uur uit Tilburg vertrek
ken. Wie echter denkt dat wij met de gewone diesel
electrische trein naar Vlissingen reizen, is er naast. Voor 
de DUW-arbeiders die vanuit Utrecht en Eindhoven en 
andere plaatsen naar Vlissingen afreizen, heeft men een 
extra terein ingelast, bestaande uit oude afgedankte rij
tuigen, die de meeste mensen misschien reeds vergeten 
zijn. Het zijn rijtuigen bestemd voor slopershanden en 
voor ... vervoer van DUW arbeiders, die blijkbaar door 
de DUW-leiding en de directie van de Staatsspoorwe
gen voor ons goed genoeg zijn bevonden. Maar zij zijn 
nog minder dan vee- en goederenwagons. Want vee- en 
goederenwagons worden nog gerepareerd als er een 
plank of iets dergelijks losraakt. maar aan de rijtuigen 
waarmee de DUW-arbeiders vervoerd worden, gebeurt 
niets. Elk afçiedankt spoorwegrijtuig is goed genoeg.· 



V/anneer ·wij in Roosendaal ilankomen, schiet de· érein 
vol met DUW arbeiders uit de richting Den Haag en 
Rotterdam. Het gebeurt meer dan eens, dat wij als· ha
ringen in een ton opeen zitten gepakt, en het gebeurt ook 
wel eens dat er geen zitplaatsen zijn en men er een rij
tuig moet aankoppelen. Spreek niet van verwarming. De 
stoom is blijkbaar voor de DUW-arbeider ook te duur. 
De treinen zijn steeds onvoldoende verwarmd, terwijl 
bovendien door de spleten, waarbij men dikwijls een 
hand door kan steken. dG koude wind als een mes over 
je gezicht snijdt. Wij zitten dan ook diep in onze kragen 
weggedoken, en tegen elkaar gedrukt en zijn blij als we 
in Vlissingen kunnen uitstappen. Is het wonder dat er 
velen regelmatig verkouden zijn? Spoortj� en DUW-leL 
ding kan dit blijkbaar niets schelen. We. zijn maar DUW 
arbeid�rs, waarvoor blijkbaar geen gezondheidsvoor
schriften gelden. Het gaat de DUW-l�iding in de eerste 
plaats om een zo goedkoop mogelijk vervoei:' en daar zijn 
de af.gedankte spoorrijtuigen goed genoeg voor. 

Laten de DUW-arbeiders die met zulke treinen ver
voerd worden er tegen protesteren. Wij zijn arbeiders, 
mensen. die recht hebben op een behoorlijk vervoer als 
zij die zelf een spoorkaa.i;tje kopen. Het geld is er voor 
aanwezig. A. D. 

DE STEM VAN EEN WERKLOZE 

Er wordt door diverse Regerings- en Gemeente· lri,
stanties rond gebazuind, dat de werklozen het goed heb
ben, en dat de sociale voorzieningen prima in orde zijn. 
De werklozen weten zelf wel beter dat niets minder waar 
is. AUeen de met-had� is gei:affineerder dan voor de 09r
log,- Een arbeider die in het bedrijf b.v. f 50.� ver
diend. maar werkloos wordt, en dus naar Sociale Zoi:g
wordt overgeheveld, en met een aalmoes van f 30.
naar huis zou worden gestuurd, zou opstandig kunneri 
worden, want het g-aat niet over een arbeider, maar in 
Nederland over honderdduizenden arbeiders. De over
heid tracht dit te omzeilen· en passen een trapsgewijze 
methode toe. Wachtgeld, Overbrugging, Sociale Bij
stand of DUW. Ivlaar vrienden, wij leven nog in het ba. gin van de crisis, zodat elke wachtgelder straks alle kan-
sen loópt, in de Sociale bijstandsregeling of in de DUVv 
terecht te komen. De ooriogsproductie kost handen vol 
geld, zodat voor vredesproducten geen geld over is. Maar 
óok van deze oorlogsproductie mogen wij arbeiders niet 
profiteren, integendeel, leefde de textiel, de confectie en0 
de schoenindustrie in de jaren van '38 en '39 onder hoog
spanning, met het maken van militaire stoffen,. unifo.-
mén en schoenen, nu slokt Amerika deze buit binnen en 
sturen zij uniformen kant en k·laar met de schoenen erbij 
naar ons land en :wij kunnen betalen en werkloos thuis 
blijven zitten. Onze zoons moeten de uniformen aan
trekken en straks zekér voor kanonnenvlees dienen? ... 

Waarom mag onze regering geen handel drijven met 
Tsjecho-Slovakife, waar voorheen 80 pct. van onze Til
burgse textiel naar uitgevoerd werd?... Iedereen weet, 
dat wanneer het de 'Filburgse textiel goed gaat het ieder 
goed kan gaan. Zeer zeker ook de middenstand. Enkde 
arbeiders ( ongelukkig genoeg) zeggen: ,.Er moet maar 
weer vlug oorlog komen." Zij zien zeker geen andere:uît
weg. Maar deze oorlog vrienden zou wel eens in ons 
land, misschien wel zeker, uitgevochten kunnen worden 
met atoom, pest en andere bacteriologische wapenen. 
Welke Nederla'nders zal zulk een oorlog overleven? De 
arbeiders zeker niet. Mogelijk dat van Heek in Esch.ede 
de oorlog kan overleven. Hij heeft een atoombomvrije 

sdrnilkelder van twe� millioen gulden laten bo�wen. 
Maar daarvoor is hij ook grootindustrieel. 

Daarom vrienden zijn wij voor de vrede. Waarom 
wordt er altijd na een oorlog, wanneer eerst millioenen 
mannen, vreuwen en kinderen vermoor� zijn, conferen
ties gehouden tussen de grote machten?... Waarom. 
kan dat niet om een oorlog te voorkomen? ... 

Daarom werklozen en werkende. arbeiders, moeten wij 
voor de vrede zijn en dat zijn wij ook. 

Wij moeten werk eisen. Üpvo_ering van de textielpro
ductie. Opvoering van de schoen- en lederproductie, 
van de woningbouw en andere vredesproducten. Door.-c 
voering van ontslagverbod. 

Geen textielarbeider mag zonder werk lopen, zolang: 
de linnenkasten in de gezinnen niet gevuld zijn! Geen. 
schoenmaker of lederbewerker mag langs de straat lo
pen, zolang niet ieder .in de behoefte van schoenen is 
voorzien! Geen bouwvakker thuis, zolang niet elk gezin'. 
een woning heeft, er nog __ sanatoria's, ziekenhuizen en. 
scholen te kort zif n. 

Laten niet alleen de werkloze arbeiders, maar ook de: 
werkende arbeiders tegen de werkloosheid vechten. 

A. Str.

Een bankier is een man, die jé een paraplu wil lenen:
als de zon schijnt, maar die hem direct terug wil hebben. 
als het gaat regenen.

Kerkèliik nieuws 
( Overgenomen uit "Rooms Leven") 

Donderdag, 13 Maart, Mis v. d. dag: Deus, 2 en 3 als 
2�� 

. 
F 

Vrijdag, 14 Maart. Mis v. d. dag: Ego autem, 2 en J 
als 2 Maart. P 

Zaterdag, 15 Maart. Mis v. d. dag: Lex, 2 en 3 als Z-
Maart. 

· 
P 

R.K. bureau voor beroepskeuze 
Zitting iedere Zaterdagmiddag om 3 uur, _WILHEL

MINAPARK 21 (hoek Kuiperstraat). -:-- Gratis advies 
en kosteloos medisch- en psycho-technisch onderzoek: 

Diocesaan ·bureau voor Huwelijks voorlichting 
Afdeling Tilburg 

Pastoor Ver hoeven, pastorie St. Anna. 
Pastoor Janssens, pastorie Gasthuisstraat, spreekuur 

bij voorkeur Vrijdag van 5 tot 7 u. 
Dr. A. C. M. Beukers, ·Ger. v. Swietenstraat: spreek

uur bij voorkeur Maandag van half 2 tot half 3. 

/ 

BEZOEKT 
op ZONDAG 23 MAART a.s. 

'Je t/3"alanlse 

C)J_,,eJesct>n/erenlie 
Hoeksestraat 53 Tilburg 

Aanvang 11 uur 

Spreker: de Heer L. BOAS, onderwijzer, Amsterdam 

(Ze Voorzitter van �e Nederlandse Vredesbeweging) 

· Gelegenheid tot discussie



lste JAARGANG No. 2 • PRIJS 5 CENT 

Redactie-adres: Rob. v. Spaendonckstraat 11 - Tilburg Administratie-adres: Molenstraat 54 - Tilburg 
VERSCHIJNT WEKELIJKS 

Werkerskrant voor hoofd- en handarbeiders, kleine middenstanders en neringdoenden. Het blad voor allen 
die nog werken, en voor hen die getroffen zijn, of door de huidige economische situatie worden getroffen. 

'W a.a.t04ff.

wij de DUW haten 

In een artikel in "Het Volksweekblad" van 19 Januari 
j.l. van de Paters Capucijnen werd geschreven: ,,De nor
male arbeider haat de DUW". Dat is inderdaad waar.
Wij zeggen: iedere arbeider haat de DUW, want ab
normale arbeiders zitten in een krankzinnigengesticht.

Waarom haten wij de DUW? Omdat geen enkele à,
beide.r er enig nut in ziet, wat de DUW-werken betreft. 
Zij voelen zich paupers in alle opzichten. Zij weten, dat 
objecten voor honderden DUW-arbeiders hun schar
nieren duizend maal per dag uit elkaar rukken, om kip
karren vol te laden, of 6m de grond 60 cm. diep om te 
spitten. Dat dit werk in enkel dagen door graafmachi.nes 
en bulldozers verricht kan worden. Daarom werd er ook 
in diverse bladen g�sproken van: geef deze mensen sui
kerlepeltjes. dan duurt het langer. Zij weten ook, dat 
hun loon niet berekend wordt naar gelang zij grond ver
werken, maar afhankelijk is van de geestesgesteldheid 
van de werkleiding. Is de baas een ploeg goed gezind, 
dan verdienen zij behoorlijk, is hij hun slecht gezind, dan 
kunnen zij niets verdienen. Zij voelen zich uitgestotenen 
uit de maatschappij en zij worden daarnaar behandeld. 
Iedere DUW-arbeider weet, dat er geen DUW behoeft 
te bestaan. Er is werk g:enoeg voor iedereen. Wanneer 
de hogere instanties zeggen, dat er geen werk is, weet 
elke DUW-arbeider, dat de personen bewust liegen, en 
dat ;Zij door die instanties bedrogen worden, dat zij be
w.ust door die instanties werkloos en DUW-arbeiders 
zijn gemaakt, om de lonen omlaag te drukken. Elke 
DUW-arbeider weet, dat hij ongeveer gelijk gesteld 
wordt met vee. Want wat is er verschil tussen een vee

. koek voor de koe als droog brood, misschien met een lik 
margarine, voor een DUW-arbeider? Want meer is er 
niet. voor hem weggelegd. gezien de lage lonen, die hij 
verdiend. Een koe doet haár behoefte in de wei, ten 
aanschouwe van iedereen. Ook een DUW-arbeider moet 
zijn behoefte in het openbaar doen, ten aanschouwe van 
iedereen, daar op het merendeel der DUW-objecten 
geen W.C. of iets dergelijks aanwezig is. Wanneer het 

guur of slecht weer is, zal de boer zijn vee in een warme 
stal plaatsen, waar hij zorgvuldig alle openingen met stro 
dicht stopt voor de tocht. Dat alles wordt voor een 
DUW-arbeider niet gedaan, ondanks dat er een DUW
inspectie en een DUW-commissie is. waar ook de vak
bonden vertegenwoordigd zijn. Leiden de vakbonden 
misschien daárom zo'n kwijnend bestaan? Wanneer de 
D UV./ -arbeiders. vanwege het slechte weer niet kun
nen werken, zitten zij in keten met hun natte kleren, 
waar men de handen tussen de planken door kan ste
ken, ·waar wel raamkozijnen zijn, maar het glas ont
breekt. Zij krijgeri dan, om zich te verwarmen, zegge en 
schrijve één Kilográm steenkool per dag en per· keet. 
Daarom richt elke DUW-arbeider zijn aanklacht tegen 
iedereen, die hem in die gehate DUW geplaatst heeft, 
en hij zal hem daarvoor ook ter zijner tijd ter verantwoor
ding roepen, onverschillig wie hij is en wat voor functie 
hij in het staatsbestel bekleedt. 

Elke DUW-arbeider stelt zich zelf meerdere malen 
per dag deze vraag: 

.,Waarom staat een bouwvakarbeider in de DUW? 
Woont er dan niemand meer op kamers? 

"Waarom staat een textiel-arbeider in de DUW? Zit 
iedereen dan zo goed in de kleren, in zijn linnengoed en 
dekens? 

"Waarom staat een schoenmaker in de DUW? Loopt 
iedereen dan op goede schoenen, zonder kapotte zolen?" 

Een DUW-arbeider behoort dát loon te verdienen 
dat hem toekomt. Dat is �amelijk het loon, waarop hij 
volgens het Collectief Contract recht heeft. Het loon is 
immers toch berekend door het College van Rijksbemid
delaars en Economen? Zij weten toch, wat een arbeider 
moet verdienen? Waarom moeten wij dan in de DUW 
voor gemiddeld tien gulden minder werken en dan nog 
bovendien onprductieve en bizonder zware arbeid? Het 
is duidelijk, dat zowel onder- als bovenkleding van de 
DUW-arbeider en zijn schoeisel aan extra slijtage on
derhevig zijn, waarvoor geen enkele vergoeding gegeven 
wordt. Ook heeft de DUW-arbeider wegens de zware 
arbeid in de open lucht veel meer voedsel nodig. Doch 
voor al die dingen wordt geen extra vergoeding of toe
lage verstrekt. De DUW-arbeider is een sta-in-de-weg 
voor de grote heren en zij hebben er daarom maar een 
lastdier van gemaakt. 

Ziehier, waarom iedere arbeider de DUW haat! ! 



Weest solidair ! ! Vóór de vorstperiode werden in het DUW-o?ject,,DE KEMPEN" te Lage-Mierde twee DUW-arbeiders_
verbaliseerd wegens het kappen van een dode boom, waarmede zij hun keet wilden verwarmen bij gebrek aan kolen om hierdoor hun natte kleren te kunnen drogen voor hen en hun mede-arbeiders. Deze DUW-arbeiders werden voor dit feit dr'ie maal gestraft. Ten eerste werden zij verbaliseerd, waarvoor zij dus een boete te_ verwachten hebben. Ten tweede werden zij geschorst m de DUW, waardoor zij niet konden werken en dus ook geen inkomsten hadden. Ten derde werden zij uitgesloten van de Sociale Bijstand of Sociale Zorg. - Deze twee arbeiders, n.l. Van Gestel, Hoogvensestraat 125, lid van het N.V.V., en van Meel, GerardMercatorstraat 49, lid van de K.A.B. en vader van zeskinderen zagen hun menslievende zorgen voor hun medearbeiders .gestraft met bovenstaande maatregelen, die getuigen van grove willekeur en gevoelloosheid der overheid. Hier treffen zij niet alleen de betrokken arbeiders,doch ook hun gezinnen. In hun zucht, om de belangen

van de bos-eigenaren te beschermen, negeren zij totaaldie van de arbeiders. Het N.V.V. en de K.A.B. beweerden, dat zij in deze aangelegenheid niets konden bereiken.Wij, als Werklozen- en DUW-comité voelen ons verplicht het voor deze arbeiders en hun gezinnen op te nemen. Er is reeds door ons een spontane actie gevoerd in de DUW-en een bedrag bijeengebracht. De arbeiders op het object hebben zich direct solidair verklaard en in de gezinnen de eerste nood gelenigd. Wij zijn natuurlijk van mening, dat dit niet voldoende is, om deze gezinnen voor meerdere weken te helpen. Daarom vragen wij aan de arbeiders zich solidair te verklaren met d ·eze ten onrechte gestrafte arbeiders en hen te steunen in hun nood, hetgeen kan geschieden, door geld te sturen aan de administratie van S.O.S., Molenstraat 54. Ook giften in natura zijn welkom, terwijl de opbrengst der steunactie in de krant verantwoord· zal worden. Het Comité heeft reeds bij de DUW-leiding geprotesteerd tegen deze handelwijze, welke evenwel dit pro� test afwees. 
Wat wil het K. A.B. bestuur 

van ons comité Nu het de tweede maal is dat wij met een eigen krant 
verschijnen en de plaatselijke kranten weigerden iets van ons comité -op te nemen, voelen wij ons verplicht op hetgeen diverse K.A.B.-bestuurders over ons zeggen en schrijven te antwoorden. In de redevoeringen gehouden door de heer van Gestel en Schellekens op de ontspanningsmiddag voor werklozen begin Januari, spraken zij over gewetenloze individuën die zouden p·roberen de K.A.B. af te breken. Niets is minder waar. Wij adviseren steeds, sluit U aan bij een vakorganisatie die U zelf wens_t, maar houdt je organisatie strijdbaar en maak er geen kaartclub van. Een gewetenloos individu is hij die probeert wanneer ons comité een openbare vergadering of een ontspanningsavond geeft, per telefoontjes oii.s de zaal afhandig te maken. Maar als de zaalhouder dan vraagt eens aan te komen, niet voor het voetlicht durft te verschijnen. Zie-

hier de practijken van de heer van _Gestel. Wij_ zullenons met deze minderwaardige pract1Jken nooit mlaten. Maar wij zeggen U hierbij, K.A.B.-bestuurder doe in het 
vervolg geen moeite meer om te trachten ons een zaal te ontnemen. Spaar de centen van de telefoontjes. Wanneer ons comité een vergadering organiseert ZAL DEZE 
VERGADERING DOORGAAN. Al komt er heel het K.A.B.-bestuur bij te pas. De heer Schellekens sprak op deze ontspanningsmiddag ook, nog over de 2% Kerstgratificatie. Inderdaad, mijnheer Schellekens, de 2% gratificatie die ons comité aan B. en W. heeft gevraagd, heeft niet bestaan. Maar hij had kunnen bestaan als de K.A.B. deze eis onder-· steund had. De heer Schellekens zei dat _in ons land een Kerstgratificatie aan werklozen was gegeven maar w�!aan armlastigen. Deze K.A.B.-bestuurder wist, toen h1J deze woorden sprak, dat hij onwaarheden zei. Wat is er n.l. in Amsterdam gebeurd. Daar hebben de armlastigenmaar ook de werklozen hun uitkering ontvangen van de Sociale Bijstand. Dit zijn werklozen, die langer als 13 weken werkloos zijn. Deze Amsterdamse werklozen vande Sociale Bijstand kregen Maandag 24 December tele-grafisch een oproep dat zij op dien dag hun gratificatiein ontvangst moesten nemen, zijnde van elke 4 guldensteun, 1 gulden gratificatie. Het getal naar beneden afgerond. Dus wanneer een werkloze 30 gulden steun ontving, kreeg hij 7 gulden gratificatie. .Ziehier mijnheerSchellekens, dit is de waarheid. De officiële stukkenhierover liggen bij onderget. ter inzage. Indien mijnheerSchellekens hetzelfde aantal woorden en hetzelfde aantal regels in de pers, die hij nu gebruikt heeft om o_nsverdacht te maken en onwaarheden te vertellen gebruikt had om op te komen voor de werkloze gezinnen, dan had er in deze gezinnen met Kerstmis ook iets extras op tafel gestaan. Of waren misschien die 1500 broodjes en die 500 krentebollen die door het K.A.B.-bestuur besteld waren op de dag .dat de K.A.B.-voorzitter de Bruijn hier in Tilburg zou komen spreken voor de werkloze K.A.B.ers met hun gezinnen. Wij hopen het, maar als het waar was geweest hadden wij het in de Tilburgse pers wel gelezen. Hopende hiermede aan de verlangens · van het comité te hebben voldaan. 

De Kleine Middenstand 

Het ligt in de bedoeling van de Redactie van S.O.S., wekelijks een rubriek te schrijven over de kleine Middenstand. De Middenstand wotdt door ons vriendelijk 
verzocht, wekelijks een artikeltje in te zenden aan de Redactie, handelende over de moeilijkheden, waarmede zij in hun zaken te kampen hebben. Dat het de Middenstand slecht gaat, bewijst onderstaande lijst van faillissementen, n.l. 1481 in 1949, 1721 in 1950 en î 905 in 1951. Bizon der groot was de crisis ih de afgelopen maand Januari, n.l. 200 faillissementen tegen 120 in December van het vorig jaar. Belasting-aan• slagen eisten enorme bedragen over voorgaande jaren. Elke dag moesten 7 kleine �akenlieden of winkeliers �e hopeloze strijd opgeveh.� Met ruwe hand worden zij, d1,e heel hun leven geploeterd hebben, om zich aan het bestaan van loonarbeider te onttrekken, terug.gestoten 'in de kring van steuntrekkers en werkzoekenden. Ziehier het resultaat van· het averechtse regeringsbe-. leid. 

Hieronder presenteren wij U een lijst van hen, die probeerden, het Werklozen- en DUW-comité in den rug aan te vallen. -le. Het Nieuwsblad van het Zuiden. Dit blad van de Fabrikanten van Tilburg die aan de heren broodschrijvertjes hun wil opleggen en d{cteren, wat zij moeten schrijven, en jaarlijks een flinke duit winst opstrijken van de abonnementsgelden van de arbeiders. 2e. De Nieuwe Tilburgse Courant. Hierover behoeft niet veel gezegd te worden. Die heeft altijd aan de kant der arbeidersvijanden gestaan. Denk maar aan hun houding in de bezettingstijd, toen andere bladen 
verboden werden, en zij mochten verschijnen van de Duitsers. 3e. De K.À.B.-bestuurder Van Gestel. De man, die door zijn geheimzinnige telefoontjes, probeerde, ons de zaal afhandig te maken, wat hem natuurlijk niet lukte. 4e. De K.A.B.-bestuurder Schellekens. De man, die de werkloz-e K.A.B.-ers wijs maakt, dat in Amsterdam geen Kerstgratificatie gegeven was. Hij weet zelf beter. Se. ,,De Eendracht", het blad van het N.V.V., met als bestuurder de Heer- Buijs, Jac. van Oudenhovenstraat 26. Hij werd door zijn eigen N.V.V.-leden van Den Bosch, van het DUW-object verjaagd. Zeker, omdat hij -h-u-n belangen zo goed verdedigde (? !) Ziehier de vijanden van de arbeiders. En toch zullen wij deze mensen op de eerstvolgende Openbare Vergadering. die in voorbereiding is, gelegenheid geven, hun standpunt over het Werklozencomité en het werklozen

vraagstuk naar voren te brengen. 
. Nieuws uit Den Bosch Ons Comité ontving uit Den Bosch het verheugende nieuws, dat ook in deze plaats een werklozen- en DUWComité werd opgericht en dat op 8 Fe!:,ruari j.l. de oprichtingsvergadering- heeft plaats gehad .. Het Comité omvat zowef georganiseerden als ongeorganiseerden, en stelt zich ten doel, indien mogelijk langs officiële weg, verbetering te brengen in de slechte toestanden van de DUW-objecten, en de te lage ondersteuningen van overbrugging en sociale Bijstand. 

moet des avonds naar de kerk. Hebt ge gelezen dat de Paus klaagt over algemene traagheid en lusteloosheid van de geest, over slapheid van wn en kilheid van het hart en dat die ten gi:ondslag liggen aan _de kwalen van deze tijd? 't Is nu de tijd om op te staan, om wakker te worden, roept de H. Vader met St. Paulus. Dus Missie - Wij doen mee! Grootvaders en grootmoeders, ik vraag u iets bijzonders. Gij hebt misschien kinderen die minder en veel minder godsdienstig zijn dan gij. die niet meer bidden in hun huisgezin, die niet meer naar de kerk gaan en geheel zijn afgedwaald? Vermaant hen in liefde, .spoort hen aan om een goede Missie te houden, en bidt voor hen, opdat ze in de Missie tot oprechte bekering komen. Als gij dat doet, dan komt het in orde. Ze zijn zo slecht niet, maar lusteloos en onverschillig, traag van wil en koud van hart, uw gebed schudt hen wakker. DEKEN NABUURS. (Overgenomen uit: ,.Rooms Leven".) 
Nieuws van het Werkelozen front Op de vergadering van de Katholieke Bouwvakarbeiders van Dinsdag 12 Februari j.l., deelde de Heer Schellekens mede, dat hier in Tilburg het aantal werkloze bouwvakarbeiders 200 bedraagt. De Heer Schellekens vond dit aantal niet verontrustend, maar wij vragen, hoe denken deze gezinnen hierover, nu zij met 10 à, 15 gulden minder moeten rondkomen? Over de emigratie zeide hij, d_at 12 Bouwvakarbeiders in Tilburg ons land hebben verlaten. Maar wij zeggen, dat deze hier geen bestaan meer konden vinden, ofschoon 

er in ons land nog zoveel woningen te kort zijn. Wij vragen ons af, wanneer deze 12 bouwvakarbeiders een heel jaar aan de woningbouw zouden werken, hoeveel woningen zij klaar zouden maken voor. die gezinnen, die momenteel in een hopeloze woontoestand :verkeren. 
Hij wel, Wij niet De N.V.V.-Hoofdbest,mrder Oosterhuis vindt een werklozenleger van 160.000 man heel normaal. Wij vinden het abnormaal. Mijnheer Oosterhuis, zouden wij niet eens ruilen? Het zou ons beter afgaan, hoofdbestuurder van het N.V.V. te zijn. (Wij krijgen dan ten minste ook de mooie vacan. tie-trip naar Amerika) _ als U Duw-arbeider te worden. 

Lijst van medewerkers Zij, die nadere inlichtingen wensen, kunnen zich wen- Vervolg van de Lijst van hen, die door een milde 1 den tot het Bestuur in Den Bosch, D. Satterio, voorzit-, gave, aan het slagen van de Cabaret-Avond van 7 Fetèr, B. van Hoorn, Secr�taris, Ververstr. 17 en L. Lefeld, bruari j.l. hebben bijgedragen: Penningmeester. Abonnementen op dit blad kunnen ook P. Rijnen-Broers, Nieuwlandstr. 42, huish. artikelen.opgegeven worden bij de Secretaris. . Vorselaars, bakkerij, Elzenstraat 29.Kerkelijk nieuws 
-Missie 27 Maart-6 AprilDeze datums zetten we goed vast en we houden er rekening mee bij besprekingen van allerlei plannen, reizen, sportoefeningen, repetities en uitvoeringen, ook lessen en cursussen. Die dagen blijven vrij voor de Missiè, ieder katholiek 

Bakker v. d. Zande. Elzenstraat 41.C. Akkermans, Elzenstraat 26, kruidenierswaren.Slagerij v. d. Hout, Lange Schijfstraat 26.Kappe-r v. d . . B_erg, Lange Schijfstraat 7.v. Rijzenwijk-Geerts, Noordstraat 46, groentenboer.N. v. Helfteren, Noordstraat 44, Radiohandel. Bouwmeester en Co, Noordstr. 52, Radiohandel. J. v. d. Wouw, Noordstraat 46, kleermakersfournituren.H. v. Rijzenwijk, Schoenhandel, Noordstr. 73.
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VER TR Olf�f:':LIJK. - 2 -

E.V.C. is gevoerd een doorn is in het oog van de bezittende
klasse en een springplank voor de werkende klasse. Ik zal mij
nu beperken tot het plan van actie. Zoals jullie weten heeft
de Landelijke Raad op ·de conferentie van 9 en 10 December.
1951 een resolutie aangenomen. In deze resolutie was een plan
van actie opgenomen.

De basis van dit plan van actie, vormen de' volgende 
punten: 

Het werklozen vraagstuk. 
Er komt een nieuwe regeling voor de werklozen die 

iets beter is als de tegenwoordige regelinG• Dit kan ons 
echter niet weerhouden om de volgende eisen te stellen. 
A. Overbrugging over 21 weken in plaats van 13 weken.
B. De sociale bijstand-steun moet 10% omhoog.
c. Opname van jeugdige werklozen en vrouwen onder de

19 jaar, in de sociale bijstanden.

Voor de oorlog was het niet best voor de werklozen,
maar naar verhouding was het toen 50% beter dan nu. Als een 
werkloze voor de oorlog f 18 ,87 steun had, dan kreeg hjj 
hierbij verschillende toeslagen, o.a. kolen; huul") kleding-
en voedselbonnen. Naar verhouding iou een werkloze nuf 52,50 
moeten ontvangen, inplaats van f 32,-. De overbruet:;ines
uitkerinc voor een los arbeider dief 42,- verdient, is + 
f 32, 70. ICom.t hij in de Sociale BljstanJ, dan eaat hier nog 
f 4 ,- af. 

�oningnood én �oningbouw. 
Dit is een goed onderwerp voor onze strijd. In het 

kort komt het hier op neer. De kapitalisten kunnen door hun 
geld in de kazernebouw te steken, veel meer verdienen dan aan 
de wonin5bou·.,,. Dat is de rt;den waarom men met gedwon.;en lenin
gen moet gaan werken. Tevens moeten er �oning-comité's opge
richt worden. Jullie kennen de kracht van de �oning comité's, 
·:,ant jullie hebben hiermede al een succes geboekt. L:aar nadien
is dat zaakje hier weer op dood spoor gebracht;

III Koopkracht van de werkende klasse en de Vredesindustrie: 
Dit punt kunnen wij combineren met de actie tegen de 

werkloosheid. 
1. Actie voor loonsverhoging en tegen ontslag. (Ontslag

verbod).
2. Kortere werkweek met behoud van loon in die bedrijven

waar slapte tot ontslag kan leiden.
3. Geen overwerk in welke vorm ook. Meer personeel aan

nenen.

Wij kennen allen de moeilijkheden die een actie voor
loonsverhoging met zich meebrengt. Maar de mogeltkheid 
om tegen ontslag op te treden ligt 100% beter. Toch moeten 
wij niet uit �et oog verliezen dat loonsverhoging ook belang
rijk is. 

Voor de genoemde drie punten moeten in de bedrUven en 
objecten comitd's opgericht worden. Hiermede kan echter gewacht 
worden tot de 1e week in April, omdat Jan de brochure met het 
"Plan van Actie" gereeo is. De brochure wordt in een eroter 
oplaag gedrukt en moet in een uitgebreide actie onder de 
massa worden gebracht. Het is vanzelfsprekend dat onze eicen 
mensen de brochure eerst zelf gron(ig moeten bestuderen om 

., 
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-r-
1 in de discussie met andersdenkenden niet te struikelen over 

/i'\
\

de problenen. De landelijke leiding wil in iedere afdeling 
� -�IV· een centrale man aanstellen. Dit moet ook in Arnhem geschieden. 
·1/ff' Deze IIBn heeft tot taak om alle bedrijfsbonden af te gaan en 

,v) .� \
het aantal af te nemen brochure·s te noteren. Ook moet hij de 

.::...---- verkoop in de bedrijfsbonden organiseren. De bestelling, 
/ 

1
. zowel als de afrekening geschiedt bij de centrale man ter
�laatse. In Arnhem is hiervoor aangewezen R. Kleinman. 
(geboren 1-6-1907). 

1 Als aanvulling op het voorgaande moeten wij nog een 
punt even bekijken en met anderen bediscussiëren, n.l. de 
handelsbetrekkingen met de Oost-Europese landen. Wij moeten 
er op aandringen dat Nederland de handelsbetrekkingen met 
deze landen normaal gaat opnemen en wij moeten de massa hiervan 
doordringen." 
van de Pol: 
�- -- Jrameraad Adema heeft het geheel duidelijk aan ons 
uiteen gezet en ik hoop dat hier nu een uitgebreide discussie 
op volgt." 
Radix: 

"Kameraden, ik ben het niet eens met van de Pol, 
want kameraad Adema heeft het zo zuiver en scherp gesteld dat 
hierover geen discussie meer nodig is. �jj kunnen alleen onse 
beste krachten geven om het plan van actie te _doen slagen. 

De Plaatselijke Centrale zal hierover een vergadering 
beleggen en dari de bedrijfsbonden aansporen, om met de brochure 
colportagetochten te organiseren." 
Adema: 

dat Radix het enige goede antwoord heeft 
gaan praten, maar doen." 



Drenthe, 31 Maart 1952. 

DI.ENSTGEHEIM. 

fJf. Onderwerp: 
Verslag van een mislukte vergadering te Beilen, 
uitgeschreven door leden van de E.v.c. 

f)i_;. /1 

Bijlagen: 1. 

4 

1 

.. 

.. 

APR. 1952· 

��o,....K � /?'"'�41 
Op Zondag 2.3 Maart 1952 zijn er in het dorp Beile� 

pamfletten verspreid door een lid van de E.v.c., genaamd 
Koerts. Deze persoon is woonachtig te Hoogeveen. 

Volgens deze pamfletten,waarvan een afschrift hier-
bij gaat, zou op Maandag� 11.8.art 1952 in samenwerking 

) met het C.N�v. en N.v.v. een vergadering worden belegd 
in het café van Wanders te Beilen. Het doel van deze ver
gadering was om het werklozenvraagstuk te bespreken. Daar
over zoudan spreken éen lid van "liet C. N.V. , het N.V. V. 
en de E.v.c. 

De afdelingsbesturen van het o.N.v. en N.v.v. wisten 
van het beleggen van deze vergadering niets af, zodat de 
namen van deze vakverënigingen vermoedelijk zijn gebruikt 
voor propaganda ten behoeve van de E.v.c. 

De leden van het c.N.v. en N.v.v. zijn vroegtijdig 
gewaarschuwd door hun afdelingsbesturen,zodat deze leden 
niet op de vergadering verschenen. 

Door 5 leden van de E.v.a. werd de vergadering bezocht. 
Deze 5 personen�hebben sa..riiën ongeveer één uur vergaderd, 
waarna zij weer vertrokken. Er is niets van belang bespro
ken. Door één van bedoelde 5 personen werd een courant 
uitgereikt. 

Kasper Koerts,wonende te Lieving,gem, Beilen, was de 
enige die uit de omgeving van Beilen de vergadering heeft 
bezocht. 

Einde. 



• 

AAN DE BEWONERS V.AN BEILEN. Afschrift. 

De bevolking van Beilen wordt hierbij uitgenodigd om de Openbare 
Vergadering bij te wonen op Maandag 24 J.\ilaart a.s. in zaal 11anders te 
Beilen. 

Op deze vergadering zal het woord worden gevoerd door een lid van het 
N.v.v., het c.N.v. en de E.v.c.

Zij zullen spreken over de gevolgen van de werkloosheid in de gezinnen. 

En hoe kan het anders? 
De werkloosheid treft niet alleen hen, die geen werk hebben, maar zij 
bedreigt ook de positie van alle arbeiders en berokkenen onnoemelijke 
schade aan andere bevolkingsgroepen. 

De winkeliers b.v. zien hun omzetten van week tot week dalen en de on
betaalbare rekeningen toenemen. 

Daarom hebben verschillende arbeiders van alle organisaties besloten 
om op 28 Eaart in Groningen bij elkaar te komen om de werkloosheid, 
ons aller Yjjand, en alle ellende die daaruit voortvloeit, te bespreken • 

Komt dan ook allen naar de Grote penbare Vergadering 

Maandag 24 1'iaart a.s. in zaal Wanders. 

Het voorlopig Comité. 
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In de middag van Dinsdag-18 Maart 1952, zou door het werklozencomité te 
Almelo een vergadering worden gehouden in het E.V.C.-gebouw,Doelenstraat 
21 te Almelo. 
Daar slechts drie personen aanwezig waren, vond deze vergadwring geen door

ang. 
De aanwezigen waren genaamd: 
Alexander .ACHTERBERG, 21-11-08 te Ambt Rheine Dld.,wonende Ziekenhuisstraat 

10 te Almelo. 
gerrit Jan WOLFS, 27-12-98 te Almelo, wonende Irisstraat 18 te Almelo. 
DE VRIES te Almelo, lid van de A.B.W.B., afd. ALMELO. 

KB, 1 April 1952 
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Vrijdag j.l. werd in Groningen een grète werklozenconferentie 
belegd.Daar werd het woord gevoerd door NVV-ers,CNV-ers en EVC-ers.Van 
de 6o discussianten wareh er 40 lid van de Uniebonden.Volgens spreker 
is de angst bij de Unieleiding zeer groot en in verband daarmede vertoefde

de Voorzitter van het NVV Suurhof de laatste tijd di1twijls in het Noorden 
van ons Land 
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�et gehele betoog van Boas w�s,van.het bekende oude liedje.;f. Vanwege het bekende ?erklozen aomite w�rd in de ma.and !.aart 1952
s�echts eentn9.al een openbare vergaderinIT uitgeschreven en vvel opDinsdag, 25 Maart 1952. (Zie het pamflet dat gevoegd we:rd bij 
S. O.ö. Nfl 6. I. D. ) Deze vergadering is echter niet doorgegaan. 

De zaalhouáer zou, nadat hij reeds de zaal t�rb9schikking hac 
ge"' teld, er lucht V§ln gelrregen hebben met welk comite hij te doen 
had, waarom hij dan ook weigerde de zaal beschikbaar te stellen. 
Ook het muziekgezelschap weige�de op te treden. 

Op de bewuste avond waren echter toch nog ongeveer 60 arbei
ders aanwezig, onder wie verschillende communisten en EVC-ers. 

De zaalhouder heeft toen aan de aanvvèzige werklozen gratis 
een entreekaart je verstrekt voor het bijwonen van een filmvoorstel 
ling in een door hem geexploiteerde bioscoop. De stemming onder. 
de aanwezige, werklozen v'ias echter niet bepaald rustig te noemen. 
en men lrreeg zo de indruk, dat de CP1'T hierdoor zieltjes zal gaan
winnen. - - ·-

Door bedoeld Comité was aan het gemeentebestuur alhier- een 
adres gericht, houdende het verzoek, een k�_in.ggratificatie te 
verstrekken aan ae werklozen en hun gezinnen. Dit aares werd door 
de gemeenteraad, d .• d. 21-3-52, ter afwikkeling in handen gesteld 
van B. en W. alhier. Tegen stemde het communistisch raadslid Ver
reijt. In de Waarheid van 23-3-52 ·vindt men een verslag van deze 
raadsvergadering. 

Uit dit verslag, dat nu niet bepaald Waarheid te noe�en is, 
,__,,, kan men weer opmaken, dat 9ectoeld comi te geheel steunt op de CPN. 
l,lrt' - Betreffende dit Comite- kan nog gemeld worden, dat de voor-

• X zitter Boq,gers van het J?Odium is .:xcrdwonen. I� diens .P�at� nu
sangewezen .,een zekere Piet van RiJ� wonende Cornelis dpeelmEtn-

// straat 2-, alhier. (Deze laatste was tot heden alhier onbekend I. '". 

1 
�-

Op 11 Maart !952 werd vanwege d• gemeente een cab?.��t,m.iddag 
georganiseerd voor de �rk __ JOzen v9n deze gemeente. Hier waren on
g�yee� 700 personen aanw�iig. Dezerzijds werd verwacht, dat door, 
de CPN en lî:VC deze gelegenheid zou vvord;n aangegrepen om propa
gc:md? te m:,ken voor hun zaak, doch dit bl-·�k ni�t het geval te 
zijn. 

In de afgelopen maand wercten alhier in het bekende gebouw 
Hoeksestraat 53 geen filmvoorstellingen gegeven. 

Wel werd gedurende deze maand vrij regelmatig met de Waar
heid gecolporteerd, doëh zonder succes, gezien het reit, dat bij teen gehouden controle is gebleken, dat slechts 107 bladen naar

• hier l'1orden gezonden, tegenover vorig jaar 117 tot ·124 �empbren •
. Ook werd geen activiteit gesigna_l.eerd vanweg.e de CP.N ten op

__y; ichte . van de a; s. verkiezing .. _: Onze bron d ee ld e hieromtrent mede, 
· dat men waarschijnlijk wach't"'êp een bevel vanuit .Amsterdam.

Door de plaatselijke afdeling van het OVB werden ook g�en 
vergaderingen beleg<l. Wel is.het opgevallen-;-êiät de voorzitter v�n
het OVB� ae Boer, grote belangstelling heeft voor een drietal sup
portersverellig_:ingen voor wielr"enners, blijkbaar met de bedoeling 
onïonaer die leden zieltjes te winnen voor het OVB.

Ook ZO:!} deze voorzitter Vgp plan zijn zich in het z.g.n. Werk· 
lozen Comite te dringen, met hetzelfde oogmerk. 

Toestand in de gemeente.

f' . Dé toestand in ae inaustrieën alhier was in de atgelopen 
:rraand vrijwel gelijk aan die van de vorige n:aand. 

Betreffende de textielnijverheid ziet men àe toekomst enigs
zins pessimi8-��ch tegem�!en hoopt echter spoedi5 ord�rs te_ krijgen vanV11ege de defensie. Jet' S\antal geheel werklozen is 3lhier 
+ 1500 terwijl he-t aanta 1 wachtgelders en DTJW-srbeiders ongeveer
ge i1Jk

.., 

is gebleven. 
De toestand onder de bevolking alhier is rustig te noemen. Einde.

1 



Harlingen,2 April 1952. 

Hierbij v.orden ingesloten 
een treetal krantjes die 6p Vrijdag �8 
Maart 1952 op èe wer�doosheidbijeenlrnmst 
te Groningen onder de daar a'n�ezige per
sonen rerden verspreid. 



le Jaargang No. 3 Oplaag 5000
Maart 1952 

WERK EN BROOD 
STRIJDORGAAN VAN ROTTERDAMSE WERKLOZEN 

Minimumprijs 3 c ent Redactie a dres: C. 'M. BEEN, Tweebosstraat 88 

.. 

Nogmaals de Werkloosheidw-et 
Zoals we in het vorige nummer van Werk en Brood reeds 
schreven, heeft iedere werkloze, mits hij voor het intreden van 
zijn werkloosheid 78 dagen heeft gewerkt, volgens de bepalingen 
van de werkloosheidswet, die in 1949 door de Kamer is aange
nomen, recht op 126 dagen à 80 %van zijn verdiende loon voor 
gehuwde mannen of mannelijke en vrouwelijke kostwinners. Voor 
ongehuwde niet-kostwinners vanaf 18 jaar, die niet bij hun ouders 
inwonen, 70 % van het loon en voor de overige werknemers 
60 %. Door de uitvoering van deze wet naar een steeds latere 
datum te verschuiven, heeft de regering het tot nu toe verhinderd 
dat de tegenwoordige werklozen deze uitkeringen konden ont
vangen. Maar dit houdt in, dat elke werkloze, zo deze wet op tijd 
in werking was getreden, in plaats van f 29,80 voor man en vrouw, 
die nu uitbetaald wordt krachtens de sociale bijstandsregeling, 
recht had gehad op een uitkering à 80 % van zijn loon gedurende 
21 weken. Dit betekent, 'dat, we door elkaar genomen, per man of 
vrouw ongeveer f 80,- te kort zijn gedaan. 
Om deze f 80,- moet de strijd allereerst aangebonden worden; 
uit alle delen van het land zullen de protesten, ondertekend door 
iedere werkloze, r'Îaar de regering gezonden moeten worden. In 
uw eigen belang vragen wij u 

ZET UW NAAM OP DE PROTESTLIJSTEN!!. 

De regering wil nl. door een wijziging in deze wet voorkomen, 
dat de werklozen van heden daar van kunnen profiteren, door 
deze wèt pas te laten ingaán op 1 Juli 1952.

Dat mag niet gebeuren; de nood in onze gezinnen is te hoog ge
stegen, de steunnormen zijn reeds veel te laag, de wet is aange
nomen, nu geen wijzigingen meer, daar gaat het om. f 80,- meer 
of minder, dat scheelt ons te veel. 

HET STRIJDPROGRAMMA. 

Maandag 10 Maart kwamen de Rotterdamse werklozen in Odeon 
bijeen in een goed geslaagde, geestdriftige vergadering, waar een 
der leden van het comité de toestand der werklozen uiteenzette en 
waar tevens een program van actie na uitvoerige discussie werd 
aangenomen. De door het comité voorgestelde vijf punten werden 
uit de vergadering nog met drie punten vermeerderd, zodat de 
samenstelling van het actieprogram er nu als volgt uitziet: 

1. Opname van alle werklozen in de Werklozenwet. 

2. Geen contréHe, zoals in deze wet wordt voorgesteld, om enige 
uren per dag verplicht thuis te moeten zijn: 

3. 10 % steunverhoging. 

4. Verstrekking van kledingtoeslag eens per drie maanden, of 
verstrekking van gratis kleding. 

5. Verstrekking van goedkope levensmiddelen, o.a. boter, vlees,
brood en groente.

6. Uitbetaling van kolentoeslag, ook in de zomermaanden. 

7. Steunuitkering ook voor jeugdige werklozen, die geen kost-
winner zijn. 

8. Uitvoering van woningbouw en reparaties aan krotwoningen. 

Dat deze eisen reëel zijn behoeven we nauwelijks te vermelden. 
Iedere werkloze weet zelf wat hij te komt komt en ook zij, die 
niet in Odeon aanwezig waren, zullen dit programma zeer zeker 

onderschrijven. Maar dat is natuurlijk niet voldoende; om deze 
eisen ook ingewilligd te krijgen is het noodzakelijk, dat we met 
alle middelen, waarover we beschikken, de strijd daarvoor gaan 
voeren. Het zal nu van ons allen afhang�n om daaraan mede te 
werken. Het comité heeft dan ook di, actieprogram naar de vak
bonden gezonden, met het verzoek dit program te ondersteunen. 
Onze taal zal het zijn om in onze vakbond dit aan de orde te 
stellen, ieder dus in zijn eigen vakorganisatie, om op deze manier 
de steun van deze organisaties te krijgen, die we nodig hebben. 
Verder werd er in Odeon een motie aangenomen van de volgende 
inhoud: 

Rotterdamse werklozen op Maandag 10 Maart in gebouw 
,,Odeon" te Rotterdam bijeen, 
gehoord de toelichting van het comité Werk en Brood, dringen 
er op aan, 
alle werklozen op te nemen in de vuorgestelde werklozenwet 
en de -verzekering; 
protesteren tegen de voorgestelde controlemaatregelen, die 
een aanval op de persoonlijke vrijheid van de werklozen 
inhouden; 

( dringen er tevens óp • aan, met "de meeste- spoed de hrudige 
steunnormen voor alle werklozen met 10 % te verhogen, ge
zien de grote tekorten in de gezinnen der werklozen. 

Deze motie is verzonden aan de regering en de gemeenteraad, als
mede' aan de pers. Verder heeft het comité een schrijven gericht 
aan de gemeenteraad met het verzoek, in afwachting van de te 
nemen maatregelen van de regering ter verbetering van de alge
mene toestand der werklozen, op korte termijn over te gaan tot 
een uitkering ineens, in verband met de stijgende prijzen van 
levensmiddelen en voor het aanschaffen van de nodige kleding. 
Intussen is er nu een werkcomité gevormd, bestaande uit 44

personen. Dit werkcomité kan natuurlijk tot een onbeperkt aan
tal worden uitgebreid. Tevens werd een redactiecommissie ge
kozen en een financiële commissie, bestaande uit de volgende 
personen: 

Redactiecommissie: C. M. Been, P. J. Ulenberg, D. Bontekoe. 

Financië!e commissie: B. v. Tongeren, A. G. Smits. A. Verkaik. 

Het ligt in de bedoeling van het werkcomité om elke 14 dagen 

de krant te laten verschijnen. Door technische moeilijkhèden zijn 

we deze keer een week te laat, maar dat behoeft niet weer voor te 

komen als ieder zijn steentje bijdraagt, door in de eerste plaats 

naar draagkracht onze eigen krant te steunen. Geeft wat u kunt

missen voor onze gezamenlijke strijd. 
De financiële commissie stelt er prijs op de eerste verantwoording 

aan alle werklozen voor te leggen in de vorm van onderstaande 

tabel. Voortaan verschijnt dit overzicht maandelijks in uitge

breider vorm. 

UITGAVEN. INKOMSTEN. 
Eerste krant, 1500 st. Eerste krant f 53,46 

stencilkosten f 45,- Tweede krant 84,09 
Tweede krant, 3000 st. Collecte Odeon 6,79 
stencilkosten 65,-
Zaalhuur Odeon " 

35,-
f 144,34 Totaal f 145,:...... Totaal 

Nadelig saldo f 0,66.



.Het comité nam verder het besluit om de krant voortaan in 
gedrukte vorm te laten verschijnen en de oplaag te vergroten tot 
5000 exemplaren. Hierdoor zal het mogelijk zijn, dat nog meer 
werklozen in het bezit van onze krant kunnen komen en er in gaan 
schrijven, want dit laatste is belangrijk, in verband met de inhoud 
van de krant. Alles wat we doen, moet de critiek van u kunnen 
doorstaan, maar u helpt ons tevens aan nieuwe inzichten. Door te 
schrijven alleen met deze inzichten kan onze krant werkelijk tot 
haar recht komen. Daarom, grijpt de pen! 
Heeft u er al aan gedacht een handje te helpen bij het verspreiden 
van de krant aan één der uitbetalingslokalen? Want een gedrukte 
krant is wel mooier, maar ook duurder; hoe meer mensen de krant afnemen, hoe meer kans dat ze ook betaald wordt. Aan de finan
ciële opdracht ziet u, dat er eigenlijk nog geld bij moet; want 
portokosten zijn tot nu toe uit eigen zak betaald en dat kan zeer 
moeilijk gemist worden. 

VERLOREN 

Maandag heeft één der aanwezigen in Odeon een tabaksdoos 
laten liggen. Hij kan 'haar terughalen aan het redactie-adres. 

De Steun Vróeoer en Nu 
Délt de werklozen van vóór de oorlog het niet breed hadden weet 
iedereen, die deze periode heeft meegemaakt en toch, als we een 
vergelijking· maken met de koopkracht van de werklozen in die 
dagen en in deze tijd, dan blijkt, dat we er nu nog veel slechter 
aan toe zijn. Eén der voormalige werklozen zond ons een afschrift 
van zijn uitgaven, zoals ·hij ·die in 1938 aan zijn bond moest 
opgeven. We nemen deze lijst in haar geheel over met als verge
lijking de uitgaven, berekend naar de tegenwoordige prijzen. 
Het zijn de wekelijkse uitgaven voor een gezin van drie personen. 
Deze uitgaven bewijzen, dat onze eis van 10 % steunverhoging en 
de andere eisen zeer zeker gerechtvaardigd zijn. Het is nodig, 
om een zo juist mogelijk beeld te krijgen, dus ook de kosten, die 
wij nu hebben aan k1è!dln� ër bij �e-re"kenen' en teven, àe 
Kersttoeslag à 25 % van het steunbedra,g, die in 1938 aan alle 
werklozen werd uitbetaald, in tegenstelling met nu. Verdel7 ont
breken er. nog tal van onkosten, zoals krant, contributie va)l!bond, 
stopwol en zoveel andere artikelen, die ook niet op het aa'n ons 
gezonden lijstje voorkwamen. 

Huur 

1938 
f 

4,25 

1952 
f 

Aardappelen 11 kg 0,55 
8 broden 1,12 

5,-
1,76 
3,36 

7 liter melk 
1 pond suiker 
Half pond koffie 
1 ons thee 
1 pond zout 
2 p. margarine 
1 p. à f 0,11 
2 p. vet 
1 p. à 11 et 
Kaas 

0,77 1,47 
0,22 0,46 
0,20 ' 2,04 
0,22 0,84 
0,03 0,08 
0,54 0,92 
0,11 0,46 
0,85 1,56 
0,11 0,78 
0,21 0,73 

10 p. groenten 0,70 
1 kg vlees (bus) 0,36 
4 liter petroleum 0,25 
1 stuk zeep 0,07 

3-
, 

3,50 
0,80 
0,42 

1938 
f 

Soda 
Vim 
Gas/electra 

0,02 0,12 
0,05 0,25 
0,55 2,50 

Schoenreparaties 0,22 
was benodigdheden: 
warm water, zeep-
poeder, bleekp. 0,45 
2 pakjes tabak 0,20 

1;40 

1,20 
1,70 

2 pakjes vloeitjes 0,05 0,18 
12,10 34,53 

1 mud eierkolen 1,05 5,95 
13,15 40,48 

kleding, goedkope 
levensmiddelen, 
Kersttoesl,. totaal 
gemiddeld p. week 2,50 

42,98 
Uit deze cijfers blijkt, dat deze allernodigste uitgaven, waar geen 
krant, contributie, een plakje worst, een ei, stroop, jam enz. in 
voorkomen, een inkomen vereist van f 42,98 in de winter. Er 

werdt uitgekeerd voor drie personen f 36,55, een tekort dus van 
f 6,43, bij de allersoberste levenswijze .. 
En nu betreft dit een gezin van drie personen, .doch hoeveel gezin
�en zijn er niet met jongens van 16 en· 17 jaar, die geen werk 
meer hebben en toch moeten eten, hun kleren moeten hebben en 
een sigaretje. Eén straaljager minder en iedere ,werkloze, ook de 
jeugdige mensen, die nog thuis zijn, kunnen naar behoren ge
steund wprden. Voo�al voor deze ·jeugdige mensen is het zeer 
noodzakelijk, dat er verbeteringi° in hun toestand komt, want 

Er dreigt gevaar voor hen! 
Dat gevaar begint al aan de arbeidsbeurs. Reclamebiljetten om 
dienst te nemen in een of andere militaire organisatie, alles wat 
belang heeft bij. bewapening en zich bezig houdt met werving 
onder de jeugd voor militaire doeleinden werpt zich juist op hen, 
di� in nood verkeren door werkloosheid. Het leger, de luchtmacht, 
de vloot, steun wettig gezag, de Engelse oorlogsindustrie, de 
emigratiebureaux, zelfs het vreemdelingen\egioen loeren op hun 
prooi in de rijen der jonge. werklozen met aanbiedingen die 
lokken, die een uitkomst lijken. Handen worden hun toegereikt, 
maar het zijn handen waarachter de loopgraven schuil gaan, die 
hen meetrek:ken, omdat de regering geen ondersteuning geeft en 
zij toch zo graag leven willen. Gaat naar Engeland, zegt men aan 
de beurs, gaat werken in de oorlogsindustrie, een goed loon van 
f. 7.10 per week. In Drente liet men de jonge werklozen tekenen
voor steun _wettig gezag met als eerste beloning f 2,50 en gratis 
bier. Twee Limburgse jongemannen werden in Parijs geronseld 
voor het vreemdelingenlegioen, ze hadden geen uitkomst meer 
gezien en getracht in Frankrijk aan het werk te komen. Zo zijn er 
talrijke voorbeelden te noemen; jonge, sterke mensen zwerven 
rond, hier en daar slapend, zoekend naar voedsel omdat ze geen 
steun ontvangen en zij het thuis niet meer kunnen uithouden. 
Vader of moeder zullen niets zeggen, maar 's avonds als je thuis 
komt en weer niets hebt gevonden, dan zie je de teleurstelling, je 
he.bt lopen snakken naar ee.n sigaret en ze kunnen het niet geven 
en het lijkt o:f het brood, dat je eet, genadebrood is. Zo gaat het 
door tot zo'n jongen zich in wanhoop verkoopt aan de eerste de 
beste ronselaar voor een paar harde guldens. Vandaar onze eis, 
opname van jeugdige werklozen in de steunregeling, maar vooral 
ook het uitvoèren van werken, Laat men Rotterdam opbouwen, 
huizen, ziekenhuizen, scholen, betere wegen, in plaats van het geld 
uit te geven aan bewapening, want dit laatste is de schuld van de 
ellende, waarin de jonge werklozen verkeren. En met hen en 
allen, ook zij die n?g werken 

Hoe is het daarmee. gesteld ? ? 
Er zijn duizenden werkers, die een loon ontvangen van f 45,-
tot f 55,- per week. Daar gaan alle la;;ten nog af, straks nog 
verzwaard door de premie voor de werkloosheidsverzekering. 
Hoeveel blijft er da.n schoon over. Niet veel mèer dan de tegen
woordige steun, maar aan koopkracht heeft deze werker niet meer 
dan de steuntrekker van vóór de oorlog. Waarom �erk ik eigen
lijk?, hoort men zo vaak en we zouden kunnen antwoorden, om 
te leven. Maar wat is leven? Kan men het leven noemen als je de 
hele week ploetert en dan voor je zelf maar net een pakj·e tabak 
hebt, of hoort he� zo dat de vrouw uit werken moet gaan omdat 
er anders geen kleren gekocht kunnen worden? Is het normaal, · 
dat je zo goed als nooit een of andere vermakelijkheid kunt 
bezoeken? Neer:t, dat kan geen leven zijn, dat is tobben, voor de 
man zowel als voor de vrouw, en zo stapelen de zorgen zich op 
voor iedereen, werkers, werklozen en winkeliers. Er is verschil 
in levenswijze, maar hun belangen zijn eender en omdat hun 
belangen eender zijn, tracht men hen te verdelen, het zo voor te 
stellen alsof de werklozen zelf schuld hebben aan hun werkloos
heid en daardoor de oorzaak zijn van de hoge belastingen van 
werker en winkelier. Maar straks kan het gebeuren, dat de werker 

bedankt wordt en de winkelier het niet langer kan volhouden en 
ook aan de paal komt, zoals men dat noemt. Als we die lijn 
zouden doortrekken, dan leven we straks allemaal op kosten van 
de ministers. Ja, men zou wel graag willen dat de werkers hun 
makkers, die niet meer in de bedrijven zijn, als de oorzaak van 
hun misère zouden houden. Ze weten gelukkig wel beter, vooral 
hier in Rotterdam waar werk is voor jaren en voor duizenden 
handen. Daarom zal het goed zijn, dat we ook naar de bedrijven 
gaan met onze werklozenkrant om hen op de hoogte te houden 
van onze acties, om hun te laten weten dat we ciet berusten als 
gewillige slaven en dat we zeker zullen slag�n.als we rekenen 
kunnen op hun steun. 
Terwijl we dit schrijven komt door de radio het bericht, dat eie 

· subsidie op melk wordt verminderd, dus melkprijsverhoging. De
enige tegemoetkoming, die minister Mansholt kan geven is dat
deze verhoging in étappes zal plaats hebben en z� droogweg �omt
er achteraan, dat huurverhoging niet uitgesloten wordt geacht.
Maar ook de ma:rgaJJinefabrikanten vragen hun deel en dringen
aa_n op stabilisatie van de margarineprijzen, d.w.z. de goedkopere
soorten gaan verdwijnen. Weest echter gerust, in hetzelfde radio
bericht kwam de verheugende mededeling, dat er weer 200 straal
jagers aan Nederland zijn toegewezen en er komen er nog meer.
Vreet ze maar op en zie of je maag het kan verdragen: minder
melk, minder brood en margarine, minder huizen, meer huur,
meer belasting, maar we hebben, goddank, straaljagers. En aan
de rand van deze afgrond leven de werkers, de werklozen, de
landarbeiders en de winkeliers. Om niet in de afgrond de nek te 
breken is het noodzakelijk, dat we elkaar vasthouden en steunen, 
de werklozen zijn in heel het land in actie gekom�, schaart u zich 
achter hen en achter hun eisen. 

Gratis advi,s voor alle Werklozen 

3. 
4. 
5. 

aanvang maken met winkelcentrum Overschie; 
snelle bouw van Dijkzigtziekenhuis; 
afbouw van het schandalige betonsklet Coolsingel. 

We zijn van . d . d memng, at 1e ere werkloze, maar ook de woning-zoekenden d . eze eisen volkomen kunnen onè.ersteunen, doch daar-
mee zijn ze nog niet ingewilligd. 
Daarom is het niet voldoende dat alleen de bouwvakarbeiders zich 
naar het stadhuis wenden met hun eisen, doch dat bij een volgende
gelegenhe· d " Il .. 1 WlJ a en daar b1J moeten zijn, ook diegenen, die op 
een Woning wachten. Want, zoals de inzender van dit artikeltje 
schrijft, als er werk en brood moet komen, dan moet er gebouwd 
wmden en nog eens gebouwd. Dat zal echter pas gebeuren als 
dlllZenden Rotterdammers in beweging komen en de werklozen 
over.al in d� buurten actie gaan voeren voor verbetering van de 
wonmgen en wegen. Laat de hele bevolking van Rotterdam gerust 
weten hoeveel mensen er zonder werk lopen en dat dit niet 
nodig is. 
Kort en goed, zeggen we, geeft ons werk. Zo niet, dan meer steun, 

,maar zo kunnen we en wensen we niet te leven. 

Twee oude mensen 
Ze wonen op .  de Brielselaan, twee oude mensen de man over de 
tachtig, ·heeft een klein pensioentje van de spoo:wegen, de vrouw, 
ruim zeventig, trekt van Drees ongeveer :f 52,- per maancf Het 
huis is van de man, de vrouw heeft een eigen kamer, een slaap
kamer en gebruik van keuken en ontving bij haar Dreesuitkering 
nog iets van Sociale Zaken. Vier jaar ging dat zo al, geen gewoon 
mens ziet daar kwaad in en nu heeft Sociale Zaken toegeslagen. 

Het is gebleken, dat eigenlijk geen enkele werkloze �recies weet Waar niemand aan zou denken daar dachten de rechercheurs van 
___ ..... o_p hoeveel uitkering hij volgens rijksregeling recht , heeft. De S.Z. wel aan. Nu, ze hebben eer van hun werk. Men heeft enige 

steunbedragen variëren nog al en er worden af en toe maatrege..,..le_n ____ m�a.,.an::" den· geleden de steunkaart van de vrouw ingehouden. Flink 
getroffen, die een nader onderzoek vereisen, hè, en zo echt menselijk, vindt u niet? Midden in de winter, geen 
Aan ons de taak om daar in de eerste plaats tegen te vechten. Het kolengeld, geen steun, leven van f 10,- à f 11,- per week, 
werkcomité heeft dan ook besloten om vanaf Woensdag 2 April voor- want men had geconstateerd da� ze aan één tafel zaten te eten, 
lopig twee adviesadressen in te stellen. Iedereen, die moeilijkheden dus was hun conclusie: ze leven met elkaar. En als ze met elkaar 
heeft, kan zich daar vervoegen des middags van 2 tot 4 uur. · 

leven, dan komen ze in conflict met de steun, dus werd alles op 
· Voor ·de Rechter Maas bij Marshal, v. Mekerenstraat 84a. alles gezet om dit te bewijzen. Zodoende kregen deze oudjes 

meermalen bezoek van dames en heren van Sociale Zaken, die 

Het ligt in de bedoeling binnenkort dagelijks van advies te kun
nen dienen. 

Werklozenconferentie In Groningen 
Op Vrijdag 28 Maart heeft er in de stad Groningen een conferentie 
plaats van werklozen uit de vier noordelijke provincies. Op deze 
conferentie zulll'!n delegaties uit heel het land aanwezig zijn, ook 
uit Rotterdam zal een aantal werklozen deze conferentie bijwonen. 
In de volgende krant kunt u het verslag van hun bevindingen 
lezen. 

Delegatie werkloze bouwvakm 
arbeiders ging naar Wethouder 
Enige werkloze bouwvakarbeiders hebben op Maandag 10 Maart 
een brief overhandigd (ondertekend door vele collega's) aan de 
wethouder. Deze brief omvatte de volgende eisen: 
Voor de Linker Maas zaaltje Abcoudestraat 20 
1. bouw _van 3500 woningen in Rotterdam;
2. aanvang maken met winkelcentrum Coolsingel;

honderd uit vroegen en eindelijk het voorstel deden,. dat ze maar 
moesten gaan trouwen. Maar deze opzet lukte niet. Logisch, 
iemand, die de tachtig gepasseerd is, loopt daar niet warm voor 
en ook de zeventigjarige vrouw voelde er totaal niets voor. Er 
moest dus iets anders gevonden worden en dat lukte wel. Op een 
kwade dag kwam men met een papier, dat door de man getekend 
moest worden en waarin stond, dat hij bereid was de vrouw te
onderhouden. Dit heeft de man later nog eens in een brief aan 
Sociale Zaken bevestigd. Hij deed dit uit hulp:vaardigheid zonder
te beseffen dat dit nu juist het bewijs was dat men nodig had
om van de vrouw de steun in te houden. En nu zitten ze er mee,
ze begrijpen niet wat ze gedaan hebben, in welke val ze hebben
getrapt, te eerlijk om de gedachten te hebben dat er men�en zijn,
die terwille van hun baantje zich uitsloven ten koste van twee
oude mensen. We zijn boven geweest en hebben de zaak opge
nomen, alles is ingericht op het leven van twee mensen apart,
ieder een kamer met kachel, ieder een slaapkamer, samen de
keuken, zelfs geen tussendeuren en bovendien nog aparte sleutels.
Door toedoen van Sociale Zaken is de vrouw nu afhankelijk ge
worden, omdat ze anders in ·de kou had moeten zitten en geen
eten had kunnen kopen. Haar vrijheid is ze kwijt, de enige levens
vreugde, die ze nog had, zelf te kunnen doen wat ze wilde, niet
afhankelijk te zijn van anderen. Dit geval is één van vele. We
zullen deze misstanden blijven publiceren en er tegen vechten tot
er een eind komt aan dergelijke onmenselijke praktijken. 
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Steeds voorradig 1 e kwaliteit tegen uiterst concurrerende prijzen voor iedere beurs. 
Wij importeren zelf. 

Bij aankoop van 10 gulden, bus tabak van 250 gram gratis. 

Zaagmolendrift 53 of Spanjaardstraat 133-

Vlees te duur?? Eet dan Visll 

Ma ar dan Vis van de Vishal! 
Ste eds vis van de dag, du s prima kwaliteit. 

VISHAL ZAAGMOLENDRIFT 

Geen geld voor nieuwe boeken? 
Dan bo eken huren b ij 
Verschoors Leesbibliotheek! 
ZAAGMOLENDRIFT 

LEZERS OPGELET 
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Leesmap vanaf 36 ei., 7 bladen, bij 
A. BOSSERS
MARENTAKSTRAAT 38b

Voor aard�ppelen, groenten en fruit naar 

Fa. A. F. GENNISSEN 
Schietbaanlaan 73, tel. 37155 
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" van een alhier .op 2.7-3-1952 gehouden verga-

dering van het Comité voor Werklozen en 
n.u. W.-arbeid.ers te Nijmegen, moge ik U be

richten, dat zich in de maand Maart 1952 in 
deze gemeente geen andere bijzonderheden op 
politiek gebied hebben voorgedaan, dan wat 
vermeld staat in bovenbedoeld verslag en dat 
wat vermeld staat in het rapport van de E.V. 
C.-feestvergadering, waarover dd. 22-3-1952 
dezerzijds werd bericht. 

2-4-1952.



1 ID 3777.. 

1 

Onderwerp: Verslag vergadering 

werklozen- en n.u.w.

arbeiders Comité. 
Verbinding No. 36. 

GE HE I M. 

_!iJ!J-3/J

flb 1/(/1.J/ 

-�

Op Donderdag, 2.7 Maart 1952. werd in de à.chterzaal van 

het caf'é ttHet Vergulde Paard'", caféhouder P.A. Cornelissen, 

wonende en zaakdoende aan de. Molenstraat 51 te Nijmegen, 

van wie alhier in politiek opzicht geen nadeligs bekend is, 
een openbare vergadering belegd door het Comité van Werklo-

zen en n.u.w.-arbeiders te Nijmegen. 

Door het Bestuur van dit Comité was van te voren vergunning 

aangevraagd om deze vergadering te mogen houden. 

Het voornemen tot het houden van deze vergadering werd door 

verspreiding van. een circulaire openbaar bekend gemaakt. 
Deze circulaire was als volgt ondertekend: 

J. Not rot, (N.V. V.) voorzitter.

A. Treffers (K.A.B.} secretaris.

C.J". Resseler (E.v.a.) penningmeester.

Op 24 llllaart: 1952 werd door de voorzitter van de R.K. 

Raadsfractie te Nijmegen, de Heer E.G. Kalweij middels een 

ingezonden stuk in het dagblad '"De Gelderlander1t tegen de 

misleidende ondertekening van deze circulaire gewaarschuwd 

en er op geattendeerd, dat de daarop vermeld staande .A. Tref 

fers als lid van de K.A.B. was· geroijeerd. Op 25 Me.art 1952 
werd door de samenwerkende organisaties K.A.B., N.V.V. en 

C.N.V. in hetzelfde dagblad er op gewezen, dat zij met het.

Comité voor Werklozen en D. U. W. -arbeiders. niets te maken

-.;> hebben.

De zaalcapaciteit wa�Q, aanwezig waren 85 personeJill, meren 

deels bestaande uit leden van de C.P.N. en E.V.c. Personen 

in mili tad.re kleding waren niet aanwezig, wel é,én vrouw. 

De stemming was meelevend, af' en toe zelfs enthousiast. 

De vergadering, die tegen 20.00 uur was aangekondigd, werd 

te omstreeks 20.20 uur geopend door de voorzitter J. Notrot. 
Hij maakte bekend, dat tot bijwoning van deze vergadering 

waren uitgenodigd: het college van B.en W., de voorzitters 

vain de diverse Raadsfiracties, afgevaardigden van de diverse 

vakorganisaties, de directeur van het Gewestelijk Arbeids

bureau en in het bijzonder de Heer E.G. Kalweij. 
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Blad 2. 

Vervolgens maakte hij de agenda voor deze vergadering 
bekend en gaf hij even later het woord aan de '�inleide·r" 
van deze bijeenkomst Chr. Herbers. 

Deze spreker begon met een felle critiek op het in het 
dagblad "'De Gelderlander11

· staande ingezonden stuf van de
Heer E.G. Ka1weij. Hij ontkende, d�t van de zijde van. het
Comité gesuggereerd zou zijn, dat het bestuur samengesteld
zou zijn uit de voorzitter van het N.v.v., de secretaris
van de K.A.B. en de penningmeester van de E.v.a., en noem
de het een sch8.ndaal, dat de K.A.B. de in het comité zit
ting hebbende �reffers als lid had geroijeerd, zonder hem
daarvan op enigerlei wijze in kennis te st.ellen. Vervolgen
sprak hij over de oorzaak van de werkeloosheid n.a.v. het
gezegde:� In het verleden ligt het heden, in het heden de
toekomst". Hij haalde aan, dat in het verleden de crisis
de ooraaak was van de werkeloosheid, maar dat thans de oor
zaak niet aan een crisistoestand was te wijten, doch aan
het beleid van de Nederlandse Regering. Deze was volgens
hem er schuld aan, dat 200.000 arbeiders al bij voorbaat,
ook in de toekomst, buiten het arbeidsproces werden gezet
en in de hoek der "martelaren" werden gedrukt, terwijl het
voor deze a.rbeiders practisch·onmogelijk was, in het rijk
der n·apostelen", d.i. van de werkende massa te worden opge
nomen. Dit kwam, zo zeide hij, door de Westerse democratie,
die beweerde zich gereed te moeten maken om iets te verde
digen tegen een mogelijke aanval va.muit het Oosten. Wàt de
Westerse democratie dan wel wilde verdedigen, was spréker,
zo hij zeide, niet erg duidelijk, want als er eventueel eex
aanval uit het Oosten zou plaats vinden, dan zou achter de
verdedigingslinie, die thans wordt aangelegd, niets anders
meer zijn dan een stelletje uitgehongerde geraamten.
Voorts trok deze spreker van leer· tegen de fabrikanten, di
volgens hem, hun opslagplaatsen tot aan de nok toe vol stoJ
ten met voorraden goederen; die niet verkocht konden warde
daar de arbeiders geen geld hebben om die goederen te kun
nen kopen. De fabrikanten vonden dit echte��Fg, doch
ten op een oorlog, zodat ze dan dikke winsten uit hun
raden zouden kunnen slaan.
Daarna wees Herbers er op, dat de E.V.c. zich met hand

tand tegen de oorlogspolitiek van de Regering verzette

de enigste organisatie was, die voor haar leden streed,

zulks in tegenstelling met de andere bestaande organisati
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Laatstbedoelden kondigden enkel maar 1ttot hun leedwezen" 
maatregelen aan, die tot verslechtering, in plaats van 
verbetering van de arbeiders leidden. Uiteindelijk kwam 
Herbers tot de slotsom, dat het Comité van Werklozen en 
D.U.W.-arbeiders de eis moestllm: stellen, dat de arbeiders
dagelijks niet meer twee maal 15 of 20 km. moeten fietsen,
naar en va.n hun werk, maar dat zij net als vroeger, weer
met autobussen naar en van het werk gebracht en gehaald
zullen worden. Als twef!le eis wilde hij gesteld zien, dat
het rouleer·systeem voor de D.U .w.-arbeiders ongedaan zal
worden gemaakt.

Herbers sprak gedurende anderhalf uur en werd af en x 
toe door luid applaus onderbroken. 

Hierna werd een kwartier pauze gehouden, tijdens wel
ke gelegenheid werd gegeven, eventuele klachten in te dieft 
nen bij het Comité en zich voor discussie op te geven. 

Na de pauze deelde voorzitter Notrot mede, dat van de 
zijde van B. en W., de gemeenteraad, de directeur van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau, de K • .A.B., C.N.V. en N.v.v. en 
de Heer E.G. Kalweij blijkbaar geen begrip voor de doel
stelling van het Comité bestond, omdat niemand van hen ter 
vergadering aanwezig was. Hierop deelde penningmeester 
Resseler mede, dat sinds de oprichtingsvergadering van 19 
Februari 1952 op diverse werkobjecten F 20,- bijeen ge
bracht was ter ondersteuning van het Comité, van midden
standers was F 19,60 ontvangen en bij huisbezoeken ruim 
F 12,- • 

1 t
,.1J � � x T:fiUr. Spansier, die eveneens zitting heeft in het 

fÄ> I Comité, ondanks het feit, dat hij op 19 Februari j .1. daa 
voor wegens drukke werkzaamheden had bedankt, kwam hierna 
even aan het woord en becri tiseerde nogmaals· in het kort 
het in het dagblad "De Gelderlander" geplaatste stuk van 
E.G. Kalweij. 

p 

Na hem kreeg een onbekend gebleven jongeman het woor 
die zich magazijnmeester noemde op een werk bij de Defens 
werken tussen .Arnhem en Nijmegen en die de woorden van He 
bers bevestigde, dat overal de magazijnen uitpuilàen van 
de opgeslagen goederen, wat ook bij zijn werk het geval 

zou zijn. 
Vervolgens werd het woord gegeven aan C.L. Alders,, 

afgevaardigde noemde van de E.V.C. Hij hield een ko· 
'PP /.Jl/ '1 r 1 / zich 
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voor de E.v.c. propagandistische toespraak tot de vergade
ring. Ook hij noemde de Westerse bewapeningspolitiek de 
oorzaak van de werkeloosheid en de slechte toestand van 
D.u.w.-arbeide,rs. Hij vergeleek de economische toestand in 
ons land met die1ien landstreek, waar naar hij zeide, een 
prachtig Middeleeuws kasteel stond, dat als historisch mo
nument stond aangemerkt. Het kasteel was een en al pracht 
en praal. De boeren, die rondom dat k�steel woonden, waren 
arm, hadden slechte behuizingen en geen goede varkenshok
ken. Daarom braken zij in het geheim hier en daar wat van 
dat kasteel weg en bouwden zij zich van dat materiaal 
varkenshokken enz. Het bestuur van die landstreek wilde 
daar paal en perk a.an stellen en liet ter beveiliging een 
hoge muur rondom het kasteel bpuwen. Toen de muur klaar 
was, bleek het kasteel verdwenen te zijn. In diela.ndstreek 
was niet voldoende materiaal geweest om de muur te kunnen 
bouwen en daarom hadden de arbeiders het kasteel afgebro
ken. Zo zag deze spreker ons land. Hij zeide, dat men hier 
verdedigingslinies bouwt, wapens koopt enz., wat zoveel 
geld kost, dat ons land wordt uitgemergeld en 
dat er in de toekomst in feifte niets meer te verdedigen 
viel. �ot slot verzekerde hij het Com.it�� dat �e E.v.c. te 
volle achter het stre.ven daarvan staat en drong er op aan, 
dat de arbeiders de in de toekomst te voeren acties met 
kracht zouden steunen. 
Ifij sprak gedurende ongeveer een. kwartier. 
Als laatste spreker kwam aan het woord het bekende C.P.N.
Raadslid G. Peéïers. Deze bracht een ere-saluut aan de enig 
vrouw, die in de zaal aaD!.Wezig was en sprak er zijn teleur 
stelling over uit, dat er niet meer huismoeders en niet 
meer gemeenteraadslede.n aanwezig waren. Deze laatsten zou
den dan eens goed de klachten en de moeilijkheden van de 
huismoeders hebben kunnen horen, aldus Poo.ers. Hij zeide, 
dat ieder gemeenteraadslid bij zijn intrede onder ede had 
verklaard, dat hij de belangen van de gemeente en alle 
burgers, dus ook van de werklozen, naar beste kunnen zou 
behartigen. Hij zeide, dat hij meermalen er bij zijn col
lega's op had aa.ngedrongen, dat er iets ter verbetering 
van de toestand van de werklozen en n.u.w.-arbeiders zou 
worden gedaanr., maar steeds had hij voor dovemansoren ge

sproken. De gemeenteraad hield er naar zijn mvertuiging 
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geen eigen mening meer op na en durfde niet veel te zeggen 

en liet zich de wet voorschrijven door de magnaten in Den 

Haag. Hij ging voort met te beweren, dat de woningnood er 

schuld aan was, dat in talrijke jonge huisgezinnen de zo 

zeer begeerde gezinsvermeerdering niet toelaatbaar was en 

dat deze mensen door de gevolgde regeringspolitiek gedwon

gen waren, op alle mogelijke ma.nieren te knoeien, om de 

gezinsvermeerdering tegen te gaan. Hij beweerde hierover 

ook meermalen in de vergaderingen van de gemea:iteraad te 

hebben gesproken, doch steeds zwegen de leden, alleen de 

voorzitter, de Burgemeester, zou hem hebben geantwoord: 

•tp�ers, U spreekt nu eenmaal woorden, die ik toch niet

versta."

In deze zin sprak Peeters ongeveer een kwartier.

Hierna deelde voorzitter Notrot mede, d at er een schrijven 

was ontvangen van. een soortgelijk comité te Tilburg en las 

de inhoud daarvan voor. Dî t 'Filburgs Comité betuigde zijn 

sympathie met het Nijmeegs Comité en verzocht wederkerige 

uitwisseling V8.lûl gegevens over de gang van zaken. 

Daarop maakte Notrot bekend, dat er twee moties waren opge 

steld. Hij las ze voor. �én was gericht aan de Gemeente

raad van Nijmegen en daarin werd aangedrongen op verruim.in 

van werkobjecten voor de n.u.w. en werden enige daarvoor 

in aanmerking komende objecten in deze gemeente opgesomd. 

De andere motie was gericht aan de Regering. Hierin werd 

aangedrongen op voortzetting van de woningbouw en opname 

van de huidige werklozen in de Wet Werkeloosheidsverzeke

ring. 

De vergadering keurde de moties goed, waarna tot verzenden 

daarvan werd besloten. 

Tegen 23.30 uur werd de vergadering beëindigd. 

OB/IERKINGEN. 

Het Comité voor Werklozen en n.u.w.-arbeiders te Nijmegen 

blijkt thans als volgt te zijn samengesteld; 

;r. Notrot, voorzittser; A. Treffers, secretaris; C.J. Resse 

ler, penningmeester; W.T'h. Spa:aiier, Chr. Herbers, H.W. 

Seegers en een onbekend gebleven man als leden. 

PERSONALIA. 

1'1 J"ain. Notrot, geboren te Kampen, 24-4-1918, glasblazer, wo-

nende te Nijmegen, Marsstraat ag. Hij werd op 29-9-1951 op 
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een kadervergadering van de C.P.N. aangewezen als organis 
tie-s·ecretaris van de onderafdeling West in het. District 
Centra.al Gelderland der C.P.N. 

� 1 Antonius Bertus Treffers, geboren te Eindhoven, 27 Novem
ber 1922, stucadoor, wonende te Nijmegen, Jan Pietersz. 
Coenstraat 6, werkte vrijwillig als s.s.-fronte.rbeider 
voor de Nederlandse Oostbouw in Rusland. Hij was tot 22. 
Maart 1952 lid ven de R.K. Bouwvake.rbeidersbond. Op die 
datum werd hij door de K.A.B. als lid geroijeerd. Hij wor 

thans gezien als. iemand, die vatbaar is voor communisti
sche propaganda en ala een man, die zich voor het karretje 
van de E.v.c. laat spannen. 

K� Cornelis Johannes Resseler> geboren te Weltevreden, 18
S'eptember 1913, bouwvakarbeider> wonende te Nijmegen, 
Koninginnelaan 227, is geabonneerd op "De Waarheid� en 
volgens. eigen verklaring lid E.v.a. Hij bezocht als z.g.n. 
partijloze de districtsconferentie der C.P.N. te Arnhem 
9 en 10 Febr. j.l. 

� Christian Herbers, geboren te Orsoij(Dld), 12 November 
1906, womende te Nijmegen, Dominicanenstraat 123, is lid 
C.P.N., abonné van en schrijver in nne Waarheid" en van de
D.U.W.-leiding uit verdenkt men hem·er van, dat hij van de
c.P.N. speciale opdracht heeft, om onder de D.u.w.-arbei
ders te ageren.

NKt<--1 Willem Thomas Spe.nsier, geboren te Nijmegen, 26 .Augustus 
1925, timmerman, wonende te Nîjmegen, Moerbijstraat 24, 
was lid A.N.J.V.., bestuurslid C.P.N. en heeft ook zitting 
in het bestuur C.P.N. District Centraal Gelderland. Hij is 
geabonneerd op Werkend Nederland en Wij Bouwen. 

N��I Cornelis Ludovicus .Alders, geboren te Nijmegen, 10 Mei 19 
metselaar, wonende te Nijmegen, d t.AJ.marasweg 167, was in 
1946 candidaat voor de c.P.N. voor de Gemeenteraadsver
kiezingen te Nijmegen, volgde een kaderopleiding yan de 
c.P.N. of E.v.a. in 1947, is bestuurslid c.P.N., afd. Nij
megen en is voorzitter van de E.U.c., afd. Nijmegen. Door
het plaatselijk C.P.N. bestuur werd hij l0-10-1951 belast
met de verantwoordelijkheid voor de jeugd. Hij is colpor
tageleider van het .A.N.J. V. en geabonneerd op "De
Uilenspiegel, e;n 1tWij Bouwen't•

(IJ;) JJf I 
NJ N Gerardus Franciscus Peeters, - geboren

/ r 
1888, agent levensverzekerings Mij., 

te Elst, 25 December 
wonende te Nijmegen, 
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Wagenaarstraat 16, is bestuurslid C.P.N. en E.v.a. en 

gemeenteraadslid voor de C.P.N. Hij is een zeer fel rede

naar. In 1950 had hij zitting in het Districts bestuur der 

G.P.N. in het District Centraal Gelderland. Hij is geabon 

neerd op "De Waarheid't en "Sovjet Weekly". 

Hendrikus-Wilhelmus Seegers, geboren te Ubbergen, 3 

ri 1923, bankwerker, wonende te Nijmegen, Piersonstraat 4l 

is vermoedelijk niet bij een organisatie aangesloten. In 

politiek opzicht is alhier geen nadeligs van hem bekend. 

Hij wordt thans gezien als een man., die zich voor het kar

retje van de E.V.C. laat spannen. 

�ijdens de eerste vergadering van het Comité voor Werklo

zen en n.u.w.-arbeiders dd. 19-2-1952 hadden zich voor dit

comité eveneens aangemeld Spronk, Rozie en Hendriks (zie

het betreffende verslag ID 3664 dd. 22-2-1952). Deze per

sonen zijn kennelijk niet in het comité opgenomen geworden

31 Maart 1952. 

, 
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De "Conferentie" was aangekondigd in verschillende
blaadjes van werklozen comite's en door yers�reiding van 
pamfletten aan burgerij, werklozen en D.U.W.-arbeiders,
en ging uit van de gezamelijke werklozen comite's van 
Veendam, Jubbega en Hoogeveen. Deze pamfletten waren onder
tekend door H. ZIJLSTRA, C.N.V. Veendam; G. KUIPERS, N.V.

fJ V. Veendam; G� JONKER_, N.V. V. Jubbega; L. ROSKAMMER, 
; E. V .C. JUbbega; P. BOERTI EN, Hoogeveen, en J • ..WESTER-

'>J-_ J LING, E. V.C. Veendam. bJ.&.,,_ 
Doordat van de zijde van het N.V.�. middels pam

fletten en een artikeltje in Het Vrije Volk, eb van de zij
de van het C.N.V. door middel van een artikel in de Nieuwe
Provinciale Groninger Courant, tegen deze conferentie was 
gewaarschuwd, als zijnde een communistische "stunt", was 
de belangstelling uit de stad Groningen zeer miniem, hoog
stenà enkele tientallen personenJ 

Opmerkelijk was ook, dat geen enkele prominente fi
guur uit de C.F.N. of de E.V.C. uit de stad Groningen aan
wezig was. Toch waren bij de openingte 11.15 uur (aange
kondigd was 10.- uur), 0_!.1geveer 500 personen aanwezi_g_, 
we.aronder een klein aantal vrouwen. Ook na de opening kwa

t men nog enkele bezoekers binnen, zodat uiteindelijk onge
veer 700 personen aanwezig waren. ( z aalruimte lm. 1000 e
sonen). 

Op het toneel waren achter de bestuurstafel twee 
rood-wit-blauwe vlaggen gespannen, terwijl voor de bestuur
tafel een doek was gespannen waarop vermeld stond: 11WIJ WIL
LEN WERK". 

Verder waren in de zaal op spandoeken de volgende 
opschriften aangebracht: "LOONSVERHOGING VOOR DUW+ARBEIDERS 1 

"VERHOGING VAN DE STEUNNORMEN 11
; "ER IS WERK GENOEG", en

11 ALLE WERKLOZEN OPGENOMEN IN DE WERKLOOSHEIDSWET". 
Te plm. 11,15 uur werd de conferentie geopend door

bn .,,t3en tot op heden 8Jlbekep,s gebleven persoon, die ongeveer
. � - als volgt sprak: 

1 r" Kameraden. Namens het Gronings Werklozen Comi te 
� heet ik jullie hi·er van harte welkom. Het doet ons genoege

p� 7i 
· 

dat wij U binnen de muren van Groningen hebben kunnen ont-
.t;J '.P vangen .en wij zijn verheugd, dat U in zo grote getale hier

� '. aanwezig heeft willeri. zijn, omdat daarmede het bewijs is g
leverd, dat de eenheid, die er volgens de vrucbonden niet 
zou kunnen zijn en die zij op alle mogelijke manieren ge
probeerd h;Bbben te doorbreken, er toch is. Namens het Gro
nings_ W�rklqZ.Jln Comi te wil i_k alle personen di"-er�-aw�
hèbbërr"aàr

î

�iiët organiseren van deze conferentie' hartelijk
dank betuigen en ik geef thans het woord aan de voorzitter
de heer DE VRIES uit Jubbega. · 

Deze, het woord nemende, sprak ongeveer als volgt: 
Conferentie. Vrienden. Namens de gezamelijke werklo

zencomite's uit de drie Noordelijke provincies, heet ik U 
van harte welkom. Het verhe&gd mij, datkameraad ZIJLSTRA 
uit Veendam bereid is gevonden om hier voor U te spreken. 
Wij weten dat wij, zoàls wij hier aanwezig zijn, de afge-

t'fr" �J ,_ ( 
' 

' l'l_.' �" 
vaardigden zi j11 van duizenden. . . . 

Dit is eigenlijl{ de eerste keer 111 de gesch:i.edem.s, 
dat de gez ameli jke werklozen zich hebben uitgesproken tege

�de werkloosheid en dat wij plannen willen maken om deze
._ werkloosheid

--------
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- 2 -lwerkloosheid te bestrijden. Wij hebben toch niet gevraagd 

\ 
om werkloos te mogen zijn. Wij willen werken opdat v1i j als
werkers ook recht hebben op de profijten va1, v1at wij hel
pen produceren. 

Ik verklaar deze conferentie voor geopend en geef het 
woord aan ZIJLSTRA, voorzitter van het Werklozen Comite 
Veendam. Allereerst wil ik echter ook nog even speciaal 
welkom heten, afgevaardigden en delegaties van werklozen
comite's uit Amsterdam, Rotterdam, Zaandam en Weerdinger
mond. Hartelijk applaus. 

ZIJLSTRA tQ_t Veendam sprak ongeveer als volgt: 
rien en. Dat wij hier heden in zo grote getale bij

een zijn is prachtig, maar ons doel is, te geraken tot een 
groter doel. Ik ben, als ik me eerst even aan U mag voor
stellen, maar een doodgewoon arbeider, ik ben gehuwd, ik 
ben vader van een paar kinderen en ik ben ook werkloos. 
Ik kan daarom zo volkomen verstaan wat het zeggen wil werk 
loos te zijn. Sommigen van ons lopen in Overbruggingssteu· 
andere krijgen steun in de vorm van Sociale bijslag en 
weer anderen zijn in de D.U.W. Maar allen zitten wij in 
moeilijkheden omdat wij niet weten hoe we de gezinsverzor
ging ter harte moeten nemen in deze dure tijd met het wei
nige geld wat we thuis kunnen brengen. Wij willen daartege 
actie voeren. Ik weet dat er vele personen, die in dezelf
de omstandigheden als wij verkeren, niet willen deelnemen. 
Sommigen omdat zij menen dat er toch niets aan te veran
deren is, anderen omdat zi jl,fouti ef worden voorgelicht 
door vakbondsbestuurders en pers, maar wij weten ook, dat 
wij de steun hebben van vele duizenden in het land die e
venals wij werkloos zijn en bovendien van vele duizenden 
kleine middenstanders. 

Wij herinneren ons, en vooral de iets ouderen onder 
ons weten dat maar al te goed, de tijd van voor de laatste 
wereldoorlog. Toen was het lang niet prettig om werkloos 
te zijn, maar dat is het nu ook niet. Ik ben thans een van 
de 200.000 werklozen die ons land momenteel telt. Waarom? 
Omdat ik dat zelf zo graag wil?. Neen vrienden, dat toch 
zeker niet. 

Toen wij voor enige jaren terug ons gemeenschappelijk 
verzet hebben tegen de indringers die ons onze vrijheid 
hadden ontroofd, waren wij een. Wij hebben allen ons best 
gedaan. Persoonlijk heb ik medegewerkt en heb 6 maanden 

� een onderduiker opgeborgen in mijn huis. Ejn toen eenmaal 
de tijd van de bezetting voorbij was, meenden wij allen 
dat het nu beter zou worden. Nou, wat daar van terecht 
gekomen is hoef ik aan U niet te vertellen. I.iaar niet alle 
zijn er zo bekaaid afgekomen als wij. Neem b.v. de mensen 
die toen hard schreeuwden voor de radio, dat wij toch voo_ 
al ons best moesten doen en dat Nederland zo arm was. 
Men kan toch niet van ons zeggen, dat wij ons best niet 
hebben willen doen om Nederland uit het moeras te helpen. 
Was het toen niet zo, dat buitenlandse journalisten van 
ons schreven dat er in Nederland aangepakt werd en spraken 
zij hun bewondering er niet over uit dat er hier reeds zo 
veel was tot stand gebracht?. En wat is het resultaat ge
weest van onze goede bedoelingen en onze bereidheid en van 
deze harder werk campange ?. Dat we werkloos zijn. Ter
wijl de meesten van ons toch nog lang niet versltten zijn, 
neen, zelfs nog in de vmlle kracht van het leven staan. 
Wat is daarvan weer het gevolg?. Ledige beurzen. De vrouw 
kan niet kopen wat ze toch dringend nodig heeft en de 
winkelier, de bakker, de slager, allen ondervinden de te
rugslag omdat wij nu eenmaal niet kunnen uitgeven wat we 
niet hebben. Waarom zijn we dan werkloos1. Voor wie ?. 
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We zullen er maar niet verder op ingaan. 
Zoals ik reeds heb gezegd, ben ik een van de 200,000 

werklozen die ons land momenteel telt. Weet en bedabkt 
men wel, dat dit een zeer groot aantal is?. 200.000 per
sonen, in vele gevallen vaders van gezinnen, waarvan som
mige in 11de11DUW werken. Er zijn n .1. ook nog verschillende 
soorten DUW-en. Zo bestaat er tegenwoordig DUW I, DUW II, 
en misschien ook nog wel een DUW III. Het is daartegen 
dat wij verzet aantekenen omdat ook�daar reeds weer met 
verschillende maten gemeten wordt. 

Ook zijn er verschillende personen die in de z.g.n. 
overbruggingssteun lopen en anderen die lopen in de Soci
ale bijslag regeling. Ik ken ze natuurlijk niet allemaal, 
maar een ding weten we ook allemaal, dat naast de gezinnen 
die hierbij betrokken� zijn, vooral de kleine midden stand
de dupe wordt. De gro e winkeliers en winkelconcerns redden 
zich wel, maar het Zijn de kleine winkeliers die de dupe 
word e:ro. 

0ok is er nog een categorie die voor helemaal nËets
in aanmerking komt. Die om een of andere misdraging van 
alles zijn uitgesloten. We zullen er ons maar niet in ver
diepen waar die mensen van moeten leven. 

Het is een ellendige toestand geworden voor de werk
lozen of voor hen die het dreigen te worden. En wat willen 
wij nu?. Wij willen geen nieuwe organisatie naast de reed 
bestaande. Wij willen slechts dat de mensen die aan de tou 
tjas trekken, zich ook eens met ons bezig houden. Als dood 
gewoon Christelijk arbeider, georganiseerd in de Christe
lijke vakorganisatie, heb ik mij tot taak gesteld iets te 
doen voor de werklozen. En met mij hebben gelukkig ver
schillende andere personen zich die taak gesteld. En wij 
weten dat wij daarmede niet alleen de steun hebben van de 
werklozen doch vooral van hunne; gezinnen. Nemen wij b.v. 
even aan dat iedere werkloze een gezin heeft bestaande uit 
man, vrouw en een kind. We komen dan al tot het respec ta
bele aantal van 600,000 slachtoffers, waarvan 2/3 deel 
vrouwen en kindren. _Is het nu verklaarbaar dat wij vrasen

_. 

om 10 % verhoging van de steunnormen 'L-
Denken wij verder eens even aan de jeugdige werklozen 

Wat hebben deze jonge mensen voor toekomst ?. Is het niet 
treurig dat deze jonge vaardige mensen aan vader of moeder 
moeten vragen om enig zakgeld ? • Zij willen toch ook graag 
in de gepmeen schap opgenomen blijven. Zij willen ook wel 
eens een cigaretje. Sommige van hen hebben verkering of 
zijn verloofd en willen ook eens met meisje of verloofde 
uit. Maar dan moeten ze eerst een paar centen Zal{geld vra
gen aan vader of moeder die het lang niet altijd zelf heef 
vooral niet als -zader ook werkloos is. En wat kan het ge
volg zijn als vader of moeder aan deze zeer gerechtvaardig 
de wens niet kunnen voldoen?. Denk eens aan de misdrijven 
die als klare voorbeelden de laatste tijd in de dagbladen 
voorkomen. Vandaar, dat wij ook als eis hebben gesteld om 
de overbruggJimgssteun geen 13 weken maar 21 weken te doen 
duren. 

Reeds enkele jaren worden de werklozen rustig gehou
den en stee.ds maar weer in slaap gesust met de belofte 
van de z.g.n. Werltlozenwet. Deze wet, die in 1949 reeds 
is aangenomen, is nog steeds niet in werking. 1"/ij hebben 
er op deze manier niets aan. En dan dient men, als men zo 
de dagbladen eens doorleest, er toch ook nog rekening mede 
te houden, dat er steeds meer werklozen-komen. Deze zullen 
zich ook bij ons aansluiten want ook voor hen zal de werk
loosheidswet geen verbe:bering brengen. _Deze wet bevat n.l 
de bepaling dat zij niet geldt voor personen die voor 30 
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\ /Juni a.s. werkloos waren. Deze moeten zich dan waarschi jn
li jk maar zelf redden. Wij zien dus, dat wij alleen maar 
geschikt zijn om hard te werken om daarna aan de kant ge-

> zet te worden. En als ik dan denk aan de kleding van mijn
kinderen, aan al hetgeen zij zich moeten ontzeggen, alleen
omdat ik graag wil werken doch men mijn arbeidsprestatie
niet meer nodig meent te hebben, dan kan ieder zich voor
stellen, dat ik niet stil kan blijven berusten. En dan is
het ook verklaarbaar, dat velen zich evenals ik willen

k verenigen. Gelovi& of niet-gelovii; georganiseerd of niet
georgani seerd; Pr'testant of Rooms Katholiek; socialist of
communist, wij allen hebben begrepen dat er iets niet in
orde is. Wij horen hiet niet bijeen te zijn. Wij horen op
de bouwwerken, scheepswerven, landerijen, fabrieken en
werkplaatsen waar onze handen productieve arbeid kunnen
verrichten. Een ieder van ons klaagt eigenlijk. Waarom?.
Toch Di6t omdat wij zo graag willen klagen. Neen vrienden,
alleen omdat we werkloos zijn. En laat dan ooknde leden
in het Parlement bedenken dat wij hen ook mede hebben ge
kozen en daarom vragen wij van hen dat zij zich onzer eens
zullen willen herinneren.

Daartoe is echter nodig, dat wij gezamt31.ijk deze actie
voeren. Er moet werkgelegenheid komen. Er is werk genoeg.
Denk alleen maar even aan de woningbouw. Er moet gewerkt
worden. Er moeten woningen komen. Wat is nu logischer
als dat wij, die niets liever willen, medehelpen dat deze
woningen er komen. Men is zo gauw geneigd om te zeggen:
11 Er is geen geld 11• Nu vrienden, dat weten wij wel beter.
Er worden jaarlijks millioenen, neen milliarden uitgege
ven voor bepaalde doeleinden. En als ik zeg voor bepaalde
do el einden dan weet ieder wel wat ik daarmede bedoel.

Y Er zijn gebieden of terreinen die ontgmnnen moeten worden
of die herontgonnen moeten worden. Er is op zeer veel
plaatsen äin ons land geen deugèeli jke waterleiding of
electra. Denk eens aan de d�ooglegging van het IJsselmeer
Daarmede zouden duizenden mensen geholpen zijn. Daar is
echter steeds geld voor nodig. Maar we weten immers vrien
den dat dit geld er wel is. Denk maar aan de 2 milliard
gulden voor Defensie. Is het een wonder dat zich zoveel
kleine midden standers achter ons scharen en ons steunen

IC • in onze strijd ?. Neen vrienden, dat is geen wonder, want
onze strijd is ook hun strijd. Maar het bewijst tevens,
dat we niet alleen staan in onze strijd. Wij kunnen immers

aantonen dat er geld is. Denk alleen maar aan Hoogeveen,
Jubbega en Houtigehage. Zo zijn er nog vele voorbeelden 
waarn�e werklozen zelf werk hebben opgezocht en tem uit
voer Rebben gebracht. Zo lees ik in de werklozencourant 

� uitgegeven door het werklozencomite te Zaandam het volgend 
bericht. (Spreker leest een berichtje voor uit dbt blaadje 
en brengt tot slot hulde aan de afdeling Zaandam. Luid 
applaus. Spreker vervolgt: 

� Het is noqdzaak dat wij als werklozen ons verenigen. Wij 
mo etën.Ook anderê werklozen overtuigen van de nÜOdz aak om 
zich bij ons aan te sluiten. Wij kunnen dat o.a. doen door 
met andere mensen te praten bij de DUW, de stempellokalen, 
de lokalen van Sociale Zaken en door huisbezoek. En laten 
wij er dan vooral op wijzen dat wij geen nieuwe politieke 

�partij of vakbond wensen. Het is een leugen, dat er bij on 
'•uitsluitend communisten aan de touwtjes trekken. Het is 

echter een harde waarheid dat wij ons hoofd niet zullen 
buigen voor de grote bazen. Wij als Christelijke mensen 
moeten medewerken om de werkloosheid te bestrijden en mede 
werken opdat wij niet weer in de positie komen van voor de 
oorlog. En hoewel ik niet wil ontkennen dat het toen erg 
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was, wil ik toch even aantonen dat het ook vandaag geen 
pretje is. Wat men in die tijd voor een bedrag van F.15,
kon kopen kwam overeen met hetgeen men vandaag voor een 
bedrag van ruim F.53,- kan kopen. En ik vr U, wie van U 
kan een bedrag van F.53,- thuisbrengen uit de DUW, de Over 
bruggingssteun of van.de Sociale Bijslag?. Dat is touh wel 

Y iets dat het overdenken waard is. 
Er is herhaaldelijk tegen ons gezegd, Nederland is 

arm en jullie moeten allen medehelpen om de kar weer uit 
de modder te halen. Dat wilden wij wel. En wij hebben mede 
gewerkt om de kar weer uit de modder te krijgen. En wat 
doet men nu MEim met ons?. Men stuurt ons de laan uit 
en wij kunnen naar de DUW gaan of wij worden opgenomen 
in de Overbruggingsteun of in de Sociale Bijslag regeling. 
Laten de organisaties gerust zijn. Wij willen hen niet in 
de wielen rijden. Maar het is zo, dat wanneer een werkloze 
een vinger op de wond legt, hij wordt uitgekreten voor een 
commµnist. En men zegt van ons, dat wij communisten zijn 
of ons voor het communistische karretje hebben laten span� 
nen. Inderdaad vrienden, wij hebben ons voor een kar ge
spannen, niet om de communisten uit de modder te halen, 
maar om de werklozen te helpen. En ik durf hier als•belij-
dend Christen te verklaren, dat de communisten de slecht
ste trekkers voor deze kar nog niet zijn. (Een zeer luis

applaus, waaruit bleek dat er vele communistisch georien
teerde personen in de zaal zaten). 

� Wat het N.V.V. haar leden aandoet op dit terrein is 
gewoon verschrikkelijk. Dit N.V.V. bestaat het om hun le
den die zich, omdat zij werkloos zijn, bij ons aanslui'ten 
te royeren als lid. Het is toch verklaarbaar dat deze men
sen die alle dagen werkloos zijn en verkeren in kringen 
van personen die werkléh.os zijn, zich aangetrokken gevoelen 
tot hun mede-werklozen. Wij verwachten dan ook dat de 
N.V. V.-ers hier aanwezig, de schouders onder onze kar wil
len zetten. Wij moeten echter alle mogelijke personen
hebben om ons te steunen in onze strijd. Hoewel ik zelf
alle dagen de zegen afsmeek, hoop ik toch, dat ook de men-

� sen die God niet kennen, ons zullen helpen in onze strijd. 

\
Wij willen niet tegen de bestaande vakbonden optreden. 
Wij willen slechts een voortdurend beroep op de vakbewe
ging doen om hen wakker te schudden voor het moeilijke 

\ 
probleem van de stee ds erger wordende werkloosh'eid. Waar
om hebben de georganiseerde vakbondsleden wel iets te zeg-
gen in Unie-verband em wij niet ?. Omdat wij werkloos 'zijn 
Wij vragen van de hier aanwezige georganiseerde arbeiders 

\.,dit probleem aanhangig te maken in hun vakbonden. En wijs 
er deze vakbondsbestuurders vooral op, dat wij niet naast 
hen maar met hen deze problemen willen oplossen. Yli j wil-
1 en alleen een samenbundeling van alle werklozen opdat \'Tij 
gemeenschappelijk met alle vakorganisaties een zo sterk 
mogelijk argument kunnen aanvoeren voor onze lotsverbete-

" ring. onze handen willen werken. (Applaus) 
,,-, Wij hebben het plan om een cQ.urant uit te geven om daar

mede zoveel mogelijk personen te kunnen bereiken. Hiervoor 
hebben wij reeds de steun van zeer vele middenstanders 
verkregen. Deze medewerking was zo spontaan en zo groot, 
dat wij zelfs de advertentie colportage hebben moeten 
stoppen. Wij willen in de courant geen hoogdravende poli
tiek bedrijven, dovh wij willen daarin aan de mensen tonen 
dat er werklozen zijn en dat deze noden hebben. 
Hiermede bereiken wij dan in de verschillende plaatsen de 
werkende arbeiders, de kleine middenstanders, de kleine 
boeren en tuinders enz. En voor alles roep ik U allen op 
"Strijdt mee". Wij zullen wel voorgaan. De strijd, onze 
strijd, Uw strijd, zal niet eindigen voordat de kar geheel 

h uit de modder is getrokken. ( Luid applaus). 
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l" Na deze zeer lange en over het algemeen zeer onsamer 
hangende en zeer naieve rede, werd door de voorzitter Dl 
VRIES mededeling gedaan, dat er schriftelij�e sympathie
betuigingen waren binnen gekomen van een bouwbedrijf te 
Utrecht; van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vrouw ei 
Beweging en van de afd. A.B.W.B. te Den Haag. (Applaus) 

1. Vervolgens werd-het' wooro�egeven aan een onbekend 
gebleven persoon, die mededeelde dat hij bouwvakarbeide: 
was in Jubbega,· lid van het N.V. V. en voorzitter van he· 
werRlozencomite van J�bbega. Deze sprak ongeveer als 
volgt: 

. Als ik zo de verschillende reacties naga die wij t1 
� weeg hebben gebracht, dan geloof ik dat ik mag zeggen d1 l\ wij op de goede weg zijn. Persoonlijk heb ik een schrij1

ontvangen van mijn districtsbestuurder van het N.v.v., 
waarin hij mij aanraadde er nu maar mee uit te scheiden 
want anders - - - - - - - -. Ik heb hem geantwoord dat .
er zeer gaarne reeds morgen mee uit zou willen scheiden 
als hij mij wilde beloven dat het N.V. V. morgen onze st: 
zou willen overnemen. En vrienden, ik zou jullie willen 

) 

oproepen om de strijd met ons te voeren ondanks provoca1 

en bangmakerij. Wij mogen aannemen dat de vakbonden wel 
even geschrmkken zijn van onze actie en dat Zij onze
strijd zullen trachten te breken omdat zij een gevaar z: 
in onze verbondenheid. 

Mijn collega uit Veendam kreeg een boodschap om op l 
' Y kantoor van de Districtsbestuurder van het N.V. V. te ko· 

men. Hi · is n.l. net als ik ook in het N.v.v. eorgani
seerd. Daar hij vreesde even in moeilij heden te zullen 
geraken met Zijn houding, zag hij daar bepaald tegen op 
Hij had echter nog voldoende tijd om mij van deze boods 
te berichten en hij heeft mij om raad gevraagd. Ik heb 
hem advies gegeven en hem verteld wat mij persoonlijk w 

.,.. overkomen en wat ik als antwoord had gegeven. Hij is da 
1
• na inderdaad op het kantoor geweest en het gevolg is ge

weest dat hij mondeling als lid van het N.v.v. is geroy, 
eerd. Wellicht heeft de bestuurder van het N.V..V. daarb! 
in het geheel niet de consequenties van zijn daad overz: 
want welk gevaar schuilt hierin ? . Dat ik, als ik een 1 1 

van het N.v.v. royeer, deze stuur in de richting van de 
E.v.c. Op die ma.nien speelt men zelf de Gommunisten in 1
kaart. En nu wil ik onmiddellijk zeggen dat ik niets te1
communisten heb, voor zover het onze strijd betreft. Wru
waren het niet, op verschillende vergaderingen, juist d
communisten die opkwamen voor de belangen van de werklo:
Ik roep U daarom allen op om eendrachttg met ons de str:
te blijven voeren tot er geen enkele werkloze meer over

7 in Nederland. (Luid applaus). 
Vervolgens werd als spreker aangekondigd een zeker 

BOERTIEN uit Hoogeveen. Hij sprak ongeveer als volgt: 
Aanwezigen. Ik wil U iets vertellen over de DUW. En dan 
zou ik willen beginnen met een vraag aan U, n.l. of U h 
verschil kent tussen het tegenwoordige DUW-s�steem en d, 
vooroorlogse werkverschaffing. Neen vrienden, er is gee: 
enkele verschil. De DUW-arbeider van tegenwoordig wordt 
beschouwd als werkloos en meteen als rechteloos. Wannee 
we de toestand in de DmY bekijken, dan is het zo, dat. 
daar een basisloon wordt betaald van R:l.60.- per lilur, me· 
een koploon van F .o. 72 per uur. Dit laatste kan men ech' 
vrijwel nimmer behalen. En nu heeft men dat op papier w 
allemaal mooi in elkaar gezet maar wanneeê ik mijn loon,
za4kje bekijk en dat van mijn mede-arbeidrs, dan blijkt 
dat de mee sten niet hoger kom en dan 60 cent per uur. r.131 
vrienden, wat betekent nu een uurloon van 60 cent?. ! 
De vrouwen weten bijna niet wat ze er a11emaa1 voor moe 
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kopen. Dit loon is dan absoluut te laag en wij stellen 
daarom als eis een loonsverhoging van 10 cenft per uur 
voor DUW arbeiders. En wij weten het maar al te goed 
vrienden hoe groot het jaags�steem in de DUW is, zodat 
men niet bang behoeft te zijn dat er niet voldoende ge
presteerd wordt. Daar zorgen de opzichters en inspecteurs 
wel voor die op die manier ook weer proberen promotie te 
maken. En heb je nog eens hetvlef om een opmerking daar
omtrent te maken dan bestaat er een zeer grote karn}, dat 
je overgeplaatst wordt naar een moeilijker object of dat 
je geschorst wordt. Nu heeft men tot overmaat van ramp 
ook nog vlug even de bepaling in het leven geroepen dat 
een DUW-arbeider niet mag staken. Dus ook dat recht is je 
ontnomen omdat je werRloos bent. Maar vrienden, die bepa
ling is een aantasting van het stakingsrecht in Nederland. 
En kameraden, w�nneer wij over de DUW-objecten spreken, 
dan denken wij daarbij onmiddellijk aan de gezinnen van 

e DUW-arbeiders. Hoe zou het toch wel gaan in de gezin
nen van deze men sen 'L Nu vrienden, ik kan U dan vertel
len dat ik de gehele winter in de DUW heb gewerkt en dat 
ik daar steeds een loon heb kunnen halen van ongeveer 
F.32,- a. F.34,- per week. Toevallig heb ik de laatste
week een loon van F.42,- kunnen behalen maar dat was dan
ook de allereerste keer. En nu zal ieder het met mij eens
zijn, dat het niet mogelijk is tegenwoordig een huishou
ding te doen van een dergelijk bedrag. Wat is daarvan dus
het gevolg, Dat er niet anders gekocht kan worden dan het
allernoodzakelijkste eten en drinken, maar dat ·er nimmer
geld is voor aankoop van een laken, een sloop, een deken,
neen nog niet van een handdoek. Een voorbeeld daarvan wil
ik U even vertellen. Toen wij kort geleden van ons werk
object kwamen passeerder wij een militair kamp. Daar lage
aan de kant van de weg een grote stapel wollen dekens.
Een maat van mij, die naast mij reed, zeide: "Wat zou ik
daar toch graag eens vier dekens van hebben. Dan kondEn
mijn kinderen ook eens lekker warm slapen". Hij was na
tuurlijk en eerlijke arbeider en heeft de dekens laten
liggen, maar ik vertel U dat maar even om U te tonen hoe
hoog de nood is gestegen in de gezinnen van ons, DUW-ar
beiders. En daarom is het ook niet onbegrijpelijk dat er
bij ons in Hoogeveen zoveel personen de kwitantie voor de
electriciteit onbetaald hebben gelaten .

En als wij dan aan de jeugd denken, dan is het nog 
erger. Wat moet er van onze kinderen worden ? . Ik weet 
dat er veel wordt gedaan voor de gezondheid van de jeugd. 
Er zijn gezondheidscommisies waar de jeugd wordt onder
zocht en waar adviezen worden gege-uen omtrent de opvoerin 
van de ge� ndheid van de kinderen. Er wordt geadviseerd, 
geef Uw kinderen vis te eten, geef ze vlees of laat ze 
veel Fruit eten. Dat is zo gezond. Maar vrienden, wie van 
U ziet kans om van het loon van een DUW arbeider ook nog 
vis, vl��s of fruit voor de kinderen te kopen?. Dat kan 
immers niemand in de tegenwoordige tijd. Het is dan ook 
voor mij in het geheel niet onverklaarbaar, dat er in 
Hoogeveen zoveel van gevallen van t.b.c. voorkomen. 
De woningtoestanden zijn in vele gevallen in Hoogeveen 
allertreurigst en ik raad ieder aan , die aan mijn woorden 
twijfelt, eens een kijkje te komen nemen in de woningen 
van de arbeiders in Hoogeveen. U kunt dan ook meteen eens 
in de linn·enkasten kijken. Is er dan ge en werk in Hooge
veen ?. Jawel kameraden, er is werk volop mn Hoogeveen. 
Denk b.v. aan de waterleiding .. Men haalt bij ons in Hoo
geveen het water uit de wijken. Nu is dat op zich zelf 
al niet erg zindelijk, maar het wordt nog veel erger als 
er, zoals de vorige zomer gebrek aan water komt. Er moe
ten dan in die wijken putten gegraven worden om nog wat 
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water te kunnen krijgen. En van dat kleine beetje drab-
bige water moet dan maar geleefd worden. En men spreekt
dan over volksgezondheid. Er werd dan ook geprotesteerd
tegen deze watervoorziening en ge�raagd werd om drink
water uit andere plaatsen aan te voeren. Dit ging achter
niet erg vlot, totdat de arbeiders de koppen bij elkaar 
stalren en van het gemeentebestuur afdwongen dat er drink
water uit andere plaatsen aangevoerd moest wordem. Toen 
werd er water gehaald. 

En kameraden, er wordt tegenwoordig veel gepraat over 
opheffin� van de loonstop. Ik acht het bodig dat wij ons 
ook met dat onderwerp bezig houden. Want wat mogen we ver
wachten als de loonstop eens wordt opgeheven?. We weten 
allen dat er geen enkele werkgever is die een loon be
taal�, wat li�t boven het voor dat werk vastgestelde loon.
Wat zal nu het gevolg zijn als de loonstop wordt opgeheve 
Dat de jeugdige werklozen, die geen gezin hebben te onder-
houden en die toch ook wel eens iets willen verdienen, 
zich bij de werkgever gaan aanbiedenvoor lonen die ver be 
neden de minimmm grens liggen die een arbeider met een ge
zin moet verdienen. En de fabrikant of de ondernemer zal 
er wel bij varen . 

Er is destijds voor de radio veel gepraat over de be
staan s zekerheid van de wieg tot aan het graf. Nou kame
raden, ik vraag jullie wat er van terecht is gekomen. 
Maar wij zijn op de goede weg en wij moeten blijven strij
den. En dat wij in onze strijd niet alleen staan blijkt 
wel uit de vele sympathiebetuigingen welke het comi te 
uit geheel het land mocht ontvangen. Daarom kameraden, 
strijdt mee. (Luid applaus). - Hierma werd het woord gegeven aan een zekere KLOMP 
uit Hoogev�en. Hij sprak over de kleine boeren en kleine
middenstand. Van zijn rede was niets te verstaan daar de
man in het dialect en veel te vlug spra�. Hij kreeg dan 
ook slechts een beleefdheids applausje, want in de zaal 
had men hem ook vrijwel niet verstaan). 

Vervolgens werd het woord genomen door de voorzitter
die ongeveer als volgt sprak: 

Conferentie; vrienden. Wij hebben nu verschillende 
sprekers beluisterd en nu zou ik graag willen vragen: 
hoe komen wij uit de werkloosheid. Bij ons in Jubbega was
een groot gedeelte werklozen. Wij hebben de koppen bij el
kaar gestoken en wij hebben het aangedurfd om een verga
dering uit te schrijven. Tevoren hadden rij ons verzekerd 
van de steun van verschillende kleine middenstanders. Voc
étt.e vergadering hebben wij alle mogelijke personen uit g 
nodigd zoals B. en W. ; sportverenigingen; plaatselijk be
lang, vakverenigingen e.d. Daar hebben wij besloten, on-
danks de afwezigheid van het �ollege van B. en W. om ons
lot in eigen hand te nemen. Een kleine delegatie is naar
B.en W. gegaan en heeft werkobjecten aangewezen en ge
vraagd om toestemming voor deze werken. Dit ging niet er;

)';.vlot. To en is een grotere delegatie gegaan. Ook to en wer 
·het op de lange baan geschoven. Toen is er een nog grote 
delegatie gegaan en toen kon het gebeuren dat het in ord
kwam. Wij zijn thans allen aan het werk, ook de jemgd. 
En daarom is het mijn overtuiging, dat wij, als Tiij maa 
voldoende krachtig argumenteren en onze argumenten kract
bijzetten met grmte delegaties, mede kunnen werken om dE
werkloosheid in ons land te bestrijden, en om deze gehe 
op te heffen. Wij mogen daarbij echter in geen geval de r: jeugd vergeten. Het comi te, zoals dit hier voor U zit hi

� 
· gemeend een petitionnement ter tekening bij U te moeten 

laten rondgaan, welk petitionnement daarna aan de kamer 
, , der staten Generaal zal worden gezonden. (Luid applaus) 

)o 
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Het lijkt mij het beste dat er dan eerst een pauze wordt 
gehouden waarin U gelegenheid hebt het petitionnement te 
tekenen en waarin het bestuur meent aan U allen een kop 
koffie te moeten aanbieden. Verder zal na de pauze gele
genheid worden gegeven tot discussie en ik verzoek de 
personen die hiervan gebruik willen ma.ken, zich schrifte
lijk bij het comite op te geven. 

plm. 10 minuten later werd een groep Slikken-arbei-
ders, die van het werk kwamen, door een zeer hartelijk 
applaus welkom geheten. Zij voerden een spandoek mede 
bij hun intrede in de zaal, waarop vermeld was: 11 SLIKKEN 
ARBEIDERS, EISEN WERK VOOR ALLEN 11

• 

�<"""' ra de p.puz e kwamen aBtereenvolgens verschillende in 
de zaal aanwezige personen op het podium en spraken de 
vergadering toe. 

V..• Het uommuni sti sch raadslid BUITENKAMP uit Appingedam 
bracht de groeten over �XEX de plaatselijke centrale van 
de E.v.c. uit Appingedam. Hij zeide voorts, dat hij iets 
wilde zeggen voor de gesteunden . De sociale bij stand is 
slecht. Met een loon van F.27,- per week worden de gesteun 
den naar huis gestuurd. De brandstoffentoeslag is onvol
doende en de vacantieregeling in de bouwvakken is slecht. 
Ook het vraagstuk van de vacantiebonnen moet aan de orde 
worden gesteld. De reactie zegt, de vrouwen snoepen te 
veel. Ik heb echter meer respect voor de vrouwen als voor 
LIEFTINCK, die zegt, ik moet meer hebben. Als hij wist 
hoe de toestand was, dan zou hij zeggen, Zij zijn beter 
dan ik. De eenheid is broodnodig en de slag om het bestaan 
moeten wij winnen. (Applaus) 

De volgende spreker was een arbeider uit Franeker. 
Deze zegt, wij hebben in Franeker fouten gemaakt·, maar he"

gemeentebestuur heeft ons misbruikt. Wat was n.l. het ge
val. In Franeker was een object wat bestemd was om door 
onvolwaardige arbeiders te worden uitgevoerd. Nu heeft 
men het bestaan om bij dit werk ook volwaardige arbeiders 
te plaatsen. In plaats van het voor onvolwaardigen gelden
de loon van 27 gulden per week heeft men hierop een toe
slag gegeven van 25 % en dit loon gebracht op F.31,60 per 
week. Er is toen een delegatie naar de Burgemeester DIJK
STRA gegaan, maar deze beriep zich op de Minister en zeid 
dat deze lonen alleen toepasselijk waren op gebrekkige 
arbeiders. Wij hadden toen dadelijk een werklozencomite 
moeten oprichten. maar wij hebben dat niet gedaan en dat 
was onze fout. Kameraden, ik spoor U aan de eenheid te 
bewaren.

� Vervolgens sprak een werkloze uit Rotterdam, die daar-
na zegt, dat de delegatie om vier uur dien morgen met 10 
personen is gestart. Hij brengt hulde aan de arbeiders in 
Höu:bigehage, want de actie van .deze arbeiders is een stm
mulans geweest voor de Rotterdamse werklozen. Wij hebben 
een krantje ui tp;egeven i6Daama WERK EN BROOD Wij zijn fix 
daarbij begonnen met een oplage van � De volgende wee 
hadden wij reeds ].QQ.O., terwi j 1 nu ee'fl oplage van .5.000 al 
te klein is gebleken. Wij moeten eisen een verhoging van 
de steunnormen met 10 %; opname van alle werklozen in de 
werkloz enwet; geen controle, zoals in deze wet wordt voor 
gesteld, om enige uren per dag thuis te moeten zitten; 
verstrekking van kledingtoelage eens per drie maanden of 
verstrekking van gratis kleding; verst�ekking van goedko
pe levensmiddelen; uitbetaling van kolentoeslag ook in de 
zomermaanden; steunuitkering ook voor jeugdige werklozen 
die geen kostwinners zijn, en uitvoering van woningbouw 

(,, en reparatie van krci>twoningen. 
Wij hebben Burgemeester en Wethouders laten weten, 
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dat er nog verschillende bouwobjecten klaar liggen, maar 
B. en W. gaven te kennen dat de uitvoering daarvan min
stens vijf jaar zou moeten duren. Wij kunnen het echter
in drie jaar. (Applaus)
Een mataalarbeider uit Rotterdam zegt, dat de regering
zien te en de eenheid van deze actie te letter zal lopen.
H waarschuw

Mevr. BROUWER- DE HAAN ui u e�, zegt, de arbei-
1 dersvrouw moet rondkomen met het beetje steun dat de man 
haar in de hand stopt. Wij willen onze kinderen schoenen 
en klompen kopen, maar wij hebben geen geld. Toen ik met 
mijn zoontje van vier jaar bij de groentenkar stond wees 
hij op de kar naar een troL_banan�n. Hij vroeg toen: "Moe
der wat zijn dat voor dingen '?11

• Omdat ik geen geld had
kon ik hem geen bananen kopen. Bananen zijn er voor arbei
derskinderen niet. Onze linnenkasten zijnleeg en wij heb-
9en geen lakens op bed: tij wekte op om te blijven strij
den voor werk eb brood. (Applaus). 

Vervolgens een communistisch raadslid uit yeendam 
wekte alle aanwezigen op om naar de raadsvergaderingen 
te gaan waar de belangen van de werklozen besproken worden 
Ik moet helaas vaststellen, zeide spreker, dat de tribune 
altijd leeg is. Dan moet de plaatselijke pers het opnemen 
in de couranten en dan kan ieder zien dat de communisten 
vechten voor de belangen van de arbeiders. (Applaus) 

Vervolgens een arbeider uit Leeuwarden. Hij zeide: 
In Leeuwarden heeft de reactie geprobeerd de bussen 

te verbieden om arbeiders naar deze bijeenkomst te bre�gen 
om belangrijke besluiten te nemen. Wij moeten zorgen dat 
de fakkel die hier ontstoken wordt, wordt overgebracht 
naar de werklozen die hier niet aanwezig zijn. Alle werk
lozen moeten worden opgeroepen om met ons te strijden. 
Applaus. 

?- Een arbeider uit Stads-Musselkanaal zegt, dat de ob� 
jecten voor het werk liggen bij ons voor het grijpen. De 
kaden, de zwembaden, een rioleringsplan in de Kopstuk
ken, zeven scholen moeten worden gebouwd, enz. Er Zijn 
1329 werklozen waarvan 42 werkzaam zi n in de DUW. Kame
ra en, ik roep U allen op om deze actie te steunen. Steun 
trekkers, wij willen werken en-wij zullen nu beginnen. 
De werklozencomite's geven een DUW-knant uit. Steunt deze 
lêrant, opdat pok aan de DOW-leiding eisen gesteld kunnen 
worden. Ook moet ern sti -�e aandacht worden besteed aan de 
j�gdige werklozen. Kameraden, stelt Uw eisen en met ver
heffing van stem, schreeuwde hij de zaal toe: De wet op 
Schutzhaft is er door. Ik roep U op tot krachtige strijd 
voor de vrede en tegen de oorlog. (Deze spreker was bij
zonder fel). 

De volgende spreker is een C.P.N. raadslid uit de 
'f' gemeente Weststellingwerf. Hij zee;t, dat de reactie gepr1 

beerd > eeft om hem de nek om te draai en, door hem op een 
werkobject af te zonderen van de andere arbeiders. Ik mo 
de arbeiders geen �oorlichting geven, men was mij niet rn 
nodig. Ik ben nu werkzaam gesteld op een object te Volle 
hove bij Giethoorn, maar 000k daar zijn de arbeiders sle 
ven en nu hebben de arbeiders van het object Vollenhove 
mij juist als afgevaardigde naar deze conferentie gestut 
Een arbeider op het object Vollenhove vrerd door een op
zichter in het gezicht geslingerd 11jij hebt niet te denk, 
maar wij denken. voor jou 11• Door dit alles stijgt de on
tevredenheid in Vollenhove. Ik roep U op de eenheid_ 1� e ·
waren en deze werklozencomite's met alle kracht te tn.j
ven steun en. (Applaus) . 

Vervolgens spreekt een zekere DEVRIES uit H o  ez n 
.§,appemeer. Hij meent dat er meer contact moet worël.en op 
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bouwd tussen de verschillende werklozencomite's in Neder
land. Zonder s�rijd komen we er niet en zonder goede con-
tacten evenmin. Wij hebben jn Hoogezand-Saunemeer 40 �er::,... 
sonen bi · elkaar waaru· · te Is hebben gevormd 
e dus van vijf personen.. Al deze comite s eleggen huis
kamervergaderingen. Meer personen moet� worden aangetrokk 
ken en meer kleine comite's moeten worden gevormd. (Applau 

Een N.V.V.-er uit 4rgsterdam vertelt dat zij heden
morgen met een bus met 30 personen naar hier zi n ekomen 
omdat dez tie z e rik . Als N.V.V.-er wil 
ik in alle opzichten medewerkem. Mijn bestuur zal ik be
treffende deze werklozencomite's wel antwoorden. Ik heb 
geen vertrouwen meer in mijn bestuur, die Januskoppen. 
Voor mij kennen ze wat. Ik heb meer vertrouwen in jullie 
dan in mijnbestuur. Wij moeten F.1,- per dag verhoging 
eisen voor alle steunnormen. Deze eis moet door alle va.k
eentrales gesteld worden. Wij moeten vanuit deze conferen
tie een vlammend protest laten horen tot Zijne Exellentie 
en hem duidelijk maken dat wij niet meer de werklozen Zijn 
van voor de oorlog (Applaus) 

Een vrouw uit Amsterdam, wil speciaal spreken tot de 
vrouwen. vv1j als vrouwen van de werklozen hebben een zware 
taak en wij moeten vechten voor verbetering van ons be
staan. Wij waren drie jaren getrouwd toen mijn man werk
loos werd. De fabriek van stofZlligers, waar hij werkzaam 
was, werd wegens wanbeheer gesloten. Daarbij zijn recher
cheurs met honden aan te pas gekomen. Wi ,i wonen op een zol 
d�amertJe voor F,20,- :per maand en woningen '!lorden nr::e:t: 
gebQ_uw� Wij vrouwen moeten in deze strijd niet achter de 
mannen maar voor de mannen gaan staan. (Applaus). 

Een Katholieke arbeider uit Amsterdam is verheugd XE 
hier zoveel samen te zien. Deze Noordelijke comite's zijn 
nog zeer jong maar het is moedgevend dat alle richtingen 
in deze comite's zitting hebben. Wij zijn net 30 personen 
uit Amsterdam gekomen. Wij waren F.150,- nodig voor de 
onkosten, maar daartoe hebben velen bijgedragen. Alleen 
van de winkeliers en marktkooplieden hebben wij F.225,
bij elkaar gebracht. Wij moeten overgaan tot een landelij 
ke conferentie en Amsterdam moet daarbij de leiding nemen 
De werkloz enwet is nog even uitgesteld. Dan moet het wets, 
ontwerp verworpen worden. Het moet van de tafel worden 
weggevaagd. (Applaus) • 

� I Mevrouw JNNSEN uit Amsterdam zegt, dat de vrouwen 
in cteze strijd nauw met de mannen verbonden zijn. De vrou 
wen van de werklozen kunnen niet rondkomen, want alles fflf 

wordt duurder. In Amsterdam is werk genoeg. Er is een gro 
tekort aan scholen. 3000 kinderen kunnen straks niet naa 
school. Laten ze maar woningen bouwen. De ratten lopen i 
de kamer bij ons en woningen worden niet gebouwd.(Applaui 

Barteri, van de K.A.B. uit Amsterdam deelt mede, dat 
hij op 23 Maart j.}. werkloos is geworden. Hij kwam toen 
eerst bij de bond, maar dat wisten ze al drie maanden da· 
ik zonder werk zou komen. Ik moet nu naar de D.U.W. waar 
ik per dag 33 meter grond moet verwerken. Maar de ver
schillende bouwwerken liggen te wachten. Wij moeten acti 
voeren want v

0
or de druk van de arbeiders moeten ze bui� 

gen. Wij moeten niet bij de pakken neer zitten. ( applaus 
Baron voorzitter van het werkloz enco · ' z e;t dat 

zij in outingehage met 1 arbei ers e actie zijn begor 
nen en dat deze actie via de gemeenteraad thans is door 
gedrongentot de tweede Kamer in den Haag. H!j zegt ook, 
dat zij uit lloutingehage een Zitting in de �weede kamer 
hadden meegemaa1{t, waar de communisten voor deze actie 
hadden gepleit, maar waar de P.v.d Arbeid-kamerleden er 
hadden gelachen. Deze lachende leden moeten verdwijnen 
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en plaats maken voor eerlijke arbeiders. Ik ben communist 
aar daarvoor schaam ik mij niet. De knevelwet is thans 

aangenomen, nu moeten de arbeiders in het concentratiekamp 
Alleen onze partijgenoten hebben gevochten tegen deze 

nevelr,et • 
.,-,,- l arends uit Beerta of Finsterwolde s reekt 

arbeid in .de s en. _ i J zegt at zij om vijf uur rno eten 
opstaan, dan anderhalf uur moeten fietsen en dan aan het 
werk. moeten. Het komt voor, dat zij slechts vijf en een 
half uur rust krijgen. Hij wekt de arbeiders op om niet 
langer achter de stoklopers aan te lopen doch hun eigen 
weg te volgen. De stoklopers eisen , dat er Zaterdags 
tot vier uur gewerkt wordt, maar wij moeten vasthouden 
aan 1 uur. Dan willen wij naar huis. En danwillen wij 
gewoon maandags weer aan het werk. Als wij allen elkaar 
de hand reiken dan kan dat,anders niet. 

\ Mejuffrouw Perdon uit Termunten zegt dat zij nog 
/ / nooit ·eerder on een ver aderi C!/3 ges roken heeft. Maar nu 

l 1.l zij wel sp:rek n. Zij wi an zeggen a aar ·man lid
) is van het N.V.V., maar dat dat geen beletsel mag Zijn 

t i- 1 

_,, 

( voor haar om zich niet bij deze actie aan te sluiten. Wij 
moeten nu met het schon..filL.veel nieuwe spullen hebben maar 

) 
wij kunnen niets l{rijgen. Laken_§l�?n-�!Qjj,en'zijn er niet 
meer in de kast en de kinderen hebben geen kleren meer 

, aan. Vader is immers werkloos. Wij hebben ook geen vol-

) 
do ende voedi,p.g meer voor onze kinderen. Zij besluit met : 
11 Een vo"ör allen en allen voor een". (luidt Applaus) 

Een arbeider uit Houtingehage zegt alleen, dat 
hun actie reeds diep is d.,'orged°röngefl en daarom wekt hij
alle aanwez1gen op om eengez1nd in deze actie voort te
gaan. 

Servaas, zeeman uit Rotterdam, zegt dat drie dui-
zend zeelieden in de laatste ()O"!'TI5g om het 1 even ·Zijn ge
komen, maar dat de dankbaarheid daarvoor aan de zeelui 
wel zeer gering iS. Wij worden als vodden behandeld en 
als wij om betere voorwaarden vragen worden wij de deur 
uitgeschopt. Je hebt ook kans dat ze je naar de collabo
rateur Oosting sturen en aaar wordt je er onmiddellijk 
uitgestuurd. De zeelui hebben het veel slechter dan voor 
de oorlog. Hij is niet georganiseerd maar hij wil deze 
actie toch zoveel mogelijk steunen.(applaus) 

Pult.;c.um. een jeu dige werkloze uit Houti� eha e 
zegt, da hij aan on ers euning •• 9 per week on vangt 
maar dat iemand beneden de leeftijd van 19 jaar geen cent 
krijgt. Dat leidt voor de jeugd tot verkeerde dingen. 
Een jongen beneden de leeftijd van 19 jaar Wil ook wel 
eens naar de bioscoop, maar hij moet altijd blijven staan 
omdat hij geen geld heeft. Erf wordt gezegd dat er geen 
geld iS maar voor d1 oorlog is er wel 2 milliard, daarvoor 
is er welgeld. Hitlier heeft de jeugd gebruikt voor de 
s.s. en hier lopen ze rond om de jeugd in Steun Wettig
Gezag te krijgen. In Nieuw Weerdinge loopt ook zo'n kerel
rond om jeugdige personen te zoeken voor Steun Wettig
Gezag maar dat leidt onherroepelijk tot eea derde wereld-

orlog. Laat de jeugd optrekken voor meer werk, dat is 
eter en dat is noodzaak. ( ap)laus) 

1 Mej. van Heemsl{erken uit Utrecht vertelt een ver-
haal ov'6r een kwestie, die Z!J met net Rode Kruis en een 
dokter heeft gehad over de uitzending van haar 7-jarig 
kind naar een vacantie-kolonie. Het kwamhierop neer, dat 
het kind voor uitzend1ng was afgekeurd en dat die afkeu
ring een gevolg was van ondervoeding en dat die ondervoe
ding een gevolg was van de werkloosheid van haar man. Dat 
alles was hier mogelijk in een kapitalistisch land maar 
in een socialistisch land gebeurde Zoiets niet. (applaus) 



• 

• 

ll AI Schoenmaker uit Zaandam zegt dat bij met zijn delega
i e 'äïë,m 6 uur vertrokken is. Wij staan verbaasd over 
eze geweldige 0rganisatie uit de drie Noordelijke Pro
incies. Ik ben diep ontroerd over verschillende sprekers. 

�·� Hij heeft in Zaandamveel teleurstelling meegemaakt, maar
VV Houtingehage heeft hem weer m0 ed gee;even. In de Zaan streek 

heerst grote werkloosheid. 86 personen waren in eenmaal 
ontslagen. Maar de strijd wordt levendiger. Ik raad aan 
actie te voeren voor een Paas-gratifïG ati e. V/erkloz e ar
beiders moeten overal opgezocht worden om zich aaneen te 
sluiten. Wij zullen zorgen dat het contact levendig blijft 
Ook moet er met alle werklozenc0mite's gecorrespondeerd 
worden. (applaus). 

Nu staat de voorzitter op en zegt dat de zaal om 
5 uur ontruimd moet worden en dat er nog 15 sprekers op 
het lijstje staan. Wij kunnen niet met de zaalhouder in 
moeilijkheden komen en daarom stel ik voor, dat de dis
cussie wordt beeindigd en dat we de verdere besprekingen 
uitstellen tot de Japdelijke conferentie, Hij vraagt of 
de conferentie daarmee accoord kan gaan. Over het algemeen 
kan men hiermee accoord gaan, doch een enkelËng wil nog 
iets zeggen. Zo komt nog even een typograaf uit Mussel
kanaal aan het woord die zegt dat het hem opgevallen is, 
dat er geen Christelijke werklozen uit deze zaal naar vo
ren zijn gekomen. Wij moeten nu allen een zijn en met 
daden komen, zo gaat hij voort. In Musselkanaal hebben wij 
een vergadering gehouden en daar was de zaal stampvol. De 
middenstanders hebben ons zeer ve el gegeven, Ieder ging 
die avond met iets naar huis. Hij besluit: "Wij moeten 
nu de straat op, geen praatjes maar de straat op iets 

, doen. Niet langer wachten , maar beginnen11
• (daverend 

1 ap'P)laus). [ J Een van de Amsterdamse comite's vraagt nu alle adres-
() sen van de landelijke comite's. Dan zal Amsterdam zich 
\ met allen in verbinding stellen. De verdere actie kan dan 

vanuit Amsterdam geleid worden. 
De voorzitter zegt daarna dat hij zeer in het kort 

de sprekers nog evenwil antwoorden. Dit antwoord moet gel-
den voor alle sprekers, omdat de tijdsnood dringt. Hij zegt 
dan dat hij deze conferentie als volkomen geslaagd be
schouwt maar dat de actie in èensgezindheid moet '.'lorden 
voortgezet. Hij roept daarom allen op, bij te dragen tot 
uitbreiding van de actie-cornite 's. Het is nu wel de be
doeling dat Amsterdam de leiding neemt en allen te Zijner 
tijd oproept, maar dat is niet ·voldoende. Tot slot wil hij 
dan de aanwezigen nog opwekken naar draagkracht te geven 
aan de collecte, die� 'straks bij de uitgang wordt ge
houden. 

Be inlichtingendienst heeft deze conferentie van begin 
tot einde meegemaakt. Haar conclusie in het kort deze: 
Vaststaat, dat het hier betreft een communistische actie. 
Dat bleek niet alleen uit de voorbereiding tot deze bijeen 
komst die door enkele prominente C.P.N.-ers in elkaar is 
gezet, maar ook kwam dit duid,elijk naar voren tijdens de 
hele conferentie. Meer d ari tweed era e v an de sprekers war�n 
uitgesproken communisten. Verschillende hiervan waren zeer 

}ieg•, Voorts wordt vastgesteld, dat deze conferentie piet
rschat mag worden. Het is een greed opgezette actie 

en men wil hiervoor heel Nederland mobiliseren. Hoewel 
het tijdens de conferentie tot geen enkel incident is ge_ 
komen was men toch zeer fel. Er heerste een echte str�jd
lustige geest . Het staa"LV"oorts vrijwel vast dat Arnsterda 
de 1-eiding verder in handen zal nemen. 
Het viel de I .D. op dat de leiding van de C .P .N. en van de 
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de E.v.c. geheel ontbrak. Ook heeft tijdens de bijeenkomst 
niemand het woord gevoerd uit de stad Groningen. 

Hendrik Kobus, 1-2-24 te Leeuwarden, penningmeester van het 
district ;roningen van de C.P.N. heeft de zaal besproken en 
betaald. De zaalhuur bedraagt f.150.-. 

Van de verschillende, bij deze actie betrokken personen, 
zijn de navolgende bij de I.D. Groningen bekend: 
Harm ZIJLSTRA, geb. Wildervank 2-2-05, bouwvakarbeider, won1

Ommelanderwijk 53;"\;�-
Abraham KEMl', geb. Alkmaar 27-6-17, los arb. won. Veendam, 
Leliestraat'.fp; .-, ·· · 
Garbrand :KUIPERS, geb. Veendam 20-9-24, won. Jieendam, Lange
Leegte 166; 
terwijl de volgende adressen bekend zijn: 
H. KLOMP, won. Hoogeveen, Noord 145, en

: 1 M. de VRIES, won. Jubbega, Hoornsterviwaag 39/d. 

3 April 1952, 

l 
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RAPPORT VAN KB 

AAN HB 

No.: 4664 

OP KWT 

Betr,: WERKLOZEN ACTIE COMITE TE 'rILBURG. 

Typ. D.; 

De redactievergadering wordt gehouden op Maandagavond ten huize van J. 
'1,..I� OOSTERHOUT, Lange Schijfstraat 43.

:,((De samenkomst voor colportage met S.O.S. is bij A.STOKKERMANS, �en
straat, op Woensdag en Donderdagavond. 

/ I De commissie-bijeenkomsten werden tot nu toe gehouden bij STDKKERMA.NS 
op Zondagmorgen.Van verschillende zijden kwam echter de aanmerking, 
dat er wel meer mensen aangetrokken konden worden, doch hen hield het 
communis.tische adres tegen.STOKKERMANS is bekend als communist.(Zie in 
dit verband schrijven No. 129969 d.d. 6-3-52, betreffende STOKKERMANS, 
van de B.V.D., BV). 
Nu heeft men een anderfrl.res gevonden. Om de schijn te wekken, met een 
neutraal adres te doen te hebben, zal men voortaan vergaderen in café 

f van Laak, Lovensestraat_ 184.(De Doornboom te Tilburg). 
Deze van LAAK is: Waarheid-lezer, lid van de CPN en van de EVC. 

/ 1 Het adres van de voorzitter is: Piet van RIJEN, rcrorn.Speelmanstraat 2 
te Tilburg. _.. L----°' 

KB, 3 April 1952 ,c.."-""-"··-· ----. 

d Verleg rv,et K.B.
, ACTIE zon er 0 
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RAPPORT VAN KB 

AAN HB 

No.: 4663

Betr.: WERKLOZEN ACTIE COMITE TE TILBURG. 

/De Voorzitter BOOGERS, Kloosterstraat, met enkele van zijn vrienden 
zijn van het podium verdwenen. 
Reden: Het is gebleken dat het politiek delinquenten waren. 

IAls Vootzitter fungeert nu: Piet van RIJEN, Cornelis Speelmanstraat. 
:K!De in rapport 4526 d.d. 24-3-52 bedoelde BAKKER(vader Andreas) heeft 

ook zitting in de redacti·a van S .o .S. en tre dt voornamelijk op als ad
viseur. 
In de redactie van S.O.S. zijn nu opgenomen: een persoon uit 's-Herto
genbos, een uit Eindhoven, een uit Breda en een uit Tilburg. 
Opvallend was het da� in de afgelopen veertien dagen door de CPN, EVC 
en vanwege het Werklozen Actie Comit� geen activiteit werd ontplooid. 
Ook vonden gedurende die tijd geen filmvoorstellingen plaats in het be� 
kende gebouw aan de Hoekàestraat, alhier. 
Op 11 Maart j.l. werd vanwege de gemeente een cabaretmiddag georgani
seerd voor de werklozen van deze gemeente. Hier waren ongeveer 700 werk
lozen aanwezig •. 
Verwacht werd, dat door de hierboven genoemde organisaties deze gelegen
heid zou worden uitgebuit om propaganda te maken voor hun zaak. 
Dit bleek niet het geval te zijn. 

KB, 3 April 19521

GEEl� ACTIE zonder over-leg ri1et K-B-
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No.: 4665 

Betr.: WERKLOZEN ACTIE COMITE TE TILBURG. 

. .

1952 

--:? Typ • D •. 

) 

Zondag 16-3-52 was er een werkersvergadering V.lfTt het Werklozen Actie
'l(IComit� �en huize vanJSTOKKERMANS,Aanwezig o.à."Y.Piet van RIJEN,voor" 
'f. 1 zi tter,1 PietV/.3MTJLDE..."R.S Gróënstraat, secretaris TOK,:CERMAI"fS enningmees-

,. l-1 ter.Verder:\JÁ.GALL::t :Jan van REB;t', RGHUTS an OOSTERHOUT, .!iIORSTEN Sr., 
·i�tKOETJE(Groninger), de BEKKE!Ï en�OUTEPEN.(Ter verduidelijking: Johannes,

)<.tMaria,Petrus van OOSTERHOUT, geboren te Tilburg, 10-11-20, wonende te Til
burg, Lange Schijfstraat 43.Lid EVO en in 1951 en 1952 lezer van De Waar-

' J heid.
V-f Adrianus, Augustinus BERGHTJIS, geboren te Tilburg, 21 Februari 1919,

,- wonende te Tilburg, Rob van Spaendonkstráat ll. Lid EVC en in 1952 lezer
van De Waarheid. Was ook aanwezig bij d/ oprichting van het Werklozen Co
mi t�_.Is gehuwd met een Russische vrouw. 
Met KOETJE wordt bedoeld: Hendrik KOETJE, geboren te Nieuwe-Pekela,24-12-

,. 1911, wonende te Tilburg, Bosseweg 308.Van deze is het volgende bekend: 
"Zou tijdens de bezetting communist zijn geweest, doch na de bevrijding 
hebben bedankt.zou thans voornemens zijn om toe tetreden tot de CPN. 
Toen hij in Janut<ri 1952 door de politie alhier voor het ondergaan van 
een vrijheidsstraf werd aange!l.ouden, zei hij:"Nu houden jullie mij aan, m 
als de Russen komen, dan zijn jullie de eersten die ik ophaal".Of hij thans 
lid is van de CPN en EVC, is niet bekend. 
HOUTEPEN is tot heden onbekend. De andere personen zijn bij onze dienst 
kend.

� !.De-4ro-;rzitter Piet van RIJEN, Corn.Speelrnanstraat 2, is iemand van± 35 
,r/ jaar, lq],ap �iterl� draagt bril.Is werkdoos en werkt op DUW-object Lage 

Mierde.Is een acfief iemand en in zijn uitingen tamelijk links. 
Het woord werd hoofdzakelijk gevoerd door: STOKKERMANS (CPN), J.HORSTEN Sr. 
(CPN), P.SMULDE:tS (CPN), van RIJEN (KAB?), BERGHTJIS (lezer Waarheid en lid 
EVC), van OOSTERHOUT (uiterst linlcs en onbetrouwbaar). 
Het hoofdthema was de propaganda feestavond, welke vastgesteld werd •p 
Maart a.s.Deze zal gehouden worden in de Oranjezaal Metropole, als men 
met de eigenaar eens kan worden.Daarna komt de zaal van Hennebiens in aan
merking en lukt dit niet dan.14.go, Koestraat. 
Medewerking wordt gezocht van amateurs, hawaian, zang, enz. 
Met Pasen zal waarschijnlijk in Groningen een Werklozen Comit�-conferentie 
gehouden worden.Hier zullen alle Werklozen Comit�•s in de lande hun afge
vaardigden heen zenden.Nu zal men proberen een van de initiatiefnemers ie
zer conferentie uit te nodigen om deze propagandafeestavoni op te luiste
ren en toe te spreken.Afgevaardigden uit Breda, •s-Hertogenbos en Eindho
ven zullen uitgenodigd worden. 
In het volgende nummer van S.O.S. zal het gemeentebestuur aangevallen 
worden over het feit dat aan de KAB een subsidie wordt toegestaan van 
f 1200,-, terwijl het Werklozen Comité verplicht wordt gesteld belasting 
te betalen voor hun gratis gegeven ontspam,ingsmiddag. 
De middenstanders welke hun presentjes gratis hebben beschikbaar gesteld 
voor de laatstgehouden propagandafeestmidd�g, gegeven in de zaal van Hen
nebiens, zullen een schrijven ontvangen waarin de R.K.Middensta.�dsbond 
wordt aangevallen naar aanleiding van hun ingezonden schrijven in het 
Nieuwsblad van het Zuiden. 1 S, s., Naar aanleiding van het onderwerp kledinggratificatie (zie S.O.S. No.4)No• 5 heeft men aan B. en W. een verzoekschrift ingediend.Dit zou in de Raad 
van Vrijdag 21-3-52 in behandeling komen.Per vlugschrift zullen de werk
lozen en DUW-arbeiders hiervan in kennis worQen gesteld en woydei opgeroe
pen op de publieke tribun� aanwezig te zijn. 
KB, 4 April 1952 � 
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.lste JAARGANG No. 5 PRIJS 5 CENT 

Redactie-adres: Rob. v. Spaendonckstraat 11 - Tilburg Administratie-adres: Molenstraat 54 - Tilburg 
VERSCHIJNT WEKELIJKS 

Werkerskrant voor hoofd- en handarbeiders, kleine middenstanders en neringdoenden. Het blad voor allen 
die nog werken, en voor hen die getroffen zijn, of· door de huidige economische situatie worden getroffen. 

worden er overal in het land 
We l_�en en DUW comité's
gevorrl'ld 

en wat willen deze comité's? 
· Vele arbeiders verkeren nog in de ·mening, dat de
Werklozen. en DUW-comité's, die reeds in vele plaat
sen van ons land in leven _zijn geroepen, of in voorberei
ding zijn, een vereniging is. Niets is minder waar, al
heeft men getracht het als zodanig voor te stellen. Ook
heeft men getracht en tracht men nog, de arbeiders, de
kleine middenstanders en kleine neringsdoenden te su
gereren, alsof er van de Werklozen en DUvV-comité's
een verderfelijke invloed uitgaat, dat erop uit is verdeeld
heid te zaaien en de vakbonden in discrediet te brengen. 
Ook dit is een pertinente leugen. 

Werklozen. en DUW-comité's zijn en worden gebo
ren uit de nood en de ellende waarin de arbeiders leven, 
die buiten hun schuld werkloos zijn gewordim en aange
wezen zijn op de te lage uitkeringen van de overbrugging 
ef sociale bijstandsuitkeringen, ofwel in de DUW zijn 
te werk gesteld en wekelijks met te lage lonen huis
waarts keren. Met de dag verslechteren zich de toestan

. den waarin onze gezinnen gedwongen worden te leven. 
De prijzen van de levensmiddelen en andere huishoude
l>ijke artikelen, stijgen nog· steeds en niets wijst er op dat 
ze zullen dalen. Integende� 

De lonen in de DUW zijn aan sterke schommelingen 
onderhevig. Meestal schomme1en zij omlaag en het zijn 
er slechts enkele van de honderden die eens kunnen zeg
gen: ,,Deze w.eek heb ik m''n loon eens kunnen halen". 
De uitkeringen van deiO.B. en S.B., blijven op het zelfde 
peil. M_aar naarmate men.îanger zonder werk blijft, om
dat er nu eenmaal geen-"erk is, wordt de in1comsten ver
laagd, daar, na uitg·etrokken te zijn van de overbrugging 
men in de sociale bijstandsregeling wordt opgenomen, 
wat een geduchte vermindering van gezinsinkomsten be
bèkent. Wij werklozen en DUW-arbeiders, zijn niet 
me'er in staat, om kleding of schoeisel aan te schaffen. En 
toch kunnen wij niet op blote voeten werk gaan zoeken, 
onze uitkering in ontvangst ,gaan nemen, of in de DUW 

gaan werken, waar vooral schoenen en kleding veel te
lijden hebben. En toch moet het er komen. Er moet iets •
gebeuren, willen wij op een zekere dag niet op onze blote 
voeten en half of helemaal niet gekleed op -straat komen. 
En er gebeurt iets. Wij worden gedwongen minder te 
eten en slechte kwalit'eit voedsel te kopen. 

Voor vierendertig centen kan men een brood kopen. 
Mqeten er echter een paar werkschoenen aangeschaft 
worden. dan komen dezè vierendertig centen ongeveer 
zestig maal in verdrukking. Hetzij op brood of andere 
levensmiddelen. Van aanschaffing kleding willen wij nog 
niet eèns spreken. Deze liggen absoluut buiten onze 
koopkracht. En toch moeten zij er zijn. Ze zijn even 
noodzakelijk als lucht en water. 

Is het wonder dat werklozen en DUW-arbeiders, ge
organiseerden en ongeorganiseerden, met elkaar over 
hun kommervol bestaan pratende, ook plannen beramen 
waaruit de daad geboren wordt, n.l. het vormen van 
Werklozen- en DUW-comité's, om langs deze weg zon
der aanzien van persoon, kleur of geestelijke ingesteld
heid, gezamenlijk de middelen te beramen en de nodige 
stappen te ondernemen, voor verbeteringen in ons ar
moedig bestaan. 

De Werklozen. en DUW-comité's ontwikkelen zich 
tot een landelijke beweging en die reeds in het middel
punt staan van de werklozen, van de DUW-arbeiders 
en van de arbeiders die nog in het bedrijf werken en we
ten dat ook zij eens werkloos kunnen worden. Ook de 
kleine middenstander en de kleine neringdoenden tonen 
hun belangstelling. Zij voelen aan de lijve dat hun omzet 
daalt. naarmate de koopkracht van de arbeiders daalt. 
En die daalt snel en schrikbarend. De crisis vreet zich 
steeds dieper in ons economisch leven. De werkloosheid 
stijgt. Men spreekt van 190.000 ·geregistreerde werklo
zen en ruim 200.000 met de niet geregistreerde werklo-

vervolg pagina 2 

Dat ons weekblad S.O.S. niet alleen bij de werklozen 
en DUW-arbeiders in het teken van de belangstelling 
staat. maar ook onder DUW-leiders en -voorwerkers, 
blijkt hieruit dat een dezer dagen door een voorwerker 
.f 2.50 aan het Werklozen. en DUW-comité van Til
burg is geschonken. Namens het comité onze hartelijke 
dank aan die voorwerker. 

Dat er nog velen zullen volgen. 
P. v. Rijen, Corn. Speelmanstr. 2, Tilburg



zen. Maar daar komen nog de daizenden soldaten bij die 
momenteel buiten de bedrijven staan. Ons leger ver
schaft slechts voor een klein deel werk aan de Neder-· 
landse industrie. Amerika levert het leeuwenaandeel aan 

wapens, uniformen en schoenen. Deze wapenuitrustin
gen moeten worden betaald en zij worden betaald, maar 
hoe? ... en wie betaalt ze? 

In No. 4 van S.O.S. schreeef een huismoeder o.a.: 
"Waarom kan ik geen nieuwe kleren voor mijn kinderen 
kopen? Steeds opnieuw komt het zelfde antwoord, omdat 
mijn man werkloos is". En verderop schrijft zij: .. En hoe 
is het op de meeste plaatsen met de linnenkasten gesteld? 
Is dan enkel mijn linnenkast leeg?" Het heeft natuurlijk 
een oorzaak en die huismoeder ontdekt het wanneer zij 
in het zelfde artikel schrijft: ,.Maar dan valt mijn oog op 
de krant en wat lees ik daar; er moeten weer millioenen 
guldens meer uitgegeven worden voor wapens. Nu, gaat 

mij een licht op. Dat geld moeten wij betalen." De een
voudige huismoeder slaat de spijker ?P zijn kop. Je be
hoeft er niet eens geleerd voor te zijn. 

De wapens worden door Amerikaanse wapenfabrikan
teI). geleverd, en met de belastinggelden van het Neder
la.ndse volk betaald. Het is heel gewoçm. Wat minder 
gewoon is en zelfs funest. is dat er niet alleen de woning
bouw mee .in het gedrang komt, maar ook de textiel, de 

.,.s_choen- en lederindustri-e, kortom de gehele vredesin
dustrie. De belastingen worden opgesc--hoefd, vooral de 
indirecte belastingen. Elk artikel is be1ast, tot het snoep
je van het kind toe. Het gevolg van dit alles is, verhoging 
van prijzen, vermindering - van de koopkracht, slapte in 
de bedrijven, werkloosheid, verarming van het volk. Wij 
zegçien niet, dat· een sterk leger ter verdediging van het 
land onnodig is. Wij willen alleen betogen dat een leger 
dat boven de krachten van een volk wordt opgebouwd. 
de ondergang van dat zelfde volk betekent en wat zal 
straks zulk 'n leger dan nog te verdedigen hebben? 

Elke arbeider, middenstander en kleine neringdoende, 
weet dat de werkloosheid, e·en plaag is dfe bestreden 

moet worden. Er behoeft geen werkloosheid te bestaan, 
zolang er nog een ontstellend tekort is aan woningen, 
kleding. schoeisel, kortoni aan gebruiksartikelen. V akbe
kwame arbeiders staan met een schop in de hei, of lopen 
langs de straat. Grote en kleinere volksleiders weten ook 
dat de werkloosheid een plaag is die bestreden mqet 
worden. Zij zeggen: .. Soberder leven. Harder werken." 
Er wordt soberder geleefd en zij die nog werken, werken 

harder. Intussen verarmt het volk meer en meer en gaan 
er talloze middenstanders failliet. Deze . versobering 
schept voor het volk geen welvaart en harder werken 
brengt in deze omstandigheid grotere werkloosheid mee. 

We spreken uit ondervinding. Op deze ondervinding 
bouwen de Werklozen- en DUW-comHé's verder. Wij 
spelen geen verenigingetje, maar wenden ons tot de Vak
bonden. tot de Gemeenteraden, tot het Parlement en tot 
het Volk en in het bijzonder tot de middenstanders en 
kleine neringdcenden, om ons, in onze strij'd voor lots
verbetering te ondersteunen. 

Onze eisen zijn billijk en rechtvaardig. Verhoging van 

de lonen en de uitkeringen van O.B. en S.B. met 10%. 
Ontslagyerbod en werkverruiming, in die vrije bedrij
ven! J. H. 

Een speech is de kunst oin een idee van twee minuten 
te verdunnen tot twee uur. 

Een baby is een voedselkanaal met een luide stem 
aan de ene, en een gebrek aan verantwoordelijkheids
gevoel aan het andere einde. 

! 

Van het Werklozen en 

DUW Comité 's-Hertogenbosch
, 

�«9rdl paraal 
Des morgens vroeg voor dag en dauw, 
Begint voor elke DUW-arbeider het gesjouw. 
Moeder de vrouw zweeft bedaard 

van vijf uur af reeds om de koude haard. 
Zij weet het reeds nu al zo lang, 
Voor hem begint de martelgang. 
Hij kan zich met dat werk maar niet verzoenen 
En gaat dan ook met loden schoenen. 
Hij ging steeds op in eigen vak, 
Dat bracht hem dan ook duiten in de zak. 
Voorheen ging hem alles van de hand, 
Nu leeft hij als 'n vreemde in eigen land. 
Waarom zo verbittert vraagt ge U zelf af, 
Is die DUW dan werkelijk zo'n straf? 
Het spreekwoord van Uilenspiegel is hier zeker waar, 
.. Ze haten me, maar ik maak 'ter naar". 
Maar ock na dit lijden komt verblijden. 
Maar U moet zich daarop voor bereiden. 
Jongens hou toch op met bomen, 
Want daarin moet verandering komen. 
Maar stel nu'eindelijk eens 'n daad, 
O.ns...comité roept. dus wees(par;:iat! 
Heus het zijn maar holle fi�2..en 

al dat gekanker tegen bazen.· 
Wij krîjgen immers· veel meer gedaan 

Als wij de handen ineen gaan slaan. 
De heren zullen het straks wel merken 
Als wij eendrachtig saam gaan werken. 
Dus makkers alle U vergaart 
En U als één man achter ons geschaard! 

B. v. H., 's Bosch.

DUW object Landgoed "De Utrecht" Esbeek 
Op dit object wordt door de werkbaas Oprinsen uit 

Gilze een ware dictatuur uitgeoefend onder de DUW
arbeiders die onder hem moeten werken. Zo werd Dins
dag 3 Maart een arbeider voor een dag geschorst. Maar 
de arbeider protesteerde ertegen en werd daarom door 
de rijkspolitie van het terrein gezet. Nu mag deze arbei
der voor de baas boodschappenjongen spelen. 

De werkbaas zelf staat nu van achter _de bomen zijn 
ondergeschikte arbeiders te bespionneren, of hij hen niet 
kan straffen. 

Dit is de werkwijze van baas Oprinsen uit Gilze. De 
arbeiders van het DUW object van "De Utrecht" en de 

bewoners van· Gilze weten nu wat zij aan hem hebben. 
Het is nu voor de arbeiders tijd om eensgezind een eind 

aan zijn willekeurig optreden te maken. · 
Een DUW-arbeider. 

Swagenmakers-Ceasar. 
Terwijl de wachtgelders van de andere textielfabrie

ken een uitkering ontvangen van 80 1% van het maxi
mum loon, keert Swagemakers-Ceasar 80 % uit van 
het minimum loon. Dat scheelt nog al wat. 

Waarom· konden de andere fabrikanten wel een ver
gun�ing krijgen, om. 80 % wachtgelduitkering van het
max1mumloon �it te betalen en waarom kan Swagemakers-Ceasa_r hiervoor geen vergunning krijgen? ... Ra,
ra ... hoe zit dat? ... 

Voor de wachtgelders �an Swa.gemakers-Ceasar eenkostbaar raadseltje dat snel opgelost moet worden.

·
1s Hertogenbosch 

Z9 zijn hun manieren 
Toen na de vorstperiode op 18 Februari de DUW-

. arbeiders van het DUW object Vessem het werk moes
ten hervatten_. liet de "DUW leiding deze arbeiders daar 
,enkele uren wachten en stuurden hen daarna weer naar 
huis met de mededeling, dat zij zich gereed moesten hou
den tot zij een nieuwe oproep kregen. Deze OP.roep kwam 
op Woensdag 20 Februari. Inmiddels was een van deze 
.arbeiders vader geworden van het zesde kind , zodat hij 
die Woensdag betaald verlof kreeg. Een ander arbeider 
bracht de werkbaas ervan op de hoogte. De werkbaas 
zei.- dat hij het trouwboekje van de vader mee moest 
brengen, wat ook gebeurde. Maar op Donderdag 6 
Maart had de vader noch zijn verletdag, noch zijn twee 

vorstverletdagen niet ontvangen, zodat hij Vrijdags
morgens eens op het kantoor te Eindhoven ging infor
meren , .waardoor hij dus een paar uur moest verletten. 
Op het kantoor kreeg hij te horen dat het trouwboekje 
aldaar niet aanwezig was. De vader verzekerde de boek
houder dat het trouwboekje wel teräege aan de werk
baas was overhandigd en dus aannam dat de werklei
ding er inzage van had genomen. Op het kantobr zei men 

tegen de vader, dat zij daar niets mee te maken hadden. 
En inplaats dat de administratie deze kwestie even in or
de maakte. want het gins*:im de inzage v.an het t11ouw
boekje bij dè werkleidingY.,tuurde men hem weg zonder 
een cent uit te betalen. Men zei daar, we zullen het wel _ 
opsturen. 

Uit bovenstaande blijkt, hoe er met de arbeiders ge-
speeld wordt. Wij drukken de DUW-arbeiders van Den 

Bosch op het hart, wanneer jullie iets dergelijks over
komt, çieeft het door aan het Werklozen- en DUW-co
mité. zodat wij het kunnen signaleren. D. S. 

2>e �eedt,n,idda9 
voor de Tilburgse werklozen 

De Gemeentelijke Sociale Dienst gaf op Dinsdag 11 
Maart een cabaretmiddag voor de Werklozen. 

Dit is op zichzelf verheugend, omdat voor de '-".erk
lozen die het steeds moeilijker krijgen, wel eens goed is 
zich te ontspannen en de zorgen van zich af te schud-
den. 

Wat ons echter bevreemdt is op de eerste plaats dat 
het alleen maar voor de werkloze mannen is, en hun 
vrouwen die toch zeker zulke grote moeilijkheden heb
ben. hiervan zijn uitgesloten. 

Hebben de vrouw.en dan soms geen recht op ontspan"' 
ning? ... 

Wij menen van wel, zodat, wanneer er nog eens een 

middag of avond wordt gegeven ook de vrouwen hierbij 
worden uitgenodigd. 

En · dan de tweede categorie, die het toch ook ver-
schrikkelijk hebben, n.l. de DUW-arbeiders. 

De arbeiders die in de DUW werken doen dat niet
voor hun plezier of vrijwillig, maar omdat zij werkloos
zijn geworden en door de otficiële instantie gedwongen
worden dikwijls onder de meest slechte omstandigheden 

in de DUW te gaan werken. 
Hebben deze mensen dan geen recht op ontspanning 

die zij zich van hun loon niet kunnen permiteren? 
Of is het de bedoeling van de Gemeentelijke Sociale 

Dienst om een splitsing te brengen tussen de werklozen 
en de DUW arbeiders? 

Dan willen wij hun wel verte1len dat we daar geen 
genoegen J1!ee zullen nemen, omdat zowel de werklozen 
als de DUW arbeiders uit het productieproces zijn ge
stoten en gelijke rechten eisen op elk gebied . 

En dan is er nog iets, het heeft ons toch wel erg ver
wonderd dat de ·Gem. Sociale Dienst in de Vastentijd 
een cabaretmidqag organiseert. 

Versta ons goed, wij hebben niets tegen deze cabaret
middag, integendeel, wij juichen het toe. 

Maar het gaat er hier maar om, dat wij als Werklo
zen- en DUW-comité van Tilburg ons nu ook ontslagen 

kunnen achten van de morele plicht, om in de Vasten
tijd geen feestelijkheden te organiseren. 

Verder verheugt het' ons, .dat Wethouder Hoogers die 
tegenc,ver ons Comité destijds beweerde dat de Gemeen
te nooit of te nimmer de ontspanning zou organï'seren 
voor de werklozen, toch tot andere gedachten is geko
men. Dit betekent dat er vooruitgang is, en de gedachten 
dat er iets gedaan moet worden veld wint ook in de of
ficiële· instanties. 

Wij verwachten dus ook dat er ten aanzien van de 
gevraagde kledinggratificatie, 10 gulden voor man en 

vrouw en 5 gulden voor elk kind en voor alleenstai;tnde 

eri kostwinners, verhoging van de steunnormen met 10% 
en het ontslagverbod, ook wel een andere mening zal
gaan heersen bij B. en W. en het gemeentebestuur. 

Want van dëze eisen laten wij ons niet afbrengen, 
door nog geen honderd cabaretmiddagen. 

Wii zullen hier voor blijven strijden hopelijk met hulp 
van de Vakorganisaties en de Raadsfracties waar wij 
vertrouwen in hebben. 

Mochten wij geen hulp ondervinden, dan zullen wij 
zelf doorzetten en de middelen en wegen weten te vin
den om onze eisen tot werkelijkheid te maken. 

Nu het eerste schaapje over de brug is, zullen er wel 
meer volgen en kan de weg vrijgemaakt worden voor ho
gere ondersteuning, behoorlijk werk door m,iddel van uit
voering van openbare werken tegen normale lonen enz. 

Intussen danken wij de Gemeentelijke Sociale Dienst 
voor haar eerste stap in de goede richting. in de hoop 
dat er spoedig meerdere en degelijker stappen zullen wor
den ondernomen. Het Comité. 

Tilburg-Vlissingen-DUW 
Van een Tilburgse DUW arbeider 

die in Vlissingen is tewerk gesteld 

·sinds geruime tijd ben ik een van de DUW arbeiders
die in een van de kamp rond Vlissingen zijn gelegerd en 
tewerk zijn gesteld op een van de DUW-objecten. 

Des Maandagsmorgens moet ik met ongeveer 30 an
dere DU\tV-arbeiders om 6.30 uur uit Tilburg vertrek
ken. Wie echter denkt dat wij met de gewone diesel
electrische trein naar Vlissingen reizen, is er naast. Voor 
de DUW-arbeiders die vanuit Utrecht en Eindhoven en 
andere plaatsen naar Vlissingen afreizen, heeft men een 
extra terein ingelast, bestaande uit oude afgedankte rij
tuigen, die de meeste mensen misschien reeds vergeten 
zijn. Het zijn rijtuigen bestemd voor slopershanden en 
voor ... vervoer van DUW arbeiders. die blijkbaar door 
de DUW-leiding en de directie van de Staatsspoorwe
gen voor ons goed genoeg zijn bevonden. Maar zij zijn 

nog minder dan vee- en goederenwagons. Want vee- en 

goedere:awagons worden nog gerepareerd als er een 

plank of ièts dergelijks losraakt., maar aan de rijtuigen 

waarmee de- DUW-arbeiders vervoerd worden, gebeurt 
niets. Elk afgedankt · spoorwegrijtuig is goed genoeg.



V./ anneer w11 m Roosen<laal aankomen. schiet de trein
vol met DUW arbeiders uit de richting Den Haag en.
Rotterdam. Het gebeurt meer dan eens, dat wij als ha
ringen in een ton opeen zitten gepakt, en het gebeurt ook
wel eens dat er geen zitplaatsen zijn en men er een rij
tuig moet aankoppelen. Spreek niet van verwarming. De
stoom is blifkbaar voor de DUW-arbeider ook te duur.
De treinen ziin steeds onvoldoende verwarmd, terwijl
bovendien door de spleten, waarbij men dikwijls een
hand door kan s�eken. de koude wind als een mes over
je gezicht snijdt. Wij zitten dan ook diep in onze kragen
weggedoken, en tegen elkaar gedrukt en zijn blij als we
i:n Vlissingen kunnen uitstappen. Is het wonder dat er 
velen regelmatig verkouden zijn? Spoortje en DUW-leiding kan dit blijkbaar niets schelen. We zijn maar DUW 
arbeiders, waarvoor blijkbaar geen gezondheidsvoor
schriften gelden. Het gaat de DUW-leiding in de eerste
plaats om een zo goedkoop mogelijk vervoer en daar zijn
de afgedankte spoorrijtuigen goed genoeg voor. 

Laten de DUW-arbe-iders die met zulke treinen ver
voerd worden er tegen protesteren. Wij zijn arbeiders.
mensen, die recht hebben op een behoorlijk vervoer als zij die zelf een spoorkaartje kopen. Het geld is er voor<;1anwezig. A. D:

DE.c STEM VAN EEN WERKLOZE 

Er wordt door diverse Regerings- en Gemeente In
stanties rond gebazuind, dat de werklozen het goed hebben, en dat de sociale voorzieningen prima in orde zijn.
De werklozen weten zelf wel beter dat niets minder waar
is. Alleen de methode is geraffineerder dan voor de oor
log. Een arbeider die in het bedrijf b.v. f 50.- ver
diend. maar werkloos wordt, en dus naar Sociale Zorg
wordt overgeheveld, en met een aalmoes van f 30.
naar huis zou word�n gestuurd, zou opstandig kunnen
worden, want het gaat niet over een arbeider, maar in
Nederland over honderdduizenden arbeiders. De over
heid tracht dit te omzeilen en passen een trapsgewijze
methode toe. Wachtgeld, Overbrugging, Sociale Bij
stand of DUW. Maar vrienden, wij leven nog in het be
gin van de crisis, zodat elke wachtgelder straks alle kan
sen loopt, in de Sociale bijstandsregeling of in de DUW
terecht te komen. De oorlogsproductie kost handen vol 
geld, zodat voor vredesproducten geen geld over is. Maar 
ook van deze oorlogsproductie mogen wij arbeiders niet
profiteren, integendeel, leefde de textiel, de con-fectie en 
de schoenindustrie in de jaren van '38 en :39 onder hoog-·spanning, met het maken van militaire stoffen, unifor
men en schoenen, nu slokt Amerika deze buit binnen en
sturen zij uniformen kant en klaar met de schoenen erbij
naar ons land en wij kunnen betalen en werkloos thuis
blijven zitten. Onze zoons moeten de uniformen aan
trekken en straks zeker voor kanonnenvlees dienen? ... 

Waarom mag onze regering geen handel drijven met
Tsjecho-Slovakije, waar voorheen 80 pct. van onze Til
burgse textiel naar uitgevoerd werd?... Iedereen weet,
dat wanneer het de Tilburgse textiel goed gaat het ieder goed kan gaan. Zeer zeker ook de middenstand. Enkele
arbeiders ( ongelukkig genoeg) zeggen: .. Er moet maar 
weer vlug oorlog komen." Zij zien zeker geen andere uitweg. Maar deze oorlog vrienden zou wel eens in ons 
land, misschien wel zeker, uitgevochten kunnen worden
met atoom, pest en andere ·bacteriologische wapenen.
Welke Nederlanders zal zulk een oorlog overleven? De
arbeiders zeker niet. Mogelijk dat van Heek in Eschede
de oorlog kan overleven. Hij heeft een atoombomvrije

schuill<elder van twee millioen gulden laten bouwen.
Maar daarvoor is hij ook grootindustrieel. 

Daarom vrienden zijn wij voor de vrede. W àarom
wordt er altijd na een oorlog, wanneer eerst millioenen
mannen, vrouwen en kinderen vermoord zijn, conferen
ties gehouden tussen de grote machten?... Waarom
kan dat niet om een oor.log te voorkomen? ... 

Daarom werklozen en werkende arbeiders, moeten wij
voor de vrede zijn en dat zijn wij ook. 

Wij moeten werk eisen. Opvoering van de textielpro
ductie. Opvoering van de schoen- en lederproductie,
van de woningbouw en andere vredesproducten. Door
voering van ontslagverbod. 

Geen textielarbei�er mag zonder werk lopen, zolang
de linnenl<:asten in de gezinnen niet gevuld zijn! Geen
schoemp.aker of lederbewerker mag langs de straat lo
pen, zolang niet ieder in de behoefte van schoenen is
voorzien! Geen bouwvakker thuis, zolang niet elk gezin
een woning heeft, er nog sanatoria's, ziekenhuizen en
scholen te kort zijn, 

Laten niet alleen de werkloze arbeiders, maar ook de
werkenc;le arbeider� tegen de werkloosheid vechten. A. Str.

Een bankier is een man, die je een paraplu wil.lenen 
als de zon schijnt;, maar die hem direct terug wil hebben 
als het gaat regenen. 

Kerk:eliik nieuws � (Overgenomen uit "Rooms Leven") 
Donderdag, 13 Maart, Mis v. d. dag: Deus, 2 en 3 als

2 Maart. P
Vrijdag, 14 Maart. Mis v. d. dag: Eg.o autem, 2 en 3

als 2 Maart. PZaterdag, 15 Maart. Mis v. d. dag: Lex, 2 en 3 als 2
Maart. P

R.K. bureau voor beroepskeuze 
Zitting iedere Zaterdagmiddag om 3 uur, WILHEL

MINAPARK 21 (hoek Kuiperstraat). - Gratis advies
en kosteloos medisch- en psyche-technisch onderzoek.

Diocesaan bureau voor Huwelijks voorlichting
Afdeling Tilburg 

Pastoor Verhoeven, pastorie St. Anna. 
Pastoor Janssens, pastorie Gasthuisstraat, spreekuur

bij voorkeur Vrijdag van 5 tot 7 u. 
Dr. A. C. M. Beukers, Ger. v. Swietenstraat: spreek

uur bij voorkeur Maandag van half 2·tot half 3. 

BEZOEKT
op ZONDAG 23 MAART a.s. 

de tf3raLanlse 

C)J.reJesccn/erenlie 
Hoeksestraat 53 Tilburg

Aanvang 11 uur
Spreker: de Heer L. BOAS, onderwijzer, Amsterdam

(Ze Voorzitter van de Nederlandse Vredesbeweging)
Gelegenheid tot discussie 
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� W erklozentonf èrentie Groningen 

Voorbereiding 1n 
volle gang 

(Van onze correspondent) 
GRONINGEN, 16 Maart. - Naar 

ons wordt medegedeeld wordt de voor
bereiding voor de op 28 Maart te Gro
ningen te houden werklozen conferentie 
in het Groningse "Oldambt" met kracht
gevoerd. . 

In "De Slikken" is de zaak grondig 
besproken; E:r werden voorbereidingen 
getroffen tot het inzamelen van gelden 
voor het zenden van een delegatie. Eén 
der drie groepen col!Pcteerde reeds f 11.-. 

Op het DUW-object Zandveer, bij 
Winschoten, wèrd de conferentie even
eens druk besproken. Het voorstel werd 
gedaa.n per object een comité te Jüezen, 
_!bt.t. c:te verdere voorbereiding "per object"

i!"r ha.nd zat nemen. Waar dat moiellJk 
i"I, la een comité op eik object lllder
daad een goede werkmethodo. 
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"'i 

boort
i

issen pla ats�terwijl -v.oor �ST �e1cênd.,�a-worden is-

''. geen -r.. rmele vergaderingen van extre.mist_ische ·àrganisaties 
�1 " 

r g�houd n werden. Z�ls d�z.ër..zijde vernomen wcmd. uit be-
;'. ·!·· . . tronwb re bron,zi-jn de laatste tijd een of meer zcigenaamle 
� '-.

� 
· .. · ."hu

$
erb1jeenkomsten" van C.P.N.�anhangers gehoudèn ,n , 

;�.. 0 � · X.id� wo van:- MEULENROF � Johannes Antonius van de"geb. t\ -�
--r-� . -·--· -\ ·-· -, · , HélmO · .- . 25-2-25 .wonendEJ. Aldaa.r t:·.- 11w1

. 
Bl;RDBhor. .. !Z,_U.Ó.QÜ��.;.....,; 

l' 
,. · � �� ��ardstra.at 14) Deze v .d-.ll!eulanh�f' is ·-.bebDli µ,.. ,� �o- :;

r , \l�I thee_k l:ils abonne- van-De �);leid en ·ond.ei-t�kanaar van:>s�-ê: · · ,. ; 
�� c _.P .:N.t,-oa.ndidatenlijst v.oor ,de Pró'V .sta.tehverkiezing� ·iit ·.,
,_... • I . • 1950. f Het is niet onwaar:sohijnlijk, dat .deze e;G.n kádsrctte'-·

Ji· . L. sus vap. de C.P.N� (te Eindhoven gega"fen)heef't g�olgd. �·· .
'' 

1 . Getrp.cht zal worden meer bi·jzonderheden te �ern-ij'gen om- -
.,, trant bedoelde kleine bijeenkomst®. ·' ·.. · .

; 1.• •• " • 

1
'!- ,q Doo� à.e bekende J'aoebus Veroieet,teb. te .He

·
l�nd, 10-11-�1! �. , · �- · r werde!li op 19-5�1952 nabij 'lïet- kantoer van dè G�m�ent .ali,1ke 

. t · · SGoia]p Dienst alhi�,varsJ;XE'eid n:e.mplaren van," s.04,t.?To•
IJ. 5, z.i.f.nde een·· te Til burg uitgegeven act1e-lt-1ad.,.hooritzä.ke:1'13k 

' �\. , 'f. · bast anil voor D. u. w • ..arl.)eiders el;l werklozen.. z·oa.1a dezEtrz1jds
' 

\.,vJ o'> vernollJèn werd ,_ zijn de.verschenen nummers van dit blad -door 
t\ de I.Dj.T il burg aan Uw diènSt verzonden.- - ,
1 Bedo�ld blad wsrd uitgereikt (tegen betalmg van 5 cant) · 

. 0 , O· Laan w�klozen die in vorenbedoeld kantoor gingen "1;1tempelea"· ..' · · V
--t 

· Datum:: 6-4-1952,. 
. 4IÁr �· {' '> • . ' . 

) . ... 
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Onderwel'p: 1-raand-verslag ·Me:art 1952.

UI rn.EKSEL 
Uit: -0 ;,'-\ \
Vour,Obï..o\ � 
o.a.v.: fs-C:C
Dat., 1.b \ b-. ; 
Par.: �-

( • flJ"M h ,.:C•� 
1 ; îl( _,.;,,:� �;( 

� -:�··."' . .,�� . .:.�---·.,. ...\ \ r t 1�/0iJ/' l �lil\� 1 .,-b 7f;;,, _ 
. ·-- .. _ ...... - �---

Ik heb de eer U te berichten, dat zich in het mij 
o.h. re.yo.n o;p politiek gebied in de afgelopen maand geen
vermeldenswaaxüige feiten hebben voorgedaan. Stakingen of
ordeverstoringem met poLitiek� achtergrond kwam.en niet 
yoor. . 

O_p 25 Maar·t 19-52. is er cloo.r · het voorlopige êomité 
- v� ,ierklo.zen · ee.p o�ubare ve�a-dering belegd 1.o zaal Van
.. Q.ër Veên te Valthermond,gemeente Odoorn, alwaar besproken
zou- worden -çp we;i.ke wi'�ze doeltreffend aetie gevoerd kan
worden tege.ia- de werkloosheid. liet is niet bekend geworden 
of op deze vergaderin� Qesluiteti zijn genomen.Mijn pl�at
aelijke verbinding was �r niet tijdig mee op de hoogte ge
steld dat deze vergadering zou worden geh�udel.'l.

- _ 1 - f- In totaal hebben 15 personen èl.ez.e vergadering bezocht.
! ij, · ! Het voorlo.pi;ge oora1 té bestond uit de volgende personen:� · .,, r;,,,u. }t Gezinus Wieringh,geb" 8-9-1923 ,wonende te Vàlthermond, 

!'! 11 a.1:-.r,/•'r.:· r ! lid·E.v.c. 
- t.(_ , - t" / '( t'... .  .. ,,..,, ' 1 • 

,.,.c- - .t.,..,,fTJ.eerd G1ae�e.r,geb. 25:..rz-1917,wonende te Valthermond; 
lid N.v.v.; staat als onbetrouwbaar bekend. 

,------·-------·-· --- r�1J"an·uoS-c�h\iTs,'geb:--o..:9-::r91:o·;�Lorie·äue -e-e Viil"tl'.L'�rmonc
r

; ongê- . ., 

�; 

..•.. 
·"111!/"'

,,.. 

'. 

· organis-eerd; �taa.t �unstig bekend.

�\�ndri.k Bla.a.k:, geb. 3-12-�897 ,V"ïqnende te Val therroocd; co.mmu
nistisoh gemeanteraadsli.a.. 

X{ Jans Rt�ben-,ge-b.4-2-1904,wonende te Valthermo�d; lid. E.v.a .
--- .. ' :-. ,. -

Voorts 'ibericht Lk U, 4at ket lid van d-e Gt;1d.staten, 
�al+e1at1.:ro�.k, -qp 25�3-1952 tijdens een op�nbaxe vergade
rUg ,te K(S��ge in_<àebat is geweest met communisten.Het 
vl:ir_slag vali deze vergadering, zowel van de .z.:. jae van "ile 
WaàrA�i�# al� van ande1e·zïjde, zalµ één dezer dagen wor-
den -to:eg$Zándan. '/ 
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Ve�binding iw.69. 
No.B.18/1952. VERTROUWEtIJK. 

". 
7 April 1952. 

OndePWergi Rappo!'t ovel' de 
maand Maart 1952. 

�·
' 

... 

B · • 

,.�. De Inlichtingen "enst te I s-Hel-togent?ç>scl:I. heett de eet' 
U t$l · s.a.nzien van ·et politieke gebeuren in de gen een te 's-i 

" 
l!ert9genboech over de maànd Maart 1952,het navolgende te . : 
rappoxaterent � ; 

, ,, • · · {\ 1 Door Mathijs Oojen,getoren t·e Gamm,en, 5-5-1904 wonende 

.. ---:�.i.; "·.' .. , .{��-- · ... ,,:
f
�,,4� ���i�.��- . :;:!�i;�tg�5p�j��!���r��:e�j :: 1

• 

'L 

/ b (7 van 1. 7 Kaart. 1g:52 an de Commissaris van Poli tie te 's-He 

\ 
\ togenoosch onthett verzocht van h,et 99-l��ag�verbo.d 

l� 1 J i . \ als b� el d �n de temeae Poli tieverordenil'lg voor ' s-Her 

1 � · 1 genboscm .Van de- zi d,,e v� <te CPN-. weiad herhaaldelijk geool-
' · · 1 porte81'd de 1 aat st · ·aagen nabij gebouwen vau de Sociale · 

\ Dieri.st van de geme te. Volgens de A2V dient voor het ool,.po-i! 
t te1>en binnen een b aal.de k'.1"ing in het centrum van de ge-
; meen.te 0 een ontheft g te �den verleend doo"I- de Commissa
i ri,e van 'Poll tie. De pol.poxateurs va.n de CPN .waren niet in hei: 
t beztt, v� een,d�rg · j�é onthefting.Op de aanvra�g van de ; 
J seqrè'8.ris van de · N Hlomen) 'llat het bekc,men va.n een dei- , 
l gelijk'è anttt·étt1ng werd atrlj�end bè5list1 zodat de CPN al
. leen mag colpo�ter ·1n de 't»uitenwijken V8.l't de, stad.Een g · 
\ liJJt.. m:an.dpunt wel' ·ingenomen ten �anztèn van het eolpoi- �
.: ter-.en · nLe:t •pe Wach

t

, Pen 11 door Jehova.• s .getuigen.t zij het
1 met een. z,e,11 :gePin e afwijking. Van de ziJd� van d.e GPN !Tjn 1
\...!liero:p g�eJl; i-eacti s _gekom.en. . .. � 

Ha,t We$loz.en- DUW-airbeiderscomité is in deze gemeeti 
te nog' steè4s acti • Eind feb:iwuari 1.9 52 w.erd door het Comi
té &àn het .gemeent estuur een vergunning gevraagd tot het 
?Jl(;)g� houd'en -��· g d- ·èn �etlereniBzam9lin'gen. ten beho�ve 
V'1'J ·de gezinnoo v de wet"k1ozEm en IJUW-a.r,beillerg.Op het , 

r's�,,,.,,,,,,,_ .� .,, ,.,;,;_.,���� 
� �::o <J.e: �-a� �i ':.":'.!.� door h

�
t ge:n_e"': t,...

r;,.,.1:··':··· ,· ':, .... . """.'· or llet -«:>mit ·1.s hiei- terstede een a.dviesijul'eau opg 
,,, ._.r'l>y;'fi!,:·�/t,, · /Îriol:f�,t�n ·�uize v Bwnardus Gerardus van Moorn,gelxn-en 
. :· r, .r '. ,( · ·:1 :.: : H �e · • e:-H'ertogenbo se , 27-7-190 3,•erkloos siga.renmaker.-wonen.d.E 

1 '-,i., .• .. tl/ , ·,, ·.te '�Hertogenbo.s

i

Vepverstra�t no.lî,boven.V1;J1 Hoom 1-
.. Y1JJ · �-, .tèvèn.13 de houder . het advie.sbUFeau. Van Hoorn is geen !id 

. . \ F\�ï ..: . { _ ·vtm· d,eri·CPN -en hif. ook niet op deze -partij georienteerd,,
(·:,., ':'\.�, .�- r ·,,!'J do-Ch..hiJ wil

:---
ond s,il.erhaa.Ide gesp�elck� - niet �z�en

1
1

::; r
'iJ!t
'I .. ,··'•.} dat)liJ m�. zijn 

.
1.te-

. 
de CPN in de ka� speelt en zich · 

f,.'JJ ' ··' 'J· voor à,ar ,P1X>Pa.gun�-.k.�etJ.e. laat spa.rui�. 
· � · · . Overt:gEm� · de4énf' zi cm ,� maand geen oiJzondet-heden

�· voor._ � ·. . l · · 

,r .' > � ' � • • • "' • ' •• ,i �. >·. • � (��;.Bos�::•\� ;Y

l . ,, --

• '!� � . 
• ..... � ,... .... 

;.. ·, 
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I.D.LEIDEN
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No.3369 z.

Betr:Verslag openbare vergadering 
van het Ie idse. Werldozencomi té; 

. 
� ., . ...  

DIENSTGEHEIM 

t/'���p' 
Door het Toidse 'Uerldozencomi.té werd op Dinsdag, 8�1 

1952,van 14.00 tot 15.30 uur,een openbare vergadering gehouden 
in de zaal van�J.van ZIJ�,Hooglandse Kerkgracht 42 alhier. 

Door middel van pamfletten,die op Maandag 7 April 1952,bij 
de Arbeidsbeurs te leiden onder de werklozen werden verspreid 
waarvan één exemplaar wordt ingesloten,werd tot bijwoning van de 
ze vergadering opgeroepen. 

Aanwezig waren 52 personen,bij een zaalruimte van 75 zit
plaatsen.Achter de bestuurstafel hadden plaats genomen de voor-

1 zitter van het comi.té,Krjjn de BRUIN,geboren te Ieiden,18-11-11, 
'longeorganiseerd,won.te Ieiden,Hansenstraat 103,Nicolaas JONG
C.BLOED,geb.te Hillegom,6-12-091won.te Ieiden,.Levendaal 94 en \1il

/ X{ len Frederik van RIET, geb. te To iden, 5-11-08, secr •. pl.E.V .c. te Iei 
den,won�alhier,Mar.e 68.Het in het pamflet genoemde C.N.V.lid c.

�/VBLDHUYZ�N en het N.V.V.lid D.VIJLBRIEF waren niet aanwezig. 
In zijn openingswoord deelde de voorzitter me.de, dat het 

mité had gemeend stelling te moeten nemen tegen de op 1 Juli 
van kracht wordende Werkloosheidswet,aangezien daarin enkele 
palingen voorkomen, die degenen, die voor 1 Juli 1952 reeds werk -
loos waren,uitsluft van de voordelen,die deze wet biedt.De 2e 
mer moet zich voor l Juli a.s.echter nog uitspreken,of naar haar 
mening de ,werklozen van voor l Juli al of niet in de \ierkloos
he idswet moeten worden opgenomen�Tijdens de beraadslaging zal 
ee� deputatie van ons comité,met deputaties van andere werklo
comité•s,de handtekeningen aan de 2e Kamer aanbieden van de werk 
lozen,die eisen in deze wet te worden opgenomen.Tienduizenden 
tekenden reeds deze eis,waarvan te Leiden alleen al 800.Teneinde 
de eis tot opname kracht bij te zetten,moeten zoveel mogelijk 
werklozen de depu_tatie naar Den Haag vergezellen. 

Bij de daarop volgende discussie kwam de uitbreiding van 
het comité tersprake,hetwelk tot gevolg had,dat het comité met 
drie leden werd uitgebreid,waaronder de communistisch georien

ltee·rde Andries KROivIHOUT,geb.te Ieiden,14-2-26,won.te I.eiden,Cla
rasteeg 11.De gestelde vragen werden door Van RIE:T voornoemd be

handeld .Practisch geen enkele vraag kon hij echter voldoe .. J.e 



beant.woorden,aangezien hijzelf,zoals hij zei,met geen 
op de hoogte was.Bij een volgende gelegenheid zou ,tiet com�té echter 
proberen een deskundige spreker te krijgen. 

Na sluiting door de voor-zitt.er werd·· aan de uitgang: ge collec
teerd om de zaalhuur ,een· bedrag van- f .4.-,. te-· kunnen voldoen. 

Het geheel had een �ustig_ verloop. 

-' - . 

., 

" 

leid�n, 9 April 1952 •.. 

, ' 

., .



PROE:fl A1tN DE LEIDSE WERKLOZEN. 
.._ ------

Op '1 Juli treedt de Werkloos.heidswet in werking. 
De Regering wil alle werklozen 9 

die op '1 Juli zonder werk zijn 
buiten deze Werkloosheidswet plaatsen 9 200.000 werklozen wordt 
dus .een 'JeléJngrijk bedrag aan geld onthouden; 

/:,;//. terwijl wij rèeds gedupeerd zijn, door de werkloosheid; /J terwijl wij- reecls van a.lles tekort komen, poogt men ook nu 
weer ons deze verhoging te onthouden. 
Opgenomen zijr.c in de werkloosheidswet betekent een uitker�ng 
van 2'1 weken van '80% van het loon. 
Daaron moet onze eis zijn. 

OPN.i-1.ME V 1-,N AUE WERKLOZEN IN DE wllilKLOObHEIDSWET ! 
= == = ::;:: = :;:: = = = � = = = = = = = = = = = == = =

Büd Leidse werklozen tekenden re0�s de eis voor opname in de 
Werklooshe�, swet. 
MAAR VJIJ M, TEN VERD.fil?. ! ! 
Wij roepen . daaI·om op, de Openbare Verga2lering te bezoAken

9 

die het Le ... . se Worklozen-Comi té beleê_;t op: 
DINSDAG 8 l.lJRIL s, s, IN ZAAL VAN ZIJP, HOGE.LANDSE KRELEGRACHT 
aanvang 2 uur n.m. 

KOMT ALLEN. TOEGAN G GF/.ATIS 
voor het Leidse werklozen-comit� 

K. de Bruin ongeorg. voorz.
C. Veldhuyzen C.H.V,
N. Jomgbloed E.v.c.

D. Vijlbrtef N.v.v.



• 

• 

In antwoord op Uw vraag, waarin U miJ om 
opheldering vraagt over de vergadering van het werklozen
comité, gehouden op 8 April j.l. (in het zaaltje bij van 
Zijp Hooglandsche kerkg�� kan ik U het volgende mededelen:

D·t r-9.:.,Jy kl 'té k 1· ·k 1 z.g.n .• wer" ozencomi enne lJ e.v.a.
moet 2 vergaderingen belegd hebben, waarvan één op 8 April j.l., 
die door niet meer dan 25 personen werd bezocht. De bedoeling was
een betoging op touw te zetten, doch bij gebrek aan deelname 
gingen zowel vergadering als betoging niet door, en moel.it de 
zaak ontbonden zijn met de woorden "Ze zijn er nog niet rijp 
voor". 

In het aankondigingspamflet werden vermeld 
de namen van een zekere Vijlbrief van het N.V.V. en C.Veld
huizen van het C.N.V. 

Daar mij alles onbekend was, is j.l. Maandag 
op de jaarvergadering van onze besturenbond dit wel duidelijk ge
worden; dat ook de recherche veel, veel be�angstelling heeft 
voor deze zaak en o.a. bij vriend Veerman/Inlichtingen zijn 
geweest. /om 

De genoemde C. Veldhuizen is in onze kringen 
een grote onbekende En bij het N.V. V. heeft men wel iemand met
de naam Vijlbrief gevonden, maar deze man wist van het hele' 
geval niets af en heeft er zeker niets mee te maken. 

Hopend U met de door mij verkregen gegevens
van dienst te zijn. 

/1; !i. � Ä.r (} 

2. o/
.r

· ,--2 </ 11. Ç
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Ohderwerp: bes1.ver8.0omit ter bevora. v/d Woninfsbouw. 
�:at u.m ontvangst bericti,t; 4-4-1952. 
P,et rouv/bëlt: rhe id berichtgever: betrouwbaar. 
,.,u.�r.'..e:ti r. c- bericht : bet rouwbae.r. . __, 

:eve�s bericht verzonden aan:--. 
: · cdc1NE'rkencle instanties : geen • 

. ;een. 

------------------------·---

\ 

( 
) 

\'J 
. ( 

� 

I 
1 
1 
J 

I 

1 
1 
1 

1 ' / ' 
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l 
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.Kort verslag van de bes3:ot� ver6aderir.e:; var he
11 '.1otterdaris Com:i.t� ter bevordering v_?.11 de wdnin "bour:'; ::-e
�1ouden o_p Donderdag 3 April 1952, te 20 uur, in ·�ons !l'-lis" 
Cou.ver:nestra2.t 133 te Rotterdam. 

Aanwezig, inclusie� de corni iéleè.e:1, î 3 pe TSO.:'."len, 

o.w. 2 vrouwen.
De vergadering was uitsluitend tc�sw:kelJk 0.1 .

vc!'toon van d·e op na:-:.m ge.stelde convoc:1tie, Wël,�rvan eon 
��schrift is. aangehecht. 

< '.12.ijd-em; de . pauze. we:d.en... s te.un.bOLnen b.. 5 een t 
verkocht ter onrierste,.;ning var.· .de ''.ter}:lozènkrStnt. 

Ac� ter de best ..1arstafel wu.ren ;e·,:: ten: 
;,12.ntel, Johannes Adrianus, geboren 14--'-::;.-1920 te C>::L··:?�:s..'l: 

( beken1) ; . 
1:m1St, !Iarm, 17-1-1922 te Utrecht ( beke11 i) ; 
::as� .Pieter, geboren 2·'.)-4-1925 .te Rot.terdara, betonijzer

vlechter, wonende H0rtensiastreat 43a te 
RQtterà.a.m; en :· · · 

La.r:ier�- \'iilhelmus, geboren 4-8-1917 te Vle.ardi!).gen, tir.;
n.erman, wonende ·.Claes de Vrieselaan 323. te 
Rotterdam. 

:.fantel,J .A.', 'VO'.)rzitter van bovengenoemd coïJJ. té 
opent te 20. 30 uur. de ver,3ade·ring en zet in het ko:-t de 
do�lstalJingen van het comitJ uiteen. 

Spr. zeGt, dat ie�ien <l� gro�e woningnood en de 
hecrsei1de werkloosheid onder de bouwvakarbeide.rs, :iet 
hoog\tij,l wordt dat de gemeents Rotterdam ui tvoerin?, geeft 
aan haar belofte om 3508 woningen te bouwen. De.::;c: belofte 
we.rd resd.s in 1951 gedaan:, àoch nu, in April 1952, is er 
nog geen begin gemaakt, erger nog, er is no6 geen p2.:::l 

. geslagen,· noch matel'iaal ;'2.ngevoerd. · 
Spr·. leest dan een concept voor van een :1aniÎes

waarin de bevolking op..: .. eroe9en wordt er _b5j ·de :-;.eme::nter.<=1.0.

op aa1:. te dri:..1,sen dat nu eindeljjk begom:en wordt �=� · 
de bouv1 van o.e 3500. toegezegde '.7Qningen. 

, Spr. betoo.st, dat, wanneer de w erkl.oze bouwvalç.
a.rbeiaers weer aan· het werk ,konen, dit verhogin� va'1 de
koopkracht betekent .en dat het manifest _duti in de e2rste
pla.,,ts onder de r:J.id·:lens,ta.nd vcrs.:preid -mo�t worden, dC:�r
d,J'":1? vooral d,ire�t VOOrè.eel trekt 1.U t de ve.:-ho_z;Îng V3.l:
de koopkra.cht •· 



• 

/ 
,, 

- .)
,<..' 

,' . ,)��J' 

2 -

Het manifest za.l in eert oph.,,�; van 50.0JO e -::em
plaren versprei:l üJoeten worden, doch de kost�n hiervocr 
zullen ca. f 25�.- bedragen. De benodigde �elden zullen op 
dé h.ouwwerken en onder de 'r.Jiddenctand insezàmeld moeten 
worden, waE'trbij het manifest a3.n intellect:1elen en midJen
stand.e rs te::.· ondertekening· voorgelegd moet worden. In 
1 s-Gravcn:1age hd)ft bet comité h:.ermede zrote sucC!oS!"'en
geboekt daar zelfs Jr.?.:alf, directeur 'tcL het r .... t.11.Ä.I' r:iG-

. torisch :.!use:1m z 1jn harcdte�:enjnb hiervoor heeft, ,e;e?,ev'=:n • 
.,'..ls c1ok ·he·� Ro tterdal!lse Co,:1i té z:o t:: werk ;:;::10.t, 

·dan kan het niet anders of er zal su.cce3 r;cboc.lc:. vror-:l.en.
Hi érna v1ori t zepauzeerd, w::�:�rna ::;elc ··onheiè. ".,ot 

discu3sie �ordt ge3even. 
:, 

1 
· V,'?,rl_�en.:_t, Jacobul:3, _geboren l4-')-1SU3 te Ro"v":.et··�,

· (be1tend) ,ze:;t, çfa{ in het ii:.anifest :·-" .ll s�1�:,:�c is van (ie 
finànciëlc' ,ijde, ·.ïaai�oJ de vcorzi tter irJ. �.,:; ·:.1 ·�r;1pe•::rt, :l'o.t 
he::n dit gee:: �ier xan schelen, als de v:onin::;en er ·n:.:::ir 

L 
��onen.

van Gent 110:udt ecr2 l)etooJ over het 
plan en ze-; t, da.i-hierin de r:üd.':.el•:=;:u wor-.:.l�rï 
Oi:1 de wonL:tcb.ouw te finar:.cieren. 

,,] 

::aEtel,C:-.,'. .• '.::en:� het hie��r.iocle vol'.:o>::en 0-:;n.1 to 
ztn, doch wUst.�r op Jat-men dit niet in jet ��nifest k�n 
vern:elclen, de.ar _zevree::.d :1oet 'No:r·clen dat d'J :1i 1l:� enst;;.u1d 

.- zich à.an afzijdig zal houd.en en het geheel als .oen com;,.u
nistische rel zal betiteld �orden. 

Iia.IJ.ers en ·tlinst cri tü3ez-e::: d: .. :.n op c'l.e ho�:e�:le 
wUse de ·huidige regerinJspolitie� en �srken tenslotte 
op ,1.3.t :i.et iel het :: . '.' ."v". gist :;n dc.t vru deze 0istin"'� 0;e
brui.k gem.:1.1.}:t moet ·:,or:�en. 

=· 
: :,mtel zegt, dat h'lj het met de:: dis6ussi::mte�: vo 

koD.en er::1s 1s en sc,7-.t't toe, <18.t he� n:mi.fest nor;el�ik 1:181 
iets scherper geredigeerd kan wbrden. ·spr. stelt voor, da 
allen :.:,l -..ndat(avo:nd opnieuw bije0n zu:.len 1:o.:::e!". t8:ri hu.izt:: v·, 
L2.L1ers en dat dan, iêdcl' .voor zj_ch, e 211 conce::Jt-mruüfe:.,t 
zal hé'�:, :·,en opges�eld •. 

!tllen ga,m hier:nede accoord �u de:: vergaè.e:�in:;
·:rnrd-;; dan te 21.45 -..iur µ:c!sloteu. ('Sin..lej.
--� - ---�·;----_ 

..... ____ ,,_ -----·- - ____ ,, ___ _
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AFSCHRIF!' •. 

4 3000 w ·o n i Il g z o e k e n d e. n en :!: 2000 werk-
1 oze b·o uw arbeiders snakken naar de bouw 
ván "'o�gen_ .. 
Ook uit HYGIENISCH · oogpunt bezien ,fa het nodig dat 
snel met de bouw van deze. 3500 woninge�· begonnen wordt! 
Te� ei.nde al deze verschill.end:e ·gézicht'�punte'h in . 
�en·vaste·mening te kunnen vormen· i�het onderstaande 
comi t� ·y� ,men+ng om öp: 

· '·· 

n 11 rt n 1r11 N-ri':, 'l t1Hr:nn11111111 tr,11'n t1 1111 ti il II n tt 11.tt n. n n 11 !I tt 11n111111 1111 n lt·t:" 
tl • . ' . . tl 
" . nn DOND1?:àDAG 3 APRI.L a.s. E"'N -BIJEP..NKOMST TE 11

·a BELEGGEN IN - . "; -: - • · L· � 
r. "ONS HUIS" G.auv-ernestraa.t 133; ::· 
tt Il 

l1 aanvang 8 \r\ll'; :: 
n r � tl 
Il ': . : . ' . . Il 11 t:· n tt lt'u II n 111, ,, i1 n n 1111 n II n n 11,111 n II rt n·,1 tt rt tl it 11·,1-11tt II tt 1111 n ,1,11,; t! 11" u n 

Het Comit� t? van mening dat ook U· al.s .••.•.• · ..•..•. :· •• 

. NAJUJI: ..................... . 
. . 

ADRES: ••........•...........••• ,belangstelling zal 
hebben voor deze bijeenkoiµst. 

• 1 

Zij stuurt U dan ook-deze uitnodiging, in de overtuiging 
dat. U er gebruik van zult. maken·.

Naam 
,..{ . 

• -�l .. , 
R' dam.s ,qomi t� ter 

b�v9�d'e��g van de. woningbouw •
. 'seo:r .• _Mast, Hortensia-
·---· -&t-r�t- 43. (,. ·- - - . · 

•. . . � ' . \ \ ' .. .. .. g�nodigdef ........ •; ..... _ .. _.· .... ·:.- ......... ,. · .... · ... .

. ,.�dr�s: ................................ · ......... .

-B�zoekt b�je.enkomst als: '· 
. . . . . .. . .. ,_ . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  . 

:,,_ ... __ .. .

1 

. ..
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r{luqerw: :r<raandrapport over de maand naart 1952 "' 

Datlliil van ontvangst bericht: ------ . • -� ·

�et-rouw�aa rhe�d berichtgever: Ei�en� -..rd.arnemingen
11I11ardcr1.ng be.richt: Bron betromlbaar. · 

t. J ,1

(,.. y J f -"· 1.r �· :.. ,:,, '(l r, Yr 
(,, i.r / 

Tevens beri·cht gezonden aan: Het bureau 11InlichtingenJT -te
Medewerkende instanties: ----... • · 

.. ··- -- -
Leeuwarden . e;.1:;.f/ 

Ondernomen �ctie: -------------� ;.Jr 
·- ir:y;=. 

- ----� _,. ___ \ ". :Jr
·r � , ---

( 

!:!_IîTREKSEL 
Uit: OI) "!:i:i_f 
Voor,or:, 'LPl'"f 
o.a.v.: � 
X>!Jt., , ,. /r,� î. 
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t/s !l DC •,qç;·! l d. J,2; \ ..,,. J'ft.. I _.... 
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'\ ii;,.�:î t - i�ZETlilrJ; 1 
• Onget1.djfeld is jhet écn verheugend. fei't'"-;:;-a:;ftb�n uit

· een oogpunt van bestrijding der ·werkloosheid ... dat Oude-Pekela' s
college van B. en Wo Pé\,P de Raad plannen heeft voorgelegd voor. 
de vorming van ��n groot waterschap aan de Zuidzijde van het 
Pekeler Hoofddiep. Als �de plam1en doorgD-an ligt het in de bedoe
ling, dnt het nieuw te vorm.en waterseha:L> r,l.Iieuw Compa.r.;nie rr zaJ. 
heten.· Het zal ongeveer 749 ha onvatt"Em en wel van het water
schap nHoodvlu�1' 146· ha; van het \Iaterschap 1,Hanekamp11 33 ha;
van het Haterschap nCorrîpagnie 1t 36 ha en 534 ha gronden� die. nog
niet in 'i-raterschapverband zijn opgenomen. 

Zeven wijken zullen \lorden gedempt, te:n;ijl vele andere 
1.1ijken van een riolering zullen worden voorz.ien. 

Het gehele plan is bij D:.itsJ;ek geschikt voor bes:tLijding_ 
van de tlaatselijke Herklo9sheid, aangezien de uitvoering in
totaäl ;ö'() mam-reken vordert. Dé gemeente zal. vertler moeten zor
gen voor een goede riolering en bestrating van de Gedempte wij
ken, terwijl de ,-rerken alle)'! in vrij werk kunnen geschieden door 
de medewerking van de C;ultu'tû" Technische Dienst o

Op 24 Na-art is begonnen met de verbetering en de uitbreir 
ding van het gemeentelijk sportterrein aan de !:lin..":e.:n·rog te Fin
s"tc'rwóld�· ·�rcraröver·-111-;-de- .. genre-enterc:rad van Fin3ternold-e- r;eduren
de de afgelopen jaren herhaaldelijk felle debatten iijn gevoerd.

De uitvoering van het door de Hederlandse Heide }îaat::;chap 
pij opgemaakte plan, is mogelijk geworden door een subsid.ie
toezem;in.g in de lonen ,en sociale lasten door de Rijl:sclienst 
voor de Uitvoering van Werken. Ook is dekkine gevonden voor de 
uitsaven, �elke voor rekening van de gemeente blijven. 

IIet gehele compl,.ex is ruim 3.5ó.ha t:;root. �r l::oaen tuee 
ruime voetbalvelden en povendicn- �s er plaats ingeruimd voor de 
beoefening van de athletiekspor�. 

Vooral voor de grote lruidbouwbevoll:ing in het m.o'.h.Dis
trict, is het verder verheugend dat het Hoofdbestuur van de 
Jtichting van <le Landbouw een voorstel heeft aanvaard, dat een 
belangrijke verbetering van de arbeidsvoorwaarden dei' lfo'1dé:r
beiders kan betel:enen l> In. dit voon,tel· •.,.rordt <le preaie ,,oor hët 
bédrijfspensioeni'onds �ebracht van _f .2o50.- op f·.!.OO.- j_)er ireek 
en het netto loon van u2 cent op d4 cant per uur. 

De /, 0N.!,�n. _ staat op het s tandpunt dut de lom:n de;r lancl-
. arbeiders niet t r.oals tot· dusver het ,gcv�ü was, behoren te zijn
cekoppe].d aan Cle lonenivan de r;eoefende bouwvakarbeiders in de 
vijfde gemeenteklasse. JVoor de lóndarbE3iders dienst oen eiöen 
loonregeling tot stand ·te komen.; cebascerd op de Herkw.assi.fi-_ 
catie. r 

--· In de afgelopen imaand werden verder ver•schillende ver[;a-
deri??,gen gehouden, a1. qf niet met sprekers en al of niet net het 
vertonen· van films of het-optreden van zang- en/of toneelgezel
sché/.ppen. Op 1 II.:1art uerd een uitvoeri.nf; get;even vnn de coi.l!IIU
nistisehe zangver: 11De I Jter der Tockom"t" te Finste:nrolde� A.amre
zig 100 personenQ E"elileens op l Haart te Beerta een îilmavondo 

' Aldaar ·waren 50 pernon�n die deze fi.1.mvoorat.clling bijwoondeno 
Te VriescheJ.'.oo werd op .1 I-ié.1art een vergadering gehouden onder 
het netto 110orlog of- Vrede"o' Er Haren slechts _3=:�.rson�--�-!f�
-zife. .. Toch Herd bes.lot-en tot de oprichting van oen afdeling Vc'.lll

ërêrruerél9,vredesraa'd". '. Een bestuur werd gekozen en getracht. zal. 
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In de middag �an 18 �./Ie.art 1952 zo� door het Werklozen

comite.te Almelo een vergadGring worden gehouden in het EVG
gebouw, Doelenstraat no. 21 te Almelo. 

Daar e� echter te weinig personen opkwamen, vond d�ze 

ót) 7. 0 1 

i Mannen. 

/ 
Gàdurende de eerste twee maanden van 1952 liep de 

, werkl.oos.h�id in hét-;ayon Almelo op tot een hoogte, welke 
sedert het voorjaar 1946 niet meer was voorgekomen. Het op-
merkelijke hierbij was, dat o.m. tengevolge van de terug
gang in de industrieële bedrijven, de werkloosheid per eind_ 
Februari groter was dan die per eind Januari, een verschijn
sel, dat zich slechts zeer sporadisch voordoet. Demaximum 
jaarwerkloosheid wordt ook in het rayon Almelo als regel 
per eind Januari genoteerd. 

"In de maand Maart liep de werkloosheid eanmerkelijk 
ter:� ,. vo_qrnamelijk al..s gevolg van een stijgende vraag naar 
aTheidskraohten in de bouw.bedrijven om hetiachte weer,waar
door .verschillende bui ten-werkze.amheden vroegtijdig ter 
hand konden worden genomen. 

Aan het eind van het kwartaal was het peil van eind 
December 1951 wederom bereikt. 

Vergeleken m_e_t het vorig jaar waren de werkloosheids· 
cijf�rs v�n ja�uari•Februari en Maart 1952 opgelopen tot 
resp- 250-333 en 330. 

- TàBEL I -
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Tabel 1. 
Werkloze mannen en openstaande aanvragen om mannelijk 
personeel. 

Werklozen 
1950 1951 1952 

Epind December 46!3 876 

Eind Januari 44i\ 1091 
Eind Februari 333 1102 
Einà Maart 273 89?

Doordat de defensiewerken op de 

Openstaande 
19508a ri:sz:î���:o 1952

62Q, 
.. 

-- . 

1;�6 

592 

572 

557 

Veluwe in 

58 

43 
53 

J"anuari 
en Februari gereed kwamen, steeg het aantal ingeschreven 
bouwva�arbeiders van 266 eind 1951 tot 409 eind J"alil.uari 
1952. Eind Februari en in de maand Maart steeg de vraag 
aanmerkelijk, o.m. door de subsidiëring van schilderwer
ken. Ook de zachte weeTsorostandigheden werkten in gunsti� 
ge z.in, zodat per eind Maart het aantal werkloze bom1vak
arbeiders wederom beneden de 300 daalde. 

De moeilijkheden in de t,extieltÜndust1'1e bleven 
aanhO'l,;\dep,. Vi t;;tst-l:?-g van a:i;J:,ei<:l?r,s vond evenwel slechts 
opgeringe schaal plaats, zodat er gedurende het eerste 
kwartaal g·een wijzigingen kwamen in de stand der werkloos
heid;. 

Ddordat·,de ingeschreven minder. validen, 'die aanvan
kelijk afzonderlijk werden geregistreerd, bij de div�rse 
bedrijfskl,a.s:;ien we,rden ondergelJracht, daalde_ .de groep 
"overige klassen" in tabel 2 met 108 personen. 

Overigens geeft de vergelijking van d-e werkloos
heidscijfers van }1 Maart met die van 31 December, bij de 
v�rsobillende qedrijfsklassen weinig verandering te 
zien. 

Tabel 2. 
Werkloze mannen en opttnstaande aanvragen om mannelijk 
personeel. 

- VOORN.à.AMSTE
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5. Diens "geheim. 

Voornaamste Werklozen Openstaande aanvragen 
': Bedrijt'sklassen 31/12 31/3 31/12 31/a 31/12 31/3 31/12 31/3 
\ •50 '51 '51 '52 '50 '51 '51 '52 

144 ! 61 266 299 11 33 2 · 13
' Bouwbed.rijven 

j Hout,kurk,stro 8 2 24 2? ? 8 1 ' tj Kleding en Rein. 4 5 27 24 5Q 42 28 :t_ 

Leder,�asd.Qek,rubber 2 3 3 6 - 1 .t --· --

'Veenderij 49 39 94 109 5 
1 . Metaalnijverheid 24 14 36 62 25 18 11 2 

Textielnijverheid 17 11 81 81 504 433 96 � 
-1 
1 ; Voed.& Genotmiddelen 7 5 14 16 2 1 

Landbouwbedrijven 50 29 110 119 :1.0 3 3 

; Handel 6 2 13 2.3 - -

-.. -

'Verkeerswezen 30 9 28 

Kantoorpers. enz. 12 8 ·23

Losse arbe.1ders 31 13 46 
Overige klassen 84 72 111 

Totaal 468 273 876 

42 10 9 

13 :1 � 

73 -

3 2 

897 620 557 

-

G.. 
-

- -

136 

-

-· 

-·
-

53. 

De neerslachtige s:f'eer.,..�llrn in het algemeen het bedrijfsleven 
kenmerkt, weerspiegelt zich in het geringe getal der aanvragen van 
werkgevers, n.l. 5, per eihd Maart. 

Dit cijfer is ongekend laag en vormt slechts 1o% van de vraag 
op hetzel.fde 'tijdstip van ·het v.orige jaar. 

· De hierboyen in tabel 2 gegev�in cijfers omvatten, zowel de ge
heel. we�klozen, als de bij de D.u.w.-objecten tewerkgestelden. Tabel 3 
geeft hiervan èen specificatie. 

'J.'abel 3 
. ·. 

Sp�cifièatie van de gecegistreerde werkioze mannen. 

De.ta Totaal gare• 
gistre�rd geheel .w. wachtgeld 

11erldoos trekkend 

Èind December '50 4-68 295 173 --.. 
Eind 1Jl..aart •51 273. 1-43 130 

Eind December '51 676 468 408 

Eind Maart '52 897 428 469 

Per eind December 1951 waren rond 47% der werkloze mannen bij 
de n.u.w. tewerkgesteld, eind Maart rond 52%.

Relatief werd dus een groter aantal werklozen bij de n.u.w. geplaatst 
In de cijfers van eind 1\Taart '52 zijn begrepen 91 personen, di 
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6.

i:n tewerkgesteld bi
v 

de gemeentelijke werkvoorzieningsobjecten 

oor handarbeiders te Almelo (88) en te Wierden (3) en verder 1 werk
nemer, die als werkloos-hoofdarbeider de administratie bij het Almelose 

abject verzorgt. 
De werktijdverkorting in verschillende bedrijven had ook in het 

1e kwartaal 1952 nog niet die omvang genomen, dat de werknemers onder 
de inschrijvingsplicht (artikel 9, lid a van de Wachtgeldregeling 1946) 
vielen. Collectieve inschrijving van wachtgelders kwam derhalve niet 
voor. 

Uit het in tabel 4 gegeven overzicht blijkt, dat in verhouding 
tot de leeftijdsopbouw der beroepsbevolking per eind Februari !52 een 
relatief hoge werkloosheid voorkomt bij de leeftijdsgroepen 19-24 jaar 
en 25-39 jaar, Hier speelt echter de seizoenwerkloosheid een rol.

De.werkloosheid onder de jeugd, hoewel in absolute aantallen 
vrij hoog, heeft thans f�tPI procentueel niet meer die betekenis als 
in de maanden, waarin de schooljaren eindigen; 

Verheugend is, dat geconcludeerd mag worden, dat de werkloosheid 

onder de personen van 50 jaar en ouder relatief niet sterker toeneemt 
dan onder de andere leeftijdsgroepen. Wel zal de werkloosheid onder 

bedoelde groep eerder een permanent karakter dragen. 

Tabel 4. 
I,eeftijdsopbouvi van a'e férkioze mannen( excl. wachtg.trekkenden) 

Data Totaal aantal jonger 19-24 25-39 40-49 50 jr en
We;J;'.klo�e mi.D.nen dan jr. jr. jr. ouder 

19jr, 
abs. , 1ri% > { in%) {in%) (in%) ( in%) (in%) 

Eind Febr� 1 52 110Q 100 6 19 37 15 23 

Einèl Nov. '51 786 100 10 17 34 16 23 

-Eind Febr.'5'.1 333 100 4 19 32 14 31 

LE;3e!tijdsopbouw van de beroepsbevolking 

Eind Mei 1947 24-429 100 10 15 33 19 23 

Door de geringe opnem&ngscapaciteit van het bedrijfsleven en 

de seizoeninvl�a.tl valt een verschuiving waar te nemen naar de groepen 
werklozen, qie langer dan drie nw.anden st(an ángeschreven. Uit het 
overzicht van tàbel 5 blijkt de duur der werkloosheid onder de '.1erkloze 
mannen per �ind Februari 1952, eind November 1951 en eind Februari 1951. 

Tabel 5

Data 

Duur van de werkloosheid (excl. wachtgeldtrekkenden} 

Totaal f,antal 
wer}:loze mannen 

abs ( in%� 

d�Br1�Rd 1t/m3 3t/m6 6 mnd en 
'·· ·· mnd rmd lo.nger 

(in%) (i1tp) (in%) (in%) 
------------------------------------·----

-ED:D -
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Febr. '52
Nov. '51 
Febr.'51 

1100,
786 
333 

100
100 
100 

24

42
23

36
40 
40 

Dienstgeheim. 

33
10
28 

7 
8 

9 

· Vrouwen�
In het eerste kwartaal dF.i.alde het aantal ingeschreven werkloze

vrouwen V.flll 73 tot 44, o.m. als)S gevolg van een grotere vraag in de
con�ectie-andustrie.

/werkgelegenheid en personeelsvoorzienin� per bedrijfstak.

{ �bf1wnij ver he id.
1 

Met nagenoeg alle bouwobjecten, genoemd in het vorige ver�lag
: is, vaorzç,ver de weersomsta.ndig_.h.eden dit toelieten, in het 1e kwartaal
1 een aanvang gemaakt.

1 Aan nie-q.we werken we"rà.en te Almelo aanbesteed, de bouw van 24
\woningen voor ouden van dagen (kosten f'l.153.200.--) en de bouw van
156 woningen en 8 winkelpanden,(waa�bov�n 16 woningen) voor een beGrag
.

1

· van fl.. 870. 600. -"'.'· Het eerst genoemde ohj eet werd reeçl.s in uitvoering
genomep., terwijl het laatste 1,vegens overschrijding van de begroting 
nag niet gegund is. 

r11 }
r ' 

Voor de komende mennden wordt nog aanbesteding van rond 400 wo
ningen verw�cht. 

De door de gemeente Alme1c uitgeschreven z.g. Burgerzinlening 
van fl.1.000.000.-- is niet geslaagd. Het ingeschreven bedrag van l 1. 1 

, ..,'- ) . t 
• 1 . 

�;/ ·1.� 
\.� . l 

fl.150.000.-- is overgeschreven op de Nationale Woningbouwlening. 
Hoewel hij versohiJ.lande objecten behoorlijke aantallen arbei

ders konden worden ,e;eplaatst, was de bedrijvi�eid dit kwartaal nog 
aanmerkelijk geringer dan in de overeenkomstige periode van 1951 • 

• 

1 
. Het �an�al werkloze bouwvakarbeiders steeg van 266 per eind 

' Dece�B'er 195\ �ot 409 per eind .Tanuari en 385 per eind Februari 1952. 
D.it kwam voo�elijk do.or de ontslagen bij de Defensiewerken op de
Veluwe en de verdere uitstorting van personeel door de kleine z.g.

·klantenbedrijven.
! 

1 
In Maert kwam een gunstige kentering doordat verschillende 

; J. bouwwerken arbeider$ vroegen en doordat ca. 35 grondwerkers bij de 
gemeen�e Almelo en QG P.T.T. konden worden geplaatst. Het aanbod van 
timmerlieden en metselaa:cs blijft nog steeds groot. 

Door de gunstige werking van de subsidie-regeling op winter
schilderwerk, daalde het aantal werkloze schilders, dat .§g per eind 
Deeember 1951 én� per. eind �anuari 1952 bedroeg, tot .21. per eind 

! Maart 1952.

i 

L_!{erk.

Subsidie werd toegezegd in de vol€ende opdrachten voor schilder-

- IN -
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de gemeente Almelo 39 uerken Eet een tot. bedrag vanf.42378.55 
In de gemeente Wierden 9 werken rc1et een tot. bedrag van f.7340.--
In de gemeente Vriezenveen _j_werk met een tot. bedrag van f 1 

1402. 0!2 , 
Totaal rayon: 49 werken f.51120.60

Kleding en Reiniging: 
1 

Gàdurende het afgelopen kvrartaal werd de orderpositie in de 
confectienijverheid c.anmerkelijk beter. In het algemeen is de opleving 
echter van tijdelijke aard en �orden in hoog tempo z.g. ·Voorjaarsorders 

�fgewe_rkt. Verwacht wordt, dat er na Pasen weer een sterke teruggang
in de afzet zal komen. Als gevolg van deze z.g. Paasdrukte konden enige 

werkloze persers wederom aan werk worden geholpen. 
Eet grootste confectiebedrijf in A1Belo, n:.1. de N.V. Bendien, 

was eind Februari welilerom·gedwongen Duitse meisjes aan te trekken. 
Hier werden 44 grensgangsters, d·ie bijna allen eerder in dit bedrijf 
hadden .gewerkt, geplaatst. 

Bij verschillende confectiefabrieken best:1at op het ogenblik 
vraag naar vrouwelijke arbeidskrachten, waaraan niet voldaan kan worden. 
Noodgedwongen worden wederom gehuwde vrouwen aangetrokken. 

De vooruitzichten op lange ter2ijn zijn in het confectiebedrijf 

bepaald ongunstig� 
De N�V. Palthe's Taxti�l�r�delingsbedrijven is bezig met haar

afdeling chemische kledingwasserij en ververij de vroegere goede naam 
van Palthe te herwinnen. Sedert de inrichting van een nieuw en modern 
georganiseerd kledingbedrijf in Septe:w.ber 1951 is de behandelingstijd 

van gemiddeld 6 weken terug gebracht op 10 tot 14 dagen, terwijl een 
scherpe prijzencalculat .. ie mogelijk is geworden. De omzetten stijgen en 
er werd.en weer een aantal arbeiders aangetrokken • 

He-� maatkledingbedrij.f van J. Wispelwey te Almelo, was ·:,·egens 
onvoldoende orders- gencfdzaakt met het personeel van 13 personen; 28 

uren per week te gaan werken. 

Metaalnijverheid. 

De pleat�singsmogelijkheden in de metaalindustrie, welke in het 
vorige rapport, althans voor de niet�ervaren vaklieden, minder gunstig 
.werden genoemd, is thans voor de ervaren vaklieden eveneens gering 

geworden. 
De stalen.meubelen en matrassenfabriek "Bovi r1 N.V. te Harbrink

hoek {gemeente Tubbergen), welke reeds in Januari een 5-tal werknemers 
wegens slapte oàd ontslagen, beeft wegens faillissement in Maart 1952 

de laatste 16 werknemers moeten ontslaen. 
Door de Arbeidsinspectie we1,c1 aa.n de Algemene Nederlandse Ver

lichtingindustrie Almelo ( A. N.V. I.A.) te Almelo, voor enkele weken 
in Februari en :Maart onthe.::'finG verleend van het bepaalde in art.s, 
1e lid van het B BA 9 -GEDUnENDE-• • • 1 45. 



Dien tge:teim. 

Gàdurende 3 weken .;erd in dit bedrijf wegens slapte slechts 3 
•da.gen
l 

in de week gewerkt. 

:j. Het filiaal van de Haardeny en Eachelfabriek Beoht & Dyserinck 

1
w.v. te Almelo, waar de 

· 1
tz�am waren, werd m.i.v.

/ P'apiern.ijverheid •• 

laatste maanden nog .slechts 2 arbeiders werk-
10 :Ma;.;.rt opgeheven. 

� l De cartonagefabriek D.J.I.:�.p.dels te Almelo moest wegens slapte 
't •/4 meisjes onts.laan en verkreeg bovendien toestemm.:i,ng tot verkor"tring 
. , 

. 

·: van de normale wekelijkse .. ,,erktijd van 3 Maart 1952 af. 
1·- . 

! Textielindustrie ..
In de textielindustrie blijven de vooruitzichten zeer s.lec�t. 

, Algemeen wordt in de nabije toekomst een behoorlijke inkrimping der per
; sonee lsbezet t ing va rwaeht. 

• 
· In het rayon Almelo ging ge N.V.Stopmspinnerij "Twentha" 

" .. ..,, '\/ . ' 

'tot het ontslaan van 19 arbeiders, zulks met het oog op de slechte order-
; positie en de omschakeling van groi' op fijn garen. 

1, 
De N. V.Katoen Mij, te Almelo besloot in l\'16.art een 60-tal arbeids-

1 krachten te ontslaan • .Aan het eind van Maart waren wel ca. 10 ontslagen 
aangeze.g0. 1 d::>cili nog niet difinitiei' verleend. 

De N.V.Tricotal "te Almelo ontsloeg 7 ya.n de 34 arbeidskrachten 
en nam de over.blÎjve'rid� persón�X-sli.eden in· een VJachtgeldregeling op. 

; '
!"' ,.r 1 

t\J � • 

De wolindustrie te Almelo, vertegenwoordigd door de N.V. J. ten 
Bos. heeft een ongekende prderpositie. De te Wierden gevestigde kamga
renspinnerij de�er N.V. is slechts 35 uren per week in bedrijf. Ook in 
het Almelose bedrijf, n.l. weverij en ververij wordt voor een groot 

\. , deel 11 sho,2>t time" gewerk.�t. 

�·) Het belangrijkste nieuws 

' . 

in de Twentse textielindustrie werd eind 
. Maart gepubliceerd, n.l. het besluit van de N.V. H. t�n Cate Hzn. & Co., 
1 te Almelo en de N. V.Koninklijke Sto.omweverij te Nïjverdal{waarvan het 

hoofdkantoor te ;Almelo gevestigd is) tot het _sluiten van een belangenge
meem:chap., welke· t_ot .::en zeer intensieve samenwerking ter bereiking 

1 van de l!leest doalmatige productie en afzet zal leiden. Het samengaan 
van deze. beide ondarnemine;en, ':'>elke ge�amenlijk rond 5000 arbeidskrach
ten employeren, tnQet" w.011den geZ�,en als een zeer belangrijk voorbeeld 
aan ae gehele Nederlandse Textielindustrie, welke door haar individualis
tische instelling en fabricage van een onnoemelijk aantal diverse 
dessins bij de vexkoop in het buitenland bijzonder concurrentie onder� 

VQedings-; en genotmiddelen. 
De biscuitfabriek "Nib�" te Alrr:elo ontsloeg begin Januari 195i 

t i ! 
J_7 meisjes in verband met de geringe afzetmogelijkheden.

- OOK -
l 



1 • Dienstgeheim. 

; " 
Ook bij de Twentse Wijncentrale te Almelo ( fabricage van wijnen 

. / a.1i':likiforen) werden l(egens gebrek aan/,, orders, per 7 Januari 1952, een 
1 'l 

'·')-s-tal. werknemers ontslagen. 
De vleeswarenfabriek B.L. Buyvoets Jr. te Almelo, moest wegens

slapte op 24 Maart 1952 haar persopeelsbezetting met 15 personen. in-
krimpen. 

Handel. i· 

De.middênstand klaagt over geringe afzetten en de vraag naar 
winkelpersoneel is in ve�band hiernede practis�h nihil. 

,Er is enig aanbnd van winkelmeisjes, doch. de plaatsingskansen 

1 zijn gerin�.
! . 
' -� Grensganga-rs.l 

·,

•· 
Gedurende de verslagperiode ·:erden. de 3 Duitse mannen, die als 

grensgangers te AlmeJ.o werkzaam waren, ontslagen. 

\ 

• 

< 1 

Het aantal te werk gestelde Duitse meisjes 11am toe van 31 tot 9?. 
Hierv�n werken er in de 

Textielindustrie 33 en 
Confectieindustrie 64. 

Aantal werklozen in deze �eme�nte, 
Fe� .eind December 1951. . ft �?it \.,, 

,. \. 
Per eind Maart 1952 

BIJZONDERHEDEN. 

W.a.nnen 
4?t

451 

Vrouwen 
63 

34 

Totaal 
537 
485. 

L_ 
Verà�re bijzonderheden van betekenis zijn niet te melden. 
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RAPPORT 

No.: 

.öet r. :
Typ.C.

VAN KB 
AAN HB 

4735 

A.KOBUS TE WINTERSWIJK.

�r I 1�17_N'ft. 1952, �J' 
tl". 

ACD/ / Jó J.3.é

.,/�-��� 

, . .,, � "' Door een zekere A.KOBUS, Bocholtstraat 41 te Winterswijk, 
werd in een schrijven aan �et secretariaat der A.T.E.K. medege
deeld, dat hij een werklozen-comité te Winterswijk denkt te vorme

Hem werd omgaand medegedeeld, de werklozen in vergadering
bijeen te brengen. Op die vergadering zal hij dan versterking 
krijgen van enige leden van het werklozen comité te Enschede en
een hoofdbestuurder van de A.T.E.K. 

' 
KB, 16 April 1952� 

[ QEEf\1 . ACTIE zonder o 1e1 i,z� 



Verbinding: 32. 

•" .r 
r�#�.

.../r 
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Aan de Binnenlandse Veiligheidsdie�
te / 
's-G rav e n  h a  ge. 

VERTROUYTELLJK. 

B�gaand doe ik U toekomen een 
afschrift van een brief, verzonden door 
het verbondsbestuur der E.V.C. aan: 
Hendrik Willem van de Pol, geboren 2-10-
1921, vrnnende te Arnhe� 

7-4-1952.



• 

• 

AF S CHR IPl' • 

EENHEIDSVAKCENTRALE 
Amsterdam - W,Vondelstraat 54 /J�· 

Telefoon 84315-88168 
Buitenland 88129 
Ban.kier:Incassobank N.V. 
Bijk.Stadhouderskade 123 
t'ostrekening 96779 

AMSTERDAM, 5 April 1952. 

WH/WV 

Secr. Arnhem. 
---------....... -

Waarde Makker, 

In antwoord op Uw brief d.d. 23 Maart j.l., welke naar wij 
aannemen over het Plan handelt, het volgende. 
Het boven de uitkering verstrekken van een vacantiebon van 
80 � van de waarde bij de eis 21 weken Overbrugging, valt 
o.a. op het terrein van de bouwvak- en landarbeidersbonden.
Dit is een paetiële eis van deze groepen van arbeiders.
Ook voor vrouwen eisen wij opneming in de Overbrugging.

Indien echter hiervan uitgetrokken, dan verlangen wij, dat 
aan jeugdige en vrouwelijke werklozen onder alle omstan
digheden een redelijke uitkering zal worden verstrekt (zie 
blz. 15 van de planbrochure). 
Dit is ons voorlopig antwoord. 

De discussies over ons plan zullen na onze conferentie van 
5 en 6 April op gang komen. 
In Uw plaats zullen de bondsafdelingen er ook toe over moe
ten gaan om in huiskamervergaderingen met de anders georga
niseerden dit plan te bespreken. Ongetwijfeld zullen dan nog 
veel meer opmerkingen volgen over ongetwijfeld goede de
taileisen. Hierdoor moeten wij ons echter niet van het hoofd
doel af laten leiden. Dit betekent, dat wij niet moeten 
wachten met het organiseren van de strijd voor onder alle 
werklozen lebende eisen. �f De massa's der werklozen kunnen het beste in beweging ge
bracht worden voor werk en voor de opneming van alle werk
lozen in de wachtgeld- en werklozenverzekering. 

� Dit neemt niet weg, dat daarnaast, de bouwvakarbeiders de
eis van de 80 � vacantiebon bij de regering aan de orde
moeten stellen. Dit is echter een zaak van één groep
der arbeiders. De eisen van ALLE werklozen, gaan voor de
partiele eisen, hoe juist deze ook zijn.
Hopende, dat een en ander U duidelijk is, verblijven wij.
met kameraadschappelijke groeten,

Namens het Verbondsbestuur der E.v.a.

w. Hartogs.

Gericht aan H.W.v.d.Pol, Catharijnestraat 46 te Arnhem. 

) 
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VERTROUWELIJK 

�� 
Onderwerp: besl.verg.R 1 dams Comité ter bevorderin�van de Woningbouw. ,,��-���

r
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(/ V 6,eJ.r A Datum ontvangst bericht: 15-4-1952. 
� -IJ 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 
Waardering bericht: betrouwbaar. 
Tevens bericht verzonden aan : --. 

... Medewerkende instanties : geen. 
Ondernomen actie : geen. 

': � • , "'v,r- � 1 

l �Il� '952, 

,. . 4 () 
, IC 

Kort verslag van d� besloten bestuursvergade
ring van het "Rotterdams Comit ter bevorderin van de 
Won1ngbouw", gehouden op Vrijdag 11 April 195 , te O uur, 
ten huize van Kunst, Harm, geboren 17-1-1922 te Utrecht 
(bekend). 

Aanwezig 6 personen. 
De vergadering was mondeling aangekondigd. 

� Kunst,H., als voorzitter fungerend, opent te 
� 120.10 uur de vergadering en deelt mede, dat van Digîele,

Antoon, geboren 21-10-1920 te Rotterdam(bekend), he 
voorzittersschap niet kan waarnemen, daar htj door andere 
werkzaamheden reeds overbelast is • 

.t--j Spr. stelt voor Lam.ers, Wilhelmus, geboren 
4-8-1917 te Vlaardingen(bekend), als voorzitter te benoe
men, welk voorstel met algemene goedkeuring aanvaard wordt

j/ Mast,Pieter, geb:20-4-25 te R 1 dam(bekend), zegt 
dat htj zich, mede op aandringen van ztjn vrouw, geheel uit 
het comité wenst terug te trekken, daar� binnenkort als 
"baas" gaat werken en bang is dat men van werkgeversztjde 
rancune maatregelen op hem zal toepassen als men mu 
merken dat htj in een "co:mr:J.unistisch" comité zitting zou 
hebben. 

De overige comitéleden delen dit standpunt 
en men zegt Mast,P. dank voor de verrichte werkzaamheden. 

Lamers,W. stelt dan het vervullen van het 
secretariaat aan de orde en na enig heen en weer gepraat 
stemt Kunst,H. er in t·oe voorlopig het secretariaat waar 
te nemen. 

Hierna wordt het manifest aan de Rotterdamse 
bevolking besproken (een exemplaar hiervan is in afschrift 
aangehecht) en besloten wordt dat alle comitéleden met 
dit manifest op pad zullen gaan om hierop hand tekeningen 
te verkrtjgen, benevens een financiële btjdrage. Als er 
voldoende geld is, zullen de ma�ifesten in een oplaag van 
50.000 exemplaren gedrukt worden om onder de Rotte rda:n.se 
bevolking te verspreiden. 

Nadat nog op de bekende wtjze over de algemene 
en economische situatie is gesproken, sluit 
te 22�15 uur de vergadering.Einde. 



AFSCHRIFT. 

AAN 1JE ROrr"'E?.DAMSE BE VOLK HTG t t 

Pak aàh voordat het te laat is. 

Verlangen wij woningzoelrenden, werklozen en werkende bouwvakarteiders 

wij huisvrou1:1en en neringdoenden, dat de Gemeenteraaé! van Rotterr'arn 

de belofte dat er in 1952 3500 woningen zouden gebouwd worden, inlost, 
en wel,door in snel tempo te g n bouwen. 

Dit was het besluit, dat op onze eerste ve rgadering is genomen. 

In onze stad lopen + 2000 Bouwvakarbeiders zonder Herk en dat in deze 
tij à van h et jaar. Hoe durft men de verantwoordelijkhei d te dragen 
tegenover de werklozen en de 4300C woningzoekenden? En hoe lang zal de 

chaos nog dureh? 

Er is geen reden om langer te wachten! Pak sRn T 
Geld, Materiaal, BO'ti'"1Vakarte iders zijn in voldoende nate qanwezig ! 

In het be]a ng van de woningzo:jkenden, de ne ringdoenclen en de midèenstand 

wijzen wij er op dat onze zaak U1, zaak i s. Doe de steun aan de kant en 
laat de mannen werken voor een te hoorlijk loon. 

1)3.n is dAarme de de winkelier gebaat door de koopkracht, de woningzoeken

den heb�en een woning en ieder vaart er wel bij. 

Iaarom moet get Gemeente Bes� nu direct ingrijpen ! ! 

en richten wij ons tot� Bur�e eester. 

Wij roepen alle organisaties, Verenigingen en Particulieren .2..E. 
Ziéh bij" ons te voegeii ën Ons verzoek Aan de Gemeente fü:uid met krBcht 
TE ·ondersteunen. 

Stuur Uw sy,-:rnathie be-tuigingen en fim.ncieele steun 

aan onderstaand secret;:irfaat. 

voorlopig gevestigd H.Kunst, Ros.Manzstrrat lla. 
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Onderwerp: Besl.verg. Comité bevordering v/d. 
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Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 

Woningl;louw _/ 
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,1, � 195z, Waardering bericht: betrouwbaar --------
OP KAAR 

: /;/Hit! 
���t:/ 

18 APR.19� 

Tevens bericht verzonden aan: 
ACD/ 

Medewerkende instanties: geen 
Ondernomen actie: geen 

PI) I

Kort verslag van de besloten vergadering van 
het Rotterdams Comtté ter bevordering van de Woningbouw 
gehoudefilop Maandag, 7 April 1952, te 20 uur, ten huize 
van Lamers, Wilhelmus, geboren 4-8-1917 te Vlaardingen 
(beken ) 

· Mantel, Johannes Adrianus, geboren 14-3-1920
te Schiedam (èekend), voorzitter van bmvengenoemd comité 
opent te ruim 20 uur de vergadering en zegt, dat hij als 
voorzitter moet bedanken, daar hij Groeruµidijk, Simon, 
geboren 25-1-1905 te Reeuwijk (bekend) opvolgt als gesa-
larieerd bestuurder van de Algemene Bond Werkers Bouwbe
drijf, afdeling Rotterdam (A.B.W.B.)�-

X Spr. zegt, dat van Di
'geJ e, Antoon, geboren

21-10-1920 te Rotterdam (bekend hem zal opvolgen als
voorzitter van het comité en dat het comité voortaan 
dus gevormd zal worden door: 
yan Di�gele, A., voornoemd, voorzitter,

/ ,....../Mast, ieter, geboren 20-4-1925 te Rotterdam (bekend) 
�� secret�ris, · 
Lamers, w.,·voornoemd, 

YJVoogt, Willem Marie, geboren 3-1-1907 te Rotterdam 
(bekend) 

Kunst, Harm, geboren 17-1-1922 te Utrecht (bekend) 
van E�k, Jan, geboren 25-5-1916 te Axel (bekend) 
de Roog, nadere personalia alsnog onbekend, 

v ')(• 1 Breur, nadere personalia alsnog onbekend, en 
3· J 7 Zuilekom, Krijn, geboren 21-5-1900 te RoJterdam (bekend) 

· 
Als eerste en enige agendapun;t' is dan het 

cept-mánifest aan de orde en enkele comité-leden blijke 
een concept-manifest te hebben opgesteld. 

Uitvoerig wordt dan over de inhoud van de 
diverse opgestelde manifesten van gedachten gewisseld 
en na eindeloos heen en weer gepraat wordt het ontwerp, 
opgesteld door Voegt, W.M. als het best gestelde, aan
vaard. 

Besloten wordt alle comité-leden op Vrijdag, 
11 April a.s. opnieuw bijeen te roepen om nadere instruc 
ties te ontvangen. 

Mantel, J.A. sluit dan te 22 uur de vergade
ring. Einde. 



--DIENSTGEHEIM--

Openbare vergadering van het plaatselijk werklozenactie
comité te Emmer-Compascuum, op 10 April 1952. 
IBELE de BLAUW, geboren te Onstwedde, 11-3-1·908·, wonende
te Emmer-Compascuum, Verl.Scholtenskanaal WZ no.1. 
Gene. b, J -

per eonen• tir.r-./ p 1 
i DA1:' .� 1

25 personen. 1 'l \ APR. 1952 · · 
1 p ��:-�-.Il 

----- - - -- ---- Ji'�; . .  , ------- ,,-..::...,,, /J�, ,-- ----------

aardering bericht: ) �� 
etrouwbaarheid berichtgever: ) Zeer betrouwbaar. �����tlt" 
evens bericht gezonden aan: De Procureur-Generaal, fgd.Directeur v� 

litie, bij het Gerechtshof te LEEUW.ARDEN.-
edewerkende instanties: ) G n Ondernomen actie: ) e e. 

.. 

Op �onderdag, 10 April 1952 werd in de vergunningsloca
liteit van Weggemans, staande te Emmer-Compascuum, Runde ZZ 
een openbare vergadering georganiseerd van het voorlopig 
werklozenactie-comité te Emmer-Compascuum. -

Deze vergadering werd te omsireeks 20.15 uur geopend 
1 dpor I:m;ll de BLAUW, geboren te Onstwedde, 1�-3-1908, van 
beroep los-arbeider, wonende te Emmer-Compascuum, Verlengde
Scholtenskanaal WZ nm.1. Hij heette de aanwezigen hartelijk 
welkom en zeide het te betreuren, dat er niet meer personen
aan de oproep voor deze vergadering gevolg hadden gegeven. 

Hij deelde mede, dat hij persoonlijk naar het j.l. te 
Groningen gehouden werklozencongres was geweest en daar tot
het besef was gekomen, dat men door eendrachtig samen te 
werken wel iets kon bereiken. 

De Blauw betoogde verder, dat deze actie buiten elke 
politiek stond. Het was hem bekend, dat er van verschillende
kanten stemmen opgingen, die verklaarden, dat deze actie een
communistische stunt was. Ook was het hem bekend, dat er wel
beweerd werd, dat het een rel van de EVC wou zijn. Dit alles 
was volgens hem niet waar, daar dit ook overduidelijk te Gro
ningen was gebleken, daar aldaar werklozen van verschillende 
politieke overtuiging en Godsdienst het woord hadden gevoerd 
en allen hadden daar verklaard volkomen achter deze actie te
staan. Hij deelde verder mede, dat indien hij bemerkte, dat 
er van bepaalde politieke zijde misbruik van deze comité•s 
zou worden gemaakt, hij er onmiddellijk uit trad. Hij ver
klaarde verder, dat er door hem een inleiding zou worden ge
houden over het werkloosheidsprobleem in Nederàand en dat er 
na deze inleiding gelegenheid zou worden gegeven tot het stel
len van vragen en het maken van opmerkingen, doch dat deze 
vragen en opmerkingen niet op politiek terrein mochten liggen

f 
Vervolgens hield De Blauw genoemde inleiding, waarbij 

hij zich inderdaad zoveel mogelijk van politiek onthield. 
Hij betoogde, dat men van de huidige steun of het loon

dat men bij de Duw-objecten verdiende niet rond kon komen. 
Het waren volgens hem, vooral de vrouwen, die het hiermede 
het moeilijkste hadden. Volgens hem was 1dit allemaal niet 
nodig, daar er werk genoeg in Nederland was, zodat er geen
werklozen behoefden te zijn. Ook in de gemeente Emmen was 



werk genoeg. Hij roemde dan ook in dit verband de actie van 
da werklozen in Jubbega en oms*1'eken, die zelf hun handen 
uit de mouw hadden gestoken. Dit alles bewees toch, dat het 
wel anders kon, als men de zaak maar aanpakte. Toen die ar
beiders daar zelf aanpakten was er ook plotseling wel geld 
om aldaar werkzaamheden te laten uitvoeren. Tevens bleek bij 
die actie in Jubbega, dat de gehele bevolking achter de werk 
lozen stond. Dit is ook begrijpelkjk, want hoeveel midden
standers hebben geen grote schade, dat de werklozen zo wei

nig uitgekeerd krijgen. 
Het is,volgens spreker, ook een groot onrecht, dat per

sonen beneden de leeftijd van 19 jaar, die geen kostwinner 
zijn, in het geheel geen ondersteuning krijgen, wanneer zij 
werkloos zijn, maar op kosten van hun ouders, die het zelf 
meestal niet te breed hebben, moeten leven. Waren ze eenmaal 
19 jaar dan had de Regering ze wel nodig, want dan moesten 
ze in militaire dienst. 

Ons wordt, aldus spreker, bij deze affaire vaak gevraag 
of de vakbonden dan niets voor de werklozen doen. Wij als 
werklozen hebben de indruk dat dit toch wel bitter weinig ia 

Daarom is het ook zo noodzakelijk, dat de werklozen zich 
zonder enig onderscheid organiseren. Indien de vakbonden dat 
gEtne voor de werklozen deden, wat zij verplicht waren, dan 

--was het niet nodig om dergelijke comité's op te richten. Men 
wilde dan gaarne deze actie aan de vakbonden overlaten. 

De Blauw deelde verder mede, dat het in de bedoeling 
lag om in geheel Nederland dergelijke actiecomité•s op te 
richten en dat er reeds een landelijk comité• bestond. Dit 
landelijk coml:té organiseerde, volgens hem op 24 Mei 1952 
een landelijk congres te Dèn Haag. Hier zouden werklozen 
uit alle delen van het land samen komen om te beraadslagen 
wat hun te doen stond. Volgens De Blauw was het ook wel no
dig dat er werklozen uit Emmer-Compascuum en omstreken naar 
dit congres gingen. 

Aangezien het comité *e Emmer-Compascuum nog maar een 
oorlopig comité was, werd door dit comi'.té besloten uit em 

ÎÏf/1 �. oor de vergadering een definitief comité te benoemen. De 

� � 
ierover gehouden stemming g�ng bij gesloten briefjes. In 

( Le. J 
et bestuur werden verkozen, I�LE de-BLAUW,(ongeorganiseerd 

l?" . ' ..,,f.J GEERT BEETTJER, (lid N.V.V.), "JAN HAAK, (lid E.V.C.) allen 

�� 

1wonende :te Emmer-Compascuum en.,.-GERR+:T van 1 0QSTEN (lid C.N.V. 
�- wonende te Nieuw-Weerdinge. Allen namen hun benoeming aan, 

doch Van Oosten deelde mede, dat hij liever geen functie in 
het bestuur aanvaarde, daar hij te Nieuw-Weerdinge woonach
tig was en aldaar ook wilde proberen een dergelijk comité 
op te richten. 

Na enkele ogenblikken gepauzeerd te hebben werden door 
enkele der aanwezigen nog enige vragen gesteld. Onder meer 
w�rd de vraag gesteld of het te Emmer-Compascuum niet moge
lijk was om zelf werkobjecten ter hand te nemen net als in 
Friesland het geval was. De Blauw deelde hierop mede, dat 
dit een punt was, dat eerst nog eens nader moest worden be
keken voordat h�t zover was. 

Hierna wera àe vergadering te omstreeks 22.30 uur door 
eerdergenoemde De Blauw gesloten. 

De stemming onder de aanwezigen was lauw te noemen. 
EI ND E. 
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�A-c�n�,�-J,
'l""-

J/----1 ./�� '� ., /.)f:}t1f�
'f- Op Woensdag 16 April 1952, te om� .O u , vvéá'�{ee-

f 
renveen, in het Posthuis een z.g. uvolksconferentie u gehouden, die
voor een ieder toegan_'k;eli jk was o Deze ttconf-erenti.e" w:erd voorbereid
door.een commissie van voorbereiding, samengesteld uit de leden van
dà. "Werkiliozencomit'e in de gemeente Heerenveen. (waarover reeds eer-

( der werd gerapporteeral,). Voqaf werden in de gemeente Heerenveen pam
) fletten, als hierbijgaande, huis·aan huis verspreid. 
1 De zaal van het P0sthuis biedt aan ongeveer 500 personen plaats o 

\ Op het tijdstip van aartvang waren slechts een 20-tal personen in de 
( vergaderzaal aanwezig. ITe omstreeks 20.10 uur werd dir aantal verhoogd 
( tot in totaal ongeveer �80 personen, waaronder zich een 20-tal vrouwen 
/ bevonden. \ 
� Met een drietal autobussen werden uit Jubbega-Schurega en omge-

ving ongeveer 135 perso�en aangevoerd en met een autobus uit Hauler
wijk ongeveer 25 person�n. De rest kwam uit Heerenveen en omgeving. 
Van het comité, dat kort\ geleden in Heerenveen werd opgericht en dat 
bestond uit 5 personen, �aren slechts 3 personen aanwezig. Onder de 
aanwezigen bevondèn zich 1 ook enige boeren uit Jubbega-Schurega en o�
geving o De vergadering, die te omstreeks 20.20 uur werd geopend had 
een zeer ordelijk en rus�fg verloop en eindigde te omstreeks 22.55 uur. 

- Na iedere spreker die het1woord had gevoerd klonk een applaus.
1., ' De vergadering werd �eopend door de voorzitter van de commissie 
'ff' �an voorbereiding, Oene J�nke�, wonende te Jubbega-Schurega (bekend), 

die er zijn spijt over uit sprak, dat de zaal niet beter gevuld was 
en die dit o.a. weet aan een vergadering van u p1aatselijk Belangu te 

� Bontebok bij Nieuwehorne, waarbxj Burgemeester en Wethouders tegen-
r.i,€) woordig waren. Hij wees erop dat de werkloosheid schrikbarende vormen 

4 1 had aangenomen en dat de overheid daartegen niet voldoende optrad waar
door het nodmg werd dat de arbeiders zich van alle richtingen en ge
loofsbelijdenis dienden te organiseren om de werkloosheid te bestrij
den en druk en aandrang op de autoriteiten uit te oefenen opdat de 
werkloosheid effectief werd bestreden en verder actie te voeren voor 
hogere uitkeringen voor steun en verhoging van de lonen in de D.U.W. 
De arbeiders verdienen te weinig, zijn genoodzaakt te borgen, waar
door de kleine middenstand dreigde mede onder te gaan daar de geleden 
schade practisch niet weer in te halen is, afgezien nog van het feit, 

at door de arbeiders zelfs niet het meest noodzakelijk kan worden 
angeschaft. � L� 1i · 0 r 

. , Na de koµé inleiding van Jonker werd het woord gegeven aan Mw:..-
� �; wonende te Hoornster�waag (bekend), voorzitter van het 

� cc.mite te Jubbega-Schurega. Deze sprak op luide toon ongeveer enn half 
� uu1 lang en wist de aanwezigen geheel tot luisteren te dwingen. Een 
Cj,,, '. enk�le keer klonk in zijn redevoering een applaus op. De Vries sprak -
(f'..1. in h?.t kort uitgedrukt - ongeveer als volgt: 

;" 
uDeze samenkomst is er een bewijs van, dat er in ons l�nd iets 

1,, niet áeugt. De gevoerde acties hebben te Jubbega en te Houtingehage 
resultaten afgeworpen. Men mag hier evenwel niet bij blijven stil
staan. Aanbesteding van werken is niet voldoende, zij moeten ook - en 
snel - worden uitgevoerd o Spreker wees o.a. op het zwembad te Jubbega, 
sportterrein te Jubbega, maken van dammen in de gemeente Heerenveen. 
Voorts heeft de bevolking ook nog tal van redelijke verlan�e�s, die 
kunnen worden uitgevoerd, zoals, het aanleggen van waterleiding ook 
aan de 10e en 15 e wijk te Jubbega, verdere electrificat'ie, bouw van 
kleuterscholen, lagere scholen, verbetering en aanleg van wegen en pa

den in de gemeente Heerenveen, ontginning en herontginning van gron
den in de gemeente, bouwen van woningen. Niet alleen het uit�oeren van
werken is echter voldoende en het zoeken daarnaar, doch er dienen ook 
redelijk lonen te worden uitbetaald naar prestati� en zo dat.het gezin

�
r van kan rondkomen. Wel is er geld voor bewapening, �o?h �iet voor 

de uitvoering van werken, dus voor de arbeiders. Een militair kost 
ongeveer. 



2. 

t• "'ongeveer f lg,. -- per ·_9-8:_g_, doch Y..,oor een arbeider is er veelal geen 
behoorlijk loon. Tewerkstell_ing in de DUW is geen àplossing. �
-------:De Burgemeester van Smallingerland had fascistische wandaden 
bedreven door de arbeiders met de 12olitie van het werk te willen 
haleno Wanneer wordt eens afgerekend met de ��meentelijke classifi-
9atie4 

we�ke in feite ook een drukking is van de lonen van de mensen 
op het platteland? NVV 6fl\ CNV proberen deze actie te dwarsbomen, door 
de leden met royement te bedreigen. De arbeiders dienen dit werk ech
ter eensgezind te steunen. Alle aanwezigen moeten hetgeen hier naa.± 
voren ��rdt gebra?h� uitdragen naar buiten aan de andere arbeiders, 
onderwiJzers, domine's, doktoren, boeren, middenstanders en aan de 
bestuurders van verenigingen. Het ware beter dat de hoofdbesturen van 
het NVV en CNV afrekenden met de werkloosheid dan dat zij wilden af
rekenen met hunnen leden, die deze ac�ie zouden willen steunen. Als 
ze dat deden waren er geen actiecomite's ter bestrijding van de werk
loosheid meer nodig. Indien de zaal gevuld was geweest had men uit 
deze conferentie een comité willen samenstellen, waarin alle groepe
ringen en richtingen waren vertegenwoordigd. Dit zal nu worden uit
doch niet worden afgesteld. Ook zal men trachten een afvaardiging 
te Z�,_nd.e_);J._�het land.§1:lj_k_congr_e_s ___ t_e d_en __ flEl..EJ.g_O_])____g.1_�- a,r§_o_, 
�Na het uitspreken van deze inleiding werd even gepauseerd waar-

bij werd medegedeeld, dat er gelegenheid bestond om met de inleider 
over het behandeläe in dis�ie te treden. 

/ ; Hiervoor gaven zich op\;{nne Booi, geb. 8.2.1922 te Wijnjeterp, 
10 lt veehouder, wonende te Jubbega-Schurega 270, voorzitter van de plaat
Vt, _ '/1# 

_
selijke afdeling van de l!'riese Maatschal)pij van Landbouw te Jubbega

Q.-'(,µw· _ Schnrega (voor z�� bekend geen C.P.N.J; Ate Zandstra, wonendä te 
ry,J. � IJubbega (bekend),�� de Boer, wonende te Hoornsterzwaag 257 (be-

(},.J(: (). lkend); Gee,Ft Popkema,' eehouder, wonende te Jubbega-Schurega 174 
�� . J(bekend), ; Slotema, koopman, wonende te Haulerwijk (buiten de ge-
,,- t ,, fmeente Heerenveen) en.-Annè. Lui te Huisman, wonende te 't Meer bij Hee-

enveen (bekend). �"' · 
l Booi wees erop, �á de subsidies voor de ontginning onvoldoende 

zijn. Hij pleitte voor opstellingen van begrotingen voor dergeliJke
weriëén door boeren en arbeiders samen. Er liepen teveel andere mensen 
op dergelijke objecten rond, die niet productief waren. Verder he
kelde hij, dat als een DUW-arbeider enkele dagen bij een boer werkt, 
hij direct geschorst wordt. De boeren kunnen hierdoor veelal geen 
arbeiders krijgen en de arbeiders verdienen minder. Dag de gemaakte 
plannen snel worden uitgevoerd en ook afdoende achtte hij niet al
leen in het b�leng van de arbeiders doch ook van de boeren in de 

Oosthoek van de gemeente. Niet alleen dammen maken, doch ook de 
"rè.den" afwerken. Ate Zandstra onderstreepte het betoog van de in
leider van communistische zijde, evenals Jan de Boer, voornoemd. 

Popkema wees erop, dat naar een betere verhouding dient te 
worden gestreefd tussen boer en arbeider en hekelde ook het trage 
beleid in de uitveering van werken, alsmede in de uitvoering van de 
ontginningen, waarbij teveel aan de strijkstok bleef hangen. 
Slotema misprees de vaak weinige activiteit van de arbeiders. Huis
man sprak zijn teleurstelling uit over het feit, dat zo weinigen uit 
de plaats Heerenveen waren opgekomen. Inleider de Vries beantwoordde 
hierna de verschillendà sprekers, die na hem het woord hadden ge
voerd9 waarbij geen nieuws naar voren werd gebracht •• Wel wees hij 
op dat door sommige werkgevers getrahht wordt van de werkloosheid 
profijt te trekken door te trachten de lonen te drukken onder ver
wijzing naar de grote werkloosheid. Een voorbeeld hiervan was de 
turfstrooiselfabriek te Haulerwitj.k. 1rnooi t zullen we ons hier voor 
lenen, we zullen medte deze kameraden strijden. 11, riep dè Vries uit. 
Gewezen werd ook nog naar de werklozenkrant, welke werd uitgegeven. 
Verzocht werd iîî. alle lagen van de _bevolking v:oor deze actie t_e _wer;. 

.Ar,_!..,, 
":ken. Aanhef eîna:8 der vergadering las Oene Jonker nog de royements

�- mief voor, welke hij van het bestuur van het NVV had gekregen, om
A?":-(.î dat hij aan deze actie deelnam. Zijn royement was e�n steun voor hem
\f 1 om verder te strijden. Verder werd door hem een motie voorgelesen 

die zou worden aangeboden aan de raad der gemeente Heerenveen? 



Het applaus dat op deze mededeling volgde wasvoor hem een bevestiging 
dat de vergadering héérmede accoord ging. 

In deze motie wordt krachtig aangedrongen bij de raad der gemeen
te Heerenveen op het directe uitvoeren van de plannen tot werkver
ruiming en het ter hand nemen van nieuwe werken. 

Voorts werd door hem opgewekt om deel te nemen aan het eerder-
genoemde landelijk congres� 

De vergadering ging hierop uiteen. 
Een werklozen-krant gaat hierbij. � · 

(. Ei n d e. 
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IT IS MEI SIZZEN NET TO DWAEN 
Uiig.: Werklozencornité Jubbega-Hoornsterzwaag,� 

Prijs 5 cent 

f 
Wat is ons? 

doel •

KRANT TEGEN DE WERKLOOSHEID 

Er gebeurde echter nog veel meer. De geza
menlijke besturen van het NVV, EVC en CNV 
Jubbega-Hoornsterzwaag stelden gemeenschap
pelijk een motie op aan het Gemeentebestuur 
waarin om uitvoering van werken, werd ge: 
vraagd. Er vond bovendien een plaatselijke Wij zijn, als werklozencomité van Jubbega- conferentie plaats met vèr'tegenwoordigers van Hoornsterzwaag, erg trots op onze eerste krant. alle bevolkingsgroepen, die een afvaardiging 

Het is immers een bewijs, dat wij, werklozen en naar de Burgemeester van Heerenveen zond.DUW-arbeiders niet bij de pakken zijn gaan Deze delegatie, die er een levend bewijs voor
. neerzitten maar ook door onze krant willen pro� ,vas, dat de gehele bevolking het met elkaar eens 

beren om verbetering in onze slechte toestand was, drong eveneens bij de Burgemeester op te luijgen. snelle uitvoering van de be aande plannen aan. 
In een overzicht, dat de lezer op een andere 

plaats in deze krant zal vinden, blijkt duidelijk, Onze actie re ds nu met 
dat het aantal werklozen in Friesland thans zeer successen bekroond! hoog is. In Jubbega-Hoornsterzwaag was dat 
ook het geval. Vele flinke werkers, oud en jong, Nadat onze actie in volle gang was en de ge
liepen noodgedwongen rond en waren op (le.a meens�happelijke adressen waren verzonden, 
klein steunbedrag aangewezen. De jeugd kreeg kwam de Gemeenteraad vam Heerenveen op 29 
helemaal geen steun of een heel klein beetje Februari 1.1. bijeen en nam het besluit om wer
en de jonge jongens konden dus niet uitgaan, ken tot 'n gezamenlijk bedrag vam één mülioen, 
geen cigaretten kopen en durfden over trouwen tweehonderdvierennegentig duizend gulden uit 
helemaal niet te denken omdat men geld noch te voeren. Bovendien werd e en extra bedrag 
woningen voor hen had. Ook de middenstanders van f 25.000,-· uitgetrokken om de werklozen di
krijgen natuurlijk de klappen. D!;l bakker, de reet aan het werk te kunnen stellen. Ook werd 
slager en de kruidenier verkopen minder als de medegedeeld, dat met de a nleg van de water
arbeiders werkloos zijn en hun schuldenboeken leiding direct begonnen zou worden en dat de 
worden steeds dikker. aanbesteding van liet zwembad en de sportvel-

Dat zoveel arbeiders werkloos waren kwam den plaats zou vinden en qat is dan inmiddels 
zeker niet omdat er geen werk was en is. Wij al gebeurd. 
hebben tijdens onze werkloosheid onze ogen goed "Wilt U wel geloven, dat1 wij elkaar - toen 
de kost gegeven en het werd ons snel duidelijk, we dat hoorden - eventjes stomverbaasd he� 
dat""ffl'-in onze omgeving werk zat is. De wegen ben staan aan te kijken. Veertien dagen voor 
zijn vaak modderpoelen, de waterleiding was er die raadszitting was er hel�maal geen geld in 
nog niet, het zwembad en de sportvelden waren de gemeentekas en nu zo maar (ï) voor bijna 
wel beloofd·maar nog nooit aangelegd. Er moes- twee millioen. 
ten dammen in de vaart en de valden van de boe- Het is duidelijk, dat· dit J)rachtige succes tot 
ren konden herontgonnen worden en vele woeste stand is gekomen, omdat uni als werklozen een
gronden in cultm.ir worden gebracht. Werk daad hebben gesteld. Wij l1adden genoeg van 
eu plannen voor werk genoeg_ . maar. . . . ,er,..1,.,· s._.;s:;.;c;.;::;hone lannen en beloJ ·aatjes,. vullen.
geen gelêl." zei men steeds tegen ons. Daarmede geen gaatjes meer. Wij gingen tot de actie 
waren wij het helemaal niet eens. Iedere dag over. Maar vooral daarom had onze actie succes 
vliegen hier in Friesland de straaljagers boven omdat de vakorganisaties rin onze plaats ge
onze hoofden en die kosten nogal wat, terwijl rneensehappelijk ging,_-en otptredem. Omdat ·de 
b.v. bij de kazernebouw in Havelte duizenden en eenheid van de gehele bevolking een feit werd.
duizenden guldens aan materiaal worden weg- We hebben hier door onze eigen ervaringen ge
gesmeten. Neen, volgens ons is er geld genoeg, leerd, dat als we met elkaar die ·eenheid tot 
maar wordt het op een verkeerde manier ge- stand brengen, successen niet uit kunnen blijven. 
bruikt. Thans zijn alle arbeidel's, die aan de Groen-

De werkloze arbeiders van ;rubbega-Hool'nster- boomsreed tewerk gesteld en ook de jeugd. Ook 
zwaag begrepen, dat ze met berusten geen steek vele andere arbeiders uit onze woonplaats heb
verder opschoten,.maar dat ze iets moesten- doen. ben nu werk gekregen. 
We hebben daarom de koppen bij elkaar gesto- Al zijn we natuurlijk blij met de resultaten 
ken, NVV'ers, EVC'ers, CNV'ers en ongeorga- van onze actie, toch weten wij, dat we nog maar 
niseerden. We hebben niet naar elkaars me- aan het begin zijn. Geweldig groot is nog het 
ningsvetschillen gevraagd maar alleen hoe we aantal werklozen. Zij moeten allen aan het 
een �inde konden maken aan de werkloosheid, werk. Dat kan als de plannen werkelijk en snel 
die niet vraagt van welke bond je lid bent wJJrden uitgevoerd en nieuwe werken worden 
maar die ons allen treft. Toen de werkloze ar- aanbesteed. In de ·gezinnen van de werklozen 
beiders in Houtigehage uit eigen beweging met heerst nog grote nood door de lage steunnormen. 
de verbetering van een slechte weg begonnen, Hun uitkeringen moeten worden verhoogd om 
begrepen wij, dat die jongens voor het gehele de erg·ste nood te lenigen. In vele plaatsen heeft 
land een voorbeeld gaven en wij hebben dit de jeugd geen werk en uitkering. Laat de Ge
voorbeeld gevolgd. Vijfentwintig oudere en jon- meente de jeugd werk en zakgeld geven. Op 
gel'e werklozen uit Jubbega en Hoornsterzwaag vele DUW-objecten heersen vèrschrikkelijl.fo \oe
begonnen met de verbetering van een van de standen op het gebied van lonen en arbeids
vele slechte wegen, de Gróenboomsreed, waarbij. voorwaarden. Ook daar moeten verbeteringen 
ze van het Gemeentebestuur verlangden, dat komen en dat kan ook als de arbeiders ook daar 
op hun steun een toesla,g tot het volle loon zou comité's vormen en de handen ineen slaan. 
worden gegeven. Wij zullen, in deze krant steeds deze recht-

We werden in deze actie op een prachtige ma- vaardige verlangens van de werkloze- en DUW
nier door de gehele bevolking ondersteund. Op arbeiders neerschrijven, waarbij wij weten, dat 
een door ons comité belegde openbare vergade- ze in het voordeel van de gehele bevolking zijn. 
ring spraken de plaatselijke besturen van het Daarom willen we deze luant dan. ook open
NVV, het CNV eu de EVC zich voor de actie stellen voor een ieder, die het goed met de strijd 
uit en dit deden ook de middenstanders, be- tegen de_ werkloosheid meent. Wij hopen, dat 
stuursleden van de Coöperatie, de winkeliers- er velen zullen zijn, die in deze krant een stukje 
vereniging, de voetbalvereniging, de korfbal- willen schrijven. 
vereniging, de Friese Maatschappij voor de Ook willen we hier nog eens nadrukkelijk ver
Landbouw, de Bond van Landpachter en Hy- klaren, dat we bereid zijn met alle vakorganisa
potheekboeren, de VVD, de CPN en de PvdA. ties over onze problemen te spreken en graag 
Zij allen plaatsten zich achter de actie, behalve onder hun leiding de strijd tegen werkloosheid 
de Heer Hoogeveen, fractievoorzitter van de willen voeren. 
PvdA, die het met de actie niet, maar met onze Vooral daarom geven wij onze krant uit om
eisen wel eens was. Het was een echte volks- dat we alle werkloze- en DUW-arbeiders in 
vergadering, zo mooi als we hier nog_niet heb- Friesland en, ver daarbuiten op willen roepen 
ben gehad. ons voorbeeld te volgen. 

Red.adres: M. de Vries, HooI'll!lterzwaag 39d 

Adrn.adres: W. Stoelwinder, Bloksweg, Jubbega 

Vormt de eenheid!! Slaat de handen in�en en 
grijpt - zoals wij - naar het beste wapen in 
de strijd tegen de werkloosheid. De daad. Want 
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M. DE VRIES.
Voorz. Werklozen-comité 
Jubbega-Hoornsterzwaag . 

Werklozen en 
D. U.W.::arbeiders

allen op 28 Maart naar Groningen 11 

Niet alleen in Jubbega-Hoornsterzwaag is ei· 
een werklozencomité tot stand gekomen. In vele 
plaatsen in Friesland, Tuente en Groningen heb
ben de werklozen dergelijke comité's gevormd. 

Een drietal van die comité's zijn kort geleden 
bij elkaar geweest, n.l. die van Hoogeveen, Veen
dam en Jubbega. Deze drie comité's hebben een 
manifest uitgeg·even. Hierin beschrijven zij de 
geweldige werkloosheid en haar verschrikke
lijke gevolgen in de drie Noordelijke provincies. 
Zij stellen daarin vast, dat hieraan een einde 
kan worden gemaakt, als de werkloze ai·beidel's 
zich verenigen en daarom roepen zij allen op 
op 28 Maart a.s. te komen naar een grote de

monstratieve conferentie in de zaal "De Har

monie", beginnend om 10 uur.

Bovendien roepen zij ons op delegaties in de 
plaatsen en op de objecten te kiezen, waarin 
arbeiders van alle richtingen moeten zitten, die 
dan naar Groningen worden afgevaardigd en 
gelden voor het bestrijden der kosten zo snel 
m-ogê.lijk · t z=elen. 

Wij willen deze oproep nog eens onderstrepen 
en doen een beroep op ale Friese w�r.ttlozen- en 
DUW-arbeiders aan deze oproep gevolg te geven. 

E_n no·g steeds stijgt 
't aantal werklozen 

Eind Februari was het aantal werklozen vol
gens de Regeringscijfers gestegen tot 166.016. 
Dat zijn dan nog alleen ni.aar de mannelijke 
werklozen en is er dus geen rekening gehouden 
met de vrouwen, die zonder werk zijn en de 
jeugd. Verdl;)r is het bekend, dat vele werklozen 
zich niet in laten schrijven ( ongeveer 25 % ). zo
dat we hard naar het kwart millioen toe lopen. 
Inmiddels is op 20 Maart alweer bekend gemaakt 
dat het ,,officiële" aantal thans is: 177.000, dus 
een stijging van 11.000 in de tijd van drie 
weken. 

Het verloop in Friesland. is als volgt: Eind 
Februari 1951: 7.345 en eind Februari '52: 12.171,

dus een toename van bijna 5.000 in de tijd van 
één jaar. 

Het "Vrije Volk" zegt, dat dit door het slechte 
weer komt. Als we nu bijv. lezen, dat het aan
tal werkloze metaalarbeiders is gestegen van 
1.013 tot 11.046 in één jaar, dan begrijpen we 
niet erg wat dat nu met het slechte weer te 
maken heeft. 

Eén ding begrijpen we echter wel en dat is, 
dat het op zo'n manier mis moet gaan en het 
de hoogste tijd wordt, dat in alle delen van ons 
land de werklozen krachtig tegen deze ver
schrikkelijke toestand opkomen en - zoals hier 
in Jubbega - tot de daad moeten overgaan.
Want dat is de enigste mogelijkheid om hieraan

een einde te maken. 



Hoe het geld 

wordt gebruikt 
Velê kleine zakenlieden, middenstanders en 

doktoren gebruiken een auto en dat is geen goed
kope geschiedenis. Het geld van de motorrijtui
genbelasting wordt gebruikt voor de verbete
ring en de aanleg van wegen, tenminste ... .  dat 
dachten wij altijd. 

Wat echter te denken van het volgende arti
keltje, dat we vonden in het maandblad "Cen
traal Overleg" van de Koninklijke Nederlandse 
Auto CluM 
"Bij wetsontwerp 2417 zijn voorstellen ingediend 
om het gedeelte van de motorrijtuigenbelasting, 
dat na de tijdelijke verhoging voor 4 jaar inge
volge de wet van 16 Augustus 1951, bestemd is 
voor dekking van de bijzondere defensieuitgaven,

vast te stellen op 1/4 van de totale opbrengst 
dier belasting. Voor het jaar 1952 wordt de to
tale opbrengst geraamd op f 17.000.000.,-." 

Dat betekent dus, dat eventjes een bedrag van 
dik 17 millioen gulden niet wordt gebruikt om 
de wegen te vei·beteren, maar om de wegen te 
vernielen. Als de Regering dit kolossale bedrag 
bijvoorbeeld zou besteden om de werkloosheid 
in Friesland te bestrijden, nu dan waren we al 
een heel eind op streek. 

Is de werkloosheidswet ? 
voor alle werklozen 

een verbetering • 

Kort geleden heeft de Regering bekend ge
µi.aajd, dat et ingang van 1 Ju}La.s. d _�w1,n;kr 
loosheidswet in werking zal treden. Volgens 
deze wet zouden alle werklozen vànaf de datum 
geduren 21 weken per jaar een uitkering ont
vangen en wel o.a. voor de gehuwde mannen en 
kostwinners 80 % van hun loon tot een maxi
mum van f 76,0 per week. Dat is dus inderdaad 
een geweldige verbetering. Ten eerste 21 weken 
in plaats van 13 weken en bovendièn 80 % van 
het loon, dus niet meer gebonden aan de zoge
naamde maximumbedragen, die nu bij de over
brugging en sociale bijstand gelden en . .. , heel 
wat lager zijn. 

Het schijnt echter te mooi om waar te zijn. 
De Regering is namelijk van oordeel, dat een 
verbetering in de toestand der werklozen "on
gewenst" is, vandaar dat zij nu een overgangs
maatregel heeft voorgesteld. Deze overgangs
regeling houdt in, dat allen, die op 30 Juni a.s. 
werkloos zijn, niet voor een uitkering van de 
werkloosheidswet in aaI11IDerking komen. Dat 
zijn dus in de eerste plaats allen, die nu werk-

, loos z;ijn en niet meer voor 30 Juni a.s. aan de 
slag komen en bovendien diegenen, die nog 
voor 30 Juni a.�. werkloos worden. Zij hijgen 
dus na 30 Juni a.s. of een uitkering volgens de 
overbruggings of sociale bijstandsregeling of 
- zoals de jeugd en de ongehuwden - hele
maal niets. Dat geldt dus ook voor de DUW-ar
beiders, die door de Regering als werkloos wor
den beschouwd. 

De Regering drukt dat in haar memorie van 
toelichting als volgt uit: 
,,Zo zou een gehuwd man, wonende in een ge
meente eerste klasse, die een weekloon verdient 
van f 60,- en die thans in geval van werkloos
heid krachtens de sociale bijstandsregeling een 
uitkering ontvangt van f 30,90 per week, te re
kenen vanaf 1 J u1i 1952, zijn uitkering op grond 
van de bepalingen van de werkloosheidswet, 
verhoogd zien tot f 49,- per week (80% van 
f 60,-). Het behoeft geen betoog, dat deze gang 
van zaken ongewenst (cru·sivering van ons, red.) 
moet worden geacht". 

Wij en met ons zeker alle werklozen vinden 
dit regeringsvoorstel zeer ongewenst. 'Is het 
onze schuld, dat we werkloos zijn 1 Heeft de Re
gering pas geleden bij monde van Minister 

J oekes en In 't Veld· niet gezegd, dat ze niet
snel genoeg maatreo-elen hebben genomen tegen
de werkloosheid1 Zij wru:en dus te laa�, zij dra
gen mede schuld aan onze werkloosheid; maar 
het is ongewenst, dat wij een hogere uitkering 
krijgen!! 

1 

De werkloze arbeiders moeten verlangen en 
er strijd voo1· voeren, dat de uitkeringsbepalin
gen voor alle werkl.9zen va,n kracht moeten 
worden. 

Voorzitter van het N.V. V. 
over de werkloosheid 
in Friesland. 1< 

Op 8 Maart Ll. heeft de Heer Oosterhuis, voor
zitter van het NVV, in Drachten een rede ge
houden, waarin hij vaststelde, dat de werkloos
heid straf moet worden aangepakt. 

Wij zijn het .volkomen met hem eens. Vor
meh juist de gebeurtenissen in Jubbega ei;i. Hou
tigehage niet het be;ijs, dat bij "straf aanpak
ken" de weTkloosheid terug'gedrongen en �ele
maal verdreven kan worden� Maar we hebben 
dan ook actie gevoerd en de eenheid tussen 
NVV'ers, CNV'ers en EVC'ers tot stand ge
bracht. Wij hopen daarom, dat de Heer Ooster
huis ook onze strijd 'Zal ondersteunen. 

Laat hij van zijn kant en de andere v::J,korga
nisaties van bun kant de werkloze· arbeiders op
roepen zich te verenigen en door gezamenlijke 
actie de werkloosheid straf aan te pakken. Dan 
hebben we dat varkentje snel genoeg gewassen. 

BERICHTEN UIT VERSCHILLENDE 

KRANTEN OVER JUBBEGA 

EN HOUTIGEHAGE. 

,,Heerenveense Koerier": 

,, . . .. En al schrijven wij hetgeen hier volgt niet 
met de bedoeling om de actie van de werkleze 
arbeiders te Houtigehage en nu ook te Jubbega 
volkomen te rechtvaardigen -- zulks moeten an
deren maar uitzoeken - wij kunnen toch der
gelijke acties heel goed begrijpen en er ons: 
vooral op enkele onderdelen, wel over verheu
gen . . . . Er is in Friesland werk genoeg .. . ·. in 
de pen." 
,,Het V riie Volk": 

"De acties in Houtigehage en Jubbega zijn een 
stunt van de EVC.'.' 
,,Nie1.v1.w;bad van Zuid-Friesland'': 

"Een verheugend initiatief is door de arbeiders
van verschillende richtingen (cursivering van 
ons) eerst in Houtigehage en daarna in Jub
bega, genomen. . . . Volgens een_ der bladen zou 
de actie van de EVC zijn uitgegaan. Of dit zo 
is, weten we niet, wij achten die vraag trou
wens niet belangrijk. Waar het om gaat is, dat 
in Jubbega een poging wordt gedaan om de 
nood in vele gezinnen te lenigen. Wanneer men 
in sommige kringen bevreesd is, dat een be
paalde organisatie uit het eventuele welslagen 
van een op zichzelf goed plan munt zal slaan, 
moet men dat niet trachten te voorkomen door 
het plan te torpederen, maar doet men beter, 
naax· vermogen medewerking te verlenen . . . .  �· 

Rooms-Katholiek geestelijk_e 
vaste medewerker van werklozen krant te Ti I burg 

-:.�� � .. ,. ..... -
We luegen een 1:rmt toegestuurd, die door 

de werklozen- en DUW-arbeiders van Tilburg 
in Noord-Brabant wordt uitgegeven. Die li:rant 
heet "S.O.S.". Hierin komt een artikel .Joor van
Vader And:çeas, R 'oms-Katholiek geestelijke. 
Wij vonden· de inho d zo. mooi, dat we ·het hier
onder onverkort lat n volgen. · 

,,Brieven ter overpe nzing. 
) 

Nog geruime tijd nadat mijn vriend de DUW
arbeider de kamer had verlaten, zat ik in ge
peins verzonken naar de stoel te staren, ·waar
op hij had gezeten. Vanaf die plaats had hij 
twee dingen gedaan, ten eerste met vreugde en 
blijheid verteld over ,,zijn krant", die k1:ant, die 
hij met zijn makkers wekelijks zou vullen, waar
in de erbarmdelijke toestanden op de DUWJ ob
jecten zouden word n blootgelegd, waarin ze.. 
hun gerechtvaardigde eisen voor lonende en pro
duètieve arbeid naar voren zouden brengen. 

V �orts had hij duidelijk te verstaan gegeven, 
dat hij en zijn makk rs ervan overtuigd waren, 
dat ze zich moesten verzekeren van medewerking 
van verschillende mensen, die met hun bereid 
waren deze krant te teunen en te stuwen. 

Dat in hun krant e eneens vraagstukken.moes
ten worden besproke , die ten nauwste het le
ven eu de mens ra ten. Met enige schroom stelde hij de volgende vragen; Denkt U, dat het 
vraagstuk van "oorlog en vrede" iets te maken 
heeft met DUW-arb id en werkloosheidî Denkt U, dat het juist van ons gezien is, om er toe over te gaan een weekblad uit te gevenî Denkt U dat we rechten en plichten hebbenî Denkt U dat ons voorbeeld ertoe zal mede helpen om in andere steden eu dorpen van ons vaderland, onze lotgenoten tot activiteit aan te sporen1 Denkt U dat op deze manier de dagbladredacteuren 
ook naar de pen zullen grijpen om onze eisente ondérs�eunen en o hun wijze mee zullen helpen een emde te maken aan de ·onmenswaardigebehandeling, Waaraan we dikwijls bloot staan'

. ' 
Tijdens het spreken en stellen van deze vra-

gen had hij zijn sclu:oom overwonnen. Hij zag 
·met welk een aandacht ik zijn betoog en vragen
volgde, waardoor tijdens het 'spreken zijn ogen
straalden, ogen, die immers de spiegel van onze
ziel zijn, hij begreep, dat teg.enover hem een
makker zat, die meevoelde, meedacht, meeleed
en' bovenal bereid was zijn aandeel in het werk
te leveren, nodig om de strijd voor Recht en 
Arbeid mede tot een goed einde te brengen.

Dit álles hield me nog lange tijd bezig, nadat
hij mij verlaten had, met de toezegging naar
ver.mogen te zullen mede we1·ken aan het werk,
dat hij en zijn vrienden op zich hadden genomen.

Toch meende ik, voordat hij afscheid van mij
nam, er goed aan te doen, hem ervan te door
dringen, dat eT taaie volharding voo1; nodig was,
om het gTote werk, dat aangevangen was, tot
een goed einde te brengen, hem op moeilijk
hede11 wijzende, die ontegenzeggelijk zouden ko
men. Bedenkt echter, dat een vaderlands spreek-
woord ,,De aanhouder wint " tot steun kan zijn.
En dat de m_oejlijkheden er zijn om overwonnen
te worden. 

Met deze korte inleiding wil ik -heden vol
staan om mijn makker te bewijzen, dat ik mede
bereid ben een deel van de arbeid op me te
nemen, � de volgende week een der vragen
te behandelen, die me werden gesteld. Mochten

. er onder de lezers, zijn, die eveneens met soort
gelijke vragen rondlopen en die ze besproken
wensen te zien, dan kunnen ze hun wensen aan
de redactie van het blad kenbaar maken.

Met de hartelijke wens, dat de eerste uitgave
van "S. O.S." een succes mag worden en de stoot
mag geven voor nieuwe ideeën onder DUW-ar
beide1·s en werklozen, eindig ik deze eerste brief.

Vader Andreas." 

De jeugd vooraan in de 
strijd tegen de werkloosheid. 

Toen ze mij als jonge werkloze arbeider uit 
Houtigehage vroegen, waarom de werkloze jeugd 
bij ons ook aan de actie hàd meegedaan, heb ik 
geantwoord: Dat is nogal duidelijk, dat komt 
omdat de jeugd de zwaarste klappen krijgt. We 
krijgen helemaal geen uitkering en moeten dus 
op kosten van onze vaders en moeders leven. 
Nou, die zijn meestal ook werkloos of werken in 
de DUW en dat loontje is al niet- eens voldoende 
om alle gaten te stoppen, laat staan om ons nog 
een beetje zakgeld voor cigaretten of ontspan
ning te geven. De jeugd staat er dus heel slecht 
voor en dat kan gevaarlijk zijn. Zo hebben we 
kunnen lezen, dat een werkloze jon.ge vent in 
één der grote steden in zijn wanhoop een juwe
lier met een stok een klap op zijn hoofd heeft 
gegeven om aan wat geld te komen en dat an-. 
deren zich voor het vreemdelingenlegioen laten 
ronselen. Dat willen we echter niet. We willen 
niet dat de jeugd het lood van de daken gaat 
halen of andere zulke dingen, om aan geld te 
komen. 

De jeugd van Houtigéhage en Jubbega heeft 
ook begrepen, dat de werkloosheid geen natuur
verschijnsel is waartegen je niets kan doen en 
ze heeft daarom voor· ale jonge mensen in ons 
hele land een prachtig voorbeeld gegeven door 
samen met de ouderen te vechten voor werk en 
loon. Wij jongeren in Houtigehage · hebben onze 
strijd nog niet geëindigd. De ouderen zijn allen 
tewerk gesteld maar ons wil men niet helpen. 
Dat betekent dus, dat we doorgaan en net zo 
lang zullen strijden tot ook wij werk hebben, 
want er.is werk zat. Doe als wij, slaat de han
den inéén en vecht gezamenl�k voor werk en 
brood. 

Houtigehage. L. v. d. ·HEIDE.

,,HOE IS HET MO·GEii JK ! 
zeiden reeds velen van U,

Werk zat!! 

Wij kregen onderstaand schrijven van een vee
houder. 

Wan.neer men mij als landgebruiker vraagt of 
er nog iets te verbe�eren vaJlt hier in Jubbega en 
omgeving ten opz1�hte van grondverbetering, 
ontginning, afwatenng enz., dat moeten wij dit
volmondig met ja beantwoorden. 

Ten eerste liggen �ier nog verscheidene per
celen woeste grond, die voor ontginning in aan
merking komen, waarmede vele kleine grond
gebruikers gebaat zouden zijn, Ten tweede de 
herontginning van vele percelen is van heel 
groot belang, vooral wat ll.e productie betreft. 
Vooral bij droge zomers kan men dergelijke per
celen land er direct uit. Wanneer dergelijke stuk
ken grondig werden doorgezet en geëgaliseerd, 
kan de productie 100--200 % hoger gesteld wor
den. Ten derde zou een goede ruil- en herverka
veling tussen weg en Tjonger, mit; · goed uitge
voerd, van grote waarde kunnen zijn. Het gaf 
aan vele handen werk en ook het boerenbelang 
zou er in belangrijke mate mee gediend zijn. 

Goede verbindingswegen, doelmatige afwate
ring en alle gronden werden productief met een 
zo groot mogelijk rendement. 

Tenslotte nog, wanneer alles in cultuur ge
bracht kon worden en dit kan en zal ook nood
zakelijk zijn, dan zouden er ook nog wel ver
scheidene kleine bedrijven gebouwd kunnen wor
den. En dat alles is m.i. zeer goed mogelijk. De 
grond is er, vakbekwame arbeiders, die dit alles 
kunnen en willen uitvoeren zijn er ook en het 
geld is er ook wel voor te vinden, met een beetje 
goede wil althans. 

Alles moet tenslotte uit lde grond komen en 
waarom dan niet bij eigen huis gezocht als die 
mogelijkheid er is en die is hier aanwezig en 
deze dient met beide handen te worden aange
pakt in het belang van de ,gehele werkende be
volking. 

Jubbega, G. POPKEMA, veehouder.

,,dat die Roel Eijer altijd zo goedkoop is!" 
* 

Een huisvrouw schrijft ons: 
Huisvrouw zijnde, meen ik iets te moeten 

schrijven in q.e werklozenhant. In 't bijzonder 
wil ik me dan tot de vrouwen wenden. Toen er 
ons verteld werd door deze en gene: de werk
loze arbeiders willen aan het werk, ze begin.neo 
met de Groenboomsreed, waren het ook de vrou
wen van Jubbega, die blij wru:en dat er iets 
gebeuren zou. Want vrouwen, om ·werkloos te 
zijn, dat betekent, dat we nog zuiniger moeten 
zijn. En waar moeten we iets op uitsparen� 
Geen moeder zal het weten. Immers al werken 
onze mannen, dan nog weten we niet hoe we de 
eindjes aan elkaar moeten knopen. Is het won
der, dat er vrouwen zijn, die geen uitkomst meer 
zien. Maar laten we niet vergeten moeders, dat 
U het niet alleen bent die er zo voor zit. Daar
om moeten we de kop niet laten hangen, maar 
gezamenijk met onze mannen strijden voor een 
beter even en dat kunnen we doen, onverschil
lig hoe we ook denken en welke godsdienst we er 
op nahouden. Wij allen hebben gezamenlijk één 
doel: een gelukkige toekomst voor onze kinde
ren. En hiervoor willen wij vechten. Daarom 
vrouwen, wil ik het nogmaals schrijven: laten 
wij·- zoals onze mannen in Jubbega het hebben 
gedaan - de handen inéén slaan, zodat wij niet 
achter hoeven te staan bij de mannen. 

Hoornsterzwaag:- A. de H.-B.

Koopt bij onze 

adverteerders ! 

--Zirwoori-den in krotten en -holen ' 
Modder en riolen 
Alom hielden zij zich verscholen 
Thans beginnen ze weer te dolen. 

Dat is mogelijk, dank 1 zi{ onze 
STEEDS GROTER WORDENDE OMZET en 
UITERST LAGE EXPLOITATIEKOSTEN 

Dat zijn de schadelijke insecten. waar wij allen de narigheid van ondervinden 

Profiteert U ook eens van onze prima kwaliteit en onze scherpe prijzen. 
Ook U komt dan bij de vele klanten, die steeds zeggen: 
ROEL EIJER IS HET ADRES VOOR DE ZUID-OOSTHOEK

Ook voor de Paasdagen vindt U bij ons wederom een grote collectie. 
goederen, waarbij � zoals steeds � s p ec i a l e  a a n  b i e  d i n g e n .  

Effen zijden jurkstof p. m. f 2.25 
Zw. jaeger onderbroeken f 3.qO 
Khakistof (kleurecht) f 1.60 
Geblokte baddoeken f 1.50 

Nylon kousen vanaf 
Keper flanel 
Zwart wollen garen 

Restant partij fantasiesokken vanaf f 0.25. 
Partij jaeger�garen, alle merken met 1 50/o korting. 

f 3.65 
f 1. 40 
f 1.3 0 

3ROTE KEUZE in HERENCOSTUUMS vanaf f 49.- tot f 150.
Volgende week verwachten wij: _ . 
JONGENS�COSTUUMS tegen extra lage prijzen 
Iets moois in Eg. linnen mantels en jassen, zw. kw f 39. 50 

Dit is slechts een greep uit onze vele artikelen, !31les op -te noemen 
zou ons te ver voeren. Toch willen wij U even attent maken op ónze 

pracht collectie vitrage 

Vraagt eens prijs van Chinamatten, cocoslopers en karpetten. 
In werkmanskleding brengen wij alleen de beste kwaliteit. 
Ons devies is nog steeds : 

Koopt de betere soort·goederen, de:ïce :ïcijn voor U altijd voordeliger 

ROEL EIJER JUBBEGA 

Maar dan met snel en lang nawerkend insectendood "HOMECIDE" 

Wordt geleverd in flessen van %, liter f 1.20 
% liter f 2.40 
1 liter f 3.60 

.. HOMECIDE" 
komt van een vertrouwd en vakkundig adres "Bogena", Schiedam.

Ook levert deze firma 
· D.D.T. poeder in strooikokers à 65 cent
D.D.T. poeder voor honden, katten en pluimvee f O 65 p. koker

VERSTUIVERS gevuld met 1 0 0°/0 D.D.T. (dus dubbel sterk), prijs f 1.50 
Losse pakjes voor hervulling f 1.1 5 

SPUITEN in verschillende maten 

Gebruik voor Uw stal 
:/,i �de/' het prima werkend spuitmiddel '' a 

Deze· Bogena�producten zijn verkrijgbaar in 

WalienPiuiJ , , 't llaantje'' 
JUBBEGA-SCHUREGA 

P. S. Zojuist ontvangen 

een pracht sortering shagpijpen à 95 et. (ond. garantie)



Wij bieden aan: 
Korte �herenonderbroeken
Herenhemden
Dameskousen
Nachtjapon 
Gekeperd flanel. p. m. 
Gekleurd linnen, p. m.
Witte lakens

J. J onker - Jubbega

f 2.
f 2.
f 1.35
f 5.
f 1.50
f 1.50
f 5.50

Ondergetekende houdt zich beleefd aanbevolen voor
het leggen vari waterleiding voor huis
en veestallen.

Verder alle voorkomende landbouwwerktuigen.
Rijwielen enz.

J .  Anema - Jubbega 

Rijwielen en onderdelen
uit voorraad leverbaar
RADIO's " STOFZUIGERS

Beleefd aanbevelend,
A. W. de Wit = Jubbega 

Voor prima gedistilleerd
Per glas en of per fles 
Is Cafè ,,'t Heidebloempje"

Zoals vanouds 
* Ook thans nog U w  adres!

Zaal Brinksma Jubbega 
ZONDAG 30 MAART 1952 

BAL 
Muziek van "The Gold Stars" - Volledig orkest

Zeet u..o.o.tcleiiq,e aan&ieclitu; ! 
SCHOONMAAKPAKKET

2 pak zelfw. wasmiddel
1 pak zachte zeep · 
1 dubbel stuk H.H. zeep
1 pak zeeppoeder

Samen
Nu voor f 1 . 9 0 
Aanbevelend,

Fa. van der Zee
Hommedraai 3e Sluis - Jubbega

* 

Voor 

BROOD
KOEK 

EN BANKET
naar 

· C. MERCUU R - JUBBEGA

f 0.94
f 0.55
f 0.38
f 0.38
f 2.25

Voorjaa.rstijd ! "' Schoonma.aktijd ! 
Ondergetekende biedt aan: 
Behang - Verf ". Witkalk - W ater_verf enz.

Tevens het adres voor solide en billijk
schilder- en behangwerk

Beleefd aanbevelend,
'T. Beenen =Schilder= Jubbega 

Il

�r de Zondag past een net c�stuum
maar voor de dagelijkse bezigheden
koopt men degelijke werkkleding
De K.L.M,,overalls worden veel 
gedragen en steeds meer gevraagd.

Voorts manchester broeken, blauw beverteen jassen
en broeken in alle maten tegèn sterk verlaagde prijs.

Beleefd aanbevelend,
Firma F. K. Zuidersma 
Hoornsterzwaag

Wij hebben een flinke voorraad m
,
erkrijwielen als: 

,, lunckers" - ,,Stokvis" - ,,Batavus" enz.
Bromfietsen uit voorraad leverbaar 

,, K aptein Mobylette" - ,,Batavus" - ,,Solex"
Aanbevelend, 

H. v.d. Schaar en Zn. - Ju·bbeg·a

Wij maken het leven goedkoper-. ..
Nachtponnen f 5.48 
Lange jaeger onderbroeken f 2,95° 

in vleeskleur f 3,85
Interlock directoirs, wit vanaf f 1,69

in zalmkleur. zwaar f 1,95
Witte slopen f 1,95

H. Kroes = ·Jubbega

Deze week zijn wij ruim gesorteerd in:
Gebakken Schelvis - Lekkerbekjes 
Gerookte en gestoomde vis 
Zoute en zure haring 

Wietse de Vri�s " 3e sluis - Jubbega

Deze week· 
brengen wij in de verkoop
prima overalls f 11.75 

H. BLAUW - JUBBEGA
----------------

Voor Brood, Koek en Banket 
doen wij steeds ons best! 

Daarom naar
7. VAN GANS 

J UBBEG A - SCHUREG A

Ruime sortering
bus g r,o enten 

Appelmoes 70 et. per bus
Gesneden w9rtels 65 et. per busl Aanbevelend,
Geert Dijkstra, Jubbega a.d. Vrt.

. .' Voor helder licht der lamp en goede warmte van Uw stellen
B.P. Petroleum 

VOOR DE SCHOONMAAK 

Boenders v.a. 24 et Vegers v.a. 85 et Ragebollen 80 et Handdoeken 55 etGrote dweilen 79 et Witkalk 30 etW áterverf 45 et Klederverf 25 etBussenverf 250 et Behang plakm. 45 et
·Lakens f ·5.50 · - Slopen p.p. f 3,50 

Matten 6 .: 9 - 12 - 16 en 20 els voor spotprijzen 1
�ehang - Pracht dessins voor zeer lage prijzen
Dit voorjaar koópt ieder bij :
J àn Bergsma = Jubbega 

Voor fijne koekjes 
· naar. v.d. Leeuw' s Bakkerij

Altijd vers en steeds wat nieuws

ALLE SOORTEN
tuin- en bloem:zaden 

' 

J A N  DE J AGER - JUBBEG A

Voor Uw 6.to.o.d 
fw� 
en 6.an�et 

' ...._ 

J .  de Boe,r - Jubbega 

. DE NEDERLANDSE 
VROUWENBEWEGING 

houdt Woensdag 26 Maart a.s. een
LEDENVERGADERING

in zaal J. 0. de Jong, 3e sluis, Jubbega
Er wordt te.vens een schetsje opgevoerden een verloting gehouden 

Komt allen - Het wordt gezellig 
Ook niet-leden zijn van harte welkom

Komt U in Jubbega, op de 3e Sluis?
Dan is het heus wel pluis 
Dat U even bij Wed. U. de Haan
Voor de etalage gaat staan !

Beleefd aanbevelend,
Wed. U. de Haan 

SCHOENEN EN ROOKARTIKELEN 

ê4tO-(fa� ,. Het gas uit de fles!
Voor koken en verlichting en kunstmoeders

Electriciteit - R adio - Waterleiding
Jubbega Telefoon 9

Grote partij behang voor uiterst lage prijzen
Prima plakmeel 
Staalwol voor aluminium pannen
Verder alles wat v. de schoonmaak nodig is
Witkalk. kwasten, waterverf 
Prima eigenbereide buss·enverf enz ..

Beleefd aanbevelend,



:Aan de bevolking der gemee'l'l,te Heerenveen f 

Een 25-tal bestuurders van verschillende vakorganisaties kwamen 
op 15 Maart l.i. te De Knijpe bijeen. 

Zij besloten in hun vergadering éénstemmig om in Heerenveen 
een grote volksconferentie te beleggen met het doel 

Deze bestuurders zijn van mening, dat de vraag of de werkloos
heid en haar rampzalige gevolgen uitgebannen kunnen worden, in 
bevestigende zin ka.n worden bèantwoord. 
Als é�n van de bewijzen hiervoor zien zij het feit, dat' het Ge
meentebestuur van Heerenveen - ongetwijfeld onder invloed van 
de beweging der werklozen te Jubbega - belangrijke stappen ter 
bestrijding der werkloosheid heeft gedaan door een aantal werken 
in het vooruitzicht te stellen. 
Het is thans zaak, dat deze werken ook inderdaad zo snel moge
lijk worden uitgevoerd; dat. dit streven van het Gemeentebestuur 
op een zo . krachtig mogelijke wijze wordt ondersteund en haar 
naar nog meer omvattender

(
.E?-a�reg,elen. te s!_?wen. __ _

De uit de genoemde bestuurders gevormde commissie van voor
bereiding nodigt U hierbij dan ook uit tot het bijwonen van een 

Openbare Volksc�nfe1rentie 
te houden op Woensdag 16 April '52

's avonds 8 uur in het Posthuis te 

* Heerenveen

Zij doet een beroep op alle bevolkingsgroepen, arbeiders, mid
denstanders. doktoren, gemeenteraadsleden, leden van 't Gemeente
bestuur. onderwijzend personeel, geestelijken enz. deze vergadering 
te bezoeken en aan de beraadslagingeIJ. over dit voor onze Gemeente 
en ons volk zo belangrijke vraagstuk deel te nemen. 

Uit de buitenplaatsen Oude- en Nijehorne, Jubbega, en Hoorn
sterzwaag zullen aparte bussen gaan rijden. 

Heerenveen, 8 April 1952. 

Voor de commissie van voorbereiding 

0. JONKER - Jubbega
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Verbinding: 32. 

J:T o. : BV/ G /'!, 6 3 -52.

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
's-G r a v e n  h a  ge. 

VERTR OUY!EL1JK • 

Hierbij doe ik U toekomen een foto
copie van een briefje, verzonden dd. 18-4-
1952 door "De '.Vaarheid" aan Reint van der 
Holen, geboren 17-5-1919, wonende te Arnhem. 

21-4-1952 •
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V�rbinding No. 102. 
No. 2VJ/'is-)'
Onderwerp:Activi t�i t E. V. C. Datum: 24-4-52.

Datum van ontvangst bericht 23-4-52.
Betrouwbaarheid berichtgever Betrouwbaar. 

Waardering bericht 

Tevens bericht gezo�den aan :a.Procureur- Generaal,fgd.Directeur van Politie 

Medewerkende instanties 
Ondernomen acties 

b. 

te Amsterdam. 

Bij deze heb ik de eer UHoogedelgestrenge het 
volgende te berichten: 

In de Valkkoger polder in de gemeente Sint Maarten 
worden momenteel door de N.V. Gron:tmij. gevestigd te 
Zwolle,verkavelingswerkzaamheden uitgevoerd waarbij 
770 arbeiders werkzaam zijn,waaronder 300 D.U.W.arbeiders 

In de morgenuren van Vrijdag 18 April 1952 werden 
door een tweetal onbekend gebleven personen onder deze 
arbeiders �eflrukte pamfletten verspreid behelzende een 
oproep om in grote getale deel te nemen aan het Natio
naal Werklozencongres dat op 24 Mei a.s. zal worden ge
houden in de Houtrusthallen te 's- Gravenhage. 

Tevens werden de D.U.W.arbeiders van Valkkoog 
opgeroepen voor een bijeenkomst op �aterdag 19 April 
te Alkmaar in Hotel LONDON,waarbij als doel der,bespre
king werd vermeld ·de grove willekeur op Valkkoog in de 
lonen en het zenden van een delegatie naar het boven 
aangehaalde Werklozencongres. 

Van deze pamfletten wordt een exemplaar hierbij 
gevoegd. 

Voor de op 19 April te Alkmaar te houden verga
dering bleken slechts 12 personen te zijn opgekomen, 
terwijl men van het houden van de vergadering afzag om
dat zich in hotel LONDON een tweetal in burger geklede 
personen bevonden,waarin enkele aanwezigen politieambte
naren meenden te herkennen. 

Uit de gesprekken die op de openbare weg voor het 
Hotel werden gevoerd bleek dat een veertigtal arbeiders 
had beloofd deze vergadering te bezoeken. 

Voorts werd afgesproken dat men op Woensdag 23 
April 1952 om 19.30 uur zou vergaderen in een particulie
re woning aan het adres Kanisstraat 9 te Alkmaar,naam 
van de bewoner onbekend. 

Op genoemd adres werd dan ook op 23 April 1952 
een vergadering gehouden die duurde van a�.30 tot 21.50 
uur en waar slechts zeven personen waren opgekomen. 

Als woordvoerder trad op de bewoner van het per
ceel Kanisstraat 9 te ,1.1kmaar,die als voornaamste grie
ven van de arbeiders naar voren bracht:de te lage lonen, 
vernieuwing van de schaftketen en het aanbrengen van 
W.C.s op het werk.



Men zou hiervoor trachten de medewerking te krijgen 
van de drie Uniebonden. 

Door de spreker werd nog naar voren gebracht dat 
wanneer alle arbeiders maar eensgezind waren er ook langs 
de weg van staking wel wat te bereiken zou zijn,doch dit 
had in het geval van Valkkoog geen zin meer omdat de 
werkzaamheden aldaar over ruim een week zouden zijn be
eindigd. 

Door de aanwezigen,die gezien het kleine aantal ook 
aan de bespreking deelnamen,werd gezegd dat dit dan 
misschien wel kon dienen voor een ander Nktm:oc werkobject. 

De bijeenkomst ademde een communistische geest,ge
zien de uitlatingen van de deelnemers die onder andere 
zeiden dat men van de Nederlandse iegering niets te ver
wachten had en dat men het van het Buitenland moest 
hebben.Ook merkte iemand op dat hij zich onderdrukt ge
voelde en op de bevrijding wachtte. 

Na afloop van de vergadering werd aan de aanwezigen 
een boekwerkje uitgereikt getiteld:"Werk, Woningen,Wel
vaart",uitgegeven door het Verbondsbestuur der E.V.C., 
waarvan 1 exemplaar hierbij gaat. 

Op deze vergadering waren aanwezig:J.Donkersloot, 
A.Duiveman,Aris Bakker en Evert Bakker,voor zover bekend
allen wonende te Alkmaar.De namen van de overige aanwe
zigen alsmede die van de bewoner van perceel Kanisstraat
9 zijn niet bekend geworden.

Opgemerkt zij nog dat het werk te Valkkoog normaal 
doorgang vindt en er tot nog toe geen tekenen zijn die 
er op wijzen dat staking dreigende is. 

"Einde" 

�J� é. .. 
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O'PROEP 
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Daartoe aangèzocht door een aantal Amsterdamse werklozen en ult
voèring gevènde aan Mn· besluit v�n de regionale werklozenconferentie, 
die gehouden werd te Groningen op 28 Maart jl., hebben. de onder
getekenden, leden van de verschillende vakorganisaties, zich verenigd 
in een commissie tot het voorbereiden van een 

NATIONAAL WERKÎ.OZENCONGRES 
' 

dat gehouden zal worden op 

Zaterdag 24 �ei a.s., in de 
Hou_trusthallen té Den Haag, 

.. 

, . 

.. 

z. o. �-

. 

aanvangende des morgens 
eindigende des namiddags 

om 
om 

10 uur 
8 uur 

en 

Dit congres zal zich bezig houden met de zorgwekkende toestand, waarin 
de werklozengezinnen verkere11:, die moeten rondkomen van de geringe 
verdiensten bij de D.U.W., de ontoeli_eikende O.B.- of S.B.-uitkeringen, 
terwijl de jeugdige werklozen 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 da-11 ook moeten beraden over de middelen, welke 
"aangewend moeten en kunnen worden om in de onhouàbare toestanden 
van de werklozen verbetering te brengen. 
De commissie van voorbereiding is voorts van mening, dat het congres 
zich tevens moet bezinnen over de vraag op welke wijze de werklozen 
weer aan de sla_g kunnen kome�. 
Ofschoon door seizoeninvloeden het aantal werklozen in de afgelopen 

' ' . 

weken enigszins· is gedaald, bedraagt het aantal werklozèn thans reeds 
68,5 % meer dan op 1 April van het vorig� jaar. Er is echter voor 
hen allen· werk gencieg . 
De commissie van voorbereiding beschouwt het nationale werklozen
congres als een voortzetting 'van de toenemendé 'wérkloz�nacties 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 gezamenltike 
krachtsinspanning de �erkloosheid te :ver!,lrijven. 



De commissie verzoekt alle werklozen, zowel steuntrekkenden ah D.U.W .• 
arbeiders, om terstond voorLereidingen te treffen tot een massale

deelneming aan bet congres en doet ee; drin�end beroep Of! de werkende

arbeiders hen daarbij onvoorwaardelijk te helpen. De positie van de 
werkende arbeider,s word1 immers ook voortdurend bedreigd door de 
werkloosheid, die door de werkgevers wordt gebruikt om de lonen 
ie verlagen,.� ... ···---· _ .,. 
Ook de vrouwen worden opgewekt om deél 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 dé werklozen naar een menswaardig 
bestaan en werk, te heun n. 

W E R 1( L O Z E N! 

Op de 24ste Mei met duizenden naar oe·n Haag! 

• _J 

Bewijzen van 
berichten van 
commissie: De

instemming met het nationale werklozencongres 
deelneming te zenden aan het secretariaat van

Wittenstraat 155 Il, Am,sterdam�W. 

en 
de 

De commissie van voorbereiding: 

,.,. A. Berghuis, Tilburg 
P. van Rijen, Tilburg

•. ,. - B. G. · .  van Hool;Il, Den· Bosch
-A. Treffers, Nijmegen
M. de Vries, Jubbega
0 .. Jonker, Jubbega
J. · Westerling, Veendam
A. Boddema, Veendam
P. Boertien, Hoogeveen
J .. Haak, Emmererfscheiderveen 
P. Zwiers, Emmercompascuum
G. v. Oosten, Nw. Weerdinge
J. Lourens, Musselkanaal
H. Schwertmann, Finsterwolde
C. Berend, Beerta

, Chr. B11,ars, Zaa.iadam
K. Ba.rtèls, Zaandam

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. Heytink, Haarlem
H. Ooyen, Haarlem
S. J. Otter; Haarlem
G. Jenner, Haarlem
Th. Berthauer, Amsterdam
Van Eck, Amsterdam
W. de Wit, Amsterdam
A. Adriaanse, Amsterdam
G. Schoenmaker, Zaandam
s. va.n Houten, Zaandam

• 

D. u. W.-ARBEJ;DERS VAN '. 1 VALKOOG 11 

Hierbij roeperi w�j Ub� voor �en Bijeenkomst op Zater-
dag 19 .April te A:L_KtvlA,.AR ·ir�:'.:.Rotel LONDON, aanvang 4 uur n. m . 

Doel van de bespre 1<°f.JJg_ 

. ... � 

-de� grove willekeur op 11Valko-og n
in·de lonen;
het zenden van ee-n delegatie naar
liet komende landelijke Werklozen
congres�

Namens enkele DUW-aroei�ers: 
J, Donkersloot 
A·. Duiveman 

•



VERTROUYTELIJK 
Verbinding: No.12 
Doss.J.j/8ts6-3. 

25 April. J.952. 

Onderwerp: Vergadering "Comité 4000 woningen". 
Dauu.m onvvangst bericht:---
Be·uouw baarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: dit is juist. 
Tevens berichu gezonden aan:--
Medewerkende ins"tan1:iies:---
Ondernomen ac"tie:---

• 

Van een iniormant werd hei; voJ.gende vernomen: 
Op Woensdag 9 April ..l.9J2 werd door het "Comi1,é 

40UU Woningenn in het gebouw ".Amico" aan de 1!ieuws uraat 
te 's-Gravenhage een openbare vei·gadering be.Legd. 

Aanwezig plm. �v personen. 
. Te omstreeks 20.30 uur opende de voorzitter VAN HES-
_.-fSENICH, verdere personalia onbekend, de vergadering. Hij 

sprak er zijn teleurstelling over uit, dat niet meer be
zoekers naar deze vergadering waren gekomen en dat, ter
wijl er naar hij mededeelde 700 lm. ar ten waren uitgezet, 
waarvB.!1- er zeker 400 waren verkocht en reeds zijn afgere
kend. 

Voorts zeide hij het nodig te oordelen zich even aan 
de vergadering voor te stellen. Hij was van beroep tim
me1�man, doch sedert half December 1951 werkloos. Hij gaf 
voorts te kennen het volste vertrouwen te· hebben in het 
comité, waarvan hij voorzitter is. Dit comité bemoeit 
zich nie·c met politiek, doch beoogt alleen en uitsluitend 
het woningprobleem op te lossen. Wanneer er maar gebouwd 
wordt, dan behoort de werkloosheid ook spoedig tot het 
verleden. Wanneer er weer werk is en dit behoorlijk wordt 
beloond, dan zal dit weer ten goede komen aan de midden
stand, terwijl _de 28000 woningaoekenden een huis kunnen 
krijgen. 

(1 
Hierna verkreeg de secretaris, 
Julius VAlq DISSEL, geboren 21 Juli J.915 (bij Uw 

dienst bekend) het woord. Deze gaf een opsomming van het
geen het comité reeds had gepresteerd. 8r waren 50.00C 
manifesten onder de bevolking verspreid. Volgens spreker 
staat de Haagse bevolking geheel achter het comité, het
geen blijKt uit de vele adhaesiebetuigingen, welke het 
comité heeft on�vangen, waarbij er ook waren, die ge
paard gingen met geldelijke steun. 

He-c adres aan het gemeeni;ebes-cuur had tot resultaat 
gehad, dat in het bouwplan "Morgenstond I" was begonnen 
met de bouw van 254 arbeiderswoningen. 

Voorts deelde hij mede, dat er plannen zijn tot het 
stichten van buurtcomité•s,met de oprichting waarvan zo 
spoedig mogelijk zal worden begonnen. Hij wekte de aanwe
zi·gen op de ac-cie van het comité in alle opzichten te 
steunen, opdat dit jaar de 4000 woningen gereed komen.

Te omstreeks 23.00 uur sloot de voorzitter deze ver
gadering, waar weinig enthousiasme viel waar te nemen. 

� � de) 
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Onderwerp:Verslag Openbare Vergadering 

Leids Werklozen Comité. 
-mENsfu;�IM 
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�� 
Door het Lei ds Werklozen Comité werd op Dinsdag,22 April 

1952,van 14.15 tot 15.30 uur,in de zaal van J.v.ZIJP,Hooglandse 
Kerkgracht 42 alhier,een openbare vergadering gehouden,welke was 
aangekondigd,d.m.v.onder de werklosen bij de Arbeidsbeurs te 
den verspreide pamfletten. 

Aanwezig waren 41 personen bij een zaalruimte van 75 zit
laatsen. 

� 
j \ De Secretaris van het Comité,Nicolaas JONGBLOED,geb.te Rille 

1;.lt. ., gom,6-12...06,won.te Leiden,Levendaal 94,(lid E.v.c.),zei in zijn 

• 

. . D ,Ll ! 
�-

openingswoord,dat er reeds lasterpraatjes in omloop zijn,dat de
Cl / ierklozencomi t�' s een communistische stunt zouden zijn .Met klem 

sprak hij deze tegen,en voePde als bewijs aan,dat de gemeente Jub 
bega zeker geen bedrag van f.1200.000.- aan een communistische 
stunt zou hebben uitgegeven. 

Daarna las de Vo0rzitter van het Comité,Krijn de BRUIN,geb. 
te Leiden,18-ll-lJ,.,(ongeorganiseerd),de notulen voor van de op 
8 April j.l.gehouden vergadering. 

Aan de oproep van de voorzitter om zich op te geven als lid 
van het WerJklozen Comité en als lid van de delegatie,die de hand
tekeningen van de Leidse Werklozen zal aanbieden aan de Tweede 
Kamer, tèrwij 1 deze ter beraadslaging over de ';1erkloosheidswet bij
een is,gaf geen der aanwezigen gehoor.Om te tijd te vullen,las de 
voorzitter toen gedurende een half uur gedeelten uit de nieuwe 
Werkloosheidswet voor.Tijdens de daarop volgende pauze werden en
kele vragen schriftelijk ingediend,waarvan een gedeelte door de 
voorzitter werd beantwoord. 

Na herhaald oproepen gaf zich tenslotte één der aanwezigen 
op als lid van het Nerklozen Comité. 

De bijeenkomst ,di.e' een rustig verloop had, vverd daarna door 
JONGBLOED gesloten. 

Voor de aanvang en gedurende èe pauze werd ddor één der aan� 
wezigen accordeonmuziek ten gehore gebracht. 

Leiden,23 April 1952. 
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No.: 4905 
Betr.: CAMPAGNE IN D.C: BOu,VV.AKIUN T� ROTT.C:RDAM. 
Typ.il:. 

Uit betrouwbare bron werd het volgende ver-
nomen: 

In de vakorganisatie van de Bouwvakken te 
Rotterdam. wordt op het ogenblik een grote campagne ontketend 
voor de werkloze kameraden.In Crooswijk is men in samenwerking 

.Xftlmet het actie�comité (o.l.v.Truus ·vAN DAM en H�ltje D� VOS) al 
overgegaan tot het eigenmachtig uitvoeren van werkzaamheden. 
Gedacht wordt nu dat de werklozen een hogere uitkering zullen 
genieten voor de komende week. 
Siem GROEN�NDIJ1( heeft daartoe voorgesteld,dat volgende week 
een deputatie naàr het stadhuis zal gaan,begeleid door de sym
pathiserenden. 
Als hiermede succes zal worden geboekt willen ook de C.P.�T.-ers 
van de Nest-Varkenoordsweg dezelfde stunt uithalen • 

KB, 29 April 1952i 



Verbinding: l,.,,,11 
No. 460 
Onderwerp: Besl.bestuursverg. Com. ter Bevordering Woning/bouw. 
Datum ontvangst bericht: 28 - 4 - 1952 C ·".) 

�
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar �

� o&·;� ./t l- -

, i7 . . oS· . •  ,... , aardering bericht: betrouwbaar .. 2 _ MEI 1952· . 
Tevens bericht ver�onden aan: OPKAAU 

\_:.··-·..;...---� Medewerkende instanties: geen ACD/W3 _ 
1 
A.(Df !f/Jff! 1 

/

DAT: n 
� Ondernomen actie: geen /,/" · • /j- 1. : .. 

PAR·: ,/�� .... 
""" MEI 1 52 

• 
1) 

f 

Kort verslag van de besloten bestuursvergade
ring van het "Rotterdams Comité ter Bevordering van de 
Woningbouw", gehouden op Vrijdag, 25 April 1952, ten 

f huize van Kunst, Harm, geboren 17-1-1922 te Utrecht 
(bekend) 

.. 

De vergadering was per convocatie, waarvan 
een afschrift is aangehecht, aangekondigd. 

Lamers, Wilhelmus, geboren 4-8-1917 te Vlaar
dingen (bekend), voorzitter van genoemd comité, opent 
eerst te 20,45 uur de vergadering; betreurt de slechte 
opkomst en zegt, dat in verband hiermede moeilijk be
sluiten genomen kunnen worden. 

Spr. vraagt de resultaten van de handtekenin
genactie (zie hiervoor I.D. No. 460, dd. 18-4-1952), 
doch uit de discussie blijkt, dat het resultaat nihil 
is, daar van Zuilekom, Krijn, geboren 21-5-1900 te Rot
terdam (bekend) 5 handtekeningen en f 2,50 heeft opge
haald, van Gerit, Jacobus, geboren 14-9-1903 te Rotter
dam (bekend) alleen 3 handtekeningen, terwijl de overig 
comité-leden handtekeningen noch geld hebben ingezameld . 

Kunst, H. wijst erop, dat het zo niet door 
kan gaan en dat weer met steunlijsten gewerkt moet wor
den. 

Spr. zegt, dat tijdens de oprichting van het 
comité veel met steunlijsten gewerkt is; dat toen f 27, 
ingezameld is; dat momenteel nog slechts f 9,54 in kas 
is, doch dat er nog een schuld van__f 15,-- aan zaalhuur 
syaat van de vergadering in n Ons Huis". 

Uitvoerig wordt dan van gedachten gewisseld 
over de vraag, hoe men de zaak nieuw leven in moet bla
zen, daar allen eensgezind van mening zijn, dat men op

het ogenblik o� een dood punt staat. Men komt hierbij 
tot de conclusie, dat men zonder politieke steun niet 
verder komt en besluit, dat de comité-leden, ieder voor 
zich, steun zullen gaan zoeken bij de politieke partij
en. 

Over het steun zoeken bij de politieke partij 
en wordt dan nog langdurig gediscussieerd en allen zijn 
het er/over eens, dat men ervoor moet waken niet in par
tij-politiek te vervallen. 

Daar men niet tot een oplossing kan komen, 
hoe en op welke wijze men uit de partij-politiek moet 
blijven, besluit men tenslotte de zaak nog eens rustig 

-te overwegen-
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( te overwegen en op 9 Mei a.s. opnieuw te vergaderen ten 
( huize van Zuilekom, K. Einde. 

/ 



afschrift 

Rotterdam, 23-4-1951 

W.M.

Op onze vergadering dd. 21 April j.l. is het besluit genomen om 

op Vrijdag, 25 April a.s. opnieuw in vergadering bijeen te komen 

ten mijne huize om 8 uur n.m. 

Kam.Groeten 
H. Kunst,

Ros. -!\ianzstr 11 a
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ler Uwer orientatie moge ik U hierbij bel� 

doen toekomen een viertal blaadjes,welke onder de D.U.W.ar
beiders in Noord-Brabant worden verkocht. 

63/3 

DoDrgezonden aan BVD te 's-Gravenhage. 

7-5-1952,no.63;



Afschrift. 

Heerenveen, 

De hier bedoelde actie is begonnen met het, op eigen 
initiatief van een aantal werklozen uit Jubbega, ver9eteren 
van een weg te Jubbega. 
Enkele E.V.C.-ers hebben zich achter deze mensen geplaatst 
en men heeft het Gemeentebestuur gevraagd hiervoor extra 
toelagen op de steunbedragen uit te keren. 
De gemeenteraad heeft dit afgewezen met als voorstemmers 
de communisten en een V.V.D.-er. Toen is men begonnen met 
het beleggen van zgn. volksvergaderingen. Om hiervoor het 
succes te verzekeren, werden personen uit vakorganisaties 
uit de neringdoenden en zelfs enkele (Vrijz.) predikanten 
aangezocht zitting te nemen in een comité van aanbeveling. 
Een enkele keer heeft men ook getracht mensen uit het C.N.V. 
voor dit karretje van de communisten te spannen, maar in 
de naaste omgeving van H 1 veen bij mijn weten zonder resul
taat. De gehouden vergaderingen van deze actiecomité•s, die 
meestal onder leiding stonden van de heren O. Jonker te 
Jubbega en M. de Vries te Hoornsterzwaag, zijn grotendeels 
op een mislukking uitgelopen. Alleen in Jubbega en de Knijpe 
hadden ·ze succes. Ook deze laatste vergadering in Heeren
veen was slecht bezocht. 
Door het gemeentebe�tuur van Heerenveen wordt deze mensen 
zo veel mogelijk de wind uit de zeilen genomen door het 
voeren van een zeer actieve werkverruimingspolitiek. 
Dat de E.V.C.-ers achter deze actie staan is logisch, maar 
de leden v an het N.V. V., die er aan meedoen, doen dat 
eigener verantwoordelijkheid en niet namens enige afdeling 
van het N.V.V. Dit is geen nieuws, die moeilijkheid heeft 
het N.V.V. wel meer met haar leden. een 
Wat die zekere Huisman betreft, dit is geen lid van/onzer 
afdelingen, màar kan een lid zijn van de Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond of het P.v.d.A.-raadslid Huisman, 
die tot de doorbraak richting behoort. Naar ik hoorde, had
den verschillende van die mensen, die aanvankelijk wel tot 
het actie-comité waren toegetreden voor de actie in Tjalle
berd zich al teruggetrokken. O.a. Ds Riegstra, Vrijz.Herv. 
predikant �e Tjalleberd. 
Ik geloof wel, dat het reaultaat voor de communisten hier 
in deze gemeente, die veel aanhangers van hun beweging. 
telt, in evenredigheid daaraan heel pover is, tenminste bij 
andere groeperingen. 

(

Wel hebben ze er misschien toe bijgedragen, dat de zorg 
· omtrent het werklozenvraagstuk nog wat meer voorrang krijgt.

Want dat zult U ook met·mij eens zijn, dat er zeer ingrijpen
de maatregelen dienen getroffen te worden om deze nationa-
le ramp af te wenden. Het is hier in deze hoek van Fries
land acuut. Ook bij vele van onze goed georganiseerde 
leden, die een vrij vaste positie hebben, denkt men veel 

fte weinig aan het lot van hen, die door de werkloosheid
getroffen zijn. 
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No. Gr.V.D. 520561 Conf. i--.-�r 

Bijlagen: drie. 1.r . .r- "JJ.J d 
OnderwerpÏV'erspreiding pamflet ::, �t 195i, · :
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CONFIDENTI I IJzftt7' 1

./����
/. -: In vouwe dezes gelieve U aan � 

treffen een tweetal uittreksels uit �ei
ligheidsrapporten, opgemaakt door Z, met 
�ên bijlage, naar de inhoud waarvan kort
heidshalve wordt verwezen. 

S.T. 

AAN: Hoofd B.V.D. 

Typ: 10.
Coll. :!J_.
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VEILIGHEIDSRAPPORT 

- - BERICHT- - - -

Datum van bericht: 
Rapporteur: 
Van wie is het beriuht afkomstig: 
Betrouwbaarheid bericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
Welke acties zijn ondernomen: 
Met wie samengewerkt: 

30 April 1952. 

Contactgunt. 
Juist. 
Betrouwbaar. 
Gene. 
Gene, dit bericht is doorgegeven 
aan de plaatselijke I.D. die me
dedeelde hieromtrent niet te 

_r�pEoEtJrJn.: _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Een contactpunt berichtte mij, dat te Emmen en Emmercompascuurn pamflet
ten waren verspreid op of omstreeks 28 April 1952. Een exemplaar van dit 
pamflet wordt als bijlage hierbij gevoegd • 

Coll. :/q 
/ 
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VEILIGHEIISRAPPORT 
BERICHT- - - -

Datum van bericht: 
Rapporteur: 
Van wfue is het bericht afkomstig: 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
Betrouwbaarheid bericht: 
Welke acties zijn ondernomen: 
Met wie samengewerkt: 

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

30 April 1952= 

Contactpunt. 
Betrouwbaar. 
Juist. 
Gene. 
Gene, dit bericht is doorgegeven aan 
de plaatselijke I.D., die mededeelde 
hieromtrent niet te rapporteren. 

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

Op of omstreeks 28 April 1952 werden, naar een contactpunt 
miJ berichtte, te Emmercompascuum pamfletten verspreid waarvan 
de inhoud als volgt luidt: 
OPROEP 

Daartoe aangezocht door een aantal Amsterdamse werklozen 
en uitvoering gevende aan een besluit van de regionale werklo
zenconferentie, die gehouden werd te Groningen op 28 Maart j.l., 
hebben de ondergetekenden, leden van de verschillende vakorga
nisaties, zich verenigd in een cornrnissie tot het voorbereiden 
�an een 
NA T I O NAA L W E RKLOZE NCONG R ES 

dat gehouden zal worden op 
ZATERDAG 24 MEI a.s., IN DE 
HOUTRUSTHALLËN te DEN HAAG, 

aanvangende des morgens om 10 uur en 
eindigende des namiddags om 8 uur. 

Dit congres zal zich bezig houden met de zorgwekkende toestand, 
waarin de werklozengezinnen verkeren, die moeten rond�omen van 
de geringe verdiensten bij de D.U.W., de ontoereikende u.B.- of 
s.B.-uitkeringen, terwijl de jeugdige werklozen geen enkele on
dersteuning genieten.
Het congres zal zich dan ook moeten beraden over de middelen,
welke aangewend moeten en kunnen worden om in de mnhoudbare toe
standen van de werklozen verbetering te brengen.
De cornrnissie van voorbereiding is voorts van mening, dat het cor
gre�s zich tevens moet bezinnen over de vraag op welke wijze de
werklozen weer aan de slag kunnen komen.
Ofschoon door seizoeninvloeden het aantal werklozen in de afge
lopen weken enigszins is gedaald, bedraagt het aantal werklozen
thans reeds 68,5 % meer dan op 1 April van het vorige jaar. Er
is echter voor hen-allen werk genoeg.
De commissie van voorbereiding beschouwt het nationale werklo
zencongres als een voortzetting van de toenemende werklozen
acties 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 gezamen
lijke krachtinspanning de werkloosheid te verdrijven. De com
missie verzoekt alle werklozen, zowel steuntrekkenden als
D.U.W.-arbeiders, om terstond voorbereidingen te tnffen tot ee

- 2 -
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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 irunmers ook voortdu
rend bedreigd door de werkloosheid, die door de werkgevers wordt 
gebruikt om de lonen te verlagem. 
Ook de vrouwen worden opgewekt om deel te nemen aan de voorbe
reiding 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 groe
pen van de bevolking om het streven van de werklozen naar een 
menswaardig bestaan en werk, te steunen. 

WE R KL O Z E N! 

OP DE 24 s te MEI MET TIENDUIZENDEN NA.AR DEN HAAG! ! 

Bewijzen van instemming met het nationale werklozencongres en 
berichten van deelneming te zenden aan het secretariaat van de 
commissie: De Wittenstraat 155 II, Amsterdam-W. 

De commissie van voorbereiding: 

A.Berghuis,.Tilburg.
P. van Rijen, Tilburg.
B.G. van Hoorn, Den BoscQ.
A. Treffers, Nijmegen.
M. de Vries, Jubbega�
o. Jonker, Jubbega.
J. Westerling, Veendam.
A. Boddema, Vxeendam.
P. Boertien, Hoogeveen.
J. Haak, Emmererfscheidenveen.
P. Zwiers, Ernrnercompascuum.
G.v.Oosten, Nw. Weerdinge.
J, Laurens, Musselkanaal.
H. Schwertman, Finsterwolde.
C. Berend, Beerta.
Chr. Baars, Zaandam.
K. Bartels, Zaandam.
H.M.·v.d. Polder, Rotterdam.
c.M. Been, Rotterdam.
G. Smets, Rotterdam.
Th. de Nennie, Den Haag.
W.J. Beekiag, Den Haag.
J. Tuinebreijer, Den Haag.
D. Rossen, Den Haag.
A. Heytink, Haarlem.
H. Ooyen, Haarlem.

Coll. :ty, 

S.J. Otter, Haarlem. 
G. Jenner, Haarlem.
Th. Berthauer, Amsterdam.
Van Eck, Amsterdam.
W. de Wit, Amsterdam.
A. Adriaanse, Amsterdam.
G. Schoenmaker, Zaandam.
S. van Houten, Zaandam.

EINDE. 



(:� �-R'.t6ht1.ijnen N& 71.

� l UITTREKSEL 

J/ Uit:Ot> �'-: S. 

1 
. .--

<· J // 
-

é) I. Jj .3. 'f 

I.D. Ng 77/52.

1 

' 1 

v�,·•b ,.,,,� 

Q.á.v.: e> ;ro:

. Dat., Jr-s 1. 

Par.:- MP 

1, ,J.r 

,.?.!;' r - OiT. .3 

Onderwerp: Maandoverzicht van 1 April 1952, tot en met 30 April 1952.
l . ) 

· v 

. J,. �. ! 
,%01 'I_ - ( 

) 

� 
q/ 

1 .
---·-· .... --! 

! ;·· 1 �u;: \ 1,0;.;·, .... ': ,· 
l • • .,. • 1:,,.1� 

·VertroUYVelijk. 1 � ,.
. C.i (i�/SJ'ff�.,

Gedurende de maand· April · 1952, werden doÖ:r-c
f

e" c:P t1ff. alhier, 
noch door een der mantel en of nevenorganisaties openbare ver-
gaderingen gehouden. · • 

Ook vonden gedure�de deze maand, geen openbare vergaderingen 
plaats vanwege het. �.g.n. Werklozen Actie Canitê, noch van het
O.Y.B o

. . 

Betreft Filmactie O.P.N. . . 
Op 22 April 1952, werd in het geboUYi Hoeksestraat 53 alhier ·voor 
de werklozen, de propagandaftlm "Een stukje grond", gedraaiJ o 

Aanwezig waren slechts vier personen o

Dezelfde avond werd deze film nogmaals gedraaid voor c.P.N.
en B.V. a. leden o " Aanwezig waren toen 35 pers one·no

Betreft actie C.P.No 
In de nacht van 21 op 22 Apri� 1952,· werden vanwege de C.P.No 

in enise arbeiderswijken alhier; en dan nog niet huis aan huis, 
pa!'.lfletten verspreido (Zie bijlage Ng 1) 

Vahwege de C.P.N. is de eerste verkiezingsactiviteit waarge� 
nomen o Op verschillende trans�ornatorhuisjes in de stad, werden 
biljetten aangebracht. (Zie bijlage 2). 
�etreft E.V.O. activiteito 

Op 19 April 1952, zou in de zaal van café G.v od.Iaak, Loven-
/ sestraat alhier, een vergadering worden belegd voor E.v.a. propa

gandisten o Als spreker zou optreden B. Blokzijl. Deze was echter 
/ die dag verhinderd, waarna de bekende Verreijt diens taak zou 

j 
overnemen o

Ook dit was echter niet nodig, want de belangstelling was nihilo 
Drie person!m waren aanwezigo Zonder meer is men maar huiswaarts 
gegaan. 

Op het congres van de EoVoO., te Amsterdam, op 5 en 6 April 
j.lo, is als afgevaardigde van de plaatselijke afdeling aanwezig

1 
geweest, de bekende van Ziel1"wonende Schoolstraat 48 alhier.

; Betreft Werklozen Actie Corni"te. ' Als secretaris van dit comitê, trad steeds op de bekende 
: A o S t okkermans o
Thans treedt als zodanig op, een zekere A. Dingemans, wonende 

. Jan Scharpstraat 30 all1ier. Deze man is bij de K.A.B. geroyeerd 
wegens contributieschuld o • 

·----
volgens waarnemingen is de eenheid in dit comité aan het mindereno 

.E:r zijn momenteel twee richtingen, een, pro-E.v.c. en de andere 
� . contra. De laat$.te richt.ing heeft de- meeste steuno···--- -- - \-r 'Hiernevens gelieve U wel aan te treffen de N� 7, 8, 9,10, en 11 
n van s.o.so, welke deze maand door bedoeld comite werden verspreid.
i li'Betreft ac"tiviteit O.VoB• 

�...J,.::: Zoals reeds meerdere malen werd gemeld, worden alhier vanwe-

\ 
ge het o.v.B., nim:ner ledenvergaderingen gehouden o Wel wordt om
de veertien dagen in de woning van de voorzitter een bestuursver

. oü 1 gaderi..�g gehouden1 waarbij steeds aanwezig is het hoofdbestuurs-
� · 1 lid de Valk uit Eindhoven. 

'L & 'l i Ter gelegenheid van de herdenking van het vier jarig bestaan 
l j van het o. V.B., vertrok van hier, op 29 Maart 1952, naar Rotter

: dam een autobus met 39 leden van het O.V.B o 

i Op Jeze bijeenkomst werden de aanwezigen sterk aangespoord, schou
\ der aan schouder samen te werken, an de verdrukking van de arbei-
l ders, door het kapitalisme te bestrijden. 
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Kort verslag van de werklozen-vergadering uit 
gaande van het Comité "Werk en Brood", gehouden op 
Woensdag, 7 Mei 1952, te 14 uur, in de zaal van "Klejj
burg", Stieltjesstraat 2 te Rotterdam. 

Aanwezig _ll. personen. 
Achter de bestuurstafel waren gezeten: 

X.! Bontekoe, Daniël Dirk Gerhardus Jacobus, geboren 15-12-
1908 te Den Helder (bekend), 

x. Been, Cornelis Martinus, geboren 5-5-1902 te Rotterdam
(bekend), en 

___ Smets, G., wonende te Rotterdam (nadere personalia als
. nog onbekend), resp. vo9r�itter, secretaris 

en penningmeester van voormeln comit�. 

--

De vergadering was toegankelijk op vertoon 
van steunkaart. 

Bontekoe, D. opent te ruim 14 uur met een 
woord van welkom de vergadering; zegt, alvorens verslag 
uit te brengen over de delegatie, die 1.1. Dinsdag na
mens het Comité in Den Haag was, eerst nog te kunnen 
mededelen, dat deze delegatie ook bij Burgemeester en 
Wethouders van Rotterdam was om de belangen van de werk 
lozen te behartigen, doch het resultaat was nihil. 

Met een variant op een oud spreekwoord, zegt 
spr. te kunnen zeggen, "Zo de ouden zongen, piepen de 
jongen". 

Ook in Den Haag, waar al een delegatie van 
werklozen uit Leiden was, verliep het niet naar wens, 
want v� 12.30 tot 17 uur gelukte het slechts met veel 
moeite 4 man van verschillende partij-fracties te spre
ken. 

Het schijnt, zo zegt spr., dat alle heren het 
razend druk hebben, als.het gaat om werkloze arbeiders 
te woord te staan, doe� dat is niet het geval met rijke 
dames en heren, die direct te woord gestaan werden. 

Een uitzondering maakte kameraad Gortzak, wel 
bekend, die ogenblikkelijk de delegatie ontving in de 
fractie�kamer der C.P.N., waar hij onze gedelegeerden 
toezegde hun belangen te zullen behartigen bij de behan 
deling der Werkloosheidswet in de Kamer. 

Ook Welter van de K.N.P., met wie was gespro
ken, zegde hun toe zijn steun te verlenen, zulks in 
tegenstelling tot v.d. Boon der Partij van de Arbeid, 
die het regeringsstandpunt verdedigde, dat er op neer
komt, dat de werklozen van voor 30 Juni a.s. uitgeslo
ten zijn van de Werkloosheidswet. 

Spr. zegt, dat actie moet worden gevoerd, 
vooral bij de uitbetalingslokalen om zoveel mogelijk 
mannen te bewegen op Zaterdag, 24 Mei a.s. deel te nem 
aan het Nationaal Werklozen Congres in de Houtrusthall 
te Den Haag. 

Hierna wordt gelegenheid gegeven tot het stel 
len van vragen.� 

\.
L

i
l

· 
Herfst, Martinus, geboren 19-7-1929 te Geer-

truidenberg (bekend) vraagt, of de werklozen, die naar 
, Den Haag gaan, hun onkosten vergoed kunnen krijgen. 

-De Voorzitter-
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De voorzitter zegt, dat hiervoor geen geld, 
doch wel een steunkaart beschikbaar is, waarop later 
terug zal worden gekomen. 

Voorts wordt nog gevraagd "Werk en Brood" te 
verspreiden onder de kleine middenstand en de naam van 
het strijdorgaan te veranderen in "Werk, Brood en Mid
denstand"; een voorstel, dat, wat betreft de naamsver
andering, geen instemming vindt. 

Bontekoe, D.D.G.J. zegt vervolgens, dat er 
voor hen, die het Congres in Den Haag willen bezoeken, 
steunkaarten zijn, waarmede zij zelf het reisgeld bij 
elkaar kunnen krijgen. 

Voor deelnemers, die per rijwiel gaan, zijn 
er deelnemrskaarten � f 0,10 (aangehecht) 

Ook is er deze week in verband met het Natio
naal Congres een blad van het Landelijk Comit�, dat de
ze keer "Werk en Brood" vervangt (aangehecht). 

Er zullen nog boekjes met steunbonnen worden 
uitgereikt. 

Spr. wekt de bezoekers op groepen van 4 man 
samen te stellen om aan de 5 uitbetalingslokalen op 
Donderdag en Vrijdag te gaan werken met het blad en 
steunbonnen; te trachten meer leden te werven voor het 
comit� en alle steuntrekkenden op te wekken het Natio
naal Congres te bezoeken. 

Spr. sluit hierna te 16 uur de rustig verlo-
pen vergadering. Einde 

Aan B.V.D. 
� ''fa 

/



OPROEP TOT MASSALE WERKLC ZEN i"VERSLAG VERGADERINGEN ! ! 

. Op WOENSDAG .7 MEI· a.s. s 'middags 2 uur zal in de Zaal van 
IQ.eyburg - stieltjesstraat 2, áan de Rotterdamse Werklozen verslag worden· 
uitgebraoht door een delegatie, welke namens ons Comité een bezoek bra�h- ·· 
ten aan de 2e Kä.tner Voorzitter en de handtekeningen overbrachten als· protest 
tegen de uitsluiting uit de Werklozenwet van tienduizenden werldozen. 

Tevens brachten zij de fractie voorzitters der politieke partijen 
van de 2e Kamer een bezo�k om zioh tegen deze uitsluiting uit te spreken. 

Bovendien worden op deze bijeenkomst mededelingen gedaan over het 
Landelijk Werklozen congl!'es op 24 ·Mei te Den Haag. 

BEZOEKT DEZE ZEER ÉEL.ANGRIJ".tCE WERKLOZEN VERGADERING !! · 
Toegang op steunkaaa:rt • o":"'o Bewaar deze .oproep! Vergeet het �et J 

Het C,omité t' WERK an BROOD". 



AFSCHRIFT 

GROOT LANDELIJK WERKLOZENCONGRES! 

BEWIJS VAN DEELNAME 

aan het grote Landelijke Congres van Werklozen 
op 24 Mei a.s. in de Houtrusthallen te 

VOOR WERK, STEUNVERHOGING EN OPNEMING VAN 

ALLE WERKLOZEN IN DE WERKLOOSHEIDSWET! 

Aanvang congres 10 uur v.m. 
Vertrek Treinen·vanaf 8.45 uur elk half 
uur Reisgeld f 1.30 
Vertrek Fietstocht vanaf Stationsplein 
D.P. 8 uur.

Vraagt voor inzameling reisgeld steunlijsten aan 
het Comité 

PRIJS 10 CENT. Rotterd. Werkl.Comité 
"Werk en Brood". 
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OPROEP 
. 

Daartoe aangezocht 'door een aantal Amsterd.amge werklozen en uit-
voering gevende aan een besluit van de regionale werklozei;iconferentie, 
die gehouden werd te Groningen op 28 Maart jl., hebben de onder
getekenden, leden van de verschillende vakorganisaties, zich verenigd 
in een commissie tot het voorbereiden van een 

NATIONAAL WERKLOZENCONGRES 

dat gehouden zal worden op 

Zaterdag " 24 Mei a.s., in de 
Houtrusthallen te Den Haag: 

1 Z. 0. -z.

aanva"gende · des morgens om 
eindigende des, namiddags om 

10 uur 
8 uur 

en 

Dit congres zal zich bezig houden met de zor�vekkende toestand, waarin 
de werklozengezinnen verkeren, die moeten rondkomen van de geringe 
verdiensten bij de D.U.W., de ontoereikende O.B.- of S.B.-uitkeringen, 
terwijl de 'jeugdige werklozen 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 bèraden over de middelen, welke 
aangewend moeten elll kunnen worden om in de onhoudbare toestanden 
van de werklozen verbetering te brengen. 
De commissie. van voorbereiding is voorts van mening, dat het congres 
zich tevens moet bezinnen over de vraag op welke wijze de werklozen 
weer aan de slag kun�en komen. 
Ofschoon door seizoeninvloeden het aantal werklozen in de afgelopen 
weken enigszins is gedaald, bedraagt het aantal werklozen thans reeds 

· 68,5 % meer dan op 1 April van het vorige jaar. Er is echter voor
hen allen- werk genoeg.
De commissie van voorbereiding beschouwt het nationale werklozen•
congres als een voortzetting van de toenemende werklozenacties die
zich overal in den lande ontwikkelen.
Het congres he,e{t echter tevens ten doel- om een dringend appèl te
richten aan de Nederlandse vakbeweging om door een gezamenlijke
krachts�panning de '.W,erl_�lo9�h�� te yer!irijv:en.



, 

De commi��ie verzoekt alle werklozen, zowel �tf'nntrekkf'n<Îen ah D.U.W .• 
arbeiders, om terston<l voorLereiclingen te treffen tot een massale· 
deelneming aan het congres en doet een dring,end beroep op de werkende 
arbeiders hen daarbij onvoorwaardelijk te helpen. De positie van de 
werkende arbeiders wordt immërs ook voortdurend bedreigd door de 
:werkloosheid, die door de werkgevers 'wordt gebruikt om de lonen 
te verlagen. 
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 �m het streven van de werklozen naa,: een menswaardig 
bestaan en werk, & steunen. 

WERKLOZEN! 

Op de 24ste Mei met duizen.den naar Den Haag! 
Bewijzen van 
berichten van 
commissie: De

instemming met het nationale werklozencongres 
deelneming te zenden aan het secretariaat van 
Wittenstraat 155 Il, Amsterdam-W. 

De commissie van vooróereiding: 

A. Berghu.is, -Tilburg 
P. van Rijen, Tilburg 
B. G. van Hoorn, Den Bosch 
A. Treffers, Nijmegen
M. de Vries, Jubbega
O. Jonker, ,Jubbega
J. Westerling, Veendam
A. Boddema, Veendam
P. Borrtien, Hoogeveen
J. Haak, Emmererfscheiderveen

� P. Zwiers, Emmercompascuum 
G, v. Oosten, Nw. Weerdinge 
J. Lourens, Musselkanaal
H. Schwertmann, Finsterwolde
C. Berend, Beerta
Chr. Baars, Zaandam
K. Ba.rtels; Zaandam

h X.. 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. Heytink, Haarlem
H. Ooyçn, Haarlem 
S. J. Otter, Haarlem 
G. Jenner, Haarlem 
Th. Berthauer, Amsterdam 
Van Eck, Amsterdam
W. de Wit, Amsterdam 
A. Adriaanse, Amsterdam 
G. Schoenmaker, Zaandam
S. van Houten, Zaanda.m

en 
de 

••
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.Nationaal Werklozen Congres 
Uitgave. van het Landelijk Comité va� voorber;iding Secret�na_at: A. H van Eck De Wiuenstraat 155 · � Amsterdam 

. 

' 

OPROEP 
DAARTOE aa:rigezocht door een aantal Amsterdamse werklozen en uitvoering gevende 

aan een besluit van de regionale werklozenconferentie, die gehouden werd te Groning�n 
op 28 Maart j.l., hebb�n de ondergetekenden, leden van de verschillende vakorganisaties, 
zich verenigd in een commissie tot het voorbereiden van een nationaal werklozencongres, dat 
gehouden zal worden op 

Zaterdag, _24 Mei a.s., in de Houtrusthallen te Den Haag, a nvangende 
des morgens om 10 uur en eindigende: des namiddags om 8 uur. 

Dit congres zal zich bezig houden met de zorgwekkende toestand, waarin cj� werklozen
gezinnen verkeren, die moeten rondkomen van de geringè verdiensten bij de D"Qw de ontoereikende OB- of SE-uitkeringen, terwijl de jeugdige werklozen veelal geen nkele onder
steuning genieten. 
De regering is niet voornemens, hierin verandering te brengen. Zij wil de arbeiders die �p 30 Juni a.s. werkloos zijn, zelf uitsluiten van de Werkloosheidswet.• 
Het congres zal zich dan ook moeten beraden over _de middelen, welke aangewenc:i moeten en kunnen worden om in de onhoudbare toèstànden van de werklozen verbetering te brengen. De commissie van voorbereiding is voorts van mening, dat .het congres zich tevens moet bezinnen over de vraag op welke wijze de werklozen weer aan de slag kunnen komen. Ofschoon door seizoen-invloeden het aantal werklozen in de afgelopen weken enigszins is gedaald, bedraagt het aantal werklozen thans reeds 68.5 pCt meer dan op 1 April van hetvorige jaar. Er is echter voor hen allen werk genoeg. 
De commissie van voorbereiding beschouwt het nationale werklozencongres als een voortzet
ting van de toenemende ·werklozenacties die zich overal in den lande ontwikkelen. 
Het congres heeft echter tevens ten doel om een dringend appèl te richten aan de Neder
landse vakbeweging Qm door een gezamenlijke-"krachtsinspanning de werklozen een mens
waardig bestaan te verzekeren en het spook van de werkloosheid te verdrijven. 
De commissie verzoekt alle werklozen, zowel steuntrekkenden als DUW-arbeiders, om ter
stond voorbereidingen te treffen tot een massale deelneming aan het congres en doet een drin
gend 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. 
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 bevolkmg om het 
streven van de werklozen naar een menswaardig bestaan en werk te steunen. 

' 

WERKLOZEN! 

Op de 24:s� Mei met duizenden naar Den Haag! 
Bewijzen van instemming met het nationale werklozencongres en berichten van deelneming 
te zenden aan het secretariaat van de commissie: De Wittenstraat 155 Il, Amsterdam. 

Do commissie van voorbereiding: 

A, Berghuis, Tilburg 
P. van Rijen, Tilburg
B. G. van Hoorn, Den Bosch
A. Treffers, Nijmegen
M. de Vries, Jubbega
O. Jonker, Jubbega
J. westerling, Veendam
A. Boddema, Veendam
P. Boertien, Hoogeveen
J. Haak,. Erfscheiderveen
P. Zwiers, Emmercompascuum

G. v. Oosten, Nw. Weerdinge
J. Lourens, Musselkanaal
H. Swertman, Finsterwolde
C. Berends, Beerta
Chr. Baars, Zaandam
K. Bartels, Zaandam
H. M. v. d. Polder, Rotterdam
C. M. Been, Rotterdam
G. Smets, Rotterdam
Th. de Nennie, Den Haag
W. J, Beeklng, Den Haag

J. pummebeyer, Den Haag
D. Rossen, Den Haag
A.. Heytink, Haarlem 
EI. Ooyen, Haarlem 
s. J. Otter, Haarlem
G. Honne, Haarlem
Th. Berthauer, Amsterdam 
van Eck, Amsterdam 
W. de Wit, Amsteráam
A. Adriaanse, Amsterdam
G. Schoenmaker, Zaandam
s. van Houten, Zaandam

Allen Eén' 
DE werkloosheid is geen natuurverschijnsel, maar 

·een maatschappelijk kwaad, dat met succes be
streden kan worden. Zo staat het ook met de slechte 
materiële toestand waarin de werklozen verkeren. 
Vandaar het Nationale Congres tegen de werkloosheid 
op 24 Mei a.s. in Den Haag. 

HET congrés z�l zich in fte eerste plaats moeten rich-
ten tot de regering. Het is immers de regering, die 

do�r haar maatregelen de huidige werkloosheid in de 
hand heeft gewerkt. Als gevolg van de stelselmatige 
consumptiebeperkingen daalt het verbruik ?P de bin
nenlandse markt· en dientengevolge de werkgelegen
heid in tal van industrieën. Door het drastisch in
krimpen van de woning- en scholenbouw lopen "niet 
alleen tienduizenden bouwvakarbeiders doelloos rond 
maar ook duizenden arbeiders uit de aanverwante 
bedrijven. En in de derde plaats heeft het regerings
beleid ten gevolge, dat de uitvoer stagneert. 
Het congres zal de regering duidelijk moeten maken, 
dat de werklozen in het bijzonder en de arbeiders
klasse in het algemeen met een dergelijke gang van 
zaken niet langer genoegen nemen. Het is vooral om 
die redenen, dat het congres in Den Haag ""'.ordt 
gehouden, de stad waar de ministers hun dagelijkse 
bezigheden verrichten .. 

1JET congres kan er echter niet mee volstaan, zmà 
,uitsluitend tot de regering te richten. Daarnaaa& 

heeft het tot taak een dringend °Qeroep te doen op de 
Nederlandse vakbeweging om de broederstrijd te 
staken; door een gemeenschappelijke inspanning de 
werklozen - zowel de steuntrekkers als de DUW.
arbeiders - uit hun ellendige toestand te verheffen 
en het spook van de werkloosheid te verdrijven. Het 
congres zal aldus een demonstratie worden van een
heid. Naast elkaar zullen ze zitten, de NVV-ers, de 
EVC-er�, de KAB-ers, de CNV-ers en de ongeorgani
seerden. Eén in hun noden, één in hun verlangen naar

een beter leven e� welvaart-scheppende arbeid. Eén 
ook in hun wil om gezamenlijk op te trekken voor 
doeleinden, waarover g e e n meningsverschillen be
staan. In deze geest maken wij ons op voor de 24ste 
Mei, in Brabant en in het Noorden, in Twente en in 
het Westen van ons land. 



Hoe het g.roeit 
QMSTREEKS de jaarwisseling staken den gesteld, zijn thans reeds bezig met 

het samenstellen van een grote. delega-in verschillende delen van ons land_ 
groepen werklozen de koppen bij elkaar 
om een uitweg te viinden voor hun on
houdbare toestahd als gevolg van de toe
nemende �erkloosheid en de te lage 
uitkeringen, 

. tie en· met een campagne voor de· inza
meling van de nodige .geldèn. 
Haarlem. Daar werd in de' voor6erei
ding van het Nationale C9ngres een 
werklozencomité gevormd van onge
veer 25 man. Ook hier zijn de voorberei
dingen in volle gang. 

In Hoogeveen voerden ze actie voor een 
kolentoeslag in verband met de verho
ging van de kolenprijzen. 
In het Zuiden, in-Tilburg en Den Bosch, 

·eisten ze een kledingtoeslag. Echter, in
Houtigehage, · waar een ontzaglijke
werkloosheid heerst, besloot een aantal
werklozen de werkloosheid op een an
dere wijze te bestrijden. Werk was er
genoeg. Onder grote sympathie van de
hele bevolking namen zij fle zo nood
zakelijke wegverbetering ter hand. Zo
werd de omgekeerde staking geboren,
gesteund door de werkenden en de
middenstand.
Vooral in het Noorden van on� land
werd dit voorbeeld met succes nage
volgd. In Jubbega werd als gevolg plot
seling voor 1.3 rnillioen aan werk uitbe
st.ee�.
In de naaste toekomst zal de werkloos
heid snel in omvang toenemen door de
beperking van de strocartonindustrie in
Oost-Groningen, ·de beperking van de
textielindustrie en de aangekondigde
stillegging van de herenconfectie-indu
stri!;!, om van dè voortdurende ontslagen
in andere industrieën maar te zwijgen.
Het Nationale Werklozen Congres op 24
Mei a.s. in .Den Haag, is daarom niet al
leen een zaak van de werklozen, maar
ook van de nog werkenden, de midden
stand, ja, van de hele werkende be
volking.
De werklozen hebben- de voorbereiding
hiervan . met grote voortvarendheid ter
hand genom�p. gesterkt door �e steun 
en sympathie, die ze tot op heden bij
hun acties ondervonden.

Zaandam. De werklozen, die reeds met
succes actie voerden tegen het feit, dat
de Hoogovendirectie bij voortduring
werklozen opriep voor slechts één of
twee dagen en die bereikten, dat zij- nq
voor minstens drie dagen te werk wor- _

Twente. Het komende congres ·staat 
uiteraard in het middelpunt van de be
langstelling van de textielarbeiders, die 
reeds geheel of , gedeeltelijk werkloos 

Goed�o!--
QOK de werklozen uit de,· drie Noor-

delijke provinciën hebben de op
roep voor het deelnemen a�n het Natio-' 
nale Congres tegen de werkloosheid met 
instemming ontvangen. In . tal van 
plaatsen oµtwikkelen zij reeds een gro
te activiteit om deze deelname op de 
grootst mogelijke schaal te verzekeren. 
Zo heeft een ploeg veenarbeiders uit het 
Drentse veengebied besloten om iedere 
week een gulden per persoon te offeren 
voor het inzamelen van reisgeld. Dat 
wordt een aardig potje tegen de 24e 
Mei: Wij zeggen·: Goed zo! 

·"-_
. 

zijn, of waarvoor de werkloosheid
dreigt. Zij zullen deelnemen.

Apeldoorn. Deze gemeente telt meer 
dan tweeduizend werklozen. Ook onder 
hen wordt het komende congres druk
besproken.
Rotterdam heeft eveneens de voorbe
reidingen ter hand genomen.
DEN HAAG. Het werklozenco ité is
nog zeer jong en kwam dezer dage�et 
zijn eigen krant uit, De Uitweg (ge
naaµid. Deze krant staat in het t en
van het komende congres en daarm is
de voorberéiding in deze stad met �ar
duizenden werklozen begonnE:n.
Het Zuiden. Tienduizend exemplaren
van de oproep v,oor het Nationale Con
grê� zijn reeds verspreid. Eveneens is
men gestart met een ge1dcampagne ter

__ .. _ ...... _ .... -..... A .. w.,e ... _. .............._ ---------- ...,.._ Au _.._...,.._ uft;; 

1:iestrijding van ae onJiosten. Het Zuiden 
zal vertegenwoordigd zijn. 

Het Noorden. In het Noorden, de ba
kermat van de werklozenacties, tegel�jk 
een gebied van de massa-werkloosheid, 
is de voorbereiding in volle gang. Deze 
gaat ·gepaard met verhoogde activiteit 
op elk gebied. In tal van dorpen en 
steden zijn de laatste weken wer:k�oze�
comité's gevormd. De voorbereidmg 1s 
van dien aard,· dat we honderden deel
ne�ers mogen verwa.chten. 

Amsterdam. 'In een uitgebreide zitting 
van het werklozencomité is het besluit 
genomen met een delegatie. van 100� 
man naar het congres te gaan: Op 1 I\1e1 
start deze g:r;oots opgezette campagne 
11>nder de leuze Als één man teg�n het
spook van de werkloosheid. 
Het materiaal dat uitgegeven wo:r;dt, 
draagt dan ook deze slag�in. 

DIT is dan .een greep uit de ta1r�jke 
berichten, die op het secretariaat 

binnen komen. Het is zo verheugend te 
mogen opmerken, welk een steun wij 
ondervinden van veel arbeiders in de 
bedrijven. Eén van hen. schreef ons.:

,,\Vij - de werkenden - voelen ons ten 
nauwste verbonden met jullie. Reeds on
dervinden wij, dat de patroons pogen de 
lonen en tarieven omlaag t.e drukken. 
Daarbij hanteren zij jullie als een soort st;ok 
acht.er de deur, als een dreigement, hetgeen 
wij van voor de oorlog kennen. Toen was 
het ook als je nÓg werkte: ,,Wil je niet voor 
mi)!cder? Er staan er duizenden voor de 

. ,leur die wel willen." Omdat wij dat niet 
terug willen, ga ik als werken·de mee naar 
Den Haag. En op mijn afdeling zal ik voor
st.ellen ,toet .een delegatie .deel t.e nemen, 
of er minstens voor te zorgen, dat wij de 
onkosten voor ,td.en werklozen dekken ... "' 

Ook: van de middenstand ondervinden 
wij veel steun, in de vo;m van adverten
ties in onze bladen, m11ar ook andere 
vormen van financiële steun. Het gaat 
goed. Wij, de 'werklozen, vinden elkaar 
tegen de gemeenschappelijke vijand; de 
werkloosheid. Maar bovendien vinden 
de werklbze en werkende arbeiders el
kaar ,terwijl ook de .middenstand zich 
aan onze zijde schaart. 

De leuze van de Amsterdammers is een 
goede leuze, ontleend aan de ervaringen. 
Als één man tegen het spook van de 
werkloosheid. 
Daa:rÓpi O.f:> 24 Mei naar Den U:aag. 

A.M. v. ECK 

( Er moet 

J
K kwam voor het eerst 1net de werldoo 

werkte, gesloten wenl. Dat was een 
360 man werkt.en. 

De reden,van de sluiting van het bedrijf 
had t.e export.eren. 
Wekenlang hebben wij áls personeel gep 
hebben besprekingen gevoerd met de bu 
in Den Haag, met vertegenwoorjligers van 
We hebben daárbij het resultaat geboekt 
werden, maar tenslotte werd het bedrijf to 
rentéloos. 
En ook wij arbeiders staan renteloos en 
door kunnen draaien. Het enige wat d 
handel met het buitenland. De overheid w 

Vanzelfsprekend hebben wij ons, als geor 
de orde kwam, tot onze organisatie gew 
En het is nog mijn heilige overtuiging, da1 
tegen dit ontslag hadden verzet, dan had 
o_p de keien. 
Enkele dagen 'nadat wij werkloos werden, 
de DUW. Ik sta nu met een schop in mijn 
daar .maar over zwijgen. Het is geen lom\ 
Tegen de werkloosheid kan en moet wat 
stander van het op handen zijnde national 
de werkloosheid en voor verbetering van 

Werklozen en gij die in de DUW werkt, 
lijf gaan. 
De situatie is onhoudIJaar! 
Het kan en_ mag zo niet langer voortgaan 

Een greep uit de vel.e wèrkLozenkranten, die 
·· uitgegeven!

Onderstaande cijfers geven een beeld van de werkloosheid sinds Juli 1947. Dezelfde cijfors
zijn verwerkt in nevenstaande grafiek, welke d:uidelijk aantoont, dat ondanks seizoendalingen, de werkloosheid van jaar tot jaar toeneemt. De ·24ste Mei kan echter
een keerpunt worden· in deze noodlottige ontwikkeling, als er op die dag met

Dreigende .mass 

In Stroçarton-industrie 

duizenden gedemonstreerd wordt voor het scheppen van volledigewerlcgelegenheid. 

bli 1947 27.000 
Februari 1948 62.400 
Maart 1948 44.000 
Juli 1948 27.000 
Februari 1949 82.000 
Maart 1949 67.300 
Juli 1949 46.000 
Februari 1950 106.900 
Maart 1950 91.600 
Juli 1950 61.000 
Februari 1951 104.000 
Maart 1951 91.000 
Juli 1951 68.000 
Februari 1952 174.000 

Juli F«b l'lt't. Juli '-<b. Mrt 1952 153.000 '4'i' ''<8 
'4!l '48 '49 

Jut, Maart '49 '49 

,, 

f; b Mrt. J,.,L, 
'SO '�D '50 

t<eb, 
. .,, 

Nrt 
1 51 

• 

Juli 
'51 

F'e.1, M,t 
''5''2 '52 

RUIM twèeduizend arbeiders, werkzaam in 
de Gronin'gse strocartonindustrie worden 

met werkloosheid bedreigd. 
De fabrikanten hebben 25 pct_ productie�e
perking doorgevoerd, waardoo� iedere fabnek 
een week per vier weken stil staat. �n de 
practijk blijkt echter dat e:. nu _al fabrieken 
zijn die reeds drie weken z13n stilgelegd. 
Alhoewel een wachtgeldregeling voor de ar
beiders is 'doorgevoerd, betekent dit toch een 
inkomstenvermindering· voor de arbeiders, 
terwijl de practijk aantóont, dat met deze 
voortgang de wachtgeldregeling een voorpor
taal kan vormen voor de werl�losheid. 
De arbeiders in dé strocartonindustrie begrij
pen, dat hiertegen de strijd moet worden �e: 
organiseerd en zij hebben daarom een comite 
opgericht, samengesteld uit leden van ver
schillende vakorganisaties. Dit comité heeft 
de arbeiders in de strocartonindustrie opge-

. roepen tot het houden van een conferentie op 
10 Mei in Oude Pekela, waar zij hun eisen 
en de te nemen maatregelen zullen bespreken. 
De eensgezindheid en strijdwil van de arbei
ders in de strocartonindustrie is groeiende. 
Wij begroeten dit initiatief, daar dit mede een 
fase is in de voorbereiding voor de 24ste Mei



.'-1 , ___ _ 
woruen .. 

eid in aanralting toen het bedrijf waar ik
ote lompensortcerderij, waar zo'n kleine

as, dat de 'firma geen mogelijkheid meer 

gd het bedrijf te laten voortbestaan. VVe 
emeester van Amsterdam, met ministers'
de Arbeidsbeurs. 

dat de ontslagen wekenlang uitgesteld 
gesloten en staat nu met al zijn machines 

p de keien. Het bedrijf had gemakkelijk 
oor nodig was, was de mogelijkheid tot 
igerde hierin maatregelen te nemen. 

aniseerde arbeiders, toen dit" ontslag aan 
d. (Ik zelf ben katholiek georganiseerd).

anneer de bonden zich met meer kracht
et bedrijf nog gedraaid. Thans staan we 

regen velen van ons al een oproep voor 
hand en het loon dat ik verdien; laat ik 
ik kan �r niet van leven. 

edaan worden. Daarom ben ik een voor
Congrns van de werklozen, gericht tegen 

positie ,,an de werklozen. 
aten wij met elkaar die werkloosheid te 

Th. BERTHOUWER, Amsterdam. 

-werkloosheid

in Den Haag en wij twijfelen er. niet ��n dat
ook de arbeiders in de strocartonmdustne van 
hun belangstelling op de 24ste Mei zullen 
getuigen. 

In Twente 
• 1

Het gaat niet goed in de textiel- en kleding
industrie. Tal van ondernemers hebben de 
productie aanmerkelijk fugekrompen en de 
werktijd verkort. Dit betekent voor duizen
den textiel- en confectiewerkers een gevoe
lige inkomstenverlaging. Het betekent voo�?-1 
echter een dreigende werkloosheid. Reeds z1Jn 
talrijke ontslagen gevallen. Meer zullen vol
gen als de textielarbeiders in hun lot zouden 
berusten. Maar zij berusten niet. Ons kwam 
ter ore, dat zij zeer binnenkort een confe
rentie zullen houden, die . zich beraden zal 
over de middelen, welke aangewend moeten 
en kunnen worden om het levenspeil te hand
haven en volledige werkgelegenheid te 
scheppen. Aldus treden ook .de textielarbei
ders en -arbeidsters in de rijen van de strijders tegen de werkloosheid. Zij sluiten zich aan bij hun Twentse medearbeiders, die reeds voorbereidingen treffen Otn op 24 Mei in groten getale naar Den Haag 

gaan. 

Nooit meer 
JN de jaren vóór de oorlog kwijnde ons 

land.· Er waren zo'n half millioen 
werklozen; onder de .middenstand en 
kleine ondernemers vi�len de faillisse
menten aan de lopende band. 
Als gevolg' van de werkloosheid werden 
keer op keer de lonen verlaagd, met als 
gevolg nog minder koopkracht, nog 
meer werkloosheid, .nog meer faillisse
menten onder de middenstanders. In die 
tijd hadden wij als organisatie ons Plan 
van de Arbeid. Wij hebben daarvoor 
veel propaganda gevoerd. En ik geloof, 
als wij in die jaren het plan uitgevoerd 
gekregen hadden, dan was de werkloos
heid �eruggedrongen, zo niet geheel on
geda�n gemaakt. 
Maar nu, een paar jaar na de oorl.og, 
zitten we weer midden in de werkloos
heid. Nu zegt men wellicht: ,,Het zijn er
nog·geen half millioen". N�e, maar het 
ga1;lt er hard naar toe. 
Op 1 April waren er weer 60.000 meer 
dan op op 1 April van het vorige jaar. 
En a;m alle kanten zie je weer diezelfde 
verschijnselen als in de vooroorlogse 
periode. Weer worden de lonen verlaagd. 
Weer dalen de omzetten van de winke
liers, met als gevolg geheel of gedeelte
lijke sluiting van tal van fabrieken, het
geen het aantal werklozen weer groter 

Haagse werkloze bouwvakarbe�ers, lid van de A.'N.B., bespreke,i de situatie.

maakt. 

Er zal snel wat gedaan qioeten worden!
; 

VERHOGING van de koopkracht zal 
de bedrijvigheid doen toenemen, zal 

de omzet van de winkeliers vergroten. 
Verhogi�van de koo_pkracht, dat wil 
dus zeggen, zet de arbeiders aan het 
werk, niet tegen DUW- maar tegen 
�chte lonen. Verhoog de uitkeringen van 
de werklozen! 

Doen we dit, dan zullen de arbeiders 
m e e r kunnen gaan kopen, dan zal ons 
economische leven opbloeien. Men hoort 
zo -vaak: ,,Ja, maar daar is geen geld 
voor!" 

Het is onverantwoordelijk om maar te 
zeggen: ,,We doen toch zo ons best!" 
Er moeten krachtige maatregelen g�no
men worden. Het gaat om het belang 
van meer dan een half millioèn mensen. 

Dat geld is er wel. Maar dan moeten we 
het daar' halen waar het is, nl. bij de · 
grote ondernemers.· Het gaat hen niet ' 
slecht. Kijk maar naar hun winsten.· 
Daar kan geld van af. 

- Vóór ·de oorlog hadden wij als organisa
tie ons Plan van de Arbeid. Thans heb
ben we als werklozen ons plan. Dat is

een eenvoudig plan, nl.

Ik weet niet · precies hoeveel geld er 
weggesmeten wordt aan straaljagers en 
meer van dat moois. Ook daar is geld te 
halen. Wij, de werklozen, moeten uit de 
rmsere. Je kunt van het �teunbedrag ' 
niet rondkomen in deze dure tijd. 

Werk voor allen. 

Verhoging van de steunnormen. 

In het teken van dat plan staat het ko
mende nationale congres ·van de werk
lozen. Ik ga er heen en ik zal er voor

werken, dat duizenden_ met mij gaan. · 
' 

Amsterdam, H.L.

.MIDDENSTANDERS 

en ·de. wet kloosheid 

JN de voorbereiding van het a.s. Nationale Werklozen Co1ngres in Den 
Haag ,kwamelil we onder meer op bezoek bij een ·<'J,er Amsterdamse 

marktkooplieden, de heer Muller, tevens bestuurder van de plaatselUke
organisatie van marktkooplieden (groenten en fruit). Er was om zo te
zeggen dadelijk aansluiting en het uitvoerige gesprek,· dat we met hem
hadden, werd een aaneenschakeling· van feiten en argumenten, di'e stuk 
voor stuk aantoonden, dat de actie van de werklozen onmiddellijk de belangen van de neringdoenen r�kt. 

· ,,U zegt", aldw:.. onze zegsman, ,,dat 
door de invloed van de werkloosheid de
koopkracht daalt. Nou, ik zal U er wat
van· vertellen .... 
Weet U, dat de afgelopen winter velen
van mijn collega's bij Sociale Zaken
moesten aankloppen? En het is toch
waarachtig niet zulk koud vriesweer ge
weest. Maar, dat kon toch niet anders.
Neem nou eens groenten en fruit. Daar
,zit ik zelf in.
Om de haverklap vragen dè vrouwen:
koopman, heb je 2 kwartjes stekkies
voor me het is om uit te persen. Acht
sinaasappeien voor een gulden is me te
duur. Spinazie kostte b.v. gisteren 25 et
een pond. De spinazie bleef liggen, ter
wijl de raapstelen voor 20 et het pond
wel werden gekocht, alleen omdat ze 5
et goedkoper is. En zo gaat het met
alles, wat je op je kar hebt. _ _De vrou-

. wen kijken eerst naar de pr1Js en dan
pas naar de kwaliteit of soort. 

Ja maar hoe gaat het nou achter de
ka! we bedoelen met -je zelf", zo vroe-

J gen we.
,,Ja wat zal ik f.!. daar van zeggen. Aan
de buitenkant l1Jkl alles best, maar de 
werkelijkheid is a.nders. Bij voorbeeld. 
Een kist snaasappelen à 200 stuks kost 
op het ogenblik f 23 ,5 O. Ver koop 2 stuks 

voor 1 kwartje. Ontvangst f 25.-.. ,Tel uit je winst. En dan moeten ze nog gaaf zijn." ' 
,,Maar kunt U er dan geen cent meer. voor maken?" zo vroegen we. 
·,,Dan krijg je geen handgift", was het 
antwoord. ,,En met de groenten is het net eender, ja zelfs nog erger. Je koopt b.v. 8 kilo spinazie op het ogenbl-ik voor f 2,-. Verkoop 35 et. Winst . . . bruto 80 et per kist. Hiervan gaat af 15 cent vracht, 4 cent, kisthuur, inwicht plm. 1 _pond. Tezamen 31,5 et. Blijft over, 
netto 50 et. Daarbij nog te bedenken, dat het statiegeld voor de kisten is verhoogd van f 2,- op f 3,-. En hoe va.'!'k 

. raakt niet een kist zoek, met dikw1Jls het gevolg 6 kisten spinazie verkocht -geen winst. 
Dan nog niet te spreken van de verhoging van loodshuur, kramengeld, enz . .. Hard werkende zijn we dus ook werkloos. Want als we des zomers niet eens wat extra verdienden, hadden we minder dan een doorsnee DUW-arbeider en 
evengoed h_eten we ... Middenstander." 
,,Kunt U ons iets vertellen over anderebranches'!" vroegen we daarop. 
,,Ja zeker, waarom niet. B.v. de textiel
handel. Als gevolg van de werklooshr3id, 

,_ maken de vrouwen van oud nieuw. 5r
wordt dus weinig meer gekocht. De tex
tielkooplui bezoeken over het alg_erneen 
meermalen per week markten buiten de 
stad. De tarieven van de spoorwegen 
zijn verhoogd. De wegenbelas�ing is ve:
hoogd. De prijzen van benzine f!_n olie 
zijn verhoogd. De vrachtkosten zyn ver
hoogd. Marktgelden veela_l verhoogd_ ... 
en de inkomsten vermi,iderd. Winst

nihil. Maar toch . . . middenstander. 
Het is zeer duidelijk, dat van vele 
marktkooplieden en winkeliers de schul
den schrikbarend toenemen, waardoor 
ook de grossiers in deze kringloop be
trokken worden. 
Een voorbeeld. Een rnarktkoopm.an 
heeft f 35,- schuld. Begrijpelij_k, dat '!'
de naam niet kan noemen. H1J kan dtt

niet ineens betalen. Hij vraa.gt daa-rom 
een afbeta.ling aan de arbitrage-corn1,:1Ï$
sie, die is ingesteld door de gros:nera. 
Hij kan zijn verplichting niet nak�en 
en komt daardoor op de zg. zwarte lr;8t, 
waardoor hij geen handel meer kan be

trekken. Dus m i d d e n s t a n d e r .. ·.,;
w e r k l o o s. Een voorbeeld tiit vele . 
Aan het slot vroegen wij de heer Mull�: 
acht u het niet dringend noodzqkeltjk, 

dat ook de middenstandsorganisatie8 op 
het a.s. NaM.onal,e Congres van Werk
lozen in Den Haag zijn vertegenwoor
digd? ,,V<mzelfsprekend," was het ant

woord, ,,want onze bela1igen gaan paral
lel." 
;Jk beloof u," en rn<;t deze w�rden nam 
hij aj.",Cheid, ,,da,t ik van m?Jn kant et 
alles aan zal doen om dit te bevOflderetti want werk voor de arbeiders betekent 
welvaart, ook voor ons." 
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Alle werklozen 
• 

ID de Werkloosheidswet 
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1 . .  

1,6.IL .... 
Loonbelasting f . 

VOLGENS de o��rorugf{ingsregeUng on�van!!t een arb�ider, die werkloos 
is BOo/0 - van zyn verdiende loon als uitkering, met dien verstande dat 

hij nooit meer dan 38 gulden ontvan_[!t �n een e�rste of twee.de kla; ge
meente, gedurende 13 weken. Als hy hiervan uitgetrokken is, valt een 
werkloze arbeider onder de Sociale Bijstandsregeling, volgens welke rege
ling hij wel minder ma'.hr nooit meer dan 30 gulden en -ngentig cent 
ontvangt. 

Alle werklozen in de werkloosheidswet 

DAT is de leuze, die wij luid en met Het loonzakje .van een te werk gèste!de 
arbeider na een volle werkweek. 
Commentaar overbodig! overtuiging aanheffen. Het is ons in 

1949 verworven recht, dat reeds te lang 
op uitvoering heeft .móeten wachten. 

Jeugdige werklozen krijgen een zeer geringe uitkering en na 13 weken in 
Zo de regering, de leden van de Twee
de en Eerste Kamer mochten besluiten 
ons van onze rechten verstoken te ver
klaren, dan nog zullen wiJ niet berusten. 
De toestand in onze gezinnen gedoogt 

HAARLEM 
Werklozencoiilité opgericht het geheel niets meer . 

Het is voor iedereen duidelijk, dat geen enkel gezin van bovengenoemde 
bedragen de ontzaggelijke kosten van het levensonderhoud kan dekken. QOK in Haarlem zijn een twintig-tal werk-

loze arbeiders overgegaan tot het oprich
ten van een comité. Woensdag 23 April vond 
een vergadering plaats. Daar is besloten om 
een gedrukte krant uit te geven. DIT werd reeds lang· geleden ook door 

de overheid erkend, toen hij met een 
wetsvoorstel kwam, genaamd de werk
loosheidswet. In November 1949 werd 
deze wet door de Tweede Kamer aan
genom�n .. 
Volgens deze wet-zou de uitkering 80 pct 
van het verdiende loon bedragen, terwijl 
het maximum in wezen werd opgehe- · 
ven. De ciuur van de uitkering werd op 
21 weken bepaald, terwijl ook de jeug:. 
dige werklozen een belangrijke verbete
ring tegemoet gingen. 
Er is in die tijd veel critiek op de wet 
gebracht. En ongetwijfeld is deze verre 
van volmaakt, maar niet ontkent mag 
worden, dat het bepaalde in de werk
loosheidswet een belangrijke verbete
ring was en is in vergelijking met de wel 
zeer ·onvoldoende Overbruggings- en 
Soçiale Bijstandsregelingen. 
Het in werking treden van deze wet was 
dringend noodzakelijk en werd noodza
kelijker naarmate de werkloosheid in 

.omvang toenam en daardoor ook voor 
vele groepen van arbeiders van meer 
permanente aard werd. 
Thans telt ons land meer dan 150.000 
werklozen, waaronder meer dan 25.000 
jeugdigen, zoals wij in een rapport van
de KAB kunnen lezen. . • 

Nog steeds is de werkloosheidswet niet 
in werking getreden, Dat betekent, dat 
de duizenden werklózen, die er sinds '49 
waren, wekelijks een verhoging van hun 
uitkering van 10 tot 18 gulden is ont
houden. De sèhade, die op deze manier 
aan de gezinnen van (leze werklozen en 
aan de· jeugdige werklozen is toege
bracht, laat zich niet makkelijk in cijfers 
tot uitdrukking brengen. Doch een ieder 
die wel eens werkloos is geweest of de 
werkloosheid van dichtbij gade kan 
slaan zal dit enigermate kunnen 
begrijpen. 

Thans is bekend, dat deze werkloos
heidswet nu eindeUjk op 1 Juli a.s. van 
kracht zal worden. Dat is dan ruim 2.5 
jaar, nadat de wet werd aangenomen 
door de Tweede Kamer. 
Het is begrijpelijk, dat er een zucht van 
verlichting ging door de rijen der jonge
re en oudere werklozen en van allen, 
die dagelijks met de werkloosheid te 
maken hebben, omdat hiermede enige 
verlichting van hun moeilijke omstan
digheden in het vooruitzicht werd ge
steld. Het is nog begrijpelijker, dat er 
een golf van verontwaardiging door on
ze rijen ging, toen het wetsontwerp 2459 
bekend werd. 
Wat behelsde dit wetsontwerp? 
Het is m?ar klein, nauwelijks drie ar
tikelen. Doch deze artikelen spreken, in
dien zij van kracht mochten worden, de 
banvloek. uit over de tienduizenden 
jongere en oudere werklozen van dit 

Werklozen- en DUW-conferentie 

in Brabant 
JN SOS, het org. . van de werklozen

en DUW-arbeiders in Tilburg en Den 
Bosch, is een oproep opgenomen voor 
een conferentie van werklozen en DUW
arbeiders uit geheel Brabant. 
In de oproe11 wordt vastgesteld, dat 
de actie van de werkl<>zen tot op ,heden 
grote sympathie mocht ondervinden van 
de werkende arbeiders en de midden
stand. 
Alle lagen van de bevolking worden uit
genodigd naar deze conferentie hun ver
tegenwoordigers t,, zenden, die in het 
t«lken zal staan van de strijd tegen de 
te lage uitkerinl!'Pn tr"P1l de te lage 
DUW-lonP" 

ogenblik. · Want, van dit wetsvoorstel 
zullen alle arbeiders die op 30 Juni a.s. 
werkloos zijn, worden uitgesloten. Ze 
zullen worden uitgesloten van de rech
ten, die de werkloosheidswet biedt - en 
die op 1 Juli a.s. van kracht wordt. 
Wetsvoorstel 2459 is een hoon aan allen 
die thans of op 30 Juni a.s. werkloos zijn. 
Het degradeert hen tot tweede rangs
burgers en het is bovendien volkomen 
in strijd met de werkloosheidswet zoals 
deze in 1949 werd aangenomen en die 
juist was bedoeld om de gevolgen van 
de werkloosheid enigermate te ver
lichten. 

dit niet. 
Wij zullen de leuze van de. Groninger 
Streekconferentie verwezenlijken. 
Wij zullen met alle kracht ijveren voor 
verlenging van de overbruggingsuit
kering tot 21 weken en voor verhoging 
der overbruggingsuitkering tot aan de 
bedragen, waarop de werkloosheidswet 
recht geeft. 
Ook daarvoor demonstreren wij op 24 
Mei a.s. 

Donderdag 1 Mei startten ·wij met 1000 kran
ten onder onze werkloze en werkende vrien
den. Ook 1s besloten om onder de middenstan
ders onze gedachten te propageren. Tevens 
hebben wij elkaar beloofd, met een groot 
aantal naar ons congres te gaan. Dit congres 
moet slagen. Daarom roepen de Haarlemse 
werklozen hun vrienden in het. hele land toe: 
Vormt één front van NVV-ers, KAB-ers, CNV• 
ers, EVC-ers en ongeorganiseerden tegen de 
werkloosheid. K.S. 

Een eèrste resultaat 
Met angst in hun hart zien de tiendui
zenden werklozen de datum tegemoet, 
dat dit wetsvoorstel in de Kamer komt. 
Met angst en gramschap in hun hart 
tegen hen, die de werklozen deze ver
lichting van hun toestand willen 
onthouden. 

Bij het ter perse gaan. van deze krant lazen wiJ in de dagbladen het ant
woord van de minister op de voorgestelde wijzigingen inzake de werkloos
heidswet. 
Daaruit lazen wij dat de regering niet van plan is aan de gerechtvaardigde 
verlangens van ons tegemoet te komen om de arbeiders die op 30 Juni·a.s. 
werkloos zijn op te nemen in de werkloosheidswet. 
Als ar�nt daarvoor verschuilt zij zich achter "administratieve" moei-

Op allerlei manieren hebben de werk
lozen hun mening over het wetsvoor:stel 
2459 aan regering en Tweede Kamer 
bekend gemaakt. In door duizenden 
werklozen getekende petities uit Den 
Haag, Rotterdam, Leiden, Amsterdam 
en tal van andere plaatsen, hebben zij 
van de regering verlangd, dat zij het 
voorstel terugneemt of hebben .,� d.o
leden der Tweede Kamer gevraag het 
voorstel te verwerpen. De regering, de · 
leden van de Tweede en Eerste Kamer, 
zij mogen·niet doof zijn voor de gerecht
vaardigde verlangens van de werklozen. 
Zij dienen hun beloften, vastgelegd in de 
werkloosheidswet 1949, volledig na te 
komen. 

ijjkheden. 
O.i. bestaan er geeri administratieve moeilijkheden, wanneer het gaat om
de belangen van tienduizenden werklozen en hun gezinnen ..

De regering is wel bereid om de uitkeringstennijn van de overbrug
gingsregeling van 13 weken op 21 weken te brengen voor die arbei
ders, die op 1 Juli reeds werkloos zijn. 
Dit is een belangrijk succes in onze actie voor gelijkberechtiging van 
alle werklozen. 

Het moet voor ons een stimulans zijn om met grote kracht de actie voor 
gelijkberechtiging voort te zetten. 
Regering, voor verhoging van de overbruggingsuitkering tot aan het 
bedrag waarop de werkloosheidswet recht geeft, zijn geen belangrijke 
administratieve veranderingen nodig! 
Wt,rklozen en werkende arbeiders, daarom nu met kracht vooruit, gesteund 
door dit eerste belangrijke succes, voor: 

Verhoging van de overbruggingsuitkering tot aan de bedragen, waar-
op de werkloosheidswet recht geeft. 

Toch 
MARIE HAAGSMA zit voor het

raam, dat uitziet op een lan
ge, smalle straat zoals er zovele 
zijn in de grote volksbuurten van 
Amsterdam. Verveloos rijen zich 
de huizen aaneen. Achter de mees
te ramen hangen helder gewassen 

. en gestre1cen gordijnen. Het is 
voorjaar en vele vrouwen, gedre
ven door het mooie lenteweer} zijn 
al begonnen met lle schoonmaak. 
Ook zij, Marie Haagsma, heeft, 
verheugd over de zomerse warmte 
in het begin van April, de kachel 
glimmend gepoetst en opgeborgen 
in de waranda-kast. Gelukkig, de 
zorg voor brandstof is tenminste 
een half jaar van de baan. Mis
schien kan ze, als ze nu eens heel 
zuinig is, nieuwe schoenen vo�r 
de kinderen 'bij elkaar sparen. 
Als ze 's morgens van het kan
toor, waar ze van half zeven tot 

, half negen werkte, thuis 1cwam, 
begon ze vol goede moed aan de 
schoonmaak. Eigenlijk moesten er 
nieuwe gordijnen komen en een 
mat in de keuken. Ook de stoelen 
in de huiskamer vroegen om een 
nieuwe bekleding. 
Indachtig de schoentjes, die ze 
wou sparen van het niet meer 
nodige kolengeld., waste ze de oude 
gordijnen, knipte de rafels van 
de kanten van de keukenmat, na
dat ze hem voorzichtig geboend 
had, en deed of ze de versleten 
stoelzittingen niet. zag. 
Toen, vlak na de schoonmaak, 
gebeurde het. 
Op een Vrijdagiwond kwam Ja11 
thuis van zijn werk zonder dat 
de kinderen zoals gewoonlijk vro
lijk achter hem aanliepen, wete11-
de: Vrijdags brengt hij wat lek
kers voor ons mee, dan heeft hif 
pas "gebeurd". 

verloor Moeder Haagsma 
. 

'-
1e moed 'n,·et ' werklozen bij elkaar te brengen U � . en dan met z'n allen naar Den 

(Een waar verhaal) 

Deze , Vrijdagavond liepen ze stiZ 
achter hem aan. Toèn ze hem vro
lijk tegemoet waren gehold, had 
hij alleen magr verdrietig naar 
hen gekeken, en ze niet, als an
ders, geplaagd: ,,Nee, ik heb 

. niets," om onmiddellijk daarop 
met het zakje met snoep te 
zwaalen. 
DE ' Vrijdagavond gooide Jan

in de blinkend gewreven huis
kame� zijn loonzakje op tafel met 
de mfdedeling: ,,De laatste keer, 
Marie. 'k Ben ontslagen met nog 
46 andere collega's. 
't Was Marie of de svhone kamer 
met de pas gewassen gordijnen, 
de versleten stoelzittingen en het 
glanzend gewreven buffet �oor 
haar ogen in het rond draaiden. 
De eerste ogenblikken kon ze geen 
woor4 spreken. 
"Gaan ju!lie no[! w�� _ op straat
spelen" zei ze emdel'!Jk, ,,Ik roep 
je wel 'als het eten klaar is." 
,,Hoe /can dat t1011?" vroeg �arie, 
toen 4e kinderen de deur mt wa;ren. ,;Er is toch werk genoeg bij 
jullie." ,,Dat is ook zo", antwoord
de Jan maar doordat de anderet1 
harder' �oeten werken, vliegen wij 
er ttit." 
"Er. is toch genoeg nodig", lJ!arie 
keek 1aar de gestopte gordijnen, 
ae versleten stoelen en dacht aan de schoenen voor de kinderen. 
,,Dat 18 nou juist het krankzin-

nige, Marie!' ,,Er is van alles 
• nodig, huizen, textiel, meubelen,

schoenen enz. En toch komen we 
op de keien. De oorlog kost te 
veel, meid." 
,,Oorlog f" Marie keek verwon
derd. ,,Er is toch geen oorlog." 
,,Nee, gelukkig niet. Geen wereld
oorlog 'tenminste. Maar de grote 
heren in Amerika willen het er 
op aanleqgen. Daarom Zaten ze
oorlogsmateriaal maken en ver
kopen het d1mr. Ook aan Neder
land. Daar worde·n · de zuur ver
diende belastingcenten voor ge
brt&ikt door onze regering, snap 
je." 
Marie ruimde in gedachten de
tafel af. - ,,Werkloos" hamert 
het in haar hoofd. - Jan ook ·
werkloos, net als die andere tien
duizenden. - ,,Maar als ju1lie 
het nou niet nemen," vraagt ze. 
,,Als jullie je t1ou eens allemaal 
verenigen en naar de regering in
Dim Haag gaan en werk eisenf 
"Dat is ook de bedoeling", gaf Ja:n 
ten antwoord. ,,Als we dat doen,
weten de heren in Den Haag en
in Amerika

1 metee11, dat we gee,i
zin in oorlo,g hebben, dat we wil
le1i werken en leven. We zijn 1940 
-1945 nog niet vergeten, Marie."
De aardappelen opschuddend zeg 
ze: ,,Je moet er niet aan den1ceii, 
dat zoiets nog eens wem gebeuren 
zoo. Geen eten. Angst. Armoe. 
Oorlog. Dat wil toch niemand van 
ons. Je moet helpen, Jan, om de 

Haag. Geen werklozen, gee1a soi
daten, maar wer1c e,i leven, dat 
willen wij moeders." Da1a zegt ze: 
,,Roep ro de kinderen e·ven, Jan, 
en laten we er onder 't eten niet 
meer over praten. Er komen nog 
meer dagen." ,,Je bent een flink 
wijf, Marie." Jan zoent zifn vrouw 
in haar· hals. ,,Roep nou de ki-n
deren, anders wordt het eten 
koud." Marie geeft hem eén duw• 
tje in de richting van de buiten
deur. 

A
LS Jan hen roept, komen de

kinderen aanhollen. Gelukkig. 
't Is niet meer zo akelig stil in 
huis als daarnet, toen moeder hen 
de straat opst1mrde. ,,Wat heb ik 
een honger, moeder", zegt Henk, 
de oudste van de drie." Eet dan 
maar antwoordt ze zacht. Ze kijkt 
Jan aa11, die tegenover haar zit 
tussen ,ie twee andere kinderen. 
Begrijpend knikt hij haar toe, als• 
of h1} zegge11 wil: ,,W·!I mannen, 
zullen alles op alles zetten om 

- liet leven van de kinderen te be•
hoeden 1m te behoude11. Reken 
maar." 

Marie overziet haar gezin aan de 
schaars uoorziene dis, waar de 
eieren op de sla ontbreken, om
dat daar aan het eind van de week 
geen geld voor is. Zorgen om de 
kome11de weken leggen diepe rim
pels in haar voorhoofd. Toch. 
voelt ze zich niet verslagen. Toch. 
wil ze de moed niet verliezen en 
voelt ze zich niet alleen. Honderd
duizenden werklozen met hun 
vrouwen kunnen immers een grote 
kracht zijn in de strijd voor werk 
en een goed loon, in de strijd voor 
het leven/ 
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Feestavond van het "Werklozen 
en DUVl-arbeiderscomi tén. 

• 

·•

De Inlichtingendienst ts-Heftogenbosch heeft 
de eer het volgende te rapporteren: 

Qp Maandag,28 April 1952 te omstreeks 20.oo uu 
werd in hotel «Hof van Brabant" een feestavond gegeven door 

et "werklozen- en DUWarbeiders-comi té. In de zaal -die een ca
paciteit ijeeft van ongeveer 350 personen - waren tussen de 
250 en 300 personen aanwezig,bestaande uit volwassen mann,1en 
en vrouwen.De feestavond werd geopend dqor:DIRK SATTER,gebo
ren te •s-Hertogenbosch,17-2-1917,werkloos sigarenmaker,wone 

e te •s-Hertogenbosch J Korte Tolbrugstraat no.30.In zijn ope-
ningswoord liet Satter blijken,dat de we:rld.ozen en DUW-arbem
ders toch wel in staat waren een feestavond in elkaar te zet
ten.Hij kondigde het programma van de avond aan.Tot aan de 
pauze werd er door een banjo-club muzie� gemaakt en wr werden 
enkele korte toneelstukjes opgevoerd.Dit alles had geen poli
tieke strekking.Tijdens de pauze werd nog het woord gevoerd 
door een lid van het Tilburgse Werklozen en DUW-arbeidersc0mi 
té.De naam van de spreker is niet achterhaald kunnen worden, 
terwijl Bossche comité-leden hem ook niet kenden.Zijn toe
spraak had ook geen uitgesproken politieke strekking.Hij wekt 

_ de aanwe_zigen op trouwe lezers te zijn en te bliJven van het 
orgaan dat door de samenwerkende comitéts van rs-Hertogenbos 
Tilburg en Eindhoven wordt uitgegeven.Hij besprak ook in kor
te bewoordingen de noden van de werklozèn en DUW-arbeiders. 

De av0nd had een rustig verloop.Er heerste een 
opgewekte stemming.Het gebodene viel kennelijk in de smaak 
van het publiek. 

In de zaal waren alleen bekende Bosschenaren 
met hun vrouwen aanwezig,terwijl geconstateerd werd,dat ver
spreid in de zaal zaten enkl!le der vooraanstaande Bossche 
communisten,zoals W.J.van Ooijen sr. ,M.Oomen,W.van Wijngaar
den.Deze hebben totaal geen activiteit ontplooid. 

ID ts-Bosch,8 Mei 1952. 
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Onderwerp: Nationaal Werklozencon 
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Vertrouwelijk. Ac · t l-j: 1 Çj

. J��:..�·.,L 
Met toezending van bijgaand pamflet,� 

op beperkte schaal-in deze g�meente werd ver
spreid,heb ik de eer U te berichten dat de per
sonalia van de daarin genoemde P.Boertien,Hoo
geveen,als volgt luiden: 

Pieter BOERTIEN, geboren op 26 Augustus 1922 
te Hoogeveen,beroep landarbei
der,wonende te Hoogeveen, 
K.de Raadstraat 3. 

Boertien is aangesloten bij de E.v.c •

Hoogeveen, 13 Mem. 1952. 

Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat 68, 
's-G RAVEN HA GE. 
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OPROEP 
\ 

Daartoe aangezocht door een aantal Amsterdamse werklozen en uita 
voering gevende aan een besluit van de regionaie werklozenconferentie. 
die gehouden werd te Groningen op 28 Maart jl., hebben de onder• 
getekenden, leden van de verschillende vakorganisaties, zich verenigd 
in een commissie tot het voorbereiden van een 

NATIONAAL WERKLOZENCONGRES 

dat gehouden zal worden op 

Zaterdag 24 Mei· a.s., in de 
Ho,utrusthallen te Den Haag, 

'. 

, 

Z. 0. z.

aanvangende des morgen� 
eind.igende des nam iddags 

om 
om 

10 uur 
8 uur 

en 

Dit congres zal zich bezig houden met de zorgwekkende toestand, waarin 
de werkl�zengezinnen ·ver'keren, die moeten rondkomen van de geringe 
verdiensten bij de D.U.W., de ontoereikende O.B.- of S.B.-uitkeringen, 
terwijl I de jeugdige werklozen 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 middelim, welke 
aangewend moeten en kunnen worden om in de onhoudb�re-·1oestanden 
van d� werklozen verbetering te brengen .. 
De commissie van voorbereiding is voorts van qiening, dat het congres 
zich tevens moet bèzfonen over de vraag op welke wijze de Wtrklozen 
. . 1 

weer aan de slag kunnen komen. 
Ofschoon door seizoeninvloeden het aantal werklozen in de afgelopen 
weken enigszins is gedaald" bedraagt het aantal werklozen thans reeds 
68,5 % meer dan op 1 April van het vorige jaar. Er is echter voor 
hen allen werk genoeg. ' 
De commissie van voorbereiding beschouwt het nationale werklozen
congres als een voortzetting van de toenemende werklozenacties 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 e�n gezamenlijke 
krachtsinspanning de werkloosheid te verdrijnn. 

•



De commissie ver�oekt alle werklozen, zowel steuntrekkenden als D.U.W .• 
arbeiders, om terstond voorl,iereidingen te treffen tot een massale 
deelneming aan het con�res en doet een,dringend beroep op de �erkende 
arbeiders hen daarbij om:oorwaardelijk te helpen. De pc)sitie van de 
werkende arbeiders wordt immer!\! ook voortdurend bedreigd door de 
werkloo$heid1 die door de werkgevers wordt gebruikt om de lonen 
te verlagen. 
Ook de vrouwen wordep 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 fOmmissie vraagt eveneens de middenstand en dergelijke groepen 
van de bevolking om het streven van de wf!rklozen naar een menswaardig 
bestaan en werk, te steunen. 

W· E R K L·O Z E N 

Op de 24ste Mei met duizenden naar Den Haag! 
Bewijzen van 
berichten van 
commissie: De

instemming met het n1;1tionale werklQzencongres 
deelneming te zenden • aap het secr�tariaat van 
Wiftenstraat 155 ll, Amsterdam-W. 

De commissie vt,m voorberei.ding: 

A. Be11ghUjij, Tilburg
P. van Rijen, Tilburi
l.;I. Çl;. Vlil,n, Hoorn, Den Bo�ch
A. Treffer,s, Nijmegen
M. de Vrie!}, .)"ul)beglil,
O. Jonker, Jubbega·
J. Westerling, VeendliLID
A. l3oddema, Veendam
P. Bol;!rtien, Hoogeveen
J. H1i1,ak, Emmerèrfschelde11V11en
P. Zwiers, Emmercomp!!,scuum
G. v. Oosten, Nw. We�rdlnge
J. Lour11ns, 1VIu$Se\kan11,al
B. $chwertmann, :(i'insterwolde
Q. Berend, l;!eert;
Chr. B�ri,, Zµn<;ia,m
K. Bart.els, Z!W!ll&m

I 

H;. M, v. d. Polder, Rottf!rdam 
C .• M. Been, Rotterdam 
Q. Smets, Rotterdam
Th, d,e Nennie, Pen Haag
W, J. Beekin!f, Den Ha,ag•
J, Tuinebreljer, Den Haag
D. Rosseµ, Den Haag
A, Heyt!nk, H11,arlem
H, Ooyen, Haa,lem
$. J. Otter, Haarlem
G, Jenner, Haarlem
Th. Berthlil,uer, Amsterdam
Van Eck, Ami,terdam
W. de Wit, Amsterdam
A. Adrlaapae, Amsterdam
G. Schoenma�er, Za,andam
s. Vl(l.ll Houten, Zal(l.lldam

\ 

en 
de 

• 

• 

' 
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Op 2 Mei �952 werd vanwe�t a.N.P. het 
volgend�ó'Ü':e6�xbericht aan diverse dagbladen gezonden: 

0 � 
""Z�·ijtt'6á!g 10 Mei a.s. wordt te Enschede een vergade
r� v�or de Textielarbeiders gehouden, waar het 
�a'à!i! van de massale werkloosheid in de Textiel-

�.R>áustrie zal worden besproken. Deze vergadering 
� rwordt georganiseerd door een commissie van voorbe-

e�.i · reiding, bestaande uit 44 Enschedese Textielarbeiders, 
� � leden van verschillende vakorganisaties en werkzaam 

bij de volgende bedrijven 
Nico ter Kuile 
Gerh. Jannink 
van Heek en Co 
Rigtersbleek 
Tubantia 
Roombeek 

Secr.v.d.Comm.v.voorbereiding 
J.L.Prins ""

J3ij informatie bleek, dat de A.N.P.- correspondent 
in Twenthe dit bericht niet heeft doorgegeven. 

Hij en andere redacties van niet-communistische 
dagbladen vroegen zich af, hoe het A.N.P. een dergelijk 
beticht niet voor ke:i;ini.sgeving had aangenomen, zoals 
vorenbedoelde redacties van dagbladen na ontvangst van 
dit bericht van het A.N.P. hebben gedaan. 

In het dagblad "De ·1aarhe id II van 2 il.ie i jl • werd 
daarentegen een uitvoerig bericht betreffende deze 
actie van textielarbeiders opgenomen. In het bericht 
werden tevens de 44 namen van de zgn. leden van de 
" commissie van voorbereiding" genoemd. 

Bij onderzoek is gebleken, dat de actie - kennelijk 
op instigJatie van de EVC - aanvankelijk uitging van 
een "initiatief-comit�", bestaande uit de volgende 
pensonen: 

l Jan Lodewijk IR.INS, geb. 26-9-24, lid lîVV; 
..f'1 Hendrik LODE, geb. 1 7-12-13, lid ZVC; 
X, Niebe 1.IlEI�\, geb. 18-4-13, lid EVC; 
'Willem LICHER, geb. 30-3-16, lid EVC; 

Gerrit Bernard BOSCH, geb. 19-5-03, lid BVC; 
Willem Arend REE, geb. 15-2-08, lid EVC; 
Johanna POOL, geb. 19-8-34, lid EVC en 
Frederik HOF, geb. 22-1-24,lvermoed�lijk

J
ngeorga

niseerd 
1---
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De indruk werd verkregen, dat meerdere van de 
44 personen, die in "De Waarheid" als leden van de 
11commissie van voorbereiding" werden genoemd, totaal 
onbekend waren met de eigenlijke actie en de achter
grond hiervan. 

Het betreft hier o.a. enige leden van het NVV, 
één lid van Unitas en enige zeer jeugdige ongeorga
niseerde�, die zelfe niet wisten, dat zij zitting 
hadden in een dergelijke commissie. 

Duidelijk bleek, dat J.L.PRilfS, die lid is van 
het FNV, naar voren werdgeschoven om de gehele actie 
een algemeen karakter te geven. 

Op 2 Mei jl. werd PRINS op een ledenvergadering 
van ''De Eendracht" (NVV) wegens zijn optreden in voren 
bedoeld comité dusdanig fel becritiseerd, dat hij 
bijna vluchtend de vergadering verliet. 

Het afdeline;sbestuur van nne Eendracht" heeft 
hem in overweging gegeven te bedanken als lid, 
teneinde een royement te voorkomen • 

Bij de ingangen van een aantu. textielbedrijven 
werd een pamflet verspreid, inhouüende een uitnodiging 
tot het bijwonen van een conferentie van Twentse 
textielarbeiders op 10 Mei 1952 te Enschede (zie bijl.l 

Het verslag van deze conferentie wordt als bijl.II 
f..; hierbij gevoegd.
/1 Gebleken is, dat vrijwel alle deelnemers aan de 

vergadering in het bezit waren van een uitnodigings
kaart, waarvan bij de ingang een hoekje werd ágescheurd. 

Door middel van een afzonderlijk schrijven van 
J .L .PRINS waren de Url.iebonden ook voor de vergadering 
uitgenodigd, doch deze stuurden geen vertegenwoordigers. 

Uiteraard gaf "De A.T.E.K. 11 gevolg aan deze 
uitnodiging, door haar hoofdbestuurslid Wouter V��N
VLIET af te vaardigen. 

W.VEENVLIET was op de vergadering zeer actief. 
Hij maakte voortdurend aantekeningen en schreef 
notities op briefjes, die hij aan enige personen gaf, 
welke daarna als sprekers optraden • 

Een afschrift van het verslag van de vergadering 
zal de I.D.- lmelo worden toegezonden. 

1/11 
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L _u 1TNOD1.G1N G . .....__7 
Ondergetekénd�n allen werkzé3.am in de Textiel:i,ndustrie, en leden 
v.an ver@chillende vakorganisaties, wij richten ons tot U, Twent-
se texteilarbeiders en arbeidsters. ,_ 
Er dreict 20n groot gevaar, het gevaar .van massale werkloosheid. 

In tal van bedrijven zijn reeds ontslagen gevallen, in nagenoeg 
alle bedrijven is de we'rktijd aanmerkelijk verkort, en zijn · 
wachtgeldregelingen ingevoerd. 
.Als gevolg hiervan dringt de armoede ver.der en verder in onze 
gezinnen door. 
;2!�-�B_1mrtnÉ...��2gep. wij niet berusten. 
Hot is om die reden dat wij U u.i tnodigen tot deelname aan een 
bijee$omst van Tw·c,ntse textielarbeiders en a:i;-beidsters 

Op Zaterdag 10 Mei a.s • 
DoR mido.ags om 4. uur te Enschede 

r 
In Z,lal '',Hof van Holland II l\lo],e nstr.

g 
! '7" 

J)eze bije.eri..l.rnQ1st zal in het, tE;ken staan ?an het :".erlangen naar.
handhaving van ons levenspeil en een daaJ.werkeliJk streven �am
volledige werkg_eJ.egenhe-id. · Wij doen een dringend bcaroep op alle 
vakorganisaties om hun kraá'hten te verenigen voor het verwe�en·
lijke'n van deze rechtvaardige verlangens. 
Treft in ieder bedrijf voorbereidingen tot het slagen van de
bijeenkomst op 10 Mei: a-.• s. 
Stuurt ons berichten van deelneming àan- �n bewijzen van instem
�ing met- de bijeenkomst ann de commissie vap voorbereiding.
Secretariaat, 
J ,-L.-.:_PrinsJ�b�t��.!�at,,,_ 242 Enschede.

��--- · Fun�tie .Be..dri_;Lf_ 
J. L� , P:;rins. Electrici.ër N ter Kuile 
E. HatJJmink La.sser 

' ' ,·' , ' 

F.H. Diekman Wever 
'.' ' ' ' ' 

Chr • .Agterb.tüs Verver ' ' , ' ' , 

1). J2nsen Laborant 
' ' ' ' ' ' 

J.de Vries .Stukke nke urd er ' ' ,. ' p ' 

Th. t.er Heide Tr.nnsport S t ulcke rik. ' ' ' ' ' ' 

..,..-H. Lode Zijdewever 
, ' ' ' ' ' 

J. Holkcnbrink Wever ' ' ' ' ' , 

Th Pruim Wever ' ' ' ' ' ' 

P. Pruim Wever ' ' ' ' ' ' 

N. Klein Twijner ' ' ' ' ' ' 

� J" J{-astermans Verver Gerh. Jannink 
T Nijcnhuis Droger ' ' ' ' 

Veendijk ' ' ' ' 

A.Boer ' ' ' ' 



Naam 

F. IVItûder�
J:, Krneze
M � �,. Dalen
G�W. wa.nschers
Munfter

4 M. Tempelman 
M. J .. S pel;Jerg
G.J. OJj_".'.K
G. :!;i4x2t;r9, ·
J, H. è1c :.foor
S. Hen:3.:riks

.,, J. de Vries 
H. ])aro ·•
J. Speek
W. Ree
Ter Heide
J. · .Jrii.men

:., J. Mijn'hec;r
H. NijktG..'.D.P
r. de Jager

G. Sdü:;:,pers
· D "E, :E'ldc21boom

H � ,J . S::<:�1.\:,_· :;.. t en
J. :::>.:f,p1.nk
J. Iîi.�·:;or;r

A.cT, Ba·t2lèis

A. è.e Graaf

/W. Licher 

'\ 

' 
\ 

( Vervolg) 

Functie Bedrijf 

DrL,kker-arb. 

Zij(l.ekeurder 
GravetJ_r 
Graveur 

Gerh. Jannink 
' ' ' ' 
' ' ' 9 

' � ' ' 
' ' ' ' 

· Krassenslij1Jer
Kras. ,e ri_c,p;3. ss er
Wik1rc�] d:r-2 ger
s·t,r.:;.p;:,:.:r

v. Heek � Co

K] ·o ;::;,:;? :'.l•Jppa sser
Kr2 ;., ss i'.'.:i!�f-8.s ser 
Ps :i .je :::·s j CJ!)}.Vf-)Y 

K:-r:2-2 sc::i,o ppas s er 
:Pee-:. s 2r 
PoetsR� 

'Pcê)·cser 
Weve,: 
Krassene.rlJeider 
Verdeelstoel?rbeid�r 

' 9 

' ' 
Krassenarbeider. 

' ' 
' ' 

' ' 
Wever 

Baijerboer 

Verdeelstoelarb, 

' ' ' ' 
' ? ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' > 
' ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 

Richtersbleek 
i ' 

' . 
' ' 
' , 
' ' 
' ' 
' ' 

Tubantia 

Spinnerij Roorobeek. 

•

• 



G E H E L I. 
t.�. - ' ,

Ifo. 4402. "y 
VERSLAG Va.N de o'p Zaterdag, 10 Il'i:ei· 1952, te :;:::n

schede · gehou�en Confer��tie, belegd door �elarbeide_rs. 

Aantal aanwè.zigen :. 58 , waarvan ongeveer de helft uit Almelo. 
Zaal . ca,:p ,•· : . . . ·. ·. 70 • .1. .A11À, ,Al. V. . ' .. . V lf'V"vw-OM.O· •
Sprekers: Hendr;i.k LODE, (17-12-13), vz; .. ?) .Jan Lodewijk PRINS, ,geb. t.e :3nscp.ede; 26-9-24, F.E.,

V'\' electricien, lid. NVVt wonende te �nschede, C.J.Snuif-
, ; straat 14..; ... �V,;<J•<V?ri�' ; . 

,,a,, :ri_l(e1ê'--E:ierna te noemen b�kend ceworden discussian-
� �en. . . 

Stem.ming: rustig en aandachti��: _ 

• 
De bijeepkqmst werd geopend do.or H. Lode, die in een 

openingswoord mededeelde, dat deze conferen�ie was belegd 
met het doel.èë'n einde te maken aan een toestana van gebrek 
aan ·werk en verkorting vàn de werktijd. Namens het voorlopig 
comité "deed hij een beroep op de aanwezigen om de. discussie 
kort en zakelijk te doen zijn, 0pdat men niet steeds in her-
halingen zou vervallen. · , 

• 

Hij stelde de conferentie voor deze bijeenkomst de vol-
gende agenda voBr: 

1. Opening.
2. Inleiding J .L. PRINS ! 

3. Discussie inleiding •
. 4·. Pauze.
5. Beantwoording discussianten.
6. Samenstelling Twents -cQmi tl.

Hierna gaf hij het woord aa...n Prins. Deze zei· in zijn
inleiding ongeveer het volgende: 

"Deze conferentie is belegd om te trachten middelen en 
wegen te vinden, die verbetering ku.nnen brengen in de huidige 
werkgelegenheid. Een aantal textielarbeiders, verontrust door 
de huidige gang van zaken, heeft het initiatief genomen om 
te trachten via eeh openhartig gesprek verbetering te brengen 
in de huidige situatie en heeft daartoe de volgende punten op
gesteld: 
1. verlaging van textielprijzen, niet ten koste van de lonen

der arbeiders, doch ten koste van de belastingen;
2. uitbreiding van de export tot alle landen der wereld.

Ik ben er mij van bewust, dat de DffiV-wachtgeldregeling 
en de andere vormen van steunregeling de regering kapitalen 
kost. Daarom is het noodzakelijk dat er maatregelen worden 
genomen, om het dienstverband van de arbeiders te handhaven. 
Ik doe hierbij een beroep op alle vakorganisaties om het hui
dige levenspeil van de arbeiders te handhaven. Overle6 met de 
vakorganisaties is nodi3; om de bestaande moeilijkheden op te 
lossen. Als alle organisaties activiteit in die richting gaan 
ontplooien, dan heffen wij onze actie op, daar zij dan over
bodig is. 

Onze actie is niet gericht tegen ä.e fabrikanten, want ook 
die hebben belang bij de handel met de·Oost-�uropese landen. 
Dat dit mogelijk is, heeft :Cngeland inmiddels reeds bewezen. 
O;pk Prof. v.d. Brink hseft dit in de 2e Kamer toe::;e,;even. 
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� De stappen van het voorlopig comité� ziJn door de 
Middenstand gunstig ontvangen, hetgeen wel .blijkt uit het 
feit, dat in Almelo: 57 en in 3nschede: 20 handtekeningen 
uit die groepering werden ve:rzameld. Ook de middenstand 
is nauw bij onze moeilijkheden betrokken. � doe een beroep 
op de conferentie om deze middag tot de oprichting van een 
Twents comitéte komen, ten einde alle bestaande moeilijk
hed�n op te l?ssen. " 

Na deze ·in.Jeiding vroeg _de voorzitter, 1Nie zich voor 
discussie aanmeldde. 

•.. ·� 

Als eerste· q.iscussiant meldde zich aan: liebe ·ID..:.,,.�, 
geb. te Ooststelli�1erf, 18-4-1913, vrnnende te Jümelo, -
J3eekstraat 2, die het volgende opmerkte: 
"Zoals we geho�rd �ebben is het comité opgericht om de 
bestaande moeilijkheden te bestrijden·. ,lachtgeldre6elin-·, gen zijn ingevoerd._ .Werktijden zijn verkort en U weet alle 
dat in verschillende bedrijven te :Snschede slechts 12 à 14 
uren per week wordt ·gewerkt. Talrijke ontslagen zijn reeds 
verleend. 

J3ij "Spar:.jac.rd" ifa ·Borne gebeurt het reeds dat arbei
ders loonsverlaging krijgen. Werktijdverkorting en wacht
geldregeling moeten we slikken, maar ontslag is erger. h:et 
de dag kan men momenteel worden ontslagen of op wachtgeld 
gesteld. De oorzaak hiervan is volgens de fabrikanten een 
gebrek aan orders. �i�, is juist. 

De inkrimping van de markten betekent voor ons minder 
lhon en de koopkracht daalt daardoor. De middenstand staat 
achte:r ons, dat is uit de verzamelde handtekeningen \lel 
gebleken. Ook de fabrikanten staan 12iet afwijzend tegen
over onze actie om meer werk. Indien vlij in deze samen
werken, wordt de falJrikanten vereniging onder druk gezet 
en komt deze vereniging in beweging. 

/; 
11fij ,als arbeiders van "Spanjaard" ,hebben kennis geno-

men van het initiatief·dat in Enschede is genomen. Op dit 
bedrijf hebben wij reeds een c omi tégevormd, waai�in 4 mense 
uit Almelo zitting hebben. Deze actie is v1at nieuws, omdat 
zij geheel buiten de vakbeweging omgaat. In borne zelf 
hèbben WlJ nog geen mensen 5evonden, want helaas zijn nog 
niet alle arbeiders actief. lle hebben deze wee� een bespre 
king gehouden in lmelo en hebben nu 7 mensen beschikbaar. 
Nu de nood begint te dringen heeft dit succes, anders kan 
men de mensen met geen stok op een vergadering krijgen. 
Van ons comité van 7 personen, bekleedt een N.V.V-er de 
f1.u1ctie van secretaris. �· lle vakorganisatie- s hebben vrij 
uitgenodigd, maar tot op heden heeft alleen de �"VC haar 

eden opdracht gegeven zich achter onze actie te stellen. 
De andere organisaties staa:1 dus niet achter on·s. 

Prins heeft van de zijde van het I�TV reeds de mededeling 
ontvangen, dat hij met ingang van vandaag zal rnrden ge
royeerd als lid van deze organisatie, indien hij zijn ac
tiviteit in het voorlopig comité niet staà.kt. (Prins on
derbrak hier de woordvoerder en deelde mede, dat hem geen 
dat1,un was genoemd waarop hij zou worden geroyeerd.) 

i/ij moeten met alle arbeiders opklarende gesprekken 
voeren voor meer werk, want allee.r: dan kunnen •'lij onze 
gezinnen in stand houden. 
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De tijd is riJp voor loonsverlaging. �e copspakkers 
bij "Spanjaard 11 hebben reeds een loonsverlaging van 157b 
gekregen en dit is de schuld van het l'NV. Vóór deze ver
laging zou de directie op het bedrijf een onderhoud hebben 
met alle vakorganisaties, doch het l'NV wenste niet tegel� 
met de EVC te confereren. Nu zijn de besprekingen apart 
gevoerd en door dit gebrek aan eenheid kon de directie de 
loonsverlaging doorvoeren. Vorige week ben ik aanwezig ge
weest op een bespreking, waarop een nieuw tarief werd be
sproken. {De voorz. onderbrak hier de spreker en zei: "Eet 
onderwerp loonsverlaging is hier niet aan de orde. Je moet 
je beperken tot het onderwerp: "Meer werk" en als we ö.at 
hebben, dah zijn wij in staat om verdere looneisen te stel
len"). Spr. Idema antwoordde, dat hij wat uityoerig was 
geweest om de houding van het NVV duidelijk te schetsen, 
hetgeen z.i. wel nodig was en hij vervolgde: 
11 Op deze bespreking stelde de directie direct vast, dat 
over het C. -.0.-loon, .f 1.06 per uur, niet �esproken mocht 
worden. Dit tarief zou een loonsverlaging van .f 14.- per 
week betekenen. Ik stelde de directie de vraag, of de ar
beidsprestatie dan te laag was en toen hierop ontkennend 
werd geantwoord, zei ik dat het laatste woord dan aan de 
arbeiders was. Van de zijde der directie werd mij toen toe1
gevoegd:"Idema pas op wat je doet!" 

Ik heb dit uitvoerig verteld om aan te tonen, dat wij 
van het NVV geen steun hebben te verwachten. vhj hebben 
met het voorlopig comité de nodige stappen genomen, pers
conferenties zijn belegd, pamfletten verspreid enz. Indien 
de organisaties hun plicht deden waren deze stappen niet 
nodig geweest, maar nu moeten de arbeió.ers d·e handen ineen 
slaan. 

Wij hebben ook huisbezoeken afge1'gg en hebben daarbij 
speciaal NYV-ers bezocht. Tot zover. 11 

Een volgende onbekend gebleven spreker deelde rat.de, dat 
door de landelijke commissie tegen werkloosheid op 24 t:ei 
a.s een congres werd gehouden, waarop de sociale en eco
nomische positie van de arbeiders zou worden besproken. 
Hij juichte namens deze landelijke commissie deze confe
rentie toe en nodigde de conferentie uit een delegatie 
naar Den Haag te sturen om op die wijze mee·te werken aan 
het doen slagen van dit belangrijke congres. 

De volgende spreker, Gerrit Bernard BOSCH,(geb.19-5-03), 
merkte op, dat de handel moest worden uitgebreid tot de 
gehele wereld. Hij stelde voor om grote openbare verga
deringen en meetings te beleggen, wa�rtoe alle vakorgani-
saties moesten worden uitgenodigd. Daarnaast moesten z.i. 
demonstraties worden gehouden, waai�bij de leuze ""',/erlc en 
Brood" moest worden meegevoerd. 

o.U. ,De volgende discussiant, J. Scheffer uit Glanerbrug, nog
��·niet nader geidentificeerd, merkte op dat werkloosheid

geen natuurverschijnsel is, doch voorkomen kan worden. 
Het congres in Den Haag op 24 Iiei a.s. moe.at een succes 
worden. Volgens de kameraden in Glanerbrug moest de dele
gatie van deze conferentie zo groot mogelijk zijn, opdat 
de werklozen zich één zouden voelen met hen, die nog 
werkten. 

-4-



•• 

• 

-4-

1-; De volgende discussiant , Jakob MIJ1<EB:iill , ( ge b • 1 5-2-31 ) ,
wilde als verteeenwoordiger van de Jeugd deze vergadering 
toespreken. Op het bedrijf"Rigtersbleek" was een comit� ge
vormd ter verdediging van de rechten van de Jeugd. 'Jant ook
de jonge.· arbeiders hadden te lijden onder de wachtgeldre
geling, die voor deze groep wel zeer laag was. Hij had zich
wel eens afgevraagd, hoe ouders met kinderen met hun l�on 
konden rondkomen, daar hij als vrijgezel al .f 20.- per week
kostgeld moest betalen. Volgens spr. moesten ook de jonge 
arbeiders zich beijveren voor werk en goed loon, "daar zij
anders het verkeerde pad opgingen en bij instellingen.als 
S.Vl.G. terecht kwamenJS. 

Voorzitter LODE nam hierop het woord en �eelde mede, 
dat aan alle vakorganisaties en dagbladen uitnodigingen voor
deze conferentie waren gestuurd. Aan deze uitnodigingen vras 
gehoor gegeven door de heer Stegeman van het .n..N.P. en het 
dagblad "Tubantia", een verslaggever van "De ,Vaarheid II en 
de heer Veenvliet van de EVC. _. 

Hierna gaf hij het woord aan \lguter _t.8BNVLr__;T, (geb .19-
7-1918), die ongeveer het volgend� zei: 

�� "De EVC stelt de uitnodiging voor deze conferentie op, hoge 
{. prijs. ,Onze organisatie juicht het initiatief toe, omdat dit 

�\'Peen begin vormt om dat te verkrijgen, waarop een arbeider 
recht heeft, n.l. :wer1{:! Geen werk betekent gebrek. De textiel
fabrikanten hebben te kampen met een gebrek aan orä.ers, ter
wijl ook de export-moeilijkheden zich opstapelen. Maar waar 
ligt de oorzaak van dit alles? Volgens de ZVC ligt de groot
ste oorzaak bij de oorlogsvoorbereiding. 

In Rusland heeft een economische conferentie plaats ge
had, waardoor grote perspectieven zijn geopend. De S.U. is 
bereid tot wederzijds voordeel voor .f J.000.000 aan orders 
te plaatsen voor de textielindustrie. Dit betekent werk! 
De radio'îcommentator apeldoorn heeft gezegd:"Er zit een gat
in de dijk"! Dit gat moet zo groot mogelijk worden gemaakt. 
Handel bevordert wederzijds begrip en komt de vrede ten goede
Nu ook de middenstanders hun sympathie hebben betuigd zijn 
de krachten aanwezig om ons werk te verschaffen. 

Met ontslagen en een v,erlaging van de omzet zijn de tex
tiel fabrikanten niet gebaat en voorkomen moet worden, dat 
de huidige toestand een volksramp wordt. Dit is de voornaam
ste taak waarover deze conferentie zich zal beraden. De EVC 
zal zich volledig achter deze actie stellen. Het doel:'Werk", 
moet verwezenlijkt worden. Andere organisaties moeten worden
gedwongen mee te werken. Dit kan, want in Friesland is het 
bewijs geleverd. Wij moeten met de arbeiders het gesprek ope
nen. Volgens de riïaasbode vertrekken op het ogenblik vanuit 
Engeland speciale vliegtuigen met textielmonsters naar Hon-
garije en andere landen in Oost-Europa. 

Engelse fabrikanten zijn reeds naar rîoskou gereisd om 
orders te halen. Die mogelijkheden bestaan ook voor ons. 
Eén derde gedeelte van de wereld heeft een honger naar tex
tiel en is afgesloten wan West-Europa. Deze conferentie moet 
besluiten de bestaande bezwaren op te heffen. Er moet een 
delegatie van deze conferentie, eventueel met middenstanders,
naar de regering worden gezonden om de mogelijkheden te be� 
spreken. Het initiatief van de arbeiders van Ter Kuile moet
d�or elk bedrijf worden overgenomen. 
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De middenstand ziet zich ceplaatst tegenover een steeds 
groter wordende stroom van faillissementen, de fabrikanten 
zien hun winst dalen en de arbeiders hun loon. De gehele 
Twentsche bevolking zal met grote belangstelling uitzien 
naar de besluiten van deze conferentie. Dat geeft ons groot 
vertrouwen om gezamenlijk op· ye trekken voor werk�" (.b.ppl.) 

1� De volgende l3prek(:l+,
. 

ililiem LICrIBR; (g:eb�JOjJ-16),
��,merkte op, dat·de rollen zijn omgekeerd. De arbeiders zegge 

·· \1' nu de. regering welke werkrnogélijkhedèn er zijn. Het comité 
moest zijns inzienS·iemánd·afvàardigen naar Oost-Europa om 
daar de werkmo�elijkneden.tB onderzoek.en. Hij hoopte, dat 
door het comiti eep. krantje zou worden uitgegeyen, hetgeen 

' 

de
. 

voorlichting in_ brede kring zo.u bevorderen.
' . 

·, 

·Hierna .nam LODE het woord en deelde mede,, dàt het
voorlopig_comité de volgende kosten had gemaakt: 
:Manifesten j' 8 .-
Porto .f 3.20 
reisAlmelo .f 2.60 
zaalhuur .f 5.-

T oi;,uaal ,f1 8. 80. 
Hij deed een beroep op de aanwezigen om naar draag

kracht bij te dragen in de bestrijding van deze kosten en 
zei, dat een zelfde beroep zou worden gedaan op de midden: 
•stand. Hierna kondigde hij een pauze aan van 10 minuten.

Na de pauze deelde LODE mede, dat een telegram was 
.· ., .. bin..1'len gekomen van de Brabantse textielarbeiders - eveneens 

in vergadering bijeen - met de i:rü1_oud: "Veel succes voor 
meer werk". Verder verzocht hij de aanwezigen op de in hun 
bezit zijnde uitnodiging voor deze conferentie, hun naam 
en de naam van het bedrijf te vermelden en deze kaart na 
afloop van de vergadering bij hem in te leverèn. Voorts 
deelde hij mede, dat Prins de discussianten gedeel�elijk 
zou beantwoorden en dat hij dit verder zou overnemen. 

PRINS bepaalde zich bij de beantwoording van de äis
cussianten tot de opmerking: "Wij moeten ons niet laten 
beinvloeden door het NVV en onze actie is niet speciaal 
gericht tegen loonsverlaging, doch in de eerste plaats op 
het verkrijgen van mee'r werk" 

f Nadat LODE op en..l{ele punten was ingegaan op door dis
cussianten gemaakte opmerkingen. stelde hij voor, dat door 
a.e aanwezigen nam.en naar voren zouäen woro.en gebracht voor
de afvaardiging naar de Il'ïnister President Dree.s. 
In deze delegatie werden benoemd:
1.J.L.W. Prins, (26-9-24);
2. Hendrik LODE,(geb.17-12-13)·
3. Jakob MIJNHEER, (geb. 15-2-31) ;
4. Willem LICHER.,(geb.JO;J-16);
5. ':lillem rend REE, (geb .15-2-08);
6. Bregtje BERDE. ,(geb.17-1-32), allen wonende te �nschede,
en:
7. ï/iebe ID""·IA, geb. te Ooststellingwerf, 18-4-1913, vrnnende
te Almelo, Beekstraat 2.

Voorzitter LODE deelde mede, dat hij een delegatie van 
5 personen wel voldoende achtte, doch indien de beschikba
re financien het toelieten kon hij zich met de voorgestel
�e delegatie ook wel verenieen. Indien mogelijk, zou hij 
in deze delegatie graag een vertegenwoordi0er van de midden-

t.an.,. -6-



• 

• 

' 

1 
1 

-6-

Hierna stelde LODE de gelegenheid open om candidaten 
voor te dragen voor de delegatie naar het werklozen-congres 
op 24 Mei a.s. te Den Haag. 

In deze delegatie werden de volgende personen benoemd: 
1. J. Scheffer, Glanerbrug, nog niet nader geidentificeerd;
2. Jan KLOOTïlIJK, geb. te Rotterdam, 26-J-1928, chauffeur,

geen godsdienst, wonende te Enschede, 
Larixstraat 6; 

J. Lansing, mogelijk: Heinrich Joseph LANSING, geb. te Borne,
22-1-1923, wonende te almelo,Bornsestr.202;

4. Gerrit Jan WOLFS, geb. te Almelo, 27-12-98, wonende te
Almelo, Irisstraat 19; 

5. GEBKATE, waarschijnlijk afkomstig uit Almelo;
6. Johannes lhcolaas Jakob KASTEill,iANS, (geb. 26-10-22);
7. L.W. PRINS, (�eb. 26-9-24); en
8. Jan NIJJ30ER, (geb.5-3-32).
Opm. De mogelijkheid bestaat, dat GEBKnTE zich Rit deze dele
gatie heeft terug getrokken.

Uit de vergadering werd opgemerkt, dat deze delegatie 
voor zulk een belangrijk congres wel wat klein was. Hierop 
stelde LODE voor om met de gehele conferentie naar Den Haag 
te gaan, indien de kosten dit zouden toelaten. Na enig heen 
en weer gepraat werd besloten om het aantal 8 (mogelijk 7) 
te handhaven, doch plaatselijk zou nog \'lorden getracht dit 
aantal te vergroten. 

LODE hield hierna een kort betoog, waarbij hi� het 
volgende zei: 

"Het is moeilijk alle bestaande moeilijkheden samen te 
vatt.en. Er is onrust in de industrie. Aan deze onrust· kan 
een einde worden gemaakt door een ontslag verbod. Dit zou 
mogelijk zijn indien de bonden er achter stonden. Helaas 
is dt niet het geval. Daardoor is het initiatief genomen tot 
deze conferentie. Ik ben ervan overtuigd, dat er verbetering 
zal komen als de regering de huidige koers verlaat. 

Veenvliet heeft reeds gezegd, dat er een bres is in 
het ijzeren gordijn om Oost-Europa. Het gaat niet alleen om 
textielarbeiders, doch ook om de kruideniers enz., om het 
economische leven van het Nederlandse volk. Wij moeten onze 
koers bepalen in de richting van ontslagverbod en meer werk. 
De vakbeweging zal gehoor moeten geven aan deze beweging, ze 
zullem mee moeten� Als het kan m�t hen, als het niet kan 
zonder hen� Wij zullen ze in een à.wangposi tie plaatsen ter 
verdediging van het lot van de Nederlandse arbeider. Onze 
beweging is geen strijd tegen de vakbeweging. Indien de bon
d.en in deze actief worden, dan trekken ·wij ons terug. ',1ij 
willen alJren handel, werk en vrede. 

Nu het einde van de conferentie nadert wil ik 
de oproep doen: 

Verontrust over de huidige ontwikkeling in de textiel
industrie zijn wij op 10 Uei 1952 met arbeiders en arbeid
sters van verschillende bedrijven en organisaties in verga
dering bijeen geweest. Wij zijn van mening, dat door het ver
der verlenen van ontslagen de nood toeneemt, waarbij ook de 
middenstand is betrokken. ,lij roepen alle krachten op zich 
samen te bundelen voor een menswaardig bestaan. Wij roepen 
alle bedrijven op, om commissies te vorelll voor meer werk, 
door de handel uit te breiden tot de S.U. en de andere Oost
Europ:se landen. 
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alle krachten moeten worden ingezet ter verdediging 
van de Eederlandse industrie. In alle bedrijven dient 
actie te worden gevoerd voor een ontslag.-verbod. 

J' 
De Conferentie besluit in alle bedrijven een krachti

ge activiteit te ontwikkelen en doet een beroep op de vak
bonden om de broederstrijd te beëindigen in het belang 
van alle Nederlandse textielarbeiders en het Nederlandse 
volk." (Appl.) 

Uit de vergadering werd bezwaar gemaakt tegen het pl 
sen van namen op de uitnodigingen, daar bij verdere publica 
tie mogelijk moeilijkheden voor betrokkenen in de bedrijven 
zouden volgen. Ook werd ·opgemerkt, dat als de mensen de 
namen lezen, ze zullen zeggen: "Dat zijn allen :::;vc-ers, het 
zal dus wel een communistische rel zijn". 

LODE merkte op, dat een initiatief gesteund door 56 
à 60 handtekeningen, meer indruk zal maken dan een vermel-
ding van 1 of 2 namen. 

Gerrit Bernard BOSCH,(geb. 19-5-03) merkte op, dat 
indien hij door de directie van zijn bedrijf hiervoor zou 
worden onderhouden, hij zou zeggen dat deze actie ook in 
het belang wa:s van de fabrikant en hij achtte daarom ver
melding van de namen geen bezwaar.(Appl.) 

Hierna àtelde LODE de verkiezing van het Twents comi
té aan de orde. Uit.de vergadering werd voorgesteld het 
voorlopig comit.ébij acclamatie te benoemen, hetgeen door 
LODE werd afgewezen. Hij deelde mede, dat alle leden van 
het voorlopig comi t.é verkiesbaar waren, doch vond het ge
wenst dat �et nieuwe comité door deze conferentie werd be
noemd. 
Benoemd werd&:n: 
1. "'"L.W. PRINS, (geb. 26-9-24), won. te Enschede;
2. Hendrik LODE,( geh.17-12-13), idem ; 
3. Wiebe IDI:1\l[A., ( ,q·eb. 18-4-1 3) , vvan. te Almelo;
4. Willem LICHER,(geb.JO-J-16), won. te Enschede;
5. ��rrit Bernard BOSCH,(geb. 19-5-03), wor:. te Znschede;
6. Willem Arend REE, (geb .15-2-08), idem 
7. Johanna POOL, (geb� 19-8-34), idem ; 
8. Frederik HOF, geb. Ooststellingwerf, 22-1-1924, textiel

arb., geen kerkgen., wonende te Enschede, 
.,_ iethelmsteeg 60; 

9. Berend SCHOLLINK, geb. te Amsterdam, 10-J-21 , werkzaam
NKS Hengelo(O), wonende te Almelo; en 

10. Meijerink uit Almelo, geen nadere gegevens bekend.
Schollink werd candidaat gesteld in de plaats van

Bernar.dus Tobias D�, geb. te fimRb Wierden, 29-6-29, 
werkzaam NKS, wonende te Almelo, die zich niet verkiesbasr 
stelde. 

PRINS stelde voor om een antwoord telegram te zenden 
aan de Brabantse textielarbeiders. De inhoud van dit tele
gram luidde: "Wij conferentie, telegram ontvangen, wensen 
��ullie ook veel succes 11• 

Hierna werd door LODE de bijeenkomst gesloten. 



VCRT" OU TELIJK 
Verbinding: No.12 
Doss.13/886-4. 

1:, Iei 1952. 

Onderwerp: Bestuursvergadering van het 11 Comité 4000 woningen". 
Datum ontvangst bericht:--- . .....__._ -

t.j,J 
()7',J- '--71' J I Betrouwbaarheid berichtgever: betrouv:baar (':J .... /J

Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:--
Ondernomen actie:--- /.f/.1� 
_______________ _3L.A�U�!!::•!::!������h�· -�a'�-

.'1! 
Op Donderdag 8 Kei 1952 hield het bestuur van het 

11 Comité 4'000 'Joningen 11 ten huize van: 
f Johan 1/ilhelmus ROi!iTtEI;, geboren te 's-Gravenhage 23 
Augustus 1925, wonende Bothastraat 48 II ta 's-G-ravenha[,e, 
een bestuursvergadering. 

Aanwezig zes personen. , 
H 

Te omstreeks 20. 30 uur opende de voorzitter H. J. J .ICES-�*)ç" SENICH, verdere persona.lia niet bekend, de vergadering.
Hij deelde mede, dat een rapport was samengesteld over de 

� woningen in de Sirtemastraat. In dit rapport wordt vermsld 

,,) in welke miserabele toestand bedoelde woningen verkeren. 

\

: . Verschillende huiseigenaren zijn niet in staat de kosten, 
·,·"IJ.,

verbonden aan de reparatie van deze woningen, te voldoen. 
/ Er zijn huiseigenaren, die de woningen destijds hebben ge-

/�o,frykocht in de hoop, dat deze spoedig zouden worden on�eigend,
/ waardoor deze woningen meer ge.id zouderi opbrengen dan er 

_.,-- voor werd betaald. 
Dit rapport zal aan het gemeentebestuur van 's-G-raven

hage worden a angeboden in de hoop, dat de gemeente de wo
ningen zal laten repareren. 

Het is de b edoeling, dat de weJklozen zelf met het 
herstel der woningen beginnen. De woningen moeten e erst 
worden "afgestempeld 11 (een technische uitdrukking). Indien 
dat is geschied, is men van mening, dat de bouwpolitie zal 
verbieden verder te gaan met het herstel. üij zou dan ver
plicht zijn de zaak over te nemen, w aurna met het herstel 
der woningen een aanvang kan worden gemaakt. Op ht:Jt ogen
blik zijn er nog geen materialen, doch waarschijnlijk is 
er een onderneming, die bereid is mede te werken. /elke 
onderneming werd niet gezegd. 

y 

Verder kv:am op deze bijeenkomst ter sprake het werk
lozen cong_re_s, dat op 24 l�ei 1952 te 's-Graven}iage inas 
Houtrusthallen zal worden gehouden. ur zulle1� geen sprekers 
worden uitgenodigd, doch diverse werklozen rullen hier het 
woord voeren. Uit alle delen van het land zullen op dit 
congres werklozen aanwezig zijn. De nieuwe r'"'geling óp de 
werklozenuitkering zal als één der belangrijkste onder\er
pen worden behandeld. De toegangsprijs is op f.0,10 ge-
steld. Ook zal met stev.nlij sten v:orden gewerkt. 

De kosten van de huur der Houtnusthallen bedragen 
f.1900,--.

,.; Besloten wordt op l. aandag 12 Lei 1952 weer bijeen te 1 
J, J{ komen met het comité "Sirtemastraat" in de I:Toordstraat 61 

:i1?, te 's-Gravenhage. 
Te circa 23.00 uur sluit de voorzitter de bij_een.koms-c. 

1\1,l(einde) 



VERS IND IN G NO. 5.Q

No. 4402 A.
Ond. : F .Hof.

• 

16 1Iei 1952

'4?ld .,
�

DIENSTGE 4 �1 g MEI�::_ 1

. ACD/ 1�3� , 

r (... ",..;·'��._.�,,, 
, In mijn schrijven no. 4402, dd. 14 l.I-ei 1952 �
/werd dezerzijds abusievelijk gemeld, dat 
1 Frederik HOF geb. te Ooststellingwerf 22-1-24 
textielarbeider, wonende te Enschede, Riethe�msteeg69
vermoedelijk ongeorganiseerd was.

Te zijnen aanzien werden reeds de volgende
mutaties doorgegeven: 

1948 ontvangt EVC-orgaan,
1949 ontvangt EVC-orgaan.

w 



�·..P J..11 : r" ,7. 
Verbinding nr.46. Vertrouwelijk. 14/5/1952. 
Nr.185. 

'-J "'
"'

7'\f Onderwerp : Werklozen-comité' s ii, 

�etrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar�-
Waardering bericht: zeer betrouwbaar. 

� ,,/c'���
1J -J'��t,QJ/

e 

• 

c.;. IJ:<.�. 
Naar aanleiding van het ges.telde 's'.n de 

laatste alinea van paragraaf J"'van hoofdstuk 
III van het maandoverzicht nr.3 - 1952, heb 
ik de eer U te berichten, dat mij tot dusver 
van het bestaan van een werklozen-comité te 
Deventer, niet is kunnen blijken. 

Mijn aandacht zal evenwel op deze aangele
genheid gevestigd blijven. 

Einde. 

: 19 MEt 1952-
.,... 

(YJ) 'La ti/ ACD/ /� � 

J�...:/tJ� 



I.D. Vlagtwedde 

no, 48/52 

Nationaal wer1'..lozen
congres. 

Bijlagen: twee (2) 

DIEFSTGEHEI:M, 

datum 19-5-1952 

Aan de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
'�_=._�RAVEJ\r{ACf�. 

Bijgaand moge ik U doen toekomen een tvrne
tal geschriften betreffende liet op 24 r.iei a. s, 
te houden nationaal werklozenc9ng�e§ in dà 
Hou trus thall en te Jleu Haê-Ri . 

rr� Deze stukken werden uitgereikt aan werklo

�\
1 

In 
zen in de gemeente Vlagtwedde door Jan Louren ...

\)."\ · .,t J3RONGERS, geb, 2-8-22 te Wilder-1Tank, verdere 
/ gegevens reeds bekend. 

Volgens verkregen inlichtingen is het de be 
do eling, dat van de gemeente Vlagtwedde in to 
taal 10 (tien) afgevaardigden van de werklozer 
naar bedoeld congres zullen gaan, 

�

De reiskosten zouden zoveel mogelijk door dE 
rbeiders zelf, alsmede door de middenstand, 
orden bijeengebracht. 

In Emmercompascuwn was reeds voor een be
rag van J. 500.-- bijeengebracht . 

. - ,.. ',-,.,...�- ..... '.,> 1

• :20 MEt �52-·1Jd-. 1 
------

ACD/ 139s-t& !-- -------- ·' 

OP KAART 1 

ACD/ 'f4 

DAT: V) ·>l. 

PAR: tp 1--�m::::-,-.-:,. 
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OPROEP 

t, "_.,-. ü (,.,�- -'VU.lr�71 � ,,�, 
P ,7u t--e._.,,è... .. � u 13 -�
� cl V-uA-l.ja, lti�1 .... , -· · 

3-r;-

Daartoe aangezocht door een aantal Amsterdamse werklozen en uit• 
' voering gevende aari een besluit van de regionale werklozenconferentie, 

die gehouden werd té Groningen op 28 Maart jl., hebben de onder
getekenden, leden van de verschillende vakorganisaties, zich verenigd 
in een commissie tot het voorbereiden van een 

NATIONAAL WERKLOZENCONGRES 

dat gehouden zal worden op 

-Zaterdag 24 Mei a.s., in de 
Houtrusthallen' te Den Haag, 

.( z.o.z. 

aanvangende des 
eindigende .des 

morgens 
namiddags 

om 
om 

10 uur 
8 uur 

•

en 

Dit congres zal zich bezig houden met de zorgwekkende toestand, waarin 
de, werklozengezinnen verkeren, die moeten rondkomen van de geringe 

·verdiensten hij de D.U.W., de·ontoereikende O.B.- of S.B.-uitkeringen,
terwijl de jeugdige werklozen 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 zi?h dan ook moeten beraden over de middelen, welke
aangewend moeten en kunnen worden om in de onhoudbare toestanden
van' de werklozen verbetêring te brengen.
De_ commissie van voorbereiding is voorts van mening, dat het congres
zie� tevens moet bezinnen over de vraag op welke wijze de werklozen
weer aan de slag kunnen komen.
·Ofschoon door seizoenin.vloeden het aantal werklozen in de afgelopen

' weken enigszins is gedaald, bedraagt het aantal werklozen thans reeds 
68,5 % meer dan op 1 April van het vorige jaar. Er is echter voor 
hen allen werk genoeg.''. 1 ._ , 

De commissie van voorbereiding beschouwt het nationale werklozen
congres als een voortzetting van de toenemende werklozenacties die 
zich overal in den lande ontwikkelen. 
Het congres heeft echter tevens ten doel om een dringend appèl te 
richten �an de Nederlandse vakbeweging om door een gezamenlijke

k.rachtsinspanmng de werklooiheid te verdrijven. 

2. (l, ;'_ l' 1.. 
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De éommissie verzoekt alle werklozen, zowel steuntrekkenden als D.U.W •• 
arbeiders, om terstond voorbereidingen · te treffen 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.
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 we�klozen naar een menswaardig
bestaan en werk, te steunen. 1

WE R K LOZE N! • 

Op de 24ste Mei met duizénden naar Den Haag! 
Bewijzen van 
berichten van 
commissie: De

instemming met het nationale werklozencongres 
deelneming te zenden aan het secretariaat van 
Wittenstraat 155 Il, Amsterdarn�W. 

Df3 commissie van voorbereiding: 
X: Bërghurs;-Tilbtirg 
P. van Rijen, Tilburg
B. G. van Hoorn, Den Bosch
.A. Treffers, Nij;megen
M. de Vries, Jubbega
0. Jonker, Jubbega
J. Westerling, Veendam
A. Boddema, Veendam
P. Boertien, Hoogeveen
J. Haak, Emmererfscheiderveen
P. Zwiers, Emmercompascuum
G. v. Oosten, Nw. Weerd�ge
J. Lourep.s, Musselkanaal
H. Schwertmann, Finsterwolde

. C. Berend, Beerta
Chr. Baars, Zaandam
K. Bartela, Zaandam

·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. Heytink; Haarlem
H. Ooyen, Haarlem
S. J. Otter, Haarlem
G. Jenner, Haarlem
Th. Berthauer, Amsterdam
Van Eck, Amsterdam
W. de Wit, Amsterdam
A. Adriaanse,'· Amsterdam
G. Schoenmaker, Zaandam
S. van Houten, Zaandam

en 
de 

•
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Verbinding: 19 
0/3 no 489•;2 EVC. 
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TROUWELIJK 

Datum: 15-5-,2 

Onderw rp, Vergadering van plaatselijke besturen d r EVC, 
gebouden op 12-5-52 in het EVC-gebouw te Ut�echt. 

·----- - -------------------

Aanwezig waren 14 personen, waaronder: 
DIENKO '.BALKEMA. (21-10-13 ), voor De Metaal, 
ALBERT NIJSBERT VAN DEN BROEK ( 9-6-14), De Metaal, 
HENDRIK VAN LOVEnN (25-2-22), .À.BWB t

WIJBE BAUKE POSTMA (15-9-10 ), ABW:S,. 
SIMON DE ROO (9-10-01), lid C�evofa, 
WIL�m FREDERIK HENDRIK VAN 1 T SCHIP, Hoofdbest. ABWB, 
CHRISTIAAN ULTZEN {13-6-oo), ABSTB, 
JAN VISSER (7-8-24), ABWB, 
ADRIANUS CHRIS'rINUS DE VRIES (25-2-15 ), 
JAN DE VRIES (16-5-14 ), ABWB. 

Van Loveren opende de vergader�, zeggende dat hij een ver
klaring wilde afleggen in overleg met het bestuur van de ABWB
Utre �ht over d .huidige voorzitter van de·ABWB, J.P.Hellevoort. 
Als bestuur zijn wij van n1ng - aldus v. L.- dat wij He11e
voort, gezien zijn hoading tijdens de vergaderingen welke aan 
zijn ontslag zijn gewijd en lijn houding na zijn ontslag niet
meer als voorzitt•r van on:ze af4eling klm.nen handhaven. Een 
bestuurslid ve.n D Metaal merkte op dat dit wel wat kras ge
zegd was en vroeg waa�om dan B. niet gehandhaati kon blijven. 
In antwoord hierop zeide A.C. de Vriet dat Hellevoort nog maar 
twee maal na zijn ontslag op de afdeling was geweest. Hij heeft 
toen de leiding gehad 1n de broohurev:erkoop en: kan gezien deze 
actie direct in de soep te draai n, zoals hij zovele actie op 
die manier beeft behandeld. Ook heeft hij uitlatingen tegen 
NVV-era gebezigd die hij zeker niet had mogen doen. Dat de 
actie met de planbroohures toob is geslaagd zit H. schijnbaar 
niet lekk r, hoewel dit werk is gedaan door een bestuur van 6
man, waarvan er ma.ar 4 actief zijn. Ik he'b niets dan lof' voor 
deze mensen want zij werken als paarden. Zij hebben bewezen, 
dat nu H. er niet meer is, zij zich bevrijd voelen en hun 
vleugels uit kunnen slaan. 

Van 't Schip: 
Dit is allemaal wel waar maar ik zou het toch op een andere 
manier doen. Ik zou willen dat er twee kameraden naar H.gingen 
en hem ronduit vroegen wat hij nu eigenlijk wilde doen. Ik wil 
dit vooral omdat wij in Amsterdam de indruk hebben dat hij de 
komende le denverga.dering van AB.VB-Utrecht wel zal bezoeken en 
trachten de leden te be!nvloeden, zoals hij al zoveel keren 
heeft gedaan. 

Aldus werd besloten. 
Punt 1 der agenda: Bestuur plaatselijke centrale. 

A.C. de Vries zegt:
Bij mijn komst ale secr. van de pl. c$lltral hebben wij hier
voor ma 1i kunst- en vliegwerk een voorlopig bestuUl' 1n elkaar
gezet. Dit beetuu.r voldoe&, op 6én Uitzondering n ,  nl. wij
hadden Theodorus :Fred�rikus PORTOB ( 20-2-10) gedacht als
penningmeester hie·rva.n, doch tot op heden doe ik dit werk er
bij.

-2-
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Vaa •t $0h1p wil élit punt tot na.der ord r uitstellen, 
want op of' omstrEJeks 7 Juni a.s. worden ov r het gehele land 
kadervergaderingen belegd waar d gehele EVC zal worden b. 
keken en brcritiseerd. Er zijn altijd klachten of wens n en 
die kunnen naar voren worden gebraeht. Wij zijn in de toP
leiding ook niet onkreukbaar - zo Z$gt hij - en hebben ook 
stomme fouten gemaakt en doen dit :n.og dagelijks. Op de lan
delijke conterenti-emok cri tiek op het Verbondsbestuur uit" 
gebracht maar niet voldoende want daar was ook geen tijd 
voor. Daarom doen we het nu op deze manier en komen we niet 
in een avond klaar dan doen we het in twee of drie avonden. 
Er zullen op die vergaderingen ook verbondsbestuurders aan. 

ez� zi,tn... .,., __ --- __ __ -----
Ook dit werd aldus besloten. 
Punt 2 en 3, de actie voor Werk, Woningen en Welvaart en 

het Nationaal Werklozenco�res op 24 Mei te Den Haag zijn
volgens de voorzitter ni$ te scheiden en Van •t Schip 
krijgt hierover het woord. -Zeze zegt: Kameraden, dit 
Nationale Werklozencongres wordt niet belegd door d EVC, 
wat niet wil zeggen d t wij r niet zv.llen zijn. Er is een 
landelijk w rklezenoomitá, dat bes�aat uit werkloz l den 
van alle bonden en ooit on.georganiseerd n. Vanavond is z t 
TJtre�ook een. v�rga.dering van een. aantal werklozen om 
tot eprichting van zo•n comité t kom n. Er is aldaar en 
hoofdbestuurder van ons aanw�zig. Des zegt echter niets 
maar is alleen de stirnu.l.SllS. Ik hoop dat r vanavond op die 
v rgadering zaten. wordea gedaan. 

(Verb. 19- Bij de gemeentepolitie t Utrecht werd med -
deling gedaan dat op 12-,-;2 in oaff "De Beurs" t tTtrech t 
een vergadering �ou worden gehouden door de fffrije Werk� 
lozèn Organisatie". Er waren hierbij geen nsnen vermeld. 
Voor zover dezerzijds bekend, waren plm 20 personen aan
wezig. Getracht zal worden, nadere gegevens te verkrijgen). 
Van •t Schip vervolgt dan: 

Ik heb van het Landelijk Werklozencomité wat propaganda
materiaal meegekregen, waarbij ik wel wat voorbarig ben, 
want dit hadden jullie eigenlijk moeten ontvangen van het 
plaatselijk comit4. (Het materiaal bestond uit plakzegels 
à 10 et en steunlijsten). Idere plaats moet natuurlijk zijn 
afgevaardigden naar dit congres leveren en we rekenen op 
5000 bezoekers.in de Routrusthallen. Voor Utrecht hadden wij 
200 man in ons hoofd maar dit lijkt me tocb wat hoog want de 
afgevaardigden zijn natuurlijk niet in staat, zelf de on
kosten hiervoor te dragen. Om de onkosten te dekken zijn er 
deze zegeld en steunlijsten, maar misschien kan ik van jullie 
horen, hoeveel elk. bond in Utrecht denkt op te brengen. 

Van den Broek zegt bij monde van De Metaal .F 20 toe, 
waarop A. c. de Vries z,gt, dat als l)e taal net :ao doet als 
met de 1- 1 vieri,na, er wel op niets ka.n worden gerekenclt 
Toen hebben jullie ons ook ·in ons hemd laten staan, altlus 
tot v.d. Broek. Deze zegt, dat het wel te ve.rklaren. is 
want wij zaten toen juist in het vredeswerk en juist door 
de vele opdrachten werd er toen weinig goed werk g daat1. 
Alles verwatert omdat de ene actie de andere doorkruist en 
nu dit weer, Ik weet nt � eetts of ik het bedrag wel bij 

_,_ 
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el.kaar ken krijgen. A�etaande Woe�$dag h ib ik bij mij 
thuis we r een vergadering van De Metaal en daar kom ik ook 
met zegelê en steunlijsten voor het vredeswerk. 

Ba onderling overleg komt men over an dat De Metaal .F 50, 
de STA .F }O n de ABWB .F ;o zal bijdragen. Ko�t er meer 
binnen, dan is dat meegenomen. Het zou ook heel mooi zijn 
wanneer er geld binnenkWam van b.v. afd. als Werkspoor en 
van de verschillende bouwwerken; dat slaat altijd nog leter 
in. J. de Vries vraagt of er ook werkers heen kunnen gaan 
die niet werkloos zijn, want de werker van heden is misschien 
de werkloze van morgen. Van •t Schip antwoordt hierop beves
tigend en zou er zelfs ook graag middenstanders en huis
vrouwen zien. Het is de be-doeling dat deze ook zitting nemen 
in een oomittf. Wij moèten hiermee echter voorzichtig zi. jn om 
niet de indru.k te wekken dat zij voor het karretje van de 
EVC worden gespannen. In Den Bosch was b.v. een vergadering 
door zo'n comité belegd, welke werd bezocht door }50 perso
nen. Toen dit comit4 om 1,0 werklozenltrauten verzocht, stuur
den wij per vergissing a;o en kregen al gauw te horen of w1 j 
soms dacb,an bet co.aü.té voor het EVC karretje t spannen. 
Een onbekend vraagi of er ook op gekoerst moet worden dat de 
Uniebonden liun kassen opan4'?1. Van tt Schip zegt dat dit de 
bedoeling is, maar men moet ook hierin niet de indruk krij
gen dat de EVC de leiding heeft. 

Bat laatete punt van de agenda,"� EVC-Gids", wordt tot 
een volgende vergadering uitgesteld omdat het werk voor het 

Lt:omende werklozencongres alle aandsoh\ v-raagt. 
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Nota aan D.o.v. I. 
Van Dis. 

e.o. 139577.

!( 

Onder verwijzing naar rapport no. Dis 1297 van 
Januari 1948 betreffende: 

Paulus Zandstra, geboren te Suameer, 16-10-1927,
wonende Oudega, C öl(gemeente Smallingerland), zij het 
volgende opgemerkt: 

Ol) 12 Mei 1952 kwam bij het Gemeentebestuur van 
Smallingerland een schrijven in van het ".lerklozen 
comi te te Drachten��, waarin vrerd ge eist, dat de woning
bouw in die gemeente aanmerm..ijk vmrdt versneld. Dit 
schrijven ·was ondertekend door Zandstra voornoemd. 

Betrokkene, die destijds geweigerd heeft zijn mili
taire dienstplicht te vervullen, is nadien toch onge
veer ö maanden in militaire dienst geweest. Tcben hij 
er echter zeker van was, dat hij naar Indonesie zou 
worden gezonden, vre igerde hij wederom de militaire 
dienst te vervullen. Hij verbleef vervolgens enige tijd 
in een ka.mp voor dienstweigeraars. r:ra zijn vrijlating 
begon hij vergaderingen van de C.?.N. te bezoeke� en 
ook thans doet hij dit nog regelmatig. Op 7 April 1952 
schreef hij een ingezonden stuk in "De 1.faarheid 11 , geti
teld t1Voor karretjes spannen", waarmede hij ageerde 
tegen de berichtgeving van de ttHeerenveense Koerier•� 
over de regionale werklozenconferentie te Groningen. 
Uit dit stukje bleekLde co.m.munistische instelling van 
P. Zandstra.LduideliJk

! 

2-7-52/Dis/H 



Mededelin� van 

�.-,4,..,.-,...+�.....,, 
•r mstreeks begin Februari 1952 werden door de dienst S cia e Zaken

�.à -in de gemeente Smallingerland een twintigtal jeugdige werklozen 
tewerk gesteld bij het opknappen van de bermen langs de wegen in 
deze gemeente.Deze tewerkstelling geschiedde om deze jeugdige werk
lozen,voor het merendeel landarbeiders, over de moeilijkste tijd, 
waarin er geen werk bij de boeren is, heen te helpen.Er is deze 
mensen voor de aanvang der werkzaamheden reeds medegedeeld,dat het 
werk niet langer dan ongeveer 8 weken kon duren.Ongeveer veertmen 
dagen voordat de werkzaamheden een einde zouden nemen,werden zij 
nog persoonlijk door de Directeur Sociale Zaken er aan herinnerd, 
dat zij er op moesten rekene� d.at het werk met veertien dagen zou 
zijn afgelopen.Zij werden bij dit gesprek aangespoord om vooral naar 
ander werk uit te zien.Omstreeks 10 Mei 1952 waren de werkzaamhe
den inderdaad afgelopen en werden de jeugdige wèrklozen ontslagen. 
Op Woensdag 14 Mei 1952 vervoegden alle tewerkgestelde jeugdige ,werk
lozen zich bij de Dir.ecteur Sociale Zaken te uDraohten en 'bij de Di
recteur van het Gewestelijk Arbeids Bureau aldaar.Zij hadden twee 
woordvoerders ,welke bij genoemde Directeuren werden toegelaten • .-
Men eiste opnieuw een werkobject voor jeugdige werklozen en toen men 

� aan de woordvoerders verklae.rde,dat dit voorlopig onmogelijk was, 
werden er dreigementen geuit,die er op wezen, dat men van plan was, 
om opnieuw een actie van werklozen te ontketenen,zoals reeds in 
Houtigehage en in Opeinde was geschiedDMen hee�t zich echter niet 
uitgel�ten ovèr het werkobjeot,dat men eventueel wilde aanpakken. 

� Dezerzijds wordt echter vermoed,dat men dit keer zal trachten te 
� beginnen aan de Noorderdwarsvaart te Drachteno 
, 

�
n deze actie deden de navolgende personen mee: 

tt XI Woordvoerderss/4iHeinze Pultrum, geb.1.11.1931,wonende Sohoolwijk 43- te Houtigeha.ge.(Voorz • .A:.N.J.V.) 
-.11 _..... , ong. • Y lKlaas Stuiver,geb.4.10.1929,wonende Schwartzenbergh-

e Drachten.(VermJ.id N.v.v.)
Q Q. wonende
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Uit betrouwbare bron werd onderstac:1.nd rapport over een op 6 Mei plaats
gehad hebbende bespreking te Schiedam over de Landelijke Werklozen� 
conferentie op 24 Mei 1952 te 's-Gravenhage. 

1 � V.AN DIGGELEN vond, dat dit een heel belangrijke conferentie zou worden,
omdat de Regering zeer veel angst heeft voor dergelijke conferenties, 
omdat deze een eenheid smeden onder de werklo&en, temeer omdat kleine 
vergaderingen van werklozen zeer goede resultaten voor dezen hebben �p�
geleverd. 
De laatste actie van werklozen in Kralingen is zo goed geslaagd, dat 
nu voor werk voor al deze mensen is gezorgd, voor een volwaardig loon.
Het werk is· ter hand genomen door een kerkgenootschap, maar dat geeft 
niet, aldus VAN DIGGELEN. De hoofdzaak is, dat zij aan het werk zijn 
gegaan, en dit is weer een verliespunt voor het gemeentebestuur en voor
de Regering" 
Om nu de Landelijke Conferentie te doen slagen en er een hechte eenheid 
uit te halen, zijn wij vanavond bij elkaar.Het ligt n.l. in de bedoeling
dat Schiedam zorgt dat er honderd werklozen daar vandaan deelnemen aan 
de conferentie en dit mag in dit geval nu niet alleen door de EVC wor
den georganiseerd, doch in het bijzonder zal hier de partij zijn schou
ders onder moeten zetten, omdat het recht in de lijn van de partij ligt,
om tot een eenheid te komen. 
Hierna ging VAJ.� DIGGELEN over tot het samenstellen van plannen voor het

- ,% 1 vormen van een werklozen comi t� in Schiedam, waar IN I T VELD op zich 
nam, om deze zaak te regelen. 
Hieromtrent werd nader o�vereengekomen, dat twee leden V3Il het Werklozen
comité uit Rotterdam Zaterdag a.s� manifesten zouden verspreiden aan 
"DE Doelen" te Schiedam, welke manifesten een opreop zullen inhouden voor
de conferentie en een beschrijving zullen omvatten van de belangrijkheid 
hiervan.De verspreiding zal geschieden van 9 tot 12 uur. IN 'T VELD zou 
dan in de loop van deze week enige werklozen bezoeken en hen voorzien 
van deelnemerskaarten en van lijsten voor het ophalen van reisgeld.Hij 
zou dan deze mensen inlichten over de bedoelingen van de conferentie en
hen vertellen van de verspreiding der manifesten, aan de hand waarvan 
zij dan een aanknopingspunt zouden hebben voor de discussie onder de 
werklozen, welke allen op Zaterdagmorgen hun geld in ontvangst moeten
nemen. 
IN 'T VELD werd nog op het hart gedrukt, dat zij speciaal partijleden
moest bezoEken, omdat achter deze zaak absoluut de partij zal staan. 
Rotterdam moet voor 900 werklozen deelnaners zorgen. 
Hierna werd de bespreking gesloten, 

KB, 19 Mei 1952 �
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In de loop varl1fprll I952 werd te Snee( een 
"voorlopig" werklozencomité opgericht. Hierin werd 
zitting genomen door: 

Pieter Bakker, geboren te Sneek, 31-5-1927, grondwerker, 
wonende te Sneek, van der eijbuurt 29 

J. de Vries (Tot nu toe kon dezerzijds niet met zeker
heid worden v;astgesteld, wie deze persoon 
is.) 

GAele Dijkstra, geboren te Heeg, 9-8-1901, grondwerker, 
wonende te Sneek, 3e Steenklipstraat 6 

FEITZE HEMPENIUS, geboren te Leeuwarden, 5-4-1924, 
monteur, won. te 3neek, J.W.Friso
straat 32 

Hendrik Batstra,i, geboren te Sneek, 8-5-1922, los werk
man, wonende te Sneek, van der Heij
buurt 28 

Andries Oosterhof, geboren te Elsloo, 29-8-1917,lbos 
werkman, vv0nende te Sneek, van der 
Heijbuurt 36 

Jan Osenga, geboren te Sneek, 11-7-1925, los werkman, 
won. te Sneek, 3e Zomerrakbuurt 25. 

Naar onlangs is gebleken,werd door het comité 
omstreeks begin April 1952 een filmavond gehouden, welke toe
gankelijk was voor werklozen en DUW arbeiders. Vertoond werd 
de film "Een stukje grond". De avond werd gehouden in een 
zaaltje van een particulier te Sneek. 

Voorts werd eind April 1952 een adres verzonden 
aan de Gemeenteraad te Sneek, waarin medewerking werd ge
vraagd om inwilliging van een aantal wensen.( Deze wensen, 
in een ingezlimden artikel opgenomen in het Sneeker Nieuws
blad van 29 April j.l, hadden betrekking op verbeteringen 
in de sociale voorziening der werklozen. Het ingezonden 
artikel wordt hierbij gevoegd.) 

Overigens is naar buitenuit van enige activiteit 
van het comité tot nu toe niet gebleken. 

Het comité, bestaat, blijkens haar aankondiging, 
uit personen van verschillende organisaties. Geen hunner 
trad tot nu toe op de voort:rond, met uit7,ondering van JAN 
OSENGA, voornoemd, die als overtuigd communist bekend staat. 

De circa 150 werklozen, die bovenbedoeld adres 
hebben ondertekend, behoren tot de EVC,het NVV en de confes
sionele organisaties. Vrijwel allen zijn zeer gering ontwikk� 
keld en dezerzijds wordt aangenomen, dat de meeste hunner 
geen begrip hebben vg,n de doelstelling van het comité. Ook 
is alhier bekend, dat meerdere personen hun handtekening 
hebben geplaatst, zonder te weten, wat hiervan de bedoeling 
was. Volledig ingevulde informatiekaarten ten name 
de leden van het Werklozencomité_worden hierbij gevoegd. 

Einde 
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Door het Leids Werklozen Comité werd op lv1a.andag l9 Tu�952, 
van 14.00 tot 16. 30 uur,in de zaal van J.van ZIJP,Hooglandse Kerk� 
gracht 40,een filmvertoning gehouden,welke voor de Leidse werklozen
gratis toegankelijk w&s. 

�anwezig waren ongeveer lCO personen,bij een zaalruimte van 
100 zitplaatsen. ' 

- · Achter de bestuurstafel hadden plaats genomen: 
��A�-I/IJONGBLOED,Nicolaas,geb.Hillegom,6-12-06,won.te Leiden,Levendaal 94,
��v Ó,ll- . . , ( E • V. C • � 

�_o,U.
.P 

{KROMHOUT ,.Andries ,geb. te Leiden, 27-1-00,won. te Le iden,Hansenst;:aat 20
." . .J0� (.(:!;.v.c.) 

e,. (f,· ,,,.,.,-� fSCH00R, Gij sbertus, geb. te 's-Grave nhage, 2 3-6-16, won. te Leiden, in een e, woonschip,liggende t/o perceel Langegracht 139,(verm.E.V.C.).
De bijeenkomst werd geopend door ��L-�,die daarbij mede

deelde ,dat ten behoeve vap de werklozen,een adviesbureau door het 
L _ _;,J .c. is opgericht ,dat vop,rtaan elke Dinsdagmiddag zitting zal ho.U
den in perceel Oude Vest fc::t25b. - Nadat daarna twee fi'.J.,fnpjes waren vertoond,een Russisch cul-
tuurfilmpje en een Tsjêën�sch tekenfilmpje,waarvan de titels waren 
weggelaten,werden de aanwezige werklozen toegesproken door Piet PIJ-

'i,\ILEN,nadere gegevens onbekend,verm.afkomstig van Amsterdam. -

-- nDe Nederlandse Regering had zich in de laatste oorlog voorge
nomen,de werkloosheid voorgoed uit te bannen,aldus spreker.Wat er 
van dit voornemen terecht is gekomen,hoef ik jullie niet te zeggen.
Kijk hier de zaal maar eens rond,dat zegt al genoeg.De oorzaak daa
van is,dat de Ned.Regering de bewapening stelt boven het welzijn d 
bevolking en vooral de werklozen hebben daarvan het meeste te lijd�
Zonder communist te zijn kan elke werkloze al beseffen,dat het snel 
bergafwaarts gaat met zijn belangen en dat het hoog tijd wordt,dat 
hij zelf zijn toekomst gaat bepalen.De eerste stap daartoe kunnen 
jullie doen,door het werklozencongres op a.s.Zaterdag,24 lv,ei 1952, 
te 's-Gravenhage bij te wonen. Van j Ul].ie belangstelling hangt het af
of dit congres zal slagen." 

In aansluiting op deze toespraak deelde G.SCHCOR mede,dat het 
L.J.C.de reiskosten naar Den Haag aan de Leidse deelnemers zou ver
goeden.Toen één der aanwezigen hem de vraag stelde waar het L.�·.c. 
het geld daarvoor vandaan haalde,ontweek hij het antw�ord,door te 
zeggen,dat dat er minder op aan kwam en dat de hoofdzaak was,dat de
deelnemer gratis naar Den Haag kon. 

adat een collecte was gehouden tot dekking der kosten,werd de
film over de Zuidzee-eilanden 11TABOE 11 vertoond. 

Het geheel had een rustig verloop. 
De filmvertoning geschiedde door de filmdienst der E • .V.C. 

Leiden, 21 Mei 195.2. 
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Uit 
het 

betrouwbare bron werd omtrent het werklozen comité te Rotterdam 
volgende vernomen. 
geweldiee activiteit ontplooit o:Q_het ogenblik het werklozen-comité • 

.J.:;;;ai!,...i.e· . _organisatie hiervan is wel in goede handen.Naast IN T VELD, V:.N DIG
ELE, G.]tO_;ENENDIJK en BOSµART, hebben hierin als lieden op de achtergrond

I/J zitting 'wAN REEITTIIJK envKERVER. 
Door de twee laatstgenoemden is de gehele actie voorbereid in Crooswijk.
Veel propaganda materiaal is opgesteld en verspreid en door Heiltje DE 
VOS is in het epenbaar propaganda gemaakt voor de behartiging van deze 
zaak. Het s�cces,dat men heeft geboekt,is het te werk stellen van een 

faantal werklozen door bemiddeling van Ds. G VAN VELDHUIZEN van Rotter
dam - Kralingen, de predikant J die het a-sociale werk ter hand heeft 
genomen in Crooswijk. 
De leden van het comité :üjn zeer tevreden over de inmenging van Ds .• 
VAN VEL:DHUIZEN en naarstig wordt nu gezocht naar verdere wan-toesta.nde� 
in de stad, waar de werklozen eventueel herstelv1erkza::i.mheden kunnen uit
voeren. Zij hebben de toezegging van de �erv. Kerkeraad gehad, wedeiw.m 
financiele ondersteuning te zullen genieten, als kan worden aaneetoond, 
dat er schade wordt toegebracht aan de volksgezondheid van de bevolking,
zoals dit, na.ar de mening van de kerkera�d in Grooswijk het geval was. 
Blijkens mededelineen zou ook de Katholieke Kerk zich interesseren voor

I het bieden van hulp, evenals :Ds. VAN KR �,lPEN, de Geref. Evangelisatie 
predikant. 

it verschijnsel is zeer naar de zin van de leden ven het comité en 
zelfs een kolfje naar hun hand, 

KB, 21 Mei 1952 

VRIJ VOOR ACTIE 
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IWGEZO�DEN 
Hét voorlopig comité uit werkloze ar

beiders heeft circa 150 handtekeningen 
verzameld op een adres aan de' ge
meenteraad, waarin medewerking wordit 
gevraagd om inwilliging van de volgen
de wensen te verkrijgen: a. verlenging 
van de kolentoeslag met vier weken; 
b. verhoging der D.U.W.!onen met 10 
cent, per uur; c. verhoging van de so
ciale bijstandsregeling met 10 %, en 
een redelijke uitkering aan jeugdige 
werklozen; d. verlenging van de uitke
ringsduur van de overbruggingssteun 
van 13 tot 21 weken en verhoging van 
die uitkering tot die van de werkloos
heidswet nl. 80 % van het dagloon voor 
gehuwden; 70 % voor ongehuwden en 
met-kostwinners en 60 % van het dag
loon voor de overige werknemers; e. 
opneming van alle werklozen in de 
Werklozenwet welke per 1 Juli van 
kracht zal worden; f. werk voor allen 
m eigen gemeente. 

Het voorlopig comité, 
P. BAKKER, lid N.V.V. 
J. DE VRIES, lid N.V.V. 
GEALE DIJKSTRA, lid A.N.B. 
F. HEMPENIUS, ongeorga.nt.seerd
H. BATSTRA, lid E.V.C. 
A:. OOSTERHOF, ongeorganiseer

� J. OSENGA, lid E.V.C. 
j 
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STRIJDORGAAN VAN ROTTERDAMSE WERI{LOZEN 

Minimumprijs 3 cent Redactie adres: C. M. BEEN, Tweebosstráat 88 

Crooswij·k ! Aan de slag 
.. 

lll 

De actie is begonnen 
We hebben al eerder geschreven, dat er geen werRloosheid 
behoe� te zijn, gezien de talloze werRobjecten die braaR liggen _ 
en wa,ar geen hand naar wordt uitgestoRen omdat het geld aan 
militaire doeleinden mei volle handen wordt weggesmeten. 
Vandaar dan OOR dat onze actie zich behalve op de lage steun
normen en andere grieven, in hoofdr:aaR richt op de uitvoering 
van werRen. De werRlor:en zijn van mening en hebben de ervaring, 
dat vragen om werR geen siRRepit resultaat oplever.!, dus zijn 
ze zelf aan de slag gegaan. 

Het was ons beRend, dat de bewoners van de RubroeRslraat en 
omgeving reeds vanaf October 195C een actie voerden om van 
de gemeente gedaan te Rrijgen, dat een drietal modderpoelen 
die sinds de oorlog daar waren ontstaan, op te ruimen en be
gaanbare grond te maRen. Tot nu toe werd aan dit verr:oeR niet 
voldaan, ondanRs het feit, dat het buurtcomité Rufré vele stappen 
deed bi{ Burgemeester en Wethouders. 
Deze actie nu, werd op een werRersvergadering van de werR
lor:en besproRen, met als resultaat, dat besloten werd contact op 
te nemen met dit buurtcomité en met hen ·te beslissen wat 
gedaan Ron worden. Een twintigtal werklozen verklaarden zich 
direct bereid dit werR ;;elf aan te pakken ten gerieve van de 
buurtbewoners en tevens om ·te laten Eien. dat de werRlor:en 
graag willen werl�en en dal er werl� is OOR. 

Er gins;! een delegatie met vertegenwoordigers van beide comilé's 
naar de chef van de GemeentewerRen CrooswijR en Rregen van 
hem de toezegging, dat hij voor materiaal zou ::orgen en moeite 
r:ou doen om te bewerRstelligen dat dit werR OOR betaald zou 
worden. Want het spreeRt vanzelf, dat niemand uit liefdadigheid 
gaat werken, maar dat (dit) werR betaald moet worden met het 
Joon dat e� voor staat. 
En zo gebeurde het, dat Dinsdag na Pasen zeventien werRlor:en 
een actie begonnen die van vèrstreRRende beteRenis is. Immers, 
deze actie wil zeggen, dat men de regering dwingt om wat te 
doen in Rotterdam, dt: wonden te helen die in de oorlog zijn 
geslagen, oo� de wonden in de wijRen der arbeiders. 
TegelijR met de ,aanvang der werRr:aamheden gingen enige werk
lozen op stap om te trachten door bespreRingen met enige 
officiele instanties dit werR uitbetaald te Rrijgen. 
Sympathie bij de bewoners, 
maar niet bij Wethouder Meertens 

Maar Wethouder Meertens, waar door bemiddeling van een 
Gemeenteraadslid een onderhoud mee was aangevraagd, vond 
het niet nodig een dag vast te stellen voor dit onderhoud. De 

werklozen moesten maar een verr:oeR indienen en dan zou hij 
zien of de noodzaak tot een onderhoud aanwer:ig was. Dat 
betekent: de r:aaR op de lange baan schuiven I Maar daar zijn 
de werRlor:en niet mee gebaat! Hel blijkt trouwens aan alles, 
dat men met de1:e· actie lelijk in d� maag ;:il en dat is te begrijpen, 
omdat de1:e actie niet beteRent, zoals sommige dagbladen het 
voorstellen, dat een aantal werRlozen min of meer uit liefdadig
heid de boel in die buurt gaan opRnappen, maar dat deze actie
de in1:et kan worden tot verdere acties, ook op het gebied van 
woningbouw. 
' el}_h_e_efl an__g_st yo9r d,e samenwerl:ling y_:111 )Verk\01:en en werkers, 

e wet<:!' rus! is voorbij in heel het land. 
Kijkt naar Rotterdam, die wat de grote steden betre�,' op het 
o�enblik de spits afbijt. Vandaar dan ooR dat het beloofde
materiaal met horten en stoten gegeveri wordt en elke auto puin
als het ware afgedwongen moet worden. De bewoners van de
Rubroekbuurt begrepen dit en leven mee met deze actie. Er 
wordt gezorgd voor koffie en thee en alle mogelijke medewerking.
Laat niemand het wagen om afval te gooien in de putten, waar
gewerRt wordt, want dat wordt door de bewoners niet toege
!Jestaan. Men waakt over het werk en over het gereedschap.
Zo is de stemming op het moment. dat wij ..dit schrijven.
De strijd gaat nu om

het loon· 
We schreven het reeds, de werklozen eisen voor hun werR ook

het loon dat er voor st;at en deze eis is op het moment nog 
niet ingewilligd. Maar dat wil niet zeggen, dat het er niet 1:al 
komen. We kunnen met] deze krant niet het laatste nieuws 
brengen. omdat de copic enRele dagen voor het verschijnen der
krant, bij de drukRerij moet zijn. We kunnen slechts schrijven
tot en met Vrijdag j.1. en toen stonden de zaRen r:o, dat de 
werRlozen en de buurtbewoners van plan waren om des Maan
dags naar het stadhuis te gaan om alsnog te trachten een bespreking
met wethouder Meertens te krijgen over het loon en het verdere
materiaal, zoals Koolas, Teer en ·schelpen. 
In de volgende Rrant dus meer hierover. 
Tot slot van dit artiRel vragen we de medewerking van alle werk� 
lo2en en natuurlijR ook van de werkenden en winReliers. Het is 
van2elfspreRend niet mogelijk, dat iedere werRlor:e met de schop · 
en kruiwagen Ran gaan werRen, maar toch Runnen we allen 
steunen door juist NU te zorgen, dat onze Rrant goed verRocht 
wordt en goed betaald. Laat niemand vergeten een Rleine bijdrage 
te geven en helpt mee bij de verspreiding aan de uitbetalinsgsloRalen. 
VersterRt op deze manier het comité, óns comité! wordt werRerl 



Il 

Op 24 Mei gaan we , in Massa naar · Den Haag 
,,We" dat ;;,ijn wij, de werklozen die deel gaan nemen aan de 
grote landelijke bijeenkomst die op 24 Mei in den Haag, wordt 
gehouden en waar vele duizenden werkloze arbeiders tezamen 
2ullen zijn, uit -heel het land. 
Er zijn w,el meer bijeenkomsten in Den Haag, bijeenkomsten van 
deftige en gewichtige heren met ministersteek, maar zonder steun
kaart. Hun baas is het rijk, waarover 2ij zelf regeren, geen ambte
naar van sociale ;;,aken bepaald hun steunbedrag; dat bepalen 
de;;,e ·heren zelf en daar 2ijn ze niet zuinig mee. Maar die2elfde 
here� bepalel'I wel· het steunbedrag van de wèrklo2en en het 

salaris van de ambtenaren die dat mogen uitbetalen en daar 
2ijn ;;e wel zuinig mee, een beetje erg zuinig. 

Aange;;,ien deze goed betaalde ministers zelf helemaal geen hinqer 
hebben van lelwrten in het huishouden, voelen 2e er weinig 
voor om de steunbedragen te verhogen. Zolang het rustig blijft 

maken zij iich geen ,;org. Zorgen zijn goed voor de werklozen, 
die hebben toch niet anders te doen. Zij, (de ministers) hebb�n 
het veel te druk met andere zaken. 
Dat nu juist die werklozen in beweging gaan komen, daar snap 
je niets van. Hoe kan iemand die ruim f 30.- elke week zomaar 
krijgt, nu in verzet komen, vraagt een minister zich-in Den Haag. 
af. Nog erger vindt hij de brutaÜteît dat een werkloze werk eist 
en zelfs op eigen houtje begint. Dat mag helemaal niet, stel je 

.voor, geld gaan uitgeven om huizen te bouwen en wegen aan 
te leggen, nee, dat is te gek, daar kan je geen leger mee 
opbouwen . . .. Toch lastig eigenlijk zulke werklm,en, werken 
willen ze wel maar niet eens verhongeren. 

HOE "ET MOET ZIJN 
Dat de werklo2en van de steun niet kunnen leven, dat we/en 
we. Maar erger is, dat er nog velen zijn die zelfs dat steun
bedrag niet eens krijgen, door een foutieve berekening of een 
verkeerd rapport. Deze mensen hebben vaak te weiniiz 20ooer 
dat ze er zelf erg in pebben, daarom hier in 't kort enige cijfers. 

, Overbrugging 

80 pct. van het loon voor qehilwden en kostwinners. 

70 pct. voor lmstqangers of alleenwonenden van 18 tot 64 jaar. 

60 pct. voor personen die geen kostwinner, geen kostqanger 
en niet alleenwonend zijn van 30 tot 64 jaar. 

60 pct. voor personen die gehuwd 2ijn geweest en in deielfde 
omstandigheden verkeren. 

40 pct. voor personen die (2oals bovenqenoemd) van 
21 tot 30 jaar. 

25 pct. voor hen die 19 of 20 jaar Eijn en nog thuis 2ijn. 

De hooqste uitkering voor Rotterdam is f 6.46 per daq, gerekend 
over 6 dagen, plus 0.46 per dag voor één kind, 2e en 3e kin.d 
0.51 per. daq, vanaf 4e kind 0.67 per daq. Daar gaat dan af, de 
ziekenfondspremie. 80 pct. van het loon mag echter niet hoger· 
zijn dan f 38.76 per week. 

Daar qaat het nu juist om, WE WILLEN NIET VERHONGEREN! 
Laat ons huizen bouwen en alles wat nog meer nodig is. Dáárom 
gaan we naar Den Haag, met ·vele duizenden werkloien uit het 
land om de regerinq een beetje wakker te schudden. Niet dat 

we nu · e!l;?e minister apart uit 2'n luie stoel zullen halen, maar 
misschien worden ze een tikRie wakker, doordat we daar in de 
Houtrusthal bijeen 2ijn om te ontdekken, dat er wat broeit, dat we 
niet van plan 2ijn onze ge2innen te laten uitputten door de 
lage steun en werkloosheid. 
In ieder geval staat het vast, dat vanuit die Houtrusthal on2e 
stem overal gehoord ;;al worden. Tot in de uiterste hoeRen van 
het land. 
De vraag van het moment is echter, hoe groot wordt ONZE 
deelname? En het antwoord is: Rotterdam zal minstens met 
500 naar Den Haag moeten. Daar moet ook reisgeld komen, 
voor hen die niet per fiets kunnen gaan. 
Er worden tevens in Rotterdam 10.000 manifesten uitgegeven 
en verder zullen wij bijdragen in de hosten van de zaalhuur. 
Véél geld is daarvoor nodig. maa� daar Eijn we niet bang voor

dat geld 2al er komen als i�dereen meehelpt. Onze mensen di� 
met "Werk en Brood" staan, hebben steunlijsten bij 2ich, ieder
een die mee gaat naar Den Haag kan zo'n steunlijst meenemen 
en er mee werhen. Dus . ... pakt een steunlijst en geef je op 
voor Den Haag. Van de opbrengst van je steunlijst mag het 
reisgeld voor je zelf worden behouden, als je daarnaast minstens 
een zelfde bedrag aan on2e penningmeester afrekend en liefst 
meer, zodai alle kosten worden gedekt. 

Sociale bijstand 

Kbstwinner f 30.90 man en vrouw min 2iekenpremie. 
Eén kind f 2.76 bijslag, twee hinderen f 5.83, drie kir.deren f 8.89, 
vier kinderen en meer, voor elk kind f 4.02. 
Kostganger en alleen wonenden f 22.35. 
Thuiswonenden hebben geen recht op Sociale Bijstand, ten2ij 
Vader of bij gebrei:le daarvan de Moeder ouder 2ijn dan 64 jaa.r. 

Is het U behend, dat wanneer U minstens 13 wehen Sociale 
Bijstand heeft gehad U een aanvraag in kan dienen voor een 
extra verstrekking. De2e extra verstrei:lking moet één negende 
deel van het steunbedraq 2ijn. 

Armlastige steun: 
Kostwinn�rs f 21.25 plus huur tot f 8.- per week, plus 
ziekenfondspremie en f 4.45 voor elk hind. 

Alleenwonende hoofdbewoner, f 14.50 plus huur, minstens· f 3.25 
en hooqste,ns f 6.- plus 2iekenfondspremie. 

Kamerbewoner of kostszanger f 17.75 plus 2iek.enfondspremie. 

Dit 2ijn de s;teunbedragen 2oals 2e tot nu toe gelden, elke eventuele 
veranderinq zullen we direct bekend maken in on2e �rant. Verdere 
inlichtingen kunt U verkrijqen bij on2e advies-adressen. 
Voor de Linkermaas bij D. Bontekoe, Joh. Brandstraat 33b, voor 
de Rechtermaas in het 2aaltje Jac. Catsstraat 6, alleen Woensdag 
van 2 tot 4. Noodgevallen aan het redactie-adres: Tweebosstr. 88. 

Neem deel aan de betoging op 24 Mei in De.n Haag 

DE KLACHT 
Als een werklo2e Zaterdèl'gs naar de' ,.Klacht" moet, dan is hij 
ook aan de duivel overgeleverd, uren wachten en vaak nog 
vergeefs. 
Het Ran voorkomen, 2oals we laatst een geval hoorden, dat 
iemand aan de uitbetaling te horen hrijgt, dat 2ijri kaart er niet 

bij is. Men weet van niets, maar voorlopig krijgt de vrouw geen 
.centen. Gaat U maar naar de klacht, wordt er dan ge2egd en 
daar kan je het voorlopig mee doen tot Zaterdagmorgen. 

Om terug te komen op wat ons ter ore kwam, iemand moet 
dus naar de l:llacht en had Donderdags geen geld ontvangen. 
Op die klacht bleek, dat men van mening was, dat hij werk had 
i;ieweigerd. In 2o'n geval hee� men geen arbeidskaart meer, want 

die wordt dan door de beurs ingehouden.· De man waar het · 
over gaa.t had echter geen werk geweigerd en kon zijn arbeids
kaart tonen, op tijd afgestempeld. Er moest dus een vergissing 
zijn, als men even naar de beurs had · gebeld, dan was deie 
vergissing spoedig bemerkt. Maar 20 ging het niet, er werd de 
betreffende man ge2egd, dat zijn_rappàrt niet aanwe2ig was én 
hij maar moest proberen 2ijn huisbe2oeker te pakken te krijgen, 
'1een geld natuurlijk . . .. 
Midden in de week komt de huisbe2oeker in de straat, hij schiet 

hem aan, de huisbe2oeker 2egt: ,,IR heb Uw rapport niet bij me". 
Hij kijkt de2e huisbeweker na en wat 2iet · hij, midden in de 
straat kijkt deze in zijn tas en belt aan, waar denkt U? Op het 
.adres van de man waar hij 20juist tegen gezegd had geen rapport 
van hem bij 2ich te hebben. 
Niemand maakte 2ich 2orgen, hoe dat geiin moest leven, eerst 
moest dat rapport er 2ijn, terwijl één telefoontje voldoende had 
geweest. 
Dat kan volgens ons wel anders, wat meer begrip bij sommige 
ambtenaren 2ou al veel kunnen verbeteren, ook 2ou de mogelijk
heid onder het oog ge2ien kunnen worden om b.v. aan de uit
betalingslokalen een der ambterrare n "jl!e · e en-mid
dellijk dergelijke "klacht�gevallen" ter plaatse 20u kunnen be
handelen. 

Men weet reeds tevoren welke mensen niets 2ullen ontvangen' 
.de2e rapporten kunnen dus uitgetrokken worden en meegenomen 
naar het betreffende lokaal. Eventueel is het ook mogelijk, dat 

de betreffende werklo2en bij twijfelgevallen direct opgeroepen 
worden, zodat de mogelijkheid van ongemotiveerde steunont-
houding uitgesloten kan worden. 1 

Daar moet je voor 
·bii Sociale Zaken ziin.

Men houdt er bij Sociale Zaken toch rare begrippen op na. Het 

lijkt wel of de werhlo2en voor sommiqe ambtenaren we2ens Eijn 
waar je nu eens lekker de draak mee kan steken.
Zo van die mensen waar je mee kan sollen om er dan aan de 
koffietafel nog eens over na te giebelen. Eén der werklo2en had 
·voor 2ijn vrouw een japon aangevraagd en kreeg enige tijd later 
bericht dc;ü hij of zij zich aan de Boompjes kon vervoegen om
een mantel in ontvangst te nemen. Nu had de2e vrouw ook wel 
hard een mantel nodig, maar een japon nog harder, dus ging 
zij naar de Boompjes om te trachten inplaats van een mantd,
.een japon te krijgen. Maar ja, ambtenaren 2ijn geen gewone
mensen, als er bij vergissing inplaats van mantel "varken" had 
:i;iestaan op· de bon, dan had .men haar misschien naar de vee
markt gestuurd. Gelukkiq bleef het abuis beperkt tot mantel, dus 
had men geen japon maar wel een mantel aan te bieden. Nu 
was er keu2e genoeg wat mantels betre�, er was er n.l. 1 in het 

,izeheel, 2o'n mantel met krulletjes van het slag Grootmoeder. 

maar voor een vrouw van een werkloze goed izenoeg, 2e lmn 
haar voor een koopj� krijgen, f 35.- en geeq cent meer, nu 
dat is voor niets, de snit in aanmerking genomen. Laat 2e het 
nu niet gedaan hebben, een kans voor het leven en 2e laat hem 
voorbij gaan, nooit krijgt 2e 2o'n kans meer. 
Dat ging dus niet door en een japon moet 2e weer opnieuw 
aanvraqen, die zou dan nog goedkoper ?.ijn dan de mantel. Hoe 
is het mogelijk en dat bij Sociale Zaken. C. en A. i:lan wel inpakken. 

INGEZONDEN 
Een werhloos chauffeur 2ond ons het volgende ingezonden stukje. 
In Het Rotterdamsch Parool las iR een artiReltje over een 19-jarige 
chauffeur, die op de Nieuwe Leuvenbrug een wielrijder had aan
gereden, doordat hij plotseling moest remmen waardoor de aan
hanqer van 2ijn trekker naar links uitweek zodat hij een pas
·serende wielrijder raakte. De wielrijder overleed ter plaatse. De2e 
jonge chauffeur kreeg f 50.- boete of 15 dagen hechtenis. Het 
Parool vraaqt 2ich daarbij af of de werkgever het wel had mogen 
toestaan om 20 een jong chauffeur. 2o'n 2ware wagen te laten 
berijden. 
Volgens inzender had de2e werkgever dat niet mogen doen. 
Het rijden met dergelijhe 2ware wagens kan alleen veilig gebeuren 
door chauffeurs met jarenlange ervaring. Maar aan de beurs
worden de2e ervaren vaklieden niet !ileplaatst, omdat 2e zg. te 
oud zijn. Imender is 45 jaar en heeft 24 jaar ervaring. Natuurlijk 
moeten ook jonge mensen een kans hebben, maar laat de oudere 
chauffeurs dan niet langs de weg lopen, de veiligheid van de
weg, vooral met 2ware wagens, vraagt naar hun ervaring . 

000 

De ingewnden artikelen beginnen wat beter binnen Ie komen. 
ie.r_een adikel van een oude strijder _çlie 30 jaar in Amerika 

werkte en kortgeleden als ongewenste vreemdeling naar Holland 
terug werd gestuurd. De2e man heeft in Amerika de strijd mei 
de werklozen gevoerd in de jaren 1928 en 1930. Hij schrij� hier
over: 

De grote actie van werklozen 
in Maart 1930 

In 1928 kwam er in AmeriRa een werklozen comité tot stand, 
dat in de aanvang 40 à 50 leden telde, maar àctieve leden, die 
het wisten te verstaan om de steun van de vakbonden en vele 
andere organisaties te verkrijgen en zelfs door de soldaten. 
Duizenden werklo2en sloten 2ich bij de strijd van dit comité aan 
en ondersteunden hun krant die de naam droeg "De werkloos
heidgesel". De2e krant werd veri:locht voor drie cent in een 
grote oplage. 
Evenals het Rotterdamse werklo2en comité streefde men naar 
eenheid in de strijd der werklo2en en bestond het comité uit 
mensen van verschillende overtui!jling en godsdienst. Ook hun 
leu2e was: ,,Werk en brood". 

Op 6 Maart 1930 i:lwam de grote dag. fiet werklozen comité 
had zeven weken gewerkt aan de organisatie van een grote 
meeting, dui2enden manifesten werden verspreid en vergaderingen 
gehouden. Het gevolg was dat 110.000 werhloëen demonstreerden 
voor ondersteuning, werk en voor brood. 
De2e demonstratie trok, na de meeting, op naar het stadhuis in 
Union Square. Maar het hoofd V/!n de Politie, de Democraat 
Vaienline, kon 2ich niet vereniqen met het feit, dat 20 veel werl�
lo2en ongestra� optrokken. De voornaamsle sprei:ler werd gear
resteerd en meegesleept naar de gevangenis. 
De demonstratie werd uiteengeslagen wa�rbij 200 mensen werden 
gewond. De spreker werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf 
en met hem enkele anderen die ook gearresteerd waren. Na zes 



maanden kwqm onder de druk der werklo;.,en, i;iesteund door 
de bevolking, de zaak opnieuw voor. 50.000 mensen waren bij 
de rechts,füing aanwezig en eisten vrijlating van hun kameraden. 
Zo luid en 20 dringend, dat de officier van justitie zich niet ver
staanbaar kon maken, steeds weer riep men in spreekkoor; ,,Laat 
onze kameraden .vrij". 
Na anderhalf uur kwam de uitspraak: Ze werden allen vrijge
sproken, een uitspraak die met een donderend hoera uit ze stig
duizend kelen werd begroet als resultaat van hun eensge;:inde 
actie. 
Na de verkiezing van president Roosevelt groeide de werkloos- · 
heidbeweging nog krachtiger en kreeg men eindelijk steun en 
kleding. 
Dit kon alleen maar bereikt worden door onze eenheid en de 
steun van de vakbonden. Maar wat daar kon, kan hier in H olland 
ook. Sluit U aan bij het bestaande werklozencomité, ga er voor 
werken, maak er een sterk eendrachtig comité van. Vecht voor 
Werk en Brood, leve de solidariteit. 

D. V.

We hopen dat velen het voorbeeld van deze makker zullen 
volgen, en tot het comité zullen toetreden. Geeft Uw naam en 
adres · op bij de mensen die met de kranten staan. Geeft Uw 
daadwerkelijke medewerking om de landelijke adie in Den Haag 
te doen slagen. 

De Redactie 

GEHOLPEN! 

Een der werklozen heeft verleden week 

f 10.- verloren van zijn steun. 

Het comité heeft deze zaak onderzocht en 

. door haar bemiddeling kon dit gezin toch 

de nodige boodschappen kopen. Het op

gehaalde bedrag bedroeg f 9.47. 

DE REDACTIE 

Koopf en leest 

,,Werk en Brood" 

Steunt onze adverteerders, 

door· bij hen Uw inkopen te doen, zij steunen onsl 

Voor al Uw Levensmiddelen 

naar de merkartikelen-zaak 
' 

11RICO',. Levensmiddelenbedrijf 

PUTSCHELAAN 104 TELEFOON 79447 
� 

vacant 

vacant 

HET ADRES 

voor vakkundige en solide reparatie 

J. SLOOTER
Gaesbee�sstraat 41 Telefoon 75627 

Voor Rijwielen, Radio's, Stofzuigers, Siriikiizers, Wringers, 
Wasmachines enz. Ook op iermiinbeialing 

vacant 

vacant 



Rt darns Werklozencomi té 
"WERK en BROOD" 

.AAN DE VlfERKLOZE ARBEIDERS 

Waarde Vriend, 

Mei 19.52 

op de Groningse werklozenconferentie van 28 Maart j.l. werd door vele 
werklozen uitdrukking gegeven aan de wens om op korte termijn in Den HaEg 
een groot Landelijk Werklozencongres te houden. 
ons landelijk comité; bestaande uit vertegenwoordigers van · alle vakorga
nisaties en ongeorganiseerden bereiden dit congres voor. 

OP. ZATERDAG 24 Iv1EI a.s. vindt dit grote congres plaats 
in de HOUTRUSTJ.lf1.LLEN te Den Haag. en begint s 'morgens 10 uur. 

Deelnemerskaarten á 10 ot. voor dit máss·a-congres· en steunlijsten om o_p 
gemakkelijke wijze het reisgeld in te zamelen zijn verkrijgbaar aan de 
stempellokalen in jullie plaats, bij onzG rnedei�erkers. 
Indien op een steur-lijst 50 1a me�r r,eld·is binnengehaald dan voor je 
reisgeld nodig is, heb je gratis reizen. Het overige geld is voor onkos
ten van het comité. Ieder0en.is dus in staat zelf reisgeld in te zame
len. ZORGT VOOR VELE DEELNEMERS ! RICHT Z,J.i!LF EEN PLAATSELIJK COMITE

OP! ------------------ -··--·---
.

. 

Makkers! Dit congres houdt zich bezig met de slechte toestand van de· 
13 6. ooo werklozé.:.1 waaronde:� DUW arbeiders en jonge werklozen die in vele 
gevallen geen uitkering ontvangen, d.ooh ook met het opnemen van :ALLE 
werklozen in de nieuwe Werklooshe.idsverzekerihp• De Regering wil nu 
allen, die voor 1 Juli we:ckloos zijn uitsluiten. 
Een fel _protest hiertegen en het bespreken van maatregelen,welke het 
oma.ogelijk maken,dat werklozen tot 2e rangsburgers worden, moet in massa 
opkli.Q;ken uit di·s congres! 

MELDT JE AL·S DEELNEI'ir.ER EN MEDEWERKER! 
Het Rfdams Comité 
Il WERK en BROOD Il 



Aan: de Werkloze Arbeiders van SCHIEDAM 

r... s.' 

Reeds enige tijd bestaan er-heel het land ooniitéTs van werklozen. 
Ook in Rotterdam.hebben de,werklozen zich verenigd in een oomité.0nder de 
leuze: " WERK en BROOD n • 

·· ' · � � 

Dit comité stelt. zich ten doel gezarnelijk met a:I.le werklozen de strijd · 
te voeren voor,w�rk en verhoging der·huidige steunnormen én�anderè verbe�. 
teringen. 
Dit doel. ka.tL all�en bereikt worden als- iedere Wèrkloze het zijne erto� 
bijdraagt om f. e k9.men tot een strijdgemeenschap, waarin i ed?r, ongeacht 
zijn politieke of religieuze overtuiging, zitting kan neme�. 

Het Rotterdamse werklozenoorn.i té "Werk -en Brood 11, wekt. U, werklozen· -::: 
van SOfilEPAWI op, een soortgelijk conii"té te :vormen en bel?egt .da:art-oè- een 
werklozenvergadering op: 

KOMT ALLEN 

·-----.c....L 

MAANDAG.MIDDAG 19 MET in de Zaal �, Marijke 11
Broersveld 121 ... 

0-0-0-0 Aanvang 
'].oegang op vertoon "Van steunkaart 

2 uur 

Het Rfdams Werkl.comitt3 
"Werk en Brood 11
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Uit betrouwbare bron werd onderstaand verslag ont
vangen van een op 8 Mei l952 te .Amsterdam in asnapolsky gehouden 
vergadering van het Gemeente-personeel (�.v.c.}.

Deze vergadering werd.gehouden in de Congres-zaal, 
welke ruim 500 �enaen ke.n bevatten. opkomst was sl eht. + 150 
mensen aren aanwezig waaronder Jaap BRA:NDENBURG. De leider s 
Gerrit BLO· (B i.,. o.P.', terwijl als sprekers rits REUTER en Berend 
BLOKZIJL optraden.. Het ambtenaren-verbod werd behandeld. 

Om half 9 opende i3LOM de vergad ring en gaf het 
woord aan Frits Ri'UTER. Deze Baf en uiteenzetting over at hij 
noemde de aohterg1'Qnd van dit verbad, hetwelk door Ministerpresi
dent DREE, was uit evaerdigd op grond van de beschuldiging aan het 
adres van de E.v.a., het plan om botsge te plegen. Vooral op deze 
bes�..huldiging ging �ij in en deelde mede, dat de E.V.c. geen enkel 1 
feit ten laste gola kan worden en dat hier sprake is van valse 
beschuldigingen. De tron, waaruit Minister DREES zijn inlichting n 
krijgt, ifilde hij niet noemen, zodat volgens RE'UTiffi hier duidelijk 
wordt aangetoond, dat deze bronnen dezelfde zijn, waar GOEDffART 
gebruik van heeft g aakt op de vergadering van de I·.v.d,,A. in 
\•or.merveer. l.a.ar ', zo vervolgde hij, "er komt een tijd, dat er 
van ambtenarenverboden geen sprake meer zal zijn. Het is nu de t 
van het gehele Ge.meente-:personeeJ. druk uit te oefenen op de Ge
meenteraad, om evenals het georganiseerd overleg het verbod te 
verwerpenr Hierna werd een kleine pauze g ouden.

Berend BLOY.:ZIJL begon zijn oetoog mat het verbo 
te ontleden en aan te tonen, dat alle arbeiders, ongeacht of zij 
lid zijn der Unie-bonden of n.v.o.j nier ede te maken hebben. 
Volgens hem ga.at het als volgt: 

Indien het ofd der Gemeente (Burgemeester n 
,ethoud rs) van mening is, d teen arbeider ontslagen moet .ord n 
gebourt dit. De betreffende arbeider ordt IQ.edegedeeld, dat zijn 
ontslag te danken is aen het feit, dat hij niet betrouwba ria en 
plannen heeft iets te doen en daarmede is de kous e.f. Het hek is 
van de dam, da r er een ware heksenjacht ontketend wordt. Voor 
het bureau B.V.D. zal een belangrijke rol gaan spelen. 

Hij vertelde het volgende: 
"In een bepaalde gemeente komt een baas van een 

bepaalde afdeling bij een vsn zijn ondergeschikten mat het verzoek 
na werktijd even bij hem te ko.men. Toen de men bij de baas thuis 
as, deelde deze he.tn mede, dat aan bem het verzoek as gedaan om 

een rapport over de ondergeschikte samen te stellen, maar hij 
ailde dit niot achter zijn rug o� doen, hij zou het rappor� zo 
soed mogelijk maken. De ondergeschikte antwoordde hem: "Dat is 
ook toeval lig, want gisteravond k<.·em er iomand van het bureau 
B.V.D. bij .mij, met het verzoek, een rapport ov r U te ken'. 
Dit veri�ekte nogal hilariteit onder de e.nwezigen. 

"l.'aar, tt zo vervolgde rend, het gevaar is voor 
jullie groter dan je denkt, want jullie worden volkomen reohtel 



2. 

inisterpresident DREES wordt wel eens besohouiVd als een vader, 
maar dan een, die als volgt doet: 

's-läorgens voor hij naar zijn werk gaat, haalt hij 
zijn zoontje uit bed� zet hem.in de gang en' geert hem een drae.1 
om zijn oren. Op de vraag V8Jl hèt·iind �a�rom vader dit doet, 
krijgt hij ten antrRoord: "Je bent misschien van plan vandaag kat
teh.'\Vaad uit te halen e n  daarom stre.1' ik je maar vast". 
Opnieuw gelach" 

Het 8.lllbtenarenverbod is door het G.O. afgewezen, 
maar door de Commissie van Bijstand niet, zodat het in de Gemeente
raad komt. Dit betekent, qat het G.O. rustig terzijde wordt ge
schoven en alles in het werl� wordt gesteld om het er  door te krij-
gen. 

Het waren de Gemeente-arbeiders, die het verzet 
tegen de bezet�er aanbonden, de Februari-staking u�gan1seerden, 
aardoor zij toonden niet b ang te zijn, �,,elnu, het gehele Gem. 

personeel •. groot 23.000 man, is in staat, het ambtenarenverbod 
in de sloot te gooien, door hiertegen opn1e de strijd aan te 
binden. Bij de behandeling ln de Gemeenteraad .moeten uit alle 
_fdelingen ven het Gemeente-personeel delegaties naar het st d
hc.is gaan, zodat er druk uitgeoet'end kan worden op het Gemeen te
bestuur. Vooral rethouder FRANKE doet alles om het verbod door 
te drijven, hetgee.� door hem geleerd is in de periode, dat hij 
de bevelen van SEY 9 IN JJART moe�t opvolgen. 

Gerrit BLOlt s:r,rak het slot�oord met een oproep om 
mede te vierken, dat de grote meeting op 24 ·ei 1952 in de Hout
rusthallen, welke in het teken otaat van strijd tegen werkloos
heid, slaagt en door het sturen van een delegatie van Gemeente-
arbeiders naar Den Haag • 

../ \ Arie VA).� RIJTO·� ias aanwezig als verslaggever van 
'' "De .aarheid". 

KB, 21 Mei 1952. 



VERBINDING No. 3. 
I.D. No. 299/52(D)
Onderwerp: Werklozen Oomi te 11 WERK

1---.....--
----------------------------

Ik heb de eer U het volgende te berichten. 

Van de dienst van Sociale Zaken was vernomen, dat bij het uit
betalen van de werklozen op Zaterdag 10 Mei j.l. een onbekende man 
pamfletten had verspreid en getracht had geld in te zamelen op een 
z.g. steunlijst. ( zie bijlage I.)

Op Zaterdag 17. Mei j.l. verscheen bedoelde man wederom bij het 
Î)\"·/

L �iiJ gebouw de 11 Doelen I te Schiedam, waar de uitbetaling aan de werklo
Vi' {vr �-� zen ,Rlaats vindt. Nu reikte hij convocaties uit voor een te houden

L i..rf" ··_/ vergadering van het werklozen com1 te 11Werk en BrooB. 11 op Maandag 19 �:t'.,· Mei 1952 in gebouw 11 Marijke 11 te Schiedam ( zie bijlage II). Boven-
;., 1 dien vroeg hij verschillende malen of de werklozen iets te missen 

/ hadden voor het steunfonds. Hij ontving echter niets. 
1 

Toen de uitbetaling was afgelopen, stapte de man op een rijwiel 
, en verdween in de riçhting Rotterdam. Aan zijn rijwiel was een kaar

tje bevestigd met de naam H.M. v.d. Polder Jr. Hij werd naar Rotter
dam gevolgd en stapte een woning binnen aan de Benthuizerstraat 52a. 

Bij controle blee� hij te zijn genaamd: Hendrikus Martinus van 
'/-. \ de POLDER, geboren te ·Rotterdam 1.-7-1924, electricien,. gehuwd met 

�Iizabetfi van der WILT, geboren te Rotterdam 31-10-192�, wonende aan 
de Benthuizerstraat 52 a te Rotterdam. 

De I.D. Rotterdam deelde mede, dat deze man lid was van de EVC, 
in 1951 een bedrag op de �e Obligatielening van de Waarheid had be
taald en thans zitting had in het werklozencomi te 11Werk en Brood 11 

te Rotterdam. 

Op Maandag 19 Mei j.l. verscheen bovengenoemde Van de Polder 
wederom in Schiedam. Hij was nu vergezeld van twee onbekend geble
ven Rotterdammers. Dit drietal zou in de feestz.aal 11Marijke 11 alhier 
een Schiedams Werklozen cop,tte oprichten. Er waren echter slechte 
twee werklozen verschenen, t.w. Hendrik Adrianus KLARIS, geboren te 
Rotterdam 6-8-09, wonende Singel 215a te Schiedam enVJacobus Bema� 

1 dus KEMPERS, geboren te Rotterdam l}.-5-23, wonende aan de Schietbaan
straat 19 te Schiedam. 

De vergadering ging niet door. KLARIS be�oofde aan Van de Polder 
hulp te verlenen bij de oprichting van een comite 11Werk en Brood 11 t� 
Schiedam. Hij zou propagandamateriaal van Van de Polder ontvangen. 
KEMPERS zou Klaris bijstaan. Alhier is op politiek gebied nog niets 
ten nadele bekend van Klaris en Kampers. 

Dezerzijds zal iedere Zaterdag bij de uitbetaling aan de werklo
zen bijzondere aandacht worden besteed aan de werkzaamheden van bo
vengenoemde personen. 

Zij nog gemeld, dat alhier het aantal werklozen �00 bedraagt, 
dat dit sedert ongeveer 4 maanden een stabiel getal 1s, en dat het 
aantal z.g. vaste werklozen gerekend moet worden op 200. Bij contro
le is gebleken, dat er wekelijks ongeveer� a 50 werkzoekenden aan 
werk worden geholpen. Er wordt echter ook iedere week ongeveer het 

elfde aantal als werkzoekende ingeschreven. 

N.B. 
Het blad 11 Werk en Brood"z.. dat eveneens verspreid 
werd, gaat als bijlage I.LI hierbij. 

21 Mei 1952. 

� 



Uit OD 510 

• Voor OD 2014 

Ag. nr: 1 399 54 

UITTREKSEL 

Naam: CPN acties. 

Naam: EVC acties inzake werkloosheid. 

Afz. : ID Den Haag Datum :20-5-52

Aard van het stuk: Openbare vergadering van het Comité Sirtemastr3." t. 

Uitgetr. door :1s 

Datum :10-7-52 

Er werd nog medegedeeld,dat het de bedoeling is,nog meer comité's 
op te richten, o.a.aan de Zuid-Oost Binnensingel en de M.a�sstr�at. 
Het comité SirteID!i.straat moet trachten cont�ct op te nemen met de 
bewoners van genoemde straten. 

Te 21.30 uur werd de vergadering gesloten. De secr.va.n het"Comité 
4000 woningen" Van DISSEL (21-6(7)-15) die ook ter verga.dering W<ts, 
gaf als zijn menµjg te kennen,dat het comité nog geen voldoende 
ervaring had op het gebied van vergaderen.Hij heeft zich ter beschik
king gesteld het comité hieromtrent V'1!1 advies te dienen ••• 

Op aanwijzing van :B III 
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RAPPORT v;,.N KB 

AJJ::r HB 

No.: 5130 

Betr.: WERKLOZEN ACTIE IN BRABANT. 

Typ.D. 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de activiteit in de D.U.W. 
en Werklozenwereld in Brabant volgens de leidende C.P.N.ers in 
Brabant gericht behoort te zijn tegen Werklozen-wetgeving; naar de 
Werklozenconferentie op 24-5-52 te Den Haag, zal dan ook een dele
gatie uit Brabant gaan. 
Een zal trachten, zo nodig, na 1 Juni te komen tot agitatief optre
den. 

KB, 21 Mei 
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V .::RTIWU- ,'SLIJK 
Verbinding: No • .12 
Doss.7.14-3. 

20 1�ei .1952. 

Onderwerp: Centrale Kadervergadering E.V.C. 
Datum om;van6st baricht :---
Betrouwbaarheid berichtgever: betrom,baaî5ITTREKSE._, ____ _ 
Haarde ring bericht: betrouwbaar . Uit: OD 883 ,16 ME f l952 

Tevens bericht gezonden aan:--
Ledewerkende instanties:--
Cndernomen actie:---

1 
, : JrOD 20...,,...,...· ---·

1 '.1,V.:Bv /:,r,�7! at.,15.7.5
! Par.: �

Door een imormant werd het volgende !-:J.eclegedee.ld: 
Op Dinsdag 13 I.iei 1952 te 20. OC uur ',verd in het 

E.V. C.-kantoor inae Koningstraat te 's-,.;ravenhage een 
Cen_!;rru_.e Kaq_�rvergade�.J:!tg van de B.V. C., afdeling Den 
Haag gehoaden. · 

I� "totaal waren plm. !2 personen aanwe
f
zig, te weten: 

Twee bestuurders van "De Met.aal", één besi;uurder van 
de A.N.B.H. (hOtelpersoneel), li�n van de A.N.B.'.:'. (Bios
coop- en Theaterpersoneel): de beke.r:d e 

11 'Emile ·Henri Joan SP.AAN ( Haarlem 12 Octo ber 1908), dri 
. van 11 che.Y.9faV n.l. 
+· A;;J"';V"ERSTEEG (Den Haag 6 September 1916), 

"t ")t. D.BRIN.KMAN . ('s-Gravenza_nde 12 Septeuber 1916) en 
f..c.� D.V.AN DER WAGT _(Alphen a/d Rijn 6 Februari .1897), ver 

der was van de bouwvakken (A.B.W.B.) en van de A..E.H.1. 
/J i . , (Hout en Meubel) ieder één bestuurder aairnezig. 

I' _. ,:J Deze vergadering werd gehouden in verband "ei; h,�i, 
rt' i' Hationaal W_ei:_1&1.0Z§ncon_gre�op 24 T,1ei 1952 in de Eoutrust;

hallen te 's-Gravenhage en de verko_op van de Planbrochure, 
met het daaraan verbonden v;edstrijdplan van het Verbonds-
bestuur. 

· : Het bestuur van de bouwvakarbeid ers had reeds a:tzon-
derlijk over d eze aangeleGenheid vergaderd. 

De voorzitter, H.lT. t. HOVEi'fS (Venlo 3 Juli 1188) steld 
:\ vast, da't de E.V.C. een succes had belrnald 1v.,i:; h_t hul'er 
! 1 van de Houtrusthallen." Het is ha de oorlos.', ni t .rn 6encd:l, :J
1 \lijk om beslag te leggen op Houtrust.

Door de gezamenlijke werklozenconité's in h�t land 
is het besluit genomen toi; .het houden var!. dl c c on1..,res. Je 
Afdeling Den Haag heeft een belangrijke taal: te vervuJ.1..,:m. 
HOVE:;S deelde wede, dat dit niet all:rnn hJt orcan.iseren 
betreft,. ·maar dat de ,ltd. Den IIaa5 ook a.1.le hi-::ri:;· . .1dc L>e
moeid zijnde onkolfls"ten moet bijeen urongen, zo.,:ul ,.;t:.alhuur 
.enz., alsmede de reiskosten van de congresbezoek0rs. 

Br zal v,orden t,;ewerkc met steunlijs v::in, d:i e reeds 
naar de besturen der bij de i.v.c. aanr,eslot,.::.1 .:.,eclrijfs
bonden werden verzonden, alsmede met zee,elboe:,jes à lC en 
2:, cent per zegel voor hen, die niè t; willoJn iln,ekenen." 

I 

.../ 
·:ir

De voorzitter wees de aanwezigen er op vooral bij 1e 
iddenstand aan te kloppen, \','éL'1t zij heefj]voornamelijk 

�ëlaiigbij, dat de werklozen weer aan liet v;erk komen. 
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-2-

�onder bedragen ta no�r�n, deelde n�v�·,3 mede, ua�, 
\,at het financH!le betreft, de 1 Lïei vidrini; een er oot suc
ces �as geworden. 

Van ani0e Georg�niseerde actie me� bedoelde steunlijs 
ten werd niet gesproke�. 

;ret Hoofdbestuurslid Gerrit BLOL sprak varvolc3ens nog 
over de Planbrochure. InJormant · kon dat g ede el �e van de ve.: 

,
1

/
dering niet bijwonen, (einde) 

) 



20. 

Bijlage 

Bron 

Werklozen-comité. 

een. 

eigen waarneming. 

Rubr.: Vertrouwelijk 
Dat. 24-5-52 
No. 243- 1 52 I.D. 

( ? 

11 0 tl \°l g 

�
'i- r Op Woensdag, 7 Mei 19 52 w rd bijgaand bulletin \door 

/) , 
een onbekencl gebleven persoon na de steunuitkering aan werk-

ï' i _ . J 1 _ 
1 

lozen uitgereikt. 

vN� / Op de in dit bulletin aangekondigde vergadering van 
1 () U , / 14 Mei 1952 waren slechts 5 personen aanwezig, t.w.: ·

� l_ r· IJONG, Willem de, geb. 22-1-2p te Koedijk, Goudsbloemstr. 21;
�.Ov,, . 1AGENANT, Reier, geb. 1-12-1 te Amersfoort, Stoovestr. 19; 

e_. ((_. d � ) llv1ISING, Joh�nnes Wil.helmus, geb. 14-12-16 te Amersfoort-;--
�,u · � n , V 

Bolderstraat 61; 
� {, fDIJK, Hendrik van, geb. 2-5-09 te Amersfoort, Soesterweg 16, 

allen te Amersfoort. 
en een onbekend gebleven persoon. 

Gezien het kleine aantal bezoekers werd de vergadering 
dezerzijds niet bezocht. 

Voor zover bekend��s 
�rnité ... @ge.E_i..sÈt. -
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:aBullet1.n v:..'c·r de J.ilri:;�s!oo:rtse Werklozen 
-0-0-0-0-o-o-o-o-0-o-0-o-o-r�c-0-o-0-o-o-o-o-o•o-o-

Makkers� 
Vo1°iÇ1:e 11t wE:JE;.k on tV'in�en we de oproep 

va.n het Amsterdams WerkJ.ozGrl.C(i�. tè c1.::::.i; ësn v-en è.e organisatoren 
is van het Landl:t .iké Con�res dat. op 24 Mei a. s, :!.n den Haag zal 
pla.atsv·ind.en. Da.2,nrna.at we·�.EJn we eind.s Vr-i .jda.� .j. lo V@'.J. and.ere zij-� 
d.e ook meer� Îl·i.�trou.w aa,n ie oprlracht ·1ran de R0gering .. ·n�ett d& · 
meerder1hei ei v&n é.e v·o lk1:rnr.t'teP,:e:ilwo ::irdi.g:Ln; in á.Ei Tweede ,Kamer 0 
1$e -iroort?;estslde wm"'k1.o:z:.enwet ei• à.ocir- ç;e,ja.agd ivmt bet·e)fent dat 
�r in�aande l :ruJ.i ;e.,� El" tW&G evoJ.�ten w·e:r·klozen Z'lûlen zi,jn. · 

Dit 'betekent ä.at è.e gl0ote rne,esëe van ons ·�ed.oemd. is rond 
te komen 'fan d.e ,,r s f3 ".J. t. e lar,?; e s zrn i a l 0 Ei. j ü t an d.2v.i t ke rin� r waarin
geen enkele ·tre:r'bete:":f.nP,; is aängebra.o'nt o 

· ' 
Een eerste conoeël:li o wollr.e- de Regot·in� is af= .. 

i;edwongen door d.s huiê.i'$e a.Jtiee i.n t,�.s J.s;,n.d. .(l .i�B d.e verlenging 
va.n de ti .jd.sdL:tW'' ë!.e.:" Ovei:•1Jru�q:ü,gsui tteri:n.� wélke ingaande 1 
Juli a�s,,;-an 13 OJ1 21116.ke:r" wordt gebr'a,::)ht ,. 

We achri jY·sn. Lï.i tfu'llkkeh jk ai''?-e-dwc.rngen door aotie ? omdat a::.El we 
de Ka.mei·"·r�rslP.,.gc--n �oed he."ti'l:lcm. ;r.Gv·.:ilgd 8·e·astisesteld ke.n worden 
dat veri;;ohi Lî t1D de �z..ogenaama.e !:,r'°be.::.. éie.ravertogGnvrnordigers in de 
Sta.ten ... Ge,nc::: a::.,l een ëLui deli ,jki; mh1b..oh'c.i:i'lg ·roor onze belangen 
hebben getoond z,odat va.n è.s m�e:nle:rhetd. 1fe.n cleze lieden nists 
is te werwa.e<hten inzä1�s fü, ve:t''t,eter'inr,i: van onze toe-etanä., 
. Het 6r.,.i-r,lle wat o:r�e te dc,sr... Gtaat ,is 

,een titorm van acti��s e-n prc,t,;((ton ovs:r• ht:Jl hoofden ·heen te�en 
de �enomen besJ.ui.t.;1'J_ te ont,:wt,ensn Oj:·è.at rle uitvoe:d�·· v-an à.e
ze bes lui ten teniet vro:c'd.t Q'.ed.a..ar1c vi\, m,'.)�en. en k-..ip.nen n.:;!.4t toe" 
"taan. dat naast ê.e raedü bes't1;1,m1ae ·versc11i 1.len :tn lcr6naen 1?;8• 
me'entéklaaaen ,ook nocx .eens clo workJ":,ze:ri i:më,e:rv·erê.eeld worden 
zonder dat hie:rvOO!" eén rze:reoht;vaa::-êi.ifi:de g:;cor,,ri Of motief ÎS 
aan te wi jzen,,Er zi ,jn makkers wel·ke n0;? eËm oopaaLl ve:::-otrouwen 
stellen in de plannen v?..n á.e R.:J!SG):<'i:::ig tc.s,óv.het we:i..�kJ.o:z..envraag" 
�tuk enzo 't1ot hen 2;e�'?�m 1171 :j :ne::"i.:.mer je ê.e enige maan� �eleden 
&sedane belofte tot vorrni:nderi.ng vau éi.e we.!'·ksla.oi:foeid iffe�� per 
l Mei �. l" ter�&;:1:1·bradht ��01..1. wc.r'à.er_ tot een mEximum ve..n bonder- . 
duizend.. Wat is hi<;l:" Vt:1.J:1 terecht �1.eko;:n,eri.'? A11EH'.ln de gerei;iert.r.e.arde 
YOlwassan werkelozen 'beä..:ro3r;en o,Ó dûz,e datum bJ. jna 1380001 1 11 

Deze Yl"&airetv.k�en moct.8n ons tot ë.e 
ord.e roepen �niet 1ai1&sèr h8t hoc,f d. om�.aag .ma.ar omhoog met het 
besef da.t ook wl.j de ätJ:'i ;jd voor de toekomst, moeten en kunnen 
voeren. 8o'noud.er 8.:;n e,fo:::iuder' met él.a wsi:"kGLde Inf!,J.{ker's :!.n de be• 
dri j'11en na.ar de Iilenhoi à. nm Denken en d.e Rsnheië. van T:,aad. in 

de stri.jd vc,c,:r onzo be:a.::.�en en de acties voc·r ons bestaan. 

Makkers !neemt ö.eel a.a.x:i. ë.e -rerg:a.è"e::'ini;e welke hi a!"bi .i u.i tgesGbreven wordt

voor alle A.mersfc,c·rtse 1/forkJ.ozen en -�.ie ulci,fat-i5 1rindt 
Woensda�mi<1J.a.� 14 MGt: th Gt, om ha.Ü ·id.er• (a.u.:::s na de steunui t
ke�:tnis Hn net:. geï"ou•iv P:.-·ine '4\5ndri.Y: aan de Stoc,vestraat. 

Een kameraad van het Amst-::rda.men Worlü(,Zen<:"om.i.té .zal spreken 
over het doel 0n d.e vl''�ani.sa\..:L e Yan ons Land.li,Jk Oon�ree in den Haag. 
Daarnaast moe-c tot etc:.n.d :tomen een Amer'nfoc:::-·te Cor.ai te de,t a.l.le ws:rk
lozen hier ter. ple.a.tse kan en moGt omvat,te:n.o 

:Se:z,oekt d.e v·e,:",?a-·iertng Stelt cEnd.idaten 
•O" 0-0-i)=O""O= O•-•C•�· O= 0--•0 0 "'Ü-• Oe o-o m_i)·u0-0- 0"'VJ 

VooKlopi� 00ntact�adrea 



2.3 Mei 1952. 

No. Gr.v.n. 520803 Conf. '7 JA:j4l 
"" .. . .. o .  l ... 

. \ 
Ol' Bijlagen : een. . i 

Onderwerp: Oproep tot werkelozen-acti�;2 lf MEI 195{·),ef 
op 24 Mei 1952. 

A(D! lt.;�l;Jb

ONFIL"::NTI -�
"' 

.../�'"- /-"ef 

In vouwe dezes gelieve U aan te 
treffen een uittreksel uit een veilig
heidsrapport, opgemaakt door z, naar de 
inhoud waarvan kortheidshalve wordt 
verwezen. 

S.T •

.AAN: Hoofd B.V.D. 

Typ :19 
Qoll.: !.J 

.
_/ 
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VEI LI GIEI:OORA :?PORT 
BERICBT 

Datum van bericht: 20 Mei 1952. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht a.fko:mstig: Contact te Glanerbrug. 

Betrouwbaar • Betrouwbaarheid bericht: 
. Be trouw ba arhe id berichtgever: Be trouw baar. 
Welke acties.zijn ondernomen: P.I.D. in kennis gesteld.

P.I.D. te Enschede. Met welke instantie samengewerkt: 
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Onderwerp: Oproep tot werklozen-actie op 24 Mei a.s. 

y 

0011.:.Y 

Blijkens door rapporteur ontvangen mededeling van een z1.Jner 
contacten te G lanerbrug, wordt aldaar op heden op ccmmunistisch initia
tief een actie gevoerd om een zo groot mogelijk aantal werkelozen te 
bewegen om op 24 Mei 1952 naar Den Haag te reizen, teneinde aldaar in 
een massa-demons tra tie hun huidige cmstandigheden te openbaren en aldus 
verbeterd te krijgen. 
Het gestelde doel is hierbij "werk en een beter loon". 

De actie wordt gevoerd door een niet nader aangeduide "Ccmmis
sie V'an voorbereiding 11, waarbij wordt aangegeven, dat dèze gevonnd
werd door vertegenwoordigers van verschillende vakorganisaties, zonder 
dat deze organisaties bij name worden genoemd. 

Teneinde een en ander financies 1 ui tv oer baar te ma ken, wordt 
een beroep gedaan op de middenstand om gelden bij te dragen, waarbij 
geargumenteerd wordt, dat deze, gezien de -verlaagde koopkracht van 
werkelozen, slechts hiermede hun eigen belang dienen. 

BoV'enstaande wordt meer uitgebreid cmschreven in verspreid 
wordende pgmf'letten, waarvan de eersten op 19 Mei j.1. huis aan huis 
bezorgd werlien. Een exemplaar hiervan werd door rapporteur aan de 
P.I.D. te Enschede overhandigd waarbij hem V1erd medegedeeld, dat de
actie in een der laatste nummers van "de Waarheid 11 werd aangekondigd,
doch dat van de uitvoering tot op heden door deze instantie niets was
bemerkt.

Voor zover rapporteur terplaatse kon nagaan wordt te Glaner
brug aan een en ander niet veel aandacht geschonken en heeft hij de 
indruk" dat buiten het cCimllunistische gedeelte niet veel werkelozen 
aan de oproep zullen geven. Financiele steun van de Glanerbrugse mid
denstand valt zijns inziens, dit gelet op de reactie van verschillende 
middenstanders ter plaatse, die er terstond een communistische propa
ganda-actie in vermoedden, niet te verwachten� 
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in de 

sonen aanwezig. 
� Te omstreeks 20.00 uur opende de voorzitter 

�lde Heer Ottens de vergadering. Hij memoreerde, dat deze 
vergadering was belegd om het werkeloosheids vraagst� te 
bestrijden. Deze vergadering heeft echter volgens de voor 
zitter niets met de politiek te maken. 

--1 A�s eerste spreker trad op Ds. Brouwer van 
l/ Veendam.Deze spreker heeft ongeveer in hë-t Tart d-eze woor 
; den gesproken: 

� 

Een tijdlang geleden kreeg ik een schriftelijk ver-
zoek van het werklozen comite gemeente Onstwedde om op te 
houden vergadering te spreken over het werklozen vraage 

\ \ stuk. Mijn onderwerp is dan ook: "D� werkloosheid volgens

\( 

het woord en wat te doen". Hetgeen ik hier dan ook van
avond zal spreken moet men niet gaan beschouwen als een 
rede, doch als een getuigenis. 4rbeid gezien in het licht 

\ 

van de bijbel. Er zijn groepen, die van de veronderstel-
1ling uitgaan, dat arbeid een vloek is. Dit is onjuist en 
tevens onbijbels. Arbeid is een zegen. Het gaat er eigen
lijk om, om het paradijs te bebouwen en te bearbeiden. Er 
komt echter een scäaduw en dat is de zonde. En zonde baar· 
smart. Werkloosheid. Ledigheid is des dui�·s oorkussen. 
Het gaat in de vrer�lcl_de_ verkeerde kant op. Toenemende 
werkloosheid. Werkloosheid is niet uit God. En al wat nie 
uit Goä is, is zonde. Arbeid kan echter leiden tot zonde 

j zowel bij de werkgever als bij de werknemer. Als arbeid 
gaat om er winst __Q_:f voordeel uit te behalen wordt 1-Ïet zon 
àe. Dit komt echter meer voor bij de werkgever dan bij de 
vverknemer. Als arbeid verricht wordt tot vermeerdering 
van kapi taal;t' lhe zonde Li'ordt) door God en zijn woord ver
afschuwd. God heeft ons tot werken geroepen. Doel van� 

�mensen leven moet zijn God. De aarde is Gods eigendom. 
De mens moet als gebruiker optreden. �e Kain geest spreek 
thans een te grote taal. De naastenliefde die er nog is, 
beperk,"!: zich te veel tot eigen kerk en eigen partij. De 
men���wat de werkloosheid betreft op elkaar aangewezen 
De werild staat volgens de bijbel onder leiding van de sa 
tan. Hij verklaarde immers dat alle heerlijkheden aan hem 
teebehoorden. Wij zullen echter Jezus heerschappij krij
gen. De bijbel begint direct te spreken over een hof en 
eindigt hier ook mee. Waar Christus koning is, is alles. 
Daar is ook welvaart voor allen. In Marcus 5 wordt ons be 
schreven, dat Jezus in het land der Gadarenen komt. Hij i� 
nog maar juist in dit land, of hij ontmoet een man met ee 
onreine geest. Verder zien wij, dat daar aan de bergen 
een grote kudde zwijnen is weidende en dan bidden de dui
velen hem zeggende: "Zend ons in die zwijnen, opdat wij 
in dezelve mogen varen. En dan laat Jezus dit terstond 
toe. En terwijl die duivelen dan in die zwijnen varen, 
dan stort de kudde zwijnen de steilte af in de zee. Maar 
dan komen de mensen uit dat landschap en bidden Jezus of 
hij hun landpale wil weggaan. Deze geest van Marcus 5 
z-it er ook vandaag in de mensen •. Als Christus maar op ie
der weg in het leven koning is, is er ook geen werkloos
heid. Als de kerk maar ernst maakt met haar belijdenis,
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bestaat er geen werkloosheid meer. Ik kan mij de Christus 
niet anders voorstellen IUCM,,de bijbel mij hem tekent. Hij 
bekommert zich in dezelfde mate om on1t.lichamelijke- als 
omA on2t.,geestelijke nood. Durven we de werkloosheid wer
kelijk niet meer onder de ogen te zien. Wij moeten niet 
alleen arbeiden maar ook bidden om ons dagelijks bróod. 

1Deze beide dingen moeten samen gaan. Wat is nu de oorzaak
lVan de grote werkloosheid. Ik heb reeds gezegd de zonde. 
Laat ik nu voor zonde een ander woord gebruiken en wel 

�\het geld. Geld spreekt vaak een krachtiger taal dan God. 
·'Nant immers uit het geld komt voort, geldzucht, hebzucht 
en omkoopbaarheid. Dit zijn de vraagstukken die het werk

llozenvraagstuk beinvloeden. Het arbeidsgelu_� is gelegen 
Îin God en niet in het geld. Geld is een God in het klein. 
Het geld heeft vaak de mens te pakken. Wie is ecliter heer 
over het geld. men zegt heel vaak, ik heb het toch op een 
eerlijke manier verdiend. God betwist de mens echter, dat 
hij eigendomsrechten heeft. God heeft de mens tot rent
:qi.eester aangesteld. Iilaar nu de vraag, hoe krijgen we weer 
orde op zaken. En dit kan, In de eerste plaats als wij 
ons weer over geven aan Cnristus. In de tweede plaats als 
wij weer gaan raadplegen. Dit echter niet alleen door de 
werknemer, maar ook door de werkgever, al moet dit soms 
grote offers kosten. Tevens het raadplegen tussen regeer
ders en het volk. Men moet zich weer stellen onder de lei 
ding van God, dan pas komt het weer voor elkaar. Arbeid 
is gemeenschappelijk gebruik. Er moet komen een nieuwe 
geest van naastenliefde. Wij moeten komen tot de daad, to 
de liefde. �áaeld, noch geweld kfé.n1y;;ns reddten. Cbrist 

!is overwinnaar. Alles moet voor hem capituleren. Als de 
mens met zijn nood komt tot Christus dan is de oplossing 

1daar. De mens moet vaak van heel wat worden verlost. Een 
voor allen, allen voor een. 

1 Vervolgens sprak de H�o��ens, secretaris van he
werklozen.comite gemeente OnstweddJover het voorbereidend

\ werk in verband met het te houden óongres te Den Haag. 
Spreker wekte op, om van iedere afdeling afgevaardigden 
naar Den Haag te zenden. D�ze vergadering die wij hier 
thans houden, is eigenlijk bedoeld �ls een oproep IDmX 
om zoveel mogelijk naar de conferentie te gaan. Bedoelde 
conferentie zal op 24 Iviei a.s. worden gehouden in de die
rentuin-te Den Haag. \Vij hebben de afgelopen(met een lijs 
gelopen, waarop thans een bedrag van f 45.00 tot f 50.00 
werd ingetekend. 

Daarna trad als 2e spreker op B.Blokzijl van Amster 
dam, voorzitter van de E.V.C., die i'n het kort ongeveer 
het volgende sprak: 

Over de werkloosheid is al heel wat gezegd, doch 
maar weinig goeds. Werkloosheid is geen natuurverschijnse 
'iVerkloosheid is een maatschappelijk kwaad. Het kan met 
succes bestreden worden, maar nu de vraag hoe. Hoe komt 
het, dat er duizenden en duizenden arbeiders zijn, die 
graag willen werken, maar geen werk kuimen vinden. De Tex 
tielfabrieken in fwente gaan dicht. Komt dit, omdat de 
linnenkasten vol zijn of dat er teveel dekking is. Bouw
arbeiders lopen rond. Zijn er dan te veel huizen? Hierop 
moet toch een antwoord komen. Juist het tegenovergestelde 
is waar. Er is niet voldoende dekking. Ook zijn de lin..�en 
kasten zo goed als leeg. Als een :;::>.u.·,1. arbeider 's avond 
doornat van zijn werk komt, moet hij eerst zijn kleren bi" 
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c�, 
de kachel laten drogen, want hij is �romers niet in het 
bezit van andere kleren. Er zijn zeer vel� die geen dak 
boven hun hoofd heboen. Er staan dagelijks lange rijen 
voor de stempellokalen. Zijn er dan geen stenen of hout 

\om huizen te bouwen? Dit alles is er genoeg. D�oorzaak 
\van dit alles moeten wij zoeken in de daling van de koop-
1/kracht. De mensen hebben geen koopkracht meer. De midden
'standers gaan zodoende failliet. De handelsreizigers we-
ten geèn. goederen meer te plaatsen. Aangezien het werk· 
minder wordt, gaan de werkgevers hun arbeiders antslaan, 
want'tlij moe�yel inkrimpen. Er ontstaat steeds meer werk 

l loosheid. Het. is verboden om vrije handel te drijven met 
� Rusland en China. Engeland, Frankrijk en Th;,_itsland verke-
11 ren in moeilijkheden. Stroeartonfabrieken verdwijnen. In-

voer beperkt van strocarton. Moordende concurrentie. l.fon 
hoort steeds de leus "Harder en langer werken". Wij zijn 
absoluut niet tegen werken; maar er�- Maar nu er geen 
afzet meer is, kan,de werkgever het wel met minder perso
neel stellen. Er is echter thans een oproep tot bewapening 
Er word&.,.2 milliard besteed voor bewapening. Dit geld is 
voortgebracht door de Neàerlandse arbeider. Waarom geen 
huizen. M:en zegt dat er geen geld is. Waarom de koopkracht 
niet verhogen, reden men moet offers brengen voor de be
wapening. Wie zeggen nu dat wij offers moeten brengen. 
Bij Philips worden er jaarlijks kapitale winsten gemaakt. 
Dit zijn de mensen dîe verdienen aan onze offers. Zij ver
dienen aan de straaljagers. Deze straaljagers moeten het 
volk getuigen, dat wij bedreigd worden. Wij zoeken zoals 
reeds gezegd niet in een natuurverschijnsel. Wij moeten 
echter niet bij de pakken blijven zitten, maar er tegen 
vechten. Ik breng dan ook een saluut aan die mannen, die 
in Groningen zijn geweest, en tevens aan die mannen die 
op Zaterdag 2-4 Mei 1952 naar Den Haag zullen gaan om de 
regering aan het verstand te brengen dat wij hierin niet 
zullen berusten. De regering weigerde verbetering te bren
gen. In 1949 is er reeds een werkloosheidwet aangenomen. 
:Ueze wet zal met ingang van 1 Juli ih952 in werking treden. 
De werklozen die echter·op 1 Juli a.s. werkloos zijn, ko
men hiervoor echter niet in aanmerking. Bij de werkloos
heidswet zijn nog administratieve J+J.Oeilijl"heden. Dit is 
echter niet zo, als men moet opkomen voor herhalingsoefe
ningen of voor de inlijviIDJg van de militaire dienst. Dat 

1 is op administratief gebied wel goed geregeld. Ook niet 
als men op een achterweg bekeurd wordt door een politie-

� man, voor het rijden zonder achterlicht. U kunt er dan wel 
vast op rekenen, dat deze zaall; oinnen drie weken is gere
geld. Ook hier geen administratieve moeilijkheden. In de 
regering heerst een diepe minachting voor de werkloosheidT 
Zouden de heren in de regering wel kunnen leven van f 32.0 
of f 33.00 per week. Ze zullen het vast niet redden. �ij 
strijden echter niet voor geld, om dit later in een kous 
te stoppen. Het gaat echter om ons naakte bestaah. Ons 

borood is in gevaar. Nu zegt men, dat als men na 1 Juli 
1952xwerkloos wordt, dan valt men in de werkloosheidswet. 
Ik persoonlijk geloof hier niets van. Er worden thans op 
grote schaal D.U.W. --arbeiders ontslagen. :;)an komt men in 
sociale bijstand. Dit alles betekent, dat je straks niet 
in die wet valt. Het gaat er dan ook om, om op 24 l.foi 1952 
in Den Haag een klacht in te dienen. Onverschillig van wel 
ke richting men is. Wi'j gaan gezamenlijk strijden. Wïj wil 
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len werken. Kort geleden schreef een Katholiek blad 
dat de arbeiders niet willen werken. Wij gaan naar Den 
Haag om te protesteren tegen deze beschuldiging. Willen 
onze arbeiders niet werken. Er is werk genoeg, Wij wille 
huizen bauwen en nieuw land onder de ploeg nemen. De 

l strijd tegen de werkloosheid is, om in Den Haag aan te 
1 tonen, dat de bewapening het kwaad is, dat ons naar de 
l afgrond voert. Wij willen gezamenlijk opgaan naar Den 

Haag en wel een voor allen, allen voor een. 
Tenslotte kwam nog een vraag of de D.U.W.arbeiders 

van de werkloosheidssteun uitgesloten waren. Blokzijl 
verklaàrde hierop, dat iedere D.U.W.arbeider werkloos 
was. Je staat precies gelijk met iemand die werkloos is. 
Vervolgens stelde Blokzijl nog de vraag aan Ds. Brouwer
om samen op te trekken naar Den Haag. Het zou echter wel 
niet zo gemakkelijk gaan om de regering te overtuigen. 
Blokzijl zag het dan ook zo, dat men met de zweep naar 
Den Haag moest. Als wij dan met de zweep zullen gaan, 
gaat U Ds. Brouwer met U aanhangers dan ook mee?-

Ds.Brouwer gaf op deze vraag een zeer kort antwooré 
Indien U Blokzijl met de zweep zult gaan, dan kan ik met 
U niet meegaan. Want Goäs woor.?J..wil dit niet. Gods woord 
zegt mij: "Niet door kracht no�door geweld, maar door 
mijnen ge,est zal het geschieden • En daaraan houd ik _ 
mij vast. 

Bij de uitgang werd tenslotte nog een collecte ge 
houden in verband met de te houden congerentie te Den 
Haag. 

einde-
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dd. 10-5-1952 wordt bericht, dat de daarin genoemde:

r7n1� 
Smets, G.,nadere personalia onbekend, penningmeester 

(JU f � /(,f, van het Comité "Werk en Brood", is gebleken te zijn 

Ó 
genaamd: Smits, Adolph Gust�af, geboren 19-12-1905 te 

f. � ;,,JJ, t?, 1 
:

erdam, ·wonende Joost van Geelstraat 62a te Rotter-

;,, �-
dam. Einde 

�- t-

Aan B.V.D. 



RAPPORT VAN KB 

Voor HB 

No. 5198 

Betr.: WERKLOZENC01VIITlt n.r TWENTHE 

Tn,.: B. 

Zaterdag 10 mei 1952 was er te Enschede een ver
gadering geweest van Werklozenco.mité in Twente. De A.T.E.K.- be
stuurder Frederik LEUSHUIS, geboren 21-5-'03, wonende te Almele, 
was op die vergadering aanwezig geweest. Na afloop van die ver
gadering heeft LEUSHUIS, Herman .Antonius ODINK, geboren 26-3- 1 04, 
wonende te Hengelo (O), Ruysdaelstraat 15, Secretaris-penning
meester van de Plaatselijke Raad der E.v.a. te Hengelo, opgebeld. 
Uit dat telefonisch gesprek bleek, dat LEUSHUIS hevig veront
waardigd was. Hij zei o.a. tegen ODINK: "Het is in HengelolO} 
een slappe bende, het is een grote schande, dat er op de vergade
ring van de werklozen-comité's, geen mens uit Hengelo (O} aan
wezig was". Daar moet absoluut verandering in komen en ODINK 
moest zich er maar eens vóórspannen. 

Naar aanleiding van dat telefonisch gesprek, heeft 
ODINK, Hendrikus Johannes BARKEL, geboren 28-3-'97, wonende te 
Hengelo (O}, Berkweg 59, aangézocht om actiefte gaan werken voor 
het werklozencomité in Hengelo (0). BARKEL gaf aan ODINK te 
kennen, dat liij daar wel genegen voor was, doch onder voorwaarde, 
dat hij geen last zou ondervinden van zijn patroon. 

BARKEL is thans gedeeltelijk werkloos. Hij werkt 
al reeds enige tijd halve dagen,en in verband met de slapte 
in de Textielnijverheid, is het niet uitgesloten, dat B.ARKl!!L 
geheel werkloos zou worden. 

KB, 29 Mei 1952. 

d Verleg met K.B ..
QEEN ACTIE zon er o 
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Aan de Heer H�ofd van de '�
Binnenlandse eiligheidsdiEfust 
te 's-GRAVENHAGE. 

De "initiatiefnemers", die bijgaand pamflet "Oproep -
I'1ati onaal Werklozencongres" hebben ondertekend, zijn genaamd: 

{. Willem KARDINAAL, geboren 30.4.1896 te Dordrecht, van
beroep los arbeider, wónende te Dordrecht, warienbornstraat 
21rood. 

Betreffende hem is bekend, dat hij in 1947 geabonneerd 
was op het dagblad "De Waarheid". 

2. Hendrik van der POL, geboren 14.1.1905 te Dordrecht, van
beroep loodgieter, wonende Lijnbaan 3 te Dordrecht.

Hij was in 1947 abonné op "De Waarheid". 

3. Johannes van der HOEK, geboren 1.3.1910 te Dordrecht, van
beroep bankwerker, wonende Pelserstraat 33rood te Dordrecht.

In 1947 werd geconstateerd dat hij lid was van de 
C.P.N. en abonné op "De Waarheid". In 1948 hing, in verband
met de verkiezingen, een raambiljet van de C.P.N. voor een

/ 
der ramen van zijn woning.

," 
1 Jj.. 4. Cornelis SCHAAP, geboren 12.8.1890 te 's-Gràvendeel, van) beroep fabrieksarbeider, wonende Kolfstraat 32 te Dordrecht. 

In 1947 -werd geconstateerd dat hij lid was van de 
C.P.N. en abonné op "De Waarheid". In 1948 was hij lid van
de E.V.C. blijkens een opgave van zijn werkgever. In Februari

; . 1952 bleek, dat hij regelmatig het orgaan "Werkend Nederland"
l ontvangt.----

Dordrecht 
1
,\27 Mei 1952. 

t ' 

y 
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OPROEP 
Daartoe aangezocht door een aantal Amsterdam�e werklozen en uit• 
voering gevende aan een besluit van de regionale werklozenconferentie, 
die gehouden werd te Groningen op 28 Maart jl., hebben de onder• 
getekenden, leden van de verschillende vakorganisaties, zich verenigd 
in een commissie tot het voorbereiden van een 

NATIONAAL WE�KLOZENCONGRES 

dat gehoud�n zal worden op 

Zaterdag 24 Mei a.s., in de 
Houtrustharlen te Den Haag, 

.... �-·I.

aanvangende des morgens 
eindigende des namiddàgs 

om 

om 
10 uur 
8. uur

en 

Dit congres zal zich bezig houden met de zorgwekkende toestand, waarin 
de werklozengezinnen verkeren, die moeten rondkomen van de geringe 
verdiensten bij d,e D.U.W.; de ontoereikende O.B.- of S.B,-uitkeringen, 
terwijl de jeugdige werkloi;:en 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., welke 
aangewend moeten en k1,1nnen worden om iri de onhoudbare toestand�n 
van de werklozen verbetering te brengen. 
De commissie ·v�n voorbereiding is voorts 'van mening, dat het congres 
zich tevens moet bezinnen over de vraag op welke wijze de werklClzen 
weer aan de slag kunnen komen. 
Ofschoon door seizoeninvloeden het aantal werklozen in de afgelopen 
weken enigszins is gedaald, bedraagt het aantal· wèrkloze':rf thäns. ·re�qs '. , . 

. 68,5 % .meer dan op 1 April van het vorige jaar. Er is echter voor 
hen allen werk genoeg. , 1 

De. co�issi� van voo�bereiding beschouwt ·het nationale werklozen•. 
congrès als een voortzetting van de toenemende werklozenacties · die 
zich overal in den bmde ontwikkelen. 
Het congres heeft echter teven/ ten doel om een · dringend appèl te 
richten aan de Nederlandse vakbeweging om door een gezame'{l,lijke 
krachtsinspanning de ,'.\\'.erkloo�heid te yer�rjjven. 
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De c�mmi,:,sie verzoekt alle werkloze11, zowel steuntrekkenden als D.U.W.• 
arbeiders, om terstond voorLereidingen te treffen 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. 
Ook de vrouwen worden opgewekt om deel te nemen aan de voorber�iding 
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 LOZE N!' 

Op de 24ste Mei met duizenden naar Den Haagt 

I 

Bewijzen van instemming met het nationale werklozencongres en 
-berichten · van deelneming te zenden aan het secretariaat van de
commissie: De Wittenstraat 15511, Amsterdam-W.

De commissie van voorbereiding:

A�.B�rghuis, 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, Emmererfscheiderveen
P. Zwiers, Emmercompascuum
G. v. Oosten, Nw. Weerdinge
J. Laurens, Musselkanaal
H. Schwertmann, Finsterwolde
C. Berend, Beerta
Chr. Baars, Zaandam
K. Bartels, Zaandam

/ 

---· H. M. v. �d. 'Polder, Rotterdam -1-

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. Heytink, Haarlem
H. Ooyen, Haarlem
S. J. Otter, Haarlem
G. Jenner, Haarlem
Th. Berthauer, Amsterdam
Van Eck, Amsterdam
W. de Wit, Amsterdam
A. Adriaa.nse, Amsterdam
G. Schoenmaker, Zaandam
s. van Houten, Zaandam 

WERKLOZE ARBEIDERS VAN DORDRECBT I 

' 

De belangrijkheid va,n het werklozencongres blijkt uit dit manifest.
Hed e nmid d a g  om 2 uur zal in de zaal.van Al'llERIOAIN - Groenmarkt 
te Dordrecht een vergadering van werklozen .Plaats vinden om tot voorlopig 
erk in Dordrecht te komen en maatregelen to bespreken, welke tot een 

goede deel.name naar Den Haag op 24 Mei a,s. kan lèiden. 
Namens het Rfdams Werkl.comit� is 'aanwozig,D,BONTEKOE., welke een korte 
inleiding houdt. 

De Initiatiefnemers: 
W,Kardinaal 
H.v.d.:Pol

;r. v. d.Hoek 
c.Echaap

•• 

•



Rt dams Werklozencomi té 
11W:ERK en ,BROOD Il 

.AAN DE WERKLOZE ARBEIDERS 
-----------

Waarde Vriend, 

Mei 19.52 

Op de Groningse werklozenconferentie van 28 Maart j.l. werd door vele 
werklozen uitärukking gegeven aan de wens om op korte termijn in Den HaEg 
een groot Landelijk Werk}ozenoongres te houden. 
Ons landelijk comité, bestaande uit vertegenwoordigers van alle vakorga
nisaties en ongeorganiseerden bereiden dit congres voor. 

OP ZATERDAG 24 IVJEI a.s. vindt,dit gro te congres plaats 
in de HOUTRUSTHALLEN te Den Haag en begint s'morgens 10 uur. 

Deelnemerskaarten á 10 ot. voor dit massa-congres en steunlijsten om op 
gemakkelijke wijze het reisgeld .tn te zamelen zijn verkrijgbaar aan de 
"'.tempellokalen in jullie plaats, bij .. onze medewerkers, 
ndien op een steunlijst .50 1a medr geld is binnengehaald dan voor je 

reisgeld nodig is, heb je gratis reizen. Het overige geld is voor onkos
ten van het comité. Iedereen is dus in staat zelf-reisgeld in te· zame-
len. ZORGT VOOR VELE DEELNEIVJERS ! RICHT ZJilLF EEN PLAATSE.LIJK COMITE
OP ! --------··· . 

Makkers! Dit congres houdt zich bezig met de slechte toestand van de 
136.000 werklozen waaronder DUW arbeiders en jonge werklozen die in vele 
gevallen geen uitkering ontvangen, doch ook met het opnemen V/3.ll ALLE 
werklozen in de nie uvve Werkloosheidsverzekering. De-Regering wil nu 
allen,, die voor l Juli we?kloos zijn uitsluiten •. 
Een fel protest hiertegen en het bespreken van maatregelen,welke het 
onmogelijk maken,dat werklozen tot 2e rangsburgers werden, moet in massa 
opkli.Q;.ken uit dit congres! 

MELDT JE .A,LS DEELNEMER EN MEDE.WERKER! 
Het Rfdams Comité 
11 WERK en BROOD " 
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No. V.14-1952. 

KORT VERSLAG van de op J& 1952 te DQr
drecht in gebouw "Americain" gehouden opénba_!'e 
vergadering, uitgaande van het RotterdäiÎÏseWerk
Iözëncomi té. 

r-voorzitter: Daniël Dirk Gerhardus Jacobus BOFTE
�tKOE, geboren 15.12.1908 te Den Helder, won. te 
�otterdam. 

Zaalcapaciteit: 4.4- zitplaatsen. 
Aanwezig: 13 personen. 
Stemming: vrij lauw. 
Toegang: vrij. -

Nadat Bontekoe de vergadering geopend had, sprak hij een 
rede uit, waarbij hij o.m. het volgende opmerkte: 

"Namens het Rotterdamse Werklozencomité ben ik naar 
Dordrecht gekomen om de Dordtse werklozen behulpzaan te zijn 
btj het oprichten van een werklozencomité. Vanmorgen hebben we 
bij de afdeling "Sociale Zaken" hier in Dordrecht aan de werk
lozen manifesten uitgegeven. De inhoud va:i deze manifesten is 
jullie bekend. 

K ameraden, de tijd is gekomen dat wij niet meer sprakeloos 
moeten toezien, maar wij moeten eisen stellen. De beloften van d 
Minister van Sociale Zaken ztjn slechts woorden. Hij zou immers 
zorgen dat het aantal werklozen op 1 tei 19 52 teruggebracht 
zou ztjn op 100.000. Het aantal werklozen is niet verminderd, 
maar vermeerderd met ruim 165. ooo. Vrijwel in alle dagbladen 
kunnen wij lezen over de werklozenzorg van de Regering. Deze 
zorg is slechts een uitlating met het oog op de aanstaande ver
kiezingen. Indien de Regering zich werRelijk iets van de werk
lozen aantrok, dan waren al lang de problemen opgelost. Men 
is echter gebonden aan de Amerikaanse politiek. Export heeft 
Nederland niet meer en de Amerikaanse goederen, die verplicht 
geimporteerd worden, zijn geheel voor de comsumptie gereed, zo
dat de fabrieken waar vredesproducten worden vervaardigd, ge
noodzaakt zijn over te schakelen op oorlogsproducten. De fabrie
ken, die hiervoor niet geschikt �jn, worden gesloten. Hieruit 
kan men nu reeds concluderen dat het aantal werklozen binnen
kort zeker 300.000 zal bedragen. 

Ttjdens het kabinet Colijn was de steunuitkering slecht, 
doch beter dan nu. In die tijd ontving een werkloze :fil . 12. -
per week en kleding en levensmiddelen tegen sterk verlaagde 
prijzen. Nu ontvangt e en werkloze in Rotterdam fl. 30.90 so ci
ale btjstand, maar de levensstandaard ligt 300 � hoger dan voor 
1940. Wij zouden dus moeten ontvangen 3 maal 12 is fl. 36.-, 
plus gratis kleding en goedkope levensmiddelen. De Regering 
heeft volgens haar uitlatingen wel plannen om maatregelen te 

"""""'.i.,,1,,1,1�n tegen de werklossheid, maar we moeten er rekering mee 

-houden-



/ 

• 

- 2 - DIETITSTGEHEIM. 

houden dat Den Haag langzaam werkt. 11 

Nadat de spreker nog verder inging op de toestand van 
de werklozen, vervolgde hij: 

"Wij moeten actie voeren. Wij hebben niets meer te ver
liezen en staan met de rug tegen de muur. Jeugdige werklozen 
krijgen geen uitkering. Moeten deze jonge mensen niet gekleed 
gaan en niet eten ? Hiertegen moeten wtj protesteren. Alle 
werklozen moeten aan de actifl deelnemen en daarom moeten alle 
werklozen deelnemen aan het ationaal Werklozencongres op 24 
Mei a.s., dat in de Houtrusthallen in Den Haag wordt gehou
den. 

Het grote bezwaar is: hoe komen wtj aan reisgeld? Een 
deelnemerskaart kunnen we allemaal kopen en zij die op de 
fiets gaan, hebben geen kosten. In Rotterdam geven wtj steun
lijsten uit om op gemakkelijke wijze het reisgeld in te zame
len. In Dordrecht ztjn er 400 werklozen en als er van deze 400 
30 of 60 naar Den Haag gaan, is het voordelig, om een autobus 
te huren. Als alle werklozen e en dubbeltje geven, is er Jt"eeds 
fl. 40.- verzameld. De kosten zijn vermoedelijk fl. 60.-, dus 
met behulp van s teunlijsten moet er nog fl. 20.- worden ver
zameld. Dit kleine bedrag kunnen jullie best bij elkaar krij
gen, door je vrienden, kennissen, bakker, kruidenier en melk
boer een kleine bijdrage te vragen. Ook de arbeiders van de 
bouwbedrtjven, die vermoedelijk binnenkort zelf tot het werk
lozenleger behoren, kun je een btjdrage vragen. Ztj zullen, 
als je het doel van de reis even uiteenzet, zeker een btjdrage 
geven." 

In de daarop volgende bespreking kwam uit de bezoekers 
naar voren, dat de meeste arbeiders afwijzend zullen staan 
tegenover de plannen, omdat velen mene� dat het een verkie
zingsstunt is van de communisten. Na veel gepraat wist Bon
teijoe evenwel te bereiken, dat elke bezoeker een steunlijst 
in ontvangst nam om daarmede reisgeld te verzamelen. 

) " 
Bontekoe stelde voor om na de 24e Mei te trachten een 

L_Plaatselijk werklozencomité op te richten. 

Aan de Heer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te ' s-G RA VEJ'THAGE. 

Dordrech�27 Mei 1952.

\ 
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No.: 5193 

Betr.: F. LEUSHUIS TE ALMELO. 

Typ.D. 

�.,( 3Î ___ h,!J8;, 
,(,,o.9· 

"ó-S·
J 1--�------

"31 MÊI 11'32,', )i -àP1<TuT
-: ACD/yB 

AC / 190t &yj DAT:v-�-r.i
- · PAR: �t. 

J��--�Ji 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat Frederik LEUSHUIS, geb. 21-5-03, 

wonende te Almelo, aangewezen als de leider van de werklozen comité 1 a 

in Twente, tevens is belast met de regeling van de steun voor de werk� 

lozen. 

KB, 30 Mei 1952 
---,-·-----. 

QEEN AC lE zo,nder ovett�;, ;�et K,B.
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No.: 5218 - __. i
Betr.: BROCHURE "WERK VOOR ALLENV À_( t /J/O l)t9 -;.J 
Typ. D. J�-,�� f,..�. 

Bijgaand doe ik U toekomen een gestencilde brochu.�rk !oor Allen" 
No. 1 met een vers lag van de z.g. Textielconferentie voor volledige 
werkgelegenheid, op 10 Mei j.l. te Ensohede belegd. 
Het redactie-adres van deze brochure is: Robertstra.at 55 en het adm. 
adres Elshofplein, beide te Enschede+ 

KB, 4 Jluni 1952 .i 

Bijlage: 1 brochure 

,-----
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VZRGAD.!liRING Vi:RBONDSBaSTUUR DER E.v.c.

Van een op 12-5-1952 gehouden verga
dering van het Verbondsbestuur derE.V.C., 1\ff.H.�d va."l be
trouwbare zij·e het volgende korte verslag ontvangen. 
Aeienda 
l. �conomische Conferentie
2. 1 Mei
3. Werkloosheid.scongres 24/5 De-n Haag
4. Conf'erentie strocarton.industrie
5. Textiel con.f'eI"entie

Punt Jj 
BRANDS�N geeft een overzicht va.u de betekenis van de con
ferentie gehouden in pril te Moscou. 
Vertegenwoordiging door de �.v.c. zeer nuttig geweest. 
Kennis gemaakt met versc:1illende ;;erkgevers van r ederland. 
Hier waren er bij, dio van mening waren dat met de E.V.6.
in Holland besprekingen gevoerd moesten worden omdat de 
�.v.c. in verschillende bedrijven behoorlijke invloed had. 
Vooral de Heer .AP.tiLDOOR°t'î stond op dit standpunt. Ook de he
KEIZER. Met de heer D� VRDrn waren de ervaringen minder 
prettig. Deze is totaa.l + 4 uren op de conferentie aanwe-
zig gcw .est. - . 
Door zijn schuld hebben geen Nederlandse vertegenwoordiger! 
van de Werkgevers het woord gevoerd. Deze zijn op sehri�t 
gezet en aan het bestuur ter hand gesteld. D� VRI�S was de 
legatieleider� doch hee:f't deze taalt zeer slecht uitgè:voerd
Van Engeland was een zeer goede delegatie. Deze stond voor
al op het standpunt dat de handel met Oost;-Europa moest 
worden uitgebreid .• 
1,erkgevors van Holland van de Houthandel waren de e.v .c"
goed gezind. Met deze vele besprekingen gevóerd. 
Verschillende vrag�n omtrent deze conferentie werden ge
steld en beantwoord. 

Punt 2

81 Mei verga.derj_ngen hebben in het land plaats gevonden i� 
19.51. ilDit getal is in 1952 ver overtroffen. Op de me�ste vergad� 
ringen hebben het w-0ord gevoerd een spreker van de C.P.N. 
en een van de E.v.o.
In Hengelo en Jubbega had men bezwac.r tegen een spreker 
van de c.P" i. 
Amsterdam Y..an niet geslaagd worden genoemd. Daartegenover 
was Den Haag uitstekend. Vijf N.V.V.-ers in het ei comit, 
Een N.V.V.-er heo:ft zelfs het woord gevoerd. 
Openluchtme tings zijn zeer �uttig gebleken. 
Volgend jaar tijd van voorbereiding op langer termijn 
stellen. 
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) Punt 2 
In een aantal steden duizenden werklozenkranten verkocht. 
Het Lande�ijk comité heeft er 50.000 uitgezet. 
Conferentie 24/5 in Den Haag moet nog hard aan gewerkt 
wora.en.. Onkosten komen op + .'. 4000. 
Gekoerst wordt op+ 5000 dëelnomcrs W"aarVan: 
Amsterdam 1000 

-

Rotterdam en omstreken 1000 
Den Haag 1000 
Resterende uit het land. 

Punt Lj.. 

Strocartonconferentie niet te.best geslaagd. 
5.? deelnemers waarvan 41 .J:.V.C., 7 N"V.V. en 5 ongeorgani
seerden. 
Inl.eiding is gehouden door een N.V,V-er. 
Doel was 200 vertegenwoordigers bije-:n te brengen. 
:u;r · zullen in de provincie Groningen een aantal openbure 
vergaderingen worden gehouden voor bovengenoemde bedrijven. 
Gè.bleken is dat leden van. de Bond Chefova (E. V .c.) niet ge
noeg vertrouwen hebben in hun bestuur, dil.sin alle bedrijve 
zullen comité•s worden gevoz'IIld. 

Punt 2 
Textielconf'erentie is naar matig geslaagd. 58 Deelnemers. 
Inleiding gehouden door N.V.V.-er. Deze was zeer zwak. 
Discussie behoorlijk. 
Voor dit bedrijf zal vooral een nationale politiek gevoerd 
moeten worden. Trachten met erkgevers besprekingen te 
houden om gezamenlijk te werken aan uitbreiding handel met 
Oost-.t!luropa. 
IJ!:USHUIS (H.B. der Textiel E.V.C.) heeft reeds enige bespre
kingen gehad met .ferkgevers uit Textielbedrijven over de 
handel met Oost-�"uropa. 

KB, 7 Juni 1952 

[v°RIJ VOOR I\C'TiE]
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Betr.: 
Typ.E. 

AAN HB 
5271 
E.v.c.-ACTIE TE EDE

Uit betrouwbare bron werd vernomen, 
dat.er�te Ede een actie zou komen en dat de arbeiders al
daar op bosbouwgebied, zelf het werk in handen zouden ne
men. Tevoren willen zij zich met de Burgemeester van Ede 
-in verbinding stellen. Waar dit werk-object ligt is:·niet
bekend geworden. Het zal vermoedelijk in het begin van de
week 25 - 31 Mei 1952 zijn dat deze actie ingezet zal wor
den. Ongeveer 10 man uit Ede moeten hiervoor bij elkaar
zijn geweest, ergens in Ede (plaats niet bekend) •
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�:.- .t.� j.3/- y�5"0 
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! 12 JUNI e52

Äc�f-�� 
..../�._/,------ .,

Een betrouwbare medewerker, die het Werklozen-congres op 24-5-1�
gedeeltelijk bijwoonde, diende hierover hat volgende rapport in. 
Alleen het laatste deel van de inleiding heb ik gehoord en dat kwam 
hierop neer, dat overal werklozen-comit�•s gevormd moeten worden, die
onderling met elkaar contact moeten houden, om een lá.ndelijke actie 
te organiseren. 
Dit wil niet zeggen dat de plaatselijke actie 1 s niet gevoerd moeten
worden, maar juist deze actie's als voorbeeld te stellen en deze te 
koppelen aan de algemene eisen der werklozen. 
Hoofdzaak is de eenheid met anders georganiseerden te vormen, hetgeen
door het oprichten van actie-comitê•s bevorderd wordt. 
Men dient voor alles te beseffen, dat wij behoren bij de arbeiders
klasse, ongeacht van welke organisatie wij lid zijn. 
Deze wetenschap legt de grondslag voor de eenheid van optreden. 
Enkele duizenden zijn hier thans bijeen, om de eisen der werklozen 
aan de regering bekend te maken, maar indien de regering hieraan geen
gehoor geeft, zullen wij met tienduizenden terug komen, om deze eisen 
kracht bij te zetten. Na deze inleiding werd een pauze gehouden van 
een kwartier, waarin de discussianten gelegenheid kregen hun namen op 
te geven. 
Tijdens deze pauze ben ik de zaal doorgewandeld, om eens te kijken hoe 
groot de opkomst was en welke bekende figuren zich onder de toehoorders
bevonden. 
Het was vooral de Partij die goed vertegenwoordigd. was door hoge en la
ge functionarissen, H81 k GORTZAK, Jan HA.KEN en Jan SCH.ALICER, IDBEIN, 
Huib HOVENS, v. PRAAG, Ma.reus PLOOIJER, e.a. 
De EVC was vertegenwoordigd door Berend BLOKZIJL, Wim v.'t SCHIP, Ger
rit SCHOEN, RELlllERS, Wim WOUDENBERG, e.a. De opkomst was ook nu niet 
wat er van verwacht was, daar de hal lang niet vol was. Door de plaatsen
ruim te bezetten, gaf het de indruk, dat de zaal goed gevuld was, maar 
als de plaatsen normaal bezet waren, dan was de zaal ruim half-vol. 
Wat betreft de afvaardiging van werklozen hebben naar verhouding de 
Noordelijke provincies, zoals Groningen, Friesland, Drente en de Achter
hoek (Twente) de beste bijdrage geleverd, terwijl daartegenover de af
vaardiging uit Amsterdam en Rotterdam beneden peil was. 
Buiten het gebouw stonden totaal 17 autobussen. 
De Spaarndammer-buurt was vertegenwoordigd door 3 mensen, t.w. Frans 
BRUGGEMA.N, Spaarndammerdijk, v.d. BROEK, Nova Zemblastraat, c.w.s.R.s.

v. MOOCK, Houtrijkstraat, waarvan de eerste en de derde werkloos waren.
De A.B.H.M. had totaal 5 vertegenwoordigers t.w. HELMERS, BRAND, v. 
MOOCK, de JONG (Zaandam) en COENEN. 
Men moet dit congres alà volgt zien. 
De Partij haft tot taak zich in de massa te dringen, om deze in bewegi
te krijgen" 
Zij doet dan ook alles om arbeiders in grote getale bijeen te krijgen,
waardoor zij beter in de gelegenheid is haar idèo:ihogie uit te dragen. 
Indien zij als partij de arbeiders oproept bijeen te komen, heeft dit 
geen resultaat. Daarom worden andere middelen te baat genomen. 
Een der belangrijkste is gebruik maken van grieven, welke bij de arw 
beiders aanwezig zijn en deze nog een beetje aan te dikken, W-ci.ardoor 
bij de arbeiders het idee postvat, dat de mogelijkheid aanwezig is, de
ze grieven zo spoedig mogelijk op te heffen. 
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Partij-genoten, welke in een bedrijf of D.U.W. werk zitten, krijgen 
opdracht, de arbeiders naar hun mening, over bepaalde grieven te vra
gan, om daardoor te weten te komen, hoe de stemming is. 
Begrijpelijk, dat bij een gesprek v§n arbeider tot arbeider geen of 
weiniglfve:dtrouwen aanwezig is en er makkelijker een geest van verzet 
te kweken is, welke nodig is voor de volgende stap. 
Degeen, die de eerste steen heêft gelegd, stelt de partij op de hoog
te van de situatie. 
De pers zorgt door haar berichtgeving, dat de arbeiders gesterkt wor
den in de geest van verzet, door het te doen voorkomen, dat de arbei� 
ders zelf in staat zijn, hun lot in handen te nemen. 
Er wordt gesproken over de noodzaak, dat er een comité gevormd moet 
worden, wat z.g. op zichzelf staat en alleen voor het bedrijf of D.U.W. 
werk geldt. 
Is zo'n comité tot stand gekomen, is het weer de pers die zorg draagt, 
dat het comité autoriteit onder de arbeiders krijgt en worden de ar
beiders opgeroepen achter hun comité te gaan staan. 
Bepaalde grieven worden aangegrepen, om het comité aan het werk te 
stellen, door het vormen van eisen, welke aan de directie worden ge
steld, meestal zijn dit eisen, waarvan vaststaat, dat deze door de 
directie in overweging zullen worden g�nomen en waarover besprekingen 
gevoerd kunnen worden. 
Is het zover gekomen, dan is het met de zelfstandigheid van het comitl

gedaan en worden de verdere richtlijnen door de Partij aangegeven, welke 
haar parti·jgenoten opdraagt, wat zij te doen hebben. 
Het is alweer de pers, die voorlichting en ruchtbaarheid geeft en de 
raad geeft, om zich met andere comité•s in verbinding te stellen, z.g. 
om des te groter kracht bij te zetten en de eenheid van optreden te be
vorderen. 
Tevens worden de anders georganiseerden tegen hun besturen opgezet 
door buiten hun organisaties om zelf te handelen. 
Partijgenoten en E.V.C.ers moeten zich aan de parolen·van hun leiding 
houden. 
Anders georganiseerden moeten zich tegen de parolen van hun leiding 
verzetten. 
Het is duidelijk dat zowel de Partij als �e E.V.C. zich het monopolie 
van de leiding toeeigenen. 
Openlijk kan zij zoiets niet doen, daar zij dan geen kans van slagen 
zou hebben. Vandaar dat er een andere weg gevolgd wordt. Deze andere 
weg is het voorbereiden en organiseren van congressen, waar door de 
comité•s de verschillende grieven samengebundeld worden en met politie� 
ke eisen verenigd. 
Om het zo democratisch mogelijk te maken, worden andere organisaties 
zoals N.V.V., K.A.B. en C.N.V. uitgenodigd vertegenwoordigers te zen
den, ondanks de wetenschap, dat hieraan geen gevolg gegeven wordt. 
De gehele organisatie van zo'n congres is in handen van de Partij, wel
ke op haar beurt door voorlichting aan de partijgenoten comit�-leden 
zegt, wat er gebeuren moet. 
De verzorging van zo'n congres, zoals huren van zalen, aankleding, orde 
van vergadering, discussie en be�twoording, is van te voren geregeld 
en aan het einde geeft het congres· zijn goedkeuring aan de motie, wel
alle eisen bevat, welke de Partij heeft voorgesteld. 
Tijdens zo'n congres zorgt de Partij, dat zij overal op rekat, door be
kende kopstukken te sturen, welke door hun spreekbeurten de vergadering 
dusdanig in hun ban hebben, dat alles precies verloopt, zoals is uitge
stippeld. 
Bij het sluiten wordt de suggestie gedaan, dat dit een goed geslaagd 
congres is geweest en de afgevaardigden de weg hebben vastgesteld, wel
ke gevolgd moet worden, om,de gestelde eisen te verwezenlijken. 
De pers zorgt voor eeniuitvoerig verslag en legt de nadruk op het 
feit, dat de eenheid op dit congres tot stand is gekomen. Maar er ziJn 
vele arbeiders, die niet voldaan zijn, of het niet kunnen verwerken, 
door de stroom van woorden, welke over hun hoofd is gegaan, of in de 
mening verkeren, dat er discussianten zijn geweest uit het N.V.V., K.A.B. 
of C.N.V., die hun besturen hebben aangevallen. 
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Indien er arbeiders zijn uit de Unie-organisaties en vooral K.A.B. en 
C.N.V., dan hebben deze zich bepaald tot luisteren en nemen geen deel 
aan de discussie. 
Het is niet zo, dat leden der Unie-organisaties zelfstandig optreden, 
dat heeft het conflict met de reders en vissers bewezen. 
Met het opvoeren van deze comedie-congressen worden geen resullaten be� 
reikt, als er geen tegenwerking in de weg wordt gelegd. 
Anders is het, indien door bepaalde maatregelen moeilijkheden -«orden 
veroorzaakt, o.a. door verbod van demonstreren, of anderszins, daar 
dit juist wel resultaten voor de Partij afwerpt. 
Deze kan dan een beroep doen op de publieke meningen, beschuldigingen 
uiten van ondemocratische handelwijzen. 
Het congres in de Houtrust-hallen is daar het bewijs 

KB, 11 Juni 1952 
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AAif.7E,HG: 1 5 Per:.:i onen. 

Ph. Bos, ceboren J0-11-1�1,:., voor:ütter, 
II. Rndi:x, 7cbor'3n 3'-'.�-1'..:15, ::;ec:r .;u 1 r::.-, 
A. � rlen :!Jer.:;, ._;;otorsn 14-3-1' . 25, s::-·1·c::r;T,
R. Kleill!!lan, 0° torrJn 1-6-1=:07,
H."'!!. Y.§E_d� Pol, .'.:;:.:lloTsn 2-10-1'.21,
J. IIoff,' c;cborcn 16-4-1S1'.,,,

\ � !Jan �, cc boren ��7-1 :·-1 UJ'.), 

•. . r.• 
.:.. ....... 

· Th.J. Koek, .zr:tor'Jn 2,t-,...-1�')�,
H.J. Dussinl:, .:_;,;boren 5-10-1'"' 13,
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.( W.H. y • .Q_. Kamp, ceboren 18-5-18';5, (;... �.�.:_.) 
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X. \A. Oostervelè Sr., �obo:i:,::m 10-S-1S06,
( IJ.I3.G. Cra:::nen Jr., ,_;cborr.3;, 1'.J-4-19"0.

De voorzitter ]3os o. r:)n:· '": , · e v3i�,:,; dr;rin 
"lTamens de li' v-c- 11°0·[; i· ', -;T,11-: ·"" -:,11 -:. 1, :�- -r . ,1 ,_ · .,., ., ' o ...., • • • .. .., � -- () v� ...l......, l-� - ..., J. - " - • � � -- - !. • 

In deze vergaderinc.: zal k2c1. v--n i.�c:1 ·'}er.-- ee'.1 nr1dcr ov--:r;.�_c h :: 
� .\,,. T'I ove (1° c, ·tr�� '.J t .. :"'f -.-,1- -zr, 1 -�•. ,....-..,, • . T"tf:) -'· 

1 

• uc c.. r e o 1 .• u c _en .JOCl, .. �0 �. ··-·· i,1 v ... . . ..;., ., ·- " 
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Wij hebben natuurlijk hiertegen ten ,,terkste e;eprotest<ë),-i.::.1
,:. 

Toen h� geeh bepaalde reden gaf waarvoor �e E.V.C. de ateurr 
ontnomen is, heb ik hem ze:J._f het antwoord mac,r ge0,3ven. Sn ik 
heb eezeccl dat h1j ·ait uti.t naarn deed van de .A.nerikaniserin,: 
van Nederland, van de fascistische overheersing in Nederlanü 
en dat ,hij in aansl.ui tins op het .Ar.ibtenar :nverbod en C::.e 
Schutshaftwet en van andere dingen ook ons de steun hee�t 
ontnoI!l.en, waarbjj die erg 1.·-v,aad werd, rood werd, n:�èic ':erd 
en probeerde er zich van af te maken. De conferentie heeft ook 
niet langer geduurd als drie minuten Geloof ik. 

].if,lar, kameraden, het i'l natuurl�j1: goed wanne'.Jr ·�:·.; 
met zo'n vent onderhandelen en het is 001: goed e:jL., ·i1:] :.1e:::. 
binnen enkele jaren afzetten. ïTatuurl:jk. :,1fü,r h:::t i3 no:: 
veel ·beter· dat '.vij me� een �oed oantc.l kf-'.,1oraden ca::m de,'OL
streren en protesteren. Dit is een zaak v:_:,n de led-rn en niet 
alleen van de besturen. 

Onze kaderleden, vooral noet1n zich in deze actiev•r 
gaan betonen • .Als je onder de andere werklozen steat, LoGt 
je discussieren. Dit gebeurt nu door de leden tie noJ nic� 
veel ervarin,3 hebben, ter'.r::l �.e km:1er.s.Jc-n :li:; :'l .jaren in 
de bewecing zitten verstek laten 6aan, ter'7�jl een l:e:ler2 .. ,d 
als Speb een hoop lwnètekeningen hêeft verzameld. De ouèe
rotten leven aan·de kant staan en men:den zich niet onJer 
de anäere \'lerl:lozen. 

Kumetraden, ·.vat moeten ril� nu ga8n a.oen. ever een paar 
weken is er een gemeenteraadsvcr�o.dcring en op deze vor_"�'H"lerin�· 
zullen v.l.j het een en ander aan de orde noeten st"!llen. 1: �:- r 
dit noet niet zo zonder ueer met een gesrrek, nee, hi,r :oet 
trar:malnnt gemaakt· ·.:orden. En het lic;t nu aan ons, zonls '.'i�j
hier zitten, dat wij die actie sterk maken. i;v� r:100.

'-

, :;o�\�on 
dat ·:;e zoveel mogeli,;k _handteke aingen versaIT.elen om cl8�8 [,,' n 
de burgemeester en de leden van 2e r�ad toe te zenden. 

Wij moeten onEJ voorr.ü ni.ct afzonderen van de a11c.0re 
-Werklozen. Juist onze kad.'.Jrleden heb1Jen rJ.i t juist wel gedaan

en zij moeten nu :ma8r eens ze00en na8ro1rr zi� d2.t verzui::rr...: hzibben. 
'Wl!t deze kwestie betreft ben ik nu wel aan het eind. I�: zou 
graag nu de discussie hierover horen.! 

�= 
"Zijn er nog mensen die daarop in willen gaan?" 

(Lanedurige stilte). 

..__ 

11 Is er dan geen mocel:)cheiu om deze pl2nnen te ver
wezenlijken 1 11 

(Stilte). 
Van den �Nrg:
- - '� ou, kameraden, even t0r verduidc 1:jJ:in,:. Jullie
moeten openhartig ui tspre1cen Hat je van J.ie zaak denkt en hoe 
jullie denken dat het auncep3ld moet ·.:olKlen. 

. Dan de kaderleden, b.v.· Ja:c'.p ::athans, die. knn toch 
v,elvertellen ·waarom hlj r.rel enkele lit::rldte1:eninc;cn ver:;a 1eld 
h�eft me.ar geen leiding heeft .::;eceven aon de overi;e k�T.!leraè.en. 
Dat is toch de taak van on3c kuderleJen. H� heeft dit ver�uim�." 
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J. natha:ns:
"Daar kan ik dit o�> zeggen dat de E.V.C.-ers zich 

jarenlang hebben geïsoleerd van de overige werklozen hier 
in Arnhem. Dit is een.grote fout geweest en daardoor s'taun 
wij eigenlijk als vreendelincen tussen de overige werklozen. Wij 
moeten dus beginnen ons eens te maken met deze kameraden en 
onze schroom te ove111,7innen om daardoor te kunnen sureken met 
deze lrnmeraden en hun_ vertromrnn winnen. Dan zullen we moe ten 
komen tot een meer str'.jdvaardic optreden, waardoor aon deze 
zaak meer ruchtba2.rheid ·.-1ord·� gegeven. 11 

Bos: 
"Zijn er nog raeer kameraden?" 

Hoffi 

"Ik stel voor om een schrijven te richten aan B.& ·;.r.

om zo langs democrQ1'ische ·;1e{!, ze uit te lokken on ons ant',1oor<l 
te ceven eri ze zo te dvlincen te zeggen waarom deze maatre0el 
genomen is." 
Van den perg: 

'Door Heyink is reeds een brief gestuurd aan de 
Di.:recteur van Sociale Zaken. Deze schreef hem terug dat 
op last van B.& w. de E.V.C.-ers als ongeorganiseerden 
moesten worden beschouwd en dat wij ons dus verder raoetcn 
wenden tot B.& W. We moeten ons dus in verbindinc stellen 
met de Wethouder van Sociale Z�en en met de Burger2eester. 
Vle zullen dus vveer nnar h0t gemeentehuis moeten. ie moeten 
dan zoveel mogel1j1r handtekeningen verzameld hebben. Daardoor 
kunnen , .. e de zaak met meer nadruk behandelen. Het is dan ool< 
zaak dat op de publieke tribune bjj de raadszi ttin,l in de 
kon.ende weken toVv.el I!lOgel1jk mensen zitten •. Ik stel voor 
om na te gaan wie in het bezit zUn van ltjsten voor het V8r�o
melen van handtekeningen. Deze mensen moeten worden bewerkt 
om or voor te zorgen dat ze doorgaan met het ·inzamelen van 
de h,1nc1tekeningen. 

Kameraad fîathans heeft gezegd dat \T\j · ons van de 
overige •t,'erklozen hebben geïsoleerd en daar heeft hjj vol \:or C'"l
gel ;�1: aan. -;in,; z"ijn in ons E.V. C .-kantoor getrokken en hebben 
ons niets meer gele,:;;cn laten li:::;gen aan de andere Yrerklozen. 

Vorige week was er afiesproken dnt wU Zaterdag naar 
de Buri:;emeester zouden gaRn met een deputatie. Kaar·diegene 
waar we van verwachten dat zjj komen zouden, waren echter niet 
aanwezic. Oo�;: kameraad ::rathans niet. füj deze gebeurtenis h2.d 
hij toch zeker aanr:eziG moeten z'jn. 

Ik geloof ook dat er afgelopen 'Joensda3 bij het steun
lo�3al nietJ ia csdnan. �e eann onz� centen halen en g2an den 
zo vluc mogelUk weer weg. Dit is niet go0d. �e noeten met 
ze praten. z:;:k near Jubbei::;a. Daar loo:Jt nu geen enkele ·:l8rlc
loze meer rond en dat komt door c:e actie van do arbeiders zelf. 
Otte: 

"Voorzitter, ik heb nog geen kaart gehed om m'n vacnn
tiebonnon in te •.dsse·lon." 
Van den Berf": 
-- - "Ac!î, bes:lreek dat even met èl.e pennincneestcr Otte". 

Bus:Jinl:: 
h'1.augt over de late convocerin.: voor dJzo ver _;nc1erini:;. 

Als Vle succes willen hebben in deze actie, zullen we ;aoeten 
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zori:;en dat we meer nensen b:j ell:aar krijt":"en. Zelfs de leden 
van het èoor ons gekozen werklo.:::;enconi ti zijn v::h12vonè niet 
a211':';ezi5. IIet is.wel de bccloelin._:; Oï:t lwndtekenin5en ven

iedereen te verzanelen en niet o.lleen van de �erklozen? 
V"m den. Berg: 

"De raadsverg2èerinl;· is O.J 9 Juni, dus het wordt �mrt 
da.c;." 
nussink: 

11 '.'le moetc�1 zor.:;en do.t don de- tribw1es cevu_ld z:jn. 7/e 
moeten laten zien <.lat de !!.V.C. een str·;c:1:urc organisetie is 
on zodoenLle het arc;m,1ent d,it c.15 �. V .C. ceen erl:ende 01\�, nisa.tie 
is, teniet te doen. �e uooton l�tan zien dat dit niet 3lleen 
een zna� van de E.V.C. io naar van de �eheie arbeidersbe�egin3." 
Radix: 

"Er zjjn nu elf lijsten.uit{.;ezet. 11:: zal nu nog een
s te 1 lijs ton maken en c13n lcunw=m è. ie 2. s. DinGè.ac; bij het 
uitbetalen yan de ve.cantiebonn':)n ',ïorden ui t L� ·zet; • 

We zullen nou een men moeten ann,-r°'zen die de orc;ani
setie o, zich nee�t,voor deze l(;ten zor� drrait." 
Van èen Berg: 

"Kameraden, op 29 Hei is er ver .. ):clerin.:.; van l3. ':: ·.7. Ds.n 
noet ons verzoek al binnen z·�n, vri ll0n ·ïe het op 9 Juni no.3 
in c'ie raad hebben. Het zou 1_:'l. i. be ter z·.!n OL1 het uit te stellen 
tot de volgenQe vergadering die op 30 Juni Tiordt �o�ouden. �k 
vind de tUd van voorbere�dins wel erz �ort en het zou wel beter 
z'.jn alr1 wij het eind Juni doen. Kijk eens, \-:annoer er dus een 
klein aantal; handtekeningen ko. ·t, kunnen 'lre er ook mee be_;innen, 
maar ik geloof dat het voor dot stelletje, dat in die ra�:id zit, 
de groep van P.v.d.A. of K.V.P. of wat da�ook naar zit, plus 
dat zaakje vau Burgenaeater en �cthouders, Jat op de hoocte 
gebracht moeten worden van d-; 1·:sten net handte1:enin0en. · --·e 
noeten een groot aan.tal 1·joten heb•,en, b.v. 25 li�sten c'ic vol , 
1'100 ten konen. Dan kan ik eisen en zegger:, d-at zijn levende 
mensen, die eisen dat de.ze ma,'"'tre .;el wordt teru._ggetrokkcn.
Dan lru.nnen we ook organiseren Vf.!n kar-i.eraden die naar de pu
blieke tribune gaan. Dit moet oo::: .een à.e,!onstr:1ti8 worden • 

We moeten Woensc1ag a.-s. (28-5-1952) net de 1·Jsten 
gaan werken bij Sociale Zaken (b�j de uitbetelin: steungelden). 
:En do.n L1oeten ..,.,e ;aan praten met de wer�:lozen. ;.;:et :=ille::[vl, 
net E.V.C.-ers en anderen. Als je een p:::::i.r niet-E.V.C.-ers :üet 
stm�n, I!lO�t je er op een r1jtje omheen �aan sta:-:n. 

Dij het verzar.ielsn van èe h3n;Átc::,rnincen b!j Soci:::.le 
�-ken, noeten de an�ere kencraden helpen door te discussieren. 
:Jo.n l:un je er donder op 38 :,:::en, det r,e succes hebben. Kamera:-:id 
Esne\er lW�nand, geboren 29-10-1090)heeft b.v. 25 handtekenin
�en vcrsn�eld raaar h� uoest OJ z'n eentje na r binnan en �e 
res J� bleef bui ten stcan. Km.:ieraad Iûeinman b.v. die discus:;ieort 
waiinecr hij o� het bom,::erk van 11et station st.aet :iet ue ::tede
arb::ië: r.s. En zo mo0t 1:1et. :.:oEJr 11·: staat daar alleen en daar
door kan de discussie nooit zo'n breed resultaat hebben�ls 
wanneer hij 11et t,·ree of drie kanera(en stond. �fot raoet niet zo'n 
ille0:: ,.11 zaa}:j e ·worden, 1.1a�1r we 11oeten vrijuit naar bui �en 
prntun. '7e moe �en nu huisbezoe�rnn �:oen en onze leclen o ·;el:::.:e:i 
o:.: in .::;reten .�;e t::ile Je lrnme nclc ve 1\..:;nc: crin_:; bij te ·:: ,. :1en," nLhs 
Van d:m Ber,;.
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De voorzitter Bos is ook van mening dat de E.V.C.-8rs 
nu toch moeten zien darër nu een tijdperk is gekoa.en or.1 wat 
meer voo:r de dag te komen. Er is nog te veel anc;st. Deze en::::;·'; 
moet er uit eii er moet wat meer strijd::;eest kom.en. Een �e:!.:::ere 
mate van zelfbeveiliging kan �oed zijn, J:J.aar wjj moeten toch 
eens in de actieve strjjd komen! 
Van"den �Ïkg: 
- - nieen dat v,jj toch zeer zeker onze beveiligin:; in 
acht m.oeten.neoen tegen directies van militaire objecten, 
tegenover de overheidsinstellingen, maar als arbeiders 
tegenover-arbeiders moet dit niet gebeuren. Wjj zijn geen 
partij. en wU zjjn ook geen verkiezingspart�. Maar ik geloo� nel

dat juist 'in dit jaar, waarin belangrijke verkie zin.sen pla-ts 
· vind.en, j·e kunt niet als E.V.C.-er zeggen, je moet op die

:partij stem.men, maar we weten ·•;.Jl dat een Oosterhuis en een
Suurhot de woningbouw stacneren en alleo doen om o.e huur
verhogiJJ.g in te voeren. Toch moeten '<i.:.: <lv arbeiders uit het
net van leu�ens haien en ze op al de fouten van de renction-

- naire partjjen wjj.z-en. Onze leiding zal de Arnhemse werkloz.en
in beweging moeten-brengen."
Radix&

Stelt voor om nu eeri :r.i.an aan te ·::'jzen die de 1 ;_;sten
en ha.nê!tëlceningenactie op zich neellit, d::1::.i.r er andere niets 
van tereoht· komt; 

' 

Buseink; ., : 
Vindt liet maar· het beste om de actie te richten op 

de raadsyer.gadertng van 30\ Juni. De actie moet goed en 2;rondi ·
voorbere;td zjjn. 1 . , 

- -
e ei-om dat de ljjsten ui terl:Jk 18 Juni in m•jn bGzi t 

Van den B
�

r ·: · .,.

moe ten .ziJn, aar er op 19 Juni verg�:dering van B • .::: 7:. is waar 
de lijsten' moeten worden ingediend. :ï:k stel dan ook voor ora 
op 5 Juni á.s. weer te vergD.deren en de k:a!!leraden door huis
bezoek Jbp te v,ekken om deze ver6nderin__; bjj te VJoncn." 

t ,. 

Na.he.en.en·weer gepraat komt men tot de beslisoin3 
om· op 5 .Tu'.n'.i a.1:l,., een algemene ledenverJadering van de E.V.C. 
afd. Arnhem te houden. 
Van den' lerg: · . · 
-

-
oudt dan nog. een inleiding over de pl�n-brochur1. :·:'j

goochelt hierblj op zijn ge brui l�cl ,;,rn v:ijze met c�jfers eri fei te:i 
en weer .. op zodanige wijze dat geen mens het sna:r;it. 

S:pr. wekt op om meer tot al!lti8 te konen. --;;r moeten 
w�rkobjecteri. gezocht worden, b.v. vcrb'.:!terin,: vcrn c"e ·�uissense
straat. Men moet terreinen gc�n egalissren en tl�n na�r de 
Burgemee$te;r gaan om te ze,::;6en dat er ':1°rk is en dot :iet __;el-:: 
er ook moet komen; 

"De'..planbrochure noet onder de nasna worden ,;c"'brocht. 
we· moeteri. alles doen om zoveel mogel:jk van deze brocl:u:.�s .te 
verkopen. Ook in.Ar?hem zijn vele Iilogel;_;::,-J1eden" aluu.s s.?r. 

· "Nou, mensen, ik hoop dat we het allen,.- ·:l
benne11

•

•' 

,3r nee eens 
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• Ik moge U hierbij �r�en afsch · t
t brief" gericht aan D.I-Terema (geb: l9-8-1905 won: te 

<tam, welke luidt alsvolgt: 

W.M!

Reeds geruime tijd is het plan van de E.v.c. voor 
1'lonin8en en welvaart in Uw bezit. 

Gaarne ontvingen wij van U de volgende gegevens: 
a. \Jat is door. Uw afdeling afgenomen?
b, \Jat is er verkov-ht? 
c. Hoe gaat de verkoop?
cl. Op welke \•Jij ze worden ze verkocht?.

Stuur ons per omgaande bericht. 

. 

liet Kam.groeten voor 
het H.B. der Atek 

-

OP KAART 

ACD/.Ii! � 
D�T: 1'h-s1. 

l'AR: �I 

u.veenvliet

Op de enveloppe stemd het adres: noldenzaHlsestraat 
Enschede" vermeld. 

I,D,Oost,G�ngen,7-6-52 
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Uitgaande van het "Utrechts Werklozen Comité 11 werd op 
3-6-52, des namiddags ten 2 uur, een openbare vergadering
van werklozen gehouden in de bovenzaal van café "De Beurs11

aan het Vredenburg te Utrecht.
De vergadering werd bezocht door plm 15 personen en de 

bedoeling was, verslag uit te brengen van het besprokene 
op het Nationaal Werklozen Congres, dat op 24 Mei jl ge
houden is in de Houtrusthallen te Den Haag, 

Secreta�is van het Utrechtse Werklozen Comité is: 
GERRIT VAN DEN DOLEWAARD, geboren te Utrecht 27-2-94, 
gouwvakarbeider, wonende Middellaan 4 te Utrecht, aan 
welk adres tevens het correspondentie-adres van dat comité 
is gevestigd. 

Vorengenoemde vergadering ving te omstreeks 2.30 uur aan 
en door middel van verspreiding van gestencilde pamfletjes 
was hieraan tevoren bekendheid gegeven. In die vergadering 
werd het woord gevoerd door een zekere J. van Oosten en 
De Mol, die vermoedelijk identiek zijn aan: 

.. JAN VAN OOSTEN , geb. te Maart"Snsdijk 3-11-26, wonende 
Paramaribostraat 54 bis A te Utrecht, en 

x.la KARE� DE MOL, geb. te Zuilen 5-4-32, wonende Bandoe:rgitraat 
'"Y24 bis A te Utrecht. 

i.-�- Door hen werd, nadat zij een korte verhandeling hadden 
gegeven van hetgeen op het ijationaal Werklozen Congres 
was behandeld, gewezen op de steeds grotere winsten die in 
de bedrijven worden gemaakt, terwijl de werkloosheid steeds 
grotere vormen aanneemt. Vooral moest stelling worden ge
nomen tegen de a.s. huurverhoging van krotwoningen, ter
wijl er bij de rege:cing op aangedrongen moest worden, de 
handelsbetrekkingen met Rusland en andere Oostelijke lan
den op te nemen en uit te breiden. Aanbevolen werd, in 
dit verband samen te werken met en steun te zoeken bij 
de middenstand, Ten slotte werd nog lmloten een werklozen
krant te gaan uitgeven en werden medewerkers gevraagd om 
dit besluit te kunnen uitvoeren. Na enig dralen gaven 
twee der bezoekers zich voor deze taak op. Hun personalia 
zijn nog niet bekend geworden, Ongeveer een uur na de 
opening werd deze vergadering reeds weer beëindigd. 

GEZl 
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�kkera: 
Hierbi.j 'herinneren wi:j Jullie nog eens aa.n de ver 

gaderin� welke bedenmiaa.a�,Maanda� 9 �uni.wordt gehoude� in Prins Hend 
aan de StoO'V'eatraat en welke is uit�eschreven voor alle Amersfoortse W 
lozen.�a.nva.n� 2 uur. lJe a�enda vermeldt; 

1:versl� van het Nationaal Werklozenconq:rec door een A151ersfoortss mak 
2. Vormin,;i: van een def'ini tiet' Amersfoorts Werklozencomi te"

.3. Stioqtini:i: van een a.dvieobvreau voor alle Werklozen en hun gezinnen.

'Bli,jf niet thuis zitten te mokken,want het wordt voor 
elk dubb�ltje knokken! 

Ile Amersfccrtse delegaUs" 



• 

��t 1s le,n�s deze we� dat de AmerefM·rtse Deleira.t:le Ya.n Werklozen ,die het 
Na.Uonaa.l èongree t'e<:?:en de ·werklcoeheid in den Raag bijwoonde ,zich met de 
'bes1ut ten va.n dt t Con�res I tc"t alle werklozen ter plaatse wendt teneinde 
een massale. a.otie te ontwil�kelen voc..r da volgende dring:ende eisen� 

1. Het ins tallen va.r.1. een a'bsoluut on ts la�verbod.
z. Vat aobeppen va.n vo llediqe werk�eleq:enheid door,

a. ui tvoerini;: van zodani�e woninq:-en �cholen'bouwproesra.mma 1 9 

dat alle bouwvakarbeiders tewark&!'.esteld kunnen worden. 
'b. uitvoerin� 'f'an de plannen ·t.a.v.á.e ontwiki-celin,i: der aohter

�ebleven �ebi eden in ons land. 
·c. verci:rotin� va.n de verbruiksc;,:oederenafzet ,wat bereikt kan worden

docr locmaver'hoq:in� ,verla.�inc,: van de lN·n-en omzet'belastin; op de 
daq:eli.ikse 1:lehoeften met l millaird �ulden per .jaar en verdwij
nin� van de z.C?:.n,consumpvie1:leperldn�. 

d. 'het we�emen van de 'handela1::lelemmerir.1�en met de Sowjet-Unie, Cbina 
en de (lostev.ro�eese landen ,;te� verkri.j�in� van betere handelsbe
trekkinci:en met deze sta.ten.! 

3.In�a.a.nde 1·-Tu.li het ver�trekkep. van uitksring aan A.LLE werklozen,o
vereankomstig; de ncrmzn irastc:z:3steld in de Wa.chtiseld-en Werkloosheids
verzekerinci:.

4. Verho�inci: van de r>.R,-,S.'.8.-o.d.uitkerin�en met 10% en opname van
à.llen in d3ze uitkering die "Jil'IF.1' in aa.nmerkin� komen voc-·r uitkering
krachtens de Wachtci:eld en Werkloosheidsv3rzek0rin�.

5, Pet niGt verplicht stellen van D;rJ.W.-arbeid �ed.urende de uitk-3rin�s 
periode krac�tens de Wacht�eld en We:rkloc·3heidsv'3rzekerinis. 

6. Verhogin,i: van de stop-en g:ronq,lomen bi;;) de n.u.w.met 10%.
?. Vollediie c�mpensaties voor de premies,die betaald moeten worden

vot·r de �tltJ;;-e?�- �k.loo�b9.tdirrerzekerin�. 

'l'eneip.de deze acti as tot C::'.:t ,vik-'"elin� te � .. �en ,is ��t nocdzakeli jk d1;,-t 
a� �,t.J.ozen 0n D.U.W.arbeiders zich vereni� i..lJ. _pJ.a�tseli.jke comite 1 s 
.ille alle bet.rt>k�en arbeiders kunnen -omvatten. Tuze oomite":, zullen directe 
aandacht moGt·3n scbenken a.an de d.acpli:jksc belan1pn van de we.rk1ozen en 
D, u. W. arbeiders om middels nau.wg sam0nwGrkinQ'. met werkende arbet·"-Ea.t"5·,mid-

• denst8.!rl ers, kleine boeren e.d.vGrbGt,erin'? in de al<semene toestand te·"'l!l,�ng
en. Ook hescbouwen wi.1 hGt als G3n <?:Gbiedende eis ,dat !sepoc.·gd .moet wordt,n.

een sinde te maken aan de vakv3rsniq:ingsverdeeldh8id welke een ern�ti<se
oelemms:rinq: is in de stri .Jd teq:Gn de werkloosheid en V'Grdar·.3 lev .msbe lang
en va.n de a.r1::i·GidersklassG.

"Daar de A.m·jrsfot·rts3 del3�ati3,di3 h3t Natic1naal Con�rss in den 
�aa� bi jWC'C·nde ,van m3nin'?'. is dat d3 wGrklot·sheid in ons land uit-; 
�eoannsn kan word::,n ,mits wi.i ons voreni�en in pla 1.ts·3li.ilrn oomi te' s 
welke d3 stri .1d OPn3men vc,c:r bov,3ng3stelde eisen ,roept zij hierbi.i 
alle A.mersfocrt15e Werklozen op �ehoc.·r t3 schenk.m aan onderstaande 
ui tnodiq:in�. 

·· · 

A.lle A.mersfc.n•:ctse WarklozGn wordsn hi 3rbi j 

� 

vit,pnodiisd d3.3l tG nemen aan aen' varq:a.derin� walks is ui tge
schr3ven vo·c.r M:aa.ndat:?:mi dda� 9 -Tuni a.s. in de Prins Hendrik aa.n 
de Stoovestra�t.E3n AmersfÖc.rta lid van de delsq:atie zal vsrsla� 
bron'<'.on van ons Conci:r3s. 'Daarnaast. worden alle ka.mcrad1n ui tg8no
dici:d oa.ndidaten tG stellen voC'r ons plaa.tsGlijk comi ts vit alle 
vakori:i:anisatie� en de onr.t"3C'rci:anisesrden arbeid3rs. 1Je aa.nvan<;?: is 
�osteld on 2 uur. 

· · 
Komt allen. 

{!._.._.,._.,..._ • \, .r&t� 1)9 A.mersfoc,:rtse Werklozen•dGlGgatie, 



115/349 
Onderw: Vergadering uerklozencor'li t� 

op 6-6-1952 t..e 1.Jedderve�r 
Datum van ontvanr;st bericht: 12-6-1952 
Betrouwbaarheid berichtgever: Eigen 1 Té:W.rneming 
daardering bericht: Bron betromvbaa.r 
Tevens bericht gezonden aan: !!et bureau 11Inlichtingen" te Lee1..nrarcll:ln 
Mede1-verkende ii:istanties: ------- ../� -',,,.e,... 7 -öJ>KAATr1
Ondernomen actie: -------------- � ACDt /// . 

� - _ DA1: ' .( 
PAR. 

• Ik moe;e U berichten dat op g_Jm:ii 1952 te .'edderv�erL geneen-
te ___'Jedde, een vergaderine; 1rerd gehouden van het i,�Tl:lozencornit , 
\Telkè vere;adering onder leiding stond van· Hendrik ZIJ13TRI., •;onende 

. _t te 1.IEDDE. Aanwezip; 1.1aren 17 personen, w.o" zekere Schuertmann 
.
• Verm. 

�. _Bend,rik .SCl{�JE-�4AN1l, 'geb: te· .!hnsterwolde, 10-7-1902., arbeider ,ron: 

?t),,/ te FÎIJJTER'IOLDE, Ganzedijk.B.142.· Communist. Lid C.1'.lî. In 193i lid 
'9. ;J.. Gem.Raad. Bestuurslid van de cor:un.. zangver. Zond een adver�entie in 

o- _>" aan het dagblad 11De Jaarheid 1
1 en îeliciteeràe daarbij de redactie 

. r . met eie;en pers. Voorzitter van de cor11ri.toneelgroep : 11Cultuur en 
• 

V 
· Strijd 11 te Finsterwolde. Is, gedurende de bezetting van ons land, 

in Duitsland opgesloten geweest in een concentratiekamp. 1.Jordt ver
dacht aldaar kampbeul te zijn geueest en is deswege geroyeerd als 
lid van de C.P.IJ" Doet alle moeite or11 weer lid te Horden van de C IJ.
Is een zeer fanatieke cornnunist.) 

Gedurende deze vergadering ·werd een bestuur gekozen van het
werklozencomité, ,,,mlk bestuur nu bestaat uit de volgende personen: 
ZIJLSTRA, Hendrik, geb: te Oude-Pekela, 23-5-1897, landarbeider, 

1:ron: te 1,JEDDE, Hoofdueg.31.,.(Conrmnist. Lid c.- .IJ.
en E"V.C ,.. Abonnè op het d r;blad 11De 1 Iaarheidrr.) 

ZIJLSTRA, Tiddo Hendrik, 6eb: te Uedde, 29-h-1933, lé'nd.arbeider, 
in ·ronende zoon van H. -Zijlstra v .n. (Het is niet
bekend of deze lid is van de C. P .IJ. 1Al is hij 

�.o'<. �eer communistisch georiënteerd.) 
Pieter, geb: te \/edde, 25-7-1923 landarbeider, won: te BLIJ-�-��-- HA4 �hoollaan�l8.,Communist.Abonné op het dag

blad 11De \ aarheid 11 .) 
Jan, geb: te Wedde:, 13--4-1927, gronduerker, uon: te, BLIJHlu ------

Hoofchreg.176. (Weze is zeer vermoedelijk conmunis-
o,'-l � tisch georiënteerdJ Het is niet bekend of hij li 

is van de c.P.IJ.,) 
Er ,:;al verder e;etracht uorden een vrouw te vinden die als 

vijfde lid in het bestuur zitting zal nemen. 
EIJIDE ! 
1 



' VERBINDING 20. t , \-. 

Onderwerp : 

Zaal 

Zaalcap. 

. Op Maandag, �Jlll-i 19-52 te 14.00 uur had in het gebouw 
"""Prins Hendrik 11 te Amersfoort een vergadering :plaats van 
werklozen, ten doel lïeoberide te komen tot oprichting van een 
plaatselijk Werklozen Comité, op de basis, zoals door het 
Nationaal Congres tegen de Werkloosheid in 's-Gravenhage 
is bepaald, teneinde een massale actie te ontwikkelen voor 
de eisen voor een absoluut ontslagverbod en het scheppen van 
volledige werkgelegenheid voor allen enz. 

De vergadering werd door W. de Jong geopend. Nadat hij 
in het algemeen de aandacht had gevestigd op de noodzaak om 
te komen tot de oprichting van een plaatselijk werklozen
comité, teneinde de kameraden te kunnen inlichten in geval
len waarbij .zulks noodzakelijk is, b.v. bij uitkering van 
steun of bij ontstane geschillen met werkgevers enz, besprak 
hij de dringende behoefte om te komen tot het instellen van 
een adviesbureau. Vervolgens gaf hij de aanwezigen gelegen-
heid hun gedachte weer te geven over het door hem besprokene. 

Een van de aanwezigen sprak zijn terleurstelling uit 
r over de geringe opkomst van de in Amersfoort aanwezig werk

lozen en de geringe belangstelling, die door hen werd betoond, 
vooral nu het gaat om hun eigenpbelang, waarbij hij de af
wezigen hun slapheid verweet en daarbij te kennen gaven dat 
zij het liever anderen willen laten opknappen. Zij hebben 
nog geen honger, anders zouden zij er wel anders over denken 
en in plaats van in de héi te gaan liggen of te gaan vissen, 
hier aanwezig zijn om te waken over hun eigen belangen. 

Een andere spreker deelde mede, dat de slechte opkomst 
te wijten is aan het feit, dat reeds thans gezegd werd, dat 
de opgezette actie een communistische rel was en zij daarmede 
niets te maken wilden hebben. 

w. de Jong, deelde mede, dat �lles wat gedaan wordt om
de rechtszekerheid van de arbeiders op te voeren en maar even 
tegen de voorgestelde regelingen van de regering in gaat, di
rect als een communistische rel wordt aangemerkt. De commu
nisten hebben steeds van alles de schuld, ook als zij vechten 
voor de belangen van de arbeiders, waartoe zij vooral in deze 
tijd gedwongen worden, omdat de Uniebonden te kort schieten. 
Spreker gaf vervolgens een beschouwing over het productiebe
leid van de regering en deelde mede, dat de producent alleen 
maar produceert om zoveel mogelijk winst te maken, terwijl de 
arbeider zich maar tevreden moet stellen met datgenen, wat hem 
wordt toegeschoven. De arbeider heeft zijn rechten en daarvan 
weet hij zil&l:[ niet altijd een juist gebruik te maken. Daarmede 
toonde spreker de noodzakelijkheid aan om ook }n Amersfoort te 
komen tot de oprichting van een werklozencomite, dat straks de 
arbeider van voorlichting zal kunnen dienen, vooral bij de 
nieuwe wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, die op 1 Huli 
a.s. in werking zal treden.

Vervolgens deelde spreker mede, dat de betrokken arbei
der, die zijn moeilijkheden bij het comité aanhangig maakt, 
ook zelf daadwerkelijk voor zijn zaak zal hebben mede te wer
ken en dat het niet meer zó zal zijn, dat hij een bepaald per
soon zak kunnen opdragen zijn zaak te behandelen. 

(zie blz.2) 
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Een verslag van het gehouden nationaal werklozencon
gres te 1 s-Gravenhage, dat door één van de kameraden op 
deze vergadering zou worden uitgebracht, kon niet doorgaan, 
omdat de betrokken kameraad geen verslag had gemaakt. 

Door De Jong werd vervolgens aan de aanwezigen de vraag 
gesteld of op deze vergadering zou kunnen worden besloten 
tot de oprichting van een werklozencomité voor .Amersfoort, 
of dat de oprichting - gezien het gering aantal aanwezigen -
zou moeten worden uitgesteld tot een andere gelegenheid. 
Tevens opende spreker de mogelijkheid om thans te komen tot 
een meer omlijnd plan voor een werklozencommté, waarmede dan 
een volgende vergadering meer uitvoerige plannen uitgewerkt 
aan de vergadering wordenmorgelegd. Na enige heen en weer 
gepraat werd uiteindelijk door zes van de aanwezigen om over 
te gaan tot de oprichting van een werklozencomité. 

Door W. de Jong werd vervolgens de openbare vergadering 
gesloten, waarna in gesloten vergadering de voorstellen tot 
de oprichting van een werklozencomité nader zouden worden 
uitgewerkt. 

W. de Jong was kennelijk de initiatief-nemer, terwijl
H. van Dijk de persoon was, die een verslag zou hebben ge
gev�n van het te 's-Gravenhage

cf.
ouden Nationaal Werklozen

congxes. 
Indien bekend zal worden elke personen in het bestuur 

van het werklozencomité te Amersfoort zitting hebben, zal 
dit nader worden medegedeeld. 

fJONG, Willem de, geb. 22 Januari 1920 (bekend) te Koedijk; 

DIJK, Hendrik van, geb. 2 Mei 1909 te �ersfoort (bekend)'. 

ijl.: 2. 
EHIDE 
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I.D.No. 490

VERTROUWELIJK

Betreft: Opheffing "Rotterdams Com. 
ter bevord.v.d. Woningbouw" • 

Hierbij wordt bericht, dat het "Rotterdams 
Comité ter Bevordering van de Woningbouw" is opgeheven. 

Op een één dezer dagen gehouden kaderbijeen
komst van de E.V.C. werd een briefje aan één der comité 
leden toegeschoven, luidende: "Krijn, hoe staat het met 
het Woning-Comité 11 • 

Het briefje kwam prompt retour met als ant
woord: 11 Voorlopig opgeheven, geen perspectief". Einde. 

Aan B.V.D. 

frtfl-i 
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No.: 

Betr.: 
Typ.E. 

AAN HB (t.a.v •. B V) 
5441 
S. DE VRIES TE ALl\lhlLO.

In antwoord op Uw ·ongep.ummera.e nota d.d. 
9 Mei 1952 bericht ik U het volgende·: 

f Sjerp DE VRIES geboren 19-6-20 te Weststellingwerf, Nederlan
der, geen godsdienst, van beroep grondwerker, ongehuwd, in
wonend bij zijn ouders le � steraokstraat 22, te Almelo. 
Betrokkene is de zoon van: jer� Klaas DÉ VRI�S geboren 

t 17-6-' 94 te �Veststellingwerf e Johanna Leonhart geboren 
'/ 31-11-'99 te Weststellingwerf, wonende Nesterdokstraat 22, te 

Almelo. . / 
'
Voorts is nog bij de ouders inwonend:V_Eredericus Wilhelmus 
DE VRIES geboren 14-11-29 te Weststellingwerf. De overige 
kinderen zijn gehuwd en ·wonen buiten het ouderlijke huis. 
Betrokkené1-93..ls grondwerker werkzaam in diverse D.U.�.-objecten 
in de omgeving Almelo. Hij is tegenwoordig vrijgesteld van 
zijn werkzaamheden voor de A.B.W.B. te Almelo om de voorbe
reiding en oprichting op zich te nemen van een werklozencomi
té te Almelo. 
Sjerp D� VRI�S behoort tot de aanhangers van de C.P.N., doch 
is niet bij de C.P.N. als lid aangesloten. Hij heeft veel om-
gang met C.P.N.-ers en bezocht het onlangs gehouden 1 Mei 
feest der C.P.N. te Almelo. Zijn broer Fredericus Wilhelmus 
geboren 14-11-29 verleende zijn medewerking aan het onlangs 
gehouden 1 Mei-feest der C.P.N. met een versterkerinstallatie. 

J
Ç)ok zijn oude:i;:§__waren_ hier aanwezig. ? De vader van betrokkene was voor 1940 lid van de C.P.H •• Hij 
ne�mt tegenwoordig geen belangrijke plaats in, daar hij-vol-
gens ingewijden- te radicaal en onvoldoende plooibaar is. 
Het gehele gezin de Vries moet als politiek onbetrouwbaar 
worden aangemerkt. 

î KB, 27 Juni 1952 
.Jfi' -

- ,;,i._--,...,.. 

-, r.;r=: .µ -:er. :.Ier overleg 

Bijlage bij origineel. 
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,OCUR E U R-GENERAAL 
. DIRECTEUR VAN POLITIE 

TE 
AMS T ERDAM .t rl'\/P/3 Jlr'V AMST R� . 26 Juni ........ 195.2.o

No .. P.7}t/52 ,./� ,-,u...., .. ;;,; " --�H �1-• v V: ffleke bij beantwoorng, dcÎ?um en num-

Bijl. 1 • 

LM, 

mer van deze brief nauwkeuri'g te vermelden 

Y]RTROUw"ELIJK. 

Hierbij heb ik de eer Uhoogedel
gestrenge te doen toekomen een ambts
bericht dd. 11 Juni j.l. no.14008/ 
13575 van de Hoofdcommissaris van 
politie te Haarlem, betreffende het 
eigenmachtig opruimen van puin op een 
braakliggend particulier terrein aan 
de Tulpenstraat te Haarlem door een 
aantal buurtbewoners - werklozen -, 
naar de inhoud waarvan ik U moge 
verwijzen. 

D� Procureur-Generaal, 
fgd. Directeur van Politie, 

(van DullE>men) 

�an de HeerHoofd van d-e Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat 68 
te 1 s-GRAVF,NHAGE. 



POL IT IE HAARLEM • 
.Haarlem, 11 Juni 1952. 

u -14008/13575 
- '

Op 10 Mei 1952 (een vijftal) buurt-
be :roners. - werklozen - eigenmachtig met het opruinen v _.n 
puin op een braakliggend, particulier, terrein aan c 
Tulpenstraat te Haarlem, daartoe kennelijk eeins ireerd 
door een artikel in de 1aarheid van 26 April 1952 (Ken
nemer-edi tie) • 

..:-ind :ri:ci 1952 maalde het "Haarlems , erklozenco-i t.'.l 1 

zie� van deze - tot dusver niet geleide - actie mees or. 
Onder leiding van de voorzitter, respectievelijk secret 

\/--1 ris van dit comité J .- !i.R':!:IH S:P.\.NDJARDT ( ongeorganiseerd
- een tijd geleden egens indisciplinaire houding_ ge

K lroyeerd . .::.v"c.-er) en A.H�YTIHG (lid -:.P.;f. en �.v.c.) 
hebben sindsdien 5 tot 10 wer�tlozen ich bezig gehou en 
Eet het o::;>graven van puin op voornoe.u'!.d terrein, welk pu:ii 
werd vervoerd door J.v.d.HELfu uit Velsen, die daartoe 
vcrgu.,.1ning had gekregen van de eigenaresse v�n het ter
rein. 

Ondanks de ver�1Jreiding van enige pamfletten, uit
gaa.1.1de van het .'er1üoze:nc omi té, in de bu-il.I't van· de .!.U.1-

:Jcnstraa t t om. sympathie en stev.11 en onder de wer�ozou
bleef het aantal tot dusver 5 tot 10 man (steeds dezelf
de). 

Hoewel in de pamfletten als in de Waarheid Tierd aun
gekondjgd, dat een dele,_;atie van hat comité of 4 Juni
1952 Burgeraeester en ;i'etb.ouders zou bezoeken Eis: steu_ -
v rhoi;ing tot een normaal weekloon voor de deelncmero 
aan deze werkactie), \7aarbij de werklozen werden opgeroe
pen in massa voor het Stad.huis te verschijnen, teneinde 
de eis van het comité te steu.nen, liep het geheel op 
niets uit. De delegatie werd niet ontvangen en de belang
s'elling der werklozen bleek uit tien �an te bestaan, di 
op een afstand de gebeurtenissen gade sloegen. Van o de
verstoring geen sprake. 

Ook de raadszitting van 4 Juni 1952 waar de C.P.!:J. 
fractie vragen 8telde over de Tulpenstraat-actie, welke 
zitting werd bijgewoond door 6 werklozen op c:e publielce
tribune, verliep volkomen ordelijk {Burgemeester en ict
houders noemen de actie t1anarchie in een democratische 
staa V1 en de raad verwees de betrokken. werklozen met hun 
eis tot betaling voor hun prestatie 11 naar hun o dra.cht
gever, hier in de zaal aanwezig11 (doelende op de c.r. T -

fractie 

Procureur-Cenerao.l, 
fgd. Directeur van Politie 

te 
AMST �R A Li. 

___ .., .. _____ .�---liiliilili-----------------r -

--- ---�· 



• d1.:U.J..H <l Tl ,IOqrr tffi9l'I.S.SII
fractie). � r 8 o,!He·t gehéel heeft miJn volle aandáclft en - · om te voo. 
komen dat :1et ·,Jerklozencomit- h·J.ar actie verplaatst naar 
een ander terrein in_d� gemeente - 1aarvoor plan bestaat 
wordt !1t!l�,%1l

��a 'of zich nog meer dergelijh":l objecte 
in d reme��M'.lbev r.r en, waarna maatregelen z1.ülon wor
den getroffen om de terreinen af to sluiten of--op te rui 
men. 
- . t 11·;cv ,L/J.C - • L... .!"-o 
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Nationaal Werklozen Congres 
Uitgave van het Landelijk Comité van voorbereiding Seèretariaa�: A. H van Eck De Wittenstraat j55-·! Amsterdam

OPROEP 
DAARTOE aangezocht door een aantal Amsterdam-Ge werklozen en uitvoering gevende 

aan een besluit van de regionale werklozenconferen . die gehouden werd te Groningen 
op 28 Maart j.1., hebben de ondergetekenden, leden n de verschillende vakorganisaties, 
zich verenigd in een commissie tot het voorbereiden van een nationaal werklozencongres, dat 
gehuuden zal worden op 

Zaterdag, 24 Mei a.s., in de Houtru_sthallen te Den Haag, aanvangende 
des morgens om 10 uur en eindigend s namiddags om 8 uur. 

Dit congres zal zich bezig houden met de zorgwekl.cende toestand, waarin de werklozen
geiinnen verkeren, die moeten rondkomen van de geringe verdiensten bij de DUW, de ontoe
reikende OB- of SB-uitkeringen, terwijl de jeugdige werklozen veelal geen enkele onder
steuning genieten. . 
De regering is niet voornemens hierin verandering te brengen. Zij wil de arbeiders, die op 
30 Juni a.s. werkloos. zijn, zelf uitsluiten van de Werkloosheidswet; 
Het congres zal zich dan ook moeten beraden · over de middelen, welke aangewend moeten en 
kunnen worden om in de onhoudbare toestanden van de werklozen verbetering te brengen. 
De commissie van voorbere,iding is voorts van mening, dat het congres zich tevens moet 
bezinnen over de vraag op welke wijze de werklozen . weer aan de slag kunnen komen. 
Ofschoon door seizoen-invloeden het aantal werklozen in de afgelopen weken enigszins 
is gedaald, bedraagt het aantal werklozen. thans reeds 68.5 pCt meer dan op 1 April van het 
vorige jaar. Er is echter voor hen allen werk genoeg. 

· De commissie van voorbereiding beschouwt het nationale werklozencongres als een voortzet
ting van de toenemende werklozenacties die zich overal in den lande ontwikkelen,
Het congres heeft· echter tevens ten doel om een dringend appèl te richten aan de Neder
landse vakbeweging om door een gezamenlijke krachtsinspanning de werklozen een mens
waardig bestaan te verzekeren en het spook van de werkloosheid :te verdrijven.
De commissie verzoekt alle werklozen, zowel steuntrekkenden als DUW-arbeiders, om ter
stond voorbereidingen te treffen tot een massale deelneming aan het congres en doet een drin
gend 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.
Ook de vrouwen worden opgewekt om dèel te nemen aan de voorbereiding van he.t 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 be,volkin� om het

streven van de werklozen· n3:ar een menswaardig bestaan: en werk te steunen.

WERKLOZEN!

Op de 24ste Mei met duizenden naar Den Haag!

Bewijzen van instemming met het nationale werklozencongres en. ,berichten van deelneming
te zenden aan het secretariaat van de commissie: De Wittenstraat 155 II,· Amsterdam. 

De commissie van voorbereiding: 

A. Berghuis, Tilburg
P. van Rijen, Tilburg
B. G. van Hoorn, Den Basch
A. Treffers, Nijmegen
M. de Vries, Jubbega
O. Jónker, Jubbega
J, westerling, Veendam

, A.. Boddema, Veendam
P. Boertien, Hoogeveen
J. Haak, Erfscheiderveen
P. Zwiers, Emmercompiµicuwn

G. v. Oosten, Nw. W�erdinge
J. Lourens, Musselkanaal
H. Swertman, Finsterwolde
C. Berends, Beerta
Chr. Baars, Zaandam
K. Bartels, Zaandam '.
H. M. v. d. Polder, Rotterdam
c: M.· Been, Rotterdam
G. Smets, Rotterdam ,
Th. de Nennie, Den Haag
w:. J. B�eking, Den Haag

J. Pwnmebeye!", Den Haag
D. Rossen, Den Haag
A.. Heytlnk, Haarlem
H. Ooyen, Haarlem
S. J. Otter, Haarlem
G. Honne, Haarlem .
Th. Berthauer, Amsterdam
Van Eck, Amsterdam
W. de Wit, Amsterdam
A. Adriaa.nse; Amsterdam
G. Schoenmaker, Zaandam
S. van Houten, Zaandam

Allen Eén 
DE werkloosheid is geen natuurverschijnsel, maar

een maatschappelijk kwaad, dat met succes be
streden kan worden. Zo staat het ook met de slechte 
materiële toestand waarin de werklozen verkeren. 
Vandaar het Nationale Congres tegen de werkloosheid 

, - op 24 Mei a.s. in Den Haag. 

flET congres zal zich in de eerste plaats moeten rich-
ten tot de regering. Het is immet's de regering, die· 

door haar maatregelen de huidige werkloosheid-in de 
hand heeft gewerkt. Als gevolg van de stelselmatige· 
consumptiebeperkingen daalt het verbruik op de bin
nenlandse markt en dientengevolge de werkgelegen
heid in tal van industrieën. Door het drastisch in-, . 
krimpen van de woning-:- en scholenbouw lopen niet 
alleen tienduizenden bouwvakarbeiders doelloos rond 
maar ook duiz�nden arbeiders uit de aanverwante

bedrijven. En in de derde plaats heeft het regerings
beleid ten gevolge, dat. de·uitvoer stagneert. 
Het congres zal de regering duidelijk moeten maken, 
dat de werklozen in het bijzonder en de arbeiders
klasse in het algemeen met een dergelijke gang van 
zaken niet langer genoegen nemen. Het is vooral om

die redenen, dat het congres in Den Haag wordt

gehouden, de stad waar de ministers hun dagelijkse 
bezigheden verrichten. 

---k-

-"k-"k-

HET c�mgres kan er echter niet mee volstaan, ziàl 
uitsluitend tot de regering te richten. Daarna.aat 

heeft het tot taak een dringend beroep te doen op de 
Nederlandse vakbeweging om de broederstrijd te 
staken; door een gemeenschappelijke inspanning de 
werklozen - zowel de steuntrekkers als de DUW
arbeiders - uit hun ellendige toestand te verheffen 
en het spook van de we;�loosheid te verdrijven. Het

congres zal aldus een demonstratie worden van een
heid. Naast elkaar zullen ze zitten, de NVV-ers, de 
EVC-ers, de KAB-ers, de CNV-ers en de ongeorgani
seerden. E·én in hun noden, één in hun verlangen naar

een beter. leven en welvaart-scheppende arbeid. Eén 
ook in- hun wil om gezamenlijk op te trekken voor 
doeleinden, waarover g e e n meningsverschillen be
staan. In deze geest maken wij ons op voor de 24ste 
Mei, in Brabant en in het Noorden, in Twente en in 
het Westen van ons land. 

"'-------------------------------.:.



Hóe 
bestrijding van de onkosten. Het Zuiden 
zal vertegenwoordigd zijn. r Er moet wat 

I
K kwam voor het eerst met de werk! 

werkte, gesloten werd. Dat was een 
860 man werkten. 

QMSTREEKS de jaarwisseling staken 
in verschillende delen van ons land 

groepen werklozen de koppen bij elkaar 
om een· uitweg te· vi1nden voor hun on
houdbare toestand als gevolg van de toe
nemende werkloosheid en de te lage 

uitkeringen. 

den gest�ld, zijn thans reeds bezig met 

hèt samenstellen van een grote delega
tie en met, een campagne voor de inza-

. mel,ing van de nodige' gelclen. ' 
Haarlem. Daar werd in de voorberei
ding van het Nationale Congres een 
werklozencomité gevormd van, onge
veer 25 man·. Ook hier zijn de voorberei
dingen in volle gang. 

Het Noorden. In het Noorden, de ba
kermat van de werklozenacties, tegelijk 
een gebied van de massa-werkloosheid, 
is de voorbereiding in volle gang. Deze 

gaat g�paard met v�rh�ogde activiteit 
op elk gebied. In tal van, dorpen en 
steden zijn de'laatste -weken "".erklozen
comité's gevormd. De 'voorbereiding is 
van dien aard dat we honderden deel-' 

De reden van de sluiting van het bedrij
had te exporteren. ' 

Wekenlang hebben wij als personeel ge 
hebben besprekingen gevoerd met de b 
In Den Haag, met vertegenwoordigers v, 

In Hoogeveen voerden ze actie voor een 
kolentoeslag in verband mét. de verho
ging van de ll:olenprijzen. Twente. Het komende congres staat 

uiteraard in het midqelpunt .van de be
langstelling van de textielarbeiders, die 
reeds geheel of ged��ltelijk werkloos 

In het Zuiden, in Tilburg en Den Bosch, 
eisten ze een kledingtoeslag. Echter, in 
Houtigehage, w�ar een ontzaglijke 
werkloosheid heerst, besloot een aantal 
werklozen ·de wèrkloosheid op een an
dere wijze te. bestrijden.' Werk was er 
genoeg. Onder grote sympathie van de 

hele bevolking namen zij de zo nood
zakelijke wegverbetering ter hand. Zo 
werd de omgekeerde staking geboren, 
gesteund door de werkenden en de 
middenstand. 
Vooral in het · Noorden van ons land 
werd dit voorbeeld met succes nage
volgd. In Jubbega werd als gevolg plot
seling voor 1.3 millioen aan werk uitbe
steed. 
In de naaste toekomst zal de werkloos
heid snel in omvang toenemen door de 
beperking v.an de .strocartonindustrie in 
Oost-Groningen, de beperking van de 
textielindustrie e11 . de aangekondigde 
stillegging van de herenconfectie-indu
strie, om van de voortdurende ontslagen 
in andere industrieën maar te zwijgen. 
Het Nationale Werklozen Congres op 24 
Mei a.s. in Den Haag, is daarom niet al
leen een zaak van de werklozen, maar 
ook van de nog werkenden, de midden
stand, ja, van de hele werkende be
volking. 

·Goèdso/
QOK de werklozen uit de, drie Noor-

delijke provinciën hebben de op
roep 'voor hel deelnemen aan het Nati1_1-
nale Congres tegen de werkloosheid met 
instemming ontvangen. In tal van 
plaatsen ontwikkelen zij reeds een gro
te activiteit om deze deelname op de 
grootst mogelijke schaal te verzekeren. 
Zo' heeft een ploeg veenarbeiders uit het 
Drentse veengebied besloten om iedere 
week een gulden per persoon re offeren 
voor het inzamelen van reisgeld. Dat 
wordt een aardig potje tegen de 24e 
Mei. Wij zeggen: Goed zo! 

zijn, of waarvoor de werkloosheid 
dreigt. Zij zullen deelnemen. 
Apeldoorn. Deze gemeente telt meer 
dan tweeduizend werklozen. Ook onder 

hen wordt het komende congres druk 
besproken. _, 
Rotterdam eeft eveneens de voorbe
reidingen ter hand genomen. 

De werklozen hebben de voorbereiding 
hiervan met grote voortvarendheid ter 
hand genomen, gesterkt door de steun 
en sympathie, die ze tot op heden bij 
hun acties ondervonden. 
Zaandam. De werklozen, die reeds met 

succes actie voerden tegen het feit, dat 
de Hoogovendirectie bij voortduring 
werklozen opriep voor slechts één of 
twee dagen en die bereikten, dat zij nu 
voor minstens drie dagen te werk wor-

, DEN HAAG. Het werklozencomité is 
nog zeer jong en kwam dezer dagen met 
zijn eigen �nt uit, De Uitweg ge
naamd. De-ra.nt staat in het teken 
van het komende congres en daarmee is 
de voorbereiding in deze stad met haar 

duizenden werklozen begonnen. 

""'"'1"tls.:.r"'-'-

Het Zuiden. Tienduizend exemplaren 
van de oproep voor het Nationale Con
gres zijn reeds verspreid. Eveneens is 
men gestart met een geldcampagne ter 

_........._.,,,,.,._.we.....-, uwzu 

' nemers moge� verwachten. 
1 , 

Amsterda'm. In een uitgebreide zitting 
van het werklozencomité is het besluit 
genomen met een delegatie van 1000 
man naar het congres te gaan. Op 1 Mei 
start deze _groots opgezette campagne 

onder de leuze Als één man tegen het 
spook· van de werkloosheid. 

-

Het materiaal dat uitgegeven wordt, 
draagt dan ook deze slagzin. 

DIT is dan een greep uit de talrijke 

berichten, die op het secretariaat 

binnen komen. Het is zo verheugend te 
mogen opmerken, welk een steun wij 
ondervinden van veel· arbeiders in de 
bedrijven. Eén van hen schreef ons: 

,, \Vij --:- de werkenden , - voelen ons ten 
nauwste verbonden met jullie. Reeds on
dervinden wij, dat de patroons pogen ·de 
lonen en tarieven omlaag te drnkken. 
Daarbij hanteren zij jullie als een soort stok 
achter de deur, als een dreigement, hetgeen 
wij van voor de oorlog kennen. Toen was 
het ook als je nog werkte: ,,Wil je niet voor 
min«ler '! Er staan er duizenden voor de 
deur die wel willen." Omd11.t wij dat niet 
ierug willen, ga ik als werkende mee naar 
Den Haag. En op mijn afdeling zal ik voor
stellen met een delegatie deel te nemen, 
of er minstens ,·oor te zorgeJ;J, dat wij de 
onkosten voor tien werklozen dekken ... " 

Ook van de middenstand ondervinden 
wij veel steun, in de vorm van adverten
ties in onze bl , maar ook andere 
vormen van fin iël!:! steun. Het gaat 
goed. Wij, de werklozen, vinden elkaar 
teggn de gemeenschappelijke vijand, de 
werkloosheid. Maar bovendien vinden 
de werkloze en werkende arbeiders el
kaar ,terwijl ool middenstand zich 
aan onze zijde s , aart. 
De leuze van de Amsterdammers is een 
goede leuze, ontleend aàn de ervaringen. 

Als één man tegen het spook van de 
werkloosheid. 
Daarom op 24 Mei naar Den Haag. 

A. J\4. v. ECK

We hebben daarbij het resultaat gcbo 
werden, maar tenslotte werd het bedrijf te 
renteloos. 
En ook wij arbeiders staan renteloos ·e 
door kunnen draaien. Het enige wat d 
bandèl. met het buitenland. De o,,erheid 

Vanz�kend hebben wij ons, als ge 
de orde kwam, tot onze organisatie ge 
En het is nog mijn heiJige overtuiging, d 
tegen dit. ontslag hadden verzet, dan ha 
op de kelen. 
Enkele dagen nadat wij werkloos wer1le 
,de DUW. Ik sta nu met een schop in 1.111 
daar maar over zwijgen. ,Het is geen 1 

'1I'egen de werkloosheid kan en moet wat 
stander van het op banden zijnde natlo 
de werkloosheid en voor verbetering van 
Werklozen en gij die in de DUW•werkt 
lijf gaan. 
De situatie Is onhoudbaar! 
Het Iran en mag zo niet langer voortg 

Een greep> uit de vele werklozenkranten, die in de 
uitgegeven! 

Cilnderstaande cijfers geven een beeld van de werkloosheid sinds Juli 1947. Dezelfde cijfers 
zijn verwerkt in nevenstaande grafiek, welke duidelijk aantoont, dat ondanks seizoen
dalingen, de werkloosheid van jaar tot jaar toeneemt. De 24ste Mei kan echter 
een keerpunt worden in deze noodlottige ontwikkeling, als er op die dag met 

Dreigende 

In Strocarton-industrie 

duizenden gedemonstreerd wordt voor het · scheppen van volledige· 
werkgelegenheid. 

Juli 

Februari 
Maart 

Februari 
Maart 
Juli 

1947 
1948 
1948 
1948 
1949 
1949 
1949 
1950 
1950 
1950 
1951 
1951 
1951 
1952 
1952 

27.000 
62.400 
44.000 
27.000 
82.000 
67.300 
46.000 

106.900 
91.600 
61.000 

104.000 
91.000 
68.000 

174.000 
Juli l'«b. l'lo't. Juli l.,b. Mrt Juli 153.000 V,'jf ''f8 . ·�11 ·i.s '49 '49 '49 

Fecb M•t. J..L· t.eb. Nrt '50 'So '5() ''SI '!il 
Jul, Fc1, 

. '51 '!5''.2 

RUIM tweeduizend arbeiders, werkzaam in

de Groningse strocartonindustrie worden 
met werkloosheid b.edreigd. 
De fabrikanten hebben 25 pct productiebe
perking doorgevoerd, waardoor iedere fabriek 
een week per vier weken stil staat. In de 
practijk blijkt echter dat er nu al fabrieken 
zijn die reeds drie weken zijn stilgelegd. 
Alhoewel een wachtgeldregeling voor de ar
beiders is doorgev�d, betèkent dit toch een 
inkomstenvermindering voor de arbeiders, 1
terwijl de practijk aantoont, dat met deze 
voortgang·de wachtgeldregeling een voorpor-

. taal kan vormen voor de werklosheid. 
De arbeiders in de strocartonindustrie begrij
pen, dat hiertegen de strijd moet worden ge
organiseerd en zij hebben daarom een comité 
opgericht, samengesteld uit leden van ver
schillende vakorganisaties. Dit comité heeft 
de arbeiders in de strocartonindustrie opge
roepen tot-het houden van een conferentie op 
10 Mei in Oude Pekela, waar zij hun eisen 
en de te nemen maatregelen zullen bespreken. 
De eensgezindheid en strijdwil van de arbei
ders in de strocartonindustrie is groeiende. 
Wij begroeten dit initiatief, daar dit mede een 
fase is in de voorbereiding. voor de 24ste Mei 



worden/---� Nooit meer 
heid in aanraking toen het bedrijf waar ik 
grote lompensorteerderij, waar zo'n kleine 

was, dat de firma geen mogelijkheid meer 

ogd het bedrijf te laten voortbestaan. We 
rgemeester van Amsterdam, met ministers 

de Arbeidsbeurs. 

t, dat de ontslagen wekenJang uitgesteld 
h gesloten en staat nu met al zijn machines 

op de Jrnien. Het bedrijf hacl gemakkelijk 
rvoor nodig was, was .. de mogelijl,heid. tot 
•eigerde hierin maatregelen te nemen.

ganiseerde arbeiders, toen dit ontslag .aan 
end. (Ik zeli ben katholiek georganisee.rd). 
t wanneer de bonden zich met meer kracht 

het bedrijf nog gedraaid. Thans staan we 

, kregen velen van ons al een oproep voor 
n hand en het loon dat ik verdien, laat ik 
, ik kan er niet van leven._ 

gedaan wordeyi. Daarom ben ik een_ voor
e Congrês van de werklozen, gericht tegen 
de positie van de werklozen. 

laten wij met elkaar die werkloosheid te 

Tb. BERTHOUWER, AmsterdaDL 

-�---------_/

a-wer kloosheid

in Den Haag en wij twijfelen er niet aan dat 
ook de arbeiders in ae strocartoiiindustrie van 
hun belangstelling op de 24ste Mei zullen 
getuigen. 

In ·Twente 
Het gaat niet goed in de textiel- en kleding
industrie. Tal van ondernemers hebben de 
productie aanmerkelijk ingekrompen en de 
werktijd verkort. Dit betekent voor duizen
den textiel- en confectiewerkers een gevoe
lige inkomstenverlaging. Het betekent vooral 
echter een dreigende werkloosheid. Reeds zijn 
talrijke ontslagen gevallen, Meer zullen vol
gen als de textielarbeiders in hun lot zouden 
berusten. Maar zij berusten niet. Ons kwam 
ter ore, dat zij zeer binnenkort een confe
rentie zullen houden, die zich beraden zal 
over de middelen, welke aangewend moeten 
en kunnen worden om het levenspeil te hand
haven en volledige werkgelegenheid te 
scheppen. Aldus treden ook de textielarbei
ders en -arbeidsters in de rijen van de strij
ders tegen de werkloosheid. 
Zij sluiten zich aan bij hun Twentse mede
arbeiders, die reeds voorbereidingen treffen 
om op 24 Mei in groten getale naar Den Haag 
t.e gaan.

IN de jaren vóór de oorlog kwijnde ons 
land. Er waren zo'n half millioen 

werklozen; onder de middenstand en 
kleil'le ondernemers vielen de 'faillisse
menten aan de lopende band. 
Als gevolg van de werkloosheid werden 
keer op keer de lon�n verlaagd, met als 
gevolg nog minder "koopkracht, �og 
meer werkloosheid, nog meer faillisse
menten ondoc de middenstanders. In die 
tijd hadden wij als organisatie ons Plan 
van de Arbeid'. Wij hebb�n daarvoor 
veel propaganda gevoerd. En ik geloof, 
als wij in die jaren het plan uitgevoerd 
gekregen hadden, dan was de werkloos
heid teruggedrongen, zo niet geheel on
gedaan gema/;lkt. 
Maar nu, een paar jaar na de oorlog, 
zitten we weer midden in de werkloos
heid. Nu zegt men wellicht: ,,Het zijn er 
nog geen half millic;,en''. Nee, maar het 
gaat er hard naar toe. 
Op 1 April waren er weer 60.000 meer 
dan op op 1 April van het vorige jaar. 
En aan alle kanten zie je weer diezelfde 
verschijnselen . als in de vooroorlogse 
periode. Weer worden de lonen verlaagd, 
Weer dalen de omzetten van de winke
liers, met als gevolg geheel of gedeelte
lijke sluiting van tal van fabrieken, het
geen het aantal werklozen weer groter 
maakt. 

Haagse werkloze bouwvakarbeiders, lid van de A.N.B., bespreken de situatie. 

Er zal snel wat gedaan moeten worden! 

VERHOGING van de koopkracht zal 
de bedrijvigheid. doen tçenemen, zal 

de omzet van de winkeliers vergroten. 
Verhoging van de koopkracht, dat wil 
dus z�ggen, zet de ;.)irbeiders aan het 
werk, niet tegen W- maar tegen 
echte lonen. Verhoog de uitkeringen van 
de werklozen! 

Doen we dit, dan zullen de arbeiders 
m e  e r kunnen gaan kopen, dan zal ons 
economische leven opbloeien. Men hoort 
zo vaak: ,,Ja, maar daar is geen geld 
voor!" 
Dat geld is er wel. Maar dan moeten we 
het daar halen waar het is, nl. bij de 
grote ondernemers. Het gaat hen niet 
slecht. Kijk maar naar hun winsten. 
Daar kan geld van af. 
Ik weet niet precies hoeveel geld er 
weggesmeten wordt aan straaljagers en 
meer van_dat moois. Ook daar is geld te 
halen. Wij; de werkloz moeten uit de 
rmsere. Je kunt van st�unbedrag 
niet rondkomen in deze dure tijd. 

MID NSTANDERS. •

Het is onverantwoo_rdelijk om maar te 
zeggen: ,,We doen toch zo ons best!"· 
Er moeten krachtige maatregelen geno
men worden. Het gaat om het belang 
van meer dan een half millioen mensen. 
Vóór de oorlog hadden wij als organisa
tie ons Plan van de Arbeid. Thans heb
ben we als werklozen ons plan. Dat ia 
een eenvoudig plan, nl. 

Werk voor allen. 
·. Verhoging van de steunnormen ..

In het teken van dat plan staat het ko
mende nationale congres van de werk
lozen. Ik ga er heen en ik zal er voor
werken, dat duizenden met mij -gaan.
Amsterdam, H. L

en de werkloosheid-

JN de voorbereiding van het a.s. Nationale Werklozen Cotngres in Den 
Haag kwamen we onder meer op bezoek bij een der Amsterdamse 

:rp.arktkooplieden, de heer Muller, tevens bestuurder van de pl.aatselijke
organisatie van marktkooplieden (groenten en fruit). Er was om zo te 
zeggen dadelijk aabsluiting en het uitvoerige -gesprek, dat we met hem 
hadden, werd een aaneenschakeling van feiten en argumenten,. die stuk 
voor stuk aantoonden, dat de actie van de werklozen onmiddellijk de be
langen van dl; neringdoenen .raakt. 

"U zegt", aulus onze zegsman, ,,dat 
door de invloed van de werkloosheid de 
koopkracht daalt. Nou, ik zal U er wat 

· van vertellen .... 
Weet U, dat de afgelopen winter velen 
van mijn collega's bij Sociale Zaken 
moesten aankloppen.? En het is toch 
waarachtig niet zulk koud vriesweer ge
weest. Maar, 'dat kon toch niet anders. 
Neem nou eens groenten en fruit. Daar 
zit ik zelf in. 
Om de hcwerklap vragen de vrouwen: 
koopman, heb je 2 kwartjes stekkies 
voor me, het is om uit te persen. Acht 
sinaasappe�en voor een gulden is me te 
duur. Spinazie kostte b.v. gisteren 25 et 
een pond. De spinaz-ie bleef liggen, ter
wijl de raapstelen voor 20 et het pond 
wel werden gekocht, alleen omdat ze 5 
et goedkoper is. En zo gaat het met 
alles, wat fe op je kar hebt. De vrou
wen kijken eerst náar de prijs en dan 
pas naar de kwaliteit of soort. 

"J'a, maar hoe gaat het nou achter de
kar, we bedoelen met je zelf", zo vroe
gen we. 
"Ja wat zal ik U daar van zeggen. Aan 
de buitenkant lijkl alles best, maar de 
werkelijkheid is anders. Bij voorbeeul. 

. Een lçist �naasq,ppelen à 200 stuks kost
op het ogenblik f 23,50. Verkoop 2 stuks 

voor 1 kwartje. Ontvangst f 25.-. Tel 
uit je winst. En dan moeten ze nog gaaf 
zijn." 
,,Maar kunt U er dan geen cent meer 
voor maken?" zo vroegen we. 
,,Dan krijg je geen handgift", was het 
antwoord. ,,En met de groenten is het 
net eender, ja zelfs nog erger. Je koopt 
b.v. 8 kilo spinazie op het ogenblik voor
f 2,-. Verkoop 35 et. Winst ... bruto
80 et per kist. Hiervan gaat af 15 cent
vracht, 4 'cent, kisthuur, inwicht plm.
1 pond. Tezamen 31,5 et. Blijft over,
netto 50 et. Daarbij nog te bedenken, dat
het statiegeld voor de kisten is ver
hoogd van f 2,- op f 3,-. En hoe Vflak
raakt niet een kist zoek, met dikwijls
het gevolg 6 kisten spinazie verkocht-
geen winst. 

• · 

Dan nog niet te spreken van de verho
ging van loodshuur, kramengeld, enz ... 
Hard werkende zijn we dus ook werk
'loos. Want als we des zomers niet eens 
wat extra verdienden, hadden we min
der dan.een doorsnee DUW-arbeider en 
evengoed heten we . .. Middenstander."
,,Kunt U ons iets vertellen over andere 
branches?" vroegen we daarop. 

,,Ja zeker, waarom niet. B.v. de textiel
handel. Als gevolg van de werkloosheid, 

maken de vrouwen van oud niemo. Jfr 
wordt dus weinig meer gekocht. De tex
tielkooplui bezoeken over het algemeen 
meermalen per week markten buiten de 
stad. De tarieven van de sp<><YrWegen 
zijn verhoogd. De wegenbelasting is ver
hoogd. De prijzen van benzine en olie 
zijn verhoogd. De vrachtkosten zijn 11er
hoogd. Marktgelden veelal verhoogd .•• 
en de inkomsten verminderd. Win.,t 
nihil. Maar toch . . . middenstatuleF.

Het .is zeer duidelijk, dat va" wle 
marktkooplieden en winkeliers de schul
den schrikbarend toenemen, 10aardom 
ook de grossiers in deze kringlO<Yp be· 
trokken worden. 

Een , voorbeeld. Een marktkoopmm
heeft f 35,- schuld. Begrijpel9k, dal il 
de naàm' niet kan noemen. Hij kan di1 
niet ineens betalen. Hij vraagt daarorr. 
een afbetaling aan de arbitrage-com,mi8, 
sie, die is ingesteld door de grossiera 

Hij kan zijn verpbichting niet nakome1 
en komt daardoor op de zg'. zwarte lijm
waardoor hij geen handel 1neer kan be
trekken. Dus m i d d e n s t a n à e r ..• 
w e r k l o o s. Een voorbeeul uit vele.' 

\ 

Aan het slot vroegen wij de heer Muller 
"acht u het niet dringend noodzakelijk 
dat ook de middenstandsorganisaties 01 
het a.s. Nationale Congres van Werk 
'lozen in Den Haag zijn vertegenwoor 
digd? ,, Vanzelf sprekend," was het ant
woord, ,,want onze belangen gaan paral 
lel." 

,,Ik beloof u," en met deze woorden nafl 
hij af,<,:heid, ,,dat ik van mijn kant e· 
alles aan zal doen om dit te bevoràere11 
want werk voor de arbeiders beteken 
welvaart, ook voor ons." 
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VOLGENS de overbruggingsregeling ontvangt een arbeider, die werkloos 
is 80% van zijn verdiende loon als uitkering, met dien verstande"dat 

hij nooit meer dan 38 gulden ontvangt in een eerste of tweede klas ge
meente, gedurende 13 weken. Als hij hiervan uitgetrokken is, valt een 
werkloze arbeider onder de Sociale Bijstandsregeling, volgens welke rege
ling hij wel minder maar nooit meer dan 30 gulden en ngentig cent 
ontvangt. 

A:lle werklozen in de werkloosheidswet 

DAT is de leuze, die wij luid en met 
overtuiging aanheffen. ,;Jlet is ons in 

1949 vel'.worven recht,· dat reeds te lang 

1 •. . ,,,L .. _ 
Het loonzakje van een te werk gestelde 
arbeider na een volle werkweek. 
Commentaar overbodig! 

. op uitvoering heeft moeten wachten. 

Jeugdige werklozen krijgen een zeer geringe uitkering en na 13 weken in 
het geheel niets meer. 

Zo de regering, de leden van de Twee
.de en Eerste Kamer mochten besluiten 
ons van onze rechten verstoken te ver

HAARLEM 
Werklozencomité opgericht 

Het is voor iedereen d'l!,idelijk� dat geen enkel gezin van bovengenoemde 
bedragen de ontzaggelijke kosten van het levensonderhoud kan dekke_n. 

klaren, dan nog zullen wij niet berusten. QOK in Haarlem zijn een twintig-tal werk
De toestand in onze gezinnen gedoogt loze arbeiders overgegaan tot het oprich
di t niet. , ten van een comité. Woensdag 23 April vond 

WiJ' zullen de leuze van de Groninger 
een vergadering plaats. Daar is besloten om DIT werd reeds lang geleden ook door 

de overheid erkend, toen hij met een 
wetsvoorstel kwam, genaamd de werk
loosheidswet. In Noveinl:>er 1949 werd 
deze wet door de Tweede Kamer aangenomen. Volgens deze wet zou de uitkering 80 pctvan het verdiende loon bedragen, terwijlhet maximum in wezen werd opgehe
ven. De duur van de uitkering werd op 
21 weken bepaald, terwijl ook de jeugdige werklozen een belangrijke verbete
ring tegemoet gingen. 
El' is in die tijd veel critiek op de wet 
gebr�cht. En ongetwijfeld is deze verre 
van volmaakt, maar niet ontkent mag 
worden, dat het bepaálde in de werk
loosheidswet een belangrijke verbete
ring was en is in vergelijking met de wel 
zeer onvoldoende Overbruggings- en 
Sociale Bijstandsregelingen. 
Het in werking treden van deze wet was 
dringend noodzakelijk en werd noodzakelijker naarmate de werkloosheid in
GJl!ID.vang toenam en daardoor. ook voor 
vele ' groepen van arbeiders van meer 
permanente' aard werd. 
Thans telt ons land meer dan 150.000
werklozen, waaronder meer dan 25.000
jeugdigen, zoals wij in een rapport van 
de KAB kunnen lezen. Nog steeds is de werkloosheidswet niet
in werking getreden. Dat betekent, dat 
de duizenden werklozen, die er sinds '49
waren, wekelijks een verhoging van hun 
uitkering van 10 tot 18 gulden is ont
houden. De schade, die op deze manier 
aan de gezinnen van deze werklozen en 
aan de jeugdige werklo,zen is toege
bracht, laat zich niet makkelijk in cijfers 
tot uitdrukking brengen. Doch een ieder die wel eens werkloos is geweest of de
werkloosheid van dichtbij gade kan slaan zal dit enigermate kunnen
begrijpen. 

Thans is bekend, dat deze werkloos
heidswet nu eindelijk op 1 Juli a.s. van 
kracht zal worden. Dat is dan ruim 2.5
jaar, nadat de· wet werd aangenomen · door de Tweede Kamer.
Het .is begrijpelijk, dat er een zucht van 
.verlichting ging door de rijen der jongere en oudere werklozen .en van allen,die dagelijks met de werkloosheid te
maken hebben, omdat hiermede enige 
verlichting van hun moeilijke omstan
digheden in het vooruitzicht werd ge
steld. Het is nog begrijpelijker, dat er een golf van verontwaardiging door on

rijen ging, toen het wetsontwerp 2459
kend werd. 
at behelsde dit wetsontwerp? • 
et is maar klein, nauwelijks drie ar

'kelen. Doch deze artikelen spreken, in-
· en zij van kracht mochten worden, de
nvloek uit over de tienduizenden

ongere en oudere werklozen van dit

Werklozen- en DUW-conferentie 

in Brabant 

JN SOS, het org, :i van de werklozen 
en DUW-arbeiders in Tilburg en Den 

Bosch, is een oproep opgenomen voor 
een conferentie van werklozen en DUW. 
arbeiders uit geheel Brabant. 
In de oproep wordt vastgest.eld, dat 
de actie van de werklozen tot op heden 
grote sympathie mocht ondervinden van 
de werkende arbeiders en de midden
stand. 
Alle lagen van de bevolking worden uit
genodigd naar deze conferentie hun ver
tegenwoordigers te zenden, die in het 
teken zal . staan van de strijd tegen de 
te lage uitkeringen, tegen de te lage 
DUW-lonen. 

ogenblik. Want, van dit wetsvoorstel· 
zullen alle arbeiders die op 30 Juni a.s. 
werkloos zijn, worden uitgesloten. Ze 
zullen worden uitgesloten van de rech-. 
ten, die de werkloosheidswet biedt - en 
die op 1 Juli a.s" van kracht wordt. 
Wetsvoorstel 2459 is een hoon aan allen 
die thans of op 30 Juni a.s. werkloos zijn. 
Het degradeert hen tot tweede rangs
burgers en het is bovendien volkomen 
in strijd met de werkloosheidswet zoals 
deze in 1949 werd aangenomen en die 
juist was bedoeld om de gevolgen van 
de werkloosheid enigermate te ver
lichten. 

een gedrukte krant uit te geven. 
Streekconferentie verwezenlijken. Donderdag 1 Mei startten wij met 1000 kran
Wij zullen met alle kracht ijveren voor ten onder onze werkloze en werkende vrien,
verlenging van de overbruggingsuit- den. Ook is besloten om onder de middenstan

kering tot 21 weken en voor verhoging· 
ders onze gedachten te propageren. Tevens 
hebben wij elkaar beloofd, met een groot 

der overbruggingsuitkering tot aan de aantal naar ons congres te gaan. Dit congres 
bedragen, waarop de werkloosheidswet moet slagen. · Daarom .roepen de Haarlemse 
recht geeft. werklozen hun.vrienden in het hele land toe: 

Vormt één front van NVV-ers, KAB-ers, CNV
Ook daarvoor demonstreren wij op 24 ers, EVC-ers en ongeorganiseerden tegen de 
Mei a.s. werkloosheid. K.S. 

Een eerste resultaat 
Met angst in hun hart zien de tiendui
zenden werklozen de datum tegemoet, 
dat dit wetsvoorstel in de Kamer komt. 
Met angst en gramschap in hun hart 
tegen hen, die de werklozen deze ver
lichting van hun toestand willen 
onthouden. 

Bij het ter perse gaan van deze krant lazen wij in de dagbladen het ant
woord van de minister op de voorgestelde wijzigingen inzake de werkloos
heidswet. 
Daaruit lazen wij dat de regering niet van plan is aan de gerechtvaardigde 
verlangens van ons tegemoet te komen om de arbeiders die op 30 Juni a.s. 
werkloos zijn op te nemen in de werkloosheidswet. 
Als argument daarvoor verschuilt zij zich achter "administratieve" moei
lijkheden. Op allerlei manieren hebben de werk

lozen hun mening over het wetsvoorstel 
2459 aan regering en Tweede Kamer 
bekend gemaakt. In door duizenden 
werklozen getekende petities uit Den 
Haag, Rotterdam, Leiden, Amsterdam 
en tal van an• plaatsen, hebben zij 
van de regeri"l'1f verlangd, dat zij het 
voorstel terugneemt of hebben zij de 
leden der Tweede Kamer gevraagd het 
voorstel te verwerpen. De regering, de 
leden van de Tweede en Eerste Kamer, 
zij mogeQ niet a,f zijn voor de gerecht
vaardigde verl-ens van de werklozen. 
Zij dienen hun beloften, vastgelegd in de 
werkloosheidswet 1949, volledig na te 
komen. 

O.i. bestaan er geen administratieve moeilijkheden, wanneer het gaat om
de belangen van tienduizenden werklozen en hun gezinnen. De regering is wel bereid om de uitkeringstermijn van de overbruggingsregeling van 13 weken op 21 weken te brengen voor die arbeiders, die · · Juli reeds werkloos zijn. 

Dit is een angrijk succes in onze actie voor gelijkberechtiging van alle· werklozen.
Het moet voor ons een stimulans zijn om met grote kracht de actie ·voor 
gelijkberechtiging voort te zetten. 
Regering, voor verhoging van de overbruggingsuitkering tot aan het 
bedrag waarop!f.e werkloosheidswet recht geeft; zijn geen belangrijke
administratiev anderingen nodig! 
Werklozen en w rkende arbeiders, daarom nu met kracht vooruit, gesteund 
door dit eerste belangrijke succes, voor: Verhoging van de overbruggingsuitkering tot aan de bedragen, waar-op de werkloosheidswet recht geeft. · · 

Toch 
MARIE HAAGSMA zit voor het 

raam, dat uitziet op een lan
ge, smalle straat zoals er zovele 
zijn in de grote volksbuurten van 
Amsterdam. Verveloos rijeu zich 
de huizen aaneen. Achter de mees
te ramen hangen helder gewassen 
en g_estreken gordijnen. Het ia , 
voor1aar en vele vrouwen, gedre
ven door het mooie lenteweer, zijn 
al begonnen mê/; de schoonmaak. 
Ook zij, Marie Haagsma, heeft, 
verheugd over de zomerse warmte 
in het begin van April, de kachel 
glimmend gepoetst en opgeborgeri 
in de waranda-kast. GelukTdg, de 
zorg voor brandstof is tenminste 
een half jaar van de baan. Mis
schien kan ze, als ze nu eens heel 
zuinig is, nieuwe sc11oenen voor 
de kinderen bij elkaar sparen. 
Als ze 's morgens van het kan
toor, waar ze van half zeven tot 
half negen werkte, thuis kwam, 
begon ze vol goede moed aan de 
schoonmaak. Eigenlijk moesten er 
nieuwe gordijnen komen en een 
mat in de keuT,en. Ook de stoelen 
in de huiskamer vroegen om een 
nieuwe bekleding. 
Indachtig de schoentjes, die ze 
wou sparen van het p niet meer 
nodige kolengeld, waste ze de oude 
gordijnen, knipte de rafels van 
de kanten van de keukenmat, na
dat . ze hem voorzichtig geboend 
had, en deed of ze de versleten 
stoelzittingen niet zag. 
Toen, vlak na de schoonmaak, 
gebeurde het. 
Op een Vrijdagavond kwam Jan 
thuis van . zijn werk zonder dat 
de kinderen zoals gewoonlijk vro
lijk achter hem aanliepen, weten
de: Vrijdags brengt hii wat lek
kers voor ons mee, dan heeft hii 
pas "gebeurd". 

verloor Moeder Haagsma 
-1e ·. rn· o', e· d-.··. n1·e1· _werTdozen bij elkaar te brengen 
U � �n dan met z'n allen naar Den 

(Een waar verhaal) 

Deze Vrijdagavond liepen ze stil. 
achter hem aan. Toen ze hem vro- ' 
Zijl, tegemoet waren gehold, had ·
hij alleen maar verdrietig naar 
hen gekeken, en ze niet, als an
ders, geplaagd: ,;Nee, ik 1�eb 
niets," om onmiddellijk daarop 
met het zakje met· at1oep te 
zwaaien. 

nige, Marie." ,,Er is van alles 
nodig, huizen, textiel, meubelen, 
schoenen enz. En toch komen we 
op de keien. De oorlog kost te 
veel, m!Ud." 
,,Oorlog f" Marie keek verwon
derd. ,,Er is toch geèn · oorlog." 
,;Nee, gelukkig niet. Geen wereld
oorlog tenminste. Maar de grote 
heren m Amerma willen het er 

DEZE Vrijdagavond .gooide Jan op aanleggen .. Daarom laten ze 
in ·de blinkend gewreven huis- oorlogsmateriaal maken en ver

kamer zijn loonzakje op tafel met kopen het duur. Ook aan Neder
de mededeling: ,,De laatste Treer, land. Daar worden de zuur ver
Marie. 'k Ben ontslagen met nog diende belastingcenten voor ge-
46 andere collega's. bruikt door on.�e ,·egering, snap 
't Was Marie of de schone kamer je." ·
met de pas gewcissen ·gordijnen., Marie ruimde in gedachten di, 
de versleten stoelzittingen en het . tafel af. - ,,Werkloos" hamert 
glanzend gewreven buffet t1oor het in haar hoofd. :... Jan ook 
haar ogen in het rond draaiden. we1'kloos, net als die andere tien
De eerste ogenblikT,en kon ze geen · d1,ize1tàen. - ,,Maar als jullie 
woord spreken. het 1iou niet nemen," tiraagt ze. 

"Gaan jullie nog wat ·op straat "Als jullie je ·11óu eens allemaal 
vèrenigen et1 naar de regering in spelen", zei ze eindelijk. ,,Ik roep Den Haag gaan en werk eisen, je wel als het eten klaar is." 

,,Hoe T,an dat nouf" vroeg Marie, ,,Dat is ook de bedoeling", gaf Jan 
toen de kinderen de deur uit wa- ten aiitwoord. ,,,Als we da� doen, 

weten de heren in Den Haag enren. ,,Er is toch werk genoeg bij in Anlerika meteen, dat we geen jullie!' ,,Dat is ook zo", antwoord- ····zin· in oorlog hebben, dat we wil-de Jan, ,,maar doordat de anderen 
·harder moeten werken, vliegen wij· Zen · werken en leven: We zijn :f940 
er uit." -1945 n .og niet vergeten, Marie." 

De aardappelen opschtiddend zeg 
;,Er is toch genoeg nodig", Marie ze! ,,Je moet er niet aan denken, 
keek naar de gestopte gordijnen, dat zoiets nog eens weer gebeuren 
de versleten stoelen en dacht aan zou. Geen ete11. Angst. Armoe. 
de schoenen voor de kinderen, Oorlog. Dat wil toch niemand van 
"Dat ia nou juist het kranT,zin- ons. Je moet, helpen, Jan, om de 

Haag. Geer, werklozen, geen sol
daten, maar werk en leven, dat 
willen wij moeders." Dan zegt ze: 
.,Roep jij de kinderen even, Jan, 
en laten we er onder 't eten niet 
meer over praten. Er komen nog 
meer dage1i." ,,Je bent een flink 
wijf, Marie." Jan zoent zijn vrouw 
in haar hals. ,,Roep nou de kin
deren, anders wordt het eten 
koud." Marie geeft hem een duw
tje in de richting van de buiten
·deur. 

A
LS Jan hen roept, komen de 

kinderen aanhollen, Gel1,kkig, 
't Is niet me� zo akelig stil in 
huis als daarnet, toen moeder hen 
de straat opstuurde. ,,Wat heb, ik 
eeu honger, moeder", zegt HenT,, 
de ouèste van de drie!' Eet dan 
maar antwoordt ze zácht. Ze kijkt 
Jan aan, die tegenover haar zit 
tu..ssan de twee andere kinderen. 
Begrijpend knikt hij haar toe, als
of h·ij zeggen wil: ,,Wij mannen, 
�ullen alles op alles zetten om 
het leven van de kinderen te be
hoeden en te behouden. Reken 
maar!' 
Marie overziet haar gezin aan de 
schaars voorziene dis, waar de 
eieren op de sla ontbreken, om
dat daar aan het eind van de week 
geen geld voor is. Zorgen om de 
khpiende weken leggen diepe rim
péls in haar voorhoofd. Toch 
vb�lt ze zich niet verslagen. Toch 
w'iZ ze de moed niet verliezen en 
voelt ze zich niet alleen. Honderd
duizenden werklozen met hun 
vrouwpn kunnen immers een grote 
krach� zijn in de strijd voor werk 
en een goed Zoon, in de strijd voor 
het leven! 
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·w achtgel�-. en ::w �rkloosheidsverzeker1n·g
. ' . 

.. ' 

. ' 

Door de invoering van de Wachtgeld- en Werk-· aansporing zijn zijn latente houding te Jàten varen looshe:idsverzekering is · een nieuwe schakel . tot en tot bereidheid van mede-offeren te komeri. stand gekomen in de reeks. vap voorzieningen, wel- De wet perfeètionneren, dat klinkt zo spoedig nadat k-e de economisch zwakkere moet beschermen tegen zij in werking is ·getreden wel)iéht wat éigenaardig. de gevolgen van de rampen die hem in zijn be- Ongetwijfeld is een juist oordeel over de technische · staan kunnen treffen. · opzet van de wet slechts mogelijk n·adat zij een be- ·
Het hoogste re�ht dat de mens bezit, hét recht om . hoorlijke tijd heeft gewerkt; tal van vragen welke 
té -mogen arbeiden en in het levensonderhoud van 

bij het lezen ervàri rijzen zullen · eerst afdoende 

h�m -eri de zijnen te voorzien, wordt, door de aan de kunnen word.en beantwoord nadat de ptactijli: heeft ' 
huidige maatschappijvorm nu eenmaal inhaerente gesproken. Niettemin zijn .èr_p_unten a·an tç wijien 
economische schommelingen; maar al te vaak aan- waarbij de wét zek!Jr als niet voldoende kan wor-- · 
getast.. Dat hét de plicht van ·de gemeenschap is den beschouwd- en. welke in de eerstkomende tijd 
hiervoor voorzieningen te treffen is voor ons, doch 0!1-der ogen dienen te -worden gezien en mogelijk 
jammer niet voor een ieder, duidelijk. Maar al te tot wetswijziging zullen leiden. 

r .. , ., I 

veel wordt parade gemaakt met uitdrukkingen als: W c t lei. . . • �men kan l!�e� ':erdei: springen dari de polsstok lang et spreekt b.v. van wachtgelq en wij denk,A ii," of "p.et so�iaal wenselij�� is afha_nkelij:\{ van het, d bij dan aan de in het verledeI). geldende wach� ecol}omisch_ mogelijke''. Natuurlijk, de _kosten aan - gelcf.regelingen, getroffen door individuele onder- . sociale verzekeringeJ:1 verb.')nden zullen door iu-·--nemtn-get', of c,;,ocp�u. ,an m,d,et.icm.�ngwi •c •• ge k9msten moeten worden gedekt en deze inkomsten subsidiëerd door de overheid .. De ,,wachtgelders" zijn '.afhankelijk van de totale arbeidsprestaties ' v.or den dan .een reserve waáruit zodra de omstáIJ..., 

.Jk - besef, dat' a./t niet ·-de tijd en de plaat,'/ is juffro.uii, .TetJejj órn,'U" las-tig ,te_ vállën, maar waar hébt U tQch het·

· Welke _'worden gelevèrd. De práctfjk beeft echtèr· ei:Ien zich wij#gden kon _worden geput . ,A 

áo:i_sier-der.f.i.rma ·!farris gelaten?" · · 

{p/_J;h;/gJflRJ/1 
-�U/l/�-u.,meer dan èeils bewezen dat_ dè angst vàr ä_é imqer�' . ' �or' de dèsbetreffen_de ondernem:lng '  onmtr r_iè,mërs, ,dat ·11.� 'be/Ir9f�lev�n geen. _ri�euwe là�te� ä�lUjk wèer · d�. ��schikking hac:J. over gescho'?lde zou kunnen _dr�gen overbodig en onJmst ·bleek. BIJ_ en op het .bednJf mgestelde wer.knemers. De 'band el-lee S!)�ÏéJle wet welke to t,�tand is gel_torrren; heeft · met de onclerneming' gedurende de wachtg�ld- __ Genie_ e_n_s_ch_ 'é!P. péU1·k :_,Ifien die :geluiden gehóord en- zij: ·zullen · bij �lke periode bleef bestaan. . ,. ,, . , - . - · V�<irzienihg w�lke in d_e-toelto�st nog ril?et worden: -In (je nieuwe wét is van enige, ba�d tussen· irid{vi-· ;Handèlsreizige-rsco�gtes.

��tr_of!en, op�neuw. �e _h9rel)-_Z.,IJn. . -. : . : �uele �erkriemer en onclernerrling g.een sprake De-Unie v� ·Handelsreizig-erS-orgartisat�es (U.H,_O.) heeft"
. Vergeten, wsir.dt - qat.goed� en _vooràLregelmat1ge. meer; �ij is verlegd naar de.·bedrijfstak. Nu ·doet e.en.,belangrijk besluit_ gen-omen. '• '. - . · · h d · · · d De :vier, in, deze _Unie verenigd� org-a,nislltteii, · tt w.et_en. arpéicl 'sleèhts, .ge1evercl. kan worq.en ?oor en . ie . · zich bij' de indeling er diverse b�çirijfsta"lpce� }1et_ . ,,Sint Christoffel'.',· ,;Mercurius", de. Nat. Vakgroep van niet gebukt .gaan onder, een voortdurende an·gst- èuve1 vqor dat een aa:µtal bedrijfstakken in één Bé� .de-Ned: .V.fo ,Van :.Chi-istelijke•Kantöpr.-,en H�delsbe-•. vilqr dé gevolgen.'van ziekte, oüderdOin, �e:r�loos- driJfsvèreriigin.g' 'is, ondergêbraèht alhoewel ·van.· di�nden,en de. N.C,�:�-" .hebbe!l· beslót�f!-' op 2.15 Octob�r 
heid en andere :tampen wellce de ècoriomisch- iwalc< ... enig' e ·dnderlinge band· "tussen deze '·.bedrijfsták.lèén , een gemeensch-app_ellJk. congres. te !i_<_>U�.E;n:· }!et coi;igre� · · · 'b · -· p · h · T · î tl · · · · · , · · -;.. · , �- ·. · · t·,. :. . ...... vindt plaats te Utrecht· het zal, zowel des ·morgens als keren . elage:n-, e. eco_nonuso e pos1 1e:van een an · wem�g _o!'_gE:en spr:akë_1s. ·H�� ste'r_k�t, s

y.
rE:�k êlit, �fJs . i!l· de ,m_Wd_ag bijet� .kQ

ip.ep, ·, , .. , , :.- , · __ of volk w,w:-�t 0.1. :in�t b�n�qeel<;l door, �ulp. a�n . de -�1euwe ·. �l�emen� �ed�!Jfsveremgn:g _w_elke f!-�S, ·. De u.H,O, beoogt ip.et �it . cöpgtes. de gemeerisèhappe�, werklozen, z1eke:n of 1n_vahden. De wrrk_en_den, zo-, verg�arbak füent voor die _ ·ondernemmgsgroepen- - lijke opvattingén over de r.echtspositie.:V:àq :pn_zé beroeps:- · w.el arbeiders_�s werkgevers ·zl\llèn dezé,lasten op .. die' "nièf Öf tnoêilijk. bij" een' andere B.V: .. kondeQ '. · ·, genaten: mià._r vdren te·"br_�nge? in éei1 drie�al �leidinzjch. moeteIJ. nemen. Dit. geschiedt bij de .nieuwe '. worden "ingedeeld. Onder dèze ·omstandigne'den kair -"gen met '.ru.1m�. gel_eg!!nhe�d ,tot_- ge<J;achtenw!s�el�g. . 
· · b... b ·d · k · (' f · d - . · . ... · .. · . ·· · · · ·, , · .; · . - · · Als sprekers ZlJn u1tgeno!).1gcLd� he1:eIJ.. °?4.·;J=lop CMercu-Wet wa�r � a:. ei _er_s, we_r _g�vers in _eit�, e .on-; �0�1hJk y�m "w�chtgeld. m _de oor�pnmkehJ,ke_be-, riüs) met, als önderwerp, ,.De· Ha1,1delsreiziger� en d�. · derneming.en) .en de overheid· ( dus -de .gemeen� tekenis wordeff gesproken. · , · , ., . ... C:,A::O:"; ·'.P:- de ·Graaf' ($t": Clitistoffèl)' ,;Ile P.B'.0. en de 

sch4p) h'!iri finanëiële . s1:eentje ·bijdragen., G�v. olg. :v., a.n dit ,,a.lles _is. d_a_t· ee. n-a�beid_ 'er'.diè .. '.óp, Handèlsl·eizigei,�" énH. J,-Vermeu1en (Chr. -Vêr.) .,De-' - · .. · · · · - · · - - . bescl,_ern;iing van on§ beroep":-. D_e brmgsbest.Ucr,e» zullen� Was het contact tussen ··de· vakorganisaties .eri dè-, ·· grond v,an. zijn w-ï,ss�l.end,e werkzaamheqen voor-• hun afdelingen instru.é.ties doen toe�om.én ·over. de af-daarbij aangesloten werklozen, bij de . vóór de oor:. heen . nimmer voor wachtgeld in aannie"tking zou' . vaardigïng der afdelingen. en ·vakgroepen. ,: .• . lpg bestaande vrijwillige .verzekering zeer nauw,� zijn · gekqmen omdat 'van een nauwe - fi.and,·,. mèt' De U.H.o:···v-erwacht eehtè11· oók° een):.êer. g1·9Ót 11-antaJ, bij de uitvoering van de, nieuwe . wet - die zich otjdernemin'g' of bed:çiJ'fstak gee_ n sprake was, tnan_ s . belangstellende .. bezoekers, leden zowel 'als niet-leden: · k · · d De plaatselijke besturen .gelieven, dus· alvast. dê prçipa-pver vrijwel _alle werknemers mtstre t .- _1s· e wel in aanmerking · daarvoor kan komen. Ander- ganda voor een zo ·massaal mogelijke deelname in te· band tussen vakbeweging en getroffenen zeer los. zij cis is het mógélijk (jat eèn arbeider· dié tot de zet.ten. Er wordt gedacht .aan gem�ef!schappelijke auto-. Voorlichting en. hulp kàn· de georganiseerde bij het vaste kern van een onderneming of van, eert be- reizen naar de -Congresstad: · · 
tot gelding brengen van -�ijri !E;éht�n. �iteraard wor 7. qrijfstak mag wcirde,n gerekend, het recht �p w�cht- Collegà's; weer :aand'acht î'noëft aari d� noden Yan onze' · den gebogen_ ; over het _ alg_ emeen _he, s�a. at het a. _an._· 11eld _ zodra hiJ', al, is het' sleclits v_oor eeh korte_· vakgeno�en worgen geschonken._1:i:et ·Çóng_res wir de --pft:.� 
d k I h h P bliel<e opinie bewerken; het zal daarin-beter slàgen naar-. 

eel van de _ya qewegmg s �c ts 1erm dat ZIJ m - periode in een andere bedrijfstak. arbeid · aan- · mate de .. <;leelname groter is! . . · · . ., de besturen van de 'uitvoeringsorganen (de zgn. vaardt - verliest. ' · · · : .,. :· .. ·. _ � . . , va�bedrijfsvérenigingen) de helft der te bezetten D · 
t

.b · .. àlt
. d t

. ht- Id · 
t 1· h

. 
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· · • d .. · ·. ·· · · g c ·t b· t k , .' .,· d h .. . . d .. g.. '. lS 'ar e1 uu_l en. ZIJD ueurIJ Sva e aanvaar ep- ·. seO"en ·zal er ZÎ_-cli <>éfi J·'urisprudentÎe' ort" twikkele_n een van gro e e e ems 1s, oc waarme e een ·. 'd't h" a· ·t . -1 d d .. · ht ht - "' d '  t t t t 'tk · · t d · t · t t d en. · a ·· 1J' 1 · we oen e ziJn ree op wac · - . wélk� voor. bestuurders -der diverse Bedrijfsvereni-_k�!�. con ac me m ermg-geme en en ° s an geld __ ':.'erliest : rhits- �e �edrijfsV'.er'enig.i�g-. -�ndets . giqgen_ van niet· géringe betekenis zal -zijn. beshst. Dat men b1J dit afles op moeil1Jkheden_ · Het ·kostbare 'goed-v __ a'n de·werknemers dboi· hetOok de ongeorganiseerd,en profiteren. met_ dé arbeidsbemiddeling zal.stuiten, is zeker niet· . Niettemin zal de geo_ rgam.·s.e_"erde arbeid�r m.oeten d '"kb Id" · - , � - · werke.n en streven va_n de vak}?eweging verworven. -�n ee ig.·. - . ·. · · . ' .· · • · - Minister Joekes sprak indert_iJ'd ·waàrderende beseffen dat het nieuwe -l'echt dat hij vér-kregeq·: i:).eeft, verworven _is deor---de . voortdurende strijd . Het lijkt ·ons _g�we�.st ?at'. VO<?�al d_e problem�n worden over �e pio�iersatb_:id_-i� -het vededen d_oor: 
van zijn organisatie en dat -alles wat in de: toekomst 1'.0ndom het wachtgeld. bmnen n�et al te lange tlJcl .. de ,vakbewegmg b1J de vnJwilhge werklooshe1as
zal moeten wordén gedaan om de wet te perfectión- _ . ernstig .onder ogen wörden· gezien en dat nagegaan: verzèkering verricht - zal moeten · worden be
neren afhankelijk is van de inv-loéd di� de vak-. wordt of te dien opzichte de wet wel aan de feite- schermd en verbeterd. 
beweging zal kunnen doen gelden. Dat de niet ·ge

� , lijke doels�ellillg bean�wooidt. ·· · · ·. · ·· ·Met alie f�uten en foutjes die er aan ·de yv-et tnoge�.
organiseerde ook nu weer mede profiteert van hët-: Veel. moèilijke problemen. . . . . kleven 7 geen mensenwerk is volma,akt - vo�·z:it geen door de offers der -meer -bew�stè werkers tot Al met ·al, wij schrèvezrhet reeds, zal'd� uitvo�ting. zij eeri. sterk ónd�rdeel van de sbciale zekerlie�d stand is gebracht,.moge voor, de eerste slechts. een_ va.n de wet .ons nóg-voor tal van-problemen plaat-· ·waarop iedere·werker recht heeft. 
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Aan. de orde îs ook nu: 
Discussie over sfandplaatsaftrek 

Tot mijn 45e jaar woonde ik in Amsterdam en
sedert 1939 in De Bilt.
Huurprijs laatste woning in A'dam (W.): (Kijk
duinstraat) f 32.50 p. maand (incl. water) l grote
voorkamer, 1 zijkamer, hall, w.c., douche-cel, 1 grote
slaapkamer, 1 kleine zijkamer, keuken, waranda
met kolenhok en 1 slaapkamer . (met kast) met
electrisch licht op zolder.
In De Bilt (huis begin 1939 gebouwd): f 28.50
(veel water nodig voor tuinbesproeiïng)
water ± p. mnd en Reinigingsbelasting! f 4.15

f 32.65 

bevattende: 2 kamers (en suite) hall, .keldertje,
keuken + voor- en achtertuin; boven: 2 grote
slaapkamers, 2 kl. slaapkamers + zolder. (Dus geen
douche- of badkamer).
Prijzen van vis, groenten etc. zijn hier beslist hoger
dan in de stad (Utrecht), - uitgezonderd merk
artikelen met vastgestelde prijzen - zodat vele
huismoed�rs geregeld met de autobus naar Utrecht
g.aan oni levensmiddelen in te kopen, ondanks bus
kosten (50 et retour!). Kledingmagazijn, schouw
burg .en goede bioscopen zijn bier ·niet, zodat men
daarvoor naar Utrecht moet (dus extra-kosten per
echtpaar 2 x 50 et vervoerkosten). (In Utrecht zelf
zijn de buskosten 12 et p. rit; 17 et voor overstap,
resp. f 1.00 voor 10 rittenkaart!).
Toen ik in 1939 het aanslagbiljet voor personele be
lasting kreeg, bleek ik 2x zoveel dan in A'dam te
.moeten betalen.
Als handelsreiziger sedert 1937 (rayon Overijsel
Gelderland-Utrecht) moest ik wel naar het cen
trum van het land verhuizen; iedereen heeft hier
eei:i vóór- en achtertuintje, dat vele extra-kosten
V?or het onderhoud meebrengt.
Mijn ervaring. hier is, dat het leven in de kleine
(plattelands)plaatsen, duurder is dan in de (grote)
stad, althans voor diegenen; die niet tot de land
bouw·erskringen behoren.
Deze laatste wonen veelal in kleinere, oudere hui
zen, tamelijk bekrompen, huurwaarde ± f 15.- per
maand. Meestal met flink stuk tuin, .waarop -ze
greenten etc. kweken; houden kippen resp./en ko
hijnen en hebben betrekkelijk weinig vervoer
kosten.

1--����.,..,,.,_-TTTF • ..,...,,ns-zo prexen�sc en
dus lagere beloning), dan zou dat enigszins opgaan
voor hen uit landbouwkringen, doch zeker niet voor
burgers, waarvan tegenwoordig zeer velen in een

, �tad (of elders in het land) werken en buiten de
stad wonen, en dus grote vervoerkosten moeten
maken.
Resu�erende kom ook ik tot de conclusie dat het
::_ in -�t algem�en - onzin is te spreken v�n lagere
kosten voor met-stadsbewoners· m.i. dient in sala
riëring geen verschil te word�n gemaakt tussen ·
stads- of niet-stadsbewoners. (De Bilt behoort toch
ook tot het "platteland"?!)*)
Collega v. d. Ham, ex-secretaris van afd. Utrecht
(nu in R'da:'!1) zal d�t alles wel kunnèn bevestigen,
want ook h1J woont m De Bilt. J.L.
_.) Nou, nou, De Bilt is in de regeling Noodwet-Drees in
de 2e klasse geplaatst! H.M.E. 

* * *
Inderdaad een actueel onderwerp. Als ik mijzelf
onder de loupe neem, heb ik als bode ziekenfonds
een standplaatsaftrek welke 9% verschilt met de
stad.
I� .ka� maar st.�eds niet uitrekenen waarom wij die
9% mmder knJgen dan onze stadscollega's. Als ik

hier Veenendaal neem als plattelandsdorp en Den
Haag-Scheveningen als stad (waar mijn schoon
ouders wonen) dan kom ik steeds tot de conclusie:
ten eerste dat in Scheveningen de huur gemiddeld
f 1.- lager is dan hier; ten tweede dat groenten,
aardappelen, frui"t, vlees, spek, manufacturen, licht
en gas in de stad veel goedkoper zijn .Het culturele
leven is voor ons haast niet bereikbaar, wij moeten
naar Utrecht of Arnhem; een stedeling heeft het
ter plaatse.
Het enige verschil waarin wij bevoorrecht zijn, is
een moestuintje, waar wij gedurende de zomer
groenten uit kunnen plukken. Vroeger was dat ten
plattelande geheel anders. Iedere bewoner had
ruimschoots bouwgr.ond om eventueel groenten
voor zomer en winter te verbouwen. Varkens hiel
den ze zelf, dit was een enorme besparing. Door
de uitbreiding der dorpen door nieuwbouw is er
dikwijls zelfs van moestuin geen sprake meer. Wij
zouden dit ·ook niet meer kunnen zoals onze voor-

ouders; het tegenwoordige werktempo vraagt te
veel energie, men is 's avonds blij als men zit.
Alles bijeen komt het me voor, dat het "platteland"
niet goedkoper is. · W.

* * *
We geloven niet, dat beide inzenders, hoe graag 
we oo� plaatsruimte hebben afgestaan, op de goede 
wey ZtJn met hun redenering. De coinmissie-Kruyt 
heeft zeer uitvoerige onderzoekingen ingesteld naar 
prijspeil, woninghuren enz., veel gedegener en se
rieuzer, dan wij dat met elkaar zouden hebben 
kunnen doen, en zeker objectiever, dan wanneer 
men een enkel, toevallig· voorbeeld zou nemen en 
daarop een conclusie zou gaan bouwen. 
Wat hebben die onderzoekingen ten opzichte van 
_de prijzen voor voeding opgeleverd? Dat dooreen-
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genómen er geën belangrijke versch;illen zijn in de 
kosten van een standaard-voedings.middelen·pakket, 
en zeker niet, dat gezegd kan worden, dat de grote 
plaatsen duurder zijn dan de kleine, of omgeke_er�.
Er was helemaal geen samenhang tussen de geringe 
afwijkingen van de prijs en de grootte van de ge_: 
meente. En dus heeft Kruyt gezegd; we gaan btJ 
onze verdere beschouwingen ervan uit, dat in de 
kosten voor voeding geen verschil bestaat. ,.... 

Hoe stond het met de huren? Uitgebreide onder
zoekingen van gelijkwaardige woningen (woningen
met 4, 5 en· 6 vertrekken) hebben uitgewezen, dat
het grootste verschil in huur een bedrag w�s V<fn 
f 3.45 per week, en hier was wel een relatie m,et 
de omvang en het karakter van de gemeente. De
huU1·verschillen zijn dus wel een factor voor de
gemeenteclassificatie. 

Het eigen tuintje? Weg met het fabeltje, dat de 
opbrengst daarvan mee màg tellen teri gunste van 
het platteland, en dat daardoor dus de lonen wel 
wat lager zouden mogen zijn. In de eerste plaats is 
die opbrengst gering, ten tweede betreft het éen 
klein aantal mensen, ten derde gaat het werken in 
zo'n tuintje ten koste van veel vrije tijd, en ten 
vierde hebben stadslui misschien weer andere mo
gelijkheden om er iets bij te verdienen. Dus: het 
eigen tuintje telt niet mee. 

Op het punt van de ontwikkeling, de cultuur, staat 
het platteland er ongunstiger voor dan de stad. 
Men mo,et, om daaraan te kunnen deelnemen; meer 
offers brengen. Het is dus redelijk, dat daarvoor 
een tegemoetkoming wordt gegeven aan de platte
landsbewoners. Maar laten we nu niet denken, dat 
we er daarmee zijn. Al was die toelage zo groot als 
de hele standplaatsaftrek, of nog groter, dan heeft 
Boerekoolstronkeradeel nog niet de beschikking 
over het Concertgebouworkest, de grote toneelge
zelschappen, en wat daarmee te vergelijken is. Daar 
is dus wat anders voor nodig, namelijk zulk een 
politiek van cultuurspreiding, dat ook het platte
land in de gelegenheid wordt gestdd deel te nemen 
aan die cultuuruitingen. 

Tegenover de grotere offers voor ontwikkeling, die 
het platteland zich moet getroosten, staan de gro
tere offers ten bate van de ontspanning, die de ste
deling brengen moet. Nee, klim nu niet direct op 
de kast, vrienden, denk niet dat ik _het oog heb op 
de vele bioscopen, revues, enz., die door stedelingen 
bevolkt worden. We bedoelen de echte ontspan
ning, het "er uit lopen", het loskomen van de span
ning der grote stad, door verblijf in de natuur. Dat

is voor de stedeling moeilijker bereikbaar dan voor 
de plattelander. 

Verkeerskosten zijn voor het platteland hoger, en ze 
worden dan ook meegerekend door Kruyt. · , 
De hele b.edoeling van het rapport-Kruyt was om 
een methode aan te geven, ( als tenminste de vraag 
of er gemeente-classificatie moest zijn, bevestigend 
zou '!1-'orden beantwoord), om dat op een juistere 
ma7.uer te doen fJebeuren dan tot op dit moment ge
sc_hiedt. We willen helemaal niet zeggen, dat de 

·9% aftrek voor onze vriend in Veenendaal recht
vaardig is, en dat de 12% aftrek, die voor de Asse
:1-aren in de C.A.0.-banken prijkt, juist is. Het was 
i�tegendeel omdat. er twijfel bestond op dit ge
bied, dat de .�o'n!:missie Kruyt dit werk heeft aan
gevat. En wu zun van oordeel, dat, wanneer zijn 
denkbeelden in de praktijk worden gebracht, een 
groot deel van de onrechtvaardigheden zouden 
worden weggenomen. , 

· 

Wij raden echter alle leden van onze bond aan, het 
rapport ze�f te bestuderen, of tenminste de

brochure, d�e daarover door het N.V. V. is uitge� 
g_even, en die voor een zacht prijsje bij het afde
lingsbestuur te bestellen is. 

Over veer�ien da_gen geven we nóg enig commen
taar op de inzendingen van de vorige keer. HME. 

Het gebeurde ip, een kleine, oude st11,d. 
Ze waren rriét z'n vieren: de techni
cus, de chauffeur, de reporter en de 
tekstschrijver. Tussen twee repor
tages voor het klankbeeld over de 
stad hadden ze even tijd. Daarom lie
ten ze hun reportagewagen staan en 
wandelden. En zoals dat wel meer 
gebeurt - ze zijn er zelfs een beetje 
bekend om - de chauffeur en de re
porter hadden trek in een stukje 
worst. Zo'n pittig hartig hompje worst 
van een ons. 

en ook nog een in een ver land be
haalde tweede prijs van een reuzel
wedstrijd, maar toch beantwoordde 
zijn worst niet aan hetgeen diplo
ma's, vergunningen en prijzen in het 
vooruitzicht stelden; de worst was 
droog en korzelig. Er heerste een be
nauwend zwijgen. De chauffeur be
woog zich nam· de winkeldeur. De 
slager speelde met zijn mes. Hij
wachtte op de door het proeven wel 
onvermijdelijk geworden bestelling. 
"Wel, eh"... zei de technicus en 
keek de reporter aan. ,,Nou" zei die 
,,jij wou toch worst hebben. De hel� 
weg heb je 't erover gehad. Alsje-

blieft. Prima worst hoor". En draaide 
zich naar de deur. De technicus be
rustte in zijn lot, betaalde zeven en 
veertig centen en verdween als laatste 
met honderd gram ongewenste worst 
de winkel uit. 

het, wiens voorouders zich vergist 
hadden. De worst, die grijs en dor on
gegete1! bleef, kreeg plotseling een be
st_emming. Opgelucht gooide de tech.., 
n�cus hem voor de snuit van de hond 
die opgewonden in het vel beet. 

·'

De vier liepen door, dankbaar ge
stemd door het opgeloste probleem. 
De tekstsch�ijver keek even later nog 
eens om: ,,KtJk eens" zei hij, ,,de hond 
eet er niet meer van. Kan je nagaan 
wat voor worst dat was. Zelfs de hon� 
den lusten hem niet". Verbaasd, dat 
een hond zich de weelde van een ons
worst liet ontgaan, keken ook de an
deren. JÇn juist toen gebeurde het. De 
hond lichtte zijn linker achterpoot boven de worst en deed wat elke hondaf e:n,_ toe moet doen, speciaal als hij familieleden ergens aan herkend heeft. T_och zijn die dag de reportage•nog serieus gebleven • T. N. 

Ze wandelden door die oude stad en 
vonden een slager, die - zoals alle 
slagers - worst verkoopt. Met z'n 
vieren vulden ze de winkel. ,,U mag 
de worst eerst wel proeven" zei de 
man in 't wit. Ze proefden, alle vier. 
Nu had die slager natuurlijk een vak
diploma en een vestigingsvergunning 
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De anderen, die de dans ontsprongen 
waren, hadden meer plezier. De tech
nicus liet het hoongelach over zich 
heen gaan en peinsde op een middel 
om zich van de worst te ontdoen. No
bele gedachten waren het: aan een 
arme man geven of aan een zieken
huis, een weeshuis, totdat de hond 
verscheen. 
Een wit soort hond met lang haar was 



Het Welvaartsplän 
. o· e maatschàppijvorm van heden is een tussenvorm. . Dit is een der conclusies waartoe de schrij-vers van het Welvaartsplan van het N.V.V. in hoofdstuk 7 van het eerste deel komen. Dit hoofdstuk, handelende over "Wijzigingen in het . Maatschappelijk Bestel", is zonder twijfel·een der. �elangwekkendste van het werk. 
"De economische orde wordt gekenmerkt door een 'ge�eelde leiding en een gedeelde verantwoordelijkheid. Overheid en bedrijfsleven hebben beide hun eigen taak en bewegen zich beide op het terrein der economische en sociale politiek. De onderscheiding publieke/particuliere sector begint steeds meer te 'tervagen. Tussen ,het productiemotief in de publieke en dat in de particuliere sector zijn verschillen, maar ook 

overheid gedaan teneinde regelend en dus leidinggevend op te treden. 
De sociale wetgeving is gegroeid waarbij de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven en vakbeweging de sociale zekerheid heeft versterkt. 
De onlangs in werking getreden Werkloosheidsverzekering en met name de compensatie welke de ondernemingen. voor de door haar te dragen lasten door overheidsmaatregelen hebben verkregen, is een sprekend voorbeeld van leiding van de overheid. 
De economische vraagstukken welke daarbij aan deorde kwamen, waren zeker niet te onderschatten . 
De verdeling van he·t maatschappelijk inkomen wordt in sterke mate beïnvloed door de belastingwetgeving. De overheid heeft langs die weg sterke invloed .op de sociale en economische politiek. Op tal van terreinen zien wij een stijgénde bemoeienis van de overheid met het sociaal-economisch leven, denken wij slechts aan de prijspolitiek, de vestigingspolitiek, het .stichten en exploiteren van gemeenschapsbedrijven, verkeersuitbreiding, internationale handelspolitiek enz. 
Leiding en verantwoordelijkheid van het productiep;-oces worden do9r overheid en bedrijfsleven (on-. dernemingen en werknemers) gedeeld, waarbij de overheid hoe langer hoe meer haar taak ziet uitbreiden. 

· punten van overeenkomst te constateren. Binnenhet raam van de particuliere on_derneming kan eenmaatschappelijke verantwoorde kostencalculatieniet plaatsvinden. Er is een voortdurende spanningtussen de individuele en de maatschappelijke rendabiliteit. De maatschappij van vandaag vertoont dus alle kenmerken van een tussenvorm. 
De.overgangsphasen, hoe logisch zij mogen zijn ont- - Wat is het productie-motief?staan uit de maatschappelijke ontwikkeling, vertonen ernstige schaduwzijden. Enerzijds het nadeel dat het oude systeem niet meer functionneert, terwijl anderzijds het nieuwe in zijn ontplooiing belemmerd wordt. Dat leidt tot de noodzakelijkheid, de omvorming tot het nieuwe systeem in zo snel tempo te voltrekken" .. 
Alvorens tot deze uitspraak te. komen, worden vragen gesteld en beantwoord welke elk voor zich be- · langrijke problemen aan de orde stellen. 
a. Wie draagt de verantwoordelijkheid in het productieproces?b. Wat is het productiemotief in onze maatschap· pij?
c. Hoe werkt het winstmotief?d. Welke rol speelt het prijzenstelsel in het totaalvan de economische verhoudingen?-e:'Welke-is de grootte van dé economische eenheid,waarop de sociaal-economische politiek van Nederland en dus ook het Welvaartsplan moet zijn gericht? .f. Wat is de rechtsorde, waarop de maatschappèlijke orde berust? 
Verantw�>0rdelijkheid i� he� pro�uctieproces. Het liberalisme wenst leiding van en verantwoordelijkheid voor de productie bij de particuliere ondernemingen - beter is het te spreken van ondernemers - te leggen. Niettemin heeft in de loop der tijden de overheid haar taak t.o.v. leiding geven àan de productie zien uitbreiden en haar verantwoordelijkheid ervoor zien groeien. In crisisperioden - welker ontstaan juist gelegen is in het liberale systeem - heeft zij moeten ingrijpen, in tal van gevallen hebben de particuliere ondernemers nadat hun beleid had gefaald een beroep op de

Ondernemingsraden 
Bankbedrijf 

.,, 

Handelsbanken. In de afgelopen maanden zijn besprekingen gevoerd tussen de Bedrijfsu�ie en de Werkgeversvereniging in het_ B_ank�ednJf, om tekomen tot een Bedrijfscomm1ss1e, die volgens de Wet op de Ondernemi��sra<:1en b�langrijke bevoegdheden zal krijgen b1J de mstelling van en het toezicht op ondernemingsrad��- Enkele van deze besprekingen stonden onder le1dm� van de daa�voor ingestelde commissie van de Sociaal Economische Raad. Daarbij was de vraag aan de orde, of de te vormen bedrijfscommissie ook zou optreden voor spaarbanken, hypotheekbanken enz. De conclusie was echter, dat speciaal voor de Handelsbanken zulk een Bedrijfscommissie zou worden gevormd, hetgeen wellicht het vlotte werken ten goede zou 
komen, omdat de partijen; die leden zouden moe.ten 

De zucht tot winst is volgens de liberale theorie de enige prikkel tot ondernemen, tot produceren en ongetwijfeld is zij een sterke drijfveer tot het opvoeren der menselijke prestatie. In de particuliere onderneming speelt zij nog altijd een overwegende rol. 
De ontwikkeling va� de N.V., de concernvorm, beeft een splitsing tussen bedrijfsleiding en bedrijfsbezit tot stand gebracht waardoor naast het ook daarbij bestaa_nde winstmotief, andere factoren een rol gaan spelen. De aandeelhouder - bij de leiding van de onderneming nauwelijks of niet beJ trokken - vraagt in de eerste plaats naar een zo stabie mogelijk niveau v:an het dividend. ,·leiding van de N.V., conc�rn_s, enz. in min , te persoonlijk bij de winstuitkèring betrokKen dan bij de particuliere onderneming het geval is, zal er naar streven een zo groot-mogelijk deel der winst als reserv� in het bedrijf te houden teneinde , ansie mogelijk te maken. 

� ast het streven naar winst, zijn prestige-ove mge.1v,, machtsuitbreiding, gehechtheid aan het e, drijf en zorg voor het personeel motieven welke tot productie in de onderneming kunnen leiden. 
,Voor de werknemer is d� lust tot arbeiden niet uit-, sluitend afhankelijk van de ·hoogte van het loon. Zijn streven naar korter werktijd en hoger loon is in tijden waarin de eerste ongelimiteerd was en het laatste niet voldoende om een en�szins draaglijk bestaansniveau te verkrijgen of te handhaven, al-leszins verklaarbaar. 
Arbeidsvreugde en arbeidsprestatie zijn in niet geringe mate afhankelijk van de wijze waarop de menselijke persoonlijkheid van de arbeiders wordt geëerbiedigd. De moderne bedrijfsvoering houdt hiermede dan ook terdege rekening. 

aanwijzen, nu al enkele jaren met elkaar hebben gewerkt, elkaar kennen, en daardoor ook sneller . tot resultaten zullen kunnen komen. Zo'n Bedrijfscommissie moet bestaan uit een even aantal leden, voor de helft werkgevers, de andere heltt we;rknepieFS. Wij zijn thans bericht wachtende van de Werkgeversvereniging, hoeveel personen er van die zijde zitting zullen nemen, waarna de aanwijzing der werknemers door de Bedrijfsunie zal geschieden. Zodra dat geschied is, kan de S.E.R. verzocht worden een datum vast te stellen, waarop de invoering van ondernemingsraden verplicht is. De wet heeft hiervoor een uiterste termijn genoemd, namelijk 7 Juni 1953. 
Spaarbanken. Volgens mededelingen van de Nederlandse Spaarbankbond zal de Wet Ondernemingsraden op een zestal bij die bond aangesloten spaarbanken van toepassing zijn. Genoemde bond acht het gewenst, en dat is ook de opvatting van onze Bedrijfsunie, dat een aparte Bedrijfscommissie wordt ingesteld, die waarschijnlijk niet meer leden behoeft te tellen dan het voorgeschreven minimum-aantal, n.l. 3 werkgevers en 3 werknemers. Ook in deze branche kan dus thans voortgang gemaakt worden op dit terrein. Weldra zal de S.E.R. ook hier een datum kunnen vaststellen, 

Hoe werkt het winstmotief? Alweder volgens de. liberalë �p�atting zal indien de particuliere ondernemers hun eigen belang behartigen het algemeen belang worden gediend. Wij zullen de ervaringen welke wij in de dertiger crisisjaren hebben opgedaan nu maar laten rusten. Wat zou er van grote objecten als het inpolderen van de Zuiderzee en internationaal gezien van deontwikkeling van technisch achtergebleven gebieden terecht komen indien dat zou worden overgelaten aan het particulier initiatief? Het gaat er hierbij om thans te investeren - geld en arbeid - in objecten waarvan wellicht eerst toekomstige generaties revenuen zullen verkrijgen. Het winstmotief kan slechts leiden tot investering in ondernemingen welke binnen redelijke tijd winst op zullen lever.en. Er dient echter ook te worden geïnvesteerd in instellingen welke niet rendabel doch voor de gemeen:,chap, zij het niet op geld waardeer:. baar, nut afwerpen. ·Denken .wij b.v. aan sociale enculturele instellingen. 
Het Prijzenstelsel. 
De werking van het vrije· prijsmeohanisme hee'ft · meer dan eens tot een debacle geleid. In depressietijden hebben wij dan ook meer dan eens geconstateerd dat de ondernemers - anders wars van overheidsbemoeiing - het vaststellen van minim'u�prijzen of het verstrekken van subsidies vroegen.)In de vrije prijsvorming zal op velerlei wijzen dienen te worden ingegrepen, hetgeen o.m. reeds geschiedt doordat de overheid door haar monetairepolitiek invloed op haar uitoefent. .
Welke is de grootte van de economische eenheid,
waarop de sociaal-economische politiek van Neder
land en dus ook het Welvaartsplan moet zijn ge
richt?
Deze vraag kan wel in zeer kort bestek wordenbeantwoord. Hoewel het geboden is in eigen hu1shouding orde op zaken te stellen, de positie vanNederland in het wereldbestel; de belangen van dewereldhuishouding zelve nopen er toe dat de sociaal-economische politiek - ook al staan wij nogver van een wereldgemeenschap af - gericht moetzijn op een internationale.
Wat is de rechtsorde, waarop de maatschappelijke
orde berust?Het kan de gemeenschap. nie: in..v..ers.chillig t.en--�-welk gebruik de bezitter van zijn eigendom maakten de wetgeving kent tal van gevallen waarbijtegen misbruik van het bezit wordt gewaakt.Bij voorbaat zal moeten worden erkend dat het nietzo éenvoudig is.de juiste synthese te vinden tussende rechten en plichten van het individu enerzijds ende gemeenschap anderzijds. Niettemin zal mensteeds naar deze synthese dienen te zoèken.Dit houdt o.i. in dat het particulier.e eigendomsrecht niet meer een absolmit en onaantastbaarrecht mag zijn, doch dat het zal moeten worden beperkt door de eisen, die het algemeen belang stelt.Het beginsel van de maatschappelijke orde zal dienen te worden gezocht bij de ·mens en niet bij dedode dingen. Niet de bescherming van het instituutvan de particuliere eigendom doch de beschermingvan de mens in zijn arbeid en cultuur is primair,ook al zou een zekere beperking van het particuliere eigendomsrecht noodzakelijk zijn.

waarop ondernemingsraden ingesteld moeten zijn. Wij hopen spoedig in staat te zijn te vermelden, wie namens de· representatieve organisaties van werk-gevers en werknemers zitting zullen nemen in de Bedrijfscommissie. H.M.E. 
Standplaatsaftrek Bankbedrijf ·. (HME) Met ingang van 30 April 1952 is op verzoek van partijen door het College van Rijksbemiddelaars vergunning verleend, voor de werknemers van handelsbanken, gevestigd in de gemeenten Eindhoven, Groningen, Haarlem en Utrecht de gemeenteklasse-aftrek te stellen op 4% in plaats van 8%. De tekst van de beschikking volgt hieronder. Aangezien het desbetreffende verzoek uitgegaan is van de Werkgeversvereniging en van onze Bedrijfsunie gezamenlijk, mag deze vergunning voor de leden van de Werkgeversvereniging wel zo worden opgevat, dat ze eigenlijk bedoelt te zijn een wijziging in het collectieve contract, en dat dus automatisch voor alle bankbedienden uit genoemde plaatsen, die onder de c.a.o. vallen, de standplaatsaftrek verminderd wordt met 4%. Wij hebben reeds enkele verheugende berichten ontvangen uit deze gemeenten, dat de gevolgen van deze wijziging reeds 
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bemerkt waren in de vorm van een salarisverha- B h"kk" ging. Wij hebben echter een compleet overzicht eSC l 1DQ GELET op artikel 17, lid 3, van het Buitengewoon Bel,luit Arbeidsverhoudingen 1945; BESCHIKKENDE : ,nodig van hetgeen geschied. is, en daarvoor roepen HET COLLEGE VAN RIJKS�;EM�DDE;I:;A��S; �ij de medewerking van onze .leden . in. "GEZIEN een verzoek van de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf, te Amsterdam en de Bedrijfs unie van de , Deze standplaatswijziging dient aanleiding te zijn samenwerkende organisaties van· -Handels- ·en Kantoor: tot nieuwe gesprekken met ongeorganiseerde col- bedienden te Amsterdam, tot het vèrkrijgen van toelega's. Reeds verscheidene nieuwe leden werden · ge:. . . stemming om· voor een aantal gëmeèntcn te mogen af'boekt, maar zolang de meerderheid van de bankbe�· wijken . van· de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor ·dienden nog niet- bij onze organisatie ingeschreven het Bankbedrijf; · is, zijn we· niet tevreden. Er staan ten aanzien van ÖVERWEGENDÈ:· 

VEERLEENT de werkgevers in het Bankbedrij f, ge
vestigd in de gemeenten Eindhoven, Groningen, Haar
lem eri. Utrecht toestemming om de in bijlage 2 van de Collectieve' Arbeidsovereenkomst 1950 voor het Bankbedrijf vastgestelde gemeenteklasse-aftrek te stellen. op 4% "in plaats van 8%.• · . "  . : .·. ,·Deze beschikking wordt geacht in werking te zijn getreden �et ingang van 30 April 1952. de c.a.o. nog wel meer. Pl!-nten op heJ ve:rlang�ijstje dat · het · Collége 

· zicl:i in ·verband · inet. de ligging en de van de bánkbe_dirnde .. Eem;gezinde, pr�é,lnisatie kan ; a"!ird der gémeenten ....Eindhoven·� Groningen, Haarlem en h�el wat doe� .om - deze verlang�ns . t� _ _vei'wezen- ... Utrecht, k'àn ' verenfgen met ·eèn siandplaatsaftrek van 
HET COLLEGE· VAN RIJKSBEJ.VIIDDELAARS, w.g. (Prof.' Mr. M. G. I;evenbach). . 
DE SECRETARIS,lijken. . . . . · 4% ; · ' ·· -'

).,,.C :r .. . ;. •' � 0 • • · �  

w.g. (Mr. B. S. Frenkel) .

• � • .. l 
·MIDDELBURG . · . YÎil 

· Het Welvaartsplan van· het N.V.V. is ver.:.·· (;;Ul OllZP . schenen. Ieder vakbondslid ·moet van de · · . · · ' · • 1
,1 VOEL(NGUN 

inhoud ' kennis ·nemen. Dit uitgebreide
,De Landdag , vaö.,. de .-v FQ)twe'tibond··, _�-- : •' . • tU · U . . boek, dàf rtieèr dà.n 500· pagina;s- tel�. kunt . · . · · · . - U bes.tellen bij de afdelingssecretaris. Dè . · • . 1 . . prijs. bedraagt f 2,50 per stuk . . {C.W.J.) Bij.,de vele ingekomen stuk- . of· thee voorzien' werden .. Er heerste , . .._ r Reeds nu tnóeten'wij ons ··gaan·' bezinnen ken, die ons D.B. iedere week te -ver- ee� . vrolijke·. st�ni.�jng .. De vlaggen . - op de, komende :winterperiode-:, De leden.,. · · · · ARNHEM � , , .. �erf��tie. rp.oe� q;rn weei;_IIl�t.,volk kracht werken- krij.gt, was enkele weken ge- · . wapJ)'erdenr de . gélui,dswag�n ,produ- ·. · · · · . ter liand gènomert wordën. Zij ,  die in-leden een. brief van d"e VrÓuwènbond · ce�rde ,,muziek'.' �i).. medede�ingen, ·err . !n' verband rti.et .karnpwerk en ,vacantie is , tëressë hebben om · deel rte nérrïen ·aan · een::van· .. _.het N._y. ,v,. met de med0d·e-ling, al heel gau,_� was er een 'groot aantal d,e· ·�crE;t_aris!pistrictsbestjm�d!!r_, va� . de te. vormen h1.ü�b.e:z;oekp-loeg, :kunnen· zich "' afdeling afwezig van 17 J:ufi lot en met nu reeds aanmelden. , · . .  d:at .op 3 Ju1i de j aarlijkse;Jandd:rn te, • . vrouwen äan het volksdansen. Som� 2 Augustus en. van ·9 Augustus tot ·ert filet · • Onze· ··vefbónasbèsiuuide'r, de · heer· .t. G.' Vièrhoûten zou worden gehouden en ,  tn1gen gink 't di�ect ai·zo goed af, dat 20 Augustus: • . ' . : · . ; . · . · , Suurhoff schrèèf een handig -�oekje, ge-· . . · In st)oedgevallen kunt u · zich wendei:i tot titeld· Zo werkt-. de Werkloosheidswet". of , o�s B.B.: maa:r· een - afgevaàrdïgde · · j( alieen ai· _dáäraan·· de·: ouif-jeugdbe- _de ·afdelirigsvo'orzifter · ëollega · G. · H. Deze · i;{·ochûre · kuht b bestelien tegen .dewilde sturen:;,: . . · . .- weegsters ·herkende1 · ándeten . gingen Daams, - Rosendàa:lse_weg -�70 · ?_f colle�a prijs van 35 cent. . ·� . . , . ,. • . . . ; ,  . . � .•:' ." , puut uit blijdsèhap· meèdoen en -ièd"e'r:. - _ H._B: Mo1!1, Yan Eckst.�aat ,14. BiJ afwez1ga De bond doet veel voo.r U, �oet � -�ets Nou Ja, 't viel dan zo .mt; daar moest h. h. d ' h"k · E- . .. . _ ,  . .  A . . .  '

t
·· 

d 
., , . . .heid · '\rail, deze collega s tot het Hoofdb.e- vo·or de bond. Betaal- ·steeds m de 'jU1ste , , . . · · · · , . · · ' ee a se 1 en - groep ms er am- · stu·ur Pauiu· s Potterntraat 9 A'da"" (Z) t ··b t· ·kl G f d 

. . · · Jaèobsen maär op.  af: Die had toch · .  , . . . : . :: , _. . ·. - . . . , . , . , . . �. , . ., . 'f' . c�m n u i� ass_f:· ee . ' van_ -a resw1Jzi- ., , . . · . .  · , · · . . ' ·  ·, · sen voerde tnet- vèel Vèrve het belten- · · KAPÉ . g�ng ·· onmiddell!Jlc kenms aan het . secre'-· :v�ca_nt�e en, io: v.on_den de- �o�leg� S, ·· de sprookj'e: ··· De kleïen vah' de ;Kei- · fariaat en last but �ot least: _Werft niimwedat zou vàst · wel een leuk mtJe .ZIJn. , . ,, 
d
- · '1 · •· t_ . . · · K. · . . / . . . ASS.EN leden voor Mercurius . . ·. .  , · , . , zer op, e. voorzits er, mevr. ranen- � /\��- dat ZQ was,_ me.ende . t sl�chtoffer, burg 'uit Rotterdam, . hie1d een aller- Het. e.v. ,  spree�uut zal worden gehouden 1.a_!1-�0Y1 er. ��eUlg me� zo .v_eel eenstem-_ . . aardigste welkornstspeeeh' en. de hele b�tl�;����!v!2dt:1!a�\� h!�;:Eigen G_e.n:1_1g}:te1d b1J �e benoemmg �-eweest tro.ep . ging .toen naa� ·het ; beroemde In alle .organisatie$ is het; óp ljet ogenblik iiJn; maar hIJ was vastbesloten, er ope ,l htth at r a de p h 1 ,1sl�p ·seizoen"; •maar wilt u erom denken het beste va'n te· makehé' · n uc . e e v n aas. euve · dat ,wij in'Sèpleniber weer met -full speed . . . . · . · Et ·was· nauwelijks· pla:ats· voor 'alleh., vooruit moeten? De :Voorbereidingen kuilt E . . IJ. om. de dag .m. aar. meteèn in de : · · - · u 0 ·alvas.F' tr.effen, door - adressen te. ver- ·. . . we-zàtê.it ·een 6eétJ'e' geperst bif elkaar, zamelerr van . ongeorganiseér.den, · die èr go�de stemmmg te begmnen, bes!oot · . maa-i dat 6elette mevr.: Maf niet, ' öti.S nog altijd· ·genoeg rondlopen. 'Als -q . dezehij te po.gen, samen met . de ,Amster- in dé g· auwfghe'id ·enkele · liedeten ·sa'- ongeorganiseerden zelf eerst eens·.bewe'rk: · d d · d b h t · · - te en , als •u geen ·sucç�s ot geèrt tijd' h'ebt,;�w�e ames In ,e US· er een e men : te laferi --èn·; ·diè de IÏ:Îêe�teh . µe adressen aan • ons .· . ' êtl!-ar.i, . . • '  voordien · nooi-hoord hadden: Zelf . Ned�rland Jieeft ' uftges . en, dat het d , · vooruitstrevend . .  gerege .rd . wil worden.Dat · ;wu wel · gezellig zijn· en aaren- zong de iarigleidster 'nog enkèfä' áar.:. Laten wij tezamen · Mercurius vooruitpoven, ·uw afgevaardigde kent Vier• dige liedjes' bij de 'luit,' waarop Koos brengen !  · Th. DEKKERhouten en .de . schier .eindeloze · weg Suurhoff rt-amèn§ .het N.V.V. éen toe- ' '  ·' , . , r : nU 't ,Stotioo N unspe<t er heen! Stel •prnak, hlcld, ''l•Was n,i,dlleeh """ , ,, ,, , ,  , je ·VQOl'., dat. .eind tweemáal op een complimentje I maar, · Suurhoff · .Qver.Îijden A. ·A, A. Ai r: Enig� wè-

d g t " t 1 · · t Ik kt d 1 h ·d · b "k ken · geled�n werd coli · l.eijser . in de a ; e moe en , open Ill'Wie wee we . m�a e van· ez ge egen e'! ge rm , avonduren· pêr fiets de La-aniva'.n M°�erder-. i�n hitte. Nee, dat stukkie van Hilde- Ol'n ' een· paàr ' d'riiiend' vrouw.en van voort, a*erstekènd, ·door eén'-mifo''gègre.:· · 

NIEUWER-AMSTEL Na de ernstige açl.erlating,. die ons ledental heeft on·a.ergaan door de: overgang v:.�n ·r-uim 25% der leden naár de A.B.L., is erenige tijd stilstand geweest. Thans echter is het bestuur begonnen aan een' intensiev� ledenwerfactie, . waarvan de eerste · resul�aten reeds .ze·er bemoedigend zijn.Maar het is helaás steeds weer hetzelfde 
groepje, dat hiervoor zijn tijd eri energie 
opoff�rt, Makkers, het bestuur kan óók niet a��es. a).leen doer,i; w.ij zoud.en.hèt zeerop pnJs stelle;n als er onder u ,bleken, - té z1Jn · die, '  al w�s .'.t njaar voor een paa:r maal, ook eens op. pad gingen voor.-,.de boftd;· voor ónze bond! Zelfs' in de,vacantie�ijd zijn er leden te winne'h en · zeke'r h� _deze _veelz.eggende ·yerkiez.ingsuitslag! Wacht. met op . anderep-1 maar komt even langs q'ii oride.'rg1?teké1J,aé,· Renfme·estei-11� - laan .BO. ;,_.' , · C:, P. ,POLDER�l'{ 

, ·  . . . · hr/l"nd, ,,Hoe )\'arm 't was . en hoe. ver" N.V.v:.:.leden eens 
· in· te· lichte1{ ·over ·pen en ernstig gewond (o.a.·.met eert sche- ZUTPHÈN · v. Oll.· -·d ru. ·J· ... J.UÎS __ t_ · .. V. _e,rvelènd · genoeg, ·om ·  ,de betekenis van d.e.:niéUw.ste·vero've� delbasi�fractuur) fa :het ziekenhuis_ .opge- Door de , bedrijfs�akgewij�e organisàtie . - - . . . .�1?m1;n1 Op ·8,dezer is hij öp 63-jarige leèf-, hebben ·Y'(e versc�illf:nde ledèii:ov�r .moe-_ - . !t niet tèlf .te -wilien beleven>'t .Moet ring· der é!,tbeidersbeweging� çli W. en tJJd· m de . Ursula-kliniek (waarheen hij ten. schr1,1�en naar e1:n andere orgamsati�; gei�g'd.1\worde�f"de 'mèdewerkîng was . · W, .wet, En je kón 'l:iea, dat- dit -heel lhate1r we�d overgebrac�t) o".ei;leden_. Wel _ _ f!laar er i� ook.�jlri_ flml5:'.aant<!l ·van andere·• · .·: "'d · · · · · · · · · · · · 

d b k -k · . h ' "  . .  · !:e .trag1sch .voór •de .. �!1be�taanden is, dat óonden· naar Mercurius overgekomen. De' !l! .o,r, �- .- . , . . . · goe e e _ � was" w.aarsc tJnlIJ,k wa- , z1Jn, :l!'r-ouw -een -uur voor de dood van liaar grootste groep dié' we êr 'tot nu toe heb-
. M.êfa. · Snik-kers de Amsterdamse se- ren. er heel_ wat onder, .zijn ·gehoor, die . Iflan , �e . faa:tste:· -adem _uitblies-;· zodat, op · '. ben - j:Jij � gekregen;·· zijn· -de ·--mensen ·die . · · " ,· ·, · ,, · · · -.,- � - ,  , . 'h · . . .- à · . kl h · · ..:1 • • ·a . ·.-d ·. .11. Juli QP·· Oud · Eik-ert�Duinen -het- 'ècnt-· - werkzaam zijn ,in·de handel in loinpep: en. ·' .  Ç'J:'..�t�resl?.e, h;aif,b.�&t-�e. _,plaa�s�e;�n -�o· . . e wer _o9s ei�p_�no. � .y;i.n, . . e Ja.ren. ·pa�r Sleijser -ter aaide' wefd ' bésteld·.' " ·· . . oude metalen· én 'die .voorrièen- ·lid · waren· z:ag'.Él.ie' Po,lirl�r:dagm·

o:rgeii ·het Beurs:. . . ao. hadden:·. qeleefd,-en hoe .. ·. ·, ; . . , ., ·! . Collega Sleijser o/�S -·voór dè' .. o�héffi�g . van ,de A.B.C. ·· Ik ·heet . ai ' oiize ·niéuwe plÈföï · op'. het , oiraew<îon· vröegé uur ·E• , ·· . · . . '. · . . " . � . .  · · � ·-van de B._W.T·.O. · daarvan :.onbez.ól�igd vrienden .:welkom in onze 'afdeling -en�. . , _ ,  • •1 , . ·: . ?' . 1 . ,. , :, • , · . • . n toen 'kwam de -cl.on .. , . .  · het -Volks- Bondsvoorzitter en kwam biJ . de· 11plief'- , , spreek �e hoep uit dat ze �ièh sp·oedig:-pij.-. va.p- ;icw.�r�- �-OOI' a_ch i . �e- afgez!}-nt ,V.l;l.9, •. foneer ·onder leiding van Eén· Gróerie- . fing -van genoemde. Bond naàrc onze or• · ons th1;11s zullen voelen en -zich oók· be..;M'e-Fc'l,l.rjus vêis�l;.iijnen, µte :;zich graag velcl sp· èelél.e _D. _· e . Sc. h�li.n' énitre. k_e_'ri _van . ga�isat�e . ( en, af�"eling) · over; d-aar ,hij af::- . . did zullen tonen' hun steentje .bij : te .:dra-( 
·� ·il· · · 1 . ·. ·· • .: ,, ; '.'tl "f- ' b _ . . , . delmgsche� W?,S op het J,ibpfdbedriJfschap . .  gen_ �ot verder.e. gróei :eü bloei. yan onze 

e� }i' _aa:5"Je �- �en ·. er. V�J ��.tt_o .1:1� Scapm. M�ar ,eerst �eeft Ben · m een . ··: :voor Akk�e.rbouwpródU:cten • . .  · · . . · afdeling: · · . · · · · ' · · , : · ·· ·: · · . se� z_ag aangew��:- �-e�t4m;slede� -: genoeglijk . praatje verteld, .wat
. 

dit �foewel /:tiJ -m. oI)ze Bm:i.d o:( _af�1ing _geen · -Kunnen, W!! nü;t afspreken dat-ieder lid van°d·e, 1§r0ep 0ost · 1ii welke groep h1J 't k "  . ·•t ' li · ,  i: ·ft- . . - wer:kzaàll!-aandeél rneer had,bleek; u�t het .die n�a� Merc.udus oViei:komt _·één
.-Qn�,7"- ,,... , . . . : . ! · . . . . . s � .  Is, wie gesc reven uee e_n w1_e .. herhaaldelijk coi,tact, . dat wij met :hem crrgamseer.de .collega meebrengt? Er - zijn Jlli��nS'.�en,_tQ�S�raak had mogen, hoi;i:- _'t 'zg_uden··�pe1èn. Dat was. eéii. .toneel.:. __:hadden tóc-h'inaar al.te äuidelijk-hoe.-g. J/oot- . -�r .. no_g._ ,pJelitY-. .l'O.otradig' . . .  : :en we . .hëb'.. .: de_n; ·11mdig��n hem iàitëèt iri bû's Ir_en . stuk op ' ;dcb zelf! zijn belangstelling �or on:1;è vakbew1:ging . ben meteen eeH mooi aanloop-je voor hèt daar ·zat hiJ,' met 48: damés als. emge. . . ' . . . -· · . . _ · n?� . steeds was _ en aoqr zIJn -doC>d: missen nieuw_e seiz_oen. Oriz!!· a.1'dere cQllega's mo�

m"t1 · E . . .. if 'd" . t :.rif • •. · -.d Laat 1k tenslotte met vergeten te ver-,. WlJ m .he111 ·dal). ook,·een warm.medelevend gen �iph dit- wel ter harte neme� •. -.w.ant
�: ·'' . ·r "."e]:-- _-rreç · �gei �-�mee.�- , . ·mélden dät

. et ook nog e�n · V�óu- · lid, -w�ens:_:nagedaëhtènis· bij; ons _ in '·hoge ook z� �eten -.�at _het van -h�t-grootst!!· be.:.. w1e - ,d1e ,meneer'. _ .was,·· en• ·'t · V\el ·wa•t · · · , ' ,, . · :, · . , .  · · ·.i · •i. · . . eer zal bliJven . .  , .1 : ·- . . • la.ng is d,at .WIJ onze vakbond zo groot. en m. e ·  ·h· · · r "d .1, ·- fa·· ··· · · 'k' , ge' -0 . . wenforum . IS geweest, dat - �Herle1 , 0� de begraafplaats haddeq velen uit · de qus. zo sterk· mogelijk maken. Om dit te ·- e , IJ wer · te erIJ op n men. b h d 1 · k . . . . k . 'g 11 · , kb · · · · ·h berei'ken hó ft b tu · d d -
"T · :-;'efd' ·· ·k· :: . � ·h· •. _ . • _ . . . .vragen te- . e an e en reeg. BIJV. : Wie . rm van co eg� s .en v:a _ ewegmg pc , -.e uw es lll" e me ew.er-..,.o ··,u erIJ et . dat · lJ' �m11en het 

!t. - ld Ï "k b ·h · · · t: ·: · f d · . verzai;neld .?m p.e . ov:e,rledenen de laat;lte king va_n uw ,allen. é!riMeqd ·nodig ! ·:kwartier ,  al vier snoepjes gèpresen- · ge e IJ _e e(;!r moe v?eren, 0 · e ee�· te l!ewi�z�n, ., · . AFD. VOORZITTER . tee�d -!treeg, wàt / pem, hoewel van' IJlan .:en , snippeFdag m_oet opnemen, - " ' LEE:UW ÀRDEN zoet ·niet afkerig zijnde toch wel wat om ZiJn vrouw m staat te stellen de . VEENDAM .
t _ �-e" .• 0· , "h "t - ·d 

' · · T, - h. . .  vrouwenlanddag te bezoeken, enz. De ()p 5 ·Juli j.1. maakte Op Donderdag 3_Juli j .l. had onze afdeliq!g e-y� �1 ,va . e · goe e -wa.s. oep IJ f - ul · · d
. · . · 

een gtoep Ie.den een · een OP.enbare bijeenkomst _belegd voor' ëie._ ... , �:. ' "fd , . ·, . , b 1 fd 
. . orm ermg van e vragen en- an

i;-
g 

. .., d 
. . uey .VIJ . ."� ·vrrsnapermg e ee w;e1- . ·· . . . . . . exc.ursie · ·naar het eorg�mseer"'e en · e··· o·ngeorganiseerdeg. e ..i • • t"tè - d d . li N V V· w_oorden was vaak zo, dat Je .als .man 

· t .. pompstation . van de �inkelbeä,ienden om hi,m te kunnen voor-. ,r_o,t;!-, cons a ,  er e e gu e · · .- ' k I t · t I t d -· I f' wate,rleiding te lichten over : de werking . van de ni·euwe V . · . · · · b d t ( '  't 1 d?) een en e 1en a ussen e ve e rouwen on s er 1s zo we goe . · ) . . h · · ' k Noord-Bergum. Dank . Wiµkelsluitingswet. . . dat ·hij een "na;e man"' -�as. Het �nt- vrouwen Je n.iet . ele�aal . 1�- k:r zij hét mooie weer Collega Nijland uit Groningen trad .voor d B · t 
. · · . d 

voelde. Och J a, . de emancipatie . hadd,en wij een l,!looie de talrijke aanwezigen met een uitsteketi-woor : ,, e er een nare man, an een h · ·at t 1 · · h b·b · t. oc.ht,· terwiJ1 wiJ' op de speech op, .waarin hiJ' behalve de boven-, · · d. ' · , .. : · · ·It" - d ht se rIJ voor en ve e mannen. e en man,, · Ie z10,� naar voe von ec er . · . · · · het terrein van de ge;noemdè materie nog even aanstipte de eeit goed ontháal, eri hÓewel' hij die 
mM . . oe1te, aaF.n de gedh. acdhte lt�kWE:�n�h· . . .waterleiding veel in-- . inwerkingtreding van. de Wet op de d;g · 1 . . . ,, aar t orutn. a ge IJ , toen et . teressant$ gezien en Wac�tge!�- _en . Werkloosheid�verzekering . nog _we e;mge. ,,snoepJes gecon- . -, . .

t- t 1·a d t 't . k h t b. l . . _gehqord hebben. , en d_ 1e hiJ emd1gçie mef Pen dringend b.e-
su - d. h · ' f-t , · h ' '  1 kk" . t vas s e e, a oo e e ang van . ,.. meer ee IS -IJ er- ge u 1g, me · . · ·.- · · · · · Qp het· afdelingskan- · roep op de on'georgàniseerdeh om zich ·a:an. .  . ,, · .; · . ' d ·· Ó"' , de· man. is,.;rls de vroµw do9_r-de. Vrou- ' toor'is. nog e.eri aantal te sluiten. . · · ,,naar van . gewor en.·. ,., t echter . ·  b · 

d 
· . . 1 b 1 . t lli kr. .  t b · A d 

· · g··Óed . ·
d . r· ,, - ? · wen on soc1a e e angs e . . ng · IJg . r-0chures · in. · voor-- - · an eze oproep werd door een· tweetal · . . voor .e " IJn was . · · · . . . .raad, o.a: . over. de der . . �anwezigen dire.ct gevolg gege:vèn,:

t�. _·w_ ·ë_rd ·geze, Üig geb�. bbetd en. gezon- En met deze· impressie w,il uw ·verte- -Werkloosheidswet, de Gemee;nteclassifica-. terw11l nog v�le_n zullen volgen bij eengepwoordiger · zijn verslag bel')luiten, tie, de ·Ht.Iurwet en de Werkclassificatie. goede bewerking. . ·. · .,.,gen, · zodat . Vierhouten in een ogen- · · - · · Bester nóg heden· een Óf ,meer. ii!xemplareri Besloten werd om contact op· · te nemen· , - een ,verslag va:n een p· rachtig. geslaag- · h t fd 1· t · t d Ch t bl,ik tiJ. · d. s bere_ i. kt w.· er_d. · .· . · · . , op e a · e mgssecre anaat.· · . , me e ristelijke organisatie en daarna-. de dag, · die weer eens een bijzonder Zij die willen deelnemen aan .de cursus ook t_net de Handelsvereniging ter plaatse
accent ·gaf aan· het zo. rijk gevariëerde over de. P.B.O., èn de Oridernerning11raderi, om zo_m?_gelijk �e .kom�n tot een gemeen-. · Baar- stroo.mden niet 'rhinder;dan ·2400· -v_i,ouwen sa.m'en1 die. à.fréct van koffie

82

. g.iè ïn· September. -a:s:· aanvangt; ·kunnen schappeliJk advies aan de Gemeentebe�leven in ons N.V.V.. · · · zich opgeven·aafi. het ·secretariaàt. · sturen. · · 
'1 "} ' '  
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. WAAROM EEN WERKLOZEl\iKR.ANr ? 

Werklozencomité' s komen er niet zoals zo

vele veJ7�nigingen, d5.e meest worden op�ericht 

omdE.:.t de ·mens nu ecmmaal v:a.t te doen wil hebben

of althans o:n:li s:r..iannj.ng zoekt. 
Neen de ze comit É.1 s, die e,llerroinst een vereni�

ging zj)1.1 o:f �orde:i::i, �n Yé:-n g0.en. enk��e va��ond

of rolJt;·1ek�,,veren1g1-ng is of wil z_1Jn, z1JI 
ont sta9.n uit de harde noodzaak van deze tij n.

])e no'o8iäak die voortvloeit uit de plicht

van iede�:e rii.an en vader, cm voor het levens
onderhoud. van zijn gezin te strijden om voor

iedereen passend werk te,gen een voldoende be�
l0ning te �rijgen. 
Kor}ï'q.m· om zijn gezin het noodzakelijke levens
cndeh'óud te verschaffen en te zorgen dat hier
voor geen schulC:.en behoeven te worden gemaakt. 

Als :_eeri arbeider wordt ontsl9.gen en in de 
stetth ko!l'.Lt heeft hij toch mins"0ens :io a 12
.gul den mindér in de week en kunnen zij niet

-aJ:�i.jd ·op tijd meer ko,J;1en. wat zij _nodig 
hebben. 

' 
. 

-. Om aan deze toestand proberen een einde t:e
maken, zijn er doo:r. verschillende geheel van
elkander los staa�de personen van verschil�

de geloOfs en polit iek·e overtuigingen, comité' s

o:pgericht .·:·neze comitef 1 s ste::qen zic_h ten doel 

om voor· iedereen een hem passende .wè�kkring 
t� vinden t_egen ee.ri voldpende beloning . 
Alle comit éleden hebben er zich voor uit gespro• ..

ken om al 
0

hun kunnen en verplichtingen in dient 

der mensheid te stellen en er ieder voor zich 

het zijne t·oe bij te dragen dat er aan de·thans_
heersenlê<:tóestand een einde komt en het spook 
der werkloosheid van de aardbodem is verdwenen.

N" t · 3 J.� ..,;o�,: niet� �taat er_ in het NedeJ:"landse 
'f!e_c' .,c..,.,�. , dau iedere Nederlander zi ·· ·· · ·. 

�licht,en 11.eeft, maar er staat ook in ä�t 
··· · ·

ie.dexe Nederlander_ gelijke rechte�1 heef't.

.Dan komen w�j als steuntrekker of zelfs als
D.U.W:-arbeider·nog wel stük:ken tekort en 
frob�ert _men ·ons in een po�dt ie van rech-

� eJ.�osheJ.d t,; �rukJ;:en die_ s:p8t n:.et e,l wat -
,r,: :;el .1. s aan he!J J o;,1gs"è, e schoolgaande kind al 

:recht wordt bij gebracht. 
5 

Maar wij als cómitéleden eri met ons zo 
' go�d als alle steurltrekkers en D.U.W. ar

beJ.deT.s, hebben de ons toegeworpen handschoen_ schoen opgenomen en zullen hem te
ruggoo:i.en ook. 
Dit is tot uit drul<king gekomen in de eerste 
grote_w:kloz:n-cönferentie gehouden op 
24 Mei J.l •. in Den Haag. Hier v.a1·en cluizen
d�n werklozen van alle overtuigingen en 
uit alle de.len van het land bijeen ge�cc-,men 
en va�·;m.a� een krachtig :p:rot est :naar cle 
Reger1.:ng 1s gestuurd. ,Daar'o:m wekt het Al
melose Werklozenoo;:n.it e a:i_J.en" D,.F,1J. arbei
ders en s't, eunt :r.ekke:1den ko1·t om alle:ü die 

... geen behoorlijke inkomsten hebben, or, tot 
.het voeren van gezauelijke acties om tot 

een gezon�e maat sd1a:pr,ijvorm te komen" 

�ok gij middenstanders en neringclrijvenden 
kunt ons O:!_û verschj.llendé manie2·en. 'f'l\v :ce
dewotking geven. Want als de ä.rb;;,id.e1·s kun
nen ko'!'.)�_n, kan ook uw- zaak bloeien en we:cd ;· 
voo; 1··e1�r>. vim U het spook van een fai::1..ise
mefl:1.1 O:f.) ct.e vlucht gejaagd. 
�s er :ir. ee� plae:t s duizend werlc:.ozen �ijn
die f 12 .. -· per ,;ïeek :minder verdiene:n, dan 
is dat voor. U handeldrijvenden· f 12�000 in 
de week minder in het laadje en hiervoor 



. 
bestaat op geen enkele manier enige compensatie. 

DD,a.r0m middenst.anders en nerihgdrijvenden ·--�-. 

geeft Uw volJ.e med8werking aan het werklozen
.J..::rr...it é, dat ook Uw bé:langen op het ·-oog heeft. 

DR.V, :0:1Tr� FA'SRISY.:E�.r EiT WE�PLAAT SE1ï EU ST IJEN
:5.t:. W�T7,V�'iERKEN UKlEf� _ _;IBlT ELOBBBDE F..AEDEL. 

• 
Om onz-e �-et ies goed te doen slagen, is een of 

a!1r'tè·c:=, kénnisgeving nodig b.v. een krarrtje waar
·fr,. :ste<)cls .de te voe:ren eet ies kunnen worden ge
p:J.::.at ói; Gri het voor en het tegen er van naar vo•
:.i:-en kan worden gebracht .

Va:.mit dit punt bezien, acht het comit'e. het 
w�J ve;r.a:rttwoord om een k'r.e.r..tj� uit te geven, 
m.:=.:;.::: eeri Lrant uit €,jGVen kost geld en daar er "bij 
hat werklozencomite op geen e!lkele manier door 
c·.:i:-itr:i.b"clt-ie of' zoiets geld birmor.ili:·):ot, daarom 
l'üepen -vvij U allen toe steunt O:P elke U te_n 
dienste staande manier het werklozencomite. 

HEr .ALMELOSE WlffiKLOZENCOïl.iJTE. . 
t� 

• DE TOEs.rAND IN HEr NIJREESBOS TL .ALM:i:rr.O 

In het N.î.jreesbos waar cmtrent honderd inva
l iede arbeid.ers zijn téwerkgesteld, is het een c. ··:. 
chaot, i9c.be t ':>8lt<".:r.d met de J.o�en. 
.Alho9-de1 e:r� volge:r1s cle i-e@;.=n·ing voorschriften 
an.n germwd.en e1'1 of kos-twinners een maximum.loon 
yan f 1:0 .15 :i:lQ,g ,vürdç:n be-t;aald, zijn er slechts 
enkel.en, die deze. gunst te beurt vallen. 

De bepaling van het loon geschiedt door de 
we:rkba.as van d.e lT "H.M., en dan weet iedere ar-
1.,e üi.er wel waar ze aa?i toe zijn •. 

• 

5 
Alle arbeiders die voor 1 40 en na de be
vrijding wel eens in de werkverschaffing of 
de D� U .w. hebben gewe!'kt wet en hier wel over 
mee te praten. 
Nergens maar dan ook nergens is een étrbei�er 
ZO in Zijn arbej.ds:;:iresta-l;i ie Lliskend; dsi.n Oll• 
der de N.H�M. 
Ook het verdeel er. heerssysteem. wordt hier 
op een ex·ge:.lj.jLe ro.a.nJer t o�)��e�o.:-.st . 
Zo zijn ook enkele v:dj ge.7.ellen tewerkge
steld, hiervan waren er twee in een pJ.oeg 
de _een i.1a.d elke weck OLlt rer..:'ü f 3 G .. = in het 
l·oonzakje en de ander omtrent f 23 ., -

:BEIDE JONGENS waren 23 jaar geweest en· pij 
de ouders inwonend .. " . 
Volgens de regeringsregeling. 

is het maxi
maal uit te betalen J.oon f 4ü"18, wae:r wordt 
het t emin uit bet aal�e 100:1 voor ge'Jruil.-t? 

Kameraden er is-sJ.echts ee!l weg Qmtot 
een menswaardig besta.an te komen, en wel 
door alle principes aan ,de ke.nt ,·te ze�ten. en onverschillig v;at·_yoor geloof of rJ.c!It 1ng 
gij er ook op na h-:iud. eend.:r-a.:.:ht �g o:p -�e -t re« 
den door ge zamel ijke handt ekexnngact 1es oJ 

, 
" .. 

een dele gat ie uit .fav_ .. n::.i,!dén t3 b8noo::1en
} 

.om 
bij de bevo-agda i�staiJt)es tic p1·ot0st8re:r:i,. 
Kameraden, wat in 8.r.1.der.e ge:mee:".lt en kan, dat 
kan hie:r t '.:"•ch e-ok we�" ! 

Neem ö.ls voo:c1:.:eeld Enschede. ook daar was 
het eer-st ee:::. w.i1lek9uri:se rcge�.in3: met, de 
lonen Mtta:i..� ó.oor gszd.n:..el::..jk op(; red.en Y.an de 

' 
. . . - + ' .. arbej ders :is da& r. ook bere uru 0a,; a1:; .1.00n;. .. 

re..,.el:i.r:�::r cp de ve.!'eist.e ;:i.a.nfor ve1·d. t •)E,gopast : 
0 0 

• � • en a&n alle gehmv�e.n en ko::,twir�ne1·s .ne·v maxi� . 
mum loon V'an f 40 ,18 -we:!'cl. uit ::ietaa.ls. 
Kameraden zet alles ·opzij en beclE.nkt dat het 
door alle tijden heen gegolden spreekwoord 
"Eendracht.maakt macht" ook in d8ze tijd van 
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cri1=i is nog st ee.ds van kracht is. · · l\.a"Y!',eraden is het onze schuld dat wij lich� 
aw.e�_i.jk niet meer in sta at ?.i.jn voor het zeer 
:z.wfne c�uwwerk, en is het onze schuld dat er 
c:r .ü-i i.c; i3? 
Ook --;-j j :i::sb:.ie:2 re�ht op een :roe".).FWRe.rd."ig be-
st,E.u::..�! (:n uaa:r·om vec1.t er geza.Iëi.al:;_;i.k voor en 
e;o:( v J:T TJ 7,01.J. nog een dragelijk stukje leven 
zi,�i 11 TJ�G t..�;_:;elegd. 

De a:i:·-beide!' L. wercl. gewè5.geid om in de D.U.W. 
of geme&nt el ijkevverl::ve.::·:cu.imin�� i;ia_ worden op-

. gen0r�.e:!'.l r - 6.aa r h i.j n:i.e1.:; a.e ver:,) ist e 13 weken 
in h:-)t vrij D b,:è(.ri_if hs.:l ['.8\7i: r·':;:-�,. 

l>oo:,:· b8L)o.:.i.int; Yü.n }1c-b cc.:,.n,i.t s l:reeg hj.j 
.direct f ]_O -vow·scho-t en ä.oor l,emJ.dë.e1ing 
van het ar-oeid.sbur·eall v.erk in het vrije bá
·ctr:ijf.
l)e ároeidex··L. ·werd door, bemit:1.de�ing , van
duw 2 naar cl uw 1 ov e .r ;;;e p�:_a6.0 �rl; •
Voor d_e inva,Jide T we:rc

f 

be:rei.îrt, door het
comité', dat zijn steun met f 5.- per week
werd verhoogd.
fü,:rc :9loeg Du.v.arbeiders werd van de Duw naar
d.e _€!}.=,meeri:'0 E:1 ijke licht bodr.ijvon over€;e:plaat st
en .cc:t:eeg hie:i:-door een loonsvermindering va···,e�:::.ga g:L.!.è ey1s. ,
Iio,;;�· go7..a:melijk optreden W.ë::'d bereilct; dat 
hJ8:l.'Yo�n· een vergoeding kWc-::m. 
:D,io:r. f:e:n l)loeg :Du-Yclrb3id0;:rs 

1
-!:..:ewerkgest eld op 

eB.n o1-Jj ec-i_; in West-Geest er.:m werd. een protest� 
ct'..i'c-'::bz Vl).Y.1. een b.al7e d.e,g gEbTL'.d.en, tegen de · 
vol�2ns hert veel te lage tarie�sn� 
Er we:r.d besloten om o:p het object eèn hand
tekening actio te houden 6r-. dt;ze lijst en met 
handtekeningen naar het kan!;oor van de H.H.M. 
te s·buren. 

•• 

••• 

Een ploeg arbeiders van het object Lange
veen, werd op 30 Juni weer teruggestuurd, 
wegens te geringe prest at ie. 
Over die dag werd niets verdiend en� 
was ook niet gestempeld, zodat er op hët 
eind. ·van de week een dagloon tekort was, 
voor deze arbeiders-
Doór optreden het comité werd bereikt, dat 
als

.
nog over die dag enige uitkering zal

worden verst rekt • 

GEMEE1ITELIJKE SOCIALE WERKVOORZIENIHGS 
REGELIJ'TG VOÓR HANDARBEIDERS_.· 

Ministerie van sociale 
zaken. 

BErREFFEHDE: 
· GEM.KJi:N!ELIJKE SOCIALE WERKVOORZIENIHGS
REGELIHG VOOR HAliDARBEID.J.:RS •

No. 012802, afd=sociale bijstand 
t .s Gravenhage �l Dec. 1945_. 

7 

Hierbij ·moge ik Uw aandacht vragen voor 
het volgende: Vooral de laatste tijd ont. · , . -
staat er meer en meer een onbevredigde ,. 
toestand doorda:t een (gelukkig bet rekke ... 
lijk gering aantal werkloze: -��heider�) ook 
bij werkloosheid van langere duur, niet op 
een of andere wijze kan worden tewerkgesteld 
Dit bezwaar klemt het, meest voor die hand 
a�beiders, die op grond ·iTan persooJ?-lijk�. eigenschappen niet of minder geschikt ziJn 

··tijdelijk bij de Dienst Uit-rosr.in� WerkeI?
te worden geplaatst. Het gevolg hiervan is
veelal dat deze werklozen lange t ij_d on
afgebroken in de Sociale bijstandregeling
blijven opgenomen. 
Dat hieraan grote-bezWc!,ren verbonden zijn,
behoeft, nauwelijks toelicht ing.



!.romers naarma:we deze toestand -voort duurd en 
net .be-sef doordring!;, dat de kfl.r.sen om in het 
non:nale arbeidspro0es te worden o�g�noillen 
( een pe:i:-:i.ode van bij.zonde re gunstige conjuc .. 
tuur è.iJ.r.,.rg3J.eten) treed veelal �eï.1 begrijpelijke 
c.nv-e-r,H..:hllli�J.eld eL :moed,:lloosheid aan de dag, : ..

met al:'l e 0.er1Jr)r:il:i.serenëie gevolgen ·van dien. Om 
af'gl.i.jdj_ng te voo:::-ko:men :i.'s tew0rkstelling-van 
deze m.::nser� o-p, in ver'band in.et h'ü.n psychischea 
psyf;ieke C C'îJ.'J.:Ït ie , speciaal de.a I"V O Or 1.üt geza°l'r 
te o·Jjecte:n i..;.it een oogpunt v::1.n arbeidsteral'!'e 
zeer aabeve:lenswaardig en wellicht nood.zakelijk. 

, ... 

( Wordt vervolgd) 
Dit îs een �edeelte van de gemP,enschappelijke 
·sociale we:.:·kYoor::üe.nin�e�cogel :.ng voor handen
arbe:i.ders. �lij ho1len in het volgend nummer
-we'tIT e e � ..g'3-éi..e eTt e t e plaat sen.

. � 
Wi,i maken d.e J. ezers er op attent dat er

een kla.obii ::):t:lnJ.J:.-ea".l Y2.n het wer::lo::.cncomit é
is ge(,penû. Jat .z;ii;.t..ing houd t.':kc Donderdag• 
--a.-v-ond ;ra:".l 20 ti o� 22 UU:J.', ·T uinst raat 66. 

KOOP.� Elif LEES:.C . DE BROCHURE 

; ' 

Il' K CMf .AS " 
� ":r 

Met de voornaamste ;�·pálingen van ·de werklA
heid.swet en de ni.e,.lwe sociale voorziening. 

Prijs 7 et ... 

. v-:.•,.,.,. 

Uit g8.ve van -de La.ndel ijke 
Corrl'.iP.ct com!n5ss ie van Werk
.1.--ozen te Amsterdam 

•
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P o t q p i  a m y " UkJad Ogól ny " , 

domagamy siq uwoln ien ia 

bohaterskiego syna narodu francuskiego 
W miaslach i wsiach Po1-

sk! w zakfadach pracy, szko 
lach i swietlicach wiejskich 
gromadz=1 sif;l tysi�czne rze
sze spotecze1istwa, by jedno
glosnie i z ruOCll zaprotesto
waé przeciwko "ukfadowi o
gólnemu" podpisan!lmu przez 
rzll,dy : Stan'.ów Zj ed noczo
nychl Anglii i · Francji oraz 
pogrobowców Hitlera z Bonn. 
Z najwyiszym gniewem i · o
burzeniem piçtnujii j ednocze 
snie polskie masy prac�j��e 
nieslychany gwalt dz1 s1eJ
szych wbdców Francj i ,  któ
rzy uwiçzili ,;ielkiego palrio 
tç Crancus!dego - sekrelll
ria KPF Jacques Duclos. W 

calej Polsce rozlega siç pot(;l:i 
ny glos:  ,,Zl!damy uwolnie
nia Duclos". 

W '\Varszawie przyjçto i-e
zolucjç protestacyjn:;i nastc.
puj;icej tre�ci : 

"Zebranl na wielklm wlecu 
�rotestacyjnym w gmachu Fol!
teohnlkl \Yarszawskiej, wyraia
m-y nasze najglebsze oburzenle I 
na.jost1'Zejszy rprotest przeciwko 
hanlebnenm aresztowaniu przy
�ódcy Iudu francusl,icgo, wiel
ktego boj ownll,a o pokój, towa
rzysza D uclos. 

,,Aresztowanie towarz�·sza Du
Jllos na rózkaz amerykanskich lm 
iperiallstów w chwill, gdy !ud 
Pranojl wyst11Jpit przeclwko przy
byciu zbrodniarza wojennego, ge 

nera!a-ludobójcy, I\ldgway'a w 
chwill, gdy narody Europy pote
plaj11, z oburzeniem spisek in.pe
rlalistów w Bonn wskJ"zeszij11,cJ 
rozbójniczy \Vehrmach t pad do
wództwem generalów Hitle·a -
to tchórzliwa prnwokacJa I bez
nadzlejna próba zd!awienia b ha 
terskJej walki rnas pracuh ch 
Francjl. 

"Nieugiçla walka ludu neus 
klego przeciwko faszyst Skim 
zamachom slugusów ame k�ó
skich miliarderów - ws ma-Ie 
zwyciestwo wyborcze wlosilej Ie 
wicy, wzmagajacy sle opór bai·o
du nlemleckiego przeciwko imo
wle imperialistów I octwefOIVCów 
w Bonn - dowodz11,, f.e n!e nle 
zdola powstrzymaó coraz ,otez
nlejszej walki narodóW .o wol
nosó, nlepodleg!os6 1 pokóJ, 

"My, przedsta,vicleîe Iudu Nar 
.sza.wy, pozdrawia.my bohal rski 
lu<L Paryza, który bron! w lkieJ 
sprav,ry pokoju - wspólaeJ spra 
wy wszystkich narodóW. 

"Damagamy sle kategorreznle 
b ezzwlocznego uwolnieaia I wa
rzysza Jacques Duclos. 

"Niech zyj e walka narodu !ran 
·euskiego o wolnosé I pokó] prze: 
clwko rz�dom �dradJ narodoWeJ 
1 olrnpantom a.men·kaflskfm. 

"Niech zyj e mledzynarodowa 
sölidarnos6 bojowników o ,pokój. 

,,Nlech zyje niezwyciçzony o
bóz pokoj u, któremu przeWödzl 
potezny .zwiiizek Radzieckl - o
bóz, który pod wodza \.Yiell!:lego 
Sta l ina pokrzyzuje 1.brodnlc1.é za 
miari; potl�egar.z)' wojenu)ch ."  

W dn1u 29 maja br. odbyl ûç w Poliiechnice Warozaw,,\:iej wielki wiec 

,proleolacyjny przeciwko bezprawnemu areozlowaniu Jacques Ducloo, ••ltr•

larza Komunfalycznej Pqrlii Francjl. Na wiecu lym ludnoié W amawy iq
da/<1 nalychmiaoÎowego uwolnienia are,zlowanego. Na zdjiciu: Przemawla 

Jm.ewodniczqcy CRZZ Wikior Klos ieWicz, (Fot. CAF) 

__ ...\,. _________________ "i11 
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· . . d d é 1· � ., G\upiutki pisarczyk, ledw1e umte]<!CY o awa na 1czy-
j dlach, patrzy! z góry ·na wartosciowego robotnika, ba 1\ 

przeciez on jest u rz�dni kiem, on s iedzi za biurkiem, on 
ma miesi<!C urlopu, on sic;; nie brudzi przy maszynie i ma 
czyste r9:czki .  J esl i  taki zostat wylany z pracy, to w biu-
rze posredn ictwa podobny mu drapipiórek zapisywal go 
na listc; bezrobotnych "pracowników umyslowych" .  A 
kiedy bieda przypar!a go i musial isé na roboty sezono· 
we, to chodzil w taniusim kapelusiku i w nicianych rc;
kawiczkach, zeby si1, odróznié od "czarnej masy" .  

Pusty, naiwniutk i ,  rachityczny snobizm w najgor- j 
szym wydaniu mscil siç na tych ludziacb latami i po
koleniam i . I nie wyleczyla ich z tej przewleklej ,  dziedzj. 
cznej choroby kl1,ska narodowa we wrzesniu, nie na
uczyla ich n iczego okupacja. N ie dotarl do ich mózgów 
swit nowych czasów po wyzwolen iu .  vVo!eli dalej trwaé 
w swoich iluzjach, karmié siç szeptaniem, byle tylko 
czué sic;; z dala od "ciemnych mas" i na wzór epigonów 
wczorajszosci zzymaé sic;, sarkaé na komunistów, na 
bafagan, na chamstwo . . .  

Jesli inteligencja w znacznej swojej - i to najbar
dziej warlosciowej - czçsci zabrata siç do rewizji swo
jego dotychczasowego ·swiatopogl�du, to wsród pólin
teligencji i pseudointeligencj i niewielu bylo takich, któ· 
rzy rozumieli zbieinosé swoich interesów z interesami 
robotn ika i rozbieznosé swoich interesów z interesami 
burzuja. A z tych rozumiejijcych tylko bardzo nieliczni
przetrwali okupack. 

Dlatego wlasnie obsadzanie kadr sprawialo wielkie
trudnosci. 

\i\lójcicki , którego ostatnio wyznaczono na stano
wisko dyrektora administracyjnego fabryki, jak zwykle 
w obliczu szczególnycb ldopotów, ucield si� do Nieglic-

.. G A Z E T .l  P O L S IC A "  Str. 1 . 

Powielrzna podrói 
w a l b r z y s k i e·g o W «:: g l a  

(KORESPONDENOJ4 Wt.ASNA) 

Na Starówce odkryto 
piwniczkfJ , butelke wina 
sprzed paruset lat, oraz 
szereg przedmiotów uzywanych 

Produ kowaé Jak najwitceJ w,
gla koksuJ,cego i Jak najwiQeeJ 
dobrlgo koksu - oto zadanie Ja• 
k le  rozwóJ prJ:emysfu stawia 
pried górnictwem i ko ksochemi11, 
WQgiel wydobywany w Zag!Qblu 
Watbrzyskim to w!asnie taki w9-
giel Jakiego potrzebuJ11 polsk le 
huty l fabryj<i, czyl i  wegiel  kok
suJ11oy. WydobywaJq go górnicy, 
a pobliskle koksownie przerab/aJQ 
hatycnmiast na aoskonaly koks -
w tym równiet i na k o ks od lew
niczy. 

NAJLEPSZY W SWIECIE 

k ich : RQbals kiego z D0f noál11s
k ich Zaktadów Przemys!u Wçglo 
wego, Koeniga z H uty "Karol"_ 1 
Lorka z Okrçgowego UrzQdU Gor

n iczego, którzy wyst11pi l l  ze smla 
tym projektem powi11zania ko· 
pafn i ko ksowni watbrzyskloh 
napowietrzn11 koleJ11 l i now11, 

SMIAt. Y,  A L E  FIEALNY 
Bior11c pod uwagf) górzysty, 

les/ony teren, przeoi1>tY 1/cznymf
· w11wozami - projekt wyda.wnl 
s iç  byó istotnie smiaty. Mimo to 
xostat przYJQty i w krótce przyst4 
piono do jego reatizaeji. 

Wyobraicie sobie strome zbo• 

Przedsitwzi,.,ciem ze wzglQd u na swe rozmiary n iespoty kanym dot11a _w kraJu ani za granfcól, Na 0• Sobne omówienie zasluguJe tu Jedn'ak stacja WfZ!owa rozdzle lcza - mózg ca!ej ko lei .  s mialo poWledzieé mo:i:na, ie stacja rozdziel cza bQdzie prawdziwym cudem techn ik i. Wszystko bedzie tu zautomatyzowane • sterowanie z daleka, sygnal izacja optyczna 1 zwrotnice, które po przejeidzieWózków same btd'I sit przell\ezaé. Pr0Jektodawc11 stacJI rozdzielcuj jest lniyn ier A. Koenlg 
% H uty "Karol", konstru kcJQ wy-

konuJ11 D0lnosl,1skie Warsztaty 
Naprawcze, natomlast montai po 
Wierzono PrzedsiQbiorstwu Mon
tatowem.u Urz11dzen Górniczyoh z 
Katowic. ObslugQ stacji stanowié 
bQdzie 3 do 4 l udzi. 

Wielkie dzielo Planu G-letnie
go rosnie. W kolicu przyszlego roku  wagonikami po stalowyeh l i nach pop!ynie cenny WQgiel wat brzyski do ko ksowni. Zwolnione 
zostan11 do i nnych wainych zadan t�SiQce wagonów kolejowyçh, dz.ie. s,l\tki lokomotyw. 1 l u <1zie zaJtcl dotychczas przy transporcie przeJ dil do i nneJ pracy. R. 

przez naszych przodków 
Nie ma n a  Slarym .lfiescie 

la.kiego dnia, by robotnicy 
nic przynosili do M11.zenm 
Hislorycznego \Varswwy naj 
róiniejszych pr:edmiotów 
::nalezionych ,v ' ziemi i pod 
gruzami. Przeciçlnie od 200
clo · 300 sztuf..: dzicnnie ta/.:ich 
.z1H lczisk wzbogacajq zbiory 
Mu.icum. 

W oslatn ich dniacl1 odko-

pano na Rynku Starego Micr• 
sta piwniczkr, w której mir
dzy innymi znale:ziono butel 
kç wina sprzcd pa1·uset lat, 
dl'ewniane fajeczki i s:zel'l''(/ . 
innych przedmiot6w codzien 
nego zä.ytku naszych przod. ;. 
ków. 

Kaprysna matka-natura n iejed
nakowyml wtasoiwosciami obda• 
rzy!a wQgiel wafärzyskl. Zdarza 
sit, ie rótne poktady- Jed nej I teJ, 
samej kopal n i  daJ11 Jakosciowo 
rótne gatu n k i  - sfabieJ lub I e• 
pleJ koksuJ11ce. Polscy nau kowcy 
drog11 :tm ud nych doswiadczen, po 
l egaJiicych na m i esza n i u  ze sob11 
ró:i:nyoh gatun ków wQgla wszyst
k ich kopalli wafbrzysk ich,  otrzy
mal i  koks  naJlepszy bodaJ na 
swiecie. 

cza górskie, na które trudno na• ,---;:------------------�-----
wet cziowiekowi weJsc. Na takle Uchwata Rady Panstwa i R a d y Mi n i stro' wwtasn i e  zbocza trzeba wci11gn11é 

Przcdmioty te  majq ogrom. 
nez wartosé. Pozwalajq bo.

wiem na orllworzenic .niekt4 
rych danych dotyczqcyrh
przeszlosci miasta, ±ycia mie
szkanców, ich obyc:mjów itd.
DzitJki spolccznej postawie
l'Obotnilców, llluzeum zdobyfo
cenne 2.biory pochodzqce z 
16-go, 17-go i lk-go wieku. ,
Na specjalne wyró:nicnie za , 
sl1•guje miçdzy innymi gru- :
pa robotników, która odnala
zla rçkopisy zeromskiego, ar -
chiwum akt dawnych i wiele
innych bardzo cennych przed 
m iotów. Druga grupa przo- · 
dujqcych robolników odkry .
la ostalnio na jed11.ej z 1·oz- · 
bicmnych scirm cenne malo.
widlo z 1 6-go wielm.

Z chwit11 zastosowania do pro
d u kcji k o ks u  w�gla m i eszanego 
-"' wytonH si� nowy, najwatniej
uy problem - transport. Wegiel 
trzeba by!o przerzu-ció z kopalnl  
n a  kopaln if}  - oczywiscie za po 
moc11 wagonów koleJowych. Spo 
sób tak i  okazat s ie ze wszech 
miar n iewygod ny. PomijaJ11c J u t  
kwesti\3 u wi11zania pewnej i losol 

ol brzymie elementy masztów. Na 
tyoh trudno dostQpnych górach 
trzeba pracowaé, a w n iedalekieJ 
przyszto!ci za wiesió na masztach 
ol brzymi11 l inQ,  kt6reJ ciQiar wy 
nosié bçdzie okofo 50 ton. 

Mimo tych trudnosci praoe po 
stepuJ11 naprzód, Ustawiono Jut 
k i l ka tysiecy ton ielaznyoh 

wsporni ków od 6,5 m.  d o  :38 me 
trów wysokioh,  Nad drogami 1 
torami ko lejowymi przerzucono 
siedem olbrzymich pomostów. b\ 
dl! one w przysdosci zabezpieozaé 

przechodnii>w i pasater6w przed 

spadaJ11cymi z: góry kawalkaml 
WQQla. 

STACJA - MóZG 
Wafbrzyska kolej !inowa jest 

taboru, transport ko leJowy natra ,---------------·ll 
fit na n ieprzewidziane przeszko-
d y, zwtaszcza zim11 w czasie za
m ieci snietnych. 

Wzg ledy te staty s le  bodtcem 
dia tnóJ ki  i niyn ierów watbrzys-

Kilkonoscie 

nauc%yci�l i wyjedzi� 

na wc%asy 

PRACA - PHAWEM, OBOWl�ZKIEM i HONOREM 
Projekt Konstylucj i Pol 

skicj Rzcczypospolitej Ludo 
wej mówi, ze .praca jest nie 
tylko  prawem i obowi;,iz
kiem, ale lak.ie· spra ,, q ho
nom kazdcgo obywalela. To 
tez_ przodownicy ,pracy w 
Polsce Ludowej otoczeni  Sl! 
powszechnym szacunkiem 
narodu. vVfadza robotn i czo -
clüopska za ofiarny wysilek 
wyrózn i a ich,  premiuje,, na
daj e  im zaszczytne odznacze
nia panslwowe - Krzyze Za 
shlgi i ordery "Szlandar Pra 
cy". Nowym dowodem tego, 
zagwarantowanego w Ron
stylucj i ,  uznani a i szacunku 
dia przodowników pracy jest  
podji:ta n iedawno przez Radç 
Pinistwa i Rade; Mini slrów 

uchwafa w sprawie 11adawa n ia odznacze11 za osi�gni i;!cia vrndukcyjne W, Pa1is lwo
\Yyo:; h Gospodarslwach Rol
nych, spó.J-dz i e l n iach procluk 
cyjnych i P:uistwowych Os
rocfäach i\Iaszynowych. 

W zwi::}zku z uch wal� Mi
n i s lerstwo Pa11stwowych Go 
spoclar!/tW Rol nych zorgani
zow:üo w dniu 28 mnja kon
fcrencjç prusowll. \V czasic 
](On ferencj i  wicemin is ter P .
G.R. - l\I. Kami 11ska , omó
wita don iostc znaczen ic  uch
waty i podata wiele przykta
dów wspanialych osil'}gniçé 
w produkcji rosl innej i zwie 
rzçcej, uzys lrnnych w roku 
ubiegtym w l icznych PGR. 
ach. 

\Vi elu pTacowników zosta 
lo juz za swoj e o si:ci.gni'çcia 
odinaczon)·ch. Na podsl:nvie 
uchwaty Rady Pa1'Islwa i Ra
dy Minis trów, po ustaleniu 
os i f!gniçé w roku b i eif!cym 
wszyscy pracownicy, klórzy 
wyrózn i l i  s iç  s,,'Ym wydaj
nym wkfadem w osi[lgniçcie 
odpowiednich, ponadprzeciçt 
nyd1 wyn i ków - produkcyj
nych, bçd;,i poduni  do oclzna-

.· c;.e11. Wyrózn ien ie  Qclznacze
n iam i pa11stwowymi naj lep
szych pracowników stanie 
. si(;l dla nich -samych i d ia ich 
tow:uzyszy bodzcem do j esz 
cze wydaj niejszej pracy, do 
osiqgan ia  jeszcze wyzszych 
plonów i wydajnosci hodo
"· l i .  

llluzeum Warszawy przygo · 
towuje na 22 .lip·ca nagroár,
dia pracowników, któr:y tak
wydainie pr:zyczynili siç do
wzbogaccnia zbiorów. Zwi:;izek Zawodowy Nau- --------------------------------- ---------------------

czyc i elstwa Polskiego orga 

z UI .- d O H' n I ..... i A d z • a n a r d J n izuj e w tegorocznym sezo-
••• " ._. _ 0 0 UJ en i e le tnim wczasy wypoczyn 

�o"-e dia kilkunaslu t,Siçc 
swoich czlonków. 

Miçdzy innymi w Ci.ecb 
cinku,. Bu�sku, �zczawnie • 
Z droju, Krynicy i Cieplicach 
ponad 1.000 n auczyciel i  prze 
bywaé bçdzie na 3 - tygodnio
wych wczasach uzdrowisko
wych. 

Ponadto w lipcu i si etpn iu 
organizowane s:i tak zwane 
wczasy matki i dziecka. Wy, 
j edzie n a  n i e  ponad st� 1�au: 
czycielek ez swyrr\i dz1ec1m: 
Uczestniczk i wczasów m atlu 
i dziecka korzystaé bçdl! ze 
znizek w optatach za pobyt 
w domu wypoczynkowym, 
dzieci zas spçdz:;i wczasy bez 
platn i e. 

s-:: StUCHAMY POLSKIEGO RADIA � 
. PROGRAM A UDVOJI NA OZWART!;K, 6 CZERWCA 

Na fal i  1 322. - Godz. 1 6 .0 0 :  
Dziennik po,potudnlowy ; i li ,20 : 
Konoert rozgtosnl lódzkiej ; 1 7 , 0 0  
Tydzieó muzyki bulgarskiej ; 
1 8 ,20 : Piosenki radzieckie ; 20 .0Q 
Dziennik wieczorny ; 20 ,26 \Via
domoscl sportowe ; 21 ,45 : ' l\Iuzy 
ka rozrywkowa ; 20,4•0 : Muz�·ka 
kameratna; 23,00 : OsLaLnie wla
domosci. 

Na fali 367. - Godz. 1 6 ,20 : 
Dzienni.k . warsza1vski ; i G ,35 : Ut
wory forteplanowe ; 1 7 , 0 0  Wiado 

kiego. 

mosci popotudniowe ; 17 ,1 5 :  Z c� 
k l u : ,,Narody kolonialne w walce 
o wolnosé", reportaz z krajów 
Amervki Potudniowej ; 17 ,30 , 
Wand

0

a Landowska ; 19,20 : Pies• 
ni gruzióskie ;  2-0,20 : Z oper :Mo
niuszki (w 8 0 -ta rcicznice smier
ci) ; 21 ,00 : Dziennik wieczoro : 
21 ,26 : v\'iadomoscl sportowe ; 

22 , 1 0 : :rvruzyka rozrywkowa ; 
22,50 : Koncert symfonlczny mu
zyki czeskiej j . slowacklej ; 23, 50 

Ostatnie wiadomoscl. 

Rozumiem, ze los fabryki zalezeé b�dzie od te
go, jacy ludzie b�d<! nÎ<! kierowali na wszelkich szcze
blach - narzekal zn�kanym glosem. - Zdaj� sobie 
spraw�, ze latwiej chc;;tnego i uczciwego robotnika zro
bié fachowcem, kierownikiem, niz d rariskiego fachow
ca uczciwym czlowiekien1. Ja tez nie myslalem kiedy, ze

b1,d1, dyrektorem, a teraz . . .  jak os . . .  musz1, . . .  Ale co 
robié? Co robié bez ludzi? W<!trob� wyi<!lbym sobie i 
pokrajal na sto kawatków, gdyby kazdy z tych kawa{
ków mógl byé kierownikiem . . .  

- Niepotrzebne n ikomu kotlety z twojej w<ltroby
- zartobl iwie przerwat mu N ieglicki. - G!ow<! trzeba
ruszaé, nie w<!trob:ê!. 

- Ba! .  .. G1ow<l mozesz nie tylko ruszaé, ale i o 
scian� bié. 0, prosz� - w kuini mechanicznej motory 
juz ustawione, trzeba na gwatt remontowaé mloty, pie
ce i uruchamiaé oddzial, a majstra sk�d ? Niedzieli 
przeciez nie postawimy, bo to glupiet: . . .  

- A o tym Plewie n ie pomyslales? 
Wójcicki az s ic; zachn�l . 

0 Plewie? 
- Tak, tak. 0 tym Blazeju Plewie.
- Czekaj, czekaj . . .  ze to ja . . .  
Tak, czlowiek, który nie opuscil swego posterun

ku w krytycznych chwilach, wtedy, kiedy zadna for
malna wladza nie mogia go do tego zmusié, bo zad
nej wladzy nie bylo, dat dowód szczerego przywi�zania 
do fabryki i gl�boko zakorzenionej obowi�zkowosci .  
Czlowiek, który z cal::i pewnosci<! chowal motory dia 
s iebie, a póf.niej na apel odpowicd<'lial be:rbolesn:ê! rezy
gnacj� · z zamierzonych korzysci osobistych i z rados-

ci:t zwrócil motory fabryçe, dal przecie:i dowód gli;;·· 

Naród .austria cki so l i da ryzuj e s i� 
. . � .. - .... -::-

z narodem n.emieckim w walce 
przeciw wojennym ukfadom z Bonn 

Austriacka Rada Obro 1\ców 
Pokoju wystosowala do n ie
mieck iego Komitelu Bojowni
ków o Pokój l ist, w którym wy 
raza sw-t calkowit<! solidarnosé 
w walce przcciw wprowadzeniu 

koju wypowiada si� za pokojo 
wyrn rozwi�zaniem kwestii n ie
m ieckiej, za utworzcniern jed
n�l i tych, pokój 111 i luj<!C)'ch N ie-
1111ec. 

- -

Bezrobotni holenderscy
w a  

p r a c EI  
fiod koniec maja odbyl sic;; w 

Hadze zjaid 500 delegatów re
prezenluj<j,cych 150-tysi1,czn<! 
rzesz1, robotników, którzy na 
skulek p1 i litarystycznej polity
ki rz:i:du holcndr::rskiego i prze
stawienia produkcji pokojowej 

C Z 21 · 

p o k ó j 
• 

1 

;;�;:::::;:::.·:: j:�:: 1 

w zycie separatyslyczncgo u- --------------_J-==-"""�:;:;;...--------MI

rozwi,izaniem sytuacji jest na• : / 
tychmiastowe nawi'!zanie stó• 
sunków hand lowych ze Zwi'!Z· 
kiem Radziecki111 i z krajami-· 
de111okracji ludowej oraz posta
nowil wszcz;:ié ostrl! walk� wra, kladu mi l itarncgo, podpisane· 

go 26 maja w Bonn. 
Coraz wiçcej Austriaków -

podkrcsla pismo - dochodzi 
do przekonania, ze wprowadze· 
n ie w zycie teg·o ukladu ozna
czaloby pogh;;bienie rozbicia 
Niemiec i przeksztalcenie N ie
miec zachodnich w bazi;; woj
skow<!· · · Ta zgubna pol ityka 
- stwierdza dalej pismo -
bezpcisrednio zagraza pokojo
wi i n iezawislosci Austri i .  

Dieodziu Dei premier rumunski 
Rady Mlnistrów 

·z calym narodem holender!!kim 
o sprawiedliwe prawa dia swia
ta pracy. Zjaz:d uchwalil i 
przeslat rz<!_dowi holenderskie
mu rezolucjç, w której domaga 
siç ograniczenia zbrojo11, na• .: 
wi<!zania stosunków handlo• 
wych ze vVschodem orai pel, 

Vv walce o wolnij,, niezawis
f<! Austric; naród auslriacki znaj 
dzie silne poparcie ze strony 
narodu niemieckiego i naroclów 
calego swiata, które zapobie
gai<l t rzeciej wojnie swiatowej 
i zapewniai"! luclzkosci pokój . 
Austriacka Rada Obro1\ców Po 

\V ponieclzialek 2 cierwca 
w1cqorcm doniosla ag·encja J 
Reutcra o wybraniu przez ru- • � 
mu1iskie . Zgromadzcnie Naro- ,, 
dowe na stanowisko premiera 
Rady �Iinistrów Dzeordziu 
Dez, sekretarza Komitetu Cen
t ralncgo Rumuriskicj Partii Ro

neg-o 
nych. 

zatrudnicnia bezrobot•

Po zjeidzie bezrobotni zorra• 
nizowali masow-t manifestacit, r 
nios�c transparenty z napisa1ni 
domagaj9:cyh1Î siç likwidacji l 
bezrobocia, zawarcia paktu po• 
koju miçdzy 5 wielkimi mocar• 
stwami, zaprzestania szale1\cze. 
go wyscigu zbroje11 i polozenia ; 
krcsu wojnie w Korei. 

- 66 -

botniczej . 
Kandydatura jego wystawio

na zostala przez Petru Groza, 
bylego premiera Rady l'vlin is
trów, 

bokiej uczciwosci i solidarnosci spolecznej . Jak to on rzeczowo powiedzial na zebraniu : - Sprzedaé, to na
karmi jedncgo, a postawié nazad w fabryce na swoim 
miejscu, to b1,dzie karmié nas wszystkich . . .  Albo z i n
zynierem Karwackim jak on s ic; smialo i t rzezwo roz
prawil . . .  To jest wlasnie dusza robotnika. 

- ';\,ïesz . . .  mozl iwe, ze z tego cos \\'yjdzie . . .  
- Plewa ladnych parç lat pracowat w kuzni 

rzeczowo informowat Nieglicki - i by! jednym z naj
zdolniejszych robotników, dopók i nie zdarzyl mu si" 
ten wypadek z palcem. Ale czy przez czas strózowania 
nie wywietrzalo mu wszystko z glowy, czy nie stal sic; wtómym analfabct<! pracy? To musisz zbadaé. i\ l usisz
wezwaé go i porozmawiaé z nim wszechstronnie 

Przemysla·wszy tç propozycj1, vVójcicki zapalil s ic; do niej . \.Vezwat Plew1,. 
Plewa by! niespokojny i cl4c na to wezwanie. Co 

te:i mog<j jeszcze chcieé oei niego. llfmie z tymi moto
rami jakas awantura . . .  !\ loze oclbior;i premiç, :i:e mu siç 
nie nalezala? . . .  Moie powiedz<!, ze juz nie jest im po
trzebny . . .  O !  n ie !  na to nie pozwoli lby nigdy . . .  Pre
mi� mog� zabraé, ale wyrzucié z fabryki - nigdy w 
swiecie . . .  

Na  sam::i mysl o tym uodzita si� w nim hardosé, 
::ile starczylo jej tylko do progu biura. \V korylarzu 
opanowala go zastarzala nic�mialo�é, za.r.enowan ie, 
obawa. Ostroznie wsun<!I siç do sekretariatu. Sekretar
ka, znal')a wszystkim robot 11 iko111 i przez wsz,·stkich 
lubiana i szanowana i\ laria, podniosla znacl biu rka ocic;
zal<!, zmçczon:ê! glow,;;. 

- Pan dyrektor mnie wzywal . . .  - niesmialo b<1,k•
nê!;l Plewa. 

Straik robotników stoczni remontowyc:h .:.
w lelgii 

), · · 1 D rzy ,,mpowiadaJ'a.. si� prz:eciw
�ak donosi dz1enn 1,  , .  r�- • ., 

'k b t walce strajkowej. pe u Rouge'? , straJ ro o n 1 · _____ .:_ ______ _ 
kó}\' stocwi remontowych tn�a 
Î�Qy od 24 11111ja rozszerza .s1ç 
w dalszym ci,igu. ';\/ straJIW 
bierze udziat 7 tysiçcy osób. 
\.\' dniu 26 maja unie1·ucho11110-
ne zostaly wszystkie .. stocz1� 1e 
re1nontowe Ani werpu 111 • 111 : 
iedna z najwic;kszycl� , ;toczn1 
belgijskich " !l lercant 1le 

Robotnicy stoczni re111r111to· 
1wch doniao·aj<1 siç popr�wy wa 
r�nków byfu i protestuJ::i pr�e
ciwko crw�tceniu swobód zWl<!Zb . 'h kowych przez pra w,cowyl:, 
przywódców zwi:j.zkowych, kto-

1 0.000 R080TNIKOW 
TEKSTYI.NVOH STRAJKUJI 

W USA 
Ponad 1 0•000 robotników 

tekstvlnych zastrajkowalo ' , 
czèrn:;ca w fabrykach dywanów :· 
w Nowym Jorku i l\las5achu
sett . 

Rewindykacje dotycz<!_ prze�e 
wszystkim zwy:i:ki plac,- �traJ� 
ten spowodowal z:a111knt\,CJ� naJ 
wi�kszej na .swiecie fabrrk1}y
wanów "Aleksander �111!th w 
Nowym Jorku, w ktor:J prac,;; 
przerwalo 4. 200 robolrnków. 

\ti�rli 
1 w • Londvn. _ w mfejaoowoáol 

• Los Ange!os. - Trybuna 
ód C:heltenh�m imarla 10li-t1tnla 

l.os Angelos zatwlerdzll rozw 
e: ther Reade która byta plutun• . ktorkq rnmow11 s ' m,çazy znanil a 

JeJ mv• kll kró!owej Aleksandry, tony k�ó 
Weronl k11 Lake I druglm 

T th I Edwarda V I I  I prababkl ob110• 
tem refyserem Andre

b 
d�' :e� n�a panuJ,oeJ krótow11J, WYdaJ• 

Powodem do roiwodu 
. :wo" JeJ sit te smferó pan! Aeade nl• na• 

dlug aktorkl ,  ,,okruofens 
m11ta, który z zamltowanlem od• stqplla wskUttk JeJ wleku, l1oi 
daw•t sit tatnfotwu, ianl9dbuJ4o 11:01tata spowodowana wydzlela• 
obowl,zkl domow,. l'fioia nad 

nlem 11, aazu 6wletlnegi, w J•J 
dzleóml zostala podzletona mlt• 

wlll l.diy mal.tonkilml, 

l 
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In de Gazeta Polska van 5.6.52 komt 
vertaling als volgt luidt: 
Van het Internationaal Schouwtoneel. 
Werkloze Nederlandse Arbeiders strijden voor Arbeid en Vrede. 
Tegen het einde van Mei vond in den Haag een vergadering plaat 
van drie honderd afgeva rdigden,die honderd vijftig duizend ar 
beiders vertegenwoordigden.Men besprak er de problemen en de ca 
tastrophale oorzaken van de militaristische politiek der Neder
landse Regering en de overschakeling van de vredesproductie op 
oorlogsproductie.De vergadering is het een geworden over de op
lossing van dit probleem.De oplossing kan slechts alleen gevonde 
worden als de Handelsbetrekkingen met Rusland en de andere Volks 
democtntie�n worden hersteld of opgenomen.Men wenst ook verder 
het gehele Nederlandse Volk aan te sporen om te werken voor het ' 
behoud van de Vrede.De vergadering nam een motie aan welke de 
Nederlandse regering zal worden toegezonden en waarin men eist 
vermindering van de oorlogsproductie het opnemen van de Handels� 
betrekkingen met het Oosten en tewerkstelling van de werklozen. 
Na de vergadering vond een massale manifestatie plaats.Op de 
transparanten,welke door de manifestanten werden medegevoerd, 
kon men verschillende leuzen zien,zoals liquidatie van de werk
loosheid,sluiting van een vredesverdrag door de vijf wereldmach
ten,stop zetting van de bewapening en beeindiging van de oorlog 
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VERBINDING: 19 

AFSCHRIFT van een pamflet van het Utrechtse Werklozen Comité; 
het pamflet werd op Werkspoor-Utrecht verkocht door Gerardus 
Antonit1s Faay ( 15-5-18). 
Secr. van genoemd comité is GERRIT VAN DEN DOLEW.A.ARD, geboren 
27-2-94, wonende Middellaan te Utrecht, beroep bomivvakarbeider.

I 

A F S C H R I F T 

EXTR.ll. EDITIE 
Prijs 5 cent 
No. 4 · 26 Jt1li 1952 

11.ALS EEN. MAN TEGEN HET SPOOK V.AN DE WERKL00SHEID 11 

UITGAVE VAN HET UTRECHTSE WERKLOZEN COMITE, secr. Middellaan 4 

DE D.U.W. TE RENSWOUDE 

Na de inwerking treding van de wachtgeld- en werkloosheids
verzekering is het Arbeidsbureat1 te Utrecht er toe over gegaan 
op grote schaal arbeider� naar de DUW te verwijzen. 
In deze extra-editie van de werklozenkrant willen wij de ver
bijsterende ervaringen van enkele DUW-arbeiders vertellen, 
speciaal van die arbeiders die tewerk zijn gesteld op het ob
ject RenswoLJ_de. Op dit object·bestaat het werk uit het rooien 
van stommels,,die met wortel en al uit de grond moeten worden 
verwijderd. Spitten en graven is voor geoefende arbeiders al 
zwaar werk, maar stommels rooien is een werk wat veel zwaarder 
en moeilijker is. En speciaal met dit werk werden fabrieks
arbeiders, magazijnbedienden, expeditiepersoneel enz. op Rens
i:ivot1de belast. 

Na een week van ploeteren en sloven ontvingen deze mensen 
een loon van ••••• / 37.55, dwz veel minder dan de uit-
kering van Sociale Zaken!! 

Wij mogen hierbij niet vergeten dat de kosten van levensonder
houd van deze mensen d-0or het zware werk in de buitenlucht veel 
groter zijn geworden. En dan zwijgen wij rrg van de slijtage aan 
de kleding en schoenen! Daarenboven had de gemeente de tret1rige 
moed om van deze schamele lonen/ 2,50 in te houden als aflos
sing van een vóorsch�t voor de aanschaffing van gereedschap e_ 
schoenen. 
Nog erger ! 
Eén werkloze kreeg 
schot van / 35. Nu 
de uitbetaling van 
f 20 ineens in! 

bij hét begin van zijn werkloosheid een voor
moest hij de DUW in en de gemeente hield bij 
zijn laatste steun het resterende bedrag van 

Normaal kre·eg dit gezin (het bestaat uit man, vrouw en 5 school 
gaande kinderen)/ 56 steun. Nu moest dit gezin zien rond te 
komen van / 35. 
Deze zelfde vader ontving na 5 dagen DUW arbeid de week daarop 
f 30,48 als loon !!! 
Een gezin van 7 personen ontving de ene week/ 36 en de volgende 
f 30, 48 ! ! 
Hemeltergend is deze toestand! 

bereid dit te slikken. De DU\11 grbeiders bleken echter niet 
Eensgezind zijn ze opgetreden en ze 
voor verbetering van deze toestanden. 
de actieresultaten niet uitblijven 

zijn de strijd begon�en 
Ook hi�r blijkt weer dat 

-2-
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Zowel door de DUW-Inspectie als door Sociale Zaken zijn ver
beteringen toegezegd. En als eerste resultaat kan de boven
bedoelde arbeiqer de/ 20 terughalen bij de gemeente ! 

W ij a 1 s 1W e r  k 1 o z e n  k u n n e n  h i e r  v e e  1 
u i t  1 e r e n! 

DOOR STRIJD VERBETERING ! ACTIE BETEKENT RESULTATEN! 

Werklozen van Utrecht, verenigt U ! 
Sluit U aaneen rondom het Utrechtse Werklozen Comité ! 

S U C C E S S E N 

Dit zijn de eerste resultaten van de actie van de DUW arbeiders 
van het object Renswoude: 
1. de inho11ding van Sociale Zaken van f 2,50 zal tijdelijk

achterwege blijben; de reeds ingeho11den / 2,50 zal alsnog
worden 11itbetaald

2. De meest gedupeerde arbeider ontvangt het ingehouden bedrag
van/ 20 terug!

3. De gedupeerde arbeiders krijgen ander werk, waardoor zij
"aan.een normaal loon" komen !!

ADRES AAN DE RAAD 

Het Utrechtse Werklozencomité heeft zich in een schrijven tot de 
Gemeenteraad van Utrecht gewend en de aandacht van de Raad ge

vestigd op de lo.nen die op het object Renswoude betaald worden. 
In dit schrijven wordt de Raad verzocht over de week van 14 t-m 
19 Juli een toeslag op het loon te geven tot ieder der arbeiders 
f 50 ontvangt. 

EEN DRACHT Wl.AAKT MACHT 

De werkleiding ziét het graag dat de arbeiders onderling verdeeld 
zijn. Daarom stelt zij 11 gouden ploegenn in en spreekt zij over 
"vrije ploegvorming". En daarom poogt zij de arbeiders in een put 
die elka8r verstaan en één lijn trekken, ui teen te slaan. Dan is "--' 
er plotseling geen vrije ploegvorming want dan komt het niet in 
hun kraam te pas. 
Het is nodig dat de arbeiders dit spel van verdeel-en-heers door
zien en zich hecht verenigen! 
Het is evenzeer nodig dat de arbeiders van andere DUW-objecten 
steun geven aan hun kameraden van Re·nswoude. Want Renswoude 
staat niet op zichzelf! In vele andere plaatsen heeft de DUW 
de aanval ingezet. 
Door strijd worden echter resultaten bereikt. Dat tonen de DUW 
arbeiders van Almelo, van Venlo; dat tonen ook de arbeiders van 
Renswoude. 
De strijd van de DUW arbeiders is de strijd van alle arbeiders. 
De lonen in de DUW worden gebruikt om die in de vrijw bedrijven 
omlaag te schroeven. Daarom zal elke arbeider in de vrije be
drijven de acties in de DUW met sympathie begroeten en daaraan 
naar vermogen steun geven! 

V e r e n i g t U i n d e s t r ij d v o o r h o g e r e 
l o n e n !!! 
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