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UEdelGrootAchtbare Ik heb de eer UHoogEd.elGestrenge hierbij te
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doen toekomen een rapport betreffende de algemene 

politieke toestand in de Gemeente Groningen over de 

maand M�i 1(J1t7� naar de inhoud waarvan ik mij ver

wijzing veroorloof. 
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Op Donderdag l Mei 1947 hadden in àe gemeente Gronil'lg 
versohillende bijeenkomsten nlarsts, uitgaande van de 
Partij van de Arbeid en van de Afdepling Groningen van 
de c.P.J.t. 

Van deze gebeurtenissen, alsmede van de vergadering 
gehouden door de C.?.N. werd reeds verslag opgemaakt 
en ingezonden. Ala ppreker voor de C .J? • .N. trad op Dr. 
Ben ï>OLAK, \'!ethouder van Amsterdam. 

Op Vrijdag 9 Mei werd in het gebouw de Harmonie te 
Groningen een tterden.kingsavond gehouden , uitgaa.nae 
van de afd. Groningen van de Nede:rla.nae verenigil}S 
van ex-!)Oli tiel:e gevangenen uit de bezettingstijd. 

Meaewerking werd verleend door de Kon. lieuereniafel 
"Grunoir en het J?olitie muziekoor,;,s,, alsmede door de 
danseres J�aud Kool en de deolamatr1oe Wa,nda Reumeli'.

�ot slot werd de Tsjeohisohe documentaire film 
"Opdat wij niet vergetenu , vertoond. li:.ls spreker trad c
op de Heer W. Bakker uit Velp, lid van hst boofdbestuw: 
der :tereniging. De bijeenkoma1l was bezocht door nlm. 
500 personen. Alles had een zee� ordelijk verloop. 

O'P '·oensdag. 28 Mei 1947 was een o:penba.re vergt;deri 
aangekondigd uitgaande van de Vrijdenkersvereniging 
"De Dageraad". Ale spreker zou on'b-aden �illem van 
Iependaal,. met het onderwerp : "Tie onlcerkeli·jken en 
de Volkstelling". Door verhindering .van de epreli::e}tt'
moest de vergadering echter o� het laatste moment af
gelast worden. 

In verband met de reeds in de Provincie plaats ge
had hebbende korte stakingen onàer de landarbeiders, 
wordt rekening gehouden met de mogelîjkheid van hei 
uitbreken van oen staking op de scheepswerven aan het 
Winsch.oter clie:p binnen de gemeente Groningen. Da aoti
Vi teit bij deze stakingen ga.at uit van de E.v.a.
� - - - � � - � - - - - - - - - � - - - - � � 

Groningen l Juni 1947. 
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Met betrekking tot de landJZersstaking 
in Oostelijk Groningen,bericht ik U het volgende: 

Op Maandag 21 Juli 1947 werd niet gewerkt te FIN-· 
STER#OLDE:BEERTA:NIEUWE-SCHANS:OUDE-SCHANS:NOORDBROEK:HEI� 
LIGERLEE: ,'f.ESTERLEE: MEEDEN: NIEUW-SCHEEMDA: OUDE-PEKELA. 

De staking was vrij algemeen. 
In de overige gemeenten in het Oostelijk deel van 

Groningen werd nog gewerkt. 
In de loop van de dag hadden verschillende verga

deringen plaats,vooral in aie gemeenten waar nog niet ge
staakt werd. 

Ook daar werd thans besloten tot staking over te 
gaan met het gevolg dat heden ook in vrijwel alle overige 
gemeenten gestaakt werd, zoals SCHEEMDA: SAPPEil[EER: ilDLDER

VANl{: NIEUWE-PEKeIA:. ONSTWEDDE: VLAGTWEDDE. 

staken. 

legd om 

gedaan. 

Onder hen bevinden er zich velen,die niet van harte 

Hedenavond wordt te WESTERLEE een vergadering 
de werkwilligen,weer aan het werk te krijgen. 
Dit zal vermoedelijk succes hebben. 
Bijzonderheden hebben zich tot heden nog niet 

be-

Klachten over molestaties kwamen niet binnen. 
Verwacht mag worden dat de staking een betrekkelijk 

snel verloop zal hebben. 
Te Uwer nadere informatie voeg ik nog twee kranten

knipsels uit de Winschoter Courant hiernevens. 
Tenslotte zij nog vermeld dat het gehele personeel 

van de Stroocartonfabriek II De Dollard" te Nieuwe-Schans uit 
pr

�
te t tegen het gebeurde in Indië op 21 Juli gestaakt 

he 
Hedenmorgen is aldaar het werk hervat. 

De Majoor, 
Districrs-Comrnandant 

W.de Gast. 
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In de week van 12 - ~o Juli 1947 zijn in het mij o.h. 
District der Rijkspolitie, op verschillende plaatsen, onder
scheidene vergaderingen gehouden, uitgaande van de betrokken 
af'delingen van de EVC en de CPN. 

Te NIEUWE - SCILU'1S werd, op 12 Jnli 1947, uitgaande van 
die afd. der "t!PN, in het caf'� SCHAl��ui aiäaar, een vergade
ring gehouden:-itls spreker trad aldaar op J. BORK, wonende te 
•s GRAVENHAGE. Toen te �streeks 20.00 uur de vergadering werd
ge-opend door de afd.voorzitter, zijnde KAI.IPE HcliiffiElf, geboren 
17-11-1907, fabrieksarbeider, wonende te Nieuwe-Schans, bleek
dat deze vergadering door 200 personen was bezocht, w.o. 60
vrouwen. Na de aanwezigen een welkom te hebben toegeroepen,
gaf hij het woord aan J. BOHÄ, die begon met het geven van
een algemeen overzicht van de politieke toestand in Europa.
Hij ging daarbij de verschillende landen na en legde er de
nadruk op, dat de President van Amerike, Truman, met zijn dol
larpolitiek, bezig was Buropa te verdelen in een Oosters- en
een .testers blok. Ik Amerika, aldus spreker, is een enorme
voorräad goederen, die ge-exporteerd moeten worden en wel, in
hoofdzaak naar Europa. �ij zijn, tengevolge van de pas achter
ons liggende oorlog,arm en dientengevolge niet in staat deze
goederen te betalen. Om hierin te voorzien, wil .1IDerika aan
de verschillende landen in Buropa, grote kapitalen lehen.Voor
het verkrijgen van deze leningen, stelt iUilerika natuurlijk
eisen. Volgens spr. is een van deze eisen, de voorwaarde, dat
met zeer grote gestreriheid moet worden opgetreden tegen het
commun$isme. In dit verband wees hij op Griekenland, waar,
kort geleden, een groot aantal conununisten wa:fMJ. gearresteerd. 
De methode, die Amerike daarbij toepaste, noemde spr, veel 
ernstiger dan die, welke door het Hi:t.lerregiem werden toege
past. Spreker zei, dat alle gearresteerden zouden worden ge
deporteerd en onder strenge bewaking worden gesteld. Spreker 
noemde dit de Demouratie van Truman en wekte de aanwezigen op 
het oog gericht te houden op het Oosten, waar, volgens hem, 
de ware democratie werd beleefd en waar orde en rust heerst 11

• 

Nadat, gedurende de pauze, door een zangvereniging een
drietal strijdliederen Wa.J'�� ten gehore gebracht, behandelde 
spr. na de pauze, het Indonesi�ische vraagstuk. nij becriti
seerde daarbij de Regering Beel die zich, naar zijn mening, 
te veel liet leiden door de kapitalistische klasse • .dij laa..�
te daarbij de houding van Oud-Minister Gerbrandy (de man met 
de hangsnor, aldus spr.) die de oude koloniale politiek wilde 
voortzetten, waarbij de koelies moesten ,verken voor 2-½ cent 
per dag. Verder besprak hij de huidige stand van zaken in In
dië en deelde mee dat het weer Truman was, �die de Republiek 
had gedv10ngen aan de wensen van Van Mook toe te geven. Hij 
liet daarbij uitkomen dat niet de Indonesiërs provocerend 
optraden, doch de Nederlanders. Hij wilde geen geweld gebrui
ken, doch door onderhandelen deze kwestie oplossen. Het leger 
in Indië kost ons per dag 3 millioen, aldus spr, en als het 
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tot een oorlog komt, zal dit niet meer te betalen zijn. 
Tenslotte behandelde spr. de alhier aan de orde zijnde 

actie van de àilmdarbeiders. Hij wekte deze op de eis voor hoger 
lonen in het landbouwbedrijf, met kracht vol te houden en, zo 
nodig, af te dwingen. 

De vergadering werd,te omstreeks 23.00,gesloten. 

Op Dinsdag li.,i1,1,J,.;i. 1947 �erd door de é;f'd. üri�iCi,>J;U..euw-

M'� 
van de rn, een vergadering gehouden in eafè te 

ieborg, gem.Te'erta. Deze vergadering werd door 120 personen 
bezocht allen werkzaam in het landbouwbedrijf. 

be voorzitter opende, te omstreeks 19.30 uur, deze verga
dering en hield een inleidende rede, waarin hij o.m. zei dat de 
lo�en van de fabrieksarbeiders gemiddeld 80 cent per uur bedrage 
terwijl daarentegen de lonen van de landarbeiders slechts 64 
cent per uur bedragen. Hij zei verder� nog dat dit in strijd was 
met de beloften, afgelegd door- of namens de Nederlandse Rege
ring in L0nden via de Engelse zender, gedurende 1940 - 1945. 

Het bestuur is van mening, aldus spr., dat zij dit niet 
lange� aan haar kan laten voorbijgaan en stelt daarom voor, om 
met ingang van M'a.andag '21 Juli 1947, in staking te gaan. 

Nadat een der bezoekers van deze vergadering hierover het 
woord had gevoerd, werd tot stemming,over het bestuursvoorstel, 
overgegaan. Aan deze stemming mocht alleen worden deelgenomen 
door hun, die in het landbouwbedrijf werkzaam zijn en de leef
tijd van 18 jaar hebben bereikt. 

Er werden 115 stemmen uitgebracht., 108 aanwezigen bleken 
v66r de staking, 1 tegen en 5 stemmen werden van onwaarde ver
klaard. Daarna werd een motie opgesteld aan het College van 
Rijksbemiddelaars. In deze motie werd als eis gesteld, dat de 
lonen van de landarbeiders van 64 cent, op 80 cent per uur wer
den gebracht, welke eis v66r 19 Juli moest zijn ingewilligd, 
daar anders, de landarbeiders, op de vergadering aanwezig, op 
Maang.ag 21 Juli 1947 in staking zullen gaanl" 

Eveneens werd, op Dinsdag 1.5 Jpli 194�, te omstreeks 20 
-uur, te �insterwolde, in caf� B. Efflnga, een vergadering gehou
den van i'.anê!art;eic!e"rs, onder leiding van het bestuur van de ��,
afd. Finsterwolde. Aanwezig waren ruim 200 personen. 

Nadat te omstreeks 20.00 uur, de voorzitter de vergade
ring hB:d ge-opend en het doel der bijeenkomst had uiteengezet,
(event�ele staking) werden door de secretaris enige ingekomen 
stukken voorgelezen. Na enige naspreking, werd, �ep voorstel van
het bestuur der EVC,besloten, een schrijven (ultimatum, zoals 
door de voorzitter werd gezegd) te richten aan het College van 
Rijksbemiddelaars te 1 s Gravenhage, behelzende de lonen van de 
landarbeiders op eenzelfde peil te brengen, als in de fabrieken.
(strocarton-, Beetwortelsuiker- en Aardappelmeelfabrieken) n.l. 
80 cent per uur. Indien de in dat schrijven bedoelde eisen,niet 
voor 19 Juli 1947 waren ingewilligd, zou op Maandag 21 Juli 1947 
de algemene staking in de landbouwbedrijven worden geproclameerd 

Nadat door verschillende vergaderingbezoekers, vragen
waren gesteld, betreffende de vaste arbeiders en de eventuele 
uitkering aan de arbeiders, gedurende de staking werd tot stem
ming overgegaan. Uitgebracht werden 188 stemmen �Fabrieksarbei
ders en personen, beneden 18 jaar, waren van stemming uitgeslote 
V66r een staking werden 179 stemmen uitgebracht, tegen 9 blanco.
Inmiddels werd door de secretaris nog medegedeeld, dat de leden 
van de Moderne landarbeidersbond en de Christelijke land-arbeider 
bond, eveneens aan de staking zouden meedoen. 

Uit de vergadering werd voorts een commissie benoemd, die
tot taak heeft de staking te regelen en te proclameren. Te om
streeks 22.00 uur werd daarna de vergadering, door de voorzitter
gesloten¾
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Verder werd, op voorm:lde datum (Di:t:sdag, �Jp�1194:z,) 
te omstreeks 20.00 uur, te �� ...S�, in hote ON G, een 
vergadering gehouden van de-miaarbeiders, onder leiding van het 
bestuur van de EVC, afd. Nieuwe Scgans. Aanwezig ongeveer 80 pers 

Nadat de voorzitter de vergadering had ge-opend, deelde 
hij, in het kort mede, dat door de gezamenlijke besturen van de 
arbeiders-organisaties van Oostwold, Beerta, Finsterwolde, Nieuwe 
Schans, Drieborg en Oude Schans, op 12 Juli 1947, een vergaderi 
was gehouden over de te voeren loonactie. Oo deze vergadering 
was met algemene stemmen besloten de actie àoor te zetten. Namen 
deze vergadering was met algemene stemmen besloten aan het colle 
ge van Rijksbemiddelaars te 's Gravenhage, een ultimatum te stel
len, waarin werd ge-eist het loon van de arbeiders te brengen op 
80 cent �er uur. Daar hierover nog geen antwoord was ontvangen, 
werd aan de vergadering verzocht zich uit te spreken over een 
voorstel van het bestuur, om tot staking over te gaan. 

Na gehouden stemming bleek dat hieraan 52 personen hadden 
deelgenomen en allen voor staking waren. De overige vergadering
bezoekers, waren fabrieksarbeiders, of nog beneden 18 ja;µ- oud. 
Uit de vergadering werd een viertal personen aangewezen, die als 
voorlopig "stakingscomµfite 11 zullen optreden. Verder werd medege
deeld dat de staking a.s Maandag, 21 Juli 1947, zal ingaanl 

Ook te �äeria waren, op Donderdag 17 Ju¼,i�1
�'7, in het

café Hillenga, e àndarbeiders in vergad��!�ffiJeen. Deze ver
'(.. gadering werd ge-opend door GE:ZINUS EKAiv'IPER, geboren 21-11-1907 

j)I te Beerta, landarbeider, wonende te BEERTA, Veenweg B.307k. Be-
l,/ M doelde Ekamper is voorzitter van de p_l.afd. en Hoofdbestuurslid 

van de EVC 1afd, Agrarische Zaken. Spr. zei dat de loonkwestie 
de aanwezigen heeft genoopt ömhier samen te komen, met als doel 
besprekingen te voeren en besluiten te nemen om een einde te 
maken aan de lage lonen. Als voorlopig comite van actie, had hij 
als voorzitter der pl. actie van de EVC, de leiding op zich geno 
men, om straks deze werkzaamhede� over te dragen aan een defini
tief comite van actie. Hij merkte op dat deze loonactie niet 
ging tegen de werkgevers, doch tegen de Rijksbemiddelaars en de 
Regering. Hij bracht naar voren dat de werkgevers wel genegen wa 
ren om een loop uit te betalen van 70 cent per uur, doch deze 
zijn_ aan een contract gebonden. De strijd zal hard zijn, zo zegt 
hij, äoch waarschuwde de aanwezigen dat, indien het tot een sta
king zal komen, orde en rust te bewaren en niet haatdragend tege 
de werkgevers te zijn. Spr. vindt het jamner dat het w.N en ande 
re vakbonden, niet met de eisen van de arbeiders accoDrd gaan, 
zodat de landarbeiders gedwongen zijn wel een coimó.ite van actie 

I 
in te schakelen,om hun looneisen te verwezelijken. Ik kan, zo 
zegt hij, geen toezegging doen over een uitkering, indien beslo� 
ten wordt tot staking over te gaan, zodat allen bereid moeten 
zijn te trachten uit eigen middelen rond te komen_. Hij stelt als 
looneis, aan de Rijksbemiddelaar, de Regering en deverkgevers
bonden kenbaar te maken een loon van 80 vent per uur. Hij meende 
dat deze eis als zeer billijk moest worden beschouwd, gezien de 
hoge prijzen van de meest no�ige levensmiddelen. Na enige bespre 
king,wordt dit voorstel,met algemene stemmen aanvaard, 
Als punt 2 der bespreking, bracht hij naar voren, staking der 
werkzaamheden op Maandag 21 Juli a.s. Hij merkt op, dat, naar 
zi,n mening, moet worden gestemd en dat aan deze stemming nièt 
mogen deelnemen, personen beneden 18 jaar en zij, die op 19 Juli 
a.s. niet meer in het landbouwbedrijf werkzaam zijn. Hij stelt
voor de besprekingen over dit voorstel te openen.

Als eerste van de rij sprekers, kwam aan het wooord 
{/,;,,.,,J Cornelis Oolders, lid van de Moderne Landarbeiders B0nd, wonende 

te Beerta. Deze keurde de voorgestelde staking af, daar de vak� 
bonden niet achter deze actie staan. Hij hield een lang betoog, 
erop wijzende dat de staking, zoals de voorzitter voorstelt, on
herroepelijk verloren wordt door de arbeiders en het waanzin is 
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om op de voorgestelde wijzefe.ctie te voeren en in staking te gaa 
Vele andere sprekers zijn het echter met de voorzitter eens en 
dringen er op aan om, ten koste van alles, in staking te gaan. 
Daarna werd overgegaan tot schriftelijke stemming van het voor
stel, zoals de voorzitter dit had geformuleerd. Het bleek dat 
de presentielijst was getekend door 152 personen. Het aantal 
uitgebrachte ste�men bedroeg 139. V66r sttking stemden 133, tege 
5 en l blanco, zodat besloten werd om op Maandag 21 Juli 1947 
in staking te gaan. Het voorlopig comit� van de actie bestaat 
uit Gezines Ekamper, voornoemd: 

� Gezines Jansen, geboren 27, 10, 1912 te Bee�ta, landarbeider, 
wonende te Beerta, B. 324;pl.verv. secr. der EVC. 

/ Jacob Koning, geboren 24-11- 1884 te Beerta, landarbeider, wonen 
de te Beerta, B. 248; lid van de Raad CPN; 

Daarna werd door de voorzitter voorgesteld een dd.finitief 
comit� van actie te benoemen, waarmee de vergadering accoord 
ging. Hij stelde zichzelf niet beschikbaar, daar hij dit niet 
verenigbaar achte met zijn andere functie 1 s.Uit de �ergadering 
werden 17 aangezocht, waarvan 12 bedankten, terwijl 5 persomm 
de beneemingaannamen. Deze personen zijn genaamd: 

�\� lHes 3lokzijl, geboren 26-11- 1900 te Beerta, wonende te .i3eerta 
B. 353�. lid van de CPN.

/Wubbo Prins, g�boren 17-12-1909 te Beerta, wonende te Beerta,

J
/ b. no. 307a; lid CPN; 
_.,.,..,Jan de Voogd, geboren 21-3-1916 te Beerta, landarbeider, �ionende 

te Beerta, no,B 44, sympathiseert met de communisten. 
/ Geert Mulder, S6-12-1905 te Beerta, landarbeider, wonende te 

Beerta, B. no. 60; lid CPN en voorzitter der Communistische 
zangvereniging te Beerta; 

f'itr-t Siefert Smid, geboren 22-1-1920 te Finsterwolde, landarbeider, 
wonende te Beerta, B. no. 69; lid CPN;

Opgemerkt zij dat de personen, die zitting hebben in het 
comitá van actie, allen �ommunisten zijn. Dit kan voor d� buiten 
staanders aanleiding zijn, om naar voren te brengen dat deze 
staking een communistische rel is. De voorzitter zegt dat bij 

L 
deze actie, de politiek buiten de zaak moet blijven. De samen
stelling is genomen met toestemming van alle aanwezigen. 

Ook te .pegwe Pe���, werd, op �insdag, 15 J,1li 1�, een
vergadering ge ou en 1.n ua� Smit te Nieuwe Pekela. Aanwezig 
waren 40 personen. De vergadering werd ge-opend door de voorzit-

/lfll,, J ter van de afd. Nieuwe Pekela der EV�. zijnde Cornelis Norder • 
Nadat deze in het kort het doel van eze vergadering had uiteen
gezet, gaf hij het woord aan Van Rensen, zijnde de spreker voor 
dien avond. Spr. deelde mede dat de lonen van de arbeiders, die 
toch al te laag waren, nu weer werden verlaagd. Niet alleen bij 
de iä.ndarbeiders was dit het geval, maar ook andere categoriën 
van arbeiders, hebben, gezien de duurte der levensmidelent een 

.I te lage beloning. Spr, zei dat hij o.a. politiemensen kende, van
V wie de vrouw uit werken ging, om toch meer in de allernoodzake

lijkste behoeften van het gezin te kunnen voorzien. Van de ander 
kant echter een grote weelde. Als voorbeeld stelde spr. de T.T. 
races? alwaar men honderden auto's zag staan, waaronder ongeveer 
8� dienstauto's. Spr. doelde daarmee dat dáár de loonsverhoging 
voor werd besteed, die de werkers toekwam. Men eist nu een belo
ning van 80 cent per uur, Mocht deze eis niet worden ingewilligd, 
dan zal tot staking worden overgegaan! 

Op Zondag 20 Jul� 1947 vond te Noordbro�� een openbare 
vergadering in de open Tucht plaats. Aanv1ezig

N

waren ongeveer 150 
personen, waaronder een 50-tal vrouv1en. Nadat de voorzitter van 
de afd, Noordbroek van de QRli. zijnde Ae.Schut, landarbeider, 
geboren 16 April 1896, won1rnd'e te Noordbroek, B. 35 � tevens 
wethouder der gemeente Noordbroek - de vergadering had ge-opend, 
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/ gaf hij vervolgens het woord aan OTTO KASPERS, landarbeider, 
wonende te GASSELTERNUJVEENJ Deze spr. schetste de toestand in 
de gezinnen van de landarbeiders en drong vervolgens aan, om met 
ingang van Maandag, 21 Juli 1947, niet aan het werk te gaan. 
Daarna verkreeg het woord: H. van der MOLEN, Voorzitter van de 
Landelijke Agrarische Bedrijfsgroep der EVC, wonende te Groningen 
Deze speeker sprak ongeveer alsvolgt: 

De landarbeider is altijd vertrapt, hij werd niet geteld 
en werd ver achtergesteld bij andere collega's in verschillende 
andere bedrijven. Gedurende de oorlog is dat veranderd, althans, 
het zou veranderd worden. Immers gedurende de hongerjaren werden 
de werkzaamheden van de landarbeiders gewaardeerd. Alle hongeri
ge ogen ·waren op zijn werkende handen gericht. Ook de regering in 
Londen, zag Hé dat de landarbeiders niet op zodanige wijze werden 
gewaardeerd, als hµn wel toekwam. Men beloofde dat, na de oorlog 
ook aan hen zou worden gedacht en dat de achterstand, bij andere 
arbeiders, tot het verleden zou behoren. De landarbeiders zouden 
gelijk gesteld worden met de bouwvakarbeiders en wel, in de zes
de klasse, zodat de landarbeider.

I

s, aldus spr. nu een uurloon zoucï: 
den verdienen van 70 cent per u r. -nj zijn nu 2-½ jaar bevrijd
en wat is nu van de gedane belo te terecht gekomen? Alleen dit, 
aldus spr. dat het uurloon van e landarbeider niet hoger mag zij 
dan 64 cent per uur. Wij nemen dit niet, zo vervolgde spr. Er is 
een brief verzonden aan de rijksbemiddelaars - diew wij ook wel 
aanduiden met "Rijksbeknibbelaarsu - en daarin is gevraagd, om 
v66r Zondag 20 Juli 1947 de arbeiderslonen te bepalen op 70 cent 
per uur, daar anders op Maandag 21 Juli 1947, onvoorwaardelijk 
tot staking zal worden overgeg-a,an. Er is, kameraden, een brief op 
tertitg gekomen. De korte inhoud van die brief komt hierop neer, 
dat, indien wij een ultimatum gingen stellen, zij die brief bij 
voorbaat reeds in de prullemand stopten. Men kon een brief schrij 
ven e.n daarin verzoeken om loonsverhoging,, maar, zo luidde de 
slotzin van die brief, wij' moesten ons onvoorwaardelijk neerleg
gen bij het besl�it van de Rijksbemiddelaars. Nou kameraden, al
dus spr. dan gooien wij het collectief arbeidscontract maar in de 
nrullemand. · 

Spe. vervolgde: 
Hoe komt het eigenlijk dat die landarbeider maar steeds 

wordt vertrapt. Wel kameradem, dat ligt hieraan, dat van de 100 
landarbeiders, slechts 29 zijn ge-organiseerd. Die 29 ge-organi
seerde landarbeiders, zijn weer ondergebracht in vier bonden, zo 
dat men een en ander moet beschouwen als een peperbus, waar hier 
en daar een korrel terecht komt. Hierin dient verandering te ko
men. Daarom dient U zich allen te organiseren, onverschillig in 
welke bond, wij moeten schouder aan schouder staan. Spr. wekte 
de aanwezigen op om op Maandag 21 Juli 1947 het werk neer te leg 
gen en tot staking over te gaanl 

Na afloop van deze vergadering, ging men naar het cafá 
Griever te Noordproek, alwaar het in te nemen standpunt verder 
werd besproken. In de zaal van cafá Griever voerde vervolgens 
het woord: Ol'TO KASPERS, voornoemd, die de aanwezigen eveneens 
aanspoorde tot staking over te gaan, die, volgens spr., niet al
leen was bedoeld om loonsverhoging van de landarbeider te verkrij 
gen, doch tevens inhield e�n protest dat.wij wensen dat onze jon 
gens uit Indiê terug koment Vervolgens werd het woord gevoerd 
door Eerko Koning, wonende te Noordbroek, die zeiü: Wij als be
stuur van de afd. Noordbroek van de EVC., willen, om de mening 
van de aanwezigen te laten spreken, thans tot stemming overgaan, 
waarmee de vergadering instemde. Hoewel in de zaal ongeveer 100 
personen aanwezig waren, werden 49 stemmen uitgebracht. V66r 
staking verklaarden zich 42 personen, 4 stemmen waren tegen het 
voorstel, terwijl ooe stemmen blanco werden ingeleverd. Een voor 
lopig z.g.n. 11Stakingscomit� werd gekozem" Dit bestaan uit: 
JAN van der VEEN, geboren te Hoogezand, 16 October 1921, landar
beider, wonende te Noordbroek, D. 33, 



• 

• 

�, HENDRIK van der VEEN, geboren te Noordbroek, 11 Februari 1905,

los werkman, wonende te Noordbroek, A.80: 

Y'l/'} KR.IJNE JACOB WILDEBOER, geboren te Slochteren, 23 September 191

Ju 
landarbeider, wonende te Noordbroek, A.no.114; 

1�A,HEIKO AME:RIKA, geboren te Slochteren1 21 December 1904, los

werkman, wonende te Noordbroek, C. 22. 

Jrrl aansluiting op bovenstaande, bericht ik U dati op 
Maandag 21 Juli 1947, de staking van de àandarbeiders is inge
gaan. Dit betreft niet alleen Noordbroek, doch betreft zo on
geveer het gehele mij o.h. District van de Rijkspolitie. Tot 
op heden verloopt de staking h�él rustig; wel worden anderen 
aangespoord mede tot staking over te gaan, waaràae. door velen, 
w.o. ongeorganiseerden1 wordt gehoor gegeven. Incedenten heb
ben zich daarbij nog niet voorgedaan. 

Ik moge alsnog het volgende hieraan toevoegen: 

Op Maandag 21 Juli 1947, omstreeks 14.30 uur, werd in

caf� Griever te Noordbroek, een vergadering gehouden, in ver

band met de landarbeidersstaking. Als spreker was hiervoor 

uitgenodigd J.H.C.van RENSEN, Secretaris der Landelijke Agra

rische Bedrijfsgroep der EVC, wonende te Groningen� Hij deelde

mede dat op ongeveer 20 plaatsen in deze omgeving, de landarbe'

ders tot staking waren overgegaan en dat de arbeiders te Gasse 

ternijveen, volledig in staking zijn gegaan. Hierohder verston

hij ook arbeiders van andere bedrijfsgroepen. Verder deelde sp 

mede dat de landbouwers in het "Olclambt 11 een telegram hadden 

gezonden aan de Minister, waarin zij lieten weten dat de eisen

van de landarbeiders gerechtvaardigd zijn en men de Minister 

verzocht, de eisen van de landarbeiders in te willigen. Hoewel

men algemeen van gedachte was, dat deze spreker zich zou uit

laten over eventuele steun aan de stakers, heeft hij hierover,

althans in de vergadering, niets medegedeeld. Hij spoorde de 

aanwezigen aan om zich vooral rustig te houden, daar dit toch

maar een kWestie was van hoogstens drie á vier dagen. , 

Het ligt in mijn voornemen U met het verloop der staki 

verder volkomen op de hoogte te houden • 

De Majoor, 
Districts-Cormnandant der 

Rijkspolitie: 
W. de Gast.

r\o�, 
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Op 21 Juli 1947 is in de gemeente 

Gasselte een staking uitgebroken onder de landar
beiders. De stakers zijn woonachtig te Gasselter
nijveen en Gasselternijveenschemond. 

De staking vindt zijn ontstaan in een 
loongeschil tusschen de Rijksbemiddelaar en de 
landarbeiders. De w erkgevers zijn over het alge
meen wel bereid de stakers in hun eisen tegemoet 
te komen. Het uurloon bedraagt thans 67 cents, ter 
w ijl 73 cents wordt verlangd. 

De staking omvat ongeveer 50 man. Een 
veertigtal hiervan is aangesloten bij de E.v.a.,

rest bij het U. V. v. De staking heeft een rustig 
verloop. 

·De Majoor,
Districtscommandant,
Jhr. W.A. Gevers Deynoot.

d .. 
�-
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RAPPORT. 

Ondergetekende, HARM SWIERENGA, agent van 
Poli tie te ,/inschoten, tevens onbezoldigd R1Jkeveld
wachter, beeft de eer u, naar aanleiding van een uit
gebroken staking onder de landarbeiders, het .volgendé 
to rapporteren• 

•In ,inschoten wordt door de landarbeiders alge
meen geetaakt onder leiding van ae B.v.c •• Ba.ar ver
luidt zel hedenavond, 21-?-'47, een vergadering plaeta 
vinden van andere den biJ de E.v.c. georganiseerden. 
Er wordt vermoed, dat ook deze le.ndarbeiaere onder ei
gen leiding deze sta king zullen voortzetten. Br heerst 
onder de atakers een rustige stemming. Het is miJ ge
bleken, dat de landbouwers over het algemeen de z ijde 
van äe stakere kiezen. Br oohiJnen landbouwers te zijn, 
dio uit sympathie� in de toekomst willen weigeren de 
melk van nun boerderiJ aan de mel!d'abrieken af te leve
ren. 

Als reden van deze etating wordt aangevoerd het te 
lege loon, dat door de landarbeiders wordt verdiend. 
ZiJ willen dan ook, in verband hiermede, gelijJaratel
ling van het uurloon met de industrie. De minimum eis 
is r. o.ao per uur� 

Door de B.V.c. wordt, Toorzover miJ bekend 1s, 
t. 5.oo per week uitgekeerd, terwijl de vaoantiebonnen
tevens ter ai t.kering kunnen worden ingewisseld.

Van ongeregeldheden ie tot op heden geen sprake ge
weest. 

Wellicht ten overvloede laat ik hieronder à.e stand 
van zaken van de omliggende gemeenten volgens 

BelliDJWIOlde, allee rustig. 
Wedde (Blijham), idem. 
Midwolda (Oostwold}, idem. 
Nieuwolda, idem. 
Scheemde.1 

De landarbeiders z1Jn gedeelteliJ k in staking ge
gaan. Speciaal in ifesterlee en Heiligerlee. De ata.ldng 
staat onder leiding van de �.v.o • •  Bebo�dens bedreiging 
in enkele gevallen mei molestatie, .1.e alles rustig. 
Ook de niet biJ de E.v.o. aangesloten landarbeiders sta� 
ken. 

Beerta, 

Aan• 
-Alle-

de Heer Inspecteur Tan P0li tie 
te 

WINSCHOTEN. 
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Alle landarbeiders staken (zowel de vaste arbeiders 
ale de melkers), onder leiding van de E.v.a ••
Aànders georganiseerde landarbeiders ziJn in Beerta vrij
wel niet aanwezig._ Stemming rustig.

Fine te rn olde • 
,.\lle landar'be ide rs e taken ( onsevee r 250 pe ra onen) • 

'bebalve de vaste arbeiders en de melkers. De niet-sta
kers vormen echter een kleine minderheid. Ook: hier staat 
de staking onder leiding van de E.v.c ••. A�ndore geor�
nieeerde landarboiders ziJn· ook hier vriJwel niet aan
wezig. Stemming rustig.

Nie uwe-Sohane 1 

Algemene staking.van 24 uur in verband met de gang 
van zaken in Indoneeie. Ket uitzondering van de landar
beiders zal morgen,22-7-'47, bet werk woer worden her
vat. In de landbouw zal oQk verder voorlopig algemeen 
worden gestaakt onder leiding van de B.v.c •• A'1lders 
georganiseerde landarbeiders komen vriJwel in Nieuwe
Scbe.ne niet voor. stemming rustig. 

Qntnnt het aantal stakers in de reapeotievelij!<e
gemeenten ie mij tot heden niets b��nd geworden.

Algemeen overzicht. 

In de meeste gemeenten wordt door een gehouden 
ri!temming tot staking overgegaan. Voor zover \Jinechoten
betreft,v,aren het in h'o:D:tdz�w.v.o.-e�a, die op
de bijeenkomsten en samr,neah"' � aanwez.1.s waren. 

Over het algemeen is de stemming onder de e·takers 
vriJ onverschillig. Het komt vriJ vaak voor, dat arbei
ders. na een' bijeenkomst. woer naar hun wer.k gaan, te . 

· kermen gevende, dat ziJ .het werk zouden neerle...,gen, e.ls
de anderen dit ook deden.

Verder ie mij gebleken, dat de landarbeiders van 
·het standpunt uitgaan, dat het geen etel-;i.ng betreft te
gen de landbou�ere, doch tegen de regering."

.Aldus naar waarheid opgemaakt dit rapport te Win
schoten, op 21 Juli 194?.

De �gent van Politie, 

Gezten en doorge.zo� 
W�oten, , L4__: / · lf 3/ 

0. lnspecte.a: wn}\,liti•

-
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- UITTREKSEL

Voor ·················· ·······OD··•l69•····································· Naam ················ERKENDE .. S'l'.AKINGEN ......................................... ........... . 

Origineel in ................. on .... 720..... ............... . Naam .E •. v .•. C-C ... P. •. N .•... ACTI.ES .... 1 ........ . INDONESI.E ... . 

Volg nr . ..... .................. . Ag, nr. ....................... . ........ Aard van het stuk ... ................................... ........................................................ . 

................................................................................. . Afz ... ............................................. Datum ....................................... .. 

GRONINGEN 1li, Juli 1947 

AAN ALLE D. U. W. ARBEIDERS IN DE OOGS TVOORZI EN ING • 

Waarde Makkers. 

Zoals de meeste van jullie bekend kan zijn is heden
morgen staking uitgebroken onder de landarbeiders. 

Het werk door jullie verricht is landarbeld zodat jullie voor 
het feit komen te staan dat in een bedrijf door een deel wordt 
gestaakt terwijl het.andere gedeelte heden zal werken. 

Om dus de houding te bepalen ten opzichte van deze staking 
roept het comite van actie U allen op om hedenavond om 8 uur. 
in het gebouw Apollo Hereweg te komenl 

Daar kameraden gaan wij onze houding bespreken wat Uw mening 
dan zal zijn is het comite zich ten volle bewust. 

We willen er echter op wijzen dat ook jullie belangen hier wor
den geraakt daar de eis van de landarbeiders 80 cent per uur is. 

Als de landarbeiders deze strijd winnen en dat MOET ten koste 
alles dan worden vanzelfsprekend ook de tarieflonen verhoogd 
omdat thans bestaande lqnen gebaseerd zijn op 64 cent uurloon. 

In Froombos zijn een groot aantal oogstarbeiders in staking geQ 
gaan met als eis 250 gulden per heclare voor zandgrond en 270 guld 
voor dalgrond. 

Vanzelfsprekend zijn voor jullie nog een massa grieven, teveel 
om op te noemen, maar dat zal vanavond worden besproken. 

Kameraden wij rekenen op u, dat gij allen hedenavond aanwezig 
zult zijn in het gebouw Apollo Hereweg. 

Kameraden maakt alle propaganda voor deze vergadering. 

Het is Uw eigen belang •••••••••• Komt allen. 

Het voorlopige comite. 

JW UitCiJetrokken door ....................... ...... ..................................................... .. Afd./Sectie ....... �?..� ................ Datum --�·�-�.�.'�?. ........... ..

A.L. J 7249-'-47
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RIJKSPOLITIE 
DISTRICT GRONINGEN 

COMMANDANT 

Groningen 22 Juli 1947 

C.I. No.108 GEHEIM

Aan het Hoofd van�de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 's Gravenhage. 

,. onder.werp: Algemene Bolitieke Toestand in het 
District Groningen. 

Î 

De radiorede van de Minister-President Dr.L.J�M.Beel 
op Zondagavond 20 Juli 1947 betreffende het politioneel optreden
van het Nederlandse leger i� Indonesie is door de bevolking van het 
mij 0.�. District op rustige wijze ontvangen, uitgezonderd door de 
Communisten. 
De n.u.w. arbeiders te werk gesteld in de Landbouw en enkele land
arbeiders, allen georgäniseerd bij de E.v.c. (Eenheids-Vak-Centrale) 
zijn in het Oostelijk deel der Provincie Groningen in staking gegaan 
Deze staking is ontstaan door een loongeschil omdat de arbeiders 
niet accoord gingen met het door het College van Rijksbemiddelaars 
vastgestelde ûurloon. 
Als uitvloeisel van deze staking ziJn ook enkele arbeiders in totaal 
ongeveer 50 in de plaatsen Slochteren en Siddeburen in staklng ge
gaan, om bovenvermelde reden, Deze staking heeft niets te maken met 
het optreden in Indonesie.
Onder de D.u.w. arbeidters te werk gesteld in de landbouw in het 
Noordèlijk deel der Provincie is gistermorgen 21 Juli 1947 een pam
flet verspreid, waarvan een a_fschrift hierbij gaat, .met het oogmerk 
om deze arbeiders ook tot staking over te halen. Tijdens de vergade
ring gehouden in het gebouw Apollo aan de Hereweg te Groningen, 
bleek, dat het overgrotw deel der arbeiders niet genegen was om 
king te gaan omdat het volgens hen tobh niets ten voordele zou 
brengen, als de landarbeiders normaal door werkten. 
Door het Bestuur der E.v.c. Voorzitter Kuilman werd eerst blijk ge
geven dat het hier ook ging om een loongeschil en oppervlakkig 
bezien leek dat ook zo, doch tegen het einde der yergadering werd

med·egedeeld, dat het ging wie thans de sterkste was : " De arbeiders 
of de Regering Beel, omdat thans de sabelrinkelaars het in Indie 
weerd gewonnen hadden en dat alle arbeiders zich daar tegen moesten 
verzetten." 
Tevens werd opgewekt om de andere arbeiders in Uniebonden georga
niseerd hiervan te overtuigen. 

De Majoor Districtscommandant 
J.B.S. Romelingh. 

Uitgetrokken door ..................... � .......................................................... Afd.!Sectie ............ :�S:P._ ............ Datum ..... �:::.?..:�Z .......... .

A.L. 17219-'17 
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ONDERWERP� Staking landarb"eiders. 
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�uiting op mijn schrijven d.d.22 Juli 
194?,C.I.No: 108,GEHEilVi,heb ik de eer UHOOGEDELGESTRl!.""'NGEbeleefd rl. �- / tl L,_,,,,t, 
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het volgende te berichten: 
"De staking,die 21 Juli 194?,is uitgebroken onder de landar

beiders in het Oostelijk deel der Provincie Groningen,heeft 
zich gisteren 22 Juli 194?,uitgebreid onder de landarbeiders in 
de Woldstreek,georganiseerd bij de E.v.c.,omvattende de dorpen 
Slochteren,Schildwolde,Hellum,Tjuchem,Siddeburen en Foxham. 

Door de stakende arbeiders wordt als motief voor deze staking 
aangevoerd,dat zij het contract gewijzigd willen zien.Thans 
wordt een uurloon betaald van 64 cent per uur,maar de stakende 
arbeiders willen ?O cent :per uur verdienen.Door vele landbouwers 
wordt echter reeds ?O cent :per uur uitbetaald.De bij de Uniebon-
den georganiseerde arbeiders staken niBt en nu trachten de sta
kende arbeiders,deze arbeiders over te halen om te gaan staken, 
door midàel van het uitzetten van :posten. 

\;\ 
Het geheel draagt dus ogenschijnlijk het karakter,dat 

�V kwestie de ondergrond van deze staking zoude zijn. 

� 

Uanneer men echter rekening houdt met het feit dat het gros 
y van de landarbeiders thans in Elllldora accoordloon werkt en lone . ;p,.�1·v(

1..,.
-maakt liggende ver boven de thans in uurloon door de E.v.a.

1(1.,,�lr voorgestelde,zo is het duidelijk dat de ondergrond van deze sta
/l ✓ king niet juist wordt weergegeven. 
('J In de vergaderingen,wijzen sprekers herhaaldelijk naar de 

thans ontbrande strijd in Indonesië en men kan dan ook gevoege-
� lijk aannemen,dat de oorspronkelijk aanwezig zijnde ondergrond, 

&�1 L thans geheel of grotendeels door de Indonesie-kwestie verande-
i ring heeft ondergaan. 

• Van E.V.C.zijde koestert men de verwachting,dat wanneer de· 
staking hier maar goed wordt doorgezet,de rest van het land wel 
zal volgen.De E.V.c.tactiek is thans nog gebaseerd op de reac
tie van het Nederlandse publiek;zij is er van doordrongen dat 
haar beleid thans zeer voorzichtig dient te zijn en dat haar 
:partij,bij het mislukken van deze staking veel schade zal onder 

1 vinden. 
I De komende dagen zullen echter 

re ondergrond van 't geheel naar 
zeer waarschijnlijk een juiste 
voren brengen,welke zonder 
veel meer te maken zal blijken 1 twijfel met de loonpolitiek niet 

te hebben. 
Onregelmatigheden hebben zich in dit District nog nergens 

voorgedaan.De landbouwers beschBrmen hun gronden met bordjes 
waarop vermeld is"Verboden Toegang".De stakers trachten nog 
door overreding de werkwilligen over te halen het werk neer te 
leggen. 

De 1îajoor,Districtscommandant, 
J.B.S.Römelingh • 

. /
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,cf 0 · / Ondergetekende, HARl4: SWIERENGA, 
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./' · ___ agent ven Poli tie te Winschoten, tevens on-
i-r î\./ g�Rijksveld.waohter, hee:ft de eer. U, 

· v·· /'Y in verbandmet-d�darbeidersata.king,, ver 
r. r meld in mijn re.pport�2l-�-' 47, No. 

V Kabinet/Geheim, de volgende a.ànvulling te :- rf/
rapporteren• ,l � tlQok in BELLINGWOLDE wordt ingaande 

( 
2-2 ... !-'47 voor ongeveer 80% door de lande.r-r,...,.__,.�-

l beidera gestaakt onder leiding van de E. v.c.

i · Door de andere erkende land.arbeide-raorgani-

1 aaties wordt hedenavond, 2�-7-'47, vergaderè 
1 om eventueel onder eigen leiding de staking 

1 � voort te zetten. Stemming,. rustig. 
CJ � 

:JI 1 � "'-· "(\ 

WEDDE_ (BLIJHA:M} 1 Ingaande 2a-7-'47 wordt 
vriJwel algemeen door de landarbeiders ge
staakt, onder leiding van de E.V.C •• Op een 
te Blijham gehouden vergadering werd met 70 
stemmen voor, 21 stemmen tegen en 8 stemmen 
blanco besloten tot staking over te gaan, 
met uit�ondering van de vaste arbeiders, 
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in verband met de verzorging van het vee. 
Stemming rustig. 

@UWE•SCHANS& De al.gemene staking van 24 
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verband met de gang van ze.ken in In-

<f2 � 1 donesië is beëindigd. De aàndarbeiderssta-
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____..,- ... king wordt echter voortgezet onder leiding 
van de E.v.a •• Stemming rustig•. l � Aldus na.ar waarheid opgemaakt dit rap-
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Ik moge U berichten dat op :Maandag 21 Juli 1947, omstreeks 
9.00 uur, op het sportterrein aan de Klinkerweg te FilfüTER VOLDE, 
een vergadering gehouden werd van._ê.takende landarbeiders uit de 
gemeente Finsterwolde. Aanwezig waren ongeveer 275 personen. -

Nadat de vergadering, door de voorzitter van de afdeling 
Finsterwolde van de lï:VC, was ge-opend, werd door de afd.secreta
ris bekend gemaakt, dat de oorlog tussen Nederland en Indonesië 
een feit was geworden. De �vc had een verzoek geric4t tot het 
bestuur van het 'NVV, behelzende deze kvrestie gezamenlijk te be
spreken. Verder spoorde hij de aanwezige landarbeiders aan, zich 
rustig te houden, zodat het niet nodig zou zijn politieverster
kingen naar Finsterwolde te trekkeno Verder deelde hij mede, dat 
als het bekend werd dat er onderkruipers op een o� ander bedrijf 
aan het werk waren, dit mede te delen aan het stakingscomité. 
Aan dit comité is inmiddels nog toegevoegd SIEMEN HAKEN, geboren 
te Finsterwolde, 6 Mei 1894, landarbeider, wonende te FIMSTER

I 

�·10LDE, Klinkerweg, D.�92 IV, gemeente Finsterw·olde. 
verder werd de anbeiders aangeraden, indien er onderkrui-

pers waren, te trachten deze over te halen, eveneens het werk 
neer te leggen, doch geen handtastelijkheden te gebruiken. tioch
ten zich evenwel moeilijkheden voordoen, dan kon men zich vervoe
gen bij het stakingscomité, en niet bij het bestuur van de afde
ling. De staking werd vanaf heden geproclameerd en werd de ar
beiders gelegenheid gegeven zich te melden. 

De stermuip,g..onder de arbeiders is n4-et geestdriftig 

Verder werd, eveneens op h.aandag, <Jl Juli 1947, een ver
gadering gehouden in café Elzinga te Finsterwolde 

Aanwez� waren 21 vaste arbeiders met 5 leden van het 
stakingsiitomit�, zijnde Molenkamp, Abbas, S. Ha.ken, ). Bleker en 
J. Kluiter. Abbas opende de vergadering omstreeks 20.00 uur en 
gaf direct het woord aan de secretaris van het comité holenlcamp. 
Deze maakte bekend dat bericht was binnengekomen dat ook de vas
te arbeiders werden aangespoord te gaan staken. Zij mochten op 
het bedrijf, waar zij werkzaam waren, wél voeren en melken • .De 
voedselvoorziening zou anders in gevaar gebracht worden en dat 
was niet de bedoeling van de staking. Mochten echter op die be
drijven onderkruipers aan het werk gaan, dan moesten ooK ue vas
te arbeiders onmiddellijk het werk neerleggen. Bij verscnillende 
vaste arbeiders bestond echter de vrees, dat zij hierdoor moei-
lijkheden zouden ondervinden, daar zich onder hen bevonden, die 
een paar koeien in de weide van hun werkgever hebben lopen en, 
indien zij het werk zouden neerleggen, de werkgever viel eens kon 
zeggen dat zij - de arbeiders - de koeien moesten terughalen. 
Ook waren op de vergadering arbeiciers aanwezig, die woonden in 
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een woning, eigen aan de werkgever. :Zij vreesden dat ziJ, bij 
eventI,Iele staking, uit de woning zouden worden ve.cwiJderd. Uit 
de arbeidscontracten, die zij bij de aanvang van hun arbeid heb
ben aangegaan, bleek dat zoiets mogelijk zou zijn. ,11r gingen 
stermnen in de vergadering op, waarbij werd gewezen op het f'eit, 
da.t met deze mogelijkheden terdege rekening moest worden gehou
den. Het bestuur kon hierover echter geen advies geven en gaf 
de raad, een a:fscbrif't te laten maken van het cont,ract, hetwelk 
alsdan zou worden verzonden naar een advocaat te Amsterdam, 
voor onderzoek. 

Op de vergadering heerste geen enthousiaste stennning, 
in het bijzonde:n onder de vaste arbeiders. t:olenkamp dreigde 
echter dat, indien de arbeiders toch bleven doorwerken, maatre
gelen zouden worden getroffen. Niet, dat de politie hierin zou 
worden erkend, doch men beschikte wel over andere middelen. rJel
ke middelen eventueel zouden worden aangewend? hierover liet 
hij zich niet uit. ,ü;r \"/erd echter van de arbeiders ver·langd dat 
zij solidair zouden zijn. 

Een van de aanvfezie;en merkte nog op dat het N',fV niet v66r 
een staking was, doch Molenkamp verzekerde dat ook de leaen van 
het tTVV te Oude-Pekela in staking waren gegaan. Bleker deelde 
vervolgens nog mee, dat de landarbeiders te 'li11schoten eveneens 
in staking waren gegaan. 

De algemene indruk op de vergadering 1as, dat de meeste 
van de aanwezigen niet erg geestdriftig zijn over het plan, over 
te gaan tot staking. 

Ook te .t?Uidb:r-oek werd, op 21 Juli 1947, in ca.f'é Ten Hove, 
aan de Heiligelaan, een vergadering gehouden, uitgeschreven door 

J een comité van landarbeiders aldaar. tlet doel van deze vergade
ring\�as net nemen van.een besluit, omtrent al- of niet staken 
van het werk door de landarbeiders ter plaatse. Deze vergade
ring werd door pl.m. 8-0 personen bezocht, waarvan 44 landarbei
ders uit de gemeente �uidbroek. De rest bestond uit reeds in 
staking zijnde landarbeiders uit de gemeente Noordbroek, alsmedè 
een viertal stakende arbeiders a:fkomstig uit Drieborg. 

1 Nadat door de voorz. van het comité, zijnde ,.\ugustinus 
Roelof MERTA, geboren te Muntendam, de 17 Januari 1915, tevens 
bestuurslid van de pl. afd. der lf:.VC, wonende Achter de ,\/al,:).153 

{ te Zuidbroek, de vergadering was ge-opend, trad vervolgens als 
\ spr"op Menno IÇ!..ok, v1onende te Nieuwe-Pekela. 

Na eerst de houding van de regering te hebben gelaakt, in 
zake de pas begom1en maatregelen in Ned.Indië, zette hij in een 
uitvoerig betoog uiteen, dat nu de tijd daar was om aan het col
lege van Rijksbemiddelaars en de Regering te doen weten, dat de 
landa�beiders geen genoegen nemen met de gevoerde loonpolitiek. 
Hij eiste onmiddellijke verhoging van het uurloon van 64- op 7J 
cent. Qn deze eis kracht bij te zetten, spoorde hij de aanwezi
gen aan, eensgezind te besluiten in staking te gaan. Als �erte
genwoordiger der EVC, deelde hij mee dat deze vakcentrale zich 
geheel achter de arbeiders schaarde en zou trachten de atbeiders 

, zoveel mogelijk financieel te steunen. Niet-leden van de EVC 
werden opgewekt, zich alsnog als li� aan te melden, teneinde 
hiervan eveneens te kunnen profiteren. Hij hekelde vervolgens de 
drie andere vakbonden, die weigerden hun steun aan deze staking 
te geven. 

Nadat nog enkele vragen, betreffende de eventueel uit te 
keren steun, werden beantwoord, werd tot een schriftelijke stem
ming onder de aanwezige landarbeiders van Zuidbroek overgegaan. 
Er werden 44 stemmen uitgebracht; daarvan waren 39 stennnen v66r 
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en ��n stem tegen de staking. Vier stemmen war·en blanco. 3eslo
ten werd, om met ingang van 22 Juli 1947, de staking te doen in
gaan. Vervolgens werd een stakingscol'litá gekozen. Hierin hebben 
zitting: 

1 augustinus Roelof Beerta, geboren 17 Januari 1915 te I1untendam,
wonende Achter de ,fal, no. Do 153 te .Zuidbroek; 

2 Frederik ,latermulder, geboren 26 Novemöer 1912, wonende te 
Zuidbroek, llQ• g.11; 

3 "liecher Venema, geboren 13 Januari 1912, wonende Zuidbroek, �. 79 
4 Luppo Sternberg, geboren 22 Februari 1.919, wonende Zuidbroek 143 
5 Et.ja Lulde, geboren 1 Hei 1912, wonende Zuidbroek, nQ.• ê• 1; -
o Frederik van Meurs, geboren 25 November 191.7, ·wonende �uidbroek, 

A. 158. 

- - Dit comité zal pl. de staking leiden en voorkomende moei-
lijkheden regelen en onderzoeken. 

Tenslotte ,erd beslot,en, om op .Dinsdag 22 Juli 1947 te 
5.30 uur, een viertal stakingsposten van 5 persomm uit te zette
om eventuele werkwilligen aan te sporen aan de staking deel te 
nemen. 

Op denzelfden datum, 21 Juli 1947, werd te Stadskanaal, 
in café Bleeker, een vergadering van landarbeidersge1ioooen. Je 
vergadering werd te omstreeks '?0.00 ge-opend aoor H. Huizing, 
wonende Unekestraat te Stadskanaal. Als spr. trad op 
"JrTl} KASPERS, geboren te Gasselte, de 16 Maart 19,J8, landarbei
der, wonende te Gasselterni.jveenschemond, DQ.• 10. 

Nadat spr. de vergadering had ingeleid met het bespreken 
van de toestand van v66r 1940, schetste hij vervolgens de om
standigheden, waarin de landarbeiders nu verkeerden. Hij memo
reerde dat van Overheidswege reeds meermalen een hoger loon voor 
de landarbeiders was toegezegd, maar dat van de gegeven beloften 
tot op heden1 niets was terecht gekomen. Daarom eisen de land
beiders nu, dat het uurloon zal worden verhoogd van 68- tot 70 
cent. De boeren, zo zei spr., was hiervan niet een verwijt te 
maken, daar die hiertegen machteloos stonden. 

Verder werd nog het woord gevoerd door de pl.voorz. van 
de afd.� het NVV, genaamd Schipper. Deze stelde vast, dat 
nu gé�n lagere lonen werden uitgekeerd, dan vorige seizoenen. 
Hij verklaarde zich wel v66r een staking, doch niet anders dan 
met toestemming van het federatiebestuur, hetgeen dan provinci
aal zou moeten geschieden" 

Aan het slot van de vergadering werd tot stemming over al 
of niet staking, overgegaan. Het bleek dat 53 stemmen v66r, één 
tegen- en 7 blanco stemmen waren uitgebracht. Te omstreeks 21.45 
uur werd de vergadering gesloten. 

In de vroege morgenuren bleek dat door de stakers werd ge 
post. Het aantal stakers bedraagt plm. 70 personen. Alles heeft 

___ e_en rustig verloop. 
______ 

-

\ 'Jok te 1\fi einore-.�bans werd, in café Schansema, op 21 Juli 
1947, een vergadering gehouden van stakende land- en fabrieksar
beiders ._ De vergadering, die door ongev. 300 personeh werd be
zocht, was hoofdzakelijk belegd uit protest tegen de Regerings-

\ maatregelen in Indonesië. Nadat de vergadering door de voorzit-
' ter van de afd. der EVC was ge-oepnd, gaf hij het woord aan 

Geert.ie van der Molen uit Groningen. Door deze communiste werd 
u een fel betoog ge_houden over het optreden der Ned.Regering in 

Ned. Indië, waartegen de Ned. arbeiders stelling moesten nemen. 
Zij aei, dat de Reg.Beel genoopt moest worden tot aftreden en 

1 dat daarvoor een arbeidersregering in de plaats moest komen, die 
op vredelievende wijze tot overeenstemming met de regering van d 
Republiek Indonesië moest komen. Zij legde er de nadruk op dat 
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ten melden. De vergadering had een ordelijk verloop. 

De Majoor, 
Districts-Cornmandant der 

Rijk:spolitie: 
W. de GAST

( 
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deze Regering, Nederland in een koloniale oorlog stort, die 
noodlottig zou worden. Aau het einde van haar betoog, riep zij:
11'ieg met de Regering BEEL1tt 

Na haar,voerden nog verschillende arbeiders het woord,die 
de thans begonnep staking verheerlijkten. De connnunist KAMPE 
HEEREN, lid van de gem.raad en voorzitter van de afd, Nieuwe 
Schans der C.:>N, verkondigde zijn grote blijdschap, dat door de 
afd. Nieuwe Schans, als eerste in het land, de algemene staking 
had geproclameerd, wellce spontaan was opgevolgd. Ten slo·tte wek
te hij de fabrièksarbeiders op, om op 22 Juli 1947, weer aan het 
werk te gaan. Verder werd, op zijn voorstel, nog besloten om te 
Bellingwolde, waar niet werd gestaakt, de arbeiders te bewegen, 
ook in staking te gaan. Om dit te bereiken, zou op de wegen wor 
den gepost. Aan het einde der vergadering werd besloten een pro
testnota, namens de vergadering, te zenden aan de lünister-Pre
sident BEEL, de besturen van het NVV, P.v.d.A. en de Pers, tegen 

�t gewapend optreden in Indonesië. 

Vervolgens werd te.Beerta, in het café van H. Hillenga, 
een vergadering van stakenae landarbeiders gehouden op 1oensdag 
23 Juli 1947. Omstreeks 17.00 uur werd deze bijeenkomst ge-opemd 
door JACOB KONING, geboren 24 November 1884 te BEERTA1 wonende 
te BEERTA, Veemveg, �- 284, lid van de gem.raad der CPN. Deze 
spreker merke op dat er geen activiteit bestond bij de stakers 
te Beerta. Er moesten mensen komen die bereid waren, in plaat
sen, buiten Beerta, de v;erkwilligen aan te sporen tot staken. 
Dit moest geen betoging worden om geweld uit te lokken, maar een 
gewoon aansporen. Vooral in plaatsen als Oostwold, Scheemda en 
Onstwedde, moesten worden bewerkt. Hiervoor gaven zich direct 14 
personen op. Ook in verband met het feit, dat sommige landbou
werd, geïnterneerden aan het werk hebben, meende spr. te moeten 
optreden. Dit kon door de melkers aan te sporen eveneens te 
staken. Ook dat zou vanaf heden ingaan. 

Op de vergadering werd medegedeeld dat op het Hoogeland 
niet werd gestaakt. Er werd gevraagd, wie zich beschikbaar stel
den, de arbeiders aldaar te bewerken. Rekening moest worden ge
houden met het feit dat men beslist een week van h�is moest, 

1 maar er zou voor logies worden gezorgd. Twee personen gaven zich
hiervoor op, n.l. de gebr. HERES, wonende te Beerta. 

Qntrent de geldelijke steunverlening, werd medegedeeld, 
dat deze a.s. Zaterdag niet kon plaats vinden, daar, om adminis
tratieve omstandigheden, de zaak nog niet voor elkaar was. Ook 
moesten de stakers zich geen illusiën maken, betreffende de uit
kering van deze steunverlening. Zij werd door het bestuur van 
de EVC opzettelijk niet te hoog gemaakt, in verband met de sta
kingsduur. 

Voorts werd medegedeeld dat de lijsten spoedig klaar wa-
l ren, om bij de bewoners van Beerta te collecteren, voor steun 

voor de stakers. Dit werd op grote plaatsen al met vrucht aange
pakt en kon reeds voor ��n week steunverlening worden gegaran
deerd. 

Tenslotte werd door zekere GROEN, uit Nieuwe Schans opge
merkt dat door verschillende Burgemeesters besloten was, geen 
stakers uit andere plaatsen in hun gemeente toe te laten. Hierop 
afgaande, spoorde hij de mensen aan om niet in grote groepen de 
omliggende plaatsen te bezoeken, teneinde geen verzet uit te 
lokken. W�l mochten de besturen van verschillende organisaties 
contact met �lkaar houden, doch demostraties waren ten enenmale 
verboden. KONING merkte op dat dit ook niet de bedoeling was en 
dat met dit advies rekening zou worden gehouden. Er werd verder 
nog medegedeeld dat de stakers zich iedere gag te 10.oo uur moes 
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Verslag van een door·de E.v.c. te Vroomshoop, op 21 Juli 
1947, gehouden vergadering. 

Aanwezig waren ongeveer 50 personen. 
Tegelijkertijd vergaderden eveneetls de plaatselijke afde

lingen der drie samenwerkende vakbonden, (:r,..r.v.v., C.N.V., R.K.V.}. 
De aanleiding hiertoe was de vaststelling van de lonen voor het 
aardappelrooien in het lopende seizoen. Hierover was tussen de 
werkgevers derdrie bedoelde bonden overeenstemming bereikt. Het 
rooiloon werd bepaald op t.21O.-- per h.a. De werkgevers wensten 
over deze aangelegenheid echter niet met de E.V.C. te onderhande
len, welke een rooiloon eiste van f.25O.-- per h.a. 

Op de door de E.v.c. uitgeschreven vergadering, werd het 
woord gevoerd door de voorzitter der plaatselijke a.f'deling ge
naamd: 

Harm Jan ZANDM.AN, geboren te .Ambt-Hardenberg, 19 December 
1889, won. te Vroomshoop (Den Ham), die er zijn misnoegen over 
uitsprak, dat men met de E.v.c., die toch een belangrijk deel 
van de w erknemers vertegenwoordigde, niet wenste te sproken. Hij 
stelde voor, vàst te houden aan de eis tot het betalen van een 
rooiloon van f.25O.-- per h.a. en besloot met te zeggen, dat do 
arbeiders,door hierover te stemmen, zolf in deze de beslissing 
moesten nemen. 

Hierna werd het woord gevoerd door: 
Hendrik PLANTING, geb. te Emmen, 2? Augustus 1916, won. te 

Almelo. Deze zeide,dat or heel wat grieven zijn waardoor hij gro� 
te behoefte had zijn gemoed eens to luchten. Hij meende echter 
zulks o:p deze vergadering niet te kunnen doen. 11Wij leven, zo 
zeide hij, thans niet meer onder de ware democratie, want dan zou 
ook de E. V .c. als organisatie erkend moeten worden:;. Hij stelde 
voor alsnog contact op te nemen met de andere bonden, die ook in 
vergadering bijeen waren, Zulks werd door de vergadering goedge
keurd. Een paar leden werd opgedragen te trachten dit contact t�t 
stand te brengen, hetgeen zoals naderhand bleek niet gelukt is. 
De drie samenwerkende bonden hadden te kennen gegeven niets met 
de E.v.c. te maken te willen hebben. 

Toen dit antwoord op de vergadering van do E.v.c. werd be
kend gemaakt, word het besluit genomen tot staking en handhaving 
van de gestelde looneis. 

Het aantal stakers bedraagt ongeveer 40 personen. Het meren
deel hiervan bestaat uit lieden, die meestai zonder to werken aan 
de kost tr�chten te komen. Zij houden zich evenwel volkomen rus
tig en niemand ondervindt van hen enige last. 

Verzonden aan: 
Z.E. de Minister van Binnenlandse Zaken, 
Z.E. de �Iinister van Justitie, 
De Heor Hoofd der Afd.III B van de Generale Staf', 
De Heer Hoofd Sectie III, M.I.D., Marinéstaf, 
De Hoer Connnissaris der Kon. in de Prov. Overijssel, 
De Heer Hoofdcommissaris van Politie te .Amsterdam, 
De Heer Hoofdcommissaris van Politie te Rotterdam, 
De Heer Hoofdcommissaris van Politie te Den Haag, 
De Heer Hoofdcommissaris van Politie te Utrecht, 
De Heer Hoofdcommissaris van Politie te Groningen. 

Coll. :dR. 

c.v.D.
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Aan de Heer Procureu.r-Generaal,fgd. i>Ncteur van 
2ovenbeekstrant 21, te ar n h e m. 

Poli tie ,fAco/ A'. -™�
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In afschrift aan het Hoofd van de Centrale Veiligneidsdienst, 
Javastraa.t 68, to ' s - G r a v e n h age . 

Onct.erwerp : Vergaa.oring ,.,,.V. u. te VtlOOfu..JUOvP, gem. DJM rl.AJ.'n, 
e�1ia}üng door een klein a�ta,il. ledEµt (landaWidars). 

��a. 

{,a,_, 1.1- � oU,. (./( t . /(, f"�/J� e1f .t I /:_�, lf'VJ'n�-. �-or U to borio ton, àa=t lü1ji:.e:as bij mij 
! 1 j�roruiortoe et;) 21 ottli 194-'t, e.�nengende orastreeks
: � 20 00 nur te Vd;"11lfr1 id• >Ot? '"ecneente i -'� 11..t. eea verg" dgring 

1 I is" 5ollo1,;1,<l�;n ��QatJ;l_jke afQoling v.iti d:� élen.h�iào
l , Vak-Oc�tl'�. . �  50 personen .waroa a:eawesig. TegeLjker1

11) , N t.jd vergo.dera.en eveneens do plaatselljke afdelingen der a.rie
1
1 /

1 

�,, samenwerkende vakbonden.f De aan.leiding hiertoe was de vast-=?. � stelling van de lonen voor net aardappelrooien in het lopen-
.. l!�! {1 f � de seizoen. 1-Iierover w�s tusse� de �erkgev�rs de drie bedoe�. 
� ei::: i I de bonden ovcre�nst�ns:,�ereikt � .tiet �� bepaald

• :) /- -1 op l 210.- per $.(Al. :�nste.,�overre � t met de 
LJ / 

/
1 ri:. V. e

lf 
te onderhandelen, t!Jt.J<.en 

. 
rooiloon eiste van / 250. -· ·· per I/1,,,.At. � ou. t.r.!. 

Op de d.oor la.-atstgettOemdo ozgazri�atie- ui tgeschre
ven vergaderingr'se ;en bodoelä.._ 1ver� het Vlioord gevoerd door 
de voorzitte:t der plaatselijke afdaline genaamd : 

Ha r m  Ja n ZANDLl:Alil 

L I ,i, 0 Alv geo� te Al\iliT-,lAJ{D....J.I..Ji;;,��G 19 Decerube1· 1889' wone:e.4e te
(h:V.r . .J . tv,·, VROO . .LJ1IOUJ:' 1 d.68la, 50w.1::ento[D..!JT .i.Àitl,) die er zljn misnoegen
H /(,t/.} over uitspi·Dk, dat men met de 15.V.c., die toen een belang-. 

njk deel van de werk.uemers vertegenwoordigde, niet wenste te 
spreken. Hlj stelde voor vust to houden UUDJ de eis tot het 
betalen van een rooiloon van; 250.- per 4'4/. en besloot met 
te zeggen, dat de arbeide�M4?or nivrover te stelllillen, zelf
in deze de beslissine -A-�à.t;LG;a � n�fil6ll. 

�iierna werd net woorJ. ,;evoerd door: 
li c n d r i k l..., L .t1. .1., .r I .1� G , 

geb� te �.1, JN 27 Aug11stus 1916, woneaà-6 te Xw:.sLO, florne
Q.<)eksoatraat 20&� a�slid vl:ill de 2™1,ö.ttldaaF. 

L..Jl, Deze zeide e wat grieven----� �6rote oe
hoefte'?'zJn gemoed eens te luchten. ruj meende echter zulks op 
deze vergau.ering niet te kunnen doen'"vvri,1 leven, zo zeide hij, 
thans niet meer onder de ware de,novratie, want dan zou oolc 
de J. V .c. als organi ... atie erkend moeten worden:.1 �:Lj stelde 
voor alsnog contact op te nemen met da andenz..bonden, die ook 
in veröa�ering o�een �aren. lulks werd door de vergadering 
goedclekeurd. Een paar leden wera opgedragen te tracaten dit 
contact tot stand te brengen, net6eeu hoals nadernand bleek 
niet gel..tkt is. De drie samelmerkende bonden hadden te ken
nen geb·aven niets met de iE. V. C. te :1a11.en te willen hebben. 

îoen dit antwoord op de vergadering Vl;Ul de ,�.v.c.

werd bekend gemaakt, werd .a.et besluit 6enomen tot staking en 
na:ndhaving van de gestelde looneis. 

riet a.aJJ.tal stakers bedraa.p·t ongevoer 40 personen. 
J.i0t r..'lerendeel hiervan bestaat u.l t liedai1., die meestal zo� 
te we:rken a,;;41 de kost trachten te ..ro...ien. i'j houden zi ?troI
ko.lilen rustig en niem&.nd ondervindt v.- .t1en. enii;e last. 

Wet.koverzicht 0 

Par"H datu.u ri i

Do �istr· tdCouWian t der l:tl'kspoli 
llft.A� tie

l,..'J( � 
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Ik moge U berichten dat in het mij o.h. District der Rijks

politie, op Maandag 21 Juli 1947, vergaderingen werden gehouden 
door stakende landar"'6e1'ders. 

Op gemelde datum, werd te Bellingwolde, uitgaande van de 
afd. Belling,wolde der EVC, een vergadering gehouden in het café 
Dam.hof aldaar. Aanwezig waren ongeveer 260 personen. 

Nadat de voorzitter der af'd. de vergadering had ge-opend, 
,......gaf' hij het woord aan GROEN uit Oudewijl, gem. Beerta, die mededeel 

de, dat een staking werd uit�eroepen, om te bereiken dat het uur
loon van de landarbeiders zou worden gebracht van 68- op 70 vent
per uur. Spr. schetste daarbij de toestand, zoals die voorheen was 
en betoogde dat zul� een toestand 11Dûddeleeuws was". De arbei
ders verlangden niet naar die toestand terug. 

Verder deelde spr. mede dat enkele boeren uit de omgeving 
zich in verbinding hadden gesteld met zekeren HEIJKAMP te BEERTA, 
aan wie.zij hadden medegedeeld, bereid te zijn 70 cent uurloon te 
betalen. Dientengevolge was b.et nodig zich tot de Rijksbemidde
laars te wenden • 

.,,,,,- Als tweede spr. trad op EVERT ANTONB, fabrieksarbeider, 
wonende te NIEUWE SCHANS, die zei, dat de arbeider het kind van 
de rekening was. Wel had de Regering in Londen, gedurende de oor
logf"doch van deze beloften was niets terecht gekomen. Daarom 
was het nu nodig de strijd aan te binden. 

De derde spr., iemand uit Nieuwe Schans, wiens naam nog 
onbekend is, betoogde dat het hier om de boterham ging. Het was 
nu de tijd, er zou nu iets te bereiken zijn. De toestand, waarin de 
arbeiders momenteel verkeren, hebben wij te danken aan Amerika, 
Engeland en Rusland. Nadat spr. over de gevoerde politiek, een 
tijdlang had gesproken, deelde hij mee dat de strocartonfabriek 
uDe Dollart" te Nieuwe Schans, per jaar, een winst maakt van on
geveer 3 m.illioen. De gedelegeerde van ongeveer 12G kleiboeren, 
R. Addens van Bellingwolde, verklaarde dat te Bellingwolde niets
aan de hand was. Het grote aantal arbeiders, hier tegenwoordig

1 

bewijst dat hij uliegt ! ". De moeilijkheden .zijn er om te overwinnen,
daarom 11op voor lotsverbetering van de landarbeio,ers in Neder
land!" (Applaus)

� J.- De arbeider Vieregge van Bellingwolde 1 vroeg daarop, op 
welke wijze de leden van het NVVdit te weten moeten komen, want 
hij constateerde, dat vrijwel niemand van hen hier aanwezig is. 

Hemmes, lid EVC te Veelerveen, deelde daarop mede, dat de 
Moderne Bond aldaar volledig achter de stakers stond. (Applaus) 

Op een vraag.van G. Frans of de werkverschaffing ook moet 
staken, antwoordde de voorz.. Abbas, dat zulks niet de bedoeling 
i.s, tenzij de arbeiders beschouwd zouden worden als onderkruipers.

GROEN, weer aan het woord komende, verklaarde: 
uWij moeten niet vijandig zijn; wij zijn geen vijanden van ande

re bonden, al$ denken wij wel niet gelijk als hun,. Er kan o� niets 
overkomen, alles wat op onz.e weg kom.t, zullen w� opri11J11en. 



• 

De.voorz. Abbas,deelde mede,dat de aanwezige arbeiders moe 
ten besluiten: 

Er wordt daarna overgegaan tot schriftelijke stemming. Uit
gebracht 155 stemmen, 141 v66r, 9 tegen, 5 stemmen blanco. Aldus 
werd ook te Bellingvtolde, met ingang van Dinsdag 22 Juli 1947, de 
staking uitgeroepen. 

De voorz. deelde verder n9.g mee, dat hij hoopte dat het NVV 
voor onze bruine makkers in Indie, eveneens een staking zal pro
clameren. Hij adviseerde de aanwezigen verder rustig uiteen te 
gaan en dat werkwilligen, met behoorlijke woorden, moeten worden 
overgehaald, eveneens het werk neer te leggen. Men was voornemens 
te gaan posten, waarbij de arbeiders uit Nieuwe Schans medewerking 
zullen verlenen. 

Ook te BLIJHAM, werd op Mac0 dag_jQ Juli 1912, .J.n het caf'& 
F. Vrieze , een vergadering gehouden, ui�chreven door de af'd.
Blijham der EVC. Aanwezig waren ongeveer 125 personen.

Nadat deze vergadering, te omstreeks 19.30 uur, door de 
voorz. der afd. G. Walters, aldaar, was ge-opend, werd het doel 
van deze vergadering door hem, op kalme, beschaafde wijze uiteen 
gezet. Spr. betoogde dat de vergadering was uitgeschreven om ge
zamenlijk, onverschillig van welke politieke partij, te protesteren 
tegen de bekende loonsverlaging van 6 cent per uur. Naar spr's 
oordeel, was het nu de tijd hiertegen in te gaan, zodat die loons
verlaging geen doorgang zou kunnen vinden. Hij spoorde daarna de 
aanwezigen aan om, onverschillig in welke bond ook georganiseerd, 
gezamenlijk, met ingang van Dinsdag 22 Juli 1947, het werk neer te 
leggen, en wel, vanaf' Dinsdag 22 Juli 1947.

Nadat de voorz. der afd. Blijham van het NVV had bekend ge
maakt, dat deze af'd. in een vergadering had besloten, niet aan de 
staking deel te nemen, werd tot stemmen overgegaan. 

De uitslag van deze stemming luidt: 70 stemmen v6�r-, 25 
stemmen tegen- en 8 blance stemming. Er werd daarna een commissie 
gevormd, bestaande uit 7 persoinen werd besloten verschillende 
posten uit te zetten in het dorp en omgeving. Vervolgens werd er 
op aangedrongen, orde en rust zoveel mogelijk te bewaren. Hierna, 
omstreeks 22.45 uur, sluiting der vergadering. 

Ik moge hieraan nog toevoegen, dat op zeer veel plaatsen 
onder de arbeiders reeds een stemming van stakingsmoeheid is vast 
te stellen. Op meerdere plaatsen, zijn verschillende arbeiders ree 
aan de arbeid gegaan en hun aantal wordt steeds groter. 

Het wil mij voorkomen, dat op a.s. Maandag 28 Juli 1947, het 
werk1 over het algemeen, wordt hervat. Het ligt in m:ijn voornemen
u hliêrover, t.z.t. nader in te lichten. 

De Majoor, 
Districts-Commandant der 

Rijkspolitie, 
W. de Gast.
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In aansluiting op reeds eerder door mij1aan U gerichte mede
delingen, betreffende nevensaangehaald onderwerp, moge ik U alsnog 
berichten, dat op Vrijdag, 18 Juli 1947, in het caf� Doornbos te 

� 'oldendorp, gemeente Termun""'ten, �� �adering werd gehouden van 
�rl landarbeide1"s, uit deze omgeving. Toen de voorzitter, ::). l..Iansen, 

te loldendorp, te omstreeks 19.30 uur, deze vergadering opende, bleek 
dat ongeveer 70 personen aanwezig •1aren. Mansen zette het doel van 
de bijeenkomst uiteen, waarbij hij ongeveer het navolgende sprak: 

Tot 1 Mei 1947 waren de lonen in het landbouwbedrijf 70 cent 
per uur, welke lonen thans 64 cent per uur bedragen. Dat betekent: 
voor elk gezin een vermindering van 3 gulden per week; 
een niet meer rond kunnen komen van het anders toch kleine inkomen; 
dat voor de a.s. winter geen turf kan worden gekocht en dat niets 

kan worden weggelegd voor text,iel" .lat is hiervan het gevolg? ,aldu s 

spr.,,lij zijn nu noodgedwongen te protesteren, kan dat niet goedschiks 
dan maar door middel van staldng. lat de uitkeril'lg betreft, zo verv1ee 
spr. de georganiseerden naar hun vakbond, terwijl de ongeorgani
seerden bij de �VC terecht konden. 

V,.. .; ::le Chr. Landarbeidersbond, liet , bij monde van :a. Huizinga 
propagandist van de NCLB te 1 'oldendorp, een ernstige waarschuwing 
horen en betoogde, dat het wapen van de staking altijd tegen zich
zelf gekeerd ms, vooral, nu de voedselpositie précair is . Spr. zei,
dat hij de moeilijkheden niet onderschat, doch deze moesten langs 
organisatorische weg ·worden opgelost en niet worden afgedwongen 
door middel van een staking. 

Nadat nog enkele aanwezigen tegen elkaar gingen debà:;teren, 
waa bij o. a . gezegd werd dat,wanneer he t tot een staking kwam,dit 

geen politieke, doch een broodstaking was, werd door de voorz. voor
gesteld tot stemmen over te gaan. Huizinga verliet hierop de verga
dering. Ingeleverd werden vervolgens 70 stembriefjes. 62 stemden 

� 
v66r, 0 blanco en 6 stemmen tegen, zodat besloten werd met ingang 

�� van Dinsdag 22 Juli 1947 in staking te gaan. 
� \/ H. Dammer te ' oldendorp, die i.rnmiddels ter vergadering lcwam,

deelde mede dat de landarbeiders van Termunten, Borgsweer, Oterdum,
Heveskes, Beerta en Finsterwolde eveneens hadden besloten, met in
gang van ?l Juli 1949 het werk neer te leggen. 

Daarna werd een z.g.n. stakingscomité aangesteld, bestaande 
uitBoneschansker, ·wonende te Finsterwolde, Kuiper en Dannner, -beiden 
vronende te .foldendorp. Dit comitê z.al het nodige contact houden met 
de stakers in andere dorpen in de omgeving. Daarna sluiting. 

Ik moge hierbij opmerken dat het tekort aan landarbeiders, 
in het mij o.h. District, zeer groot is. Velen zijn haar de Noord
oost-Polder vertrokken, waar meer verdie�d wordt en het is niet 
denkbeeldig dat meerdere zullen volgen. 

De Majoor, 
Districts-Commandant der Rijkspolitie 

'Y. de Gast .. 
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Ondergetekende, HARM S'liIEBENGA, agent 
van Politie te Winsclb:.oten, tevens onbezoldigd Rijksveld
wadhter, heeft ·ae eer U, in verband met de landarbeiders
staking, vermeld in mijn rapport, d.d" 21 en 22-7-'47, 
No. Kabinet/Geh�im, de volgende aanvulling te rapporteren: 

��IEID'lE-PEKELA {Altev�er): De landarbeiders kwamen 
Maandagavond, �I-?="' 47 in vergadering bijeen waarbij met 
121 stemmen vo-or, TTegen en 3 blanco werd besloten, op 
Dinsdagmorgen, 22-tt-'47, in staking te gaan. Besloten
werd, dat de arbei ers, die bij hun landbouwer moeten 
voeren en melken, dit ook tijdens de staking te doen, 
opdat de melkvoorziening niet in gevaar komt. Als bàsis
uurloon wordt f 0.80 gevraagd • 

ZCJIDBROEK: Op een Maandagavond, 21-7-'47 gehouden verga
dëring,-waar de E.V.C.-leider Klok uÏt Niauwe-Pekela het 
woord voerde, hebben de daar aanwezige landarbeiders be
sloten Dinsdag, 22-7-'44� het werk neer te leggen. De 
staking is niet algemeen. 

NIE1Nl'OI.:QA: In deze plaats wordt voor het grootste gedeel
te gewêrlët. Door de E.V.C. wordt echter gestaakt. 

NIPJW-SCHE�A ('t-Waar): Ook hier wordt onder invloed 
van de E:V:c. door de landarbeiders gestaakt. 

VEELERVE EN {Vriescheloo): OOk hier is de staking vrij 
algémeen. 

AAN: 

SCHEEMDA (Meeden, Heiligerlee, Westerlee): 
Naar mij uit betrouwbare bron is gebleken, wordt 

door de erkende orge.nisaties (niet E.V.C.), het werk ge
deeltelijk hervat. Door de E.V.C.-ers wordt echter door
gestaakt. 

Voor zover mij is gebleken, is de stemming in ge
noemde plaatsen rustig9

• 

· Aldus naar waarheid opgemaakt dit rapport te Win
schoten, op 23 Juli 1947. 

De agent van Politie, 

de Heer Inspecteur van Politie 
te 

WINSCHOTEN. 
z.o.z.
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Winschoten, 24 Juli 1947. 
De Inspecteur van Politie, 
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Van de op 21 Juli j.l. in de gemèente 
Gasselte in staking gegane landarbeiders heeft op 
25 Juli j.l. een achttiental bij het N.V.V. aange
sloten arbeiders het werk hervat. De staking omvat 
thans nog 52 man. 

De werkwilligen worden do or de stakers aan
gespoord het werk neer te leggen. Ongeregeldheden 
deden zich verder niet voor. 

(!_ • I 

3 

) ó "\.. 

De Majoor, 
Districtscommandant, 
Jhr, W

�
�
s Deynoot, 
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L=_:�::__ ... - i. __ !__-!_:...,,.� ___ 1. 
In verband met de, in Oostelijk Groningen heerschende 

landarbeidersstaking, zijn in het mij o.h. Jistrict der Rijks
politie); verschillende vergaderingen gehouden van landarbeiders. 

Zo werd, op 22 Juli 1947, te Musselkanaal, in �afé Wever 
een openbare vergadering gehouden van de gezamenlijke landarbei 
ders van Stads- en J,_usselkanaal. 

rt-4.,} � Toen door Berend Appeldorn, geboren te Onstwedde, 6 Juni
· " 41908, transportarbeider, lid van de i:.VC en de CPN, vmnende 

Schoolkade, no. 13a te 1..usselkanaal, te omstreeks 19.30 uur, de
vergadering werd ge-opend, bleek dat ongeveer 125 personen,w.o.
vier vrouwen, aanwezig waren. 

i Nadat Appeldorn �et doel van deze vergadering had uiteen
" gezet, deelde hij mede, dat hij van landarbeiderszaken, geen 
\? verstand had. Hij gaf te kennen dat het hem zeer verheiJde dat 
:_: onder de aanwezigen een RK landarbeider was, zodat hij ervan
r.&) overtuigd was, dat samen\/erking mogelijk en geboden was. Hierna 

..,,:_ gaf hij het woord aan �.l?.s - bedoeld wordt waarschijnlijk: 
� ('f\.JRoelof Koops, geboren Ildervank, 10 Februari 1914, verte
(.) � genwoordiger, wonende te Stadskanaal, H. 291 - die begon erop 

...., " te v,ijzen dat het bestaan van de landarbeider ,.;as aaD.c5etast en 
f: ,.g dat allen zich daartegen dienden te verzetten. Hij had zich tot 
.:JJ Ct1 verschillende besturen van landarbeidersorganisaties in Fries-
> "t- land gewend, teneinde aldaar besprekingen te houden • .dij was 
O 

� 
echter onverrichter zake terug gekeerd, omdat men daar van niet 

.. '::::f tr; wilde weten. Koops, die de indruk verwekte, alsof hij de R.K. 
" landarbeidersbond vertegenwoordige - hetwelk later bleek niet 

� -� juist te zijn, daar hij in deze geheel op eigen initiatief han-
b> � del-de - spoorde ö.e aanwezigen aan tot solidariteit en vertrouw-
;.> � de op alle landarbeidersorganisaties, om mede te werken tot 

een beter en rachtvaardiger levenspositie van de landarbeider. 

\) / 
Daarna werd het 'word g�geven aan Otto Kas-oers, een 

landarbeider, wonende te Gasselternijveensemond. Nadat deze de 
jaren, van v�6r 1940 had gememoreerd, gaf hij vervolgens een 
overzicht van de crisis en de werkeloosheid. Bpr. deelde mede, 
dat de Ned.Hegering, gedurende de oorlogsjaren, het Kanaal was
overgestoken en dat de landarbeiders schone beloften werden 
voorgehouden. Door de Regering werd, aldus spr. openlijk toe6e 
geven, dat, ten opzichte van de landarbeiers, een verkeerd sys
teem was toegepast en werd daarbij toegezegd, dat de landarbei
der met de industrie-arbeider, op gelijke voet zou worden ge
plaatst. En wat is hiervan het resultaat, aldus spr.? De be
vrijding is er nog maar ·nauwelijks, of het is ''leer de landar
beider, die een veer moet laten. Over het algemeen echter, \vil
lem de landbouwers wel een hoger loon uitbetalen, maar dat 
wordt hun, door de regering Beel, verhinderd, door het oplegge 
van hoge boeten. Nadat spr. had aangedrongen op het voeren van
een staking, deelde hij mee, dat rekening moest worden gehou
den met harde strijd, n.l. tegen de regering, die alleen op
komt voor de belangen van de kapitalist. Hij meende dat juist 
nu de geschikte tijd van staken was aangebroken, n.l. het roo-
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ien van de groene aardappelen, de pootaardappelen van klasse A. 
Deze aardappelen zi.,,n bestemd voor de deviezen en brengen daar
door gewicht in de schaal. Onze strijd zal misschien ten koste 
gaan van de productie en het zou mij spijten als daarvan iets 
verloren ging, maar de àämdarbeider is•daarvoor niet verantwoor
delijk, doch de regeringL 

Nadat spr. nogmaals had aangespoord, het werk neer te leg
gen, waarbij hiJ��es, dat de arbeïders zich rustig en ordelijk 
dienden te gedragen, moedigde hij een en ander aan door te zeggen 
dat de kapitalist in auto's rijdt en dat de Ned. bevolking niet 
weet hoe aan eten te komen. De Regering Beel, aldus spr, moet af
treden, waarvoor in de plaats moet komen een democratische rege
ring, die opkomt voor de belangen van het gehele Ned. Volk en 
niet alleen voor de kapitalisten. 

Na gehouden stemming, bleek dat 63 stemmen v66r de staking 
waren; tegenstemmers waren niet�iµiwezig. Personen, behorende 
tot een andere vakorganisatie enaeelne� aan deze staking, zal 
geen uitkering ontvangen van zijn vakbond. Dezulken lunnen zich 
om steun wenden tot de EVC. 

Te ongeveer 21.30 uur, ging de vergadering rustig uiteen. 

Ook te Vriescheloo werd, in caf� Spac.kman, een vergadering 
van landarbeiers gehouden, echter allen leden van het�.ok 
deze vergadering stond wel in het teken van de staking. Aanwezig 
vraren 52 leden van het rrvv. Besloten werd, uit solidariteitsovër
·wegingen, toch aan de staking deel te nemen. De moeilijkheid deed 
zich echter voor, dat m�n vam de EVC geen steun wilde ontvangen. 
Zij, die echter zullen deelnemen aan de staking, worden in de 

gelegenheid gesteld, lijsten te tekenen. Deze lijsten zullen :mm 
het Hoofdbestuur van het NVV worden aangeboden, teneinde te be
reiken, dat ook aan de stakende NVV-leden, alsnog een steunuit-· 
kering zal worden uitbetaald. 

Op 83 Juli 1947, werd te Muntendam een protesvergádering 
gehouden van landarbeiders, in uafé CENTRUM aldaár. Hoewel niet 
alszodanig bekend gemaakt, is het initiatief van deze vergadering 
uitgegaan van de EVC. De werkzaamheden, die aan deze vergadering 

\�vooraf gingen, werden uitgevoerd door MEINDERT BORG, geboren op 
17 April 1901, musicus, wonende te MUNT"'�ND.AM.1 Middenweg, b':.25, 
lid van het bestuur der afd. Muntendam der CPN. Opmerkelijk was � echter, dat op deze vergadering, die door 42 personen, w.o. 8 

»> 
1 

vrouwen, werd bezocht, niemand aanwezig was, die het beroep van 
� 1-t-,,.,,.,

...,.
1.117landarbeider uitoefende. AJ.s spr. trad alhier op, iemand uit 

(·ai ,� :,1
•

1 Beerta, die verklaarde landarbeider te zijn en lid van het Hoofd-

Jr (!.� • bestuur van de Agrarische Bedrijfsgroep der EVC, die het doel van 
f ,V _v_,,� '/deze vergadering, n.l. verhoging van het uurloon van de landar

/2-"i.1�V beider van 64- op 70 cent per uur, uiteenzette. Teneinde dit te 
y�.,Y bereiken, was hierover meermalen gesproken met de Rijksbemidde-
�f' laar

1 
doch, aangezien dit geen succes had opgeleverd, was men o.a

in Finsterwolde, Drieborg en Beerta, reeds in staking gegaan en 
eiste men een uurloon van 80 cent. In deze plaatsen, aldus spr. 
namen ongeveer 1000 landarbeiders deel. Spr. drong ook in deze 
vergadering op staking aan en verklaarde dat de EVC achter deze 
staking stond en alle stakers, ook diegene die anders waren ge
organiseerd, financiële steun toezegde. 

Toen men tot stemming over al- of niet staking wilde over
gaan, bleek dat op de vergadering geen enkele landarbeider aan
wezig was. Daarna werd door de spr. aangedrongen op het vormen 
van een Comit� van Actie, teneinde te trachten, de niet-stakende 
landarbeiders over te halen, het werk neer te leggen. Spr. legde 
er de nadruk op dat men in geen geval po6vocerend mocht optreden· 
en zich ook niet moest laten provoceren. "Wij leven",zo vervolgde 
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spr. "niet meer in de tijd van 1929, ·toen ik er, als 19-jarige trots 
op was in een knokploeg benoemd te zijn11

, waarop prompt een der aan
wezigen riep: 11Daar begin ik niet weer aan, daar heb ik twee maanden 
voor gezeten! it 

Toen daarna nogmaals werd aangedrongen om tot het vormen van 
een eomité van Actie te komen, bleek hiervoor weinig liefhebberij. 
Verschillende bezoekers verlieten de zaal. Toch werd er een Comité 
van Actie gevormd, bestaande uit: 

l Dani�l Hoving, los arbeider, geboren 19 Januari 1909 te Muntendam,
./ wonende te Muntendam, Polder D 8; 

Elias ackermann, matroos - tevens los arbeider - geboren 29 Januari 
1 1881 te l.iuntendam, wonende aldaar, P

0
lder D 19; 

Bouko Zuidema, los arbeider, geboren 20 December 1918 te Meeden, 
wonende te Muntendam, Polder D 32a. 

Men zal verder trachten, met steun van arbeiders uit Zuidbroe 
en Meeden, de landarbeiders in de gemeente Muntendam tot staking 
over te halen. Sluiting omstreeks 21.30 uur. Geen enthousiasme. 

Verder werd, op 24 Juli 1947, in hotel Van Dijken te Appinge
dam, een vergadering gehouden van s,a.�ende landarbeiders uit Appinge 
dam. T0en de vergadering, te omstreeks 2o.OO uur, door de voorzitte 
van het stakingscomité voor de gemeente Appingedam, zijnde Gerrit 

, /Hilbrand Bos, geboren l Jyjb.i 1905 te Slochteren, assurantiebezorger
wonende te Appingedam, Schoolstraat, no. 10, werd ge-oepnd, bleek 
dat 60- tot 70 personen op deze vergader�ng aanwezig waren. Bos 
begon met mede te sJ.wn, dat uit gesprekken langs de straat was op
gevallen, dat niet").i'.édere landarbeider het nut van staking werd in-
gezien en dat deze vergadering mede was belegd om stakende arbeiders 
in de gelegenheid te stellen met vragen naar voren te komen. Hij 

?Verleende daarna het woord aan Dirk Merem�� geboren 13 Augustus 190 
te Appingedam, los werkman, wonenae te A'.pp1ngedam, Molenstraat, no. 
9, die begon met te verklaren dat de aangevangen staking niet een ge 
volg was van de gebeurtenissen in Indi�. Neen, deze vergadering 
stond in het teken van een loonsverlaging van 6 cent per uur. Het 
hierop betrekking hebbende arbeidscontracy, was vastgesteld door de 
Rijksbemiddelaars, zonder voorafgaand overleg met de vakorganisaties 
Tegen deze onbillijke houding is deze staking gericht. Het is geen 
staking tegen de werkgevers, want de boeren staan ve1ledig achter 
ons streven. De boeren mogen echter niet meer uitbetalen en wanneer 
zij dit wel doen, worden zij vervolgd en wordt hun hoge boeten opge
legd. Daarbij is het voorgekomen, dat een der boeren zich verdedig
de, door aan te voeren dat hij de vruchten niet in de grond kon la
ten zitten en d�arom hogere lonen had betaald. Hem werd door de rech 
ter medegedeeld dat, al zouden ook alle vruchten in- en op het land 
verrotten, zij (de rechters) het uit betalen van hoge lonen de kop 
in zouden drukken en op die manier paal en perk stellen aan de onma
tige eisen der landarbeiders. Dit is een bel�diging voor de landar
beidersstand, temeer, daar deze zich, tijdens de bezetting, ten vollll..., 
nebben ingezet om de bevolking - �n misschien ook een rechter - clan 
destien van eten te voorzien. En al weten de landarbeiders dat alle 
krachten dienen te worden ingezet, om mns land te behoeden voor een 
algehele financiële deblacle, zij wensen voor hun prestaties ook een 
redelijke beloning en wénsen niet dat een goedgeleide economie, ten 
koste gaat van hun en hunne gezinnenl 

Voorts werd nog een vraag gesteld of het bekend was, dat DUVI 
arbeiders uit Groningen, welke arbeiders voor 80% waren georganiseeä 
in de EVC, gezonden werden naar Jukwerd en ffrewerd voor het groen 
rooien van aardappelen en of �et bekend was dat, toen een greop van 
deze arbeiders wilde}'! staken;7waren teruggezdmden naar Groningen en 
door het Hoofdbestuur van de EVC waren teruggezonden, althans dat 
hun was aangeraden weer aan het werk te gaan" 

De voorzitter van het stakingscomit� antwoordde hierop dat het 
staking van deze Dml arbeiders een moeilijke zaak was, want, indien 
dezen gingen staken, werden zij voor geruimen tijd uitgesloten voor 
werk bij de DU'3. Voor een landarbeider bestond die mmeilijkheid niet 
Voorts werd op het "Rogeland rt niet gestaakt - alleen in het "Oldambt 
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zodat men het van de zijde van het Hoofdbestuur der EVC geen be
zwaar vond dat de DUW-arbeiders daar ook werkten. 

Nadat nog enige vragen van ondergBschikt belang waren ge
steld en beantwoord, sloot de voorzitter, te ongeveer 22.30 uur, 
deze vergadering. 

Eveneens had op 24 Juli 1947, te Bellingwolde, in ca:f� 
Damho:f;/plaats. Aanwezig ongeveer 160 personen. De Voorzitter open
de de vergadering en gaf daarna net woord aan H. van der MOLEN, 
voorzitter der Landelijke Afrarische Bedrijfsgroep der EVC. Spr. 
begon,met mede te delen,dat hij de lopende geruchten, ·al zou geen 
uitkering plaats hebben aan de stakende landarbeiäèEs, tegen te 
spreken. Spr. vervolgde: H.M. de Koningin, heeft in de bezettings
jaren, eens de mooie woorden gesproken: '"'Bestaanszekerheid van de 
wieg tot het grafl 11 En, zoals 10 weken na de bevrijding, de Rot
terdamsche havenarbeiders hun strijd hadden, zo hebben wij die nu. 
Het is een ·strijd tegen het kapitaal, tegen de kapitalisiMtische 
landen. Men zegt van die zijde: ''De draden l.own naar Moskou!-" 
Neen arbeiders, de draden lopen niet naar Moskou, maar naar de 
portemonnaie ·van de hyisvrouw. En hoe misleidend men spreekt, als 
men zegt dat deze staking een communistische opzet is, want in 
Engeland staakt men toch ook en daar zijn toch lang niet zoveel 
communistent Na hierop nog even te hebben gesproken, vervolgde spr 
"''ij zullen Maandag uit betalen. Vraagt u, hoe groot dit bedrag zal 
zijn, dan moet ik antwoorden, dat ik dat niet weet. Wij hebben 
echter de sympàthie van de grote steden en van het Nederl. Volk. 
Momenteel staken 500!) landarbeiders. Reken U zelf' maar eens uit 
hoe groot het uit te betalen bedrag zal moeten zijn, als er uit 
betaald wordt. Gisteren waren 32 dorpen in staking; vandaag reeds 
49. Na erop gewezen te hebben dat men deze staking niet los kon
zien van Indonesi, omdat zij daar de strijd voerden met de wapens,
besloot spreker dat deze staking alleen werd gevoerd om het uur-·
loon van de landarbeider te brengen van 64- op 70 cent per mur.
Daar strijden wij voor. Wij zouden niets liever willen dan morgen
weer aan het werk te gaan, doch de strijd is nog niet gewonnen.
Burgem. Vasbinder was mede een van de voornaamste illegale strijde
Hij heeft nu echter een papier aan de bomen laten plakken, dat de
arbeiders van een andere gemeente niet in Bellingwolde mogen komen
De arbeiders komen niet om te slaan? maar te steunen in de strijd 
Het moet echter zijn: ordelijk,-gedisciplineerd en correct. De po
litie mag geen last ondervinden:;f 

Hierna sloot de voorz. de vergadering. 

Op· 25 Jul;i. 1947 werd te ;vildervank eveneens 
gehouden van landarbeiders, in het café "De Beurs 11 Nadat de pl.ver ·

. voorzitter der afd. \'ildervank van de EVC de vergadering had ge-o
�»-"'�end, verkreeg Ek�m;Q,�, Hoofdbestuurslid van de EVC het woord. 
q�

Y
� Nleuv1e gezichtspÎ!n.ten werden door deze spr. niet aangevoerd. Zijn 

t ���Y- rede behelsde in hoofdzaak, hetzelfde, wat andere sprekers op derg 
� �- lijke vergaderingen ook reeds hadden aangevoerd. Aan het einde van 

,Jf["'� fJ� de vergadering, zei de pl.verv. afd.voorzitter ongeveer; dat hij 
,\ \ 0 ,� zich v66r een staking uitsprak en mee zou strijden, maar dat' hij 

toch wel eenigszins huiverig was voor een staking. De voorgaande 
staking, die hij had meegemaakt, was zeer teleurstellend geweest. 
Men moest, bij een eventueel in staking gaan, de consequenties 
niet onderschatten, enz. 

Deze woorden verwekten bij de aanwezigen, voor het meren
deel stakende landarbeiders, enige opschudding. Door Ekamper, werd 
de pl.verv.voorzitter ontheven van de leiding van de vergadering 
en werd de ieiding overgenomen door Ekamper. 

Nadat enkele persoBBil uit omliggende plaatsen, het woord 
hadden gevoerd en daarbij de alndarbeiders tot staking hadden aan
gezet, werd deze vergadering, te omstreeks 21.30 gesloten. 

Deze vergadering werd door ongeveer 80 personen bezocht, 



voor het merendeel uit omliggende plaatsen. Je aanwezige landar
beiders uit Wildervank, ongeveer een 20-tal, onthielden zich aan 
het deelneming aan een stemming en zijn de volgende morgen, gewoon 
aan het werlj. gegaan. 

Verder moge ik hieraan toevoegen, dat. op Dinsdag, 29 Juli 
1947, op verschillende plaatsen aan de syakende landarbeiders een 
steunuitkering heeft plaats gehad. Dit bedrag varieerde van f 17�50 
voor g�huwden en f 10.- voor de ongehuwden. Begrïjpelijk was dat 
de stemming, onder deze arbeiders, door dit kleine bedrag, bedenke
lijk zakte en er gingen stemmen op, waarbij viel op te maken dat 
men, met ingang van morgen, ·1oensdag 30 Juli 1945, weer aan het 
werk zou gaan. Ongeregeldheden hebben zich nergens voorgedaan. Cm
trent de verdere gang van zaken, zal ik U t.z.t. oriënteren. 

De Majoor, 
Districts-Cornmandant der Rijspolitie 
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GEWEST GRONINGEN der RIJKSPOLITIE 
DISTRICTS-COMM.AND.Alfr. WILDERVANK. 

No. 178-2 (Zeer Geheim) Winschoten, 31 Juli 1947 

A a n: 

" 

Hoewel de,in het mij o.h. District der Rijkspolitie, heerschen 
de staking, een zeer rustig verloop heeft, zijn toch op verschillen
de plaatsen vergaderingen van landarbeiders gehouden. Niettegenstaa 
de door de, op die vergaderingen uitgenodigde sprekers, de landar
beiders voortdurend aansporen, de aangevangen staking vol te houden 
in het niet te ontkennen dat onder de landarbeiders een zeer ge
drukte stemming heerscht. Zeer duidelijk viel op te maken, dat men 
veel belangstelling aan de dag legde, omtrent het eventueel uit te 
betalen bedrag aan steun, aan de stakers. Intussen heeft een derge
lijke uitbètaling op verschillende plaatsen plaats gehad. Volgens 
bekomen inlichtingen, is dit bedrag zeer uiteenlopend. Zo werd te 
Noordbroek aan de gehuwtde stakers een bedrag van f 17.50.- uitge
keerd en aan de ongehuwde een bedrag van f 10.-, zulks in tegen
stelling met b.v. Finsterwolde, alwaar aan de gehuwden een bedrag 
van f 10.- en aan de ongehuwden f 5.- werd uitgekeerd. Begrijpelijk 
was, in dit geval, dat de stemming onder de stakers, erg down werd. 

Het kwam intussen voor, dat stakende landarbeiders, des 
nachts, naar het veld gingen en aldaar het koren, dat door de werk
gever zelf, de afgelopen dag was gemaaid, keurig verder afwerkten. 
Ook anderewerkzaamheden, met het landbouwbedrijf verband houdende, 
werden door de stakende landarbeiders, in stilte, bij hun werkgevers 
uitgevoerd. Dit gaf weer aanleiding, dat stakende landarbeiders des 
nachts gingen patrouilleren, wat echter nimmer tot ongeregeldheden 
aanleiding heeft gegeven. Uitl dit alles viel duidelijk op te maken 
dat, een enkele staker voorbehouden, een echte stakingsgeest ont
brak. Bovendien, werden op verschillende plaatsen, militairen en 
scholieren van het Middelbaar Onderwijs, met de oogstwerkzaamheden 
belast. Te Noordbroek b.v. werden 22 militairen en 18 scholieren, 
aan het werk gezet, een en ander, in de beste verstandhouding. 

Al deze feiten bijelkaar, gB.ll'en voor de stakende landarbeider 
nu juist niet bemoedigend en was aanleiding, dat op verschillende 
plaatsen, in het mij o.b. District, met'de werkzaamheden weer is aan 
gevangen. Zo o.a. te Noordbroek, alwáar, met ingang van Donderdag 
31 Juli 1946, de staking is opgeheven. Meerdere plaatsen zullen 
ongetwijfeld volgen. 

Voor zoveei betreft de gehouden vergaderinge� ik zou te 
veel in herhaling treden, hierover breedvoerig uit te wijden. Nieu
we gezichtspunten hebben zich daarbij niet voorgedaan. 

Ik moge U berichten, dat de landarbeidersstaking, in het mij 
o.h. District, geheel is opgeheven. Alle landarbeiders zijn, met in
gang van Donderdag, 31 Juli 1947, aan het werk gegaan. Wel gaan er
stemmen op de staking opnieuw aan te vatten tegen het voorjaar
1948. Wanneer de tijd daar is, dat de vruchten moeten worden gepaat
en gezaaid, zal men opnieuw in staking gaan. Positief is hierom
trent echter nog niets bekend.

De Majoor, 
Districts-Commandant der Rijkspolitie 

W. e Gast.



GEMEENTE-POLITIE-WINSCHOTEN. 

No. KABINET/GEHEIM. 

ONDERWERPa Einde landarbeidersf\��king. 
BUREAU G

L:------landarbeidersstaking 

geëindigd· 
Nadat gister In de vellSchlllende plaatsen vergaderingen van de sta-

1 
Numtr".cr: l 
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1 Volgno. 

-- 2 AUG i947

J 

' kende landarbeiders waren gehouden is, naar ons wordt m'eftegedeeld, 
gisteravond door de stakingsleiding besJ,oten de landarbeldersstaklng op te heffen. Uit verschillende plaatsen In de omgeving bericht men ons dat de a1·beld aldaar hedenmorgen 1s her• vat, behalve te Beerta, waar het werk morgen hervat zal worden. 

Ondergetekende, H.ti.RM SWIERENGA, agent 
van Politie te Winschoten, tevens onbezoldigd Rijksveld
wachter, heeft de eer u, naar aanleiding van het beëin
digen van de landarbeidersataking, het volgende te rap
perterena 

Een der redènen zou, nai.ar men ons van arbelderszijde mededeelt. "Nadat gisteren� 30 Juli 1947, in verschill.endezijn. dat het onmogelök Is gebleken pl.aatsen door de stakende landarbeiders vergaderingenaan de gezinnen der stakers de' no• dlge financiële uitlcerlngen te ver- waren gehouden, werd besloten de landarbeidersstaking 
strekken. te beëindigen. ....__ 

1 yoorts lezen we in .,De Waarheid": Bij informatie is mij gebleken, dat hedenmorgen, "Uit wel1ngelicl1te 'bron vernamen wij Qat het college van Rijl,sbemldd»laar,s 31 Juli 1947, in alle.rt omliggende plaat een, alsmede in de toezegging geda;i.n heeft dat' z; tot =· h t h t k · h t b h l · B t 
• on�erhandeling met de'stakeode arbel, .-insc o en e wer lS erva , e a ve in eer a, wa deis bereid is. Op deze toezegging heb- morgen, 1 Augustus 1947, wordt begonnen. 0 

� 

�� �isi!;J<f:g,:����·teiPbe�Î:t;Jg�:i; . Àls reden voor het beëindigen van deze. staking wordt de stakers te adviseren het werk voor d d l d b · d d t h t 1 · · k · loei� te hervatten. De bespreking m t oor e an ar ei ers opgegeven, a e onmoge l.J lS 

�:e���fä:Uid�cF's .zhu naai men oi's gebleken aan de gezinnen der stakers de nodige financiële
' l'IJ ag .ge ouden ,wo� steun te verlenen.

De strijd van de Mij, rapporteur, werd van bevoegde zijde medegedeeld, 

J�ndarheiders dat_aan dLg_ehuwde etakere f. 10.-- tot :r. t?.50 we.s uit
gekeerd, terwijl aan de ongehuwden f. 5.-- a·�. 7.50 
werd uitbetaald. Eindelijk begrip voor 

hun positie? 
Uit welingelichte bron vernam.en wij, dat ·het college van Rijksbemiddelaars de toezegging gedaan heeft, dat ze tot onderhandeling met de stakende arbeiders bereid is. Op deze toezegging hebben de• stakingscomité's op de vergade- 1 
ring gistermiddag te Winschoten besloten aan de stakers te advisere11 het werk voorlopig te hervatten. De bespreking met de Rijksbemiddelaars zou naar men oos mededeelde Vrijdag gehouden worden. Hier blijkt weer uit, dat het jwstis. wat ,,De Waarheid" steeds geschreven heeft: de arbeiders bezitten een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zodra de toezegging van de Rijksbemiddelaars tot onderhandelen werd gedaan, 'verklaarden de arbeiders zich bereid ! het werk te hervatten. 

Verder werd miJ door de Heer- Waarnemend Directeur 
van het bijkantoor Winschoten van het Gewestelijk Arbeids
bureau Groningen medegedeeld, dat in vele gevallen de 
landarbeiders, die het werk willen hervatten, door de--:landbouwers worden teruggestuurd, onder vermelding, dat 
een h·actor is aangeschaft of, dat militairen het werk_ 
hebben overgenomen, waardoor zij niet meer in dienst kon
den worden genomen. 

Deze teruggestuurde arbeiders vervoegen zich nu .iiil. 
het Arbeidsbureau, met verzoek om ondersteuning. HieI9 
voor komen zij echter· niet in aanmerking. 

Het gevolg ia nu, dat deze arbeiders door bemidde
ling van het Arbeidsbureau �ullen worden tewerkgesteld 
in de Noord-Oost-Polder. 

In verband hiermde zijn door genoemde Uaarnemend 
Directeur van het bijkantoor Winschoten van het Geweste
lijk �rbeidsbureau Groningen, bij de bevoegde instanties 
stappen ondernomen om de militairen, die zijn ingescha
keld bij de oogstwerkzaamheden, zo spoedig mogelijk te 
laten vertrekken, daar de landarbeiders, die thans door 
de landbouwers worden geweigerd, ander werk zoeken en zo-

-doende-

.MNi 

de Heer Inspecteur van Politie 
te 

WINSCHOTEN. 
' ' 



doende in de toekomst niet meer voor de oogstwerkzaamheden 
ter beschikking staan • 

. De staking heeft een rustig verloop gehad". 

Aldus naar waarheid opgemaakt dit rapport te Nin
achoten, op 31 Juli 1947. 

De agent van Politie, 

Ter kennisneming doorge�onden aani de Heer Procureur
Generaal, Fung. Directeur van Politie te Leeuwarden. 

De Inspecteur van Politie, 

� : : ::
-

S, .. P,.'M,. GOOL. 



- RITKSP OLITI� J
DISTRICT GRONINGEN. 

COMI\LtNDANT • 

No: 11? • GEHEJM. 

AAN: 

.ravastraat No: 

OND�RWERP: Staking landarbeiders. 

• 

---7 

In aansluiting ru:p mijn schrijven d.d.23 .Tuli 
1947 ,No: l�v,Geheim,heb ik de eer UHoogEdel<kstrenge beleefd 
het volgende te berichten: 

"De staking,die o:p 21 en 22 .Tuli 194?,uitgebroken was onder 
de landarbeiders in de Provincie Groningen, (Woldstreeki/ en ge
meenten Uithuizen en Kantens)is met ingang van 4 Augustms 1947 
geeindigd. 

Door het bestuur van de E.v.c. is in de afgelopen weken ge
tracht alle n.u.w. arbeiders,te werk gesteld in de Landbouw 
ook bij deze staking te betrekken.Het merendeel der arbeiders 
voelde echter niet voor staking,omdat thans in de Landbouw 
een goed loon wordt verdiend o.a. met het groenroien van :poot
aarda:ppelen en vlas trekken. ( accoordwerk) • 

Op 21,24 en 26 .ruli 194?,zijn door het bestuur van de E.v.c. 
vergaderingen belegd in Groningen,met het doel de n.u.w.arbei
ders in staking te krijgen. De opkomst was steeds gering.O nge
veer één vierde gedeelte van de D.U.W.arbeiders bezocht de ver
gadering. 

Iedere keer viel het o:p,dat bij het begin van de vergadering 
het E.v.c. bestuur wees op het geschil,dat er thans o�tstaan 
was tussen de landarbeiders en de regering. 

Aan het einde van een vergadering werd steeds weer gev1ezen op 
de kwestie in Indonesië.Op 24 .ruli 194?,werd door Peter Drent, 
lid van het E.v.c.bestuur,vronende te Groningen gezegd: 

"Kameraden,jullie moeten deze staking zien,als een voorbode 
van een algemene werkstaking.In verband met de strijd in Indo
nesië,moet,indien allen medewerking verlenen een algemene werk
staking geproclameerd kunnen worden". 

In de week van 28 Juli tot 2 Augustus 194?,begmn de staking 
reeds te verwateren,ee�deels omdat er te weinig steun werd uit
betaald,anderdeels omdat de arbeiders merkten,datzij gebruikt 
werden ais pro:pagandamidäel der E.v.c.,om een algemene werksta
king te krijgen,die op 21 dUli 1947 mislukt is. 

De landarbeiders hebben het werk hervat op de oude voorwaar
den. 

Ongeregeldheden hebben zich niet voorgedaan. 
De Majoor ,Districtscowandant: 

�t:;ingh. 



RIJKSPOLITIE 
DISTRICT GRONINGEN 

COMJ 'AND!\.NT 

No: 117. GEHEJM. 

AAN: C.V.D. P.G. Gewest.C. 
Comm.der Koningin. 

ONDER-JERP: Staking landarbeiders. 

• 

• 

In aansluiting op mijn schrijven d.d.23 Juli 1947, 
No: 111,Geheim.,heb ik de eer UHoogEdelGestrenge beleefd het vol
gende te berichten: 

"De staking,die o:p 21 en 22 Juli 1947,uitgebroken was onder 
de landarbeiders in de Provincie Groningen(Woldstreek en gemeen
ten Uithuizen en Kantens(is met ingang v�n 4 Augustus 1947,ge
eindigd. 

Door het bestuur van de E.v.c.is in de afgelopen weken ge
tracht alle D. U .w. arbeiders, te 't'Terk gesteld in de landbouw 
ook bij deze staking te betrekken.Het merendeel der arbeiders 
voelde echter niet voor staking,omdat thans in de Landbouw een 
goed loon wordt verdiend o.d.met het groenroien van J)Ootaard
a:ppelen en vlastrekken (accoordwerk). 

Op 21.24 en 26 Juli 1947,zijn door het bestmur van de E.V.c. 
vergaderingen belegd in Groningen,met het doel de D.u.w.arbei
ders in staking te krijgen.De o�komst was steeds gering.Ongeveer 
één vierder gedeelte van de n.u.w. arbeiders bezocht de vergade
ring. 

Iedere keer viel het op,dat bij het begin van de vergadering 
het E.V.C.bestuur wees op het geschil,dat er thans ontstaan 
Wq S tussen de landarbeiders en de regering. 

Aan het einde van een vergadering werd steeds weer gewezen op 
de kwestie in Indonesie .Op 24 Juli 1947, v,erd door Peter Drent, 
lid van het E.v.c-.bestuur,v,onende te Groningen,gezegd� 

"Kameraden,jullie moeten deze staking zien,als een voorbode 
van een algemene werkstaking.In verband met de strijd in Indo
nesie,moet,indien allen medewerking verlenen een algemene werk
staking ge:porclameerd kunnen worden." 

In de vmek van 28 Juli tot 2 Augustus 1947,begon de staking 
reeds te verwateren,een"a.eels omdat er te weinig steun werd uit
betaald,anderdeels omdat de arbeiders merkten,dat zij gebruikt 
werden als :propa�ndamiddel der E.V.c.,om een algemene werksta
king te krijgen,die op 21 Juli 1947 mislukt is. 

De landarbeiders hebhen het werk he:bvat op de oude voorwaar➔ 
den. 

Ongeregeldheden hebben zich niet voorgedaan. 
De Majoor ,Dö.strictscomra ndant: 

··�



RIJKSPOLITIE 1947. 
GRONiifüEM 

AlmELING HAREN 
C01Th.ANDANT. 

No.720. 

AAN: de Hee.r Districts C.- der Rijkspolitie 
te 
G r o n  i n  ge n. 

ON:U.1fü".8RP: Einde staking landarbeiders gemeente SLOCHTEREN. 

• 

In verband met bofenstaand onderwerp,moge ik U beleefd als 
volgt be.richten. 

Op Donderdag 31 Juli j.l. hebben de landarbeiders,voor
zover deze nog staakten,allen het werk hervat in de gemeente 
Slochteren.Ook in de omliggende gemeenten in het Oldambt schijnt 
overal het werk te zijn hervat.Er komen van elders in ieder ge
val geen stakers meer in de gemeente �lochteren,zoals in de 
laatste dagen te doen gebruikel�k was. 

Boals bij informatie is gebleken,heeft de Rijksbemiddelaar 
inzake dit conflict zijn bemiddeling aangeboden,doch als eis ge
steld,dat eerst het werk zou woxden hervat.De hoofdbestuurders 
van de E.V.C. hebben de arbeiders geadviseerd het werk direct te 
hervatten,hetgeen is geschied. 

Volgens bekomen inlichtingen zou in de avond van 31 Juli 
met de Rijksbemiddelaar geconfereerd worden, waa..rna. de leden van 
de E.V.C.,dan wel de stakingscomité's zouden worden ingelicht 
omtrent de voorstellen • 

.Je uitslag van de gehouden besprekingen is momenteel nog 
niet bekend. 

In het algemeen wordt aangenomen,dat overeenstemming zal 
worden bereikt en dat de kans,dat opnieuw een staking zal uit
breken,zeer gering is. 
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RIJKSPOLITIE 

DIST'RICT \SSBN 

CO�fäIAND.\NT 

Assen, 4 Augustus 1947. 
.1 

No. 128. I.D. GEHEIM 

_;:Jl' 1 
1 f 

• �:�::
o

_. ___ ...,_ 

Aan de Heer Hoofd '. r •6AUG 1 
v.d. Centrale Veiligheidsdiens� \- 2J---:-" -
te 's - G r a v e n h a g e • 1� ,...C<J!:_!"i:._ ,

Onderwerp: staking landarbeiders te Nwe Buinen. 

O p  30 Juli 1947 z1Jn een 20 - 25 bij de 
E.v.c. aangesloten landarbeiders te Nieuw-Buinen 
in staking gegaan, welke staking op 1 Auglstus 
1947 werd beëindigd. 

De oor zaak der staking was gelegen in een 
loongeschil, waarover thans nog overleg wordt 
gepleegd met de Rijksbemiddelaars. 

loop. 
�e staking-had een rustig en ordelijk ver-

De Majoor, 
Districtscommandant, 
Jhr. ·d .A. G Deynoot. 
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• Onderwerp: staking landarbeiders te Gasselte.

Betreft: mijn schrijven No. 127. I.D. dd.
,, 
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Ten vervolge op mijn bovenvermeld schrijve 
heb ik de eer U te berichten, dat de staking onde 
de landarbeiders in de gemeente Gasselte met in
gang van 4 Augustus 194? is opgeheven. 

Over het loongeschil wordt thans overleg 
gepleegd met de Rijksbemiddelaar • 

De Majoor, 
Districtscommandant, 
Jhr. w.A. Gevers Deynoot. 



GEWE::iT GRONINGEN der RIJKSPOLITIE
_,,-1)ISTRICT6-C0MMANDANT. WINSCHOTEN.

No. 178 (Zeer-Geheim) Winschoten, 5 Augustus 1947 

A a n: het N��!�t�!�t
d68C:T� �E�V

G
�i�DIEr�/' J Volgno. 1Il de Heer PR O C UR E U R-G N . .E.....R AA L 

ng. ire�teur- eneraal van Pol IE:AH 8LEE UWARDEN � � 

� .. -

- ... 9 AUG 1947

Onderw: Vergadering landarbeiders 
! ·.: ,.,-nimer : ACD/�l'?"o 1 

.. vm: I' ? AUG 19'7 .. , 
__ Ik �oge U b�richten dat op Woensdag, 30 Juli 1947, in hotel 

. .,Van D�ken te .Applnge�am, ee� openb�re vergadering is gehouden 

Qît' 
van stakende l&,nd;arbeiders uit de Noordoosthoek de� provincie 

o,:•c Groningen. Nadat de voorzitter van het stakingscomite voor Appinge-
L Gerri,fN/r;dam, zijndeLHilbrand Bos,. geboren 1 Juni 1905 te Slochteren, assu

�� { �antiebezorger, wonende te Appingedam., Schoolstraat, no. 10, het 
-� '

tf
�geveer h�nderdtal aanwezigen had aangespoord �ich rustig te hou

� �en, gaf hlJ het woowd aan Jan van Rensen, nadere personalia onbe-
•J>·C- ' kend, die mededeelde dat het Hoofdbestuur der EVC door de Regering

.d . was uitgenodigd een bespreking te houden met de Rijksbemiddelaars, 
(.) � om te komen tot een wijziging van het huidige collectieve arbeids-

•r-t· � contract. Als voorwaarde was echter door de Regering gesteld, dat 
� -+:l de stakende arbeiders eerst weer aan het werk dienden te gaan. De 
r� iS spreker gaf derhalve aan de stakende arbeiders het advies,om op 31 

p, 'd Juli 1947
1 

het werk te hervatten, zulks in afwachting van het resul-
O taat van de te houden bespreking. 
; .\ tJ:l Spr. wees de beschuldiging, als zouden de landarbeiders en 

Il'"'·.. 
: het bestuur van de 'EVC, zich niet bewust zijn van de verantwoorde-

n. � lijkheid, in verband met deze staking, ten stelligste van de hand. 
� � De landarbeiders zijn zich wel degelijk va� hun verantwoordelijkheid 

t,.-:. '� bewust, maar daarnevens kenden zij ook de be.langen van de werknemers 
klasse. Spr. riep de aanwe�ige arbeiders op juist NU van hun vev
antwoordelijkheid te doen blijken, door te zorgen dat allen, met de
volle inzet v�un arbeidskracht, aan het werk zouden gaan. Spr. 
betoogde dat de uitnodiging, waarover zojuist gesproken, voor de
arbeiders een morele overwinning betekende en verklaarde dat de 
arbeiders, door het werk te hervatten, dit niet als een nederlaag

- dienden te beschouwen, daar er wel degelijk een succes was behaald.
Vervolgens besprak de spreker. het verband tussen de huidige

staking en het gebeuren in Indonesie. Hij verklaarde,dat juist door
de staking, de spits was afgebroken van de Nederlandse aanval en 
dat kon worden waargenomen dat de Nederlandse Regering bereid was 
om met de Indonesische Regering tot een overeenkomst te komen. Spr. 
verklaarde dat het de Nederl. Reg. mogelijk was geweest om een leger
op te bouwen door de arbeidersionen laag te houden. Door Prof. 
Minderhout was verklaard, aldus spr. dat het niet mogel�'k was het 
uurloon van de landarbeiders op f 1.- te bepalen; daarentegen kon 
de.Reg. wel een militair apparaat op de been houden, dat dagelijks 
meerdere milloenen kost. uEn.", zo vervolgde spr. 11al beschouwt men
U als een domme JD{lSsa, vergeet niet dat de huid;ige oorlog, die 
thans in Indonesie wordt gevoerd, ten koste gaat van de arbeidende
klasse en in het voordeel van het kapitalisme. Wat wordt beschermd 
en wat moet onmiddellijk weer op gang worden gebracht? De tabaks- en 
rubberplantages, de olieboorderijen, de tinbaggerbedrijven, enz. enz. 
Uit het Handelsblad zal U blijken datvde aandelen � de Indon:tsische
bedrijven weer vaster worden. Het grootkapitalisme profiteert dus 
alweer van deze oorlog. Daarvoor moet de bloem van onze jeugd en 
van ons Indonesische broedervolk, elkander afslachten. Eerst moeten
de arbeiderslonen gedrukt worden om er een leger en vloot van te 



kunnen opbouwen, daarna moeten wij onze jongens afstaan om voor het 
groot-kapitaal de kastanjes uit het VUlll' te halen en nog beweert 
men dat wij onze verantwoordelijkheid niet verstaan. Het was beter 
geweest dat de Reg. onze jongens, die thans in Indonesië vechten, 
een schop in de hand hadden geduwd om te werken voor de wederop
bouw van ons land. 

Spr. vervolgde: "Arbeiders, kent Uw plicht, laat U niet 
weer afglijden naar de poel van ellende van voor de oorlog. Ook nu. 
heeft men voor de komende winter een steunregeling ontworpen, die 
vrijwel overeen kom.t met die van voor de o»rlog en 1940-1945. Dan 
is het weer stem.pelen en opgeven hoe�eel U of een van Uw huisgeno
ten verdiend. Want dat wordt immers van Uw steunbedrag afgehouden 
en wee degene, die het niet juist opgeeft. D� bak staat voor hem 
open! De arbeider heeft immers recht op een menswaardig bestaan, 
van de wieg tot aan het graf! Dit is door de uitgeweken regering 
in 1943 ge�egd en daar moeten wij aan vasthouden. Verliest m.immer 
uit 4et oog dat, waar gij het wilt, het gehele machtige raderwerk 
stilligt! 

Uit de vergadering werd de vraag gesteld of het Hoofdbestuu 
bekend was met het feit, dat de werknemers tegenwoordig, tengevol
ge van het Buitengewoon·Besluit .Arbeids�erhoudingen, slaven waren 
en wat haar denkwijze, ten opzichte hiervan was. 
Van Rensen antwoordde hierop, dat het hem inderdaad bekend was en 
dat fllreea&..getracht was, hierin verandering te brengen. Voorlopig 
echter zitten wij er aan vast, zo besloot spr. 

Een andere vragensteller vroeg o� het juist was dat in het 
ene stakingscentrum, meer was uitbetaald aan steun, dan in het an
dere! Spr. beaamde dit en schreef dit toe aan het feit dat in cen
t�, waar de stakingsgeest niet zo krachtig was, dit door het 
uit1cèren van een hogere steun, werd gestimuleerd. Bovendien bevon
den zich,in verschillende centra, arbeiders die niet waren georga
niseerd btj de EVC. ijet ging toch niet,o'm die ongeorganiseerde ar
beiders te laten profiteren, zonder d'aarvoor, in de vorm. van het 
lidmaatschap, iets� te presteren. 

Nadat de spreker hierna de vergadering had verlaten, kreeg 
de verg. een vrij rumoerig karakter. Er werd over en weer en door 
elkaar gepraat, zodat de vergadering vrij rumoerig verliep. Aan 
het slot bracht DIRK MEREMA� geboren 19 Augustus 1905, los werkman 
wonende. tè Appingedam., Molenstraat, no. 9, het voorstel naar voren 
een motie te zenden aan Minister-President BEEL en aan de pers, 
waarin werd verklaard dat de stakende landarbeiders, in vergaderin 
bijeen in hotel Van D�lren te AppingedaJn, stelling neme,n tegen het 
wapengeweld in Indonesië en er bij de Regering op aan dringen tot 
een oplossing te komen van het conf'lic� door vredelievende middele 
Het inzenden van deze motie werd door de nog aanweaigen met algeme 
ne stemmen goedgekeurd. 

Hierop werd de vergadering verlaten, zonder het sluiten 
hiervan af te wachten. 

\ 
De Majoor, 

Districts-Comm.andant; 
w. de Gast.



� �ichtingendienst. 
• G �- 0 IJ I N G E N • 

_G � H E I M. 
Fo. 1 cl/<; J'

Volgno�

4 

�

\ 1 a. �.P'!. 194A 1 

\�c �JJ�h1 

R A P P O R T .BUREAU � 
· 1 6 AP� 1948 

Madat op 27 Maart 1948 het werk on het D.U.\1 
object ui-re::.;RbS" te saonemeer, dat bestaat uit het 
cultiveren en egaliseren van een enig%ins heuvel
achtig tel'rein, waaronder een .harde oernlaat verwij 
derd moet worden, normaal was geeindigd, bleek het, 

[äat op 30 Maart 1948 de arbeiders niet weer op het 
werk waren verschenen. pit werd echter door den 
werkbaas niet doorgegev'h aan de werkleiding van de
D.U.W. gevestigd te Groningen, zodat genoemde in
stantie met het uitbreken van een staking als zoda
nig eerst op de hoogte werd gebracht door een 
kl•anten-artikel in het dag�lad "De \.aar.heid" van 
Dinàadag 6 April 1948, �aarin snrake is van bet 
uitbreken van een staking. 

1)e D.U .W.-arbeiders van .het werk 09S1t&S" 
te Sapuemeer zijn allen geplaatst in de z.g. 
D.U .1.:. ]j en verdienen daardoor een garantie-uurloon 
van 60 cent. In de week van 15 Maart 1948 tot 21
Maart 1948 was .het gemidc.1elde verdiende uurloon 
65 cent. De week daarop is de E.v.a. zich met bet

geval gaan bemeeien en hieraan wordt het toegeschre 
ven, dat de uurlonen terugliepen tot gemiddeld 41 
ce��- Er wordt µer week 48 uur gewerkt, terwijl ner
dag F. 1.10 woonplaatstoelage wordt betaald. De 
stemming onder de arbeiders was reeds lang voordien
enigzins geladen. Dit was reden geweest, dat opziet
texs werk-proeven genomen hadden waarbij bleek, 
d·at een u,urloon van 70 cent gehaald kon worden. 
Van belang is hier ook nog, dat de verstandhouding
tussen de inspectie der D.u.,:. te Groningen en de 
leiders der E.v.a. zeer slecht is en dat de n.u.s.

leiding vertegenwoordigers der E. V .c. niet wil ont
vangen en zelfs weigert met ze te nraten. 

De E.V.C. heeft zich volledig achter deze 
staking, die 54 arbeiders omvat, gesteld en steunt
de stakers financieel. Het merendeel hiervan is 
aangesloten bij de E.v.a •. Tevens zijn er enkele 
ongeorganiseerden en erlkele leden van het N.V.V ••
Het N.V.V. beeft elke medewerking met de stakers 
geweigerd en de aangeslotenen gezegd het werk te 
hervatten. 

De stakers hebben zich elke dag on het
bureau van de E.v.a. te Groningen gemeld teneinde 
voor uitkering in aanmerking te komen. Deze ui tke
ring baart de E.v.a. echter zeer grote zorgen, daar 
een stakin.gs-kas niet aanwezig is en al het geld 
onder arbeiders in andere bedrijven door middel 
van steunlijsten moet worden o�gehaald. Na de eerst 
week is er danook niei meer dan F. 15.00. ner ge
zin uitgekeerd. 

Nadat àe secreta.ris der a.P.N. afdeling 
Groningen: 
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V., A Jan de JONG, geboren te Ooststelling�erf 22 Maart 1914 
f"J wonende te Groningen Kleine der A, 7 on Maandag 

5 April 1948 in de Groninger Gemeenteraad had getraoht 
stemming te wekken ten voordeele van de D.U."ï.-a.rbei-

)
ders, werd er op 'Çoensdag 7 April 1948 in bet gebouw 
t1HOOGSTRAAL0 gevestigd Folkingestraat te Groningen 
een oijeenkomst gehouden waar D.U.l-f.-a.rbeiders waren 
uitgenodigd van alle werk-objecten. Deze bijeenkomst 
was bekend gemaakt in '':De 1Jaarbeid" van Dinsdag 6 L.:pri 
1948 en tevens was �er pr ooaganda voor_ gemaakt bij de 
vertrek--plaatsen der D.U ;;; .-bussen. 

eb leven v-oorzi tter de vergadering. Aanwezig waren

r: 
1en omstreeks 20 uux opende een onbekend 

oen 56 rersonen, het merendeel E.V.C�-leden.(Zaalcana

citeit 150). Voorzitter schetste in een korte inleidi 
de moeilijkheden waaronder de D.U .ï.-a.rbeiders op het 
werk te Sappemeer hadden gewerkt. Hij be cri tiseerde 
de leiding der D.u.�:., die een opzichter naar bet 
werk-object bad gestuurd en die daax korte tijd had 
gewerkt en daarna zou hebben bepaald, dat een uurloon 
te verdienen was, dat de 65 cent te boven zou gaan. 
Hij wees er on. dat dit geen aangelegenheid was van 
E.v.a., maar vaà alle :J.U.\':.-arbeiders. Hij dankte 
de E. V .c. voor de medenerking en be ette voo:ral de ! E.V.C.-bestuuruers:

�Siebolt ADEWJA, geboren te Amsterdam 29 Juni 1904, wo
nende te Groningen Dijkstraat 12 en 

v J Jacobus KOILMAN, geboren te Groningen 13 October 1889 
/' wonende te Groningen Bedumerstraat 34a 

hartelijk welkom. Hij igaf het eerst bet woord aan 
KUILMAN die zijn teleurstelling uitsurak over de 
slechte opkomst. Hij behandelde de historische ontwik
keling van de D.U.Y" •• Hij wees 011 de SRlechte omstan
digheden waar onder de werkverschaffin:ijs-arbeiders v-oor 
den oorlog hadden gewerkt. Had radio Ï,onden tijdens de 
bezetting beloofd de voorwaarden voor de werkverschaf
fings-arbeiders te verbeteren--- de huidige omstandig
heden moeten als nog slechter worden beschouwd, als 
die van voor den oorlog. Het is nu reeds zover, aldus 
spreker, dat de werkgever niet meer met een arbeiders
organisatie wi 1 onderhunde len. Door deze staking moet er 
wij de D.U.\i.-leiding dwingen opnieuw met de E.v.a. te 
onderhàde len� _ Verv?lgee.s gaf sprek�1: een_ <?Verzi�ht over
de gebeurtenissen in TJecbo-Slowa.kiJe. liiJ noemae het 
�ositieve laster van de zijde van de reactie, dat bier 
een staatsgreep had nlaats gevonden en dat dictatuur 
in dit lfnd zou heersen. Spreker noemde de gebeurtenis
sen in TJecho-Slowaldje de natuurlijke gang van zaken. 

_ Niet de arbeiders zij ·:1 daar meer het slachtoffer van 
het kapitalisme, maar volwaardige burgers in de maat
scbannij. 

Vervolgens voerde Siebolt l.JJ.SMA het woord. Hij 
deelde mede, dat bij niet veel aan de woorden van 
K"tJILi\llAN beboefde toe te voegen. In een korte rede behan 
delde ook bij de toestanden in TJecho-Slowakije. �ij 
hield een scherpe propaganda-rede voor het communisme. 

Bij een daarop volgende rondvraag kreeg 
ammert van der VEEM geboren te 1'rinschoten 10 April 

9, van beè. oe p ande lsreiziger, wonende te Groningen 
eli;?lein 36 het woord. Hij is aangesloten lid der 

C.P.N. en E.v.a. en is geabonneerd on het dagblad
�e uaa.rheid" •• Hij sprak een rede uit, die kennelijk
goed was voorbereid. Hij was van mening, dat deze sta-
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ldng niet de strijd v1as van de D o U; �-arbeiders die 
te Sal;)t;emeer werkzaam waren maar ook die van alle arbei
ders niet ale en uit de D.U ;., • maar ook die uit het vrije 
bedrijf. Het is daarom, dat getracht moet worden, het 
stakings-comité uit te breiden met arbeiders van de an
dere D.U .1.; .-objecten en arbeiders uit het vrije bedrijf. 
vervolgens voerde Jan de JONG voornoemd het woord. 
Hij deelde mede, dat andere bevolkingsgroepen met de 
D.U.\, .-arbeiders mee voelen. Hij sloot zich aan bij het
gesprokene door L. van der VEEN en wekte op tot vorming
van een Actie Comité voor rqationale 1 .• e lvaart. 0!) zijn
voorstel werd besloten van der VEEN in het stakings-oomi
té ou te nemen. De plaatselijke rä'aen der E.V .c. zullen
een gecombineerde vergadering houden ten einde de sta
king te besnrelcen. Ten omstreeks 22 uur sloot de voorzit
ter de vergadering. Alles had een ordelijk verloop ••

�ls conclusie, met betretJdng tot het beslo
tene op deze bijeenkomst en de aanv1ezigheid vooral van 
Jan de JONG on de gehouden bijeenkomst moet hier zeker 
gelden, dat de c.P.N. zal trachten, uit dit kleine 
conflict te komen tot de oprichting van een Actie Comité 
voor Na.tionale YJelvaart. L. van der VEEN is bie.r zeer 
zeK9iais spreekbuis voor de C.P.N.-leiding opgetreden. 

Naar nog bekend geworden is, is bet van de 
D.U.1t.-leidin.g te Groningenl'd.et de bedoeling andere
arbeiders naa:i:l het werk-object ·te Hoogezand te sturen,
zodat uitbreiding van het conflict niet te verwachten is

Een en ander zal met belangstelling worden 
gevolgd en indien nodig zal rap�ort worden opgemaakt •• 

� - � - � - - - - - - - - - -

- - - - � - - � - - - - - - - - -
� - - �

G R O �IN G � N, 8 A�ril , 1948 •• 
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In aansluitbng op het rapuort betreffehde de 
staking der n.u.u.-arbeiders van het object n:m:.:,c;REsu 
te Sappemeer kan het volgende worden gerapnorteerd: 

Na de vergadering der D.U.�.-arbeiders op 
\.oensdag 17 April 1948 is er te Groningèn geen verga
dering meer 1gehouden. De stake,rs hebben zich nadien 
elke dag on het plaatselijk kantoor der E.V.O. te 
Groningen gemeld, teneinde voor steun in aanmerking 
te komen. De nodige geluen voor de uit te keren bedra§ 
gen, zoudtiill- worden bijeengebracht door middel van het 
lopen met steunlijsten. Het bleek reeds spoedig, dat 
dit geen succes was. Uit de grote bedrijven te Gronin
gen werden geen inlichtingen verkregen, dat leden van 
de E.V.O., daar met steunlijsten hebben gelopen. Ook 
o-ç verschillende D.U .\; .,-objecten is dit niet gebeurd. 
Een en anderhad als gev0lg, dat het bedrag dat de ar
beiders aan het eind van elke week van de E.V.O. ont
vingen zeer klein was en wekelijks de F. 15 .--. niet 
te boven ging. Het gevolg was, dat een delegatie der 
arbeiders bestaande uit de volgende arbeiders: 

XI Jan KLEIN, geb. te Slochteren 3 Maart 1908., van be
roen kok., wonende te Groningen Kl. Bergstraat 31 •• 

/ Harm HELBIG, geb. te Roden 24 April 1909., chauffeur, 
wonende te Groningen Cubastraat 7 6., 

/1V:-illem van LINSCHûrEN, geb. te Groningen 31 December 
1924., los-arbeider., wonende te Gr on. Goudsbloemstr43 

/i Jan NIENHUIS, geb. te Grijpskerk 7 November 1900., 
kooPman., Cortinghstraat 11 te Groningen., 

/ Willem NIEBORG, geb. te Hoogeveen 16 Januari 1902., 
los-arbeider., wonende te Groningen Gr. Rozenstraat 8 
zich op Donderdag 15 April 1948 bij de directie der 
D.U .VI. te Groningen meldde ten einde de voorwaarden
te vernemen, waarop het werk hervat moest worden. Zij
deelden mede, dat nhet zo toch ook niets v,as". Het
gevolg van dit besoek is geweest, dat de arbeiders op
precies dezelfde voorwaarden op Maandag 19 April 1948
het werk hebben hervat met dit verschil echter, dat de
oerplaat waarschijnlijk machinaal zal worden gebroken.
Deze staking is dus, integenstelling met bet bericht
in "De \'!aar heid" d.d. 16 April 1948, volkomen door de
E.v.o. verloren. Zij had een ordelijk verloop. Inciden
ten hebben zich niet voorgedaan. Behalve de vorengefi�
noemde arbeiders, waren nog de volgende personen bij
deze staking betrokken:

/IGijsbert SUK, geb. te Nn. Pekela 8 November 1895., 
!os-arbeider, wonende te Groningen Verl. Oosterweg 10.

/1 Pieter LEMEIN, Geb. te Veendam 1 October 1906., .grond
werker., wonende te Groningen Kl. Bergstraat 15 

/ Jakob van NIEFF, Geb. te Gron. 22 April 1923.,Zuixel
bereider., wonende te Groningen Bedumerstraat 119 
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/ Jan DOORMBOS, geb. te Sanpemeer 4 Februari 1884 
beroep., wonende te Groningen Lijnbaanstraat 18� 

/ Freerk STREUPER, geb. te Hoogeveen 5 Juli 1904., 
der., wonende te Groningen Soendash·aat 4., 

,,.-,)Lucas HAVERKi.J,U.>., geb. te ',ildervank 16 Mei 1894., e.r
beider., woneHde te Groningen E.m«mias±xarl: H.L. \:ie
c.herstraat 16 .• 

f Harmannus ten BORG., geb. te Gron. 4 Mei 1988., meubel 
iiiäiëer., Gron. Gr. Raamstraat 30., 

� Hijlke van der IBI., Geb. te Gron., 2 Januari 1900., 
� varensgezel., Gron. Nieuwstad 35., 
,/ \lillem MIDDEL., geb. ta Onstwedde 9 Maart 1911., fabrie 

arbeider., Gron. Torenstraat 14., 
/ Steven KEIZER., geb. te Stap.horst 12 November 1908., 

grondwerker., Plantsoenstraat 36 a te Groningen., 
/ Barteld ELEVELD., geb. te Assen 28 April 1924., Zuivel

bewerker., Gron. Goudsbloemstraat 72., 
/jKlaas JOUKER, geb. te Deventer 21 September 1923., ar

beider., Gron. Kamperfoeliestraat 44., 
..,-1 Anne STAL., geb. te Assen 19 Juni 1917., grondwerker., 

Leliestraat 17 te Gron., 
/ Fredrik BOSivIAN., geb. te Gron. 9 Juni 1902., transport

arbeider., Gron. Begoniastraat 40., 
/ Hendrik SIEGERS, geb. te Gron. 17 Dgcember 1922., los

arbeider., Gr on. zaagmuldersweg 166 
,,,., Harm TEMPEL., geb. te Onstwedde 25 September 1920., 

schppersknecht., Zonder vaste woomplaats., 
/ Aldert DIJK., geb. te Gron. 14 Juni 1900., Kellner., 

Gron. Oosterbadstraat 9., 
x,·Gerrit Leonardus CONSTEN., geb. te Gron. 8 

1906., los-arbeider., Gron. Irislaan 11., 
/Dirk HCEICSTRA., geb. te4Gron. 4 Maart 1904., zonde�.,

Gron, Kloosterstraat 33 
/ Roelof fulJLIBR., geb. te :Mennel 24 November 1923., 

magazijnbe-dienäe., Wingerdhoek 16., 
/ Jan Dll.AAISMA.., geb. te Gron. 13 Nov�mber 1898., los-ar

beider., Leemverikstraat 5., 
/Harm JANS., geb. te Gron. 13 Juli 1913., grondv1erker., 

Gron. Zoutstraat 18., 
./ Wiebe La OROIS., geb. te Gron. 28 Januari 1904., los

arbeider., wonende te Groningen Bedumerstraat 73.,
./ Gosse SLOF., geb. te Leeuwarden 10 December 1899.,

grondwerker., Menadostraat 22.,
/ Jan KIEIN., geb. te Ten Boer 31 äugustus 1892., schip

per., Gron. mv. Bleekerstraat 31 ., 
/ Hendrik POMI'E., :xmx:hu�na.i:�xfüt., geb. te Oostste llin

werf 24 Mei 1916., pakhuisknecht., Gron. Hortensialaan 
51., 

,......Johannes KAMPINGA., gebà te Gron. 8 Mei 1916., grondwer
ker., Bedumerstraat 167 te Groningen., 

/ \.illem van den WIJNGA.i�N, geb. te Gron. 7 November 
1921., koopman., Cortinghlaan 1 te Groningen., 

/ Johannes Gerardus Henricua ZOMEP..DIJK., geb. te Uit.huize 
28 Juni 1892., landarbeider., Gron. Driemolendrift 1., 

/ Cornelis BE�P..DA., geb. teaGron. 3 Juli 1917., los-arbei
der., Gron. Timostraat 14 • , 

/ -: i llem KUITER'î1., geb. te Gr on. 20 September 1895., los
werkman., Gron. Fucbsiahof 3.,

/ Jan SMIT., geb. te Onstwedde 4 Juli 1919., schipuer., 
Turfsingel 30 te Groningen., 

/ Hendrik OOSTLAND., geb. te Middel�tum 20 Mei 1885., 
schillenboer., Stadhouderslaan 40 te Groningen., 

/ lU'iun ten HAVE., geb. te Noordbroek 20 Juli 1925., 
fa rieksarbeider., Veemarktstraat 23 te Groningen. 
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1 Tebbe Thomsen BROEICt;1U�., geb. te Emden 19 April 1891., 
Havenarbeider., Goudenregennlein 15 te Groningen., 

/fi Sietse BOLMAW., geb. te Groningen 6 November 1899., 
zonder., Nieuwstraat 93 te Groningen., 

X Oetse BRALDS., geb. te Hoogkerk 2R Juni 1905., fabrieks
arbeider., :rnw. Boteringestraat 49 te Groningen., 

� y,-illem POSTHUMUS., geb. te Leeuwarden 28 Juli 1909., 
Kweeker., Kl. A.nnelstraat 18 te Groningen., 

/ Freerk KA!ffl:N., geb. te Bedum 3 November 1900., tuinier., 
· 2apiermolen 17 te Groningen.,
/ Marten MimiEr\'lA..., geb. te Hoogez18-nd 17 Februari 1915.,

schoenmaker., Gelkingestraat 48 te Groningen., 
/ Jan BOEP,.:GI\'IA:.., geb. te Aduard 15 November 1884., los

werkaan., Hoornsediep 48 te Groningen., 
/ Egbert KRUIZIWGA., geb. te Emden 24 April 1921., varensge 

zel. ,Peizerweg 100/13 te Groningen., 
/ Hendrik HARS., geb. te Ja3sen 31 Maart 1894., geen beroep. 
· Abel Tasmanstraat 17a te Groningen.,
/ Adrianus ZANDVLIET., geb. te Zoterwoude 16 December 1904.

zobder beroep., 4e Molendrift te Groningen., 
,A Barteld BIEL., geb. te Gr:i>n. 1 Juli 1913., fabrieksarbei

der., Koehoorn.straat 4 te Groningen., 
✓ Roelof ten HAVE., geb. te Oldehove 9 Juni 1917., timmerma

Barestraat 47 te Groningen •• - - - - - - - - -
- - - - - � - - - - - - - - - -

G RON IN GEN, 21 April 1948 ••
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�taking op DUW- 1 j(object bij Jubbega 
Op het DUW-object van de heer 
Bosma bij Jubbega (Fr.) hebben 
vijf-en-twlntlg arbeiders het werk 
neergelegd als protest tegen de 
onhoudbaar lage lonen. 
Gedurende de laatste drie weken 
kwam het uurloon nog niet eens 
aan 60 cent toe! Op een vergade· 
ring van DUW-arbeiders in café 
Haveman te Jubbega werd beslo• 
tf!n, dat de staking voortgezet 
zou worden. De EVC heeft zich 
op de;e vergadèr!ng voor 100% 
achter de staker!ö gesteld. 



GEMEENTE-POLITIE -

HEERENVEEN 

Heei:enveen, den 30 April 194�. 
No.: Vergadering E.V. C., en staking Bureau "Crackstate" OPGfl§p 

Telef. 2260 (K 5130) 
Od Insp/V.856. in DUW object. n erwerp: 

Bericht op schrijven d, d.: AAN : de heer Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst, Bijlagen: 1 
Javastraat no.68, 
's-GRAVENHAG.E. 

i. a.: aan de Procureur.Generaal,
fgd. Directeur van Politie, 
LEEUWARDEN. 

Onder toezending van bijgaand rapport en ter toelichting 
hiervan heb ik de eer UHoogEdelGestrenge beleefd het navolgen
de mede te delen t 

- In een D.U. W. ��ject te Jubbega Schurega waar ongeveer 30
man te werk waren gesteld, wordt door 23 man vanaf 19 April
1948 gestaakt. De stakers zijn alle aangesloten bij de E.v.a.
De andere personen die nog kebben doorgewerkt, doch inmiddels
naar andere objecten zijn overgeplaatst zijn georganiseerd in
een christelijke vakbond.

De staking is zo ongemerkt ingegaan, dat de politie op 
de avond waarop de openbare vergadering werd g�houden en waar
van het rapport hierbij gaat, hiervan pas kennis kreeg. Ook de 
D.U.W. leiding heeft van de staking geen kennis gegeven aan de
Burgemeester of politie. De oorzaak van de staking is een loer.
conflict. Gebleken is echter dat de arbeiders die niet hebben
gestaakt, in de week van 18 - 25 April het maximum. loon,7! cent
per uur, hebben verdiend.

Op Maandag 26 April 1948 hadden zich volgens afspraak (zie 
bijgaand rapport) ongeveer 20 personen verzameld bij de Zuivel
fabriek te Jubbega. Er is echter noch die dag noch tot heden ie
mand van de stakers bij de heer Burgemeester te Heerenveen ge
weest. In Jubbega Schurega merkt men van de staking niets. 

Er wordt in de D.U.W. objecten in deze gemeente regelmatig 
doorgewerkt. Er is geen sympathiestaking gehouden. Het aantal 
in de D.U.W. objecten geplaatste arbeiders in deze gemeente be
draagt momenteel slechts 90. 

De vergadering, waarop het rapport betrekking heeft, was 
bezocht door slechts 30 personen. 

Typ.O. 
De inspecteur van politie, 



Heerenveen 

No . ....... Jf. .. ef ............... . 
Onde�erp: 

Openbare vergadering 
E. V .C •. RAPPORT 

,; 

Aan: 

Ik, ondergetekende, KOENDERT DOLSMA, brigadier van poli 
tie der gemeente Heerenveen, ter standplaats Jubbega-Schure 
ga,heb de eer U-Edel-Achtbare beleefd het volgende te rap
porteren: 

Op Zaterdag 24 April 1948, aanvang 20.00 uur, is in caf 
Haveman te Jubbegaeen openbare vergadering gehouden door de 

/Eenheidsvakcentrale. Als spreker trad op de Heer J.v.Rensen
wonende te Heerenveen. Als onderwerp werd door hem behan
deld: "De toestanden in de D.U.W." 

Nadat de voorzitter de vergadering met een enkel woord 
had geopend gaf bij het woord aan de Heer van Rensen. Deze 
vertelde dat de D.U.W. voor de werkverschaffing in de plaa 
was gekomen, met dit verschil dat de arbeiders nadat zij een 
half jaar in de D. u.w. gewerkt hadden, daaruit werden ver
wijderd. Indien·zij dan geen vrij werk hadden waren zij volgens 
spreker op "Kampherbeek" (Steunverlening) aangewezen. Na 12 
weken nam de D.U.W. hun pas terug. Daarna bracht hij ter 
sprake dat er in de D.U.W. bij het werkobject Bosma gestaakt 
werd. Als reden noemde hij dat de arbeiders daar gedurende 
drie weken respectievelijk 60, 50 en 41 cent per uur hadden 
verdiend. Dit werkobject noemde hij een proefobject van de 
D.U.W. Hij zeide dat indien de arbeiders.voor dit loon waren
blijven doorwerken dat er dan speedig op andere plaatsen
loonsverlaging zou volgen.Hij wees de arbeiders er op dat zij
een moeilijke staking begonnen waren. Hun groep was te klein
om spoedig succes te hebben. Hij raadde hun echter aan het
werk voor dit loon niet te hervatten, geen ander werk te
zoeken en er voor te zorgen dat er geen andere arbeiders
het werk van hun over namen. Zij konden op de volle steun
rekenen van de E.V.C. Na deze zeer korte uiteenzetting
gaf hij de vergadering gelegenheid vragen te stellen en
klachten naar voren te brengen. Toen bleek dat niemand in
de vergadering het woord verlangde werd er van achter de
bestuurstafel vandaan gevraagd naar de toestand op andere
werkgelegenheden. Hierover bleken geen klachten te zijn.
Na een kwartier pauze werd de vergadering hervat. Afgespro
ken werd toen dat alle stakers op Maandag 26 April 1948
naar de Burgemeester te Heerenveen zouden gaan. Als punt
en tijd van samenkomst werd 10.00 uur bij de Zuivelfabriek te
Jubbega bepaald. In Heerenveen moest dan het stakingscollmi
te, bestaande uit 5 leden,een onderhoud bij de Burgemeester
aanvragen om bij deze de noodtoestand van de arbeiders naar
voren te brengen. Indien dit geen verbetering ten gevolge
had werd vanaf de bestuurstafel medegedeeld dat er dan een
sympa�iestaking van êên d�g moest worden uitgeroepen om
dan met alle stakers voorz'ien van borden met opschriften
als"honger"en"weg met de D.U.W."naar Heerenveen te gaan.

De vergadering had in het geheel een rustig verloop en 
werd te omstreeks 21..30 uur door de voorzitter gesloten. 

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed is opgemaakt 
dit rapport te Jubbega-Schurega op 27 April 1948. 

De brigadier van politie,voornoemd, 

��-� 
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P P- Winschoten, l'.flllei 1948�
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�e staking van een groep arbeiders uit Nieuwesc:.:� 
Drieuorg, .ot:erta en .l?inster1'folde bij de landaamvinn

1
n_gswerken tp.noodeschool.(Oudeschip). '\:".:) \ è3__11Al1948 • 

-o-o-0-0-0-o-o-o- \0 _M _____ -1 

l!�!/�mrt:: ) �nige dagen voordat de staking bij bovengen Rt-
brak,had ik een onderhoad met enkele arbeiders uit Nieu.veschans ,die 
bij dze werKen werkzadlll waren.Zij vertelden mij,dat er op dat moment
grote ontevredenheid heerste onder de arJeiders aldaar,omdat men hun
loon niet ui t..;etaö.lde .111en wilde die dag gezamenlijk een telegram aan 
de .i.Uinister richten,waarin zij hun misnoegen over de gang van zaken 

: zouden getuigen. Van staking ,•rilde men toen niets weten, omdat, zo zeiden
zij,daar toch niets van terecht kwam en ze die toch verloren. 
Op Zaterdag 1 fuei 1948,;ingen toch €en groep van ongeveer viifJig ar
oeiders,afkomstig ui.t Nieu11àscha.ns,Jriebor6,Beerta en Finsterr:olde, in 
staking.De staking was uitgelokt door de .u.V.C.,waarvan de me�ste dezer

....... ,arbeiders lid 11 ,aren • .Je stakin5sleider vrnse"ën zekere Jonny Kroeze, 
wonende te DrieJorg. Gedurende de stakingsdagen meldde men zich 's1n.mor-
0ens bij caf e Jager te Niem,-.öeerta • .rlier vonden ook vergaderingen plaat.
waarbij dan ook een bêst�rder der .E.11:.C. uit Grqningen aanwezig \.18.S. 

x..tOok was hieroij wam,ezig de E.v.a. propagandist .ive_ft Antons,geboren t� 
5tedingen (.ûld) 2l .November 1915, wonende te Nieuweschans ,�olendwars
straat 13, 17elke tevens bezoldigd oest.w¾lder der Z :V. C. is . 
.'.Jeze week op .JJinsda6 11 1,1erlJ48,heJben alle stakende arbeiders hun 
ontslag oij genoe,nde ,:èrKen gekregen, waardoor de staking een einde nam. 
De staking en de vergaderingen zi

u
1.t zeer rustig verlopen.iil.Olestatie 

of andere wanordelijkheden zijn niet voorgekomen. 

J).ÄJ- � � r; f) ..:;!.!-



VERBINDING No.: 94. 
5 April 1949. 

\ .. · Onderwerp: Protestvergaderingen voor veenarbeiders, belegd door de EVC te
Nieuw-Weerdinge op 30 W.aart 1949, te Emmer-Compascuum op 31 Ma.art 
1949 en te Rosv'inkel op 2 April 1949. 

Sperker: 

Zaalcap: 

Aanwezig: 

BEREND BLOKZLJL, geboren te Hoogeveen, 
sterdam, landelijk voorzitter der EVC. 
Nw.Weerdinge: 120 personen. 
E.Compascuum: 180 personen.
Roswinkel: 50 personen. 
Nw.Weerdinge: 80 personen. 
E.Compascuum: 140 personen.
Roswinkel: 15 personen. 

29-12-1918, wonende te A.m.-

1 

- 8 APR. 10A9 1

1m, 1'J=f"1 ! 
---------------------------------------------------------------------------

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar. 
idem. Waardering bericht: 

Tevens bericht gezonden aan: De Procureur-Generaal, fgd Directeur van Po
litie bij het Gerechtshof te Leeuwarden. 

&dewerkende instanties: ) Geen.Ondernomen actie: ) 

• 

Bij de aanvang der campagne 1949 in de veenbe
drijven in de gemeente Emmen zijn enige moeilijkheden ontstaan tus
sen enige verveners en de bij hen werkende arbeiders, betreffende 
het loon, dat door deze veenarbeiders zou worden verdiend. Deze 
verveners wilden n.l. het loon uitbetalen, zoals dit in de Collec
tieve Arbeidsovereenkomst, afgesloten tussen de Stichting van de 
Arbeid en de vervenersorganisaties en dat f 3.- per 1000 geprodu
ceerde turven bedraagt, verhoogd met f 0.25 per 1000 stuks voor 
bijzonder werk. De veenarbeiders wilden het loon, dat zij in de cam
pagne 1948 hadden verdiend, n.l. f 3.75 en f 4.- per 1000 turven, 
ook in deze campagne ontvangen, zoals dit ook door de andere ver
veners werd uitbetaald. 

Daar voornoemde verveners zich aan het contract wilde houden 
en niet meer wilden uitbetalen dan f 3.25 per 1000 stuks, waarmede 
de arbeiders niet accoord gingen, weigerden deze arbeiders bij het 
begin der campagne, op 29 Maart 1949, het werk te beginnen. 

Enige werkgevers zijn inmiddels reeds gezwicht voor de eisen 
der arbeiders en hebben toegezegd het loon van 1948 te zullen uit
betalen, zodat de bij hen werkende veenarbeiders met de campagne 
zijn begonnen. 

Alleen de vervener A.VELDKAMP, wonende Verlengde Vaqrt Zz te 
ERICA, gemeente EMMEN, weigert tot nu toe méér te betalen dan 
f 3.25 per 1000 stuks, zodat op zijn veenderijen in het Weerdinger
erfscheidenveen, gemeente Emmen, het werk nog niet is begonnen. 
Hierbij zijn 3 á 4 baggermachines en ongeveer 50 veenarbeiders be
trokken, georganiseerd bij het NVV, CNV en de EVC en ongeorgani
seerden. 

Van een staking kan hier dus niet worden gesproken, daar de 
campagne nog niet was begonnen en deze arbeiders dus nog niet had
den gewerkt. 

In verband met vorenstaande wordt door de EVC echter een 
grootscheepse actie gevoerd en worden deze jaarlijks terugkerende 
moeilijkheden door haer uitgebuit tot het voeren van zoveel mogelijk 
propaganda, waarbij zij het vo.rstelt, alsof er massale stakingen 
zijn uitgebroken als protes� tegen loonsverlagingen. 

Hiertoe werden door de EVC in de gemeente Emmen een drietal 
openbare protestvergaderingen uitgeschreven voor veenarbeiders en 
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wel te NIEUW-WEERDINGE op 30 Maart 1949, te EIVIMER-COMPASOUUM op 
31 Maart 1949 en te ROSWINKEL op 2 April 1949. 

Op deze drie vergaderingen werd het woord gevoerd door de 
landelijk voorzitter der EVC, BEREND BLOKZ1JL, die speciaal voor 
het voeren van deze propaganda naar Drente was gekomen. 

BLOKZIJL hield op alle drie vergaderingen een nagenoeg gelijke 
rede, met dien verstande, dat hij te Ros·winkel, in verband met de 
geringe opkomst, een uittreksel uit deze rede gaf. 

De inhoud van deze r ede, dile werd aangekomdigd onder te titel 
"Het loonzakje en de Politiek", was ongeveer als volgt: 

11Waarover spreken tegenwoordig de arbeiders onder elkaar en 
in hun gezinnen? Waaruit bestaat het onderwerp van al hun gesprek
ken? Uit de inhoud van hun loonzakje. Dat is voor de arbeiders het 
allervoornaamste, deze inhoud van het loonzakje. Hiervan hangt 
toch hun gehele bestaansmogelijkheid af. De inhoud van het loonzak
je bepaalt de maatschappelijke toestand in het arbeidersgezin. 

En om deze inhoud wordt thans strijd gevoerd door de veenar:S 
beiders. Want deze inhoud is erg klein, zo klein, dat het een on
mogelijkheid wordt, daarvan een week rond te komeB.11 en deze inhoud 
greigt thans nog kleiner gemaakt te worden. De arbeiders voeren 
gben strijd om de inhoud van hun loonzakje zodanig op te voeren, 
dat zij daarvan een gedeelte achteruit kunnen leggen, in de hoop, 
zelf ook nog eens een klein kapitalistje te worden, neen, zijn voe
ren strijd voor een behoorlijke bestaanszekerheid. 

Men hoort de laatste tijd via pers en radio veel over zedelijke 
normen en menselijke persoonlijkheid. Maar wat blijft er over van de 
menselijke persoonlijkheid van de arbeidersvrouw, als zij naar de 
bakker en de kruidenier moet gaan en moet trachten te poffen, om
dat het loon van haar man niet groot genoeg is? En waar blijft de 
menselijke persoonlijkheid van de veenarbeider, als hij weet, dat zijn 
vrouw elke week weer een knieval moet maken voor de bakker en de 
kruidenier en hen moet smeken haar te leveren zonder directe beta
ling? 

Door wie wordt nu de inhoud van ons loonzakje bepaald? Hangt 
dat nu maar af van een toevalligheid of is daarvoor een bepaalde 
oorzaak aan te \vjjzen? Dat bedrag waaruit de inhoud van ons loon
zakje bestaat is niet afhankelijk van de goedgeefsheid van de werk
gever! Daarvoor zijn andere gronden aan te wijzen. 

Voor de oorlog was dat betrekkelijk eenvoudig. Als men dan 
werkloos was en men zocht werk, dan kwam men bij een werkgever. En 
dan mtren er twee mogelijkheden. Of die werkgever had een collec
tieve arbeidsovereenkomst, afgesloten tussen hem en de werknemers
organisaties, of hij had dit niet. In het laatste geval moest men 
met deze werkgever een accoord maken, schriftelijkLof mondeling, 
over het loon, dat men daar zou verdienen. Was er wel een C.A.O. 
vastgesteld, dan stond daarin, wat een arbeider ten minste bjj die 
werkgever moest verdienen en was de werkgever verplicht, dit mi
nimum-loon te betalen, waarbij het hem volkomen vrij stond méér te 
betalen, dit minimum-loon was slechts een basis. Er was een Colle
ge van Rijksbemiddelaars dat, zoals de naam reeds zegt, bemiadelend 
optrad, als er moeilijkheden tussen werkgever en organisaties ont
stonden bij het vaststellen van deze C.�.o. 

Na de oorlog werd dit echter geheel anders. Er bestaat thans 
een loonstop in Nederland. Thans wordt vastgesteld, hoeveel elke 
arbeider maximaal mag verdienen en deze maxima worden vastgesteld 
door datzelfde College van Rijksbemiddelaars, die nu dus een geheel 
andere taak hebben. Wel wordt hen advies gegeven door de Stichting 
van de Arbeid, maar deze adviezen kunnen zij te:fzijde leggen of ter 
harte nemen, zoals zij zelf willen. Dit College bestaat uit ambte
naren, die hun opdrachten van de regering krijgen en dus is het de 
regering, die thans de lonen vaststelt. De regering bepaalt dus 
nu, hoeveel elke arbeider mag verdienen en dit wordt vastgelegd in 
contracten, medeondertekend door de bestuurders der Uniebonden. 
Deze bestuurders gaan dus accoord met de lage lon�n en zijn daarom 
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mede verantwoordelijk voor de onhoudbare toestanden in de arbei
dersgezinnen. 

De werkgevers zijn gebonden deze lonen uit te betalen en nie 
meer. Hiertoe heeft de regering haar dwangmiddelen, o.a. de Eco
nomische Recherche, die de werkgevers gaat bekeuren, als zij meer 
betalen. Maar de regering en de werkgevers zijn het roerend met 
elkaar eens. Als U bij Uw werkgever komt en zegt: ":Baas, er moet 
Zaterdag een rijksdaalder méér in m.iJn loonzakje, want ik kan niet 
meer rondkomen", dan zal de werkgever zeggen: ''Wat, een rijksdaal 
der? Kerel, dat is nog te weinig, er moest minstens vijf gulden 
meer in, maar ik mag niet, ik ben gebonden aan het maximUJ11.-loon" 
En als U dat l!ran gelooft en weggaat met de gedachte: 11Jonge, wat 
heb ik toch een goeie baas, hij wil mjj wel graag meer geven, maar 
hjj mag niet", dan staat die werkger--.u achterna te kijken en lacht 
je achter je rug hartelijk uit. 

Nu is het echter zo, dat in de meeste bedrijven door de 
dwang van de arbeiders hogere lonen worden uitbetaald dan in de 
contracten staa� en door de regering is vastgesteld. Zo is het 
ook hier in de venen. En dat wordt oogluikend toegestaan door de 
regering, omdat zij wel weet dat, als zij plotseling voor alle be
drijven het maximUill-loon wil invoeren, zij op massaal verzet van 
de arbeidersklasse zal stuiten. Nee, daarvoor is de regering te 
slim. Zo nu en dan wordt door haar een der werkgevers bekeurd 
voor het uitgetalen van te hoge lonen. Deze werkgever zal dan 
tegen zijn arbeiders zeggen: "Jongens, ik ben gesnapt voor het 
betalen van te hoge lonen en moet een grote boete betalen. Nu 
durf ik geen risico meer te nemen en vanaf nu kan ik niet meer 
betalen dan het door de regering vastgestelde loon 11

, in de hoop, 
dat deze arbeiders er mee accoord gaan, waarna dan andere bedrij
ven zullen volgen. Dit is niet anders àan een grote comedie tus
sen regering en werkgevers. 

zo gaat het nu ook hier in de veenstreken. Het is niet z6, 
dat er een paar verveners op een morgen met het verkeerde been 
uit bed zijn gestapt en hebben gezegd: �Nu moet het maar eens af
gelopen zijn, nu betaal ik niet méér dan het contractloon!" Nee, 
dat is in overleg gegaan met alle verveners. Een paar proberen 
het en als hun dat geluklten zou, volgenft de anderen één voor één 
Daarom kunnen die arbeiders, die het oude loon van vorig jaar 
wél uitbetaald krijgen, zich niet afzijdig houden van hun stakende 
kameraden, omdat deze de strijd niet alleen voor zichzelf voeren, 
maar ook voor hun makkers, die nog niet behoeven te staken. Elke 
strijd, die door een groep arbeiders wordt gevoerd tegen loonsver 
laging, is een strijd van de gehele arbeidersklasse, omdat als 
één groep de strijd verliest en zich er bij neer moet leggen, de 
andere groepen ·zullen volgen. Zoals nu de verveners proberen een 
klein gedeelte der arbeiders eerst de nek om te draaien en, als 
hun dit gelukt is, weer een ander gedeelte bij de nek zulLen grij
pen, zo zal het ook gaan met de andere arbeiders. Als de veenar
beiders deze loonsverlaging geslikt zullen hebben, zullen de 
bouwvakarbeiders, de textielarbeiders, de metaalbewerkers enz. 
volgen. 

Daarom is het zaak om samen te strijden om deze loonsverla
ging ongedaan te maken. En dit wil niet zeggen, dat nu die ar
beiders, die het oude loon wel uitbetaald krijgen, ook moeten 
gaan staken, neen, zij moeten zorgen, dat hun stakende makkers 
de strijd kunnen voeren door deze makkers moreel en financieel 
te steunen, door het Solidariteitsfonds der EVC in staat te stel 
len de stakende arbeiders een behoorlijke uitkering te garanderen 
ook die makkers, die georganiseerd zijn in het NVV, CNV of niet 
georganiseerd zijn. Want als het NVV en CNV hun stakingskassen 
niet zullen openen, dan zal de EVC ook deze werkers ondersteunen 

Maar waarom bepaalt de regering nu, dat de arbeideeB zulke 
lage lonen moeten verdienen? 

Om dat duidelijk te maken, zal ik U een voorbeeld geven. Er 
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wordt wel eens gezegd, dat het gehele Nederlandse Volk uit één 
groot gezin bestaat, een gezin van 10 millioen zieltjes, met aan 
het hoofd de regering, die we als Vader en Moeder tegelijk kunnen 
beschouwen. Natuurlijk zijn er in dit gezin de nodige stiefkinderen, 
maar daarover praten we niet. 

Naast di� grote gezin wil ik nu stellen hem kleine gezin van 
een veenarbeider, man, vrouw en vier kinderen. 

Ste� nu, dat in dit kleine gezin van die veenarbeider, week 
in week uit door de vader f 40.- wordt thuisgebracht. Wat gebeurt 
er dan? Zodra vader deze f 40.- op tafel legt, ga�t moeder, de mi
nister van financiën, haar begroting van de volgende week opmaken 
op een blank strookje van de krant. Zij schrijft daar eerst de vaste 
uitgaven op, die elke w�ek weer terugkomen, zoals huur, contribu
tie, abonnement enz. Het bedrag dat de bakker en kruidenier moeten 
hebben, weet ze zo ongeveer en wordt daaronder gezet. En dan komt 
ze toe aan de z.g."grote stukken". Vader moet nodig een nieuwe 
werkbroek hebben, de oude is reeds zovaak opgelapt, die kan niet 
meer mee, het oudste kind, dat naar school gaat, komt geregeld 
met natte voetjes thuis, omdat het nodig een p2ar nieuwe schoen
tjes moet hebben enz. Als zij dat a...lemaal heeft opgeschrven en 
er een streep onder zet om het op te tellen, heeft ze al véél meer 
dan f 40.- ze komt haast aan de f 60.- Dus er moet geschrapt wor
den want waar niet meer is dan f 40.- kan niet f 45.- worden uit
gegeven. De nieuwe broek van vader verdwijnt, op de oude moet maar 
weer een lap, de nieuwe schoentjes van Jantje gaan/ er oo k af,die 
moet maar weer met natte voetjes lopen. Zo gaat ze door tot ze 
f 40.- overhoudt. Maar stel nu eens, dat die vader tegen zijn vrouw 
zegt: "Nu moet je er ook noj f 5.- voor drank opzetten en wat je 
er ook van schrapt, die f 5.- wil ik er op houden en moeten er dus 
op blijven staan", wat wordt er dan over dat gezin gezegd? Er wordt 
gezegd, dat dit geen goed gezin is, dat die vader en Doeder hun 
verantwoordelijkheid voor hun kinderen niet begrijpen, er wordt 
schande van deze vader en moeder gesproken. En de kinderen kijken 
verwijtend naar vader en moeder, als ze wéér met natte voeten thuis 
komenl 

En nu gaan we weer na2r dat grote gezin van 10 millioen ziel
tjes. Ook dat gezin moet rondkomen van een bepaald bedrag, ons na
tionaal inkomen. En ook daar zijn meer mensen dan mogelijkheden. Ook 
daar wordt een begroting opgemaakt, niet op de rand van een krant 
maar in dikke boeken. En ook daar moet geschrapt worden. En nu wil 
ik niet beweren, dat daar f 5.- drankgeld opstaat voor de minister 
nee, ik zie daar iets v�él ergers opstaan. Daar staat een dagelijk
se uitgave op van f 5 millioen voor leger en vloot, voor de kolo
niale oorlog in Indonesië. En wat er ook geschrapt wordt, die 5 
millioen blijft er op staan. Dus moeten de kindertjes van dat g:o•te 
gezin, de arbeiders, met natte voetjes blijven lopen, in dit geval 
met klein loonzakjes. Want arbeiders, weet dit: de kosten van ie
dere liter beuzine, die in de bommenwerpers boven Java wordt ver
stookt, iedere bom, die op Java valt, iedere mitrailleurstoot, af
gevuurd op de Indonesische bevolking, worden betaald uit jullie 
loonzakjes. Als vandaag de koloniale oorlog werd stopgezet en die 
uitgave van f 5 millioen per dag ten goede kwam aan de arbeiders, 
dan kon elk arbeidersgezin een loonsverhoging krijgen van f 20.
per week, ingaande a.s. Zaterdag. 

Daarom arbeiders is het onze taak al onze krachten aan te wen 
den om de regering te dwingen de troepen uit Indonesië terug te 
halen, want deze koloniale oorlog is niet in het belang der arbei
ders en daarom willen wij deze oorlog niet. 

De EVC wordt vaak verweten dat zij aan politiek doet en dat de 
dGar haar georganiseerde stakingen een politieke achtergrond heb
ben. En daarop zeggen wij: Ja, wij doen aan politiek. Want, kamera
den, wij kunnen ons er niet mee afmaken door te zeggen: Ik doe niet 
aan politiek, want als j� je niet met de politiek bemoeit, dan be
moeit de politiek zich met jou! De loon- en prijspolitiek van de 
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regering iB een onderdeel, en het voornaamste onderdeel, van de 
algemene regeringspolitiek en het is voor een arbeider niet an
ders mogelijk dan aan politiek te doen. Als je vrouw tegen je 
zegt, dat zij van jouw weekloon niet kan rondkomen, dan doet zij 
aan politiek. Als jullie onder elkaar over te lage lonen spreken 
doen jullie aan politie k. Daarom is het niet mogelijk om niet aan 
politiek te doen. Dat de EVC deze stakingen op bevel van Moskou 
zou organiseren, zoals onäe tegenstanders zeggen, is natuurlijk 
een belachelijkheid, die een ieder met een beetje gezond verstand 
kan begrijpen. Want wie stelt deze lage lonen vast en wie bepaalt 
de loonsverlagingen der arbeiders? De EVC? Neen, de regering1 
Dus moet het zo zijn, als tenminste deze stakingen op bevel van 
Moskou worden uitgevoerd, dat de regering een verbinding heeft 
met Moskou en dat Stalin Drees dan opbelt en zegt: Zeg, hoe zit 
dat daar in Nederland, ik heb daar een paar stakingen nodig en 
dat Dreesp dan zegt: Het komt in orde, ik zal wel een paar loons 
verlagingen doorvoeren en dan heb je prompt staking! 

Kameraden, wij moeten blijven strijden tegen deze loonsverla
gingen en deze strijd moet de basis zijn voor een loonsverhoging, 
want elke cent, die wij de regering dwingen in onze loonzakjes te 
stoppen, is een cent minder voor de oorlogvoering in Indoneilië, 
waarbij de arbeiders geen belang hebben. Jant arbeiders, als ik 
U stuk voor stuk de vraag stel: waarvoor voedt U Uw jongen op, 
Uw jongen, die goed kan leren en Uw trots is en die U, als het 
mogelijk is, een beter bestaan wilt geven dan Uzelf heeft, voedt 
U die op om hem later in het veldgrijs naar de slagvelden van 
Europa te zien marcheren, waar hij met zijn jonge, warme bloed de 
bodem zal drenken? Neen en nog eens neen! 

Kameraden, het is dus wel duidelijk, dat er een groot ver
band bestaat tussen de inhoud van Uw loonzakje en de Politiek, 
dat die beide onafscheidelijk zijn verbonden aan elkaar en daarom 
kunnen wij volmondig zeggen: Ja, de EVC doet aan politiek en zal 
zolang aan _politiek doen, tot de arbeiders eensgezind en in sa
menwerking met alle vredelievende arbeiders der gehele wereld 
de oorlog hebben uitgebannen en voor de arbeidersklasse een bete 
re en gelukkige toekomst hebben opgebouwd." 

Tijdens de hierop gehouden pauze werd gelegenheid gegeven 
tot het ste:len van schriftelijke en mondelinge vragen. 

Te Nieuw-Weerdinge en Roswinkel werd hiervan geen gebruik 
gemaakt. 

Te Emmer-Compascuum werd de vraag gesteld, hoe de niet sta
kende arbeiders op de beste w'�ze hun BLakeade kameraden konden 
steunen, daar de niet-stakenden er niet aan dachten ook het 
werk neer te leggen. Blokzijl �meid hierop een harstochtelijk be
roep op de niet-stakende arbeiders om het Sol-fonds te steunen 
daar dit de beste weg was hun stakende makkers in de strijd bij 
te staan. 

Vervolgens las Blokzijl nog een brief voor, die hij had ont
vangen van de luitenant H.J.Neuman, redacteur van een soldaten
blad, gelegerd té Pürwokerto-op Java. Deze brief was, volgens de 
inhoud, gezonden aan 20 vooraanstaande Nederlanders, die Indo
nesië en het Indonesische volk van eigen aanschouwing kenden en 
bevatte het verzoek een antwoord te geven op de volgende vraag: 

"Als U op Java in de scl4aduw van enige klapperbomen zoudt 
"staan en er kwam een Nederlandse patrouille met zware tred voor 
"bij, op een paar zeiltjes en wat stokken een gewonde makker met 
"zich voerende en één van die soldaten zou naar U toekomen en, 
"met een vaag gebaar naar achteren, aan U vragen: Wat he0 ft dit 
"alles nog voor zin?, wat zou U daarop dan ten antwoord geven"? 

Deze luitenant, aldus Blokzijl, is niet z9 nieuwsgierig naar 
m:ijn antwoord op die vrae,g, :maar met deze vraag vertolkt hjj,wat 
tienduizenden soldaten in Indonesië zich dagelijks afvragen: Wat 
heeft dit alles nog voor zin? Deze vraag waart als een schim op 
Java rond, gaat van dessa tot dessa, van kampong tot Xampong, 
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niet tastbaar en toch steeds aam·:ezig: y/at heeft dit alles nog 
voor zin? 

Mijn antwoord hierop zal zijn: Soldaat, dit alles heeft geen 
zin en heeft nog nooit zin gehad, omdat jullie niet voor de be
langen van het Nederlandse volk, voor de Nederlandse arbeiders 
hier zljn, zelfs niet voc,r de Nederlandse kapitalisten, want 
40 % vanhet Indonesische kapitaal is eigendom van Amerika en 
slechts 10 % van Nederland. En het heeft daarom vooral geen zin 
omdat jullie het Recht niet aan jullie kant hebben. Het Recht 
is aan de zijde van het Indonesische Volk en jullie zult deze 
strijd nooit kunnen winnen, omdat jullie strijden tegen een volk 
van 70 millioen mensen. Schiet er 10 millioen van dood, 60 mil
lioen zullen doorstrijden, maar dan liggen jullie allemaal al 
la,1s�begraven in de schaduw van die klapperpalmen. Zo ongeveer 
zal mijn antwoord zijn, zo besloot Blokzijl. 

Het gesprokene werd met aandacht gevolgd en zo nu en dan 
door een zwak applaus onderbroken. Er heerste over het alge
meen geen enthousiaste stellllPing en deze vergaderingen hadden 
ee� zeer rustig verloop. 

Einde. 
V\ ✓ 

/ 
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wel te 1UEUW-W];1"RDINGE op 30 Maart 1949, te EISUER-CO:MPASCUUM op 
31 Maart 1949 en te ROSWINKEL op 2 April 1949. 

Op deze àr1e vergaderingen werd het woord gevoerd door de 
landel�k voorzitter der EVC, BEREND ELOKZIJL, die speciaal voor 
het voeren van deze propaganda naar Drente was gekomen. 

l3LOKZI.lL hield op alle drie vergaderingen een nagenoeg gelijke 
rede, mei; dien verstande, 4at hij te Roswinkel, in verband met de 
geringe opkomst, een uittreksel uit deze rede gaf. 

De inhoud van deze r ede, dile werd aangekondigd onder te titel 
"Het loonzakje en de Politiek", was ongeveer al.s volgt: 

"Waarover spreken teganwoordig de arbeiders onder elkaar en 
in hun gezinnen? Waaruit bestaat het onderwerp ven al hun gesprek
ken? Uit de inhoud van hun loonzakje. Dat is voor de arbeiders het 
a,llervoornaamste, deze inhoud van het loonzakje. Hiervan hangt_ 
toch hun gehelé heet�.nnsmogelijkheid af. De inhoud van het loonzak
je bepaalt da m1.1.a tsollaµ�:elljke ·toestand in het arbeid-ersgezin • 

.Bn om deze inheud wordt thans etr�id gevoord door de veons.r* 
beiders. Wnnt dese inhoud ia erg klein, zo klein, dat het een on
mogel�kheid wordt, daa.rva.n een week rond te komen,l'Î en deze inhoud 
greigt thana nog kleiner gema&ikt te word.en. De arbeiders voeren 
geen strljd om de i1ü1oud van hun loonzakje zodanig op te voeren, 
dat zij daarvan ee.:n gedeel·te aohterui t kunnen leggen, in de hoop, 
zelf ook nog eens een klèin kapitalietje te worden, neen, zijn voe
ren strijd voor een behoorliJke bestaanszekerheid. 

Men hoort de laatste ttjd via pers en radio veel over zede1tjke 
normen en meneel.ijke persoonlijkheid. Maar wa.t bljjft er over van de 
menselijke persoonlijkheid van de arbeidersvrouw, als zij na.ar de 
bakker en de kruidenier moet gann an moet traohten te pof�en, oa� 
dat het loon van haar man niet groot genoeg is? En waar blijft de 
mensel�ke pereoonl:ijkheid van de veenarbeider, als �J weet, dat �un
vrouw el.ke week weer een knieval moot maken voor de bakker en de 
kruidenier en hen moet sm.eken hai:lr te leveren zonder direate beta
ling'? 

Door wie wordt nu de in.houd van ons loonzakje bepaald? Hangt 
dat nu ma.t>.r af van een toeva.llighlûd of is daarvoor een bepaalde 
oorzaak aan te wijzen? Dat bedrag waaruit de inhoud van ons loon
zakje bestaat is niet af"nankelijk van de goedgeefshQid van de werk
gever! Daarvoor z�jn andere gronden aan te wjjzen. 

Voor de oorlog waa dat betreltkelijk eenvoudig. Als men dan 
werkloos waa en men zoe.ht werk, dan kwam men bjj een werkgever. En 
dan vmren er twei:: mogelijkheüen. O:f die werkgever had een oollec
tieve arbeidsovere�nkomat, afgesloten tus.oen hem èn de werknemers
organisaties, of hij had dit niet. In h�t laatst6 geval moest men 
met deze werkgever eon accoord maken, aohriftelijkr,of mondeling, 
over het loon, da.t men daar zou verdienen. Was er wel een C.A.O. 
vastgesteld, dan stond daarin, wat een arbeider ten minste bij die 
werkge�er aoeet verdienen en was de werkgever verplioht, dit mi
nimum-loon te betalen, waarolj het hem volkomen vrij stond méêr te 
betalen, dit minimum-loon was aleuhts een bae1s. Er was een Colle
ge van Rijkabellri.doelaa1·s da.t, zoals de naam reeds zegt, bemiddelend 
optrad, als ez> moeil.;jkheden tussen werkgever en orgru-.ieaties ont
stonden bij het vaststellen van deze o.�.o.

�a da oorlog werd dit echter geheel anders. Er bestae.t �hans 
een loonstop in Nederland. Thans wordt vastgesteld, hoeveel elke 
arbeider maximaal me.g verdienen en deze maxima. worden vastgesteld 
door datzelfde College van Rijkabemidd.elaara, die nu dus een gehèe1 
andere taak hebben. Wel wordt ben advies gegeven door de Stichting 
van de .Arbeid, maar deze adviezen kruu:ien zij te:fzijde leggen of ter 
harte nemen, zoals zij zelf willen. Dit College bestaat uit ambte
naren, die hun opdrachten van de regering krljgen en dus is het de 
regering, die thans de lonen vaststelt. De regering bepaalt dus 
nu, hoeveel elke arbeider mag verdienen en dit wordt vastgelegd in 
contracten, medeondertekend door de bestuurders der Uniebonden. 
Deze bestuurders gaan dus a.ccoord met da lage lonen en eljn daarom 
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B� de aanvang der o�apagne 1949 in de veenbe
drijven in de gemeente Emmen ztjn �nige moeilijkheden ontstaan tus
sen enige verveners en de bij hen werkende arbeiders, bett•effende 
het loon, dat door deze veenarbeiders zou woz�den verdiend. D&ze 
verveners wil.den n.l. het loon ui tbè'talen, ioale dit in de Oollec
tiev-e (�rbeidsovereenkomst, afgesloten tussen de Stichting van de 
Arbeid en de verv�ne:rsorganitsa.ties en dat f ).- par 1000 geprodu
ceerde turven bedraagt, verho!,gd met f 0.25 per 1000 stuks voor 
bljzonder werk. De veenarbeiders wilden het loon, dat z� in de cam
pagne 1948 hadden verdiend, n.l. f 3.75 en f 4.- �er 1000 turven, 
ook in deze campagne ontvangen, zoals dit <>ok door de andere ver
venars werd uitbetaald. 

Daar voornoemde verveners zich aan het coptra.ot wilde houden 
en niet meer wilden uitbetalen dan f 3.25 per 1000 stuks, wa�rmede 
de arbeiders niet aocoord gingen, weigerden deze arbeiders Mj het 
begin dar camp6gne, op 29 Maart 1949, het werk te begirinen. 

lfüige werkgevers zijn inmiddels ref•da gezwicht vovr de eisen 
der arbeiders en hebben toegezegd hat loon var, 1948 te zullen uit
betalen, zodat de bij hen werkende veenarbeiders met de campagne
zijn begonnen.

Alleon de vervener A.V,b;LDKAMP, wonende Verlengde Va•,rt Zz te 
ERICA, gemeente EMMEN, weigert tot nu toe méér te betalen dan 
f 3.25 per 1000 stuke, zoda.t op zjjn veenderijen in het Weerdinger
erfach�idenveen, ge-meente Emmen, het werk nog niet ia begonnen. 
Hlerbjj Zljn 3 á 4 bam:erma.ohinea en ongeveer 50 veenarbeide:r·s be
trokken, gecrga.'1i�eerd bij het NVV, CNV en de J.NC en ongeorgani
seerd.en. 

Van -een staking kan hier dus niet worden ges_proken, daar de 
campagne nog niet was begonnen en deze arbeiders dus nog niet had
den gewerkt. 

In verband met vorenstaande wordt door de EVC echter een 
grootache•�vse actie gevoerd en worden àeze jaarlijks terugkerende 
moeilijkheden door hai�r Uitgebuit tot het voeren van zoveel mogelijk 
propaganda, waarbij zij het vo ratelt, alsof er massale stakingen
zijn uitgebroken als protest tegen loonsverlagingen. 

Hiertoe werden door de EVC in de gemeente Emmen een drietal 
openbare protestvergaderingen uitgeschreven voor veenarbeiders en 
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mede verantwoordel.ijk voor de onhoudbare toestanden in de arbei
dersgezinnen. 

De werkgevers zijn gebonden deze lonen uit te betalen en nie 
meer. Hiertoe heeft de z,egering haar dwangmiddelen, o.a. de Eoo
nomieche Recherche, die de werkgevers gaat bekeuren, als zlj meer 
betaler._. Maar de regering en de werkgevers zijn het roerend met 
elkaar eens. Als U bU Uw werkgever komt en zegt: nBaaa, er moet 
Zaterdag een rijksdanlder m�ér in mijn loon�a.kje, want ik kan niet 
meer rondkomen", dan zal de werkgever zeggen: ••wat, een rijkedaaJ. 
der? Kerel, dat is nog te weinig, er moest minstens vijf gulden 
meer in, Ina.Br ik mag niet, ik ben gebonden aan het maximua-loon" 
Bn als U dat «an gelooft en weegt:iat met de gedachte; "Jonge, wat 
heb ik toch eon goe.ie ba.r· s, hjj wil miJ wel graag meer geven, maar 
bij mag niet", dan staat die werkger U achterna te kljk�n en lacht 
je achter je rug hartelijk uit. 

Nu ie het echter zo, dat in de mee�te bedrtjven door de 
dwang van de arbeiders hogere lonen worden uitbetaald dan in de 
contra.eten atlint en door tle regering is vastgesteld. Zo is het 
ook hier in de venen. En dat wordt oogluikend toegestaan door de 
regering, omdat zij wel weet dat, als zij plotseling voor alle be
drijven het maximti.m-1.oon wil invoeren, zij op masaaal verzet 'V"an 
de arbeiderskla.sse zal stuiten. Nee, dao.rvoor is de regering te 
slim. Zo nu en dan wordt door haar een der werkgevers bekeurd 
voor het u.1 tèetalen van te hoge lonen • .Deze werkgever zal dan 
tegen zijn arbeider3 ze�eni "Jonge.na, ik ben gesnapt voor het 
betalen van te hoge lonen en moet een grote boete betalen. Nu 
durf ik ge.en. r1sioo meer te nemen er.t vanaf nu kan ik niet meer 
betalen dan het door de r·egering vastgestelde loon°, in de hoop, 
dat deze arbeidera er m(=w accoord gaan, wa.DTna dan andere bechij
ven zullen volgen. Dit ie niet anders äan �en grote comedie tus
sen regering en werkgevers. 

zo �aat het nu QOk bier in de veenatreken. Het ia niet zó, 
dat er een pf1�r vervene�s op e�n morgen met het verkeerde been 
uit bed zijn gestept en hebben gezegd: !Nu JJJ.oet het maar eens af
gelopen zijn, nu betanl ik niet méér dan het contractloonl" Nee, 
dat is in ovürleg gegaan :met alle ve:rvenera. Een paar proberen 
het en als hun dat gelukJ:ien zou, volgertp de a.t1deren één voor één. 
Daarom kunnen die arbeiders, die het oude loon van vorig Jaar 
wél uj.tbeteald kr1jgen, zioh niet afzijdig houden van hun stakende 
ka.L1e,•adén, omdat de�e de strijd niet alleen voor �ichzelf voeren, 
mae.r ook voor hun makkere, die nog niet behoeven tè staken. Elke 
strijd, die dool' eon groep a.rbeidera wordt gevoerd tegen loonsver
laging, is een strijd van de gehele ar'beideraklasi3e, omdat als 
4ên groep de strijd verliest en zich er bij neer moet leggen, de 
andere (s'1."'oepèn zullen vol.gen. Zoals nu. de ver,,aners proberen e-en 
klein gedeèlte de� arbeiders eerst de nek om te draaien en, ale 
hun dit ge1ukt is, we�r een ander gedeelte bü de nek zullen grij
pen, zo �al het ook ga.an met de andere arb�idera. Als de veenar
beiders deze loonsverlaging geslikt zullen hebben, zullen de 
bouwvakarbeiders, de textielarbeiders, de metaP.lbewerkers enz. 
volgen. 

Daarom is het zaak om 8S.IllOn te strijden om deze loonsverla
ging ongedaan te maken. En dit wil niet zeggen, dat nu die ar
beiders, die het oude loon wel uitbetaald krUgen, ook moeten 
gaan staken, neen, zij moeten zorgen, dat hun stakende makkers 
de strijd kunnen voeren door deze makkers moreel en fin&noieel 
te Erlieunen, door het 8olidari tei tsfonds der EVC in staat te etel
len de stakénde a.rbèiders een behoorlijke uitkering te garanderen, 
ook die makkers, die g0orianieeerd zijn in het NVV, CNV of niet 
georgani5eord �ljn. Want als het NVV en CNV hun stakingskassen 
niet zullen openen, dan zal. de h'VC ook deze werkers ondersteunen, 

Ma$?' waarom bepaalt de regering nu, dat de arbeide:es zulke 
lage lonen moeten verdienen? 

Om dat duideltjk te maken, zal ik U een voorbeeld geven. Er 
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wordt wel eens gezegd, dat het gfdbele NederJ.andae Volk uit 6�n 
groot gezin bestaat, eén gezin van 10 millioen zieltjes, met aan 
het hoofd de t"egc.8ring, die we als Va.der en Moeder tegelJjk kunnen 
beschouwen. Natuurlijk zijn er in <lit gezin de nodige stiefkindéren, 
maar daarover praten we niet. 

Naast din grote gezin wil ik nu stellen hem kleine gezin van 
een veenarbeider, man, vrouw en vier kinderen. 

Stel nu, dat in dit kl.eine gezin van die veenarbeider, week 
in week uit à.oor de vader f 40.- wordt thuisgebracht. Wat gebeurt 
er dan? Zodre. vader deze f 4:0.- op tafel legt, ga1 t moeder, de mi
nister van financi�n, haR.l' begroting van de volgende week opmaken 
op een blank strookje van de kr�nt. Z� aehrljft daar eerst de vaste 
uitgaven op, die elke w�ek weer terugkomen, zo�ls huur, contribu
tie, abonnemen� onz 6 Bet be&c.�ag dat de bakker en kru.idenier moeten 
hebben, weet �e �u onge\r�icr en wo:rdt d.�uronder gezet. :E'..n dan lcomt 
ze too aan de z.g.11 grota .1tukken11

• Vader moet nodig een nieuwe 
werkbroek hebben, de oude is reede �ovaA.k opgele.:pt, die lm.n niét 
meer m.:Je, het oudste k1r1d, df,:\t naar school gaat, komt geregeld 
met nat'te voeiïjos thuio t omctat het nodig eE-n p•-.far nieuwe schoen
tjes moet hebben enz. Als zij dat a.J..emaal hèef't opgéschrven en 
er een streep onder zet om het op te tellen, heeft ze al vttél meer 
dan f 40 ... ze komt ha��st a.en de f 60.- Dus er moet gesohr'apt wor
den want waar niet m�er is dan f 40.- kau niet f 45.- worden uit
gegeven. De nieuwe bi•oek van vader vel'dw1jnt, op de oude moet maar 
weer een lap, de nieu.we schoentj�a van Jantje gaan,! er ook af "die 
moet ma.ar weer met natte v-oatjea lopen. Zo g�1.�t �e door tot ze 
f 40.- ov�rhoudt. Ma:ir �tel nu e�ns, dat die vader tegen zijn vrouw 
zegt: 11Nu moet je er Oók nof :f 5 .- voor drank opze�1;en en Vle.t je 
er oolt van schrapt, die f 5 .- wil i.k or op houden en moe-ten ea: .. dus 
op blljven staantt, w�t wordt er dan over dall �ezin gezegd·? Er v,ro:rdt 
gezegd, dat dit geen goed gezin i1J, d�t die vader en moeder hun 
ver�ntwoo:r.de.ljjkheid voor hun kindl9ren niet begrijpen 1 er wordt 
scha.nae va.� deze vader en moeder geaprok�n. En da kinderen kijken 
verwijtend. naar ,rader en :moeder, als ze wéér met natte voeten îihui.s 
komenJ 

En nu. gaan we woer n�:t;r dat g1·ote gezin van 10 millioen zie;l-
tJes. Ook da-t ge�in ltloet rondkomen van etm beprNld bedrag, ons na
tion081 inkqmen. En ook daal� zjjn meer mansen dan mogeljjkheden. Ook 
daa.r wordt een begroting opgemnakt, niet o.:p de rand -van eon krant 
maar in dikke boekèn. Bn ook daar moet geschrapt worden • .En nu wil 
ik niet beweren, �at da':\X' f 5.- drankgeld opata�t voor de minister 
nee, ik zi� danr ieta véél ergers opsta/ID. Door staat een dageltik
se Uitga.vé op va.n f 5 millioen voor leger en vloot, voor de kolo
niale oorlos in l'.ndonesië. En wat e:c ook geacllra:pt wordt, die 5 
millioen blljft er o� staan. DU$ moetan de kindertjes van dat goote 
gezin ,- de arbeiders, met natte voetjes blijven lopen, in dit geval 
met klein loonzakjes. Want arbeiders, weet dit: de kosten van ie
ö.ere 11 ter be.Bzine, die in de bommenwer_pera boven Java wordt ver ... 
stookt, iedere bom, fü.e op Java valt" iedere mitra.1lleurstoot 1 at' 
gevuurd op de Indoneeisohe bevolking, worden betaald uit jullie 
loonzakjes. Ala vandaag de koloniale oorlog werd stopgez�t en die 
ui tge.ve van f 5 millioen pei• dag ten goede kwam aan de arbeiders, 
dan kon elk arbeideregezin e-en l.oonsverhoging krljgen VP..n f 20 .
per weûk, ing,'ïr nde a.s. Zaterdag. 

Daarom arbeiders is het onze taak al onze krachten aan te we 
den om de regering te dwingen de troepen uit Indonesië terug te 
halen, want deze kolonio.le oorlog is niet in het belang der arbei 
dere en d$.arom v,illen wij deze oorlog niet. 

De EVC wordt vee.k verweten dat zij aan politiek doet en dat d 
docr haar géorganisee�de $takingen een politieke achtergrond heb
ben. En da.'1.I'op zeggen wij: Ja, w1J doen aan politiek. Want, kamera
den, wij kunnen ons er niet mee afmaken door te zeggen: Ik dQe rrle 
aan politiek• want als jjJ je ni.et met de politiek bemoeit, dan be 
moeit de politiek zioh met jou! De loon- �n prljspolitiek van de 



• 

l 

-

- 5 

reger1ng ia oen onderdeel, en het voornarunste onderdeel, van de 
algemene regeringspolitiek en het is voor een arbeider niet an
dere mogelijk dan aa n politiek te doen. Als je vrouw tegen je 
zegt, dat zij van Jouw weekloon niet kan rondkomen, dan doet z� 
aan politiek. Als jul.lie onder elkaar over te lage lonen spreken 
doen Jul1ie aan politiek. Daarom io het niet mogelijk om niet aan 
politiek te doen. Dat d� EVC deze stakingen op beval van Moskou 
zou organiseren, zoals onze tegenstanders zeggen, is natuurlijk 
een belachelijkheid, die een ieder wet een beetje ge.zond verGtand 
kan begrijpen. Want wie stelt deze lage lonen vast en wie bepaalt 
da loonaverlaging€n dor arboidora? De EVC? Neen, de regering! 
Dus moet hot zo zijn, als tenminote dezo stakingen QP bevol van 
Moskou worden ui ""Jgevoerd, dat de regering ei:m verbinding heeft 
met Moskou en dat Sta.li:n Dreos dan o;pholt en zee;t: Zeg, hoe zit 
dat da�r in Nederland, ik heb da� csn paar �takingen nodig en 
dat Dreesp dan zegt: Hot komt in orde, ik zal wel. een paar :Loons 
verlagingen doorvoeren on dan heb je prompt steking! 

Kameraden, \'l'lj moeten bljjvo•1 0trijden tegen deze loonsverla
gingen en deze atr�d moet de basis ��n �0or eert 1oonsverhoging, 
want elke oent, die wjj de regering dwingen in onze loonzakjes te 
sto�pen, is een oent minder vonr de oorlo�nroering in IndonetiU, 
wa.ar'bij de arbeiders geen belang hebben. "1ant arbeiders, als ik 
U atuk voor stuk de vraag stel: waarvoor voodt U Uw jongen op, 
Uw jongen t die goed kan leren en Uw trots is ,en die U, als het 
mogelijk is, een beter bestaan wilt gevc!l da.'l Uzelf heeft, VOCäld1;

U die op om hem later in het veldgrijs ns>.ar de slagvelden van 
l·roropa te zie11 marcheren, wa.Pr hi,j met z5jn j ongo, warme bloed de
bodem zal drenken? Neen en nog e�ns n�en!

Kameraden, het is dus wel duidelijl{, dat sr een groot ver
band beo'taat tuaoen de inhoud van Uw loonzakje en de Politiek, 
dat die beide onafaoheidelijk zijn verbonden aan elkaar en daarom 
kunnen w5j volmondig zeggen; Ja, de EVC do<?t aa.n politiek en zal 
zolang aan politiek doen, tot de arbeiöers eensgezind en in sa
menwerking met alle vredelievende arbeiders d.sr gehele wereld 
ó.e oorlog hebbon ,u tgeba.nnen en voor de arbeidersklasse een bete 
re eri ge.luk.kige toekomst hebben opgebouwd." 

Tijdens de hierop gepouden �auze w�rd Eelegenheid gegeven 
tot het stellen van sohriftel�ke en mondolingg vragen. 

Te Nieuw-Weet>dinge en RosWinkel werd hiervan geen gebruik 
gemaakt. 

Te Tu'mmer-Compasouum wer·d de vraag gostald t hoe àe niet sta
kende arbeiders or, de beste wijze hun .s:take.ade kemeraden konde·n 
steun6n, daar dè niet-sta.kenden er ni�t aan dachten ook het 
werk n1::er te leggen. Blokzijl )!ileèd hierop een harstochtelijk be
roep op d� niet-stakénd� arbeiders om het Sol-fonds te eteunen 
da.ar dit de beste weg was hu..n stakende makJ�ers in de strijd bij 
te ata6•n. 

Vervolgens las Blokzijl nog een brief voer. die hij had ont
vangen van de luitenant H.J.Neuman, redacteur van een soldaten
blad, telegerd ta .Purwokerto op Javee neze brief was, volgens de 
inhoud, gezonden aan 20 voor-a.@.nstaande Ilederlandera, die Indo
nesië en het Indonesische volk vart eigen aanschouwing kenden en 
bevatte bet verzoek een antwo0rd te geven op de volgende vraag: 

t'-�ls U op Java. in de schaduw van en1go klapperbomen zoudt 
11 staan en er k\<11am e�n Nederlanáae pa·troiüJ.:.e met Z.\vare tred voor 
"b!J, O.P �en paar zeiltjes en wat stokl(en ebn gewonde makker met 
tt zieh voe:certde èfl één vo.n àie solde.ten zou ne.�r tî toekomen en, 
11met een va.�g geb�a.r naar achteren, aon U vragen: Wat he"lft dit 
"alles nog voor zin�t, wet zou U daarop dan ten antwoord geven"? 

Deze lllitenant, aldue .Blokzijl, is niet e9 nieuwsgierig naar 
mijn antvrooi•<l Ol) die vraag, ma� met deze vrw. ... g vertolkt h.Jj,wat 
tienduizenden �oldaten in Indonesië zich dagelijks afvragen: Wat 
heeft dit alJ.ea nog voor zin? Deze vraag we.art als een sohim op 
Java rond, gant vmi deasa tot dessa, van kampong tot pe.mpong, 
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niet tastbasr en toch steuds aanwezig: Wat heeft dit alles nog 
voor zin'? 

Mijn antwoord hierop ze.1 zjjn: Soldaat, dit alles heeft geen 
zin en heeft nog nooit zin gehad, omdat jullie niet voor de be
langen van het .Nederlandae volk, vo-or de Nederlandse arbeiders 
hier z�n, zelfa niet vor,r de ·Nederlandse ka.;pitalisten, want. 
40 % vanhet Indonesische kapitaal is eigendom vun .l\merika. en 
slechte 10 % van Nederland. En het heeft daarom vooral geen zin 
omäat ju.12-ie het Reoht niet aan jul 1.ie kant hebben. Het Reoht 
ia ar1n de z!.)de va."'1. het Indoneoi sohe Volk en jullie zult deze
atrijd nooit kunnen winnen, omdat jullie strjjden tegen eén volk 
van 70 millioen mensen. �ohiet ar 10 millioen van dood, 60 mil
lioen zullen dooretr�den, maar dan liggen jullie allem,��l al 
lag begraven in de schaduw vw1 cl.ie klapper_palmen. üO ongev·oor

zal mijn antwoord zjjn, zo besloot Blokzijl. 
Ilet gesprokene wa.rd met aandacht gevolgd en zo nu en. dan 

doo::,-• aan zw:ak appl..9,us onderbroken. };r ht r.rste over het alge
meun geen enthousiaste stemQing en deze vergaderingen hadden 
e
{

rl zeor rustig verJ.oo:p.
Einde. 

V 
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V. RD.3

U.J.Neuman. 

9 EHEI·M 

\' 

Mede te Uwer informatie moge ik U berichten,� 
dat de algemeen voorzitter der Eenheidsvakcentrale, 
Derend Blokzijl1 op een d.d. 31 Maart j.l. te Em
mer-Compascuum \gemeente Enn;:en) gehoUàen �rotest
vergadering voor veenarbeiders-een b�ief heeft 
voorgelezen, well{e hij van een �eker.e luitenant 
U.J .Ifiltrr..JAN redacteur van een solda·tenk:.'"ant, ge
legerd te f,Ul'wokerto (Java) zou hebben ontval-igen. 

Neuman zou een dergelijk schrijv�n tevens hebben 
gezonden aan een twintigtal vooraanstaande ?leder
landers, die geacht kunnen worden de toestanden 
onder de lndonesische bevolking juist te ktmnen 
beoordelen. · �

In bedoelde brief zou worden verzocht anti1oord 
te geven op de volgende vraag: ·· 

, "Als, U op Java in de schaduw van enige k1apper
"bomen zoudt staan en e,: Imam een J'loderlandse 
ttPatrouille met zuare tred voorbij 1 op een paar 
"zeil�jes en wat stokken, een gewonde makker met.
"zich voerende en een van die soldaten zou naar U 
"toekomen en ,met een gebaar naar achteren, aan U 
"vragen& 'Wat heeft dit voar zm,,1, 11at zou U daar:-

, "op dan ten antwoord geven?". 
' 

Volgens B.Blokzijl zouden dagelijks tienduizen-
den soldaten zich hetzelfde afvragen. en kon men· 
hierop slechts één antwoord geven, nl.: 0soldaat, 
dit alles heeft geen zin en· heet't nog nooit zin 
gehad*'. 

· Indien deze luitenant H.J.Neuman nerkelijk mocht
bestaan en U wellicht te zijnen aanzien mocht kunnen 
beschikken over nadere gegevens, zal ik het op·pr1js 
stellen, deze te vernemen.

Aan de Heer. 
Hoofd Af'd.3 B 
van de Génerale Staf 
te 
' s-;GRAVENHAGE 

HET HOOFD Vlill DE DIElTST, 
'f nan:ens deze: 

J'. .G.Cr,e.bbenèiam. 
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.II.J .U�tllllan 
, . 

Hiel.'rede rioge ik U mijn schrijven d.d. 5. tei 1949 no.;9573 
in herinnering brengen,' waarin ik U verzocht mij to nillen · 
doen inlichten mntrent luitenant H.J.ltau.oa,n • 

. , Gaarne zal ilc van U vernemen of U thans reeds over enige 
nadere gegevens dienaangaande beschikt. 

IIET l-IOOFD VAN DE DIENST, 
� namens deze, 

' , 

Aan de Heer Hoofd Sect!.e G.2.b.(nieuw) 
Hoofd.k\1al"tier ven do Generale Staf 
Prinses Julianakazerne 
·Ge I c;-GRAVENHAGE • 

' 

J'.G.Crabbcndain. 
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è Verbinding No. 94
No. ÎI./J o. D�tum,: 4 'A'pril 1949
Onderwerp: Staking in veenbedrijf. 
Sprekers: 

1 / (

8 �PR. 1949 Medewerkers: 
Zaalcapiciteit: 
Aanwezig: 

Datum ontvangstbericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar. 
Tevens bericht gezonden aan: de Procureur-Generaal, fgd. 

litie bij het Gerechtshof te 
Geen. 

Directeur van Po
Leeuwarden. 

Medewerkende instanties: 
Ondernomen actie: Geen. 

-

-

Op 29 Maart 1949 werd een begin van staking gemeld te 
Emmer-Erfscheidenveen. Het werkvolk van twee turfpersmachi
nes (ongeveer 30 arbeiders) wenste niet te werken voor het 
bij contract vastgestelde loon, doch verlangde het loon van 
verleden jaar te ontvangen. Voorgaande jaren werd door de 
verveners meer loon betaald dan bij contract was overeengeko
men. De E.v.a. trachtt�V.�t te buiten en schreef een
vergadering uit op 30 1�1949 in het café Beugeling te 
Emmer-Erfscheidenveen. Deze vergadering werd bezocht door 
ruim� personen en op die vergadering werd een z.g. s..,taä 
�ingscomité opgericht en werd aan de stakers (ook aan even
tueel niet bij de E.v.a. aangesloten veenarbeiders) een uit
kering toegezegd. Op 29 Maart 1949 werd tevens een staking 
gemeld in de veenderij van A. Veld.kamp te Nieuw-Weerdinge. 
Het bleek echter dat het pier betrof een verschil van mening 
tussen arbeiders en werkgever over het betalen van extra
loon voor , voor de arbeiders, zeer onvoordelig werk. Het 
werk op de turfpersmachines wordt per 1000 stuks gemaakte 
persturven betaald en aan het begin van bijna iedere campag
ne ontstaan er strubbelingen over die veenputten die om de 
een of andere reden moeilijk te verwerken zijn. Het is regel 
dat de vervener dan meer per 1000 stuks gemaakte persturven 
betaalt dan bij contract is overeengekomen, omdat anders de 
arbeiders geen behoorlijk weekloon kunnen verdienen. De be-
drijfsleider van de vervener Veldkamp verklaarde dat de eisen 
van de arbeiders redelijk waren en dat naar zijn mening de 
zaak met een paar dagen wel in orde zou zijn. Het betrof hier 
een 22-tal arbeiders. De E.v.a. trachtte echter ook dit ge
schil tot een staking aan te wakkeren, daarbij aangemoedigd 
door de districtsbestuurder van de C.P.N. W. Kremer te Em
mer-CompasCuum. Opmerkelifk -is in dit verband dat "De Waar
heid" van 29 Maart 1949 schrijft: "Stakingen in de Drentse 
venen breiden zich uit", terwijl er van een staking eigenlijk 
geen sprake was, doch slechts van een ieder voorjaar in het 
veenbedrijf voorkomende strubbeling. 

Op 30 Maart 1949 meldde "De Waarheid" dat de staking 
in het Roswinkelerveen met succes was bekroond. In het Ros
winkelerveen was echter van een staking niets bekend. 

Op de door de E.V.C. en C.P.N. belegde openbare verga
deringen op 30 Maart 1949 te Nieuw-Weerdinge, op 31 Maart 
1949 te Emmer-Erfscheidenveen en op 2 April 1949 te Roswin
kel, waar Berend Blokzijl, landelijk voorzitter van de E.v.a.

als spreker optrad, bleek wel zeer duidelijk dat de overgro-



te meerderheid van de veenarbeiders, die op die vergaderin
gen aanwezig waren, niets van een staking wilde- weten. 

Op Maandag, 4 April 1949, heeft het stakende personeel 
van één turf'persmachine te Emmer-Erfscheidenveen het werk 
hervat. Het personeel van de andere turfpersmachine te Emmer
Erfscheidenveen dat nog staakt zal op Dinsdag, 5 April 1949 
het werk hervatten. In feite behoort dan de"staking"weer tot 
het verleden. Wanordelijkheden hebben zich nergens voorgedaan. 
Voor ingewijden in het veenbedrijf is het wel duidelijk dat de 
E.v.a. en de C.P.N. de ieder voorjaar in het veenbedr:ijf voor
komende strubbelingen hebben willen benutten om zo mogelijk
een staking te forceren en in het dagblad "De Waarheid" re
clame te maken.

,. 
Einde. 
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No. &'il'i
Onderwer.i,, Steking 1n veonbadrijf. 

Sprekers, 

Datum; 4 April 1949 

Medewerkers, 
Zaalcapicitei t; = 
Aanwezig; 

Datum ontvangstbericht: 
Betrouwbaarhe•d berichtge�ert zeer betrouwbaar. 
Tev�ns bericht gezonden aans de .Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Po-

litie bij het Gerechtsnof te Leeuwarden. 
Medewez·kende instanties, Geen. 

Ondernomen actie; Geen. 
Op 29 Maart 1949 werd een begin van staking gemeld te 

Emmer-Ertscheidenveen. Het werkvolk ve.n twee turfpersmachi
nes (ongeveer ,;o arbeidero) wenste niet te werken voor het 
bij contract va.steeatelde loon, doch veli·langde het loon van 
verleden jaar te ontvangen. Voorgaande jaren werd door de 
verveners meor loon bétaald dan bij contract was overeengeko
men. De &.V.C. tracötte dit uit te buiten en schreef een 
vergadering uit op �O April 1949 in tiet café Beugeli.ng te 
Emmer-Ert"scneidenveen. Deze vergadering werd bezocht door 
ruim 30 personen en op die vergadering werd een e.g. at� 
kingsoomit, opgericht en werd aan de stakora (o�k aan even
tueel niet bij de E.V.c. aangesloten veenarbeiders) een uit
ke1·ing t3ee;ezegd. Qp 29 Maart 1949 werd tevens een staking 
gemeld in de veenderij van A. Veldkrunp te Nieuw-Weerdinge. 
Het bleek echten dab het hier betrof een verschil van meniJli 
tus.sen aJ."beiders en werkgever over het betalen van oxtra
loon voor• vo�x- de arbeiders, zeer onvoordelig werk. liet 
werk op de tur!persmacbines wordt per 1000 stuks gemaakte 
persturven betaald en aan het begin van bijna iedere campag
ne ontstaan er strubbelingen over die veenputten die om de 
een ot andere reden moeili;k te verwerken zij11. Bet is regel 
dat de vervener dan meer pet· 1000 stuks gemaakte persturven 
betaalt dan bij contra.et is overeenseko�en, o�dat anders de 
arbeiders geen behoorlijk weekloon kunnen verdienen. De be
dx·ijfsleider van de vorvener Veldkamp vcrklaorde dat de eisen 
van de ube1ders redelijk waren en dat na.ar z!�n mening de 
zaai met een paGr dagen wel in orde zou zijn. Het betrof hiez 
een 25-tal ar0eiders. De E.v.c. trachtte echter ook dit ge
echil tot een staking aan te wak.ke1·en, daarbij aangemoedigd 
door de diatrictab•atuurdar van de C.P.N. W. F.remer te BJn
m&r-Compascuum. Opme1kelijk is in dit verband dat 0De Waar
heid" van 29 Jenurt 1949 schrljf'ta "Stakingen :in de Drent;se 
venen breiden zich uit'1, terwijl er van een staking eigenlijk
geen sprake was, doch slechts van een ieder voorjaar in het 
veenbedrijf voorkomende strubbeling. 

Op 30 lA&art 1949 mel.dde "De Waarheid" dat de staking 
in het Roswink:elerveen met succes was bekroond. In h.et Roe
winkelex·veen was echter van een staking niets 'bekend. 

Op de doQr de E.V.c. en C.P.N. belegde openbare verga
deringen op 30 Maart 1949 te Nieuw-Weerdinge, op 31 Maart 
1949 te Emmer-l:,"rfscheidenveon en op 2 April 1949 te Ro�win• 
kel, waar Berend BlokzJjl, landelijk voorzi t1,er van de S. V .c,
�la opreker optrad, bleek wel zeer duidelijk dat de overgro• 



te meerderheid ven de veenarbeiders, die op die vergaderin
gen aanwezig waren. niets V$?1 een ettlking wilde,! weten. 

Op Maande.�, 4 April 1949, heeft het stakende personeel 
van fin turfper,macbine te Emtaer-Erfscheidenveen het werk 
hervat. l,et personeel van de andere tur.rpersmEJch1ne te F..mmer
Erfscbeidenveen dat nos ataakt zal op Dinsdag, 5 April 1949 
het werk hervatten. 14 feite behoort dan de"ato.king"weer tot 
het verleden. Wanordeltkbeden hebben ziob nergens voorgedaan 
Voor inge\�den in het vee.nbedrijf ia het wel duidelJjk dat de 
E.v.a. en de c.P.N. de ieder voorjaar in het veenbedrlj� voor•
komende strubbelingen heoben willen benutten om zo mogelijk
eon staking te foreeren en in het dagblad "'De W-aarheid1

' re-

fh 
Einde. 

Y
J "

elame te maken.



Pamflet, op zaterdag, 2 April 1949, te Nieuw-\leerdinge onder de veenarbeiders verspreid
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ACTIE VOOR DE LONEN 
WEG DE 

HET contract voor de veenarbeiders is
in samenwedting niet de bestuui·ders 

van de Uniebonden en weI'kgevers i,n het 
veen-bedrijf weer voor een jaar verlengd. 
Dit contract, dat voor het eerst werd s�
mengesteld voor het veenseizoen 1947-
1948, is in Maart 1948 verlengd voor een 
jaar. Ook nu weer in 1949 wordt het voor 
een jaar verlengd. Dit cöntract is ener
zijds aangegaan door de Federatie van 
Nederlandse Vervenersbonden, waar al
leen de werkelijk grote verveners bij aan
gesloten zijn, en van welke federatie de 
kleine vexveners niets ,villen weten, en 
anderzijds door die organisaties van werk
nemers, die gezamenlijk de zgn. ,,Unie" 
vormen. 
Dit contract..h:eeft'...v.<1A,.af..h.et...!pegin,__gee,n 
reël.e beteken.is gehad, althans niet voor 
wat betreft de lonen. Wél!Il.t vanaf de ·eer
ste week, dat dit contract in werking trad, 
hebben de verveners -zich niet k-1.l!Illlen 
houden aan de door hen zelf opgestelde 
loonovereenkomst, mede door het eens
gezinde optreden van de veenar,beiders. 
Het contract, dat in 1947 werd aangeno
men door de Uniebestuurders, en dat nu 
voor de derde maal verlengd às, is geen 
contract, waarvan gezegd kan wor.den, dát 
de arbeiders georganiseerd in een van die 
Unieoonden, daar enige zeggenschap in 
hebben gehad. Zeker er zijn wel verga
deringen ,geweest, waarin deze arbeiders 
een en ander '.hebben kunnen zeggen, 
doch het beleggen van deze vergaderin
gen was niets dan comedie. Tunmers, de 
bestw--en van de Uniebonden die door 
dik en dun de voor de ar.beide;s zo ramp
zalige loonpolitiek van de regering onder
steunen, hepben nooit het ernstige voor
nemen gehad de v•erlangens van de arbei
ders· betreffende hun lonen bij de werk
gevers met kracht te veroedigen. 
Dit is nog kort geleden treffend bewezen. 
In Weerdinge is enige wekien ,geleden een 
vergadering geweest, waar de besturen 
van de Dniebonden het contract met hun 
leden zouden 1bespreken. IDoch voor de 
aanvang van de vergadering stond de me
dedeling al in de kranten, dat het con
tract _in overeenstemming met de werk
gevers en het College van Rijksbemidde
laars, was goedgekeurd. 

U N I E.- C.A. 0. 

Het bestaan van dit contract eyn 
voortdurende bedreiging van de 

lonen der v:eenarbeiders 

DAT de eetste jai·en hogere lonen wer
.. den uitbetaald dan het contract voor

schreef, o, dat wisten de besturen van de 
Uniebonden ook wel, doch de !hoge win
sten van de verveners maakten het !Iliet 
noodza:k:elijk daar streng .op te letten. iHoe 
meer turf er op de markt gebracht kon 
worden, hoe meer winsten in het laadje 
van de verveners vloeiden. Doch men 
moest wat achter de hand hebben en 
daarom: werd in 1947 al een contract sa
mengesteld, dat gebruikt zou kunnen wor
�n als het de heren werkgevers nuttig 
vóu.ikwam. 
Dit jaar schijnt het moment te -z.i.jn aan
gebroken, waarin de verveners voor het 
eerst sinds het bestaan van dit contract, 
de lonen in dit contract genoemd, willen 
uitbetalen. 
Zij !hopen daa1·in te slagen, want de ar
beide,rs is altijd gezegd, dat zij "zwarté"
lonen verdienen en dat zij eigenlij-k niet 
meer mochten verdienen, dan het loon, 
omsch1·even in het contract. Het is dus 
altijd maar e-en ,,goedheid" van de ver
veners geweest, dat zif meer ibetaald b.1,�b
ben. 
Deze opvatting is echter vals. Deze con
tractlonen kunnen wij ·beter "de gecontrac
teerde ru:moede" noem.en. Geen enkele 
veenarbeider kan leven van deze contract
lonen. In 1947 niet doch in 1949 hel�
maal :niet. In de a:figelopen ja.ren zijn de 
prijzen van de levensmiddelen geyveldig 
gestegen en ook al heeft e'en veenarbei
der een stukje grond waarop hij wat 
aai·dappelen kan verbouwen, leven van 
het contrad"loon" ·bète:kent bittere . ar
moede. 
De bedreiging van het weer verlengde 
contract zullen de veeparbeiders dus goed 
dienen- te ibegrijpen. Dat ,betekent, dat de 
veenarbe,iders niet bereid kunnen zijn 

· voor minder dan de tot ,nu toe geldende
lonen te .gaan werken.
De door ae B.L.Z. gestelde lonen komen
overeen met de minimumlonen, die het
vorige jaar werden uitbetaald. Als wij

-

weten, dat de prijzen van de eerste le
vensbehoeften in het afgelopen jaar aan
zienlijk a;ijn gestegen, dan zal het duide
lijk zijn, dat geen veenarbeider bereid is 
voor minder dan het vorige jaar ver
é:llend werd te -gaan werken. 
Integendeel, er zijn reeds verschiNende 
groepen van arbeiders, die door hun 
krachtig optreden meer ,verdienen. 
De zwarte armoede, die de veenarbeiders 
in de vooroorlogse jaren ,hebben gekend, 
wensen zij niet meer terug en met vast
beradenheid zullen zij zieh verzefüm te
gen elke loonsverlaging. 
Niet de lonen om.laag, doch omhoog! 

Reeds zijn et staklngen in het 
veenbedrijf ui�gebroken 

D
E .eerste staking brak:.wtJ.n N. Weer

dinge, waar een verveîier probeerde 
de le:nea,-m..,.,Ja.et..c0ntract genoemd, uit te 
betalen. De tien !hierbij 1betrokken arbei
ders weigerden eensgezind dit te aanvaar
d-en en de vervener 'koos eiel"ell voor zijn 
gelä. De korte staking werd met volledig 
succes bekroond. 

GEWONNEN 

STAKINGEN 

Q
!E actie van de arbeiders, werk-

zaam hij de verveners Ringers

te Roswinjkelerveeil en Nanninga &

Witteveen te Emmercompascuum is 

met een volledige overw:inning be• 

kroond. Ook de arbeiders, werk

zaam bij de vervener D. Neef te Nw.

Weerdinge hebben na een strijd 

van enkele dagen een groot succes 

g�boekt. 
Deze overwinningen garanderen, dat 

ook de andere stakingen tot een 

goed einde zullen worden gebracht. 

Geen enkele veenarbeider mag en 

zal genoegen nemen met opgelegde

loonsverlagingen. 

•
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NIEUWE STAKINGEN - BREKEN UIT 
HIET. verzet van de- wer-k�rs tegen de

aanval op hun lonen neemt hand 
over hand toe. Zowel in) Roswinkel, Em
mer Edscheidenveen als in Nw. Weerdin
ge en Barger-Compas leggen de! veenar
beiders het werk neer. 
Het aantal stakers bedraagt momenteel 
ohgeveer 120 man, welke verdeeld zijn 
over 14 ploegen. Helt groeiende verzet 
toont aan. dat de arbeiders niet bereid 
zijn dé loonsveriagmgen te slikken. 
Reeds zijn er .in Emmer Erfsehe!idenveen 
en N;w Weerdinge commissies gevormd, 
welke samengesteld zijn uit leden van 
het N.V.V., de E.V.C. en uit ongeorgani
seerden. De1:gel.ijke commissIBIS dienen in 
de gehe1e veenstreek te woi-den gevormd, 
teneinde de stl'ijd in eenheid en daardoor 
met succes te voeren. 
In gesloten êenheid hebben de velen-ar
beiders de gemeenschappelijke taak op 
hunj schouders genomen d� strijd tot 
een succesvol �de te brengen. 

Door de handen ineen te slaan, 

kan elke loonsverlaging worqe"n 

afgeslagen. 

O
VERAL waar ..de -arbeiders zich niet
I�ten scheiden, is h.et mogelijk suc

cessen te bei-e�en. Zo ook bij de veen
arbeiders. 
Be S{;'he'idmgs:lijn �loopt niet tussen de 
organisaties van de ·ai-beiders, doch de 
scheidingslijn loopt tussen de werkgevers 
en werJrnemers. Dat betekent, dat de 
V.€ena11beiders allen gezamenlijk één be
lang hebben en dat is het afslaan van 
elke-· l-00nsverlag'ing en de strijd aan
ibm:den v9or ·loonsverhoging. Daarom 
moeten de NVV-ers, de iElVC-ers, de Ka
tholiek eil Christelijk geor,ganise·erde ar
beiders tezamen actie-eomité's vormen, 
i!n navolging van hun reeds in de strijd 
staande makkers. 
Wanneer de anbeiders, die straks d-e tud 
zuHen moeten maken, g�namenlijk hU!11 
looneisen stellen, zullen ook de grote 
verveners, als A. -V eldkamp, er toe over 
moeten gáan te voldoen aan de eisen 
van de arbeiders, qok al weigeren deze 
ver,veners NU nog zo hardne!kikig. 

De strijdende Veenarbeiders 

behoeven niet te vrezen, dat hun 

nu nog werkloze kameraden hun 

arbeid zullen overnemen. 

DE werkloosheid is in de veenstreken
g,roter · dan het voTige jaar. Daarop 

specmleren ook de verveners. Zij liopen, · 
dat als de arbeiders voor hun rechtvaar
dige irooneisen in staking gaan, dat de 
nu no.g werkloze a11beid-ers de p1aats zul
len innemen van •hun stakende kame
raden. 

• 

PROVOCATIE 

TO'FiN .de ai,beiders v.an de verve
ner A. Veldkamp te Nw. Weer

dinge Woensdagmorgen om 7 uur 
,bijeenkwamen was er, ondanks het 
vrege uur ree.els een politie-macht 
op de been. Hierover ontstond een 
grote veronttwaardiging 1bij< die• be
trokken arbeiders. Zij zien dit ver
schijnsel als een eerste provocatie, 
-die dank zij het vastberaden optre
den van de stak.ers geen ander ge
-volg !heeft -gelhad dan een verster
king van hun wil, niet eerder aan 
het werk te .gaan of de aangezegde 
oonsverlaging ·moet we€.'I.· ingetrok
ken zijn. 

Wij zijn er echter zeker van, dat geen 
varn de werkloze al'beiders als onder
kruiper .zal willen opt!reden. 
Neen, zij �en zeel' zeker hun staken
de kameraden eerder krachtig onder
steunen in ihun_ strijd, dan hen in de rug 
aan te valilen. ff)e werkloze air;beider zal 
begrijpen, dat de stakende kameraad ook 
vo0r ihem strijdt, want als de werkende 
veenarbéider zijn strijd niet win.t, zal 
de positie <van de werkloze� arbeider 
ook slec'ht-er wonden. 
Alle ru.ibe.iders hebben gezamenlijk één 
be1ang en dat -is te strijden tegen de <loor 
de bazen en de Unie-bestuurders opge
legde verslechteringen. 
De werkloze ar.beider kan straks werken 
en dan ook geplaatst worden voor loons
verlaging. llnctien hij dan ook gedwongen 
wordt te strijden, zal ook hij verwachteu", 
dat an-d-ere a11bei-der-s hepi zullen onder
st-eunen in zijn strijd. 
Arbeiders, laat u nooit en te nimmer te
gen elkaar uitspelen! 

De B.L.Z. heeft reeds enige tijd 

geleden nieuwe looneisen bij de 

verveners ingediend.-

D
E Bond van Land- en Zuivelanbei
ders, aangesloten -bij de EVC, waar

in grote ·groepen van veemu,beiders zijn 
georganiseerd, heeft geruime ,tijd ge
leden loonvoorstellen iî).gediend lbij de 
Vervenersbond, die meer aangepast zijn 
-bij het huidige prijspeil. De Bond evan 
Verveners vond het echter de moeite 
n:iet waard ihier-0ever met het bestuur van 

'de ·BLZ te spreken. !Het ·bestuur van 
de V-ervenersbond wijst dus deze foon-
voorste1len af. 
Het is echte1· goed, dat de atbeiders 
weten, welke �oaneisen door de BLZ 
gesteld zijn. 
De BLZ '.heeft als uurloon geëist: 
1. Voor :aJ.'beiders tot 18 jaar: 80 et. per

uur 1(het contractloon 'van de Urnie
bonden is 50 et. per uur).

2. Voor- a.nbeiders ouder dan 18 jaar:
90 et. per ,u.ur (het contractloon van
de Unieibonden is 70 et. per uur).

Verder heeft de BLZ geëist: 
Voor de 1000 stuks persturf, gesteM in 
het sla-g, op het hoge f 4.- en in het 
lage f 3.75 (in het contract van de Unie
bonden f 3.-), 
Dït alles geldt voor normaal veen. Het 
spreekt vanzelf, dat in abnonnaal veen 
de lonen en tarieven hoger moeten liggen. 
Wij wijzen er echter met na.drt.ik op, 
dat deze voorgestelde lonen $lechts mi� 
nimum-lonen zijn. 

OPGELET! 

ARBEIDIERS, 
0

wanneer gij het werk
� neerlegt, meldt dit dan direct aan
het ,bestuur van ,u;w pliaats. 
W ann-eer gij gedwongen wordt door de 
halsstarrige '.houding van de vervener, 
waarbij gij werkt, om het werk neet te 
leggen, voomt -dan onmiddellijk een ·co
mi:t,é van die arbeiders, die -betroikken 
zijn ·bij deze staking én meldt dit direc-t 
aan het besttiiur van de BLZ in uw 
plaats. 
Door diirect een sterk front te vormen 
van alle veenaribeiders, zaiI het succes 
niet J.ang op zich laten wachten. 
Geen cent minder dan het vorige jaar 
is verdiend! 
In eensgezindheid zijn de arbeiders fu 
staat elke verslechtering af te slaan! 
Leve de strijd van de, veenarbeiders! 

STEUNT DE STAKERS! 
De �takende veienarbeiders organiseren · 
hun eigen steuninzameling. Zij rekenen 

-erop, dat aJle bewoners van de veenstreek
naar vermogen op de steunlijsten deir 

veenstakers zullen intekenen: 
De ar.beiders strijden tegen verlaging 
van ,hun fonen, STEUNT H!EN DAN OOK 
FINANIC'IElEL IN DEZE S'ffi:FJD! 

MIDDENSTANDERS 
Gij , winkeliers, handwerkslieden, 
kleine zelfstandigen, voelt evenals 
de loonarbeiders de druk ener re
actionarre politiek. 
Uw .bestaan, uw wehaart, wordt 
bedreigd cfoor de lage lonen, die 
de regering ren de grote onderne
mers aan- de aroeiders willen op
leggen. 
De strijd tegen lóonsverla,ging is 
ook uw belang. 
Uw winkelbel staat stil, als de 
veenarbeiders -weinig verdienen! 
WEEST S011IDAIR MET 
DE-STJ;tIJD DER ARBEIDERS! 
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bij toe1rnnien een uittreksel uit een 

rapport, opgen,r.><tlr:t doo:r 7.., betreffen. 

de s tRkineen on<'ler de ve9nA.rbeiflers. 
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ken.nis l<°OJ:!len
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zal ik U hiervq,n op de 

hooete stellen. 
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VEILIGlIErDSRAProRT. 

BERICET. 

No. 1. 

Datum van het bericht: .31 Maart 1949.

Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: eigen personeel. 

betrour,baar. 
Betrouwbaarheid van berichtgever: 
Betrol.n'1baarheid van het bericht: 
weike acties zijn ondernomen: 

Met welke instanties wordt samenge
werkt: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.IERICHr. 

'7p:LvdE 
Coll.:t:f 

Op Dinsdag 29 Maart 1949 zijn onder de veenarbeiders in de gehele ge
meente 12nm.en" anvattende de plaatsen, Nieuw-Weerdinge, Roswinkel, Barger-COlll
pascuum en F«nmer-Compascuum" stakingen uitgebroken. Het betreft hier de ar
beiders werkzaam op de persmachines. 

De staking verloopt tot op heden echter erg rustig, alhoewel verschil
lende personen van de c.P.N. en E.V .c. waarvan mij de namen onbekend zijn 
proberen an al de veenarbeiders er bij te betrekken. 

Het is wel bekend d!:lt lang niet alle arbeiders werkzaam op de turf
persmachines het ,werk hebben neergelegd, zodat verschillende persnaohines 
nog draaien. Onge-veer een 10-tal turfpersmachines staat stil" wat vergeleken 
bij het grote aantal zeer wein ig is. 

De oorzaak moet hier gezocht worden in de lonen. 
Een n ader aanvullend rapport zal door mij worden opgemaakt over het 

verloop van de stakingen, daar er wel verschillende vergaderingen zulleq 
worden gehouden, terv,ijl door mij eveneens in het veen gecontroleerd zal 
worden hoe het precies met de stakingen gesteld is. 
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· In aansluitu(g' � brl�f Li tt. H 35
Geheim/Gr.V.D. 596/49 van G.M. dd. 27 April 
1949, met een bijlage, onderwerp als in mar
gina, moge ik U hierbij doen toekomen een 
tweetal uittreksels uit rapporten, opgemaakt 
door Z, met 2 bijle.gen, betrekking hebbende 
op de stakingen in de veenbedrijven in 
Drente. 

S.T. 

coll� 

AAN: c.v.D. 
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No. 3

UITTREKSEL 

VEILIGBEIDSRA.JPORT. 

BERICHT. 

Datum van het bericht: 13 April 1949. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: 
Betrouwbaarheid van het bericht: be trouwb, -�ar. 
Welke�ctie•s zijn ondernomen: ------

BERICHT: 

• 

-

typ: vdb. 
coll: f"_,,,, 

,, 

Naar aanleiding van rapport no. 2 betreffende de stakin
gen in het veenbedrijf, kan momenteel bericht worden, dat deze 
vrijwel geeindigd zijn. 

Te Roswinkel, Nw-1i1Jeerdinge en Emmer,Compascuum is de 
staking met een enkele uitzondering geeindigd, dPar tussen de 
verveners en de arbeiders overeenstemming is bereikt over de 
lonen. 

In Barger-Co'npascuum wordt echter nog gestaakt in de 
veenbedrijven. 

Het is niet uitgesloten, dat deze stakingen zich'ver
pla.atsen van Barger-Compascuum, naar Bwartemeer en Oud- en 
Nieuw-Schone beek. 

De G.V.D.o.o. zijn ter plaatse reeds door mij ingelicht. 
Door c.P.N. en E.V.C. wordt onder de veenarbeiders 

actie gevoerd. 
Dat de verveners niet meer loon Wilden uitbetalen aan 

de arbeiders, dan volgens contract, vloeit voort •uit het vol-
gende. 

Gedurende de bezettingstijd en kort ne de bevrijding 
was er gezien de kolenproductie een grote vraag naar turf. 

Hierdoor werd er door dè verveners en als gevolg hiervan 
door de arbeiders grof geld verdiend en aangezien momenteel 
de kolenproductie iets verbeterd is en hierdoor de vraag naar 
turf minder groot is, zijn er over het seizoeh 1948 honderden 
hopen turf in het veen blijven staan. 

Thans beroepen de verveners zich op het bestaande loon
contract. 

Dit is wel de hoofdzaak waarom er werd gestaakt en de 
C.P.N. (E.V.C.) tracht hier natuurlijk munt uit te slaan.

Ondanks de stakingen, is alles rustig verlopen. 
Vernielingen aan turfpersmachines, het in brand sGeken 

van de Gurfhopen alsmede het houden van demonstaties is tot 
op heden niet voorgevallen. 

Een aanvullend rapport zal nog worden gemaakt, wanneer 
stakingen geheel geeindigd zijn. 

Als bijlage gaat hierbij het 2e bulletin van de B.L.Z . 
(E.V.C.) uiG Groningen. 

\ 
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.,_, UITTREKSEL 

VEILIGHEIDSRAPPORT . 

BERICHT. 

No: 2 .  

Datum van berj_cht: 7 April 1949. 
Rapporteur: 
Betrouwbaarheid van de berichtgever: ----
Betrouwbaarheid van het bericht: Betrouwbaar. 
Welke actie 1 s zijn ondernomen: --------

BERICHT: 

• 

--

Naar aanleiding van rapport no. 1. betreffende de stakingen 
in de veenbedri jven te Nw- V-eerdinge, Roswinkel, Emmer-Compascuum 
en Barger-Compascuum, moge ik U het volgende berichten: 

Op Woensdag, 30 Maart 1949, ongeveer 20 uur werd in de zaal 
van de Heer Beugeling te Emmer-Erfscheidenveen een vergadering ge
houden in verband met de stakingen in het Yeenbedri jf op voren-
genoemde plaatsen. 

Deze vergadering werd door mij bezocht. 
Het geheel stond onder leiding van de Heer Bonne KRETulER, 

wonende Moorweide 7 te Emmer-Compascuum, tevens lid der C.P.N. 
bijgestaan door de Heer KLOK der E.v.c. uit Groningen. 

De opkomst was echter zeer gering. 
Nog geen 50 personen waren er OD de vergadering aanwezigen 

dan nog merendeels personen die behoren tot het minste soort 
uit de arbeidersklasse. 

Het besprokene ging hoofdzakelijk over de lonen. 
Er wer�te weinig loon verdiend . 
Verder werd er op aangedrongen ook de niet stakers aan te 

zetten, zonodig te dWingen, het werk neer te leggen. 
De stakers werd aangeraden het werk niet te hervatten, doch 

onder alle omstandigheden door te zetten, terWijl hen dan via een 
centraal punt van geld zou worden voorzien. 

Er was onder de arbeiders echter niet veel lust om te staken. 
Bovendien bevinden zich onder de stakers ook personen, die 

niet wilden staken, doch, noodgedwongen het werk neer moes ten 
leggen, aangezien zij niet met een onvoldoende bezetting de turf
persmachine aan het draaien kunnen houden. 

Onder de niet-stakers zijn personen, waarvan mij bekend is 
dat zij lid z.áijn der C.P.N., die niet wilden staken onder de 
huidige omstandigheden. 

Wel waren zij voorstander van een hoger loon en er kon vol
gens hen ook wel over gepreat worden, doch in ieder geval niet 
d.irec t het werk neerleggen. 

Op Donderdag 31 Maart 1949 werd er wederom een bijeenkomst 
gehouden in de zaal van vorengenoemde caféhouder, waar als spre
ker optrad de Heer B. BLOKZIJL. 

Ook deze persoon sprak over te lage lonen, terwijl hij bo
vé'dien de arbeiders aanspoorde eensgezind te blijven staken, tot 
betere lonen zouden worden uitbetaald door de verveners. 

Ondanks, dat de arbeiders worden aa..�gespoord om te blijven 
staken, blijft het rus tig, terwijl enkele ploegen reeds weer aan 



typ: vdb. 
coll:� 

---

-
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het werk zijn gegaan, nadat zij meer loon krijgen uitbetaald 
door de verven ers. 

Ook de n iet-stakers worden door de sta.kers met rust gelaten. 
Een aanvullend rapport zal door mij raoporteur worden op

gemaakt over het verdere verloop van de .stakingen, terwij l  een 
bulletin van a.e B.L. z. (E.V. c.) Wes tersingel 41+ te Gron ingen 
hierbij g:;:,at. 
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Buîleti�r•1Via:n .éde B.L.Z. (E.V.C.) ·westersingel 44 . Groningen. Telefoon 29653
- • ·  

, .  1 ; "'"' {!' 

p.:��:·��.rste aanval afgeslagen 
J
N f.W, ee\;>te· �9pe�: schrev,en wij, dat Uni-ebestw;,en geven aan de 1oonpolitiek
, de J�na_r"J?

1
��<;� �een_ genoegen zou- van de regering, Hij :heeft daarmede het • 

den ne�en met a� lonen; die waren vast- algemene arbeidersbelang gediend. Ge w O D Il e Il S t a k ID ge D
g;�Ie�,i

'-
11]-, f1e <?-RN4euw. yerlengde C.A.0., 

die � ,&�rleg,, ��t d� Unie1besturen en IN DEZE STAKING HEBBEN DE MELDDEN wij de vo�e week
de 1ei'yiw�á!?-onden tot stand was geko- ARBEIDERS ZICH NIET LATEN de eerste successen, thans is 
:uren. SCHEIDEN • dit aantal in grote mate gestegen. 
De gehe.w�is;:�.� de afgel0-pen week In het Ro.swinkelerveen zijn alle 
heb�,!l,QDS in hi;t gelijk gesteld. W

ANNEER de arbeiders niet in strljd stakingen, welke slechts een paar 

De arbeiders :hebben_ -liet- resultaat van stali!J., slagen de Uni�bestuurders er dagen geduurd hebben, met succes 

het ov€1·leg tussen de :Uniebe.stuurders en over het a1gemeen beter in om twee- beëindigd. 

<l_e Vervenersba;n<l�fülliet erkend.· dracht te zaaien onder de arbeiders. Zij De ameiders werkzaam bij de ver- ; 

Q ;k d v b · ,. komen met 1leugen:s en verdachtmakingen, veners Blik en- Veenhoven hebben 
"0�11, et'f- e:/!]fr ,E:�j•er heeft nu in de prak- die ,aericht ZJJ"n -�""""n de �.,,be1'ders. 0�1

- n-n een door hen g..;iiaende WJJ··ze 
tîJk meelemàakt, W'at :het "po,sitieve vak- "' "'-6'-" =· "'-"- -,- .,.,.., 

,b,ew-èglngswèrk'' van de Uniebestuurders tijdens de stakingen gaan de Uniebestuur- volledig succes behaald. Na een 
�tej?'ènt. JLóqnsve�gin'g! . ders voort met verwarring te 1brengen on� korte staking bij de vervener E. 
D' · t,•r,- ..,__ r., 1 der de arbeiders. . Haak te Emmer-Compascuum is 

e V�r;ve��r�: . .\l-!=',boé. 'n Jh,j;!t dit jalir ,gepro-
b 7 .a ,;1, ·, · Verschillende dagbladen vullen hun ko- • eveneens volledig suèces verkre-

fe.i?,:t,.0� _hft e,ep.s?ezind optreden van ,lommen met aanvallen en verdac'htma- gen. Hetzelfde kunnen we mede-<\e

s1

<lf1.f!4t1f lieeft deze eerst� aanval af- kingen tegen de stakende arbeiders. delen van de stakingen bij de ver-
ge a�v, · XFH?'.,el .1v�al :met: -groot. suc- veuers H. de Vries Emmer-Erf-
� Jt Io��p. l.µi �rt, vovg� Jaar woi'den Doel). gedurende een staking hebben zij scheide1.1Veen en H. 'Kuipers, Em-
oo· wt ja�r ,}:>!jlnf 0Veral weer ,betB;ald. w._einig_ of geen succes. Gedurende een mer-Erfscheiderveen, die beide -met .
Dit · ,-.k1-� ,,.,,,,f ;i..et'' lta t h t sta'kina zien de arbeider� tbeter un.e Ï:un 

1 Miv.f�'1�r �,rtt resu a - van e --.. "" .. � 01 volledig succes ZJJ··n beëindigd, De
o:1re.-Iea. "·-- -tY • -1,., ,.,.. d d belangen tbehartigt. Gedurende een sta-::.r .. _., .;."�ep Luµ.1e...,�.,.uur ers en e vervener J. Dijkstra, Emmer-Erf-
�erYM��bonq�I}1i-.Neen! Dit r-esu,liaat is k.ing groeit de saamhorigheid. s�heiderveen, heeft de in staking 
brre� <lo,9.r;da.!i de. �4�ders gezamenlijk Ook bij deze stakingen van veenarbeiders zijnde �gelders een verhoogd aan-
hft �?!.�!l-l\.il?-.EJ"bben gehanteerd en zij)l N.V.V.-ers, Chr�telijk georgillli5eer- bod gedaan.
npg f9êÄ�r�n . .Pt .. �a1füeiders .hebben den en in de E.V.C. georganiseerden be-
nfet gestaakt óm.!Je. s1;akim .. Zij ·he'l?ben trok'ken. Deze kameraden heHben elkaar 
ni�_g$l,,!,_a�J, -2:md��taken zo'n ,pl-ezieri� gevo�den in de strij�. 
wel"K ,JS. . De •Plaatselijke .actiecomité's, die gevormd 
De Veenru·b�ûêfs zijn: gedwongen te sta- zijn, bestaan uit kameraden uit deze drie 
k��tWP � <mgf�-Ollg_.eJF loonsverlaging af vakorganisaties en ·ook uit ongeorgani
t1::,,§llrum, Dppr(d.��-�t13'k.in,g zorgen zij, dat seerden. Deze kameraden leiden de sta
el}*e,'?-_,gl;jf��i!Vmoe,de .in hun gezinnen kingsactie gezamenlijk. Zij zijn het er 
ko�. · t .,; "'"1 ;i · • over eens, dat de voorgesteide lonen in 
i.De,&a<>Si clie,,:e.i:"·•�u 

0

k-omen· in hun ge- de opni�uw .goedgek�urde C.A.O. niet 
zï.A1;1._1$.Q. $;Ioorrhe.tT,;ëyérle.g" van de Unie- aanváard konden worden. Zij oegl'ijpen 
·beatu:W.'dei:s ew <leïVervenei:sbonden heb- dat 7.ij niet áfzo:ndérlijk kunnen strijden, 
bep, d�v.eenarh:eid�r,s -<l,00r.gezamenlijk te . doch dat hun kracht ligt in het gezamen-
stak.en.r,teg�g(¼gaa,n:;, , lijk optreden. 
D�t1v'eenal'l:ièiders"stóhdên voor de keus 
de loonpolitiek van de regering, die door
gevoerd wordt d6or de Uniebestuurde1-s, 
te aanv.M,1"gel! ( do<è.-,,�� •a;m�ardden zij 
�J& -�o�de, iP,, h,im,,,zeziru].en) of de 

sqAJ,j,J;lfl i"fl�f�P I t;fn qe loonpoliti�'
v� ,<!',e �Jff.l:Wlf. ��4p1;ot�� �t'.Ir).?�de •bm-
te&,�'4Il: %�m if.t:r-ru,ä.e,n. . 
D_ëtveéEarbeidei.iheel/t-. het laatste gedaan, 
hij,i!heeftrtle.lstro,d ,�_angeibonden tegen 'dè
loenpoliiek?!vau de regering, tegen de
Cf.A.O�;1•cµJ).da..1!,"1e. noQd,,hem hiertoe ve�
plioht,,:E>e.w-eei;iiar.beid�.u•heeft gestaakt en 
staakt nog tegen de ondersteuning die de 

' 

DE 'PLAATSELIJKE ACTIE
COMITE'S IN STAND HOUDEN! 

D
E stakingen die nu gevoerd zijn en 

nog gevoer<l worden slaan de aan-·
vahlèn af, die gedaan worden op de 1onen 
van de· veenarbeiders, doch lhet contract 
bestaat' nog. 
Het bestaan van dit contract schept de 

mogelijkheid om gedurende dit sêizoen 
of wel in het nieuwe seizoen opnieuw 
aanvallen op het loon in te zetten. 
De thans in deze stakingen gevormde en 

nog te vormen plaatselijke actie-<:0mité's 
zullen in gezamenlijk overleg maatrege
len äienen te treffen, opdat er  een loon 
wordt vastgesteld-, waarbij de grote ver
sclril1en, die er nu bestaan worden opge
heven, en de dreiging van de bestaande 
C.A.0. wordt weggenomen. -..,,A.._.,.__ 
LatetJ de· veenar'beiders lil� --dezie stakin
gen leren, dat zij niets hebben te ver
wachten van de Uniebestiuurders, die lie
ver grotere aimoede in d:e gezinnen van 
de <veenarbeidexs -brengen, dan strijd te 
voeren tegen de rampzalige loonpolitiek 
van de regering en dè ondernemers. 
La�n de ,veenarbeiders de les uit deze 
stakmgen trekken, dat in gezamenlijk 
overleg _-en door gezameniijke strijd van 
de arbeide1-s succe5.9en zijn te ,bereiken. 
Laten de veenarl>ei,ders met de reeds .g�
v�rm.de comité's verder werken, waaribij ZlJ verz-ek.erd zijn van de steun van de 
B.L.Z., om oetere loonvoorwaarden te · scheppen, 
Alleen d?or de gezamenilijke kracht vanalle, arbeiders zijn successen te berciken.



Eén in de strijd! 
DE voorwaarde voor êen voltle�g suc-

ces in de strijd is de eenhe1cd van 
de arbeiders. Het is geen stokpaardje, 
doch een dwingende noodzakelijkheid de
eenheid te smeden. · Bij gabre-k --hiervan 
slaan de gevolgen op ons oorug. Laat het 
volgende voorbeeld voor aUè veenarbei
ders een 'lering zijn. De arbeiders werk
zaam bij d� vervener A. VelclkamJ;> be
sloten in meerderheid niet accoord te 
gaan met de ,loonsverlaging, die het ge
volg rwu zijn van de toepassing van· het 
Unie-contract. 
Deze houding dwong deze grote verve
ner reeds direct een belangrijke. verho
ging van het loon toe te zeggen.
De ai>beiders .hadden hier dus door de 
kracht van ihun stakibg in vrij korte tijd 
reeds een overwinning behaald, al was 
dan·-hun eis nog niet volledig ingewill.igd. 
iHet aanbod van ondernemer A. Veld
kamp was een capitulatie voor de druk 
der arbeiders. Hij was berei<l meer te be
talen dan de C.A.0. voorschrijft en voor 
alle veenar.beiders is dit op q,ich:zelf van 
'het grootste belang. AJs één van de groot
ste ondernemers door de staking zijnei· 
a11beiders gedwongen kan worden de 
C.A.0.-tarieven los te 1aten en in lbe.lang
rijke mate aan de wensen van de;ze. a:r-
1beiders tegemoet te komen, dan betekent 
dit, dat alle stakers -uit de veenderijen 
met tè meer zelfvertrouwen hun strijd 
kunnen voeren. 
DE a:rbeiders waren in meerderheid

nochtans, ondanks de intimidatie van 
een op het veld aanwezige politiemacht, 
niet bereid op grondslag van het com� 
,promis-voorstel van de vervener ihet werk 
te :l:rervatten. In een vergadering, die vier 
dagen nadien gehouden werd, /bleek een 
aantal kameraden van .mening veranderd 
e� met 26 tegen 16 stemmen werd beslo
ten het aanbod te aan<vaarden. De tegen
stemmers legden zich natuurlijk bij het 
meerderheidsbesluit nee1· en eensgezind 
werd door allen het wérk hervat. Bravo 

----�111\runeraden, de eenheid in de strijd moet 
�ij de wel'lcliervatting_ ongebroken gehand
haà:fü ölijven. Dit is voorwaarde voor liet· 
grootst mogelijke ,resultaat nu en in de 
tqekomst.. ' 

DE vr�ag kan opgeworpen worden, of
· ihet m de bestaande situatie niet ver

standiger ware geweest te volharden in 
de strijd. De mening van die kameraden, 
di.e door voortzetting van de staking een 
g_roter sueces verwachtten, steunt inder
daad ook naar onze opvatting op goede 
gronden. Het was echter niet de opvat
ting van de meerderheid der arbeiders; 
wij menen dat zij in ernstige en kame
raads_chappeilijke discussie alsnog moeten 
trachten -tot een eensluidend stand]lunt� 
te komen en op grond daarvan hun hou
ding v.oor de naaste toekomst moeten be
pa1en. 

Het zondei· meer afwijzen van een tussen,. 
aanbod is fout, doch het zonder meer 
aa:nrvaarden hiervan, zonder te overwegen 
of er _perspectief aanwezig is spoedig een
gunstiger aanbod te krijgen, is eveneens 
fout. Het onderzoeken van de kansen en 
de lfrachtsverhou<lingen is in �ulk geval 
doorslaggevend; hierbij • zullen de arbei
ders vóór alles hl.lill eensgezindheid moe
ten lbewaten. 

Solidariteit •

D
E solidariteit van de arbeiders is één

van de mac�tigste wapenen, die de 
�beiderskiasse bezitten in de strijd voor 
lotsverbetering. Het is een muur waarop 
elke werkgever zijn'J 'k:-0p te pletter zal 
lopen. Ze komt tot uitdrukking in de 
gelden, de munitie, om met succes de 
strijd te voeren. Hoe sterker de positie 
van de stakende arbeiders, ihoe sterker de 
positie van alle veenai,beiders. Wanneer 
de werkgévei-s op een bepaald front de 
arbeiders aanvallen, dan zijn alle v•een
ai·beiders gealarmèerd. Vandaag gij, mor
gen wij. 
De resultaten van de so-lidaxiteit, de of-

• fei'V.aardig'heid die de .arbeiders :in het
veenbedrijf aan de dag leggen, t.onen aan, 
dat :men het '1:ieeft begrepen, dat de aan
val op hen ahlen is gericht. iDe stakingen 
verspreid over het geheie veengebied laat 
duidelijk ,de wens zi,en ván de wei·kge
vers de lonen te verlagen. 
Hiertegenover stellen ·alle ai,beiders hun
soliaai•iteit. Binnen drie dagen na het in
zetten van de steunactie waren er in Em
mer-Erfscheidenveen reeds een -aantal 
steunlijsten weer binnen. De steunactie
was direct een groot succ�9. Op één der 
ilijsten stond een ,bedrag van rui:tp. twee
honderd ,gulden. tNog een lijst •vermeldde 
een bedrag van f 41.75. Veischillende 
ploegen hebben de toezegging gedaan één
keer per week ee11 bepaald •bedrag -aan de 
stakers ter •beschikik.ing te stellen.

Grote s-y:mpathie van and�re
bevolkingsgroepen H\ET beroep op de winkeliers, hand

werks1iede:n en kleÏ.J,1.e zelfstandigen 
om <le strijd van -de veenai·beiders te 
steunen is niet tevergeefs geweest. 
Hiermede is bewezen dat de midden
stand de overtuiging b·ezit, dat een foons
verlaging van de ar•beiders een vermin
dering van hun omzet betekent en uit
eindelijk een ink-0,mst,en-verlaging voor 
hen zelf. In Emmer-Erfscheidenveen had 
één kamei·aad in een korte tijd ruim f 40 
bij de ,bur-gerij ingezameld. 
In Nw. Weerding•e hadden twee vrouwen 
op één morgen een bedrag van f 80 bjj 
elkaal'. Middenstanders en veenarbeiders 
vormt één front tegen de aanval op uw 
levensstandaard. 

De jongste stakingen 
IN navolging van de �rste ploe

gen, die met succes de aanval 
op hUl) loon hebben afgeslagen, zijn 
meerdere ploegen in staking ge·• 
gaan. Was in de aanv.ang het Weei:
dinger en Erfscheidenveen het- t� -
�l van de strijd en daarna het
Roswinkelerveen, thans wordt de 
sh:ijd in hoofdzaak jn Batger Com
pascuum gevoero. De mee§ten de
zer arbeiders wonen in Enunèr-Com,.
pascuum en Emmer-Erfscheiden
veen. In het geheel·' zijn thans nog
de ploegen bij de volgende verve
ners in staking: 
Dolfing-Hofstede, Barger Compas
cuum; Joh. Schad.énberg, B�ger 
Compascuum; H.H. We'kkamp-Hei
dotting, �a:rger Compascuum. 
Ook deze strijd zullen' de arbeiders -'
in geslot.en eenheid tot een v-0lledig 
succes moeten brengen., 

* +

NAGEKO�N BERICHT 

MAANDAG 4 April hebben 8' ,,
arbeiders· ( die in uurlo(in wer- -

ken bij de vervener W. v. d.' Ji� 
te Klazienaveen) in Valthermond 
het werk neergelegd, daar,,.äe ·ver- •. 
vener niet meer wilde betalen dán ·· 
in het vastgestelde t.u'ié.f, ~hetwe� 
een enorme loonsverlaging bete
kent. Het merendeel -van deze àr
beiders zijn leden van het N.V.V. 
Een ploeg baggerjongens, die met 
het voottgaan van hun werkzaam.-j . 
heden van deze 8 arbêiders afha'n-' 
gen, hebben geweigerd �met werk 
te vei-richten en nebben zich. soli.
dair met hen verklaard. ln totaal 
staken hier 16 arbeiders.·-

Stakers-uitkering 

z ATERDAG 2 Apr,il 'is a.�n de� leden·
van de B.L.Z. (E. V.C.J en aan èfe 

,qngeorga:niseerden een uit.kérlng uit héf' 
Solida:r.iteitsfonds van de E.V.C. verstrekt. 
De stakende arbeiders uit Nw. Weerdin-· 
ge, die lid van het N.V.V;• zijn, 1he'bben. 
een uitkerin� van het N.V.V. ontvangen. 
Ook de twee· aldaar stakende leden'· van 
de C.N.V. deelden mede, dàt-zij een uit-, 
kering van hun organisatie �uden ont
v-angen. 

Arbeiders, denk· er aan· 

NOGMAALS wijzen we tl er op, dat' 
wanneer gij ))et werlè hebt néerge;· 

legd, gij u onmiddelli.J"k tot het actie_. 
comité moet wenden, opdat gij van een 
uitkering verzekerd zijt. Niet' alleen is dit 
noodzakelijk voor uw:gezin, doch'· teve:ö:s'. 
hebt gij contact-, met uw 'mede-arbeiders;· 
die reeds in de strijd staan. Hiermede'.· 
versterkt gij uw eigen strijd. Afgespro_.. 
ken dus! , � 
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ACTIE VOOR DE LONEN 
WEG MET DE 

HET contràct voor de vèenarbe'iders is 
in samenwerking met de ,bestuurders 

van de Uniebonden en. werkgevers in het 
veenbedrijf weer voor een jaar verlengd. 
Dit contract, dat voor het eerst werd sa
mengesteld voor het veenseizoen 1947-
1948, is in Maart 1948 verlengd voor een 
jaar. Ook ,nu weer àn 1949 wordt het voor 
een Jaar ve1·lengd. Dit contract is ener
zijds aangegaan dooi· de Federatie van 
Nederlandse Vervenersbonden, waar al
leen de werkelijk grote verveners bij aan
gesloten zijn, en van welke federatie de 
kleine verveners niets willen weten, en 
anderzijds door die organisaties van werk
nemers, die gezamenlijk de zgn. ,,U�e" 
vormen. 
Dit contract heeft van af het ibegin geen 
reële betëkenis ge,liad, althans niet voor 
wat betreft de lonen. Want vanaf de eer
·ste week, dat dit contract in werking trad,
hebben de verveners rich niet k-tmnen
houden aan de door hen zelf opgestelde
loonovereenkomst, mede .door het eens
gezinde -0ptreden van de veenarbeiders.
Het contract, dat in 194 7 werd aangeno·
men door de Uniebestuurders, en dat nu
voor de derde maa'l verlengd ,is, is geen
c-0ntract, waarvan gezegd kan worden, dat
de arbeiders geor,ganiseerd in een van die
Uniebon.den, daar enige zeggenschap in
hebben gehad. Zeker er zijn wel veraa
deringen geweest, waarin -deze arbeid:rs
een en ander hebben !kunnen ,zeggen,
doch het beleggen van deze vergaderin
gen was niets dan comedie. Turaners de
besturen van de Uniebonden die door
dik en dun de voor de �mbeide;s zo ramp
zalige loonpolitiek van de regering onder
steunen, hebben nooit ihet ernstige voor
nemen gehad de verlangens van de arbei
ders betreffenrde hun lonen_bij de werk-
gevers met kr-acht te verdedigen.
Dit is nog kort geleden treffend bewezen.
In Weerdinge is .enige welren gele.den een
vergadering geweest, waai· de besturen
van de Uniebonden het contract met hun
leden zouden 1bespreken. !Doch ,voor de
aanvang van de vergadering stoina de me
dedeling al in de kranten, dat het ·con
tract in overeenstemming met de werk•
gever.s en :het College van Rijksbemidde
laars, was goedgekeurd.

U N I E .; C. A. 0. 

Het bestaan van 'dit contract 
voqrtdurende 'bedreiging van 

lonen der veenarbeiders 

een 
de 

DAT de eei·ste járen hogere lonen wer
. den uitbetaald dan het contract voor

schreef, o,. dat wisten de besturen van de 
Uniebonden ook wel, do-ch de- !hoge win
sten van de verveners maakten. het m:et 
noodzakelijk daar streng op te lefüm. Hoe 
meer turf er op de markt gebracht kon 
worden, hoe meer winsten in het laadje 
van <le verveners vloeiden. Dooh men 
moest wat achter de ,hand hebben en 
daarom we11d in 1947 al 'een contract sa
mengesteld, dat gebr.uik.t ,zou kunnen wor
den als het de heren werk;gevers nuttig 
voorkwani. -
Dit jam· schijnt het moment te zijn aan
gebroken, waarin <le verveners vöor het 
eerst sinds het ,bestaan van dit contract, 
de lonen in dit contr-act genoemd willen 
uiitbetalen. ' 
Zij hopen daarin te slagen, want de ar
-herders is a:ltijd gezegd, rlat zij "zwarte-" 
lonen verdienen en dat zjj eigenlijk · niet 
meer mochten verdienen dan het loon 
omschreven in het contr�ct. Het is d� 
altijd maar een "goedheid" van de ver
veners geweest; dat zij meer ibetaald heb
ben·. 
Deze opvatting is echter vals. Deze con
tractl<>ffl:m kl:mnen wij•b-eter "de gecontrac
teerde armoede" noemen. Geen enkele 
veenarbeider kan leven van deze contract
lonen, In 1947 niet doch in 1949 he1e
maal .niet. In de a:fgelopen jaren zijn de 
prijzen van de levensmiddelen geweldig 
géstegen en ook al heeft een veenarbei
der een stukje grond waarop hij wat 
aai·dappelen kan verbouwen, leven van 
•het contra-ct"loon" hete'foent bittere ar
ril.oèdè. 
De bedreiging van het weer yerlengde 
contract zullen <le. veenarbeiders dus goed 
dienen te ibegrijpen. Dat betekent, dat de 
veenarbeiders niet bereid kunnen zijn 
voor mintler dan de tot ,nu toe geldende 
lonen te gaan werken. 
De door ae B.L.Z. gestelde lonen komen 
overeen met de minimuml-Onen, die het 
vorige jaar werden 1:Iitbetaald. Als wij 

weten dat de. prijzen van de eerste le
vensb�'hoeften in het afgelopen ja� aan
zienlijk zijn gestegen, dan zal het duide
lijk zijn, dat geen veenarbe�der _bereid is
vo.or minder dan het vonge 3aar ver
diend werd te gaan werken. 
Inteo-endeel er zijn reeds veri,chill.ende
groe;n v�n arbeiders, die door hun 
krachtig optreden meer ,verdienen. 
De z.warte armoede, die de veenarbeiders 
in de vooroorlogse jaren he1>ben gekend, 
wensen zij niet meer terug en met vast
beradenheid zullen .zij zkh ver,zetten te
gen elke loonsverlaging. 
Niet de lonen o�aag, doch omhoog! 

Reeds zijn er stakingen in het 

veenbedrijf uitgebroken 

DE _eerste staking brak uit lin N. Weer
dinge, waar een vervener probeerde 

d� lonen, m het-contract -genoemd, uit te 
betalen. De tien hierbij ibetrokk.en arbei
ders weigerden eensgezind. dit te aanvaar
den en de 'Vervener koos eieren voor zijn 
geld. De !korte staking werd met volledig 
succ.es bekroond. 

GEWONNEN 

STAKINGEN 

QIE actie van de arbeiders, Wfil'lk-
zaam bij de verveners Ringers 

te Roswi$elerveen en Nanninga & 
Witteveen te ,Enunercompascuum ,ii;��i--,-,.
met een volledige overwinning be
kroond. Ook de arbeiders, werk
zaam bij de V'ervener D. Neef te Nw. 
Weerdinge heb�n na een strijd 
van enkele dagen een groot succes 
gkiboekt. 
Derz.e overwinningen garanderen, dat 
ook de andere stakingen fot een 
goed einde zul�n worden gebracht. 
Geen enkele veenarbeider mag en 
zal genoegen nemen met opgefegde 
loonsverlagingen. 
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NIEUWE .STAKINGEN BREKEN UIT 
HIET verzet van de werkers tegen de

aanval op hun lonen neemt hand 
over hand toe. Zowel ill/ Roswinkel, Em
mer Erfscheidenveen als in Nw. Weerdin
ge en Barger-Compas leggen de veenar
beiders het werk neer. 
Het aantal stakers bedraagt momenteel 
ongeveer 120 man, welke verdeeld zijn 
over 14 ploegen . .Het groeiende verzet 
toont aan, dat de arbeiders niet bereid 
zijn de loonsverlagin'gen te slikken. 
Reeds zijn er in Emmer Erfschelidenveen 
en Nw Weerdinge commissies gevormd, 
welke samengesteld zijn uit leden van 
het N.V.V., de E.V.C. en uit ongeorgani
seerden. Dergelijke commissies dienen in 
de gehe1e veenstreek · te worden gevormd, ·teneinde de strijd in eenh,ci.d en daardoor 
met ·succes te voeren. 
In gesloten eenheid hebben de velen-ar
beiders de gemeenschappelijke taak op 
hunj schouders genomen deze strijd tot 
een succesvol, Qi.nde te bl:engen. 

• 

Door de handen ineeh te slaan,

kan elke loonsverlaging worden 
afgeslagen. 

Q 
VERM., waar de arbeiders zich ciet 
laten scheiden, is het mogelijk successen te bereiken. Zo ook bij de veenarbeiders. 

De scheidingslijn loopt niet. tussen d.e organisaties van de arbeiders, doch de scheidingslijn loopt tussen de werkgeversen werknemer.s. Dat betekent, dat de veenarbeiders allen gezamenlijk één belang hebben en dat is het a:fslaán van elke loonsver1ag1ng en de strijd aanbinden voor loonsverhoging. Daarom mo�ten de NVV-ers, de iIDVC,ers1 de Katholiek en Ohristelijk geovgamseerde arbeidei:-s tezamen actie-comité's vo1men in navolging van hun reeds in de strijd staande makkers. Wanneer de a11beiders, die straks de tud zullen moeten maken, gezamenlijk h,u111 looneisen stellen, .._zullen ook .i. g.utc ---v~e eners, als A. Veklkamp, er toe over 
moeten gaan te voldoen aan de eisen 
van de arb.eiders, ook al wetgeren deze 
ver•veners NlU :nog zo hardnellclrig. 

PROVOCATIE 

T
OEN de al'beiders van de verve
ner A. Veld.kamp te Nw. Weer

din.ge Woensdagmorgen om 7 uur 
bijeenkwamen was er, ondanks het 
vrege u,:i.tr reeds een poJitie-macht. 
op de been. ffierover ontstond een 
grote verontwaardiging ;bij <lie· be
trokken arbeiders. Zij zien dit ver
schijnsel a1s een eerste provocatie, 
die dank zij het vastberaden optre
den van de stakers geen ander ge
-volg heeft gethad dan een verster
king v� hun wil, niet eerder aan 
het werk te .gaan of de aangezegde 
oonsverlaging moet we·en: ingetrok
ken zijn. 

Wij 'lijn er echter zeker van, dat geen 
van de werkloze arbeid!,!rs als onder
kruiper zai willen optreden. 
Neen, zij zullen zeer zeker hun staken
de kameraden eerder krachtig onder
steunen in !hun strijd dan hen in de rug 
aan te valien. De w�kloze arrbeider zal 
begrijpen, dat de stakende kameraad ook 
v,oor hem strijdt, want als de werkende 
veenarbeider zijn strijd niet wint, zal 
de positie ,van de werkloze ;u,beider 
ook slechter wo11den. 
Alle ar.beiders hel:füen gez.amenlijk één 
ioelang en dat is te strijden te�n de door 
de bazen en ,de Unie-bestuurders opge
legde verslechteringen. 
De werkloze arbeider kan straks werken 
en dan ook ,geplaatst worden voor loons
verlaging. [ndien hij dan ook gedwongen 
wordt te strijden, zal ook hij verwachten, 
dat andere arbeiders hem zullen onder
steunen in zijn strijd. 
Arbeiders, laat u nooit en te nimmer te
gen elkaar uitspelen! 

1 De B.L.Z. heeft reeds enige tijd 
geleden nieuwe looneisen bij de 

verveners ingediend. 
D

�Bond van Î:and- en Zuivehuibei
ders, aangesloten ibij de EVC, waar

in grote groepen van veenarbeiders zijn 
-georgan·iseer<l, heeft geruime tijd ge
leden loonvoorstellen ingediend lbij de 

•·d d y beiders , Vervene-rsboud, die meer aangepast zijn De stnJ en e eenar ibij het huidige prijspeil. De Bond van 
behoeven niet te vrezen, dat hun.& Verveners vond het echter de moeite 

nog werkloze kameraden hun niet waard hierover met het ·bestuur van nu -0e BLZ te spreken. !Het bestuur van arbeid zullen overnemen. de Vervenersbond wijst dus deze foon-

DE werk.loosheid is in de veenstreken voorstellen af. 
groter dan het vQ1rige jaar:. Daarop Het is echter .goed, dat de arbeiders 

speculeren ook de verveners. ZJJ hopen, weten, ':'-'.elke looneisen door de BLZ 
dat als de a�·beiders voor hun rechtvaar- gesteld ZJJn. . .. 
<lige 1oone:isen in staking gaan, dat de De BLZ hee�t als uurlo�n geeISt: 
nu nog werkloze a11beiders de :plaats zul- 1. Voor a11bei,ders tot 18 3aa1·: 80 et. �er 
l innemen van ib.un stakende kame- uur ·(het contractloon van de Urue-en

d •bonden is 50 et. per uur).ra en. 

2. Voor a11beiders 011der dan 18 jaar:.
90 et. per ,uur {h-et contractloon van
de Uniebonden :is 70 ot. per uur).

Verda: heeft de BLZ geëist: 
Voor de 1000 stuks persturf, gesteld in 
het slag, op het hoge f 4.- en in het 
lage f 3.75 (in het contract van de Unie-
bonden f 3.-). 
Dït alles geldt voor normaal , veen. Het 
spre?kt vanzelf, dat in abnoimaal veen 
de lonen en tarieven hoger moeten liggen. 
Wij wijzen er echter met nadruk -op, 
dat deze voorgestelde lonen slechts mi
nimum-lonen zijn. 

OPGELET! 

A
RBIDI!DIERS, wanneer gij het w.erk
neerlegt, meldt dit dan dh-ect aan 

het hestuur van ,uw plaats. 
Wanneer gij gedwongen wordt door de 
halsstarrige houding van de vervener, 
waarbij gij werkt, om het werk neer te 
leggen, vormt dan onmiddellijk een co
mité van die arbeid-ers, die ' betrOikken 
zijn bij deze staking en meldt dit direct 
aan het bestuur van de BLZ in uw 
plaats. 
!Door d'<irect een sterk front te 'ltoimen 
van alle veenaribeiders zal het succes 
niet Jang op· �ich lat.en' wacht.en. 
Geen cent minder d1!!1 het vorige jaar 
is verdiend! 
In ·eensgezindheid zijn -de arbeiders in 
staat elke verslechtering af te slaan! 
Leve de strijd van de veen�beiders! 

STEUNT DE STAKERS! 

De stalcende veenarbeiders organiseren 
hun eigen steuninzameling. Zij rekenen 
erop, dat allè bewoners van de· veenstreek 
naar vermogen op de steunlijsten der 
veenstake:ts zullen intekenen. 
De arbeiders strijden tegen verlaging 
van ,hun lonen, STEUNT HEN DAN OOK 
FINANCIEEL IN DEZE STRIJD! 

I> 

MIDDENSTANDERS 

Gij , winkeliers, handwe1:ksliede11, 
kleine zelfstandigen, voelt evenals 
de loonarbeiders de druk ener re
actionaire politiek. 
Uw hestaél!ll, uw wefoaart, wordt 
bedreigd door xie lage lonen, die 
de regering en de grote onderne
mers aan de arbeiders willen op
leggen. 
De strijd tegen loonsverlaging ls 
-ook uw belang. 
Uw winkelbel staat stil, a1s de 
veenarbei:ders weinig verdienen! 
WEEST SOIJIDAIR MET 

DE STRIJD DER ARBEIDERS! 

.. 

{ 
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Nr. Geh./Gr.v.o. 596j1Bijlagen: vier ✓ 

(§,, 11(
Onderwerp: 11S taking Veenarbeiders 11• 

' 1 1 49 

In aansluiting op mijn brief 
Geh./Gr. V.D. 596 dd. 3 M:=Ji 1911-9 met 
4 bijlagen, onderwerp xalS in margine, 
moge ik U hierbij doen toekomen een 
uittreksel uit een rapport opgemaakt 
door Z betreffende deze aangelegenheid, 
benevens een drietal exemplaren van de 
"Veenarbeider 11 • 

s. T.

AAN; c.v.D. 

typ: vd):). 
coll: 

-
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VEILIGHEIDSRAPPORT 
BERICHT. No. 

Datum van het bericht: 14 Mei 1949 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: 

Betrouwbaarheid van de berichtgever: 
Betrouwbaarheid van het bericht: betrouwbaar 
Welke actie 1 s zijn ondernomen: 

>----------------------�---------------

BERI CHT: 

Naar aanleiding van het rapport 1, 2 en 3 betref
fende de veenstakingen te E mmer-Compascuum, Barger-Com
pascuum, Roswinkel enz., kan momenteel bericht worden, 
dat deze.stakingen zijn geeindigd. 

De stakingen zijn rustig verlopen, terwijl demon
straties, het vernielen van turfpersmacbines en het in 
brand steken van turfhopen geheel achterwegen is gebleven. 

Tenzij opnieuw stakingen mochten uitbreken, worden 
geen rapporten hieromtrent meer ingezonden. 

Als bijlage gaat hierbij een bulletin van de 
B.L .Z. (EVC) uit Groningen, No. 3, 4 en 5 • 

. typ: vdb. 
coll: ,i_ 



S.T. 2 J,jni 1949. 

No. geh./Gr.V.D. 
Bijlagen: 1 

596/49. 1 
7 ,UNI •�g 

Onderwerp: Personalia 
B. Kremer.

b j I) 8 
S .� \ -. /��.:Tl ,f'" 

• 

AAN: C.V .D • 

• 

C,O 

, 

In aansluiting op mijn brief 
No. Geheim/Gr.V.D. 596/49, dd. 3-5-'49,
met 4 bijlagen, betreffende "Staking 
veenarbeiders", moge ik U hierbij doen 
toekomen een uittreksel uit een rapport 
opgemaakt door Z, relaterende de per
sonalia van de in voormelde bijlagen 
genoemde Bonne Kremer • 

Te Uwer informatie diene, dat 
het in de laatste alinea vàn bijlage 
dezes vermelde rapport No 2 U bij brief 
G.M. Litt, J 92 Geheim/Gr.V.D. 1341.,
dd. 6-12-'48 betreffende "Communisti
sche actie" te Emmercompascuum werd
toegezonden.
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VEILIGHEIDSRAPPORT 
BERICHT. 

No. : 7 
Rapporteu.r 
Van wie is het bericht afkomstig: Idem 
Betrouwbaa.rheid van de berichtgever: 
Betrouwbaarheid van het bericht: 
Welke actie's zijn ondernomen: 

BERICHT: .Aanvullend. 

Il 

Na-=r aanleiding van Uv schrijven No. 51 dd. 
7-5-'49, heb ik de eer u.w.E.G. beleefd te doen toekomen
in een aanvullend rapport, de gevraagde gegevens betreffende
Bonne Kremer.

i\Naam en voornamen:
Geboortepl. en datum: 
Beroep: 

KREMER - Bonne • 

. Emmen, 12 November 1897.

lV".tachinis t stoommachines 

\ [
Wonende: Moorweide 7, Emmer Compascuum, Gem. Jfunnen. 

Bonne Kremer is genoemd in de gedeeltelijke leden
lijst der C.P.N. Emmer-Compascu�1JD. en omstreken, toegezonden 
bij rapport No. 2 dd. 23 November 1948, van bovengenoemde 
rapporteur. 

•



WJNISTSRIE VAN OORLOG 
HOOE'DK'.IARTI..:R VAN DE 

G3HE:CtAL3 STAF 
SECTIE G 2 B 

•s-Gravenhage, 31-8-1949.

--

No: I -674-2/49 G.i.IBEilil 
Onderwerp: H.J.Neum.an 
Bijl:----

. s-p10·9• 2 t_ ;ri 

AAN: 

ACl 

e ·�. Refererend aan Uw brief 
' 

No. 59573 van 17 Augustus '49 betreffen-
de in margine genoemde, moge ik U be
richten dat tot op heden geen nadere 
gegevens van betrokkene bekend zijn ge
worden. 

Na ontvangst van verdere gege
vens zullen deze U ten spoedigste wor
den toegezonden. 

Ty:p :.M�H Het wnd Hoofd Sectie G2B 
Coll: '1 y Luitenant Kolonel, 

� /Ji��
( G. S. Sic co Smit )

HooÏd Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RAVEN HA GE. 



Onderwerp:Staking D.U.W-arbeiders te Heukelum 
en vergadering van deze te Leerdam. 

No. 103. 

VE RTR O U WE L
------=================== 

Hiermede heb ik de eer U te berichten,dat op Donder
dag,12 Januari 1950 te± 11.00 uur de± 25 man D.U.W.-arbei
ders hûb. werkzaäiîihëden,die zij ten behoeve van de Neder
landse .. Heidemaatschappij te Heukelum verrichtten,hebben ge
staakt. 
Hoewel de staking niet direct in de gemeente Leerdam plaats
vindt ,wordt het door mij toch goed geacht één en ander 
aan U door te geven. 
Voor zover het de arbeiders van Leerdam betreft-en dit zijn 
ongeveer 15 man van de 25-kan U worden bericht,dat zich 

• 
. �/1d��ronder slechts één persoon bevindt,die is aangesloten

J �w- 1',.�b1J de E.V.C.Deze persoon is genaamd Jan de BOK, geboren te
�: .µ,o:c Utrecht,15 Februari 1898,van beroep grondwerker,wonende te 
�.A---;-K. Leerdam,Owensbuurt no.11.Hij is tevens communist,lid van de 

C.P.N.Afd.Leerdam. 
Aanleidi:Îg: 

angezien er onder bovengenoemde arbeiders reeds
enige dagen ontevredenheid wa� over het feit,dat zij zo 
weinig verdienden en niet in aanmerking kwamen voor de 5% 
loonsverhoging,dit in verband met hun standaard loon,heeft 

� voornoemde de BOK zich over deze aangelegenheid gewend tot 
Af Leendert van HAAFTEN, geboren te Buren,21 December 1902, 

wonende te Leerd�,Laantje van Iperen no.24,zijnde voorzit
_:ter der E.V.C.Afd.Leerdam,Bestuurslid E.V.C.District Rotter
aam,lid C.P.N. en werkzaam bij de N.V.DE Vries Robbé & Co., 
te Gorinchem. Genoemde van Haaften heeft zich daarna in ver
binding gesteld met het Hoofdbestuur van de E.v.a. te Am-

·j.J sterdam. Dientengevolge is Pierre Willem van RAAMSDONK, ge
boren 29 October 1894 te Veere,won�nde te Amsterdam,Hoofd
bestuurder E.v.a.,zich noemende specialist in D.U.W.-zaken, 
op 12 Januari 1950 op het werkterrein van de D.U.W. te Heu
J��um geweest en heeft hij aldaar de arbeiders toegespro
x�tt. Hij gaf aan hen te kennen,dat wanneer zij het·werk 
zouden neerleggen, zij op de steun van de Nederlandse Ar- .. 
beiders konden rekenen,daar hun ontevredenheid terecht was. 
Hij heeft toen door zijn toespraak de arbeiders zodanig be
invloed,dat men besloot te staken.Achteraf blijkt thans,dat 
enige stakers veronderstelden geldelijk te zullen worden 
gesteund door de E.v.a. 
Op voorstel van van RAAMSDONK werd een stakingscomité ge
vormd.De samenstelling hiervan is alsvolgt: 

o�/,Jan BOSCH,gebÓren te Maartensdijk(U) 26 Apri� 1893 wonende
_. te Leerdam,Rozenstraat no.44,lid C.N.V.Voorzitter van het 

stakingscomité. 

-Jan Elberse-



-2-

oK /\Jan ELBERSE, geboren te Oss 8 December 1892,wonende te ,..- Leerdam,Lingedijk no.21, lid N.v.v. 

ok /, Christiaan de JONG, geboren te Noordeloos 8 Augustus 1914 
� wonende te �eerdam,Tiendweg no.58.Niet aangesloten bij enige

vakbeweging. 
o-,Jk Jan de BOK, hiervoren reeds genoemd. 

t2..---. P�W�van RAAM:SDONK zou dit comité in haar werkzaam-
heden terzijde staan. 

--------�-

Over dit conflict verscheen in het streekblad "De Gecomlbi
neerde" te Leerdam met no.6 van 14 Januari 1950 van de hand 

r,lvan Lambertus Emanuël MOKVELD, geboren te Delft 26 April 
1890,hoofdredaçteur.van genoemd blad,wonende te Leerdam, 
Talmastraat no.8(Zie Uw gegevens omtrent deze persoon) een

Bïjlage no.l. artikel,hetwelk U hierbij gelieve aan te treffen • 

. ,..,)�"' 
Op Zaterdag 14 Januari 1950 te ± 11 • 00 uur vervoeg-

- "�c-_,.,CPt -�,JÀ,de het stakingscomité zich aan het redactiebureau van "De 
,,.1(� � � Gecombineerdef te Leerdam teneinde L .E .Mokveld te spreken 

-�,.-�f",.b-�z.1 over het door hem geschreven artikel,omdat zij Il met de in
��e��-houd hiervan niet geheel accoord konden gaan.Mokveld,die 
�.....,..,,.... �'f!.-J~ t hen niet wenste te ontvangen, stelde hen voor des avonds bij 
eP�t���i�Dhem thuis te komen praten over de zaak,hetgeen ook is geschied
�-��te± 17.00 uur. 
"t �...,.�_..... Naar aanleiding hiervan verscheen in "De Gecombineerde" no. 

Bijlage no.2. 7 van 17 Jan�ari 1950 een artikel,dat ook te Uwer kennisname
hierbij gaat. ___________ _ 

Dat P.w:van Raam.sdonk en het stakingscomité niet 
stil zat,bleek wel uit het feit,dat op Maandag 16 Januari.
1950 te""1.eerdam een hoeveelheid pamfletten werd verspreid. 

Bijlage no.3 Een dergelijk pamflet vindt .u hierbij ingesloten.Het is zeer
waarschijnlijk gedrukt in Amsterdam en is ongetwijfeld af
komstig van de-E.V.C.Dit pamflet werd niet huis aan huis ver
spreid doch alleen in de arbeiderswijken en bij de geest
verwanten(E.V.C.en C.P.N.) • 

• 
VERGADERING: 
- - Op Zondag �5 Januari 1950 heeft Koenraad van

) IE.AREN, geboren te Leerdam� Januari 1906,wonende te Leerdam,
Laantje van Iperen no.24,lud C.P.N. en E.V.C. voor Maandag
avond 16 Januari 1950 namens het Stakingscomité de beneden
zaal van het Hotel KEMP te Leerdam·gehuurd,opdat men over deze
aangelegenheid onderling zou kunnen overleggen.Alle stak�rs 
en sympathiserenden werden hiertoe mondeling uitgenodigd. 

In de zaal die ruimte biedt aan circa 250 man,waren
23 personen aanwezig.Onder de aanwezigen bevo:rJden zich een 

j(.,. aantal vooraanstaande communisten uit Leerdam o.a. 
t Pieter van den BERG,geb.Leerdam_2-8�19.24,wonende te Leerdam, 

'1-f Jeekelsteeg no.5.Johannes VERWEIJ,geb.Leerdam 25-�-1908 wonen
de Leerdam,Nieuwehliu�zenstraat no.8,secr.C.P.N.Afd.Leeráam • 

...ir Abraham Gieltjes,geb.Leerdam 5-2-1891 ,wonende Lee�dam,Groen 
Y� van Printererstraat 23.Voorz.C.P.N.Afd.Leerda�� J.de BOK en 

L;van Haaften voornoemd. 
-De-



-

De leden van het stakingscomité,alsmede P.W.van Raams
donk hadden zitting genomen achter een tafel vooraan in de zaal. 

De voorzitter van het comité,Jan BOSCH opende te onge
veer 2�:$0 uur,in plaats van 19:30 uur,de vergadering door mede 
te delen,dat deze bijeenkomst was belegd om·de belangen van de 
stakende D.U.W.-a�beiders te bespreken. In zijn toespraak 
,;-ras hij zeer kort .Hij gaf te kennen, dat ieder die over deze 
zaak wilde spreken thans hiervoor in de gelegenheid werd ge
steld • 
. u 

Hierop nam Leendert van HAAFTEN,voornoemd,het woord.Deze begon 
iet te zeggen,dat hij als comunist buite� deze actie stond, 
doch zich als voorzitter van de E.V.C.Afd.Leerda.m midden in 
deze aangelegenheid bevond;Spreker zei,dat zodra hij van Jan de 
BOK hoorde hoe het gesteld was met de D.U.W.-arbeiders te. 
Heuke11..un,hij zich tot het Hoofdbestuur van de E. V .c. had ge
wend. Door hem werd uitdrukkelijk ontkend,dat deze actie uit 
z9u. __ gaan van de E.V.O.,hoewel het logisch is,dat de E.V.O.zich 
z.i. hiervoor interesseert,v9oral waar er lonen werden uitbe
taald,die liggen tu§sen __ äe f.23,- en/ 30,- pe:rfweek aldus van
Haaften.Hoewel de E?V.C.geen geldelijke steun aan de stakers
had toegezegd,kon hij toch mededelen,dat zij konden rekenen op
de steun en sympathie van de Nederlandse arbeiders,ïllij stelde
de aanwezigen voor een onderhoud over deze kwestie aan te vra
gen bij de Burgemeester van Leerdam,opdat dit conflict wel
licht zou kunnen worden be!:!indigdl.Volgens van Haaften wilde
men toch weer werken,tenminste als het toekomende loon zou
worden ui tbetaald1hetwelk dan zou zijn J� 0�72 per uur, zodat
wekelijks/ 38,- af 39,- zou kunnen worden verdiend.Volgens 
hem zijn dit de tarieven die voor de D.U.W.-arbeiders zijn ge
steld: Voorts oefende hij scherpe critiek uit op de heer 
van HERWIJNEN, wonende te Asperen, uitvoerder van de Ned�Heide 
Mij.bij de werkzaamheden van de D.U.W. te Heukelum:Volgens hem 
buitte deze persoon de arbeiders tot en met uit:Men moest bij 
v.Herwijnen steeds harder werken,algus v.Haaften.

Na L.van Haaften sprak P.W.van RAAMSDONK. 
Deze begon zijn betoog door mede te delen,dat hij als hoofdbe
stuurder van de E.V.O. was belast met aangelegenheden de D.U.W.
arbeiders betreffende en dat hij op verzoek van kameraad van
Haaf ten naar Leerdam was gekomen. 

· · 

Van Raamsdonk,die de aanwezigen aansprak met kameraden, 
gaf te kennen dat men achter dit conflict de houding moet zien 
van de tegenwoordige regering,d;ie wel 5 millioen filtlden per 

-dag over heeft voor het leger van het geld van de arbeiders,
doch aan de andere kant de lonen van de arbeiders zo laag moge
lijk tracht te houden.Naar zijn vaste overtuiging is de rege
ring van plan de lonen meer en meer te drukken.De regering zou
van het gehele nationale vermogen 51% gebruiken voor het leger,
de politie,reserve politie en"steun wettig gezag" enz.om daar
mede straks de on;twakende arbeidersklasse met gummiknuppels en
stenguns onder de knoet te kunnen houden.Spreker zei,dat wij
hier in Nederland niet werden geregeerd door Willem Drees en
Piet Lieftinck maar door de B.P.M.,ENKA en Philips,terwijl over
dit alles Wallstreet de supervisie heeft.Amerika zou volgens

-hem-
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hem de Nederlandse regering voor honderduizend dollar hebben 
omgekocht om deel te nemen aan het Marshallplan.De Nederlandse 
regering zou de arbeiders naar het pauperisme drijven,daar 

.men beangst zou zijn voor de arbeiders,aangezien die reeds 
in andere landen de reactie aan de kant hadden geschoven;De 
aanwezigen kunnen volgens hem ook medewerken door hun staking, 
aan de verbetering van de arbeidersklasse.Door te staken immer 
zou men van overheidswege geduongen zijn hen te onderhouden, 
waardoor meer aan de arbeiders betaald zou moeten worden,zodat 
minder aan oorlogsdoeleinden zou kunnen worden uitgegeven. 

Fel becritiseerde hij de afwezige vertegenwoordigers 
van de Uniebonden.De aanwezigen,aldus spreker, konden thans 
zien wie hun vrienden waren en van wie of zij niets hadden 
te verwachten.Hoewel de E.v.a. aeen ldeli ·ke steun had toe-
aezegd,zou men vo ens v.Raam do ee beroe1?_9oen op de 
le er an se ar eiders,die volgens hem de stakers niet in de 
steek zouden laten.Hiermede beëtndigde hij zijn vrij lang 
betoog. 
Jan B0SCH(voorzitter) stelde daarna de aanwezigen voor,dat 
men(het stakingscomité hiermede bedoelende)zich voor een on
derhoud zou wenden tot de Burgemeesters van Leerdam,Heukelum 
en Asperen.Men stemde hiermede in en verkoos bij acclamatie
als woordvoeder P.W.van Raamsdonk. - -

Jan ELBERSE(lid stakingscomit�) stelde daarna nog voor aan de 
aanwezigen om op Dinsdag 17 Januari 1950 te vergaderen met 
het bestuur van het N.V.V.Afd.Leerdam.Hierbij zouden de ver
tegenwoordigers van de E.V.C.(L.van Haaften en P.W.van Raams
donk) dan echter niet aanwezig mogen zijn.Door de meerderheid 
werd dit voorstel verworpen. 

Te 21.30 uur werd deze bijeenkomst beëindigd. 
Het verlo9p was rustig,terwijl de stemming geenszins enthou
siast was.Er deden zich overigens geen bijzonderheden voor. 

Nog zij vermeld,dat de stakers één maal per dag zich melden 
bij L.van Haaften,alwaar zij zgn.stempelen.P.W.van RaamSIUlk
donk komt iedere dag naar Leerdam en houdt contact met van 
Haaften� 

Het stakingscomité heeft op Dinsdag 17 Januari 1950 
met de heer H�Vlug,Burgemeester van Leerdam een onderhoud 
gehad. 

Jan de B0K(lid stakingscomité),die de pamfletten 
heeft verspreid,gaat zeer vermoedelijlc en wel op bedekte,w_ijze 
met een lijst ter inza.roeling van geld bij geestv�rwant�n 
S;v!!!patliiserenden. 
Bij Abraham GIELTJES,hiervoren genoemd li�t een dergelijke 
lijst ter tekening.Typerend voor diens mentaliteit is wel
licht,dat de melk-�andelaar A.BEL te Leerdam,die zich met melk 
aan de woning van A.Gieltjes vervoegde en weigerde op de lijs
in te tekenen;werd medegedeeld,da� hij niet meer Gieltjes als 
zijn klant behoefde te beschouwen. 

De D3.'U.W-arbeiders hebben tot op heden hun werkzaam 
heden nog niet hervat.Van eventueel zich voordoende bijzonde 
heden zal U onmiddellijk in kennis worden gesteld. 

LEERDAM, 18 Januari 1950. 
Verbinding I.D� 

�- jij 
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In aansluiting op m1Jn rapport van 18 Januari 1950 
no.103 aangaande de staking van D.U.W.-arbeiders te 
Heukelu.m,waarvan verschillende arbeiders te Leerdam woon
achtig zijn, bericht ik U thans nog het volgende. 

Op Donderdag 19 Januari 1950 wenste het reeds genoemde 
stakingscomité de Burgemeester van Leerdam nogmaals te 
spreken.In verband met het feit,dat deze niet aanwezig 
was werden zij te woord gestaan door de Gemeentesecre
taris van Leerdam de Heer G.van Breugel.Dit leverde echter 
geen resultaat op. 
Terwijl de leden van het stakingscomité na het onderhoud_ 
zich naar bu�ten begaven ontstond er onenigheid onder hen. 
J.Bosch en J.Elberse, respectievelijk lid van het a.N.V.

en N.V.V. gaven het hoofdbestuurslidt van de E.v.a.,P.W.van
RAAMSDO!IIK te kennen dat zij zich maar weer zouden wenden
tot hun eigen organisatie�Van Raamsdonk die hierover zeer
gebelgd was vond hierin een gerede aanleiding mede te
delen dat de E.v.a. zich dan geheel terug zou trekken uit
deze kwestie:
Naar thans blijkt heeft de E.v.a. zich aangaande deze zaak 
ook gedistancieerd.P.W.van Raamsdonk wenst zich er dan 
ook niet meer mee te bemoeien� 
Geconcludeerd,è± kan worden, dat het geheel is verlopen e 
de stakers thans verre van enthousiast �ijn.Velen heb ben 
thans spijt van hun daad en zijn vol wrok tegen de E.V.C.
er P.W.van Raamsdonk,die hen tot deze daad kennelijk had 
�angez�t. --

Het is alhier bekend,dat een viertal stakers hebben ge
schreven naar de Inspecteur der D.U.W.aan wie zij hun spij 
te kennen hebben gegeven.Zij zouden t.z.t. weer mogen be
ginnen met hun werk.De stakers,wonende buiten Leerdam,heb
ben veelal weer werk gevonden,terwijl de meeste,die te 
Leerdam woonachtig zijn,werkzoekende zijn.Dóor de E.v.a.

is eenmaal aan hen een bedrag van f5,00 à f.6,00 aangeboEde 
kennelijk de opbrengst van de intekenlijsten.Enigen heb
ben hiervoor bedankt,gezien het geringe bedrag� 
Het geheel kan thans als be�indigt beschouwd worden. 

LEERDAM, 25 Januari 1950. 
�Verbinding I.D. 

<�· � 
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No. Geh/Gr.V.D. 523/50. 

Bijlagen: twee. 

Onderwerp: 11 Communistische act e onder de 
Drentse vee nar beid -rs 11 • 

' 1 B APR. 1950 f

Aêb
7

;� Jr3 ··: 

Bijgaand moge ik U doen toekomen 
een uittreksel uit een rapport, opge
maakt door Z, met één bijlage, betref
fende communistische actie onder de 
Drentse veenarbeiders, naar de inhoud 
waarvan ik U kortheidshalve moge ver
wijzen. 

Ik moge U verzoeken de behandeling 
van deze aangelegenheid wel te willen 
overnemen. 

S.T. 

S.î

AAN: B.V.D. 

Typ: 10. 

Coll.: 1,,f 



UITTREKSEL 

Nr. 7/50. 

VEILIGHEIT.sRAPPORT 
BERICHT 

GfilhlIM 

Datum van bericht: 6 April 1950. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: Contactpunt. 
Betrouwbaarheid bericht: Betrouwbaar. 
Welke acties zijn ondernomen: Verdere a.andacht en onderzoek. 
Met welke instanties wordt samengewerkt: de Plaatselijke I.D. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BERICHT: Van een mijner contactpunten ontving ik een circulaire, 
welke te Nieuw Weerdinge (Dr.) in meerdere exemplaren verspreid 
was. Reeds eerder was mij medegedeeld, dat, een dergelijke actie 
in voorbereiding zou ziJn, waarvan door mij echter tot heden 
geen defilllitieve bevestiging kon worden verkregen. De oorzaak 
hiervoor zou gelegen zijn in het feit, dat de verveners de ge
wonnen turf tegen verminderde prijzen moeten verkopen, willen 
zij een afzetgebied vinden. De doorsnee veenarbeider is, hoewel 
niet uitgesproken communistisch, geneigd, gehoor te geven aan 
de propagandistische leuzen van de c.P.N. Vele van die arbei
ders waren vroeger aangesloten bij de S.D.A.P. en vinden thans 
de P.v.d.A. niet radicaal genoeg. 

De inhoud van bedoelde circulaire luidt als volgt: 
11 OPROEP VAN DE VEEN"ARBEIDERS Il_
Evenals verleden jaar trachten de verveners een verslech

tering voor de veenarbeiders in te voeren, weer onder hetzelf
de motief als in 1949 nl. :"wie garandeert ons dat wij dezelf
de prijzen krijgen als verleden jaar?" 

DOCH DE VEENARBEIDERS TRAPPE1J HIER NIET IN, en zeggen:sinds 
verleden jaar zijn de prijzen met sprongen omhoog gegaan, zo
dat zelfs de 5 procent, die volgens de regering betaald mag 
worden, onvoldoende is! 

Daarom wijzen de arbeiders de loonsverlaging ook van de 
hand en eisen LOONSVERHOGING! 

GeirUchten worden overal verspreid, om natuurlijk verwarring 
te stichten en om verdeeldheid onder de arbeiders te zaaien! 
Doch uit de ervaringen van de strijd weten zij, dat de eenheid 
van ALLE arbeiders noodzakelijk is om met succes strijd te 
kunnen voeren. 

Op 31 Maart j.l. kwamen in zaal SOER te Nw-Weerdinge, die 
arbeiders bijeen, voor welke de verveners ene loonsverlaging 
aankondigde11: Zij vDrmden daar een comité, welke zich in deze 
oproep tot U richt. 

VIER MACHINES HE BBEN GEWEIGERD OM VOOR MINDER LOON DAN IN 
1949 TE GAAN WERKEN! DEZE VERVENERS WILLEN EEN :&OONSVERLAGING 
INVOEREN V.li\îTIEN PROCENT! DAT IS ONAANVAARDBAAR! 

Er wordt nu met een contract van 1947 gezwaaid, doch ook 
voor de oorlog was het de gewoonte om loonsverlagingen in te 
gaa.n voeren. Wij houden rekening met de werkelijkheid. Wij 
hebben van het loon in 1949 niet in weelde kunnen leven! 

Door het weigeren om de vijf procent te betalen, kregen 
ook èe werkloze veenarbeiders in de overbrugging geen vijf 
procent. 

Onze eis is dan ook om de vijf procent bindend te verkla
ren voor het veenbedrijf. 

- WIJ ROEPEN -
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WIJ ROEPEN ALLE "mNARBEIDERS OP OM IN DE Eb"'RSTE PLAATS ELKE
• LOONSVhltLAGING AF TE WIJZEN,

EN TEN T'ivEEDE OM TE STRIJDEN VOOR DE VIJF PROCENT LOONSV mHOGING !
Het comite is vastbesloten om deze strijd �e ·voeren.·
Hoewel wij niets met de klachten van de verveners te maken

hebben, wij hebben te zorgen voor onze gezinnen,willen wij er
op wijzen, dat ze hun expolitatie wel lager kunnen maken, wanneer
zij niet zulli:e grote bedragen aan veenhuur gingen betalen. Het
feit dat er zelfs meer veenhuur betaald wordt dan in 1949 is een
reden te meer om elke aanval af te slaan!

HET COMITE DOET EEN BEROEP OP DIE MACHINES, DIE REEDS DRAAIEN
OM ONZE EISEN OV�R TE NEMEN!

Wij doen een beroep op de solidariteit, zowel moreel als
financieel wanneer ook het laatste nodig mocht zijn! Niet alleen
op ae veenarbeiders, maar op de gehele werkende bevolking.

Het comite meende de bevolking te moeten inlichten. Zij heeft
daarvoor eem OPENBARE VERGADERING belegd op Woensdag 5 April
in zaal: SOER te Nw-Weerdingen. Half acht.
De Veenarheiders worden in de eerste plaats verwacht. Het comite
nodigde alle vakorganisaties uit om op deze vergadering het
woord te komen voeren. needs eerder besloten veeP de leden van
het fNV en ae EVC om gezamenlijk te strijden voor de lonen.
Alleen aoor EENHEID kan deze strijd gewonnen worden.

HE'T COMITE DOET EEN ERNSTIG BEROEP OM GEEN BESMET WERK TE
.AANVAARDEN. LAi,T U N I E T AI.B ONDERKRUIPER GEBRUIKEN.

Vele geruchten zullen nog verspreid worden - vlieg er niet
GEEN ONDERKRUIPERSWERK + MAAR SOLIDARITEIT.
GEEN LOONSVERLAGil�G, MAAR L OONS V ERH O GIN G.

Namens het Comite: 
B. Rixtum, Lid NVV )rJ. Kort, Ongeorg. 

j...J. Klasens, Ongeorg. �.y.d.Veen, Lid FNC 
�· Boelmolt, Ongeorg. J-R. Groeten, Ongeorg. 

Adres: secr.: Comite 
Weerdingerkan.zz. 89
Nieuw Weerdinge. 11 

Uit nadere door mij verkregen inlichtingen is mij het �olgen
de nog gebleken. 

Te Nieuw-Weerdinge zijn drie percelen veengrond in exploi
tatie genomen. Op ieder perceel werkt een viertal machines met 
bij elke machine een aantal arbeiders. Het loon van deze arbeider 
bedroeg voor de verhoging met 5fo f. 3.20, per 1000 turven. 
De beide buitenste per�elen veengrond worden thans bewerkt, ter
wijl het middelste onbewerkt ligt, tengevolge van de eis om 
loonsverhoging. Op een der buitenste percelen wordt e en loon ge
noten van f. 3.50 op het andere buitenste perceel f. 3.75 alles 
per 1000 turven. De eis van de stakende.veenarbeiders is een 
loon van r.4.00 per 1000. Volgens inlichtingen is een loon van 
f. 3.50 per 1000 redelijk goed te noemen.

Op de op Woensdag 5 April 1950 gehouden vergadering, als in
bedoelde circulaire aangekondigd, waren ongeveer 35 tot 40
rechtstreeks belangU-ebbenden aanwezig, plus nog enkele andere 
geioteresseerden. De gehele staking omvat dan ook niet meer 
dan een veertigtal arbeiders. Onder deze arbeiders schijnt de 

- animo om -
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animo om te staken echter hij velen niet groot te ziJn, omdat 
deze aldus redeneren: "Wij hebben de gehele winter al niet 
veel verdiend en nu weer staken, dan beuren wij weer niets of 
hoegenaamd niets . De verv1achting is dan ook, dat, evenals 
dit in 1949 het geval is geweest, de staki� zal doodlopen. 

Echter gaa n ook geruchten, welke door mij geen bevestiging 
konden verla-ijgen, dat èên der vier, in de circulaire bedoelde 
machines, reeds weer werkt,- op een loonbasis van f. 3 .85 per 
1000. Mocht dit gerucht inderdaad op waarheid berusten, dan 
is de mogelijkheid aanwezig, dat de staking zich verder zal 
uitbreiden, ook naar de beide "buitenste 11 percelen, gezien het 
verschil in de dan betaald wordende lonen. Een ander gerucht 
is� dat arbeiders en verveners tot een overeenkomst zouden 
geraken ten aanzien van het geschil. 

1 Het adres �an de secreatris van het comite betreft de persoon 
�an Berend RIXTUM, geboren 9 Ju3:J.:- 1916 te Emmen, ve.n beroep 

landbouwer, wonende te Nieuw-Weedinge, Weerdingerkanaal zz. 89 
gemeente EMMEN. 

Het originele pamflet wordt bij ex. 1 van dit rapport ge-
voegd. 

Coll. :ir 
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Bijlagen: een. . , ........ 
Onderwerp: Communistische actie bt:J'1'A�•1950· , Drentse veenarbeiders. ,,.:,, 
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1 A0J/ cY '-t 3 8.3 �,
' 

n•'-�
) 

� � /". Onder verwijzing naar mijn brief 
Geheim/Gr.V.D. 523/50 dd. il+. April 1950,
met êên bijlage, onderwerp als in margin 
moge ik U bijgaand doen toekomen een 
uittreksel uit een rapport, opgemaakt 
door Z, betreffende communistische actie 
onder de Drentse veenarbeiders, naar de 
inhoud waarvan ik U kortheidshalve moge 

• verwijzen.

.AAN: B.V.D. 

Typ: LO. 
? Coll.: j 
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VEILIGHEIDSRAPPORT 
BERICHT 

GEHEIM 

Datum van bericht: 18 April 1950. 

Eigen onderzoek. 
betrouwbaar. 
adrgesloten. 
Plaatselijke I.D. 

Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: 
Betrouwbaarheid bericht: 
Welke actie-s zijn ondernomen: 
Met welke instanties word t samengewerkt: 

• 

• 

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

BERICHT: Bij een door mij nader ingesteld onderzoek inzake een sta
king onder de veenarbeiders te NIEUW WEERDINGE, waarover door 
mij werd gerapporteerd bij rapport nr. 7/5 O dd. 6 April 1950, 
is mij gebleken, dat thans alle machines weer normaal draaien 
en dat derhalve de staking is opgeheven. De duur van deze sta
king bedroeg ongeveer tien dagen. 
Tevens werd mij het volgende nog bekend. 

De staking was van grote omvang en werd afgeroepen onder ht 
mom van een loooskwestie. De E,V.c. had hierbij een drijvende 
rol. Het loon voor een veenarbeiders werd bij arbeidscontract 
bepaald op f. 3.00 per 1000 gestoken turven, welk loon thans 
nog geldt. Met de verschillende toelagen� de 5 procent ver
hoging, kon dit loon voor de gemiddelde arbeider ongeveer r.3.25
bedragen . E�enwel waren de loRnen reeds hoger, namelijk 
r. 3.50 tot r. 3.75. De stakende arbeiders warennallen op een
zelfde perceel veen werkzaam. In dat perceel veen bevonden
zich stukken, waarin veel zogenaamd ,1!k1enhout 11 voorkomt, het
geen het graven bemoeilijkt. Dit hout moet namelijk eerst ver
wijderd worden, bij grote stukken met een takel. Op dergelijke 
stukken konden de arbeiders niet aan hetzelfde loon toekomen 
dan wanneer zij op houtvrije stukken werkten. Naar aanleiding 
daarvan wilden zij meer loon. Echter werkten zij ongeveer 3
weken in houtvrije grond, tegen 1 week in grond met kienhout. 
Door die arbeiders werden de gronden echter gelijk geschakeld 
door hun eis van r. 4J)o per 1000 turven op alle gronden. Dat 
daarin geen redelijke grond aanwezig was blijkt wel uit het 
feit, dat zelfs het E.V.C.-lid H.v.a.VEEN (ondertekenaar van 
de circulaire tot oproep van staking, rapport nr. 7/50) gebo
ren te EMMEN, 10 December 1918 1 wonende Noordveenkanaal N.Z. 
104 te Nieuw Weerdinge, tot zijn medearbeiders de suggestie 
heeft gedaan om weer aan het werk te gaan, omdat hun eis in 
deze niet geheel gerechtvaardigd was. Slechts twee arbeiders 
bleven volharden in hun eis, welke arbeiders ontslagen zijn 
en door anderen vervangen. 

Coll.: /ö 
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Staking in het veenbedrijf te NIEUW-WEERDI Gf.7 APft. 1950
-

AO ! &1tY.lc.., I 
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Bij de aanvang van de veencampagne 1950, omstreeks 
eind Maart 1950, waren de arbeiders van enige persturfmachi
nes te NIEUW-WEERDINGE, gemeente EMlvlEN, niet bereid voor het 
door de verveners geboden loon te werken, dit i.v.m. de aan
wezigheid van z.g.11 kienhout" in het veen. Dit kienhout, wor
tels en stammen van bomen, die vroeger op het veen hebben ge
staan, bemoeilijkt het verwerken van het veen, waardoor de 
productie nadelig wordt beinvloed. De arbeiders vreesden, dat 
zij met het door de verveners geboden loon, f 3,75 per 1000 
geproduceerde turven, niet aan een behoorlijk weekloon konden 
komen. Deze vier persmachines behoorden toe aan de verveners 
DI..llCSTRA te Emmen en J.LASKER, A.EBELS en D.NEEF te Nieuw
Weerdinge. 

De B.L.Z. (EVC) trachtte uit dit loonverschil munt te 
slaan en een algemene staking in het veenbedrijf te force�en • 

Hiertoe werd op 31 Maart 1950 in café Soer te Nieuw-Weer 
dinge een vergadering van de stakende arbeiders belegd, on
der voorzitterschap van HENDRIK van der VEEN, geboren te Em
men, 10-12-1918, wonende Paardeweide 40 te Nieuw-Weerdinge, 
die werkzaam is bij een der stakende machines. Deze Hendrik 
van der Veen is secretaris van de afdeling Nieuw-Weerdinge 
der EVC, voorzitter van de afdeling Nieuw-Weerdinge der CPN, 
voorzitter van het District Drente der CPN en lid van de ge
meenteraad Emmen voor de CPN. 

Op genoemde vergadering werd een comité opgericht, be
staande uit 2 NVV-ers, 3 ongeorganiseerden en één EVC-er (ge
noemde H.v.d.Veen) en kreeg tot taak alle veenarbeiders te 
bewegen zich achter de stakenden te plaatsen. Hoewel de EVC 
niet rechtstreeks actie voerde, was voldoende te merken, dat 
dit comité datgene moest uitvoeren, wat de EVC wilde. 

Teneinde de arbeiders tot actie te bewegen, werd op 3 
April 1950 een pamflet verspreid, waarin de arbeiders tot 
strijd werden opgewekt. Een pamflet, zoals hier bedoeld, wordt 
hierbij gevoegd. 

Dat de actie voor deze staking uitging van de BLZ0EVC), 
bleek wel zeer duidelijk uit de op genoemd pamflet aangekon
digde vergadering op 5 April, waar 41 personen aanwezig wa
ren, hoofdzakelijk EVC-ers en enige ongeorganiseerden. Als 
voorzitter trad op genoemde H.v.d.Veen en als sprekers H.v.d. 
Molen, landelijk voorzitter van de BLZ(EVC) en u.v.d.Schans, 
hoofdbestuurslid BLZ(EVC). 

Een afzonderlijk verslag van deze vergadering gaat hierbij 
Daar de stakende arbeiders wel begrepen, dat hun eisen 

te hoog waren EXRXK gesteld en hun actie niet het gewenste 
resultaat zou hebben, verliep deze staking. Op 5 April begon 
de ploeg van de vervener 'lJ ,LASKER,:,met de werkzaamheden en de 
andere ploegen volgden dit voorbeeld op 10 en 12 April. 

Door de EVC was wel geldelijke steun toegezegd, doch nie 
verstrekt, zodat de stakende arbeiders gedurende de staking 
in het geheel geen ondersteuning genoten, hetgeen de animo 
om te staken geheel wegnam. 

Door H.v.d.Veen werd tegen de stakers gezegd, dat het 
maar beter was aan he.t werk te gaan, daar hun eisen toch nie 
ingewilligd zouden worden. 

De gehele staking had een zeer rustig verloop en er heb 
ben zich in het geheel geen ongeregeldheden voorgedaan. De 
overige veenarbeiders, die niet bij deze staking waren betrok 
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ken, hielden zich volkomen afzijdig hiervan. 
De namen van de leden van het stakingscomité zijn: 

1 BEREND RIXTUM, geboren te Emmen, 6-7-1916, veenarbeider, wo
nende Weerdingerkanaa.l Zz 89 te Nieuw-Weerding 
secretaris; 

1 JAN KLASENS, geboren te Emmen, 20-6-1908, veenarbeider, wonen 
de 1e Kruisdiep Wz 95 te Nieuw-Weerdinge; 

KLAAS BOEKHOLT,geboren 25-11-1911 te Borger, veenarbeider, wo 
nende Holtstraat 50 te Emmen; 

JAN KORT, geboren 25-12-18�4 te Odoorn,veenarbeider, wo
nende Weerdingerkanaal Nz 219 te Nw-Weerdinge; 

HENDRIK v.d.VEEN, eerder genoemd,Rfoorzitter en
.- 1 REINDER GROOTEN,geboren 15-11-1921 te Emmen,veenarbeider,wo

nende Oude Weerdingerdijk 41 te Nieuw-Weerdinge 
Volledige informatiekaarten van deze personen gaan als 

\ bijlage hierbij. 
1 Einde. 

� 
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Openbare vergadering, g;4niseerd door een stakings
commi tee in de zaal 3lxmai:«xxiilumxuxNiluao{ Soer te 
Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen op Woensdag 5 April 
1950. 

Sprekers: Usko van der Schans, geboren te"Scheemda, 10-2-1915 
wonende te Scheemda en 
Hendrik va.n der Molen, g"'boren tre Ten Boer, 3-3-1904, 
wonende te Woltersum. 

Medewerkenden 
Zaalcapaciteit 
Aanwezig 

Gene. 
200 personen. 
Ongeveer 41 personen. 

Betrouwbaarheid 
berichtgever Zeer betrouwbaar. 
Waardering bericht Zeer betrouwbaar. 
Tevens bericht ge- ) 
z

i
en aan: ) Ge e M ,werkende instantie) n •

On ernomen actie ) 
Bericht: 

• 

"' Te omstreeks 20.- uur opende Hendrik van der Veen,
geboren te Emmen, 10-12-1918, van beroep veenarbeider, 
wonende te Nieuw-Weerdinge, Paardeweide no: gemeen
te Emmen de vergadering en sprak er zijn teleurstel

ling over uit, dat\niet meer veenarbeiders van hun belangstelling 
hadden doen blijken en vooral, dat er van andere werknemersorgani
satie's geen bestuurders aanwezig waren om te doen blijken van de 
belangstelling dier org. voor de strijd der veenarbeiders. Wanneer 
het op strijd aankwBIIll aldus spr. lieten de meeste bonden niets 
van zich horen. Verder sprak spr. er zijn teleurstel�ing over uit, 
dat juist vandaag een der 4 stakende ploegen veenarbeiders het werk 
had hervat tegen een loon, lager dan verleden jaar. Hierna uitte 
spr. zijn blijdschap over het feit, dat de bond waarbij hij is 
aangesloten (de E.V.C.) wel voor de arbeiders wilde opkomen en 

, 
welbereid bleek, de actie van het spontaan opgerichte COJlllDite te 
ondersteunen. Spr. gaf hierna het woord aan kameraad Van der 

y Schans •'\I Deze, genaamd Usko van der Schans, verklaarde, reeds geduren
de enige wekenX in het veengebied te hebben rondgekeken en daarbij 
ten volle b�kend te zijn geworden met de grauwe ellenèe en de 
honger die door de veenarbeiders wordt geleden, terwijlzij wonen 
in dure nieuwe huizen, waarvan de huur veel te hoog is en veel 
te veel vastrecht moet worden betaald, -odat het geen wonder is, 
dat velen 6 à 7 weken met de huur achter zijn. Hij verklaarde 
verder, dat er grote ontEvredenheid heerste onder de veenarbei
ders en wekte de aanwezigen op, de strijd met grote verbetenheid 
te voeren en daardoor te voorkomen, dat het kapitalisme weer vat op 
de �ehele arbeidersklasse van ons land kreeg. 

p(.. 1 Hierna verkreeg de tweede spr., genaamd Hendrik van der Molen, 
het woord. Deze sprak ongeveer als volgt: 

"Kameraden, öij mijn verblijf i:an de laatste dagen in de veen
gebmeden is het mij opgevallen, dat er overal in het veen grote 
grauwe bppen turf van verleden jaar zijn blijven staan. Het is dan 
ook geen wonder, dat de Yeenboeren weer een aanval doen op Uw le
venspeil en U dwingen voor een lager loon dan verleden jaar in de 
veenput te staan omder het motto "De turf wordt goedkopen". Wij heb
ben echter met de aanwezigheid van die turfhopen niets te maken. 
Als de veenboeren de turf goedkoper willen produceren-moeten zij 
de veenhuur maar verlagen. Maar van die kant bezien zij het niet 
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Zij willen slechts het lebenspeil van de abbeiders aantasten. 
K�meraden, wij vechten nog niet eens voor een loonsverhoging. Wij 
vechten alleen om te houden wat wij hebben en als wij dat houden, 
hebben wij nog een loonsverlaging van plm. 14 % daar volgens het 
C.B.S. de gemiddelde kosten van levensonderhoud met ongeveer
9 % zijn gestegen en de veenarbeiders tot nu toe de 5 % loonsver
hoging ook nog niet ontvangen. Daarom is de strijd die U thans
voert alleszins rechtvaardig en ik verklaar bij dezen nadruk}elijk,

dat door de E.V.C. alle mogelijke morele en financiële steun 
zal worden verleeru1: die mogelijk is. Ik moet hierbij echter nadruk-

I
l kelijk vaststellen, dat vanwege de E.v.c. geen enkele toezegging 

kan worden gedaan ten aanzien van het bedrag dat aan de stakers 
zal worden uitbetaald. Overigens zijn de veenarbeiders m.i. zelf 
wel in staat hun stakende kameraden gedurende hun strijd financi-
eel bij te staan. 

Kameraden, U moet er op rekenen dat het 6ewestelijk Arbeids-
bureau met zijn vele werklozen onderkruipers zal sturen om U de s 
strijd onmogelijk te maken. Hierop rekenen de veenboeren.U moet 
de strijd voor een beter loon echter onverschrokken voortzetten 
en steeds voor egen houden, dat U niet alleen voor U zelf doch 
ook voor de gehele arbeidersklasse van �ederland strijdt. Indien 
het kapitalisme U er onder �rijgt, zal het de lonen in de grote 
industrie-centra elders in rlederland aan Uw lonen aanpassen en 
deze dus ook naar beneden drukken. Miet voor niets vestigen vele 
grote bedri�ven in de veengeb�eden fabrieken. Zij doen dat niet 
om U te helpen, doch om goedkope arbeidskrachten te vmnden. Zij we
ten dat hier de armoede zo groot is, dat men goedkoper gaat werken 

Op de �.v.c. kunt gij altijd rekenen, hoewel de andere vak
bonden U zoals gewoonlijk in de steek laten. Men zegt wel eens, 
de E.V.C. staakt om onrust te verwekken. Dit is echter zeer zeker 
riet zo. Wij staken enkel, om de arbeider omhoog te helpen en te 
beschermen tegen de aanvallen van het kapitalisme. Voert Uw 
strijd tot het uiterste als U eendrachtig strijd vertegenwoordigd 
ge een machtige eenheid� 

Hierna werd aan d e  aanwezigen gelegenheid gegeven tot het 
ste�len van vragen en het doen van voorstellen met betrekking tot 
de staking. Hiervan werd geen gebruik gemaakt, behoudens dat een 
der aanwezigen tot 2 maal toe vroeg hoeveel door de E.V.C. aan de 

1-
1 

stakers zou worden uitgekeerd. Hierop werd geen positief antwoord 
gegeven. Wel werd door Van der Veen gezegd, dat de ongeveer 30 
stakers toch ruimschoots door hun mede-arbeiders konden worden 
onderhouden. 

J:-et een oproeping om de stakers indien een beroep opxxt:wmr 
de arbeiders zou worden gedaan, zoveel mogelijk financieel te 
steunen werd de vergadering door Hendrik van der Veen, die zicht
baar teleurgesteld was over het gebrek aan strijdlust der aanwe-

\Zigen, gesloten. 
\ Einde.

I 
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No. Geh./Gr.V.D. 523/50. 

Bijl.: een. 5 MEI 1950• 
,----·-··-Onderwerp: Communistiscoo actie onder de 
A(D/ "'" "' 0 ,.. Drentse veenarbeiders. �,u, , 

é.-t.) ó' .J J 7-1 

� '" l)� 

---

Onder verwijzing naar mijn br ief Ge
heim/Gr.V.D. 523/50, d.d. 25 April 1950, 
met een bijlage, onderwerp als in margine, 
more ik U bijgaand doen toekomen een uit
treksel uit een rapport opgemaakt door z,
betreffende conmunis tische actie onder de 
Drentse veenarbeiders, naar de inhoud 
waarvan ik U kor too id sbalve moge verwijzen. 

S.T •

Aan: B.V.D. 

Typ: 18. 
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No. 9a/l950. 

VEIIa:Glifil DSRt. 1:4.:0RT. 

(J\anvulling- van rapport nr. 9/50 d.d. 18.4.1950). 

GEIIBIM. 

Datum v,1n beticht: 20 .1prïl 1950. 

gigen onderzoek. 
betrouw�ar. 
a.t'ge slot en. 

Rapporteur: 
Van wie is bericht afkomstig:· 
Betroo:wbaarheid \Ton het bericht: 
Welke acties zijn ondernQ!llen: 
}.Iet welke instantü,s wordt samengewerkt: pla;a tse lijke l .D. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - �- - - - - - - - - - - - - - - - -

BERICHT. 

Naar aanleiding van een ploats gehad hebbende stakibg onder veenarbei
ders 'b:: Hieuw -,ïeerdinge, waorover do'Or mij reeds werd gerapporteerd bij rapport 
no. 7/50 d.d. 6 .Ap1.·t1 1950 en nr. 9/50 d.d. 18 "ipril 1950, wer d mij heden 
het voJ.gende nog bekend. 

De vervener P_. Dijkstrá uilde op 27 Haart 19.50 met 1 m-&cbine begin
nen, doch door staking van de werknemers kon dit pas op 12 itpril 1950 plaats 
vinden. :::Je werknemers eisteJ:.l een loon van f. 4.25 en f. 5.-- naar gelang van 
grond waarop zij meesten werken. (i,l of geen kienhout 88nwezig). Dijkstra 
bood hen f. 3. 75 waarmee zij geen genoegen wilden nemen. De werknemers zijn 
tenslotte aan het werk gegaan voorm.sP3ctievelij_k f. �.-- en f. 4.50. 

De \1ervener J'. L.;SKER wilde eva neens op 27 Ifu:art 19.50 .:iet l machine 
beginnen, docb door stakins werd dit 6 �pril d.a.v. Overigens zijn de eisen 
van de werknetners en de lQonprijzen deze1i'de als clie bij 11[.JE:,TR.,, genoemd" 

De Vervener .. �. 'Ebels wilde op 20 Maart 1950 beginnen, doch door stD- · 
king werd dit 10 .!pril. Evene.ens met 1 machine. Door Ebels werd f • .3. 7')
geboden en vennoedelijk is dit bed.rag door. de werknemers aanvaard. 

Tu vervener D. 1TI5EF wilde op 3 .iipril met l machine beginnen doch 
door staking werd dit 10 1,pril 1950; loon r. '3J5 of f'. 3.85. 

Het ,,eakloon van een veenarbeider is heel moeilijk weer te geven, 
�dat dit van "l,lerschilhinde fac·.:oren a.fhankelijk is. lfot loon worélt uitbetaald 
per 1000 stuks turven en �t a"antal te bereiken zal èle ene dag vlugger gaan 
dan de andere. \.aersomstandigheden, veel aanwezig kienhout, e.d. spelen 
daar bij een rol. Een arbeider.met een volle -werkweek: kwam het vorige ja�r, 
berekend over een periode vàn 16 weken, op een gemiddeld weekloon v an 
f. 66.40, welk bedrag voor dit jaar iets lager zal z ijn. Van dit bedrag is de
ziekteverzekering, enz. reeds afgetrokken •

Typ: 18. 
_Coll.:_k 
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Gemeentepolitie Kerkrade. 
(y 

OAT·: ';/> 

1� � M�I t950 ! 
. , . � t,!AR_:...· �\--

Zijnde bijgaand rapport nr. Pd. 21/3-50 dd. 23 1,Iei &Ql �::s�i-1 
ting op de rapporten nr. Pd. 21/1-50 en 21/2-50, resp. doorgezonden dd. 
17 en 20 I.Iei 1950, betrekking hebbende op de onder de arbeiders van het werk
object van de D.U.W. bij de aanleg van een sportpark alhier uitgebroken 
staking, ter kennisneming doorgezonden aan de Herent 
1. Procureur-Generaal, fgd.Directeur van Politie te· 1 s-Hertogenbosch;
2. Officier van Justitie te Maastricht; 
3. Commissaris der Koningin in de prov. Limburg d.t.v. de heer Burgemeester

van Kerkrade; 
4. Hoofd van de Binnenlandse Veili�heidsiienst te I s ... Gr_13,._venl;l.a.g_e; 
5. Comm1.ssarisvan Po1.i°îie te liaastricht. 
Tevens ter kennisneming doorgezonden aan de Herent 
1. Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam; 
2. Commissaris van Politie te Heerlen; 
3. Commissaris van Politie te Tilburg.
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Hierbij heb ik, ondergetekènde, de eer, UEdelge
strenge beleefd het navolgende te rapporteren, 

"Op Maa.I>td�g, .de 22e Mei 1950, omstreeks 9 11ur, ver
sohenen ee� tweetal voormalige D·.u.w .arbeiders, genaamd: 
Bouvrie, P-.H,�, en 'Wi.lhel.mus L.H.., die op 16 Mei j".l. els 
D�U.lf.arbeider bij pet werlmbjeot, de aanleg van het sport
park aan de Spor,tstraat al.hier-, in staking waren gegaan, op 
di:t werkobject,. teneinde ..me.t de nieuw aan het werk gestelde 
ploeg Ker:kraad,se D.u.w. arbeiders een bespreking te voeren. 
In hun gezelsohap bevonden zioh nog enige andere personen, 
waarvan een zioh niet wenste te legitimeren, doch later blee 
_te zijn P.lY,. yan Raamsdonk, voorzitter van de E·�v.o., wonen-
de _te Amsterdam, Prinsengr§oht 739 en A. Doek, voorman van 
de E.v.c., wone.Dde te Heerlen,. II.ar�nweg 42.-

.Aangezien de hare.o. niet in het, bezit waren van 
een bewijs van toegang van de Ins.Peotia ;v,an de n.u.w. te 
S'iitard., _geldig "!oor het werkpbjeot, \'ver·d·en zij niet toege
laten. H�erop� v.erzoob.tep. zij de arbeiders, om in de soha:fttiJ 
o,p· de O.l)enba.re weg te komen, opdat door hen gezamenlijk over 
lag kon worden gepleegd over de loonsv:oorwaarden, daar, zoal 
v,; RaamsdOnk zio,b. uitte, met a:fwaohten van de nadere beslis 
sing van d.._e »-.u.-W�inspeotie, de arbeiders hun eigen graf zou 
de.p. gl'.'av.en en na· enige maanden van honger zouden omkomen. 

Dienzelfde dag te 12 uur� na het" ingaan van de 
1 

schafttijd, begaven zioh een tiental van d.e 14 arbeiders aan 
de weg an stonden voor�oemde heren, waarbij zioh 1.rimiddels 
Kroeg, W., eveneens wonend� te Maastricht en behorende tot 
de op 16 Mei j .1. sta.kender"· ploeg, gevoegd had. 

, Van Raamsdonk voerde het woord en hield de arbmide:g 

. � {, 

voor, dat zi� solidai:D moesten zi�n met de stakers, dia on
middellijk ontsJ.agen war.en en dat zij nu voor een hongerloon 
werkten. De arbeide�s dienden zelf hun lo� te bepalen an niet 

.. 
, ,. 

. � 

mede te werken aan het graven v,ab. hun graf, want de D. u. W. 
leiding hield voet bij stuk en liet niet met zich onderhan
delen over betere loonvoorwaardan. 

v. Raamsdo�k verzocht de arbeiders onmiddellijk
hun houdil;l.g te beJ;>alen, doch nf:l. enig overleg werd overeenge
komen, dat de heren E-. Vi'.Oers deftloigende dag zonden terugko -
men OJ;l hetzelfde uur, om de beslissing,te vernemen va.n_ de 
erbeidei;s. Hierna hervatten de arbeiders op de gewone wijze 
hun werkzaamheden, terwijl zioh geen bijzonderheden voorde-
den. Voor de

t
arbeiders voerde het woord./ :Min.ze Dijksma, lid 

van het N1 .v • •  , wonende alhier. 
. , Op Dinsdag,_ 23 Mei 1950, WFen op het wermbjeot 

, . ., . , , aan.wez�g; � 
• .:l�!àmnhuia, lM, opziohter bij de D�U.W., wonende te Sittard en

îàeene, �;Gijabertus Wilhelmns, op�iob.ter bij de Ned. Heide
:� ,maatsohappij, eveneens wonende te Sit tard. 

Te 12 uur verschenen voornoemq.a her-en., behalve 'iil-
v 

h�lmus, Ltij•, bij het werkobje0t en had het overeengekomen 
onderhoud plaats tussen een tweetal �beiders, genaamd: Dijks 
ma yoornoemd en Nioolaas, Ohristiaán, de laatste .eveneens te 
-Aan de heer Commissaris van Po1itie Kerkrade 
te 
K E R K R ,.A. D E. 
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Kerkrade, in tegenwoordigheid van voor.noemde opz.iohters van 
de ».u-;w. en Ned. Heide.mij. Wederom voerde v. R�!iiJd0.llk.het 
woord. De. wo_ordvoerdars der .,�beidera gaven te kennen, dat 
zij voorlopig geen b·eslissi.n:g wenstel;I.. te nemen, doch wilden 
a:twaoht·en ,het resultaat ven het onderhoud van een vertegen
woorcUging van het 'N. v;. v •. , met name van Ro llkem.a en :Suis,rea�·. 
wonende .ta Am.st�rde.m en .Tilburg, die aan voornoemde opzichte 
hadden :t_e �ennen gegev·en en d.;&z& o� b.'u.n beurt aan de arbei
ders vanp.et werk:Object, op 23 Mei 1950. t.11.ssen 15 en 17 uur 
ter I>laa.tse'- t-e verschijnen, om  overleg te· I>legen met de ar
beiders en de ».u·�11.1aïding.1 Da ·wbeiders- waren niet voorne
mens het werk neer te J.e.ggen, ondanks de- op diplomatieke wij, .. 
ze na.ar voren gebrachte suggesef!e's van de zijde van de ».v..

( 0ers, •diie -zioh tenslotte allen in ·het. :gesprek mengden. 
Toen door v. Raamsdo.n'lt -enige positieve onjuisthe

·den werden •gelanceerd met bietrekking _ t-0t d.e loonsvoorwaarden
-van de D.U.lf.t, namen beide. genoemde 1>·pziohters eveneens om
beurten het �oord en dienden van.R�em.sdonk beru>orlijk van ant
wo·ord, hetgeen tenslotte leid.de t-ot c!e1 .11.i:ting van. de weder
·zijdse onverblo.emde mening,· vooral. \Van •d:e zijde van de opziob
tera aan het adres van de 'Ei.-v;.oers. • " -

Omstreeks i3 •uur was het onderhcfµd afgelopen en 
begaven, de woord•VO'�?,�S -y -� de arbeidera,fweer aan het werk, 
dooh niet alvorena àian--hen door v,an Raamsdónk een aan.t� 
vlugschriften w�s ter hand ,ge-stel.d ter tritdeling onder Te

o . , , arheiders� De inhoud ve.b. dit vlugsohrift,, meer bëpaaJ.d de
:..,; .: : , . z.inànedef 

dat het Aotie •oo..mi té .a·er· stakers eisten ook op het 
· :werk •al.s normale bur.gere be.t).an:deid te wor.den, was aanleiding

.... 1.... .... •• .• ! Y• 'Vè>ör� opz�ohter Geene, om. de woordvoercter van Raam.sd.onk op
�', .' r • • , •· r · :- : fall.e.': w.ij ze de onj.ruhstheid ·Van de�e p�s·sage onder het oog te 

brengen, p.ooh laatstgenoemde. ·schoof .aJ.lre veran.tl'mirdelijk
b:eid v,an zich ,af o.p het aotie -oomi té. De opziob.tBr Ge ene gaf 
te kennen;,� te zulLen oYe'Twegen·, tegen p.-eze. passage in het 
vlllgso'.{.lri:tt; ter bevoegder plaat-se e.en klaohte te doen. De 
E,.v.cer Kr.oeg voornoemd, gaf hierop, te kennen, verantwoorde ... 
tijk te zijn voor, de inb.oud·van het vlngso.brift. 

,, " · N.adien w_ard het werk gewoon vo.ortgezet en deden 
zioh geen, bij·zonderhedan voor.. · v 

-,:� ;. ��l�h ol r.· - . .:. Omstreeks. 16, 30 uur. versoheen het 0.P.N.raadslid 

- �� \--t" � · 

. • v.an Kerkrade, Christiaan.de Vries,· wonende. aan de Rozenstraat 
- l rf-. , i'I, 12 alhier, op het wenk en iniorme,erde t naB!r.i' het gesohil en 

'f . <>J,O'f\, wilde dè arbeiders gra�g spreken dienaangaande. Hij wer · 
.c , c,,,, opzi·ohter K8,D1\phuis te woo rd gestaan, die hem mededeelde, � 

�, . er geen reden-�bestbnd voo� een buitenstaander, zioh te be-
.... __ ,,. .moeien met deze aangelegenheid, terwijl.nog sleoht s gespro- � 

ken kon worden ván een geaoh11', • als het de m-beider s-stak:ers 
betrot, die het·werk op 16 Mei j.l. �adden neergelegd. 

Onverrichterzake kon de Vriés·C.b.r. vertrekken. 
/ L 

,. . 
r 

, c ,. • •De verteg�.àwoordig�g van hát N.V. V • is niet komen 
O]?dagen� � ( . · .. -· . ..v. 

.· • 
• ( _ _  . .

, - .'.. De wevkzaamheden werden op het géwone uur, te 16,30 
Ulll'.', beeindigd. 

Rest· · tens1otte-.nög te -verm�3.:a.en, -dat van Raamsdonk 
te kennerl. gaf, . .,dat de aröèiders nog"wel van de E.v.a. zouden 
horen �n dat deze wel�dè •ag:zou vinae.n, om het nodige con
tact met de · arbeiders tot stand te brengen.'' 
Waarvan naar waarheid is opgemaakt en ond81i'tekend dit rapp,r� 
Gesloten te Kerkrade, 23 Mei 1950. 

De brigadier van gemeentepoliti� 

($?�· 
\_...-



Aan cJe a1-c1sïciers 

Aan de bevol��ing van Zuid-Limburg 
Wij vragen U : 1

1Kunt U van fl. �-0. :. Uw gezin onderhouden ? 11 

Niemand kan dit met 11 JAH b0antwoorden 

· Welnu, wat zoudt U doon àls dit schamele loon werd verlaagd tot
a fl. 32. - ?
U ZOUDT ZICH VERZE'l''iEN ! ! 

U zoudt in naam van de rechtvaardigheid strijden voor de vcr
dr;ài<Sing van h0t brood van Uw kinderen ! 
U zoudt doo;c de diepe armoede moreel verplicht zijn Uw gezin 
t0 beschermµn ! .

Dat dedez:i wij, de D.U.W.-arboid0rs van het 0b.j8Ct nsportterrein Juli
ana11 to Sp8kh.olzGrhoidb, 
Bij ons. geb,.mrcie het bovenstaand_c_. 
Wij voerden besprekingen met alle daarvoor aangewc,zcn instanties. 
Alles zonder resultaat. 

Daarom zijn wij Gen daad gaan stellen. 
WTJ HEBBEII HET W;ERK STILGELEGD, 

Meer en meer worden de D. U. W. -arbeide:rs als tï.i tgcstotenen beschouw�, 
In de afgelopen jaren kwam de one verslechtering na de andere. Do 
laatste voor ons is de loonsverlaging van fl, 8.- tot fl, 10.- per 
week. En hiermGd0 is de maat vol ! 

W.ij oisen dat deze- locnsverlaging ongedaan wordt gemaakt !

Wij eiGen óók op hot werk als normale burgers behandeld te 
worden ! ! 

Wij willen ÓÓk 00n normaal g.czinsls·ven ! ! 
DAT IS ONS RECHT !! !! 
----------------------------------

'Wij eisen een loon, waarvan wc t0n,11inste ons gezin 
hoognodigo kunnen voorzien. Ons ,zozip is niet minder 
van ministers die fl. 120, - per 1,,r0ek loonsverho 

en. 
Wij krijgen daaront:egen LOONSVERLAGING. 

Hierop is maar één antwoord : DEZE LOONSVERLAGING MOET ONGEDAAN ·woRDEN - - ----- - -- -·-------------- � ... 
-----------

GEMAAKT_! ! 1 

In onze str'ijd weten we ons gesteund door de arbeiders, omdat zij arbai 
der zijn en ook zij door de D. U. '\,�I. voortdurend bedreigd wor_d·en, 

Wij weten ons ook gesteund do-or· /:-lle bewoners, omdat zij allen eèn 
g�zin hebben of daartoe behoren. Omdat alle gewone mensen drommels 
goed weten wat recht is. 

STEUNT DE D, U, 1loT, -ARBEIDERS V A!'-1 SPEKHOLZERHE!DE
.---------- -----_,... _______ ---------------

IN HtJN RECHTVAARDIGE STRIJD ! ! r'! 
------------ -------------

l-- 'A . . > 

· _!et ctie-comi t-8

D.I.i.W,-Objoct Spekholzerheide.



l\Kaastriçht 25 t�ei 195U. 

De Inlichtingendienst te Maastricht bericht het 
navolgende: 

Up Dinsdag 16 Mei 195U zijn 29 arbeiders uit Maastrich 
die door bemiddeling van het üewestelijk Arbeids �ureau te de
zer stede tewerk waren gesteld bij de aanleg van een sportpar� 
te Speckholzerheide, onder de gemeente Kerkrade, en waarvan de 
werkzaamheden in uitvoerint zijn bij de Dienst Uitvoering "er
ken ( D. U. ';;.) in staking gegaan. Vooralleer tot de staking over 
te gaan hadden die arbeiders zich bij de opzichter der .J. U. 1,. 

beklaagd oTer te weinig verdiend loon en over het feit dat zij 
de tijd, doorgebracht in de autmbus, die hen van �aastricht 
naar en van het werk vervoerde, niet uitbetaald kregen. 'l'oen 
die arbeiders in de voormiddag van .Uin.sdag 16 Jlei j .1. bemerk
ten dat aan hun klachten geen gevolg werd gegeven, gingen zij 
om 12 uur tot de staking over. 
Uit het in deze ingesteld onderzoek is gebleken dat als aan-

., stichters tot deze staking kunnen beschouwd ,,orden, voo::rname-
0..� �\lijk de gebroeders Adrianus van Hoorn en Johannes tlubertus van 

-v
U.. 

)' IHoorn, beiden lid der C.�.�. en �.V.C. 
- ln de namiddag van Vrijdag 19 �ei j.l. moesten alle stakende

arbeiders van Maastricht zich vervoegen aan het �ewestelijk 
Arbeids Bureau alhier, afd . .l::1ouvvvakken, teneinde hun loon over 
de Yi eek van 8 tot en met 13 Mei j .1. in ontvangst te nemen, 
v:elk loon werd ui tbe,taald door een opzichter bij de JJ. u. , . De 
uitbetalin� der lonen geschiedde ordelijk en werd door �een der 
stakers een po�ing ondernomen om de orde, zowel in als buiten 
het gebouw,te verstoren. 
Bij de staking te i�Ekmx Speckholzerheide-Aerkrade zijn de f navolgende te Maastricht wonende arbeiders betrokken:

) 
r-\BAH'l1.lH

.
S ivillem, geboren te Maastricht 11-2-18�9, alhier wonende 

� 
aan de Zwanenstraat r-io 3a. (J.iid der C • .t' • .l'l. en J:i.i. v .C.) 

1 �
tl- �.1::1VUV.tU�'.t'ieter tiubertus geboren te tKaastricht 6-1-1891, alhier 

� - J6)�() °' V,·?�ende aan de Tapijnstraat .No 41 (Vermoedelijk georganiseerd 
� · b1J het !LV.V.). 
11-"II � �COOL.l!!N 1Christiaan, geboren te Maastricht 23-2-19u8, alhier 

,vonende aan de Hoschstraat 93. 
)CORBEE .Lambertus geboren te Maastricht 25-lU-1905, alhier wo

nende aan de Huiterstraat �o la.(Aangesloten bij het �.V.V.) 
/IDACKUS Johannes iilhelmus, geboren te Maastricht lU-7-1902, 

alhier wonende aan de van tlasseltkade No 1. 
/4an D.i::URSh .Paulus geboren te Maastricht 1-6-1893; alhmér wonen·· 

deM, t.irachistraat No 18. 
,,)'BNGtl.S Antonius Johannes 11altherus geboren te :Maastricht 2K-3-

1895, alhier wonende aan de Uybbelstraat �o 35. 
,PJ.t'R/IJ�SS�H 1aurens Jozef, geboren te �J1x11±:rièix Va.als 13-9-1912 

e alhier wonende aan de Capucijnenstraat 48. 
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...._\_tt'.tllifil,JE.A.N Coenradus Antonius g·eboren te ,lfaastricht 15-1-1893 

alhier v:onende aan de 1iabsburgerstraat 28. (.Lid der 0 • .1:' • .!L en 
.l!i.V.C.) 

j.:\U-ODl>ll,Cr !Johannes ;eboren_ te Maastricht 27-3-1895 ,alhier v: onende 
aan de Jolmansstraat 3.( '.aarheidlezer en lid der JS.V.C.) 

"fTan HOG.lli� Adrianus g·eboren te Utrecht 14-tl-ll-39b, alhier 't\'Onende 
aan de St. �ieterstraat No 35. (1id der C.r.N. en L.V.C.) 

,1van liOCifü Johannes rtubertus geboren te ''1'aastricht 8-9-1886, 
alhier '\', on ende aan de u.1. Vrouw 1·, al lrn 3. ( .Lid der C . .t' .lL en 
J!J.V.C.J 

/li.O.lflVU.L'l'S !..gidius geboren te Maastricht ll-3-1P86, alhmer vrnnen 
de 1

,1. Voetpad 3. 
_,f"t.ülHNGS Henricus, geboren te ��aastricht 19-12-1890, alhier !'lo

nende aan de Scharnerweg 96. (b"c politiek delinquent.) 
,'JtRO]X¾ ·, illem Martinus geboren te '1aastricht 25-7-19Ul, alhier 

1'ionende aan de J;atterijstraat 52. (Van hem is thans gebleken dat 
hij �angesloten is bij fte �.V.O.) 

A1l1W'l"l'b Johannes Hubertus ceboren te �Iaastricht 14-5-1B9U,al
hier wonende aan de lioogbrugstraat 19. 

):tiOFFKtD Joseph geboren te Maastrtcht 19-8-1R88, alhier ,.onende 
aan de Capucijnenstraat �o 3u. 

�N'A.liCliA�D lt'ranciscus .Llmanuel g·eboren te Maastricht 18-6-1890, 
alhier wonende aan de t'armastraat 58. 

--J...\T\iîLJRfü;R Adolf geboren te Maastricht 15-12-1894, alhier wonende 
' aan de Sporenstraat i,16, ( .Lid der t. 1/. C. J 
.;'1'HJS 'l'heodorus geboren te i{aastricht 14-P-18fj8, alhier wonende · 

' aan de t'armastraat 16.(.Lid der �.V.U.) 
l>( tü.ttUM.AS� ,Andries geboren te Maastricht 24-1U-19V2, alhier wonen

de aan de Brusselseweg 2U4.(.Ltd der C.t'.�. en �.V.C.)
/.1:'l.!S'l'.óRS 11 illem Joseph tlubertus geboren te Maastricht 20-6-1889, 

alhier 'lvoneude aan de St. Dernardusstraat 24 . 
./ SC.tlfil'.{l!:1.1!:RS Johannes tlubertus geboren te Maastricht 29-9-1899.

alhier wonende aan de Yleine Looier.straat 8. 
/4�.!S..t(VA.t¾S Hubertus geboren te 'Maastricht l-l::>-1896, alh1er wonend 

�an de Bogaardenstraat 20. 
/l�YL�îS��erardus t'aluus geboren te Maastricht 1Q-12-18P7, alhier 

wonende aan de Haam.straat 5. 
v•S.PHUKKri1 Caspar Hubertus geboren te Maastricht 7-9-1885,alhier 

wonende aan de Mergelweg 458. 
p(.S'l'ID.L.Lfil'lV1!!:RKv'Heinrich geboren te Keulen 27-6-189V, alhier wonend

aan de 1,,.. Smedenstraat 16. ( • ermoedeli jk lid der C • .P. N. en aange 
sloten bij de t.V.C.)

/ U'l1E.NS �1 ilhelmus geboren te Maastricht lu-12-lRP.7, alhier wonend 
aan de Herbenusstraat 16. 

,x_lV'ilLJ::Lt!;HfüS ,'.l:'etrus Servatius geboren te 1'aastricht 13-5-1894, al
hier wonende aan de M. �rachtstraat No 52.(�iterst links geo
rienteerd, voorheen S.D.A.t'er. Niet bekend of hij thans lid is 
der C.P • .N. Bestuurslid der i. V.O. afd. ��aastricht.) 
Up 1. oensdag 17 Mei 1950 tussen 5 en 6 uur n.m. reikte aan de 
uitgangspoort der fabriek de Sphinx alhier een tot nu toe met 
naam onbekend gebleven persoon, pamfletten uit aan de arbeiders 
dier fabriek. �en afschrift van dit pamflet gaat hierbij. 
�m1rent de verdere handelingen in deze door de b.V.G. zal even
tueel nader worden bericht. 

J{De lnlichtingendienst Maastricht •
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Aan. ons allen ie bekend .ant de arbeiders teTierk ger i il . in do 
».u • •  in feite geen andere poeiote hebben nls de erkverechef
f 1ngse.rbeidoro van vo r de oorlog. · . 
De naa� is TeranderJ,ma r bot eysto� 'bleef hetnelfde. 
Wc.t ook niet Yérnndari i&,�ijnt de lege lonen,wanno r wo hnra 
nooten uerken ennde feitelijke rochtlooeheid �aa:r':ln w&-ver eren, 
Wij ,ttacotrichtso arbeiders, tewetk gesteld op bot D.U. .object 
voor de annlo van een sportpark te Sp&kholzorhoide ervnren dit 
in hot bijzonder. 
Ondanko de verr� afeto.nd,dte ons scheidt vnn het w�rk,en wanrdoor 
wo vnn s-I!lorgons vroeg tot e-oTonde laat in de t,eer zijn1tior3en e 
geen reisuren betaald. 
Annvankeli jk konden wij !".40..-- verdienen wat gett1en het aantel 
uren dat ue in de,weer �ijn en het hiervoor gc�acltte .erk,nog 
voel te woinie; 1s • 
.Qp9anke )Jet je1! .. _!!,nt, onse mstat!,_e de fi&lf�.e bl�et�word en� loon
,.,,m Y .40 -- oï l•· 3?.. - ver. • o,:Îd 
eepre 1ngen me e ui voer�er stuiten af op diens halstorrige 

houding,h'ij neigerde one meer dan F .,2.-- te betalen. 
Iecler iinnig mens woet dn,t een derpl• jk 11loon* de bi ti.ere nmoe-
de betekend voor ons en onee goi1nnen. 

� IJ îIEIGEHEN nm Alr10Bll� TE AM�VA ROE?,. 
Tiij s1jn. Yanroen1ng(liit e ono�niOt' 1n oan"hoek mogen laten trap
pen door de "heren1t van de .u.u.w.
Dese heren hebben de opdracht one ono tot reohtlo�e orboideres 
te mnkon.die e,on naar hun noeddunkcn meten fooi afscheept. 
Wij hebben besloten togen leze aanval op ons loon.due op ons lo
venspeil,de eirijd non te binden. 
'tet nadruk verklaren wij do.t w1j ons uiterste beet hoU)en ged an 
om door overleG' a.eee locrn8"orlaging on€00a!ln te maken. 

}Je Tierklei�in11-neif!2rd dit echter 
�a�r voert de opdracbt,om do lonen der D.U.l .orbeider9 to verlage 
zonder meer uit. 

DE t�Ni' 1t} JOL� 

Hndat wij Oinadagmorgen nogr,aqle habten gopoogd met de werkleidin 
tot overeenotemm.ing te komen hobbenn wij in o.ntwoord op do ai� 
ring "Van dooo(heran) g8908.tlli jk besloten hot erk ne�r t0 le�. 

Ui j T,OOrffl dun de g;\r · 1d Toor een. ht.mger lo.on 

5Jfü1.K, S'l'RlJD IS, 001 JULI IK S'l1Hl JD
,�annoer zij er henen in slagen ono löon to vorlagen,uullen eij he 
�orgen bij jullie doon •
... 1 j doen een beroep op U ,help ons. mede in de strijd voor meür ree 
zekerheid® bogen loon Toer D.U •• arbeiders. 
onaorsteun ook op Uw object onee strijd voor oen b

. 
eter loon.

Vomt een hecbto eenheid tegon de Yo""rtaurende n:..U1vallen op ons 
lovonopeil. H o. o G D E s o L I D A H I T !..l.L
Vlij rekenen op u. 

V( 

lJe t., �ingsleiding van de D.U.î,.e.:rbe· 
ders · 1 het object in Spekhols:erheid 

g ntu,_., 
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Wtt«rvtàn ea&, •�td l opgm1cu$t an t>tulm,tetena 1.t .rnp;ort. 
hel�en & R�kt"otte, 8 Jilal .1951). 
Ami •• lldr l>fl brigadier VQll geilobllto»ol.• • Ch>!!rm.�te-r.1e tzn fo1l�1tt 
li• <a•il. J. 111�nbers. &. •• •-,1 ! .'l .,!, P. ... ;;• 
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V]RBINDING: 125 DAT: ;<-- ' • 
PAR: P1 Datum: 18 Augustus 1950. 

No.: 240/1950. D I E N S T G E H E I M • 

Aan de Hoer: PROCURlrüR-GmmAAL, f'gd. 
DIRECTEOR van POUTIE 
te Ar n h em . 

t. �,,

Hoofd Binnonlondso Veilighcl.dsdienst 
te 9 s - G ra v o n  h a  g o . 

Onderwerp : Staking van oen 5-tul arbeil era 
van de gra.sdrogerij te Blom: enham. 

·:-19 U, 1Ç50(,..

ACD/ V, 111.�\J

Ik heb de oor Uodelgrro -tachtbare het volgende to bo
riohtoo.. 

Op Vrijdag, l.l Augusiius 1ono� ziju oen �tal arboi
tl�t'J, ,1orlczaem bij de te BI.al�� in oxpl.oi te.tie zi jndo 
gras drogerij , daartoe o.ane;ez et doar do to 'lifl•rolle nononde 

>(1 E. V .c .-er. Il (3 r m B E L Il 1�1 A N, geboren 2'7 Februari 
1920,en een E.V .c .. -er uit Amsterdam i'liens personalia mij 
niet bekend zijn, in stalcing gegaan. 

Bedoelde 5 arbeiders hebben 1'!';;1!5� het vrerk neerge
legd v.i:ij,.,el onmiddellijk nadat zij het loon over de lo
pende weck hadden ontvangen ondanks dat zij hiervoor nog
12 uren hadden te ,;-1crkoo.

volgens do bedrijfslofilor hadden bedoelde E.v.c.-ers 
er bij de toen in dienst zijnde ploegbaas op o.angedrongcn 
dat hij en zijn collega, al9mooo de ove�ige orboiders zich 
solidair zouden v0rklaren met de stakondo. arbeiders en dat 
zij desondanks toch zoud0n zorgen, dat het bedrijf kr1filil

stil te liggen totdat de eis en der arbeiders zouden zijn 
inget'Jilligd. 

Deze eisen �aren volgms do F..v.c.-agitatoron:]& ver
dubbeling van de nachtuurlonen, 2e botaling van do fiets
uren naar het get"10ne uurlocn tariGi" on 3e ·toelconning van 
oen rij,·1ielv0rgooo.ing van f-. 0,40 pm> dä'ë. 

Toon de b0drijrsl0idor den E.v.c.-ors te kennen bad 
gegeven, dat het nuttoJ.oos \10.S hien. .. over to pro.ten en dat 
do s-l;akers zouden vrorde--a. ontslagen werd hem toegevoegd, 
da.t do omstandigheden zich nog t'lel cGns zouden !runnen \7ij
zigen. 

Het aanta.l den."'genoo die het werk hebben neergelegd is 
tot vorenboooeld 5-to.1 arbeiders beperkt gcblcv0n, ternijl 
dozo bovendien diroot door andere r1erl-ck!'achton konden wor
den vervangen, zodat het bedrijf normaal op gang kon wor
den gehouden. Buiten degenen die het gras aanvoeren zijn 
15 arbeiders in het bedrijf werkzaam. tanlegging van dit 
bedrijf zou volgens de bedrijfsleider 00n schadepost heb
ben betokond van f .100.- per.- uur. Het brutoloon over de 
betreffende \7eek bedroeg voor de in staking gegane arbei
ders f.ö2,00 plus f .3,00 vocantiotoeslag. 

Cngaregolc1hcden hebben zich niet �oorgodaan. 
De namoo van de stakers� hierbovoti0doeld,_ zijn : 

A.':'Tollint;5u 
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!- � A.Wollin130. (coooOJ;tooa.'i;ua niot l::loltond) ,i1cr:.1cnclo Vorloat�10=
t1oa 80 to SCo-::muijh;

_ 1 D"J �woll�c;oböi:"on l CKitobor 19::¼, i-:cne:."'1'10 Vorlno.tr.:roC\'3 
80 to stoon�ijk;?{t /' � ·-1 J .do. nr:-u!n"J�o.'ooron l Jonucr i J.01�. -crcnon.<10 L!olaï20traut

(v V, 
50 to Stooar,.ijI.q 

--' :; .c.Ruito!? .� gobcron l.C C-0t<b ar 1!318• r-onwdo to Bo...'ltoga, 
. co.ll5 11ccmccntc !..cr .. ,,Jtm-lona. ll ou 

,,,, -• E.VCl:'VOl?, V eobaron 22 Uo.i lDB8" t1ononüo Soilool.otraat J.4 

/ 
, 
/ 

"J 

to St-o�!jk. 
Docr J.oo�otgonocodo pa:-ooon io ai" on too bij do twno

d!.�ocr�i3 3opoot c}or:Ot>dm. Do toCGQDG tot uot torroin van 
<10 Cl.rooorij io llco door ao l>oO.rijfsloitlm' ontzoaa. 

Einde • 

/ \ 
( 1\ 
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. 19 APR. 1951 
Onderwerp: Veenarbeidersstaking te Emmer-Compascuum.� 

Barger-Compascuum, Roswinkel en Emmen. l l'r.,' lc;:f"J- _ , 
'.l-t 

========================================================= �=========�J-c?J_== 

Waardering bericht: ) 
Betrouwbaarheid berichtgever: ) 
Tevens bericht gezonden aan: 

✓�-,_,< ..,; � ..,r 
Zeer betrouwbaar. � 

De Procureur-Generaal, fgd. Directeur van 
Politie, bij het Gerechtshof te Leeuwarden. 
De Burgeme�ster der gemeente Emmen (2 exem
plaren, waarvan 1 ter doorzending aan de 
Heer Commissaris der Koningin i de Provin-
cie Drenthe te Assen). NIET O.K.

Medewerkende instanties: ) Gene. ACD"fJ.51:-
0ndernomen actie: ) l- DAT:'lSls: 

• 

1 PAR: . 
J In aansluiting op het dezerzijds opgemaakte rapp'öï't · 

674, d.d.13 April 1951, deel ik U het volgende mede. _;:...;.:.._
Op Zaterdag, 14 April 1951 werd te Emmen ee.Q_ fed�rati_e__ye:r;:ga

dering gehouden v� de E.V.C. o� de betrokken staking te bespre-
�n. 

-
Als spreker trad hierop HENDRIK van d.�r MOLEN,J!g_.ofdbestuurs 

lid van de B.L.z. 
Deze vergadering stond onder leiding van de bij Uw dienst 

bekende PIETER KUILMAN, wonende te Emmer ... Oompascuum. De1
• vergade

ring was door213 personen, allen afdelingsbestuursleden van de 
E.V.C. bezocht. Alle afdelingen uit de gemeente Emmen, met uit
zondering van de afdeling Nieuw-Amsterdam , waren vertegenwoor-
digd.

De vergadering werd door KUILMAN te omstreeks 16.00 uur ge
opend en na deze opening gaf hij onmiddellijk het woord aan bo
vengenoemde Van der MOLEN. · 

Van der Molen zeide, dat hij niet in Emmen was gekomen om
en propagandarede te houden, maar om de besprekingen bij te wo

nen �n zo _nod:iJLiL���n.._de stajdng verder te doen ui tbreide_IJ.• 
Hij drong er biJ de aanwezigen vooral op aan om. nu toen 

door te zetten. Volgens hem waren er op dit ogenblikl:een voorbeel
den te over wat betrof de solidariteit van de arbeidende bevol
king-. Hij noemde in dit verband de stakingen te Drachten, Heeren
veen, bij Albert Heijn en bij Verkade. 

Men moest, aldus spreker echter wel beducht zijn op de zwak 
ke plekken, wat onder meer betrof de geruchten, de arbeiders-vij
andige pers en de werkwilligen. 

Ook moest men, volgens Van der Molen, �erdege rekening hou
den met de financiêle omstandigheid, daar de kassen van de EYC 
leeg waren en er dus van die zijde geen geldelijke hulp verwacht 
moest worden. 

Spreker adviseerde om Maandagmorgen, 16 April 4951 als sta
)/1 kers metelkaar het veen in te gaan om te trachten de werkwilligen 

z�danig te beinvloeden, dat ook zij met hun gin�..!?: strijden. 
Een der aanwezigen merkte lip, dat men eigenlijlëmöès't-wachten 

tot Maandag na de middag, daar er op zeven machines van de verve
ner Veldkamp, staande in het zgn. Weerdinger-Erfscheidenveen be-
1loten was, om Maandagmorgen eerst wel aan het werk te gaan, daar 
men nog bezig was met het onderhandelen met Veldkamp. Over deze 

1 gang van zaken waren Kuilman en Van der Molen echter slecht te 
1 spreken, daar het op zo'n manier een warboel werd. 

Uit de verder gevoerde discussie bleek, dat er tà Nieuw-WeerT 

dinge in_��..m,e,en.__een behoo_sl�ijk loon werd uitbetaald en daar
reeds aan de gestelde eisen was voldaan. 
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Vervolgens werd door de aanwezigen veel critiek uitgeoefend 
op diverse verveners. Uit de discussie bleek, dat er verveners 
waren, die, als men hun vroeg wat of zij wilden betalen, antwoord 
den, dat zij net zoveel wilden betalen als de andere verveners 
ook. Men was het er algemeen over eens, dat men toch ook op deze

machines in staking moest gaan. 
Verder bleek uit deze vergadering, dat er onder zeer veel 

arbeiders twijfel bestond of ze wel zouden gaan staken. Zo zou 

1
een veenarbeider hebben uitgelaten, dat als hij ging staken hij 

qiedere week F.80,- schade had. 
1 Aan het einde der vergaderkng werd besloten, dat als de sta-l king gelukte men op iedere plaats een comit� wilde hebben en zo 

mogelijk wilde men trachten een centraal comité in het leven te 

roepen. 
Van der Molen zeide, dat ze hun �rijg§l?!�nne� goed moesten 

opstellen en d� z� maar goed moesten " o:g.j,utten". Ook moesten 
ze, als dit nö""d:tg was gaan---d"emonstreren, waarbij.men echter wel 
rekening moest houden met de mogelijkheid, dat er een grote poli
tiemachi§ op de been kon komen. 

Op Vrijdag, 13 April 1951 werd op initiatief van het aldaar 
bestaande actie-comité te Roswinkel een vergadering gehouden, 
welke onder leiding stond van de bij Uw dienst bekende JAN SUPER, 

, wonende te Roswinkel. Op deze vergadering werd eveneens besloten 
rom op Maandag,16 Wpril 1951 gezamenlijk het veen in te trekken en 
te trachten de werkwilligen te be!nvloeden. 

Tevens werd op Vrijdag, 13 April 1951 een soortgelijke ver
gadering gehouden in caf6 Beugeling te Emmer-Compascuum. Deze 
vergadftering stond onderleiding van .PJETER KUILMAN. 

0� Maandag, 16 April 1951, te omstreeks 6.30 uur waren de 

stakers van de drie machines van de vervener Dost in het veenge
bied van Roswinkel aanwezig. Enkele machines stonden onder stoom., 
doch van de 12 aldaar staande machines is aanvankelijk slechts 
é�n gaan draaien, die echter om 8.JO uur ook is stop gezet. 

De stakers zijn daarop verder getfokken, verllloedelijk in de

richting van het zgn. Weerdinger-Erfscheidenveen te Emmen. 
Hier staan zes machines van de vervener Veldkamp wonende te

Erica. Deze zijn Maandagmorgen, 16 April 1951 aanvankelijk wel 
gaan draaien, maar toen de werkbaas op het veen kwam en de arbei
ders mededeelde wat loon Veldkamp wilde betalen, ging men hier 
niet mee accoord en is ook het personeel van deze machines in sta 
king gegaan • 

Op Maandag, 16 April 1951 werd om 15.00 uur een vergadering 
van stakers georganiseerd te Roswinkel. Hier waren een veertig
tal arbeiders aanwezig. Deze vergadering stond onder leiding van 
JAN SUPER. In zijn openingswoord, deelde hij mede, dat de arbei
ders niet voor de aardigheid staakten, maar uit bittere noodzaak, 
ter verkrijging van betere levenswoorwaarden. Nu de staking was 
uitgebroken moest er gesproken en be §list worden over de verder 
te nemen maatregelen en de te voeren actie. Super vroeg de verga
dering of er bezwaar tegen was, dat iemand, die beter van de tong 

r riem ge sneden was dan hij zelf, het woord op de vergadering voer
'de. EîiKëf"l'""ë"n UlT de vergadering mërk-ten op, er geen be zwaar tegen 
te hebben dat er door een hoofdbestuurder van de B.L.Z. het woord 
werd gevoerd, aj.. ts ..hij gee�=12oli tieke r..edevoerin� hield. 

Hierna kreeg Hendrik van der Molen, hoofdbestuurslia van de

B.L.z. het woord, die even liet uitkomen, dat hij door de opmer
king uit de vergadering in een hoek gedreven was, waar hij eigen
lijk niet gaarne wilde wezen aangezien hij zijn rede nauwelijks
kon houden, zonder er toch de politiek bij te halen. Van der Molen
hield hierop een korte rede, waarin hij de aanwezigen er opmerk
zaam opmaakte, dat zij van alle Nederlandse arbeiders de minst en
slecht�betaalde waren. De staking was nu eenmaal uitgebroken en
voor het behalen van de grootst mogelijke overwinning, was het
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nodig, dat de strijd zo breed mogelijk werd gevoerd. Of er, al
dus Van der Molen, aanvankelijk nadeel uit zou ontstaan, dat was 
een offer, dat door ieder goede arbeider gebracht moest worden. 

De arbeiders konden er op rekenen, dat a.s. Zaterdag het sta
kingsgeld zou worden uitbetaald.Hij was nu reeds met geld van Am
sterdam gekomen om de eerste stakers uit te betalen. Wanneer ook 
hetN.V v. stakingsgeld uitbetaalde en ook mede voor de:am ongeorga
niseerden wilde zorgen, dan was er a.s. Zaterdag geen vuiltje aan 
de lucht. 

Hierna was het woord aan de vergadering. Er gingen stemmen op
dat het actie-c9mité de grote fout had begaan, de staking tenmin-
3te een maand te vroeg af te kondigen. Verder was men het er niet 
mee eens, dat het actie-comité onder de raambiljetten van de 
eerste vergadering ook het N.V.V. had vermeld, alzo voorwendende,
dat het N.V.V. achter deze beweging stond, hetgeen in geen geval 
waar was. De eerste belegde vergadering was uitsluitend en alleen 
uitgegaan van de EVC, en niet zoals er onder stond vermeld mede 
van het NVV. Verder werd vooral naar voren gebracht, dat de arbei
ders van deze staking de dupe werden. Niemand anders dan de veen
arbeiders had een strop aan deze staking. Men diende ue verveners
de hoorns in de zij te zetten op het momen;t, dat zij het meest 

• 
kwetsbaar waren en zwak stonden. Daarvoor was het nu de tijd niet. 

_ t 
Toen dè spreker Van der M9len opmerkte, dat van hogerhand 

n een C.A.O. was gedicteerd werd hij heftig aangevallen door een der 
t1 O,v Il aanwezige NVV-leden, di� pertinent ontkende, dat er voor 1951/1952 
J-{l reeds een C.A.O. bestond voor het rayon Roswinkel. Van der Molen 

6 

trachtte zich met citaten staande te houden, maar wat hij voorlas 
� werd door sommigen ten zeerste in twijfel getrqkken. Met een poli

ll 1/ tieke slag werd van dit punt afgestaptT 
7/ Een NVV-lid bracht naar voren, dat het NVV zijn stakende le

den zou uitkeren, maar dat de ongeorganiseerden niet op de steun 
van het NVV moesten rekenen. Betaalde het NVV toch uit aan de on
georganiseerden, dan kostte dit het NVV leden. 

Over en weer werd het eigenlijk een soort politiek spel, On
danks het feit dat de voorzitter Super tot wel vijf maal toe, de 
vergaderiàg vroeg zich uit te spreken, hoe er verder gehandeld 
moest woraen, kwamen er geen voorstellen uit de vergadering. 

Tenslotte bracht Super zelf enkele punten naar voren ... Toen 
deze in stemming zouden worden gebracht, deelden de NVV-leden me
de, zich van s temming te zullen onthouden. De voornaamste voor
stellen waren: 

• 1e. Uitbreiding van het actie-comité; 
2e. Uitbreiding van de staking tot Emmer-Compascuum en het zgn. 

Weerdinger-Erfscheidenveen. 
Je. De eisen van de arbeiders betreffende het loon aan de verve

ners kenbaar te ma�en. 
4e. Het lopen met steunlijsten. 

Super vroeg of alle aanwezigen hiermde accoord gingen, waar
op niemand verklaarde, dat hij er tegen was. 

Te omstreeks 18 uur was deze vergadering afgelopen. Na af
loop der vergadering w�rd door enkele EVC-ers er over gemopperd,
dat de NVV-ers de zaak in de war lieten lopen. 

Omtrent de staking te Emmer-Compascuum in het veengebied 
kan worden medegedeeld, dat het hier slechts enkele machines be
treft. 

In de voormiddag van 11 April 1951 werd dezerzijds de mede
deling ontvangen da't._ �r .:t_e__Ro S:Ninkel :!1._e_e� _d!ie m_acbin� s_ g.rgai�en.

De staking die ruim 20 persgurfmachines betreft met ruim 
220 arbeiders heeft een rustig verloop. Onregelmatigheden en of 
vernielingen hebben zich tot nog toe niet voorgedaan. 

Er wordt door de arbeiders, in het bijzonder door de EVC-le
den een loon geeist van F,4,- per duizend persturven bij normaal 
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veen en voor losse werkzaamheden F.1,- uurloon. 
Door de meeste verveners is reeds F.4,- per duizend pers

turven geboden en soms meer, zodat het loongeschil meest loopt 
over de kwaliteit van het veen, wat voor iedere veenplaats ver
schillend is. 

Het door de verveners betaald uurloon bedraagt ongeveer 
F.0,80 en door de arbekders wordt F.1,- geeist.

( 

Hoewel het aantal personen, dat momenteel het werk in het xm: 
,veen heeft neergelegd ruim 200 bedraagt, kunnen dit toch allen 
geen opzettelijke stakers worden genoemd. Een groot gedeelte hier 

I
van wil wel voor het door de verveners geboden loon werken, maar 

'zijn door het werken in ploegverband thans gedwongen het werk 
neer te leggen. 

IÎ Or>' deze staking staat, hun leden vermoedelijk wel financieel zullen 
f\lli Verder is gebleken, dat het N.v.v. hoewel het niet achter 

'fY' steunen, te meer daar er zich mogelijk verschillende onvrijwilli-

• 

• 

iibt.. ge stakers onder hen bevinden.

'1/ 
EIND E • 
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Waardering bericht: ) _/�<-A��d 

Betrouwbaarheid berichtgever: ) Zeer betrouwbaar.
� Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties: ) 
Ondernomen actie: ) 

De Procureur-Generaal, fgd.Directeur van 
Politie, bij het Gerechtshof te Leeuwarden. 
De Burgemeester der gemeente Emmen (2 exem
plaren, waarvan 1 ter doorzending aan de 
Heer Commissaris der Koningin in de Provin-
cie Drenthe te Assen.) i NIET o.K. 

Gene. � 
DAT:� ,s;..,_9 

l!'}�; . .-..-1 

Naar aanleiding van een ontvangen mededeling dat het perso
neel van enkele persturfmachines, staande te Emmer-Compascuum en 
Barger-Compascuum, op 9 Äpril 1951 in st�kin:_&c,�as g�g�an, is de
zerzijds hierna een onderzoek ingesteld. 

Hierbij bleek, dat dit inderdaad juist was. Alle drie pers
turfmachines behoren in eigendom toe aan de vervener JAN DOST, -
wonende te EMMEN, Minister Kanstraat 15. 

De eerste persturfmachine van Dost staat op veenplaats no. 
141 gelegen aan de Eerste Groenedijk te Emmer-Compascuum.. Van 
deze persturfmachine is ALBERT PLAT.JE, geboren te Emmen, 16 Ju

.li 1917, wonende te Emmer-Compascuum, Kanaal B ZZ �78, hoofdbe
stuurslid van de B�L.Z., machinist, terwijl hier waarschijnlijk 
nog enkele EVC-leden op deze marhine werkten. 

Volgens Dost had het personeel de machines in het veen ge
bracht en was men begonnen te draaien,. zonder met Dost over het 
loon te spreken. Toen er ongeveer twee weken was gewerkt, had 
deze uit elf personen beBtaande ploeg aan Dost gevraagd, wat 
loon hij wilde betalen. Dost had gezegd, dat hij een goed loon 
wilde betalen, dat boven het vast�estelde tariefloon lag, n.l. 
F�25 per duizend gefabriceerde persturven. 

"7:>Li.TJE had hierop te kennen gegeven, dat hun dat te weinig 
was en dat zij F.4,50 per duizend wilden hebben. Als D6st niet 
genegen was, dat te betalen gingen zîj in staking, wat ook in
derdaad op 9 April 1951 is gebeurd. 

De tweede persturfmachine van Dost staat op V@enplaats 33 
gelegen aan het Scholtenskanaal, nabij de derde sluis te Barger
Compascuum. Deze machine was ook.door de arbeiders naar het veen 
gebracht en had ook twee weken gedraaid zonder aan Dost te vra
gen, wat ze nu eigenlijk verdienden. Na twee weken 8e hebben ge
draaid vroeg dit personeel aan Dost wat ze verdienden, waarbij 
D9st hun had medegedeeld dat ze F.4,- per duizend persturven 
konden krijgen. Dit was deze uit �lf man bestaande �loeg, waar
onder waarschijnlijk ink:ele EVC-ers te weinig en oo ziJ gingen 
op 9 April 1951 in stäking. 

Het personeel van de derde machine, eveneens op dezelfde 
veenplaats staande als de twee machine van Dost had, nadat zij 
ongeveer twee weken hadden gewerkt, nog nimmer aan Dost gevraagd 
wat�loon hij wilde betal�n. Toen dit personeel hoorde, dat men 

• op de beide andere machines van Dost ging staken, had dif perso
neel ook het werk neergelegd. Na een halve dag te hebben ge
staakt op deze machin� vr0eg het personeel, bij monde van PIETER

K..I KUILMAN, geboren te Odoorn, 6-9-1917, wonende te Emmer-Compascu 
Kanaal B NZ no.J, voorzitter van het District Erenthe der CPN, 
wat of Dost nu eigenlijk wilde betalen. Dost had hierop geant-
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woord, dat hij het vastgestelde tarief wilde betalen en de 
tuele redelijke verhogingen, die liet aard van het werk mee 
ten. 

Nadat deze staking enkele dagen had geduurd kwamen er al 
weer enkele arbeiders bmj Dost, die verklaarden, dat zij w�l 
voor het door Dost aangeboden loon wildtn werken. Dost had hun 
hierop medegedeeld, dat ie machines in het veen stonden en als 
zij wilden werken, om hem zijn gang wel konden gaan. 

Dost verklaart nu, dat hij niet meer van plan is om aan 
het personeel van de eerste maclïi:ne l!'.4,25 lier duizeng_perstur
ven te betalen. Nu het personeel is gaan amen, wil hij niet 
meer betalen dan het tarief dati3,42 bedraagt, plu� de redelij
ke vergoedingen voor het eventueel bijkomende werk.' Dit bedrag 
zal echter in totaal minder dan F.4,25 bedragen. 

Voorts verklaarde Dost, dat hij in geen enkel opzicht van 
plan was om aan de EC eisen van de arbeiders toe te geven, daar 
zij met het door DQst gebQàen loon, ruim F.70.- p�r week kun
nen verdienen. Hij liet liever de machines weer uit veen halen 
dan dat hij aan de eisen van de arbeiders toegaf en hij ver
klaarde, dat hij hoopte, dat deze staking toch vooral veertien 
dagen zou duren met het oog op de weersgesteldheid. 

Hierbij dient te worden opgemerkt, dat Dost in dezen wel 
beschouwd moet worden als iemand die voet bij stuk houdt, te 
meer daar hij het financieêl zeer goed zonder de inkomsten van 
deze drie persturfmachines kan stellen. 

Nadat deze arbeiders in staking zijn gegaan hebben zij ge
tracht ook de arbeiders van andere machines tot staken te be
wegen, wat �oor zover dezerzijds bekend hun nog niet is gelukt. 

l 
Tevens worden door de stakende arbeiders gelden ingezameld 

ten behoeve van de stakers. 
Op Zaterdag, 7 April 1951 werd door de EVC een federatie

vergadering gehouden in café Groothuis te Emmen, waar deze sta-
king is besproken. Als spreker trad hier op HENDRIK van der MO

f-J LJlli, Hoofdbestuurslid van de B.L.z. Een verslag hiervan staat 
in het dagblad "De Waarheid" van Woensdag, 11 April 1951. 

In deze vergadering is.besloten om op Zaterdag, 14 April 
1951 weer een vergadering te Emmen te organiseren en in de 
daartmssen gelgen week nogmaals met de verveners te onderhande
len. 

Tot nog toe hebben zich bij deze staking geen onregelmatig 
heden voorgedaan. 

t 

Met het verdere verlmop van de staking zal U op d@ hoogte 

1 
;

den gehouden. 

/ 

E I N D E.
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Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering bericht: 
Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: ) 
Ondernomen actie: ) 

) DA1:__ • t/�.,.._,....-c._,, 
) Zeer betrouwbaar. p R� , ...... J/.

:1-�.��� 
De Procureur-Generaa , gd. Directeur van 
Politie, bij het Gerechtshof te Leeuwarden. 
De Burgemeester van Emmen (2 exemplaren, waar 
van 1 ter doorzending aan de Heer Commissaris 
der Koningin in de Provincie Drenthe te Assen 

Gene. 

In aansluiting op de derzer!ijd�opgemaakte rapporten betref
fende onderwerpelijke aangelegenheid, deel ik U het volgende mede 

• 
Uit de binnengekomen berichten blijkt, dat de veenarbeiders

staking in de gemeente Emmen zich nog gestadig uitbreidt. De ei
sen die door de arbeiders worden gesteld blijken slechts weinig 
hoger te liggen, als door de meeste verveners wordt geboden. 

• 

Ook zijn er in deze gemeente enkele persturfmachines die 
niet draaien, hoewel er met de desbetreffende verveners een ac
coord is bereikt. Deze arbeiders s�aken uit solidariteit met de• 
overige stakers. 

Onregelmatigheden hebben zich tot nu toe giet voorgedaan en 
vernielingen hebben niet plaats gehad. De �temming onder de ar-
beiders is z�er rustig te noemen. 

Op Dinsdag, 17 April 1951 is er te Roswinkel een vergadering 
van de stakendi veenarbeiders gehouden. Deze vergadering stond 
onder leiding van JAN SUPER, wonende te ROSWINKEL. De vergadering 
werd te omstreeks 15.30 uur door genoemde SUPER geopend, die de 
aanwezigen een hartelijk welkom mdlll toeriep. Hij deelde onge� 
veer het navolgende mede. 

Kameraden, nu we de strijd zijn ingegaan, zijn wij hier bij
eengekomen om een overzicht van de strijd te geven en hoe de 
strijd ligt. HENDRIK van der MOLEN, (Hoofdbestuurslid van de BLZ) 
zal een uiteenzetting geven over de uitkering van de stakingsgel
den aan de kameraden, die reeds verleden week in strijd zijn ge
gaan. Ik reken op een kalme b�spreking. 

Naar aanleiding van de verwarrende berichten omtrent de toe
stand in het rayon Klazienaveen, kan ik jullie mededelen, dat het 
nog al mee valt met de berichten. De berichten zijn helemaal niet 
verwarrend, hoewel wij, toen wij bij verschillende machines kwa
men, afgaande op de verwarrende berichten, zelf ook enigszins ver 
ward bij de kameraden aankwamen. Het viel met de bespreking met 
de kameraden nog best mee en volgens deze arbeiders, moesten de 
verveners vandaag een beslissing nemen. De eisen zijn: F.4,- voor 
het persen en F.1,- uurloon. 

Vermoedelijk staan er momenteel te Klazienaveen reeds enige 
machines stil en meerdere zullen volgen. De kameraden in Klaziena 
veen voelen zich een met ons. Zo zij op het ogenblik de strijd 
nog niet met ons hebben aangevangen, kunnen we toch verwachten 
dat dit binnen enkele dagen wel het gevai zal zijn. Kameraad Van 
der Molen zal thans een uiteenzetting ge-ven over de stakingsuit
keringen en over de te vmeren strijd. 

Hierop kreeg Van der MOLEN het woord waaraan het volgende 
wordt ontleend. 

Er is weer een aanslag gepleegd op het levenspeil van de ar-
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beider en de aanslagen houden maar niet op. Daar is allereerst 
staking bij de wegenaanleg te Heerenveen. Daar was geen regeling 
betreffende regenverlet. De aannemer wenst dat alle arbeiders 
ook bij slecht weer, des %1llorgens op tijd op het werk aanwezig 
waren. Sommige arbeiders moesten meer dan een half uur fietsen, 
voor zij op het werk waren. Doordat het de laatste tijd altijd 
regende, kwamen er arbeiders te laat. Er volgde prozlt ontslag en 
daarop volgde een staking. Nu is tevens als eis gesteld een 10% 
loonsverhoging en het lijkt er op, Bat de arbeiders het accoord 
met de aannemer zullen vinden. 

Op een ander object is momenteel weer een staking �itgebroke 
waar 70 kameraden de strijd zijn ingegaan. 

Ik ben speciaal naar deze vergadering gekomen, omdat er gis
teren enige arbeiders ter vergadering in Roswinkel aanwezig waren 
die het niet in alle opz�chten eens waren met de door ons te voe
ren strijd. En dat moet juist niet. Wij moeten samen een harde 
strijd voeren, een aaneengesloten front vormen. In de eerste 

laats moeten we een aaneengesloten front vormen. 
Bij Albert Heijn in Zaandam zijn nog steeds 700 à 800 vrou

wen in strijd. Momenteel is het zo dat in het veengebied in Zuid
Oost Drenthe 300 arbeiders in strijd staan. In Roswinkel wordt 
er op 12, in Nieuw-Weerdinge op 8 en in Emmer-Compascuum op 7 
machines gestaakt. Nu moeten er stakingsuitkeringen worden ge-

f daan �n ik heb thans reeds een bedrag meegebracht, om uit te ke
ren aan onze kameraden, die reeds de afgelopen week in strijd 
zijn gegaan. De strijdkas van de E.V.C. staat steeds open. A.s. 
Zaterdag moet er ongeveer een bedrag van F.15.000,- zijn. En nu 
zal ik jullie de waarheid meteen maar vertellen kameraden, de 
EVC heeft dit geld niet beschikbaar. We hebben onze kassen reeds 
zo vaak open moeten zetten, dat er momenteel weinig geld meer is. 

Er moet echter geld komen voor onze stakende kameraden en 
dat geld moeten we halen bij de Nederlandse bevolking. 

In Heerenveen hebben we zelfs F.300,- overgehouden voor de 
stakende arbeiders en dit bedrag is overgemaakt naar onze staken
de kam.errulen in het Westen van het land. Als jullie nu eens na
gaan, qat een directemr van het Arbeidsbureau in Heerenveen op 
onze steun · · n dat d · recteur van de bachts-
s•hool in Heerenveen F.15,- op de steu.nlijs tekende, dan voelen 
f:ullie kameraden, hoe de mensen met ons meeleven. Hierin zien Jul 
ie het bewijs, dat zelfS deze mensen inzien, dat onze strijd 

.voor loonsverhoging rachtvaardig is. Wij moeten de s§rijd winnen 
en we moeten de publieke opinie mee hebben. Wij moeten de me:ssen 
overtuigen van de rechtvaardigheid van onze strijd en dan zullen 
we zeker overwinnen. Als we de verkoop van de veenplaatsen in het 
Weerdingerveen zien, dan moeten we constateren, dat de kapitalis
ten daarin hun geld beleggen met het doel er straks nog meerdere 
winsten uit te halen, ten koste van d e  arbeiders. 

De veenplaatsen zijn verkocht voor een prijs van ongeveer 
F.4.000,- per hectare en daarover heen komen nog de beschrijvings
kosten. 

Slager Alons koopt veenplaatsen voor geldbelegging, met geld 
dat hij aan de pondjes vlees heeft verdiend. Geld stinkt niet 
en als de kapitalisten er nog meer geld mee kunnen verdienen, 
dan geeft het hun niets op welke wijze. Al moesten �e ook bommen 
verbouwen. Bij ons op het Hageland willen ze wel brandbommen ver
bouwen, als ze maar kunnen verdienen. Grote oorlogsondernemingen 

in ons land hebben een trust gevormd. Nu leveren zij hun oorlogs 
materiaal niet aan Amerika, maar aan Rusland, waar ze juist zo 
bang voor zijn. Zo is het kameraden, geld stinkt niet. 

Koningin Wilhelmina gehoot tijdens de o�rlog een inkomen 
van ongeveer F.1.000.000,- per jaar. Door de een of andere oor
zaak is men er echter plotseling achter gekomen, dat het arme 111.1[ 

mens F.28,000,- te weinig heeft ontvangen en dat zal nu nog 
prompt aan haar worden uitbetaald, omdat ze het ook wel nodig 
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zal hebben. 
Onze strijd is eerlijker dan in de ondernemingen van de kapi

talisten. Maar nu moeten we aan geld zien te komen voor onze sta
kende kameraden. Wij hebben bij de EVC geen geld genieg, er zal 
ingezameld moeten worden. Ik ben blij, dat we vandaag niet naar 
de veenverkoping zijn gegaan, waar de verveners een flinke borr�l 
drinken. 

We moeten nu maar eens met concrete voorstellen komen. We 
moeten de verveners geen smeekbrief, maar een brief met onze eisen 
schrijven. We moeten in de korte mogelijke tijd de overwinning be
halen. Het beste is on alle vervenrs aan te schrijven, omdat er 
bij zullen zijn, die met ons nog n�et willen praten. Wij moeten 
eensgezind blijven en offers brengen. Onze kameraden in Klaziena
veen staan ook heel spoedig met ons in de stfijd. Bewaren we onze 
eensgezindheid niet, dan is dit tot schade van de stakers. 

In de oorlog hebben we ook offers gebracht. Duizenden arbei
ders hebben wel het zwaarste offer, namelijk dat van hun leven, ge 
brach�, vooral tijdens de Meistaking in 1943. Die strijd is ook 
voor ons arbeiders geweest en we waren toen ook eensgezind. 

Velen schenken nog onvoldoende aandacht aan de geruchten be
treffende de devaluatie van de gulden. Er is geen geld, tenzij 
voor de bewapening. In sommige gemeenten is er geen geld meer om 
de uk ambtenaren uit te betalen. Sommige ziekteverzekeringen 
kunnen geen geld meer uitkeren. Vrienden zo staat het er bij. 

We moeten ons op het standpy.nt stellen, dat onze strijd ge
rechtvaardigd is en dat we de strijd willen winnen. We kunnen de 
verveners daarom uitnodigen voor een bespreking en afwachten of 
ze komen. De verveners die niet komen gaan we zelf opzoeken. Ik 
zit dagelijks in de stakingen en kort geleden was ik betrokken 
bij de staking op de scheepswerven in Hoogezand. Verschlhllende 
hoge oomes voerden besprekingen, die op niets uitliepen. Ik ban 
naar het kantoor gegaan en het was zo voorelkaar. 

Tot zover de rede van Van der Molen. 
Besloten werd alle verveners nog dezelfde avond aan te schrij

ven. De vraag werd er gesteld: "V/ie moeten er bij de bespreking 
tegenwoordig zijn". 

SUPER stelde voor om het actie-comité de besprekingen te doen 
voeren met de verveners, omdat de comitéleden door de arbeiders 
zijn gekozen. 

Omreden SUPER slecht bespraakt is, stelde hij voor om Van 
der MOLEN tijdens de besprekingen het woori te +aten voeren. Hij 
gaf de raad, dat er door de afgevaardigden van de arbeiders zoveel 
mogelijk gezwegen moet worden en dat ze verder keihard moesten 
zijn tegenover de verveners. Zij zouddn de verveners maar eerst 
eens laten praten. 

Vervolgens werd besproken het voeren van de steunactie. Ge
adviseerd werd om vooral de middenstand te bewerken. Men deelde 
mede, dat in Emmer-Compascuum in drie dagen F.431,- bijeen was 
gebracht. De middenstanders moeten overtuigd worden van de recht
vaardige strijd van de arbeiders en als ze het niet wilden gelo
ven moest men hun maar vragen de boeken open te gooien en dan 
zmuden ze wel moeten geloven dat hun inkomsten aan.merkelijk zijn 
teruggelopen. De middenstand had er belang bij dat de arbeiders 
goed verdi:enden . 

Ook moesten de DUW-objecten bewerkt worden met steunlijsten. 
Na nog enige besprekingen werd besloten na afloop der verga

dering de steunlijsten uit te reiken. 
Daarna deelde SUPER mede, dat het noodzakelijkwas iat er van 

de sta�ende arbeiders, zgn. posters het Roswinkelerveen ingingen. 
Volgens hem kon het nu eenmaal niet zonder posters. Afgespro

ken werd dat de posters Woensdagmorgen, 18 April op twee plaatsen 
om 6 uur hun plaatsen zouden innemen. 

Vervolgens vroeg Van der Molen nog welke eisen aan de verve
ners moesten worden gesteld, waarop hij ten antwoord kreeg, dat 
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dat toch al meer dan voldoende bekend was n.l. F.4,- voor het 
persen en F.1,- uurloon. Daarna werd besloten de verschillende 
verveners te registreren. 

Intussen was er vermoedelijk een staker met een bericht bin
nengekomen, want Super verklaarde:"Kameraden ik deel jullie mede, 
dat in Klazienaveen drie machines het werk hebben neergelegd en 
met ons in strijd zijn gegaan, terwijl de vierde machine morgen 
volgt". Hij wekte verder de aanwezigen op, om Wihensdagmorgen in 
zo groot mogelijk getale te posten en verder het personeel van 
de nog draaiende machines te bezoeken en om zich met alle kracht 
te werpen op de steunlijsten. 

Vervolgens werd medegedeeld, dat men Donderdagmorgen op na
der te bepalen uur weer bijeen wilde komen, waar dan de uitslag 
van de onderhandelingen met de verveners bekend zou worden ge
maakt. 

Hierna werden er steunlijsten uitgedeeld. 
Van der MOLEN bleef met de arbeiders uit Emmer-Compascuum 

die reeds een week staken in de zaal alleen aanwezig om het sta
kingsgeld uit te betalen. Hij hield hierbij onder meer nog onge

eer het navolgende betoog: 
"Kamerààen we zijn nu met eigen volk. Gisteren was het een 

rumoerige vergadering omdat er enige anders georganiseerde arbei
ders de boel in de war trachtten te schoppen. Het is nu rusfttig 
en we zijn nu met ons eigen huishoudinkje. Kameraden jullie heb
ben F.431,- bijeengebracht en onze kas doet er een paar honderd 
gulden bij. In andere streken keren wij de georganiseerde arbei
ders die in strijd staan F.25,- uit en de ongeorganiseerden F.24, 
voor zover zij gehuwd zijn en verder per kÎnd F.1,- kinderbij
slag. De ongeorganiseerden ontvangen een gulden minder, omdat de 
georganiseerden onmiddellij� hun contributie moeten terugstorten. 
Vrijgezellen ontvangen F.15,- en dan hèbben we nog wat kinderen, 
die reeds op een persmachine werken, maar die beter op de school
banken konden zitten. Wat moeten we daar eigenlijk mee ? Eigen
lijk moesten die wat zakgeld hebben. De ongehuwden krijgen minder 
dan de gehuwden omdat zij gemakkelijker een offer kunnen brengen. 

Ik betaal jullie ook liever F.40,- uit, maar dat kan niet, 
er is geen geld voor. Hoe denken jullie over de uit te keren be
dragen, want het is tegenover onze strijdende kameraden elders in 
het land niet eerlijk als we niet een lijn volgen. Onze stakings
kas heeft steefs opengestaan, maar het geld is nu op. We hebben 
weken gehad dat we F.85.000,- uitkeerden en zelfs een week van 
F.97.000,- tijdens de havenstakingen in Amsterdam. Toen hebben we
ook weken gehad, dat de arbeiders met 9, 10 à 11 gulden per week
naar huis gin8en. Onze kas heeft er al zo slecht voorgestaan,
dat ik op reis zijnde, geld moest lenen om benzine voor de auto
te kunnen kopen".

Hierop vroeg Van der MOLEN of de aanwezigen tevreden waren 
met de voorgestelde stakingsuitkeringen, waarop een der stakers 
antwoordde, dat zij wel gedwongen tevreden moesten zijn. 

Hierna werd aan 27 personen stakingsgeld uitgekeerd tot een 
totaalbedrag van ZIJ: F.542,-. De uitgekeerde bedragen varieerden 
van F.14,- tot F.34,- per persoon. Het enthousiasme hierover was 
niet groot. 

Hierna ontstond er een gesprek tussen HENDRIK van der VEEN, 
HENDRIR van der MOLEN en nog iemand, die met z'n drieen in de 
zaal aanwezig waren. Van der Veen was ten zeerste ontstemd over 
de gang van zaken, daar hem de gelegenheid niet was geschonken 
om op de vergadering iets naar voren te brengen. Deze herrie 
liep zo hoog, dat Van der VEEN niet langer zitting wilde hebben 
in het actie-comité. Hiermede was deze vergadering afgelopen. 

Op Woensdag, 18 April 1951 werd erwederom te Roswinkel een 
vergadering gehouden. Voor deze vergadering had men ook de verve
ners uitgenodigd, doch niemand der verveners was ter vergadering 
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aanwezig. 
HENDRIK van der MOLEN ter vergadering aanwezig verklaarde 

hierover het navolgende: 
11 We hadden ook niet anders verwacht, We hebben van begin af 

11 
wel geweten

�
at ze niet zouden komen en op onze uitnodiging in

'-v gaan. Maar al n zij er van verzekerd zijn, dat wij het langer 
volhouden an zij. Ze �omen nog eerder naar ons toe, als ze wel 
denken. Ze zullen door de knieën". 

Vervolgens brachten enkele aanwezigen verslag uit aangaande 
de door hen bij verschillende verveners bezorgde uitnodigingen 
voor deze vergadering. De vervener Draaijer had verklaard, dat zij 
aan de eisen van het stakingscomité wilden voldoen, maar dat zij 
niet durfden van hogerhand. Dubbelboer wonende te Exloërmond was 
kwaad geworden. Hij vond de staking gemeen, daar de arbeiders 
de machines eerst wel naar het veen hadden gebracht en nu gingen 
staken. Hierop zeide Van der Molen: "Dat is het hem nu juist. Hie 
door zijn we sterk en hebben we de verveners in de macht'! Verve
ner Rengers had verklaard, dat hij de eisen van de arbeiders had 
ingewilligd. Een ander lid van het comité merkte op, dat het lo
pen met de steunlijsten hem zo vreselijk was tegengevallen. Hij 
had slechts F.19,- opgelopen. Het schooien om centen en het bewe
gen en bepraten van de mensen om OB de solidariteitslijsten je 
tekenen lag hem niet. Hij slaakte ae verzuchting, dat hij liever 
een pak ransel met een gu.nnistok had, dan dat hij weer met die 
lijsten moestblopen schooien. 

Van der MOLEN betoogde hierna nogmaals, dat ze toch vooral 
moesten volhouden en doorzetten. Vervolgens ging hij wat gematig
der voort: "Kameraden onze strijd is wel iets verzwakt. Ik moet 
jullie dat zeggen. Vervener Veld.kamp, is een gladde vogel. Dat is 
werkelijk een gehaaide kerel en geslepen ook. Veld.kamp heeft in 
het Weerdinger-Erfscheidenveen een wig gedreven tussen de staken
de arbèide�a. Sommige arbeiders heeft hij zo goed als hun zin ge
geven en nagenoeg geheel aan hun eisen voldaan. De anderen daar
entegen heeft hij minder goed behandeld. Hij zet beide groepen 
tegen elkaar op. Hierdoor komt onze stfijd zwakker te staan. Het 
zal mij daarom niets verwonderen, dat in het Weerdinger-Erfschei
denveen morgenvroeg een groot gedeelte van de aldaar werkzame ar
beiders het werk hervat. 

Er werd een vergadering gehouden te Nieuw-Weerdinge en daar 
ging het raak te keer. De tmegang werd mij eerst geweigerd en ik 
mocht ook niet spreken. Ik ben tenslotte toch n8g ter vergadering 
toegelaten en ik heb ook nog even het woord gehad, maar wat moet 
je met zo'n wilde boel beginnen. Dit betekent voor ons inderdaad 
�e� verzwakking, houdt daar wel rekening mee. Het is voor ons nu 
echter zaak, de strijd nog harder en scherper te voeren. Indien 
we de staking nog maar een paar dagen vol kunnen houden, dan is 
de overwinning aan ons. Wij komen steeds dichter bij ons doel, 
de overwinning, maar �e moeten nog enige dagen volhouden. Daarom 
is het nodig, dat alle werkende machines stil komen te staan. Het 
is verkeerd van jullie gezien, om die arbeiders, die het accoord 
met de verveners klaar hebben, te laten doorwerken. Zij moeten x 
zich met ons in de st�ijd begeven en hun machines moeten stil ge
zet worden. Het posten moet vooral verscherpt worden. Dat is ab
soluut noodzakelijk. Hoe meer posters hoe beter en dan de werk
willigen bewerkenzich achter ons te scharen. In onze eensgezind
heid ligt onze kracht. Ook de mensen die met de schop werken, moe 
ten er uit. De losse arbeiders moeten met ons schouder aan schou
der staan. In het Vllije Volk van vanavond ataat een artikel, dat 
absoluut slaat op onze vergadering van gistermiddag waar enige 
herriemakers aanwezig waren. Het lag er bovenop datvze naar de ve 
gadering waren gekomen om de boel mn de war te stnren. Er is na
tuurlijk iemand �P de vergadering geweest, die het verloop aan 
het Vrije Volk heeft doorgegeven. Ook de Emmer-Courant heeft een 
artikel geschreven, waarin de EVC de schuld krijgt van de staking. 
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Als de mensen deze kranten lezen wordt het tekenen op de solidari,
teitslijsten ook minder. We moeten met volle kracht op de steun
lijsten. Het stukje in de Emmer-Courant is qntegenzeggelijk vuil 
en daar is natuurlijk iemand geweest dîe dit blad heeft ingelïcht.

We moeten nog maar eens zien om met de verveners te spreken.11 

Op Donderdag, 19 April 1951 te omstreeks 20 uur werd er een 
vergadering van wtakende veenarbeiders te Emmer-Compascuum gehou
den. Deze vergadering stond onder leiding van Albert Platje en als
spreker trad op Van RENSSEN. Aanwezig waren ongeveer 120 personen.,-- Hier betoogde Van RENSSEN onder meer, dat de solidariteit van

i 01 \J 
\ 

de bevolking over het gehele land groot was met de stakers. In Hee
óf' 

/ 
renveen waren twee politie-agenten geweest, ai ieder F.2 

1 O q� e n s eun ij st ha en e e en • 
• • 

/ 

Op Vrijdag, 20 April 1951 te omstreeks 10 uur werd wederom 
een appèlvergadering te Roswinkel geh�uden, waar ongeveer 70 per
sonen aanwezig waren. SUPER had de leiding van deze vergadering 
en hier heerste al ontstemming onder de aanwezigen over de gang
van zaken. 

Op Zaterdag, 21 April 1951 te omstreeks 10 uur had er onder
leiding van SUPER weer een appèlvergadering te Roswinkel plaats, 
waar ongeveer 50 personen aanwezig waren. 

Inmiddels had de staking zich uitgebreid en betrof het in het
geheel in de gemeente Emmen ongeveer 75 persturfmachines met onge
veer 800 man personeel. 

Daar op de appèlvergadering, gehouden op Donderdag, 19 April
1951 te Emmer-Compascuum was besloten, dat men de eisen aan de 
Vervenersbond zou kenbaar maken, werd besloten om op Maandag, 23 
April 1951, na afloop van de appèlvergadering te Emmer-Compascuum,
gezamenlijk naar Klazienaveen te gaan en de eisen aan de Heer 
Kuntzel, secretaris van de VerveKersbond te overhandigen. Dit is
op 23 April 1951 in zoverre geschied, dat men wel met ongeveer 
15l man per rijwiel naar Klazienaveen trok, doch dat genoemde 
Kuntzel niet aanwezig was. Men heeft toen de op schrift gestelde
eisen op zijn kantoor achtergelaten. 

Het bleek, dat er in de nacht van Zondag 22 op Maandag 23 
April 1951 aan enkele in het Weerdinger-Erfscheidenveen staande 
persturfmachines geringe vernielingen hadden plaats gehad. De sta
kingsleiding was hier erg ontstemd over, althans zo hield men zicb
en verklaarde, dat dit niet door stakers doch door werkwilligen 
was gedaan, die dan de schuld echter op de stakers wilden schuiven

Op Maandag, 23 April 1951 was de stemming onder een gedeelte
van de stakers te Roswinkel zodanig, dat er aldaar een comit� van
werkwilligen werd gevormd. Dit comité besloot om op Maandagavond
te Roswinkel een vergadering te houden. Toen de stakingsleiding 
dit vernam organiseerde zij in het zelfde ca�é eveneens een ver
gadering. Door dd hierilt ontstane verwarring gelukte het het 
stakingscomité de leiding van deze vergadering in handen te krij
gen, waardoor de werkwilligen niet in staatvwaren te vergaderen. 

Op Dinsdag, 24 April 1951 is te Emmen een vergadering gehou
den van de Verveiersbond met de Stichting van de Landbouw en ver
tegenwoordigers van de Uniebonden, om de eisen van de stakers te 
gespreken. De uitslag van de vergadering werd geheim gehouden, om
eerst te §rachten de staking te breken. 

Op een op Woensdag, 25 April 1951 gehouden vergadering van
veenarbeiders te Nieuw-Weerdinge bleek, datvvan de ongeveer 200
aanwezigen, ongeveer t50 het werk wilden hervatten en zich niet
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langer achter de stakingsleiding wilden scharen. Deze 150 per
sonen verlieten uit protest de zaal. Hier was Van Renssen aan
wezig om als spreker op te treden. 

Op Donderdag, 26 April 1951, bleek, dat van de 15 in het 
Roswinkelerveen staande persturfrnachines, 8 weer onder stoom 
waren gebracht. Enkele van deze machines zijn weer gaan draaien 
en enkele konden nie� beginnen, omdat de ploeg niet volledig 
was. In het Weerdinger-Erfscheidenveen waren er die dag van de 
40 machines weer 7 begonnen te #raaien. 

Op Donderdag, 26 April 1951 werden er vergaderingen van st 
kers georganiseerd te Emmer-Compascuum enNieuw-Weerdinge. Tieze 
vergad�ringen waren belegd door het zgn. centrale stakingscomi
té. 

Voordat de vergadering te Emmer-Compascuum, die on 19 uur 
zou aanvangen, begon werd D.ii er door het centrale stakingsco
mité en Van RENSSEN en Van der MOLEN een besloten vergadering 
gehouden. Wat er op deze vergadering besproken werd is niet be-
kend geworden. 

Te omstreeks 19.30 uur vertrok Van der MOLEN, SUPER en 
PIETER KUILMAN met de auto naar de vergadering te Nieuw-Weerdin 
ge. Op dat tijdstip werden de te Emmer-Compascuum aanwezige 
veenarbeiders in de vergaderingslocaliteit toegelaten. Aanwezig 
waren ongeveer 200 stakers. 

Bij d4 opening van d@ze vergadering deelde ALBERT PLATJE 
mede, dat men die voormiddag een bespreking had gehad met de 
Burgemeester van Emmen, die verklaard had, dat hij ook niet be
kend was met de uitslag van de op 24 April 1951 te Emmen gehou
den vergadering van de Vervenersbond met de Stichting van de 
Landbouw en vertegenwoordigers van de Uniebonden, daar deze uit 
slag geheim werd gehouden. 

Men had, aldus PLATJE in de loop van die dag niet stil ge
zeten en men had een vervener, wiens naam geheim moest blijven, 
gesproken, die hun de uitslag van voornoemde vergadering had 
medegedeeld. Indeze vergadering zou dan, zo had deze nxg:!dhrx· 
vervener verklaard, besloten zijn om voor de veencampagne 1951 
het tariefloon te stellen op F.3,80 per duizend gefabriceerde 
persturf en F.0,90 uurloon voor werkzaamheden die in uurloon 
werden verricht. 

Tevens zou deze vervener hebben verklaard, dat men de uit
slag van deze vergadering geheim wilde houden tot de staking ge 
broken was. 

Hierop verklaarde PLATJE, dat de centrale stakingsleiding 
had besloten, om met ingang van die av0nn de staking te doen 
bel:1ndigen, doch de ploegen moe sten elk voor z.ich, bmj hun ver
veners de meest gunstige voorwaarden bedingen. De gehele verga
dering ging hier accoord mee. 

Van Renssen verkreeg hierop het woord en betoogde dat men 
door de eensgezindheid van de veenarbeiders grote successen 
had geboekt en hij spoorde de aanwezigen aan om de volgende dag 
net zo eensgezind het werk te hervatten, als men in staking was 
gegaan. 

Daarna hield hij een propagandarede en hij wekte de aanwe
zigen op ommlid te worden van de EVC. Hij verklaarde voorts, 
dat de EVC toch een belangrijk aandeel had gehad in de bereikte 
overwinning. 

Op de vergadering te Nieuw-Weerdinge waar 150 stakers aan
wezig waren werd door Van der MOLEN en KmlliMAN hetzelfde be
toogd. 

Op beide Yergaderingen liet men echter uitkomen, dat er mo 
gelijk ten aanzien van enkele verveners nog wel enige moeilijk
heden v�rwacht konden worden. In dit verband werd genoemd de 
veenderij van Veldkamp, gelegen in het Weerdinger-Erfsch�iden-
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veen en innhet bijzonder de vervener Dost, daar per slot van 
kening de staking XaN aldaar was uitgebroken door de houding 
Dost •• 

Uit de binnengekomen meldingen bleek, dat op Vrijdag, 27 
April 1951 de veenarbeiders Rie in staking waren gegaan, nage
noeg allen het werk hadden hervat. 

rDe staking kan hiermede als geëindigd worden beschouwd. 

� . E I N D E • 



NOTA 
-

Aan HKB. 
... 

Van KB • . 

po.: 11615a.

Overeenkomstig hetgeen BV in �en onderhoud met KB-2 
onlangs heeft besproken, doe ik U in de bijlage een over
ziob-l;sr�pport toekomen betreffend� de voormalige C.P.N.- en 
E.V.C.-bestuurder J.H.C. VAN RENSSEN. De thans ontstane si
tuatie biedt wellicht mogelijkheden voor het inwinnen van
nadere gegevens. . . . 

HB, 19 September 1951. 
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MINISTER! •1 VAN 
BINNENLANDS8 ZAlCEN 

� �p (, 'J f' 
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1 s-Gravenhar• 18 Mei 1951.
Javastro.at 

No. : B.108493

Bijl.: Gene. V mTROtTVELIJK 

Betreft: qteunverlening stakers. 

V JK/4 

AAN: 

Ontv, bew: .. -•-·--·-···· .. •····· .. -
. 0 a..v..!l_ I :f.J 

Rappel : ..... (,9. ............ _(f____ ········
Antwoord : .... ..LL .. !? .. � .. !,/. .. !.----·---

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat een 
vooraanstaand E.V.C.-functionaris onlangs op een 
besloten vergadering zou hebben gezegd, dat een direc
teur van het G�westelijk Arbeidsbureau in Heerenveen 
op· d.e steunlijsten der stakers heeft getekend en dat 
de Directeur van de Ambachtsschool te Heerw.veen daarop 
voor een bedrag van f. 15.-- had ingeschreven. 

In verband met vorenstaande moge ik U verzoeken 
mij omtrent de identiteit en de politieke ge§indheid 
van deze directeuren te d.oen inlichten, ·t;erwijl ik 
daarbij gaarne zal vernemen wat U omtrent de juistheid 
van het vorenstaande bij bedekt onderzoek zal zijn be
kend geworden • 

ffiiJT HOOFD VAN DT+": DI3NST • 
4 Namens deze, 
/ Jl. 

� _G. Crabboridam 

de ffeer Korpschef van 
Gemeentepolitie te 
Heerenveen. 



Verbinding 54.

' No. tolo lr/:-- 1/ ,I 

·-

c- /

t-,/j,� il" 9 MEI 1951� 
DIENö'l'G.lillE: ll\\l. • 

À(Î.) ·�7-t·,o¾<,,, ,., . 
A P � 0 R T 

-----"'"-_-' ____ ......a;;.. _ __.;:;.__;;__;;;;;c._=--s._ -J�� �
öinds geruime tijd heerschte er ernstige ontevredenhe1t1' 

onder het personeel van de Ooöperatieve Melk.productenfabriek" DE 
Ol:illviliLANDJJ:N 11 te Groningen, .l!'riesestraatweg 221. De arbeiders vonden 
de houding van de leiding willekeurig, wat vaak aanleiding is ge
weest tot geschillen. Tevens waren er kwesties over de pensioen
regeling, het niet uitbetalen van overuren, het opleggen van boeten 
door de directie, voor fouten gemaakt door het personeel en enige 
ontslagkwesties, welke in Juni door de kantonrechter zullen worden 
behandeld. ':.:oen één dezer dagen een personeelslid werd ontslagen, 
was dat de klap op de vuurpmjl en heeft het personeel de vakbonden 
er in betrokken. Na overleg met de vakbonden heeft het personeel 
op Vrijdag 4 Mei 1951, een schrijven gericht tot de directie, 
waarin de twee volgende punten als eisen werden kenbaar gemaakt: 
� Herstel van het dienstverband van een ontslagen personeelslid, 
� Openhartige besprekingen op zeer korte termijn met de vertegen
wcordigers van het personeel over de lopende aangelegenheden,waar
voor oplossingen dienen te worden gevonden welke de toets der cri
tiek kunnen doorstaan. 

danneer geen bevredigend antwoord werd ontvangen, zou 
men de volgende morgen in staking gaan. Omdat geen bevredigend ant
woord werd ontvangen, is het personeel de volgende morgen, Zater
dag 5 ruei 1951, in staking gegaan. Achter deze staking stond de 

/Alg.Ned.Landarbeidersbond, niet de Christelijke organisatie, �ni
ge ge leden van laatstgenoemde organisatie zijn wel in staking ge
gaan. 
_ 

r 

Het personeei van de fabriek telt ongeveer 150 arbeiders 
Van de buur-morgenploeg (20 man) is �én arbeider gaan werken, van 
de volgende ploeg ( 40 man+ is niemand gaan werken. De op die sta
kingsmorgen bij de fabriek aangevoerde melk, is door het kantoor
personeel en enige afdelingenchefs ontvangen. Het stakende perse-

/ 
neel is in vergadering bijeengekomen ä.a een cafe, 11 DL 8LING�IJ", 
aan de Aweg te Groningen. Aldaar is door de leidins in samen-
werking met de vergadering een memorandum opgesteld, waarop een 

\ 20 a 25 punten waren vermeld. l"unten van ontevredenheid zoals te-
voren reeds is vermeld. De vergadering stond onder leiding van de 

_.. bondsbestuurders van de A.N.L.B., de heren: s.v.d.PLOJ!:G, wonende 
_..... te Utrecht en F.SO.l:UPPERS', wor1endè te Groningen, Semarangstraat 23 

Op de vergadering werd besloten, dat het memorandum aan de direc
tie van de fabriek zou worden overhand�gd en dat het personeel 
zich voor de fabriek zou opstellen, om bij inwilliging van het 
memorandum door de directie, direct het werk t;e kunnen hervatten. 
Op Zaterdag 5 Mei 1951 te 14. - uur, deelde de leiding van de sta
king, na een korte besprek�ng met de directie van de fabriek, aan 
het personeel mede, dat alle op het memorandum voorkomende punten 
door de directie waren ingewilligd, waarna het personeel onmiddel
lijk aan de arbeid ging •• Vooraf was door het personeel onderling 
afgesproken, dat zij de verloren gegane uren voor eigen rekening 
zouden inhalen. Het geheel had een zeer rustig verloop. lJe Politie 
behoefde niet op te treden. Voorzover bekend is één lid van het 
150-man personeel aangesloten bij de �.v.c., ongeveer 2U leden 

Î zijn aangesloten bij de Christelijke organ_isatie en de rest, waar
onder enkele ongeorganiseerden bij de A.N.L.B •• 

' r 
Tijdens de vergadering in het cafe, was aldaar ook aan

�- .J, vY' �I wezig de bij de dienst bekende Siebolt AD.ililvIA, geb. A'dam 29-6-04, 

�� l) wonende te Groningen, 'l'imorstraat 31/a, .l. v.c.-sec.reta.ris a;fd.Gron. 
� r 1 

• AD.&,A behoorde niet tot het personeel van de fabriek. 

� 
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AD.lliliJA verspreidde onder de aanwezigen pamfletten,(een afsohrift 
een dergelijk pamflet gaat hierbij). 'foen dit aan de leiding van 
de vergadering bekend werd, werd de vergadering gesloten, met de 
mededeling, dat de vergadering over een kwartier opnieuw ge-open 
zou worden, maar dat de vergadering dan een besloten vergadering 
zou zijn, alwaar met name genoemde persmensen en de I'olitie bij 
aanwezig mosht ,zijn. Na de her-opening werd door één de1bestuurs
leden aan ADEI\IJA verzocht om het lokaal te verlaten. Onder het uit 
spreken van 11 �IST .!!!EN 10 % loonsverhoging "verliet AD:l!:MA daarna 
de zaal. 

· 
.... 

Bovenbedoelde staking ging geheel buiten de E.v.c. om. 

7 Mei 1951. 
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Bond van Land en Zuivelarbeiders, 
,fostersingel 44, { Op dit adres is het secr • .l!,. V. c.gevestigd ,rapp.) 
Groningen. 

AAN fu:T .P .lfil{.::lQN.11EL V Af� .l.JE 0111.'vlELANDEN. 

Kameraden, 
Hedenmorgen hebben jullie als protest tegen 

de onmenselijke toestanden in het bedrijf, het werk neergelegd. 
De onmenselijke handelwijze door de directie 

komt vooral tot uiting in: 
a. Het willekeurig doorvoeren van ontslag en schor

singen
b. Een geraffineerd boetestelsel, waarbij voor de

kleinste foutjes belangrijke gedeelten van het
loon wordt ingehouden.

c. De doorvoering van een proeftijd van 3 maanden
bij aanneming van nieuvepersoneelsleden waar
door de gesel van het brodeloos zijn regel-
matig boven het hoofd van de arbeiders en hun ge
zinnen hangt •

Het is zeer juist dat het personeel het stakings
wapen hanteert en gelijk de Drentse veenarbeiders en de arbei
ders van de scheepswerven. 

Zij vochten tegen dezelfde willekeur en uitbui
ting als jullie en wisten door hun eensgezinde strijd niet 
alleen de willekeur ongedaan te roe.ken doch tevens 10� loons
verhoging af te dwingen. 

Kameraden, 
De ellende die je da�elijks in je bedrijf onder

vindt, vindt je ook dagelijks in je huishouding omdat door 
de geweldige prijsstijging van de laatste tijd de vrouwen 
niet meer weten hoe ze met ons schamele loon moeten rondkomen. 

Het is daarom in de eerste plaats nodig, dat in 
het memorandum, waarin Uw eisen zijn vervat, als eerste 
eis komt te staan een loonsverhoging van 10%. Geen wille
keurig ontslag of schorsing, afschaffing van het boete
stelsel en geen proeftijd bij aanneming van nieuw personeel • 

Vecht eensgezind voor de inwilliging van deze eisen. 

Het Hoofd Bestuur, 
der 

Bond van Land en Zuivelarbeiders. 

< l' C l 



5.T. 10 Mei 

No. Gr.v.n. 274/51 Conf.

Bijlagen: drie.

Onderwerp;

Hierbij moge ik U doen toekoraen 
een tweetal uittrekSels uit rapporten 
betreffende respectievelijk "Stakingen 
in het veengebied in de Zuid-Oosthoek 
van Drente en verspreiding van pam
fletten met eén bijlage, naar de in
houd waarvan ik U kortheidshalve mo
ge verwijzen. 

Het betreft politieke activiteit 
in het grensgebied dat U "wellicht 
ten overvloede" wordt aangeboden. 

S.T. 

AAN: B.V .D. 

, . 



VEILIGHEIDSRAPPORT 

BERICHT 

Datum van bericht: 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: 

Betrouwbaarheid berichtgever: 
Betrouwbaarheid bericht: 
Welke acties zijn ondernomen: 
M!t wie samengewerkt: 
- - - - - - - - - - - - - - ..; - - - - -

. 27 April 1951. 

Cont. en Marechaussee v.d. 
Emmen. 

- � - - - - - -· - - - - - - - � 

Onderwerp: Verspreiding van pamfletten. ,,, 

'BERRHT: 

• 

Het als bijlage hieraaQ gehechte pe.mflet werd in grote hoeveel-. 
heid verspreid o.a. te Emmen, Nieuw Weerdinge, Emmercompascuum, 
naar aa.nleidtng van de staking in, het veenbedrij.f a1daar • 



UITTREKSEL 
; 

VEILIGHEIDSRAPPORT 
BERICHT 

Datum V811 ber1ch t: 
Rapporteur; 
Van wie is het bericht afkomstig: Contactpunten en eigen waarneming. 
�etrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 
Betrouwbaarne1d bericht: Kan �ls betrouwbaar worden beschouwd. 
Welke acties zij.n ondernomena; Informatief'. 
Met welke instanties wordt samengewerkt:Contact wordt ondergouden met P.I.D. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Onderwerp: Stakingen in het veengebied in de 
Zuid-Oost-Hoek van de provincie Drente. 

BERICHT: 

Op Maaa:lag 16 April 1951 brak te Roswinkelerveen een sta
king uit onder de veenarbeiders, waardoor alle aldaar in be
drijf zijnde imrf-mach1nes kwamen stil te staan. 

- Ddlor een zegsman werd mij medeg�eelà, dat de eerste per
soon die in staking ging op een datum v66r 16 April 1951,
een zekere H. van der VEEN uit Nieuw Weerdinge was.

Bedoeld wordt : 
Hendrik van der VEEN, geboren te Emmen, 10 Dedember 1918, 
veenarbeider, wonehde te Nieuw-Weerdinge, Noordveenkanaal 
N.Z. nr. 104, gemeente Emmen. , 

Volgens inlichtingen, verkregen van de P. I.n. en een 
contactpunt is Van der VEEN lid van de c.P .N. en van de E.V .c. 
eeabonneerd op 11De Waarhe1d 11 ; voorzitter van de Afd.eling Nieuw 
Weerdinge der c.P.N. en secretaris van dezelfde �fdeling der 
E.v.c.; voorzitter van het D.:strict Drentè der E.v.c.; lid van
de raad der gemeente Emmen voor de c.P.N.

De eis, waaronder deze ~staking wordt gevoerd, is verhoging 
van de lonen. De gemiddelde eis tot verhoging is het loon 
per 1000 turven te brengen van i'. 3.50 op f. 4.00 en het 
uurloon van r. o.80 op r. 1.00. 

Door de stakende arbeider aangesloten bij de E.V.c. (wiens 
naa:m niet bekend is) werd 1n vertrouwen aan mijn zegsman mede
gedeeld, dat de eis om loonsve1'hoging en de daaruit voort
vloeiende staking niet alleen ging ten behoeve van de veenar
beiders. Volgens hem_ diende (indien hun eis werd ingewilligd) 
de verkregen verhoging verwerkt te worden in de bes taande 
c.A.o., waarmede dan bereikt zou worden, dat ook de arbeiders
werkzaam ió qe D.u.w. deze verhoging zouden moeten krijgen,
benevens verhoging van de Overbruggingssteun. Volgens deze
arbeider was de E.v.c. de enige-l;>ond die actief was en iets
voor de arbeiders doet, terwijl de andere bonden alles slikken
wat 41 de hoge heren" zeggen.

Bij iedere turfmachine zijn elf' arbeiders werkzaam, terwijl 
de machines onafhankelijk van elkaar werkzaam zijn. De stakende 
arbeiders, in beginsel aangesloten bij de E.v.c., gingen de 
diverse machines langs en trachtten de werkende arbeiders over 
te halen aan de staking mee te doen. Dit is hen in zoverre 
gelukt, dat oe staking zich uitgebreid heeft tot Emmererfschei
deaveen, Weerdingerveen en IQ.azienaveen Noord. Vele arbeiders 
zijn echter noodgedwongen van werken uitgesloten, omdat, 
indien bij een machine van de elf man b.v. vier in staking gaan 
de anderen niet verder kunnen werken. Ter bedreiging van 
eventuele werkwilligen en om hen he,t werken onmogelijk te maken 
werd.en in de nacht van omstreeks 19op 20 April j.l. te Ros
winkelerveen een drie-tal in het veld en onder stoom staande 

- machines in de -
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-
genoemde Van RENSEN. 

Het totaal aantal stakers was volgens een zegsman 800 
tot 900 man, waaronder zeer velen die gedwongen waren niet 
te werken, door het lam leggen van de machines. Ter bescher
ming van de algemene belangen werd geregeld gepatrouilleerd 
door politie in het veld. overigens had de staking een rustig 
verloop. 

Intussen loopt de staking ten einde en de algemene verwach
ting is, dat Maandag 30 April a.s. het werk overal zal worden 
hervat, zonder dat, voor zover dit mij bekend is, resultaat 
is bereikt. 

. \ 
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machines 1n de, door het graven ontstane, put geworpen. 
Volgens ontvangen mededeling is 7 o -80% van de niet aan 

het werk zijnde arbeiders werkwillig. Door een zegsman werd 
het veenbedrijf aangeduid als "de gouden tijd'' voor de arbeider" 
omdat er lonen kunnen worden bereikt van f. 75.-- tot r. 90.-- � 
per week. Van "u1tbuiti11ng" van de arbeider is geen sprake, om
dat het-iwerk aihs stukwerk wordt aangenomen, n.l. per 1000 
turven. Meerdere productie betekent meer loon. 

Uit een persoonlijk gesprek met een machinist van een draai
ënde machine in het veen te Amsterdams.eveld bleek mij, dat 
aldaar in he,t geheel niet voor staking wordt gevoeld. Deze ma
chinist voelde het echter als een bezwaar, dat omtrent de lo
nen geen overeenkomst werd gemaakt vóCr de campagne begon. 
Een vervener, werkgever, deelde mij hieromtrent mede, dat dit 
weinig zin zou hebben, omdat bij de aanvang van het werk dan 
toch weer meer zou worden geeist dan overeengekomen was. 

Deze vervener.zag de staking niet als een middel om enkel en· 
uitsluitend veDhogiog van de lonen in het veenbedrijf te ver
krijgen, �eer veel meer aibs een a-sociale actie, ten koste van 
de arbeider zelf, met het doel de regering tegen te werken en 
grondde dit op het feit, dat iedere stakingsdag een productie 
verlies betekende van 5 millioen turven. Hierbij zag hij de 
turf als een belangrijk vervangingsmiddel in de huidige brand
stoffenschaarste. 

Op 2.5 .April j .1. werd in de zaal van SOER te Nieuw Weerdinge 
een vergadering belegd, waarvan het doel, volgens een zegsman, 
was, te stepen over het al of niet hervatten van het werk. 
Kort voordat deze vergadering begon, al,dus deze zegsma_n, werd 
doo·r de leiding gezegd, dat degenen die er voor waren te gaan 
werken, de zaal wel konden verlaten, dit vermoedelijk om een 
meerderheid van stemmen te verkrijgen voor het biet hervatten 
v�n het werk. Verschillende personen zijn hierop wéggegaan. 

Op of omstreeks 25 April j.1. trachtten stakende arbeiders, 
die vóór de poort van de A.K.U.-fabriek te Emmercompascuum 
stonden en de op die fabriek werkende arbeiders opwachten toen 
deze na.ar hun werk gingen, te overreden eveneens in staking 
te gaan uit sympathie voor de veeï1arbeiders. Resultaat hebben 
zij echter niet bereikt • 

Als een der voormannen bij de staking heeft zich ook opge
worpen de in mijn rapport dd. 19 Januari 1951, genoemde Jan 
van RENSEN, die volgens mededeling voorzitter is van de B.L.Z. 
Door een arbeider werd Van RENSEN, toen hij trachtte een 
groep arbeiders werkzaam bij een machine tot staken te bewe
gen, onder aanbieding van een boterham, gevraagd of hij honger 
had, waarop Van RENSEN antwoordde: "Neen, ik eet niet eerder 
of deze staking moet gewonnen zijn••� 

Op 25 April j.l. werd een �ergadering belegd tn cafe ENG
BERTS te Emmen van stakende arbeiders, waarna in optocht (on
geveer 200 man) o.a. een bezoek werd gebracht aan hettgemeen
tehu1s te Emmen en aan de.Heer DOUMA, wonende Sterrenkamp nr. 
13 te Emmen, 1foofdb.estuurder van de A.N. L.B. genoemd in mijn 
rapport dd. 20 Februari 1951. Volgens mededeliqg wilde DOUMA h 
niet ontvangen, 11 daar hij niet met stakers wilde spreken". Ook 
op die dag 1s een luxe auto bij DOUMA gezien, provinciaal let
ter en nummer A-39831, waarin vier personen waren gezeten. 
Een dezer personen was afkomstig uit Emmererfscheidenveen 
(naam 1s onbekend). Genoemd provinciaal nummer en letter is 
afgegeven aan de B.L.Z. en wordt meerdere malen gebruikt door 



-

• 

Naar de overwinning!! 
De veenarbeiders van Emmen hebben naar het �r;herpste wapen gegrepen, waarover zij beschikken, 
DE STAKll'-4G ! Zij hebben dê\ ged"·a0, ornö2:t er gee, :;vereenstemming kqn worden bereikt over de 
lonen, terwijl ook het nieuwe C.A.O. nog steeds niet is afgekomen. 
De veenarbeiders worden als tweede-rangs burgers behandeld, omdat meestal halfweg de campagne 
de te lage tarieven afkomen. Met de enorme prijsstijgingen bedoeld om de onzinnige bewapenings

kosten te dekken, en met de achteruitstelling wilden de arbeiders niet langer genoegen nemen. 

De staking begon aanvankelijk met 30 arbeiders, uitgelokt door een vervener, maar na een week sta.l<en 
sloten honderden arbeiders zich hierbij aan, waarop de stakingsleiding de algemene staking proclameerde, 
daarbij aan de wens van de arbeiders gehoor gevende I Opnieuw gingen honderden arbeiders in strijd, 

waardoor er thans 1400 tot 1500 veenarbeiders het werk hebben neergelegd. 
De gestelde eisen worden d�or alle veenarbeiders ondersteund 1 
Het is natuurlijk geen wonder dat onze tegenstanders met alle middelen proberen deze snel gegroeide 
eenheid te breken I Zij deinzen er niet voor terug om gebruik te maken van oud-landwachters 1 
Groot verraad en bedrog werd wel Maandagavond te Roswinkel gedemonstreerd! Terwijl Vrijdagavond 
slechts acht arbeiders voor werkhervatting stemden, omdat zij hun accoorden klaar hadden, riep 
Maandag een zich noemende ,, BESTUUR VAN WERKWILLIGEN" een openbare vergadering uit, met 
de bedoeling de staking te breken en een stemming te houden van alle veenarbeiders (ook van diegenen, 
die niet staken) over het al of niet doorstaken 1 

/ 
..._ " 

Terwijl de arbeiders Maandag in massa n'àar Klazienaveen gingen om hun 

eisen aan de Vervenersbond te overhandigen en tevens andere machine 
l>ezochten eveneens het werk neer te leggen, organiseerde een klein 

groep door de - reactie geïnstrueerde elementen op hoog bevel een ver 
gadering, waarvan van te voren naar hun mening de uitslag bekend 

zou staan . 

Een dergelijke m·ethode 

waardigheid van elke 

is beneden de 

eerlijke arbeider. 

Want waar gaat het om 7 Dinsdag komen de Vervenersb0nden en andere lichamen bij elkaar om opnieuw 
over de lonen te spreken, die aanvankelijk reeds zee,· laag waren vastgesteld door de heren 
Maandag was de lange stoet naar Klazienaveen een waarschuwing om de eisen in te willigen. 
Dat was een doorn in het oog van de grote verveners en de reactie. De eenheid moet verscheurd 
worden, omdat de overwinning in zicht is. 
Voor dit schandelijk werk lieten bovengenoemde elementen zich gebruiken. 

Het is hun niet gelukt! 
Omdat de arbeiders op de vergadering het juiste antwoord gaven. Met alle kracht hebben de stakers 
zrch verzet. De plannen van de reactie vielen in duigen 



1 Bovendien is het een ieder bekend dat de stakers op de appéls het woord kunnen krijgen 
en hun mening zeggen, elke dag opnieuw. 
Geen dag zal de staking langer duren dan nodig, maar zij mag ook geen moment te vroeg 
eindigen nu de overwinning In zicht is I Juist daarom zet de reactie alle zeilen bij de 
staking kapot te maken. Onze strijd zal feller worden, naar mate de overwinning nader
bij komt! 

Vele verveners zijn reeds bereid de eisen in te willigen. Dit is het resultaat van de moedige en krachtige 
strijd I De scheurmakers zouden bij het vervullen van hun plannen een bres in het stakersfront hebben 
geslagen. De vergadering had ten doel de grote verveners ruggesteun te geven vlak voor het houden 
van de besprek i

ngen van de Stichting van de Landbouw in Zwolle over de situatie in de venen. 
Besprekingen, die onder druk van de staking worden gehouden. 
De strijd bepaalt, wat hier uit de bus komt 1 

Ondanks dat verschillende ploegen reeds accoord hadden, hebben zij zich bij de stakers 
aangeslÖten en onderschrijven de eisen. 

Dit was de oude goede traditie van voor de oorlog !
Door deze klassebewuste daden hebben de veenarbeiders zich als het ware zelf uit het -
moeras getrokken en zich een sterkere positie weten te verschaffen. Deze eenheid moet 
verder worden uitgebouwd. Dat ook is de taak van de stakingsleiding. 
Niet alleen door de overgrote meerderheid van de bevolking worden de eisen als rechtvaardig 
beschouwd, maar reeds uit het gehele land komen instemmingen binnen, blijkende uit de soli
dariteit ! In de grote steden van ons land worden inzamelingen gehouden voor de Drentse veen
arbeiders, wetende dat bun weg nog nimmer over rozen ging. Juist omdat deze staking zo'n 

· 01-me sympathie heeft verworven, moest ze kapot gemaakt worden. 

Ze zijn niet g-eslaagd. 

j als we de eenheid bewaren, geen gehoor geven aan flu.istercampagnes,
·ov9cateurs en scheurmakers, maar eensgezind achter de stakingsleiding

,)lijven staan; dan �al het onze tegenstanders nimmer gelukken onze 
bverwinning, die wij in de hand hebben, . te ontstelen. 

Veenarbeiders, stakers, weg m.et de scheurmakers. 

Inwoners uit Emmen, steunt de rechtvaardige strijd 

van onze veenarbeiders. 

Hun strijd is uw strijd. Hoog de solidariteit. 

Le�e de eenheid! Leve de overwinning! 

DE CENTRALE STAKINGSLEIDING. 
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Onderwerp : steunver
lening stakers. 

In antwoord op Uw schrijven van 18 
betreffende bovenvermeld onderwerp, heb 
de mede tedelen : 

In het vo-irmalige stakingscomite van het wegenbouwobject 
uitgevoerd door de firma van Oord van ';";erkenclam te Heerenveen, 
is volgens een lid van dit comitégezegd, dat door de directeur 
van het arbeidsbureau te Heerenveen op de steunlijst voor stakers 
was getekend. Deze opmerking was gemaakt door een ander lid van 
dit comite. Er werd niet bij vermeld voor welk bedrag hij had ge
tekend. De zegsman, lid van bedoeld comite, had zich hierover 
verwonderd. 

Ook werd in bedoelde vergadering van dat comite gezegd, 
dat door de direc·teur van de Ambach·tsschool te Heerenveen, de 
heer S.Hoekstra, op de steunlijst was getekend. De zegàman wist 
echter niet meer voor welk bedrag. 

Er werd, volgens de zegsman", veelal getekend met N.N. 
Directem� van het Arbeidsbureau te Heerenveen is : 

Roelof Prikken, geboren 6 Maart 1903 te Zteenwijk, wonende te 
Heerenveen, Lindelaan no. 19. 

Hij is lid van de Partij van de Arbeid. Hij is bestuurslid 
van de plaatselijke afdeling van die partij, tevens is hij be
stuurslid van de Algemene bond van Ambtenaren. 

Zijn �pathitên gaan niet uit naar de C.P.N.

Sake Hoekstra, geboren 30 IIIaart 1902 te Oudeschoot, direc
teur van de Ambachtsschool te Heerenveen, wonende te Oranjewoud, 
Tolhuisweg nol 25, is waarschijnlijk lid van de V,v. D. Hij is 
bestuurslid van de Vrijmetselaarsloge 11Kent U zelven" te Heeren
veen. Hij is een algemeen geachte en geziene persoonlijkheid die 
in het :polj_tieke leven niet op de voorgrond treedt. Van hem kan 
worden aangenomen dat zijn sympath�èn niet uitgaan naar de O.P.N. 

r 
� 

Einde. 

1 Juni 1951. 
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VERTROUWELIJK 
Betr.: Uw brief no. 57/3 

van 1 Juni 1951.

V AV 4 

1. Naar aanleiding van Uw bovengenoemd schrijven, als ant-
woord op mijn brie� no. 108493, d.d. 1C Mei 1951, verzoek ik
in de eerste plaats Uw· aandacht voor het feit, dat de door U
per 1 Juni 1951 verstrekte gegevens betrekking hebben op wat
gebeurd zou ziJn tussen 30 Maart en 26 April j.l •• Daar &eble
ken is, dat deze gegevens nog achteraf konden worden achter
haald, (n.l. tengevolge van mijn genoemde brief en een daar
aan voorafgegaan Id.-rapport), kan worden geconcludeerd, dat 
de aanmerkelijke vertraging in deze berichtgev�ng gevolg ia 
van een onvoldoende observatie Uwerzijds met betrekking tot de 
gebeurtenissen in de stakingsperiode van 30 Maart tot 26 April 
j.1 ••

2o . Aangaande de inhoud van Uw brief van 1 Juni zij opgemerkt, 
dat daarin de vraag, of de betrokken directeuren nu wel of 
niet geldelijk aan de stakingsactie hebben bijgedragen, niet 
is beantwoord. Het spreekt weJ. vanzelf, dat met het verstrij-

"ken van weken en maanden, de beantwoording van een dergelijke 
v-raag steeds moeilijker wordt. Daarmee wordt het ook waar
schijnlijker r dat ten aan�ien van betrokkenen het gegeven 
vermoeden blijft bestaan, terwijl dit op zichzelf mogelijk 
onjuist is. Het voorkómen van een dergelijke onbevredigende 
situatie is mede een belangrijk oogmerk van de Id. Het doet 
daarbij weinig terzake, wanneer bijv. de onderhavige kwestie 
van geringe algemene betekenis ia; voor de betrokkenen kan zij 
van groot belang ziju. 

3. Gelet op het vorenstaande, alsmede op de met U namens mij
gehouden besprekingen op 8 September en 15 December 1950 en op
5 April en 7 Juni j.l., moge ik U verzoeken:
a o st�ppen te ondernemen, om alsnog te doen vaststellen of de

betrokken directeuren al dan niet geldelijk steun hebben 
verleend aan de stakingsactie; 

·b. maatregelen te nemen, die tot een betere observatie em be
richtgeving zullen leiden. 

Aan de heer Korpschef 
van Gemeentepolitie 
te 
HR F. REN VEEN. 

HET HOOFD VAN DE DIENST. 
Namens deze, 

J. G. Crabb'37ld 'UU
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Onderwerp: Stakingsactie in de 
7Iiering€rmeer. 
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Ik heb de eer U, ,vellicht ten over
vloede ,hierbij te doen toekomen enkele krantenknipsels uit 
enige. dagbladen,betreffcnde de staking in de "ieringermeer. 

V"n betrouubare zijde v,erd vernomen,dat H.IC.:UISTIIWH-

1-ThVEN, geboren J.:9.10.19, en J.J.Flli!..MSIIB.RK,geboren 30.1.21, bei
den iïonende alhier en bij Uw c..ienst beicend,zich met de voor
bereiding en ui tvoGring van deze sta}:ing zeer intensief hebben 
bezig gehoQden.tij vertoefden daartoe onafgebroken buiten deze 
gemeente. 

_ v�L.ti1.iS.rw.,R.IC die op een bepaald. moment te Kolhorn en 1.ven-
horn zrakke plekken in de stakers-posten msend.e te constateren 
meende daarin te moeten voorzien,door uit Alkmaar 6 personen 
te laten aanrukken, onc.erwie 3 vrom1en: 't.:r:rroISTilTGH-1IBV13N
L}.,LaTGU,i:ER, gebdreb 17 .10. 26 ,J G. C .HL..:f1uL."'"' il{-AVIS, geboren 2. 5. 21 
en JG.H.00RDA, 11eC:uwe van L. V/CLF, geboren 31. 5 .02 en ¼ L POLK, gebo
ren 27.4.26,allen \TonE-nde alhier en U bekend.Laatst.;enoemde 
vrouw zou. tijdens üit"posten 11 in of op de rand van het sta
kings6Gbied door een motorrijwiel zijn aangereden en ,;;ewond. 
Hieromtrent 11erd van dezel..:de zijde vernomen,dat c1oor land
bom1er KOCIUG,in de nabijheid van v'iiens boerélerij het ongeval 
plaats vond,weigerà.e ter ini�oeping van doktershulp van zijn 
telefoon te laten gebruik maken.Toen tenslotte na een uur 
,,achten de op anö.ere wijze opgeroeren ziekenauto arriveerèe, 
toonde de inmiudels aldaar ter plaatse gekomen &okter zich 
zeer ontstemd over Jeze gang van zaken. 

1 ' - 1 "' - '1 9 

H.KNUISTINGH-NEVEN zou bij deze actie een goede beurt
hebben gemaakt.Hij verfóorgde het stencilwerk.J .J .HBEMSIÜ!.RK 
heeft naar verluidt van �ezelfde zijde,een min�er goede pers, 
pmdat hij de O.V.B.-er A.VAN DEN' BB.-lG ter vergadering niet 
voldoende ontmaskerde als een scheurmaker .(,n hij hu.lp uit Alk-

>o- f-� 

maar req_uireerde,v,elk laatste onjuist werd 5eacht.J.J.I:lliEMSKL� 
verloor op een dezer actiedagen het bev✓ustzijn, tengevolge van 
oververmoeidheid. 

De ervaring bij de bevolking in deze streeic en bij 
deze actie heeft geleerd,dat Qe beste methode om de mensen 
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voor de actie te winnen is het zaaien van haat tegen de poli
tie,die men daarbij zou hebben te sch�tsen als dienaren,sla
ven van het kapitaal,�ie elk bevel opvolgen.Zo betekent voor 
hen hetn bevel 11 schiet ze dood 11, ina.erà.aad: 11 schiet ze clood 11• 

In Medemblik zou het provocerende optreden van de 
Bu.rgeme ester aldaar,ûie een vrouw in �e borst greep en ach
teruit üUWde,ook bij niet bij de staking betrokkenen een re
actie hebben veroorzaakt,die de st.rijd ten goede kvmm. 

In Twisk zou door deze staking ook een meer strijd
bare geest zijn onstaan. Dit bleek direct al uit een aanwas 

1 0 - i � - , , ___ _ 
van het aantal Waarheid-abonné's,terwijl H.KIWIS1.rilîGH-NEv.EN 
voornoemd,aldaar op 11 en 12 Juni verbleef om een nieuwe af
deling van de C.P.N. te stichten • 

Uit dezel:fde bron �,ei�d vernomen,dat de opzet van de
ze staking bij Qe leiding niet zozeer betrof de 10% loonsver
hoging,alswel een waarschuwing bij voorbaat aan Regermng en 
werkgevers,die voornemens zouden zijn een nieu\/e tariefre6e
ling voor de landarbei-lers in de T:Jierin0ermeer in te voeren. 

De deelneming aan de staking was de leià.ing meege
vallen.m:en zou hebben gerekend op 700 a 8CO stakers_;__het zou
den er plm.lOCO geweest zijn. 

Heden,12.6.51,bereikte ons uit zeer welingelichte 
betrouwbare bron,het volgende,uat voor enkele punten een be
vestiging inhoudt van het eerdervermelde. 

H.KNUISTINGH-NEVEN wasx heden en morgen onafgebroken
te Twisk om aldaar"iets op poten te zetten". De leic..ing van de 
staking culmineerde in D.e Haukes, .lieringen, zijnde de op het 
telefoonnet aangesloten woning van de E.V.C.-bestuurder 

H.BO�DE, U bekend. Deze HA.aM BO)DE zat op IvT.aandag,11.6.51,
met d.e handen in het haar,omdat 25 stakers uit de 1.lieringer
meer waren ontslagen en onder hen een defaitistische houa.ing 
dreigde. Via Alkmaar riep hij de hulp in van de E.V.C. te 
Amsterdam,die deed weten,dat hij voor advies niet daar moest 
zijn,doch bij de B.L.Z. te Groningen,die de staKing leidde. 

ontslag€n; bij BEJ:IBIJD BLOKZIJL gaf later op die dag telefonische instructies 
w��ke organisatie door te weten uie d ag uit te zoeken de namen van hen,die wa-
ZlJ waren ' 

ren/aangesloten en voorts, de namen van de boeren-exv,erkgevers. 
BLOKZIJL zou zich heden om 6 uur naar HA...'™ BODDE in Jli)e Haukes 
begeven.De mening van BLOKZIJL was een boycotactie te begin
nen teneinde te beletten,dat in de plaats van de ontslagenen 



• 

• 

G.i.;;HEIM. 3. 

�..:_ 7-?D 
'2t>2> l)J: '

1 {;.ndere arbeiders werden aangenomen. 
Tot zover deze medede+ingen,d.d.12.6.51,die monueling z1Jn 
doorgegeven aan de Recherche van de Rijkspolitie in dit 
uistrict,tenein&e deze nieuwe situatie met de betrokken 
Groepscommandanten te kunnen bespreken. 

Van de zijde van de �ijkspolitie werd hierbij verno 
men,dat ëoor de Rijkspolitie te Hilpolytushoef proces-ver
baal v1as opgemaakt terzake van belediging van het openbaar 
gezag tegen J. J .B:s.1�MSK61.{[, voornoemd. 

Uit andere betrouwbare bron werd het nog niet be
vestigd bericht vernomen,dat te Medemblik vermoedelijk, 
ook ter zake van belediging van het gezag proces-verbaal 

J J(I was opgemaakt tegen D.G.VAl:l BEEK uit Andijk,bij Uw dienst 
bekend. Einde. 

12.6.1951. 
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Tevens bericht gezonden aan: a. Procureur-Generaal, fgd.Directeur van Politie
te Amsterdam. 

Medewerkende instanties: 

�ndernomen acties: 

b. 

ttik heb de eer U het volgende te berichten. 

1 
·-·�

I�v.m.de staking van landarbeiders in de Wieringermeerpolder, werd door de 
stakingsleiding van d� E1V1C1op 5 Juni 1951 te 20.00 uur een openbare vergade 
ring met debat belegd in de achterzaal van hotel-cafe-restaurant " 1 t Wapen van 
Medemblik 11

, Oosterhaven 1. te Medemblik.Eigenaar en beheerder van genoem d hote 
J cafe-restaurant is Joz.eph de VRIES, geboren 9-6-1910, voorheen wonende te Sta 

veren, Havenweg 1., die destijds bekend stond als lid van de C.P.N. en die na 
de bevrijding tijdelijk het voorzitterschap van de Afd.Staveren der C.P.N. 
heeft waargenomen. 

aalcapaciteit:ongeveer 250-300 personen.Aanwezig ongeveer 70 personen, waar
onder enige bekende C.P.N.-ers, als:A�van EIÀJ{

1
geboren 6-4-18 te Gouda,verple

ger, wonende te Medemblik, Oude Haven 27� Dirk Gozewijn van BEE!., geb. te Alk
maar, 28-1-08, b�ekhoudèr, won.te Andijk,Kleingouw 67. De leiding van de verga
dering was in handen van Willem •t JONG, geb. te Sliedrecht,4-12-14, won. te 
fodemblik, Geldelose pad 82 .Direct na opening van de vergadering werd een 

_ _ ort woord gevoerd door de voorzitter van dB stakingsleiding der E. V .c., ge-
• naamd BODDE, waarschijnlijk wonende te Wieringen, doch-volgens zijn dialect

afkomstig uit Drents.Nadere personalia van BODDE zijn alhier onbekend. 
BODDE voornoemd wees de aanwezigen op de eerlij�e strijd, die thans door de 
stakers-ter verkrijging van een loonsverhoging a'10% en ter inwilliging van 
andere eisen-werd gevoerd en riep op tot solidariteit .Mti�E!:.EXXE«.!!lX]!lfRXXlllg
nsmkVervolgens trad op als spreker Jan van RINl'EN(scbrijfwijze van de naam 
en verdere personalia alhier onbekend).Hij sprak over de oorzaak van de huidi
ge landarbeidersstaking.Uit diens redevoering bleek, dat hij uit Heerenveen 
afkomstig was en dat hij de leiding heeft gehad bij de laatste staking van 
veenarbeiders in Drente.Hij wees op het steeds oplopende prijspeil, tengevolg
waarvan met het landarbeidersloon niet meer kon worden rondgekomen.Ook wees 
hij op van regeringswege aangekondigde versobering, terwijl grote sommen geld
werden uitgegeven aan bewapening en andere nutteloze zaken.Ook hij riep de 
niet-stakenden op, zich naast de stakers te scharen.Van de hierop volgende 
gelegenheid tot het stellen van vragen, werd alleen gebruik gemaakt door M. 
van der KEVIE ,wonende te Medemblik, Tur:fhoek 3,secretaris-penningmeester van
de Afd.Medemblik van het N.V.V.Beantwoording van de vragen vond plaats door 
Van RINZEN voornoemd. 
Vervolgens werd door BODDE voornoemd aan de aanwezigen bekend gemaakt: 

1e 



. 1e: 

2e: 

3e:: 

4e. 

• 

2. 

dat alle stakers van Medemblik zich-ter verkrijging van stakingsuitkering 
ter registratie moesten melden op 6-6-51 bij w.•t JONG(voornoemd), Gelde
lose pad 82 te Medemblik� terwijl ook te Wieringen en lf.olhorn eenx derge
lijke registratie iou plaats vinden. 
dat 133 arbeiders van het D.U.W.-kamp te Oude Zeug 2 uren loon ter beschil 
king stelden, ter versterking van het stakingsfonds. 
dat de helft van de thans stakenden zich bereid verklaarden, de posters 
(stakers) te Medemblik te komen helpen. 
dat "de kameraden"morgen(6-6-51) in kennis zouden worden gesteld met de 
hedennacht(5 op 6-6-51)door de stakingsleiding in haar vergadering genomel 
besluiten. 
De stemming tijdens de ver gadering was rustig,.met een enkele maal bijval 
door handgeklap. 
Voor het einde der vergadering, dat te 22.30 uur plaats had, stelde voren 
genoemde A.van EIJK voor, de aanwezigen in de gelegenheid te stellen een 
vrijwillige bijdrage te geven, ter dekking van de kosten van zaalhuur. 
Voor deze inzameling zorgde Jan Trienoo CORID:LIUS,geboren te Oude Pekela, 
3-11-12, landarbeider, wonende te Twisk, Kom 38a, die voorzitter is van
de Agrarische afdeling E.V.C.te Twisk en tevens lezer is van"de waarheid"

Einde." 
Medemblik, 7 Juni 1951. 
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Waardering bericht 
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Zeer betrouwbaar. 

-

NiET O.f 
ACD/ :., t 
DAT:.' "' 
PAR: ?, 

. -'· 

1 

a.Procureu.r-Generaal, fgd. Directeur
van Politie te Amsterdam.

b. 

, Op Vrijdag, 8 Juni 1951, werd in café 11 Concordia 11 te Hippolytushoef, ge
meente Wieringen, een openbare vergadering gehouden door de stakende land
arbeiders, die werkzaam waren in de Wieringermeer. Deze werkstaking wordt 
geleid door de E.v.c. 

De zaalcapaciteit bedraagt 300 personen en o� bedoelde vergadering wa-
ren ongeveer 130 personen aanwezig. 

Harm Bodde, geboren te Beerta, 5 October 1904, van beroep landarbeider, 
wonende te Wieringen, Westerlanderlaan 3, zittende in de stakingsleiding, 
opende omstreeks 20.30 uur de vergadering. Na de wederwaardigheden van de 
afgelopen stakingsweek te hebben opgesomd, las hij een bekendmaking van de 
stakingsleiding-voor. ru.er�n werden de arbeiders aangeraden het werk weer 
te hervatten. De werkstaking zou echter succes hebben gehad, daar de door 
de stakingsleiding bezochte boeren de toezegging hadden gedaan de gevraag
de F. 102.- per ha te zullen betalen. Dit konden deze boeren echter niet 
zwart op wit geven, daar ze anders de Economische recherche op bezoek kre
gen. Tevens had de stakingsleiding gesproken met de voorzitter van de 
Sociaal Economische Raad in de Wieringermeer, die de toezegging deed, dat 

�� de uurlonen binnenkort zouden worden verhoogd. Eerst moest echter de 
�aking ten einde zijn en daarna zou binnen afzienbare tijd het verkregen 

succes bekend worden gemaakt. Genoemde Raad, de Uniebonden en de Rijksbe
middelaar zouden ten aanzien van de looneisen reeds tot overeenstemming 
zijn gekomen. Dat het resultaat reeds binnenkort kenbaar zou worden gemaakt 
was echteri� alleen te danken aan de krachtige staking van de landarbei
ders. Uit deze feiten concludeerde de bekendmaking het succes van de sta
king. Uiteindelijk wekte genoemde spreker de arbeiders op waakzaam en 
strijdvaardig te blijven om een aanval op het loon te allen tijde te kun
nen afslaan. 

Hierna kreeg de spreker voor die avond het woord. Dit was het lid van 
de Amsterdamse gemeenteraad· en tevens hoofdbestuurslid van de E.v.c.,
Berend Blokzijl. 

Hij prees de strijdvaardige geest waarmede de landarbeiders in de Wie
ringermeer waren behept. Hij deelde mede, dat op deze dag minstens 1000 
arbeiders gevolg hadden gegeven aan de oproep tot de vier en twintig urige 
algemene werkstaking in de Wieringermeer. Door het massaal gevolg geven 
aan deze oproep waren de eisen van de arbeiders groten deels ingewilligd. 
Hij memoreerde nog het feit, dat niet de agenten in uniform de grootste 
vijand van de arbeiders waren, maar de agenten in burger. De laatsten �a
ren personen uit de rijen van de arbeiders zelf. Hierbij noemde hij A. van 
der Berg, hoofdbestuurslid van de o.v.B. Dergelijke personen trachtten 
steeds de macht van de arbeiders te "breken. Omstreeks :.2.00 uur werd dede vergadering gesloten door voornoemde n. Bodde.

î 7 (:\ � _ "einde 11 i. \/t 1J ( .. 1.-'D., !,<,.,..,,..__, 
'Vieringen, 9 J;_"n:l 1oi:-1. !,{ , 
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Tevens bericht gezonden aan: a. Procureur-Generaal, rgd.Directeur van Politie
te Amsterdam. 

,Medewerkende instanties: 

'dernomen acties: 

b. 

"Op 8--6-51 te 20.00 uur werd -1.v.m.de staking van landarbeiders in de Wieringé 
meerpolder- door de stakingsleiding van de E.V.C.een openbare vergadering in 
de open lucht belegd, op het bij Tiddo WILEENS(geb.te Nieuwolda, 10-8-15, los 
.arbeider, wonende te .Medemblik, \'lesterdijk 1 )in huur zijnde en achter zijn wo
ning gelegen perceel grasland.Blijkens onder de stakers uitgedeelde exemplaren 
van een stencilschrijven, zouden als sprekers optreden:Harm BODDE en nerend 
BLO�.ZIJL.Aanwezig ongeveer 70 persoRnen, waaronder enige vrouwen. 

K De bij�enkomst werd geopend door J� Tr!e_Eco CORI'!_'"EJ.,;J;,US" geboren te Oude Pekela,
3-11-12, landarbeider, wonende te Twisk, Kom)Ba.Sprekers BODDE en BLOKZIJL 
ol�ken afwezig.Vervolgens werd een door de stakingsleiding van de E.V.C.op 
8-6-51 genomen besluit voorgelezen door een persoon, die tijdens de op 5-6-51
te I\iedemblik ,gehouden openbare vergadering als spreker optrad en die alstoen 

11 fan van RINZEN genoemd werd(Zie rapport dezerzijds dd.7-b-51, No:36/51) 
I Waarschijnlijk is deze persoon identiek aa..� Johlul Hendrik Coenraad van RENSSEN, 

{ • eb,4-2-11 te Delft� 
n dit besluit werd eerst mededeling gedaan van de grot;e solidariteit, die de 

1000 stakers aàn de dag gelegd hadden en de door hen hie�mede bereikte overwin 
ning,N.l.meerdere boeren hadden reeds hun eis tot loonsverhoging ingewilligd 
en het loon gebracht op F.1.07.06k de andere boeren zouden spoedig aan deze 
eis gaan voldoen.Vervolgens werd medegedeeld, dat tlex stakingsleiding besloten 
had, de staking m.1.v,9-6-51 te beëindigen, in verband waarmede alle stakers 
werd aangerad�n, hun werkzaam..�eden alsdan op normale wijze te hervatten. 
Aan de stakers te Medemblik werd medegedeeld, dat zij op 9-6-51 hun stakings
geld konden af'halen.Hierma werd de bijeenkomst te 20.30 uur bë�ndigd. 
Stemming gematigd, met slechts een enkele maal bijtal door handgeklap. · Einde." 

Medemblik, 9 Juni 1951. 

P; ;j 1, ;f;:i ,J t (f., _;· 
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Onderwerp: E.V.c. vergadering. 

Datum van ontvangst bericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering berimti 
Tevens bericht gezop.den aan: a.Procureur-Gene:raal,fgd.Directeur van Politie 

te Amsterdam. 
b. 

Medewerkende instanties: 
Ondernomen acties: 

• 
berichten: 

Bij deze heb ik de ee.r U het volgende te 

Op Dinsdag, 5 Juni 1951, om a::>.OO uuc-, werd in de café
zaal van P.Pool, te Kolhorn, in de gemeente Barsingerhorn, 
uitgaande van de Bond ra.n Land- en Zuivelarbeiders, georga
niseeild in de Eenheids-Vakcentrale, aan openbare actie-ver
gadering gehouden in verband met de in de ,7iering-e rmeer 
plaats gehad hebbende werkstaking van landarbeiders. 

� ,-.. '?. � Als spreker trad op een zekere �rr i t Sint�-Niç.9 laa.§., 
tJ. �. � e;..?z.��� volgens bekomen inlichtingen vermoedelijk woonachtig te 
� �á-L p1,.4 . Strijen, die met een kort vr.oord werd ingeleid door Ruurd van 
� e-a-•�'"- der Laan, wonende te Èars ingerhorn. 

• 

Spreker ging uit van de g-rondoorzaak van de in de ,lierin
germe er plaats heb bende werkstaking der landarbeiders en 
hekelde scherp de Collectieve Arbeidsovereenkomst (C.A.O), 
geldende voor de .Vieringerme er, die, na:i.r zijn men ing, enke l 
het belang der boeren en niet het belang der landarbeiders 
diende, iets waarmede de E.V.C. in geen geval accoord kon 
gaan • 

Deze werkstaking ging, aldus de spreker, niet alleen om  
het accoord.loon voor het op stuk zetten van bieten, doch 
in hoofdzaak ter verkrijging van e en redelijke en alleszins 
ver antwoorde loonsverhoging voor de landarbeiders van 10 %.

De Nederlandse regering, aldus spreker, wenste ter wille 
van het grootkapitaal en de fabrikanten wel e en loonstop 
doch geen afdmende prijsstop vast te stellen. 

Dit, docr de reg-ering gehuldigde standpunt was er op ge
richt de arbeidende klasse terug te voeren tot de minimum
bestaansgrens. 

De arbeider zou zich echter, zo betoogde spreker, niet 
zonder strijd in deze positie laten terug drm.ngen en zou 
vechten voor zijn bestaansmogel ijkheid. 

Gerechtva ardigd noemde spreker de staking en deze diende 
te worden gestJ:-eden voor het be houd van al hetge en reeds 
door de E.V.C. voor de arbeider is bereikt. 

:Vij staan, aldus spreker, met de ze staking sterk en het 
komt er thans voor de arbeiders op aan solidai:b en met elkan 
der te strijden voor het verwezenlij ken van onze doel.stellin 
gen. 

Spreker 



• 

• 

-2-

Bpreke.r wekte de aanwezigen op om te volharden in hun 
strijd em de bestaanszekerheid en en alzo de werkgeve:rs te 
dwingen hun al leszins redelijke looneisen in te wil ligen. 

Ter vergadering waren een vijftigtal personen aanwezig 
waaronder drie vrouwen, terwijl de cafezaal van Pool, voor
noemd, plaats biedt aan ongeveer 250 persone n. 

Tot het stellen van vragen werd gelegenheid gegeve n en 
daarvan werd door een drietal personen gebruik gemaakt. 

De aanwezige bezoekers waren voornamelijk woonachtig te 
Kolhorn, doch ook waren uit Barsinge rhorn, Nieuwe Niedorp , 
Jinkel, Aieringerwaard en Schae,en bezoekers aanwezig. 

Onggveer twintig der re.nwezige be zoekers bleken des 
morgens te heb ben postgevat nabij de Naard brug in de ,Vierin
germeer om werkwilligen te bewegen ook het werk neer te leg
gen. 

Voor zover kon worden nagegaan waren alle be�oekers le
den van de C.P.N. of althans communistisch georienteerd. 

Anders georganiseerden waren niet ter vergadering aan
wezig. 

De vergadering had een ordelijk: en rustig ver loop en 
ging omstreeks 22.15 uur uiteen. 

De volledige personalia en politieke antecedenten van 
gemielde Van der laan zijn als volgt: 

RDURD van der LAAN, geboren te Schoterland, 20 Februari 
1907, gehuwa, Nederlander, van beroep landarbeider, wonen
de te Barsingerhorn, B.No.l. Betrok kene is lid van de C.P.N. 
en heeft uoor de Partij zitting in de gemeenteraad van Bar
singerhorn. 

Hij is vermoedelijk tevens voor zitter van de plaatse
lijke afdeling Kolhorn van de Bond van Iand- en Zui ve lar
beiders van de E.v.a., bekleedt althans een bestuursfunctie. 

''Einde." 

,<J . '/. \ j t, (;.
J 

� ;•(JJ l o,.J.,, · �') 
/� Schagen, 19 Juni 1951. 
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Datuu1 van ont vangrt bericht 

Betrou�baarheid berichtgever 

�7aardering bericht 

;?;eer betTou. ba'J.r. 
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Tevenr. bericht gezo�den aan : a. Procureur-Generaal, fgd. Directeur van
Politie te :i.m�terdam. 

iiedev;erkende inrtantie 

• 1dernomen actieo 

. 

. 

= 

b . 

Op Tui.aandag, 18 Juni 1951, , erd in het café t1De Haan" te Hip:9olytuohoef, 
gemeente .ïieringen, door het Onafb.ankelijk Ve:rbond van Bedrijf;.;o::-::-gani�atiet,
afdeling .;ieri..1gen, een openbare vergadering belegd. 

De zaqlcapaciteit bedre3gt pl. m. 100 per onen, doch op bedoelde verga
dering naren ongeveer 60 perronen aam.ezig. 

De voor3itter van de O.V.B., a�èeling Wieringen, gena3md Ludzer� Bo:, ge-
� oren t � "Em.n:.en, ll ifoven:ber 190,.., ,. onende te :Vieringen, Van Pommere�traat 8, 

� pende de vergadering om.. treekn 20.00 uur en kondigde al: �preker voor die 
f, vond aan A. van der Berg uit Rotterdam. Spreker be�prak de laat-t gehouden
� erkctak,ing van de lanëf5.rdeiders in de ,7ieringermeer, die volgen� hem niet 
!/2��pontaan·van de arbeider: �as uitgegaan, doch van enkele E.v.c. leden. Vol
"l..oi gens hem v.as de zerkttaking y; el gerechtvag_rdigd, doch niet verantï1oord, omdat 
'<)''ond:er de huidige omrtandigheden toch geen succeu kon \. orden geboekt. Volgen!: 

hem hadden enkele communistisch gezinde �.v.c. leden de overige arbeiderf de
.ta.king opgedrongen. zo 'Ha� het met de E.V.C. in het gehele land. Het be

�tuur van de �.v.c. hield niet de belangen van de arbeider� i� het oog, doch
trachtte de arbeiderc een rad voor de ogen te draaien door met zogena;!.lilde 
succe1Jr en te zv,aaien, die in werkelijkheid helemaal niet bereikt \"ierden. Hij 
noemde deze wijze van doen onverantwoordelijk. 

Voorts besprak hij de wereldsituatie. De Aziati�che volken kw�men totd�nt
waking en het koloniale be.vind, dat de kapitalistische landen aldaar had ge
vesti�d was beeindigd. 

HiJ besprak tevens de twee wereldmachten, die thans tegenover elkaar ston-
den, namelijk een Oosters- en een Westersbloko In dit verband brach� hij ook 
de communisti2che Vrede�actie ter sprake. Hij zei, dat het een Ruosisch be
lang was dat het Westen 21ich niet be-wapende. Indien deze a.ctie juist zou 
worden gevoerd, moest zij zich ook keren tegen de Ru:.rnische bevmpening. Ten
aanzien van de actie, die van comni.uni�tische zijde �erd gevoerd tegen het 
leasen van 'i,apenen in de Rotterdaw: e haven, voerde hij aan, dat de havenar
beider� zelf hadden uitgemaakt de ,.apenE te zullen lossen. De actie had ook 
geen zin, i'/ant gelost 2iouden de ;·.apenc toch vtorden. .7aaroli.l, zei hij, een ac
tie te beginnen aan het eindpunt en niet in de fabrie�en self, zoal� bij 
17ilton. Daar werkten toch ook verrchillt:nde :E.V.C. leden en -r.aarom daar dan 
geen actie. Ten aanzien van het probleem van het îapenlos5en trachtte men 
van communi�tirche zijde hiervan een politieke actie te maken, die van zekere
zijde vvas voorge, chreven. Toen er i:apens ,.erden geloct in Rotterd.an en '1e:...e 
naar :rr· jecho-Sloï:'3k.ije . erden vervoerd, ero er niet · gezegd. vc.n coru!rrUllin-
ti�che zijde-
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Na de pauze '· er'l er geleg�nheir' gegeven tot het tellen .v.:::.n vragen. 
Door drie perr onen � erJ hiervan geb:cu:i.k g0maL"'"t 1 a::,.ronder het commu
ni ti"che gemt:enter.;. d::-lid ven .Jieringen, Th. v.d.. L�'ln. Sp?:'!.:er beo.nt-
' oordJ.e de vragen c•tellerr op de -..ijze zoal ... in zijn rede reed□ is , .. eer
gegeven. 

De vergaèering verliep ordelijk. Om�trceks 23.30 uur: era de vergade
ring Jo0r voJ�noemde L. Bo ge-loten. 

11 einde" ,ojt t.!:f ,:te '1J L ,!¾-ie.,.,, . , 
1 

//. 'i--
J

) Vlieringen, 19 Juni 1951. 
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Datum van ontvangst bericht: 
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A.CDI //..? 1 3
6

\ Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering bericht : -./�,._, .,..·� � ............. 
Tevens bericht gezonden aan :a.Procureur-Generaal,fgd, van Politie 

te Amsterdam. 
b. 

Medewerkende instanties 
Ondernomen acties 

• Bij deze heb ik de eer U het volgende te berich-
ten.

-=
-=-----....,,...--:=:----=-..,-.,,...,.-==---=---=.,--:="<""-----=c---:----=----

---Op Vrijdag 8 Juni 1951 te 0.00 uur, werd in de 
zaal van de cafehouder P.Pool, wonende te Kolhorn (ge
meente Barsingerhor n), uitgaande van de stakingsleiding 
van de toen in de Wieringermeer plaats hebbende werksta
king van landarbeiders, ge organiseerd in de Bond van 
Land-en Zuivelarbeiders, aanges�oten bij de Eenheids-

;L � Vakcentrale, een openbare vergadering gehouden. ____ _
v,� l?J"'- · ?- �-

LI 
De vergadering stond onder leiding van een zekere �- �-Ktlj,,_ . A Jan Auke Oord, wonende te Nieuwe Niedorp, die na een kor

t,,,,,,.,,,,_� ... �: � te iiiïeiding het woord verleende aan "kameraad" Evert
.... ✓-.:-ll-l ...... �� 1 Bij;post, wonend� _te ,'lieringerwaard . .,,, ,,_....,__Genoemde BiJpost memoreerde de_s_t_an ___ d_v_a _n_z_a�k_e_n_e_n __

het verloop der werkstaking en kwam tot de conc lusie dat 
deze staking ten volle was geslaagd. 

Hij roemde het grote succes der_,,.l _a_n�a-a-r�b-e�i�d�e-r_ s_m_e�t
-

-
-a_e_z _e-staking behaald en las daarop voor eem mededeling

.A.· van de stakingsleiding waarin werd besloten om het werk 
� op Zaterdag 9 Juni 1951 wederom te hervatten._=---e----:.--,

___ Over deze mededeling werd de aanwezigen gelegenheid 
gegeven te disc usseren, waarvan door een drietal perso-
nen gebruik werd gemaakt.,,__-�-.,----,----=----=---=---Hesl oten werd evanwel om het werk, zoals door de 
--,..--,--,-stakingsleiding was voorgesteld, op Zaterdag 9 Juni 1951 

. te hervatten. 

t/4 � �- � Hierna w-e-r-=d,...,--.-b....,i,....J .... , -af
-=-w_ e_z,_,..i-g"'h--e .... .1."""d--v_a_n_,d,.....e---=h

,...
e_e _r_B=--e-r_e_n-=d

---

7:: <!;v.l). Blokzijl, die aanvankelij k als spreke�L�ou
. 

optreden, het · · ,y1 woord verleend aan de heer Gerrit Sin�EfrlRffh_?.as, dezelf-
de als genoemd in het rapport d.d.19 Juni 1951, No.Q�. 

Genoemde heer memoreerde nogmaals het gunstig ver-=

-i_o_p_p-dezer werkstaking en ook hij roemde het gr ote suc
ces dat door de stakende arbeiders was behaald. ---.----�-�De werkgervers in de Wieringermeer, aldus spreker, 

· hadden moeten ondervinden dat met de stakende landarbei
ders, georganiseerd in de Bond van Land- en Zuivelarbei
ders aangesloten bij de Eenheids -Vakc entrale, terdege
rekening diende te worden gehouden.

Het door deze arbèiders behaal�d,...e_s_u_c_c_ e_s_z_o_u __ e_v_e_n __ _ 
----wel, zoals altijd gebruikelijk was, niet aan de Eenheids 
Vakcentrale worden toegeschreven maar op rekening van 
de Unie-bonden komen. Door de Een.heids-Vakcentrale vij
andig gezinde pers zou hiervoor wel worden zorg gedragen 

-Spreker-
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Spreker wekte de arbeiders op, ondanks het door hun 
_b_e_h_a-alde succes, actie te blijven voeren. 

Te omstreeks 22.00 uur verscheen de �h _e_e_r---=B�e_r_e_n_d,,........,B=1�0-k..-_-
-z�i�j�l- ter vergadering aan wie alsnog gelegenheid werd gege
ven het woord te voeren. 

----,,-----�------,�-----=----Ook deze spreker memoreerde nogmaals het gunstig ver-
loop der werkstaking van de landarbeiders in  de Wieringer
meer en het daarmede door hun behaalde grote succes. 
______ Vlas aanvankelijk deze werkstaking, aldus spreke_r_,_m_e-r---

drie man begonnen, thans, na een week te hebben gestaakt, 
was deze uitgegroeid tot duizend man. 
-�-De beste graadmeter van het verl

_
o _o_p--=d�e-z_e_r_s_t�ak-,-

1�·n-g
-

-w-a_s_ 
volgens spreker wel de politie geweest . 
.,,...,..,....,..�Al naar gelang de betere kansen de_r_s_t_ak�_e_r_s_w_a_s_d�e_p_o_-
litie in de Wieringermeer in evenredigheid versterkt, zo
dat het kton gebi,.(euren, dat de wegen in de Wieringermeerpol
der op Vrijdag 8 Juni 1951 wemelden van de nGewapendettmach 

Ook de burgemeester van Wieringermeer en Medemblik 
-h-a-a~d-en van hun zenuwachtigheid op die öag blijk gegeven en
hadden in alle vroegte gemeend door hun tegenwoordigheid
de belangen der grote boeren te moeten beschermen. 
---=---,Vas de politie bij het begin der werkstaking ""'v,,....g-e-s-ab.-e� 
op het toneel der strijd gekomen, ook thans, bij het beëia
digen der strijd had zij gemeend hier in deze zaal te moe
ten zijn vertegenwoqrdigd. 

-----,,------�-=---,---�-·___ De houding der politie tegen de stakers, bleek, vol-
gens zpreker, evenwel grondig te zijn gewijzigd. ______ _ 
___ was bij het beging der werkstaking nkameraad" Harm 
Bodde uit Nieringen door de politie bars aangesproken met 
"jij" en "jou", en was deze 11kameraad" door en politiemotor 
bijna omver gereden waarbij het weinig zou hebben gescheeld 
of een moord zou zijn gepleegd, thans, op de laatste dag 
der staking was deze "kameraad 1' door de politie vriendelijk 
aangesproken met 0mijnheer Bodde 11

• 

Hieruit concludeerde spreker -d-a-t-d�e-z-e-,-,k-am
-

-e-r_a_a
-=-d

=",_,,
d
,...o_o_r_ 

..,,.d _e_p-olitie plotseling van '•proletariër11 tot "groot-grondbe
zittern was geproclameerd • 
..,..... __ Dit was volgens spr ek_e_r_w _e..,,.1-.,.h_e_tc--.b,...e_s_t.,._e....,,...b_e_w-=-i--=j-s-d'=-a....,t_o_o--=k-
de politie had ingezien dat met mensen die voor hun idealen 
strijden om lotsverbetering, rekening diende te worden ge
gehouden. -...--,,----,......--------=�------=-------
�-,--Na enkele opmerkingen over oorlog en vrede en over
het politieke wereldgebeuren besloot deze spreker zijn rere. 

Ter vergadering waren aanwezig een zeventig á vijf en 
_z _e.,...b--e-ntigtal personen waaronder tien vrouwen, terwijl de 
zaal van de Heer Pool plaats biedt aan ongeveer 250 persan. 

De bezoekers waren voornamelijk woonachtig te Kolhorn, 
..... a-o -ch...-ook waren uit Barsingerhorn, Nieuwe Niedorp, 1Vinkel, 
Wieringerwaard, Schagen en Aartswoud bezoekers aanwezig. 

Het overgrote deel der bezoekers waren leden van de
=c-.=p-.�N. of althans communistisch georiënteerd, doch ook 
ders denkenden waren ter vergadering aanwezig. 

---=-------.--_De vergadering had een ordelijk en rustig verloop en 
ging te omstxeeks 22.45 uur uiteen·---------,---
--�De volledige personalia en politieke antecedenten 
gemelde Heren Oord en Bijpost zijn alsvolgt: 

i' JAN AUKE OORD, geboren te �ieststellingwerf, .,..1._3-r=:i-e..,..i-19=1-6...--, -
gehuwd, Nederlander, van beroep landarbeider, wonende te 
Nieuwe Niedorp, B.20. Betrokkene is lid van de C.P.N. en 
E.v.c. Hij is overtuigd en actief communist en treedt als.

tzodanig op de voorgrond. Hij volgde een kadercursus te
t's-i-Gravenhage, uitgaande van de C.P.N. ___ __,,....-----,.__,,...,,...,,,.,.__ 

f EVER T BIJPOST, geboren te Wieringerwaard, 30 Januari 1924, 
-gehuwd-
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gehuwd, Nederlander, van beroep landarbeider, wonende te 
Wieringerwaard, Nieuwe Sluizerweg No.3. Ook deze persoon 
is aangesloten bij de C.P.N. en E.v.c. Hij treedt politiek 
op de voorgrond en is actief en overt-uigd communist. Ook 
hij volgde vermoedelijk een kadercursus te 's-Gravenhage, 
tui tgaande van de C • P. N. 

'']linde". 

1 l/6 .t,7 ilt <j) ,ë t>-.-�v ·,•;)

Schagen, 19 Juni 1951. 
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nderwerp: Verslag over het verloop van de w�rk-
\ staking in de Wieringermeer van 4t/m OP KAART 't"2 S JUIII \951 

8 Juni 1951. ACD/ vu� � - ,-J

• 
/ I 

. . DAT:,'- /� 
1 

(f)I / / i. .! J;•
�.,;/"' ,-,,� d PAi: /_. Ie_ - --

Ik heb de eer U te bérfëfhten dat op 4 Juni j. 1. onder 
de landarbeiders van de Wieringermeer een staking is ui tgel)ro
ken. De staking werd uitgelokt door de Federaties Schagen en 
Hoorn van de B.L.Z. (E.V.C.). 
Motieven : 
De contractueel afgesloten lonen van de landarbeieders 
Eisen: 
le. Een algehele loonsverhoging van 10 %; 
2e. Het loon voor het uitdunnen van de bieten te brengen van

f.92.- op f.102.- per ha. 
Aantal stakers: 

Dit liep in de loop van de week op tot naar schatting 150 à 
200 man. 
Practisch alle stakers waren afkomstig uit de randgemeenten
van de Wieringermeer en wel hoofdzakelijk uit de gemeenten 
Wieringen, waar ook de stakingsleiding was gevestigd en verder

,, uit de gemeenten Schagen,Barsingerhorn,Hoogwoud,Opperdoes en 
f "':Medemblik. 

S't-akingsleiding: 
le. Harm BIDDDE, geboren te Beerta, 5 October 1904, landarbei�

der, wonende te Wieringen, Westerlanderweg 13; 
2e. Tiemen van der LAAN, geboren te Stedum,21 Februari 1920, 

lancfäibeider,wonende te Wieringen,Westerlanderweg 60. 
Beiden zijn lid van de gemeenteraad Wieringen voor de C.P.

�,, N. en bestuurslid van de E.V.c. 

3·��erend BLOKZIJL, C.P.N.-raadslid van Amsterdam en 
4e. Jacobus Johannes HEEMSKERK, geboren te Zijpe, 30 Januari

192".[, wonenàë7;eAilänäar, Snaarmanslaan 14 • 
Verder was ook het bekende C.P.N.-raadslid Knuistingh Ne-
ven uit Alkmaar veel in het stakingsgebied aanwezig. 
De stakingsleiding zetelde ten huize van H.Bodde voornoemd. 
Uit het onderzoek bleek dat de stakers practisch allen

id waren van de C.P.N. en/of E.V.C., a� althans hiermede S:§ml

hatiseerden. Na enige dagen sloot een klein aantal O.Y.B.-ers 
ich uit solidariteit bij de staking aan. 

Iedere ochtend werd op bijna alle toegangswegen tot de 
Wieringermeer door de stakers gepost. Na afloop van het 1posten
sloten de stakers zich tot enige grotere groepen aaneen en 
trokken de Wieringermeer in om zodoende de werkwilligen over
te halen zich bij de staking aan te sluiten. Door de grote 
uitgestrektheid van de IVieringermeer was deze poging gedoemd
om ten offer te vallen aan vermoeidheid, zodat dmt voor de 
stakingsleiding practisch geen resultaat heeft opgeleverd.

9oensdagavond, 6 Juni 1951 vond in café Halfweg te De 
Hau.kus een stakersappèl plaats,hetwelk door een 50-tal stakers
was bezocht. Op deze vergadering werd besloten voor Vrijdag 
8 rnuni 1951 een 24-urige werkstaking af te kondigen voor alle
arbeiders in de Wieringermeer, onder het motto:De Wiering;;:
meer plat! 
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Deze actie zou de scherpste ziJn die tot dusverre was gevoerd 
en er op gericht zijn dat door ruhemand op deze dag in de f/ie
ringermeer enig werk zou worden verricht. 
Het werd nu wel duidelijk dat de staking op een fiasco zou 
uitlopen en dat de stakingr.;leiding door deze "grote" actie 
"haar gezicht" zou proberen te redden. 
Op 8 Juni was evenals op de andere dagen een aantal posters 
uitgezet,aangevuld met enige vrouwen, die de werkwilligen 
trachtten over te halen om althans voor deze ene dag, het 
werk neer te leggen en zich bij de staking aan te sluiten. 
Ook nu werd practisch geen resultaat bereikt. 
Om ongeveer 11.66 uur verzamelden zich een 130-tal stakers 
in de openlucht te Middenmeer.Zij werden door Bodde toege
sproken.Ook Berend Blokzijl was aanwezig.Tot de aanwezigen 
werd gezegd dat die avond te Medemblik, Kolhorn en Wieringen 
zou worden vergaderd. 
Op de die avond gehouden vergaderingen werd de stakers aan
geraden de volgende dag, 9 Juni 1951, het werk te hervatten. 
Op de vergadering te Hippolytushoef verklaarde Harm BODDE 
dat de staking in alle opzichten was geslaagd, daar de door 
de stakingsleiding be�ochte boeren de toezegging hadden ge
daan de gevraagde f.102,- per ha voor het bietenuitdunnen te 
zullen betalen. Voorts verklaarde Bodde dat de stakingslei
ding had gesproken met de Voorzitter van de Centrale Econo
mische Raad �e Wieringermeer, die de toezegging had gedaan dat 
ook de uurlonen in het landbeuwbedrijf binnenkort met 10 % 
zouden worden verhoogd. 
Berend BLOKZIJL verklaarde o.a. dat op de afgelopen dag min
stens 1000 arbeiders gevolg hadden gegeven aan de oproep tot 
de 24-urige werkstaking. 
In werkelijkheid is er nietibereikt.Wellicht hebben enige 
boeren toegezegd de gevraagde f.102.- per ha voor bietenuit
dunnen te zullen betalen,doch hiertegenover staat dat een 
groot aantal boeren tevoren reeds "zwart" meer dan f.102.
uitbetaalde. Van de gevraagde 10 % loonsverhoging verklaart 
Bodde zelf dat dit binnenkort zal worden uitbetaald. 
Zij nog vermeld dat op Vrijdag 8 Juni een 25-jal D.U.W.-ar
beiders uit het kamp te Wieringerwerf zich er zgn.hebben la
ten "uitjagen". Dit was zo opgezet opdat zij zich tegenover 
de D.u.w. konden verantwoorden. Berend Blokzijl verklaarde 
in een persoonlijk vertrouwelijk gesprek dat van uitjagen 
geen sprake was,doch dat de arbeiders zich uit symphatie 
hadden aangesloten bij de stakers. 
Door de stakingsleiding was bekend gemaakt dat aan de stakers 
een vergoeding van f.5.- per dag zou worden uitbetaald.Toen 
het op uitbetalen aankwam bleek echter dat alleen de leden 
van de E.v.a. hiervoor in aanaerking kwamen. 
Van de gehouden stakersvergaderingc.aebben U bereids de ver
slagen bereikt. 
Uit alles is gebleken dat ook dgze staking gezien moet wor
den als een door de c.P.N. opgezette politieke rel. 

21-6-51 



�

I. D. DRENTHE 

i\ f (À,vv-"
No. 359. 

Drenthe, 6 September 1951. 

b. l/ I 5 .... ��3rGEHEIMAan: De Heer Hoofd Binnen1sndse 
Veiligheidsdienst 

' =� 7 SEP. mt. r_OP�ifÁAirJ 
te 's-GRAVENHAGE ·-·• 

"A(f)/ � 
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J 

berichten: 
J'� � � � Ik heb de eer, U het volgende te 

Op 5 September 1951 zijn te Schoonoord, gemeente 
Sleen 50 landarbeiders in staking gegaan. Zij eisen 
voor aardappelrooien 10 % boven het vastgestelde 
contractloon. 

Voor zover kon worden nagegaan zijn de stakende 
beiders allen E.v.c.-leden. In de morgenuren van 

5 Sep em er wer or e s  ers een vergadering 
belegd onder voorzitterschep van de voorzitter V8D 

�"4 ----'::......5 

D- , 2 - " r Z:: � .i 

de E.v.c., afdeling Schoonoord, de eerder gemelde 
J. s� wonenèl.e aldaar. ver aderi werd 
mede edeeld dat het N.v.v. vermoedeli k achter deze 
stak ng zou stasn. _ waren echter geen vertegenwoor
digers van andere organisaties aanwezig. Medegedeeld 
werd, dat zou worden get racht, een vergadering te 
beleggen met vertegenwoordigers van het N.v.v. en het 
C.N. V.

�Pnd ./.Je,,. ?) ??• 

Na afloop van de gehouden vergadering vertrok een
gedeelte van de sta.kers per rijwiel naar de gemeente 
Westerbork om, naar het heette, ook daar de arbeiders 
te bewegen, het werk neer te leggen. Het is nog niet 
bekend, of dit resultaat heeft gehad. 

Tot op heden is het te Schoonoord rustig. Wanorde
lijkheden hebben niet plaats gehad. 

Met het verdere verloop van de staking zult U op 
de hoogte worden gesteld. 
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DIENSTGEHEIM 
Aan: de Heer Hoofd B.V.D. � . · , .... -.te ' s-Gravenha.ge · · 10 SEP. fa·· 1

j Onderwerp: Staking. . � 1iï7.!'tp( 1 ACD/ il eJ. 

J� �l ·ti . . . . . 
�!� aans ui ng op miJn sch1'1Jven 

d.d. 6-9-1951 no. 359 heb ik de eer, U het 
volgende te berichten: 
-

Zoals ik reeds meldde, besloten de 
stekers (aardappelrooiers) van Schoonoord
zich na:ar Westerbork te begeven, teneinde 
ook daar een staking onder de aardappel
rooiers uit te lokken. Inderdaad verschenen
aldaar in de loop van de morgen ven 6-9-51, 
een vi,jftigtal stakers uit Schoonoord en 
verspreidden zich over het veld, waar zij 
zich wendden tot een groot aantal woonwagen 
bewoners, die werden uitgenodigd, aan de 
staking deel te nemen. Er werd een samen
komst belegd, waar het doel van de staking 
(10 % loonsverhoging) erd toe elioht d 
hoofdbestuurder Blokz1·1 van c. en 

L af'd. voorz. de S u c oonoor. Het merendeel van 
E.v.c. genoemde woonwagenbewoners verklaarden zich 

tegen de staking, enkelen hielden zich me 
hun antwoord op de ruim e. e s ers uit 
Schoonoord beloofden de volgende morgen 

.a,/ :."" in groter aantal terug te komen voor een 
,ri1 P · � nieuwe samenkomst. Dit laatste i:s niet 

� doorgegaan. Slechts twee man uit Schoon-
� ,. · oord verschenen in de morg,en van 6 Sept. 

1'fá� te Westerbork, waarbij ook genoende Stap. 
Zij hebben echter practisch geen resultaat 
g�boekt. Het werk vond a1gemeen doorgang. 
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✓� � �,._.,_._--;",é
Ik heb de ser, U te berichte� 

dat de staking onder de al:l.rdappelrooiers 
te Schoonoord, gem. Sleen met ingang van 
7 September 1951 geëindigd is. Heden zijn 
de werkzaamheden hervat. 

De staking heeft geen enkel resultaat 
gehad met betrekking tot de gevraagde loons
verhoging. 

Afgezien van enige stagnatie in de 
werkzarunheden, hebben zich bij deze staking 
geen ongeregeldheden voorgedaan • 

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



V.1.!iHöLAG _;-5 Drente, 5 - 9 - �l. .._ 
OP .t�N BARE VEb.GAD.El:1.ING E. V. C, R, f · . J/ is'.'
te S6Hüü1-JOORD; OP .5 8ept.19.51öF"�.[R;. e t eheim .. t. J.(

Aanwezig: Ong • .50 personen.•! tJ -�-12 SE'- 1951- ?,ÎI
Zaalcapaciteit:100 personen.\v, Ir.! •• · •

Sprekers: le. J .Stap, person1-i1.a. �, /16' .2 Ji
2e. P.Kuilman (gem.Emmen). -··--·.

Stemming: rus tig. J�4..d .,,.; � �

De vergadering was belegd in de zaal van de�
houder B.h.Krikke, in de morgenuren van .5-9-51. 

•
De bijeenkomst voor het merendeel oestaande uit

leden van de JJ.:.V.C, was bedoeld om uit haar midden
te kiezen een voorlopig stakingscomité. Gevraagd
werd wie zich daarvoor wilde opgeven. Dat verliep
niet vlot. 1,ien zag graag dat in het stakingscomité

.zitting werd genomen door leden van het JlI;.V.V, de
E.V.C, het C.N.V en eventueel ongeorginiseerden.

Zover is het niet gekomen. Bij eerste rondvraag
gaven zich voor het zitting nemen in het comité op 
Pieter lheman te :,ezuperbrug en een zelcere Darwinke 
-v�rder werden geen namen gehoord. J.Stap stelde

d,�
- aarom voor dat voor het voltallig maken van het

,_,,,' comité dan een beroep werd gedaan op leden van de
t•� �.v.o. Achter de tafel heeft men besloten wie 'in 
e.t.� et comité zitting zouden hebben. Voor dat het tot

samenstelling van het comite kwam, verlieten een 
tiental personen, w.o.kennelijk mannen uit woonwage. 

•
de zaal. Bij monde yan J .Stap werd tot staking be-

1

sloten,. Vernomen werd dat de staking zich richtte
tegen de landbouwende bevolking, i.v.m.de op handen
zijnde aardappelrooicampagne. De stakers stelden

ls eis 1oi boven het bestaande contract. 
'.L'egen het einde van de vergadering werd besloten 

dat door de stakers zou worden getracht alle aard
appelkrabbers voor de verhoging van die 1oi te win
nen. nesloten werd om na afloop van de veegadering 
direct te beginnen om overleg met de niet-stakers 
te plegen. lJe arbeiders te \Ji tteveen l woonwagenbe
woners) zouden eerst worden bewerkt. 1n een file 
vertrokken de stakers in de richting 11itteveen. 



VERSLAG � Drente, 6 -9 - .51. / ,... 
Openbare vergadering .u:.v.c �} · __ fl.t-1''> 
te öchoonoord, op 6 Sept.1951. ie�st�egeim. � 

_,� ---- rJ 5, Il 
Aanwezig: Ong. 70 personen • ,, 1! / Zaalcapaci tei t: 100 personen. _:, �EP J95J, 

✓��,.,;�� .ArA.1 11�!
bpre]s:ers: le. �tap. cÎ, J)er, E�l#f>ekend • /"' j

2 e. Kuilma:!.:.!.i,_ ( gem. ÁmÎÎl.êrt) • _jt 
3e. �zijl.B (Ams e.r�hr, 

Stemming: rustig. Oî> KAAR1 
ACO/ 

-

Om 20.00 uur werd in ·de zaa.1J,;�;a..;&.1,;;;.cafehouder .t 
B.R.Krikke te Schoonoord een vergadering van 

��11 stakende E.V.0-ers gehouden. i.Je vergad:ring 
h- ,. staande onder leiding van J .8tap, besloot de in

� \
gezette staking voort te zetten, nadat vernomen 

,ta--Ji, �as dat van de zijde van de georganiseerden van 
/ • thet �.V.V en anderen, geen ambitie voor hun eis 
ttuc-',,__ibestond. ,1aar op 6-9-51 eveneens ketN.V.V in ver

l';;l./:.j.l gadering bijeen was, werd besloten een depula.tie
- --haarheen te zenden. De deputatie bestond uit 

�
oelof ötap, üan Schuiling lbeiden personalia be
end) en een zekere Nap {vermoedelijk wonende te 
'rtaantje, gem.Sleen. 

1 De deputatie werd niet in de verg.v.h.�.V.V
1
ontvangen. 'l'oen daarna een tweede contactpoging 
met hen werd ondernomen, liep deze op niets uit 

•
1omdat de N.V. V-vergadering reeds uiteen was gega

P.Kuilman, een voorman uit de B.L.Z,zeJ-de
steun aan de stakers toe.
l B.Blokzijl (zeer gematigd) kwam aan het einde
Ivan de vergadering met het voorstel dat op 7 -9-5
1nogmaals met niet-stakers contact moest worden op-
genomen en te trachten om met hen in verenigde 
vergadering de eis van 1oi te bespreken. 

Aldus werd besToten. Op 7-9-51 aanvangende 
6.00 uur zouden die pogingen aanvangen. 



VERSLAG �) 
0PENB.ARB VEl1GADERJJifG
op 7 Sept.1951 

.IJJ.V.C. 
Drenthe,7-9-1951

'1l p l4u-
Dienstgeheim.

Aanwezig 80 personen. 
t � 

1 
.3 Zaa 

,
capici tei t: 100 personen.

· �
Sprekers: le J. STAP. personalia beken·� 

::-12 
, . 

2e P. filJILAliI (gem. El'lffilT) • ' 
SEP. 1951 

Stemming: rust�-�-;� A.(f)I J/(5),[3p 
Om 20 uur werd m de� van de cafe

houder B.H.lffiIKKE te Schoonoord een-verga
dering van stakende E.V.Cers gehouden • 

• 1_ .ook de vrouwen viaren daarbmj tegenwoordig.
f N,Ei_O.K. ,Toen in tle loop van cte avond gemompeld 

' Ewerd d�t de staking tot het einde toe zou
!-, -� · vwrden voortgezet, waren er enkele vrouwen

• r die hierover hun afl�euiing te kennen· ga
ven .De E.V.Cer JAN SCHUILDTG kearde ver
der staken niet meer goed en deed het 
voorstel aan de vergadering om op 8 Sep
tember 1951 het werk te hervatten.-----
Dit voorstel werd aangenomen.De E.V.Cer 
SI.iIT was blij in de staking nog zoveel 
van de oude verzetsgeest te hebben onder
vonden.Hierop volgde applaus.Tenslotte 
]fondigde J.STAP aan dat op Woensdag in
gebouw 11Vriendenkring" (een kippenhok 
achter de woning van STAP)de uitkering

zou plaats hebben. 



/·n7 

DAT:J. (t '·< .. ----

' i 'l:- r '1' IL c./ :n; � .��/ -

ACD/ � • 5 OEC. 1951 ·

PAR: -.'J' f"\ éc J -� � ·----i_ - - _//,4 / 'J.>I 

Ona.e:r een _;iroep vw1 •. v • • � ; · r _ , i .J.} I.10.....r... .... c.. • ._-

2 '.) 1-lovembcr 1951 awJ een 2ieuv. J.'C •• obj--�t in a.e .. :u .. bijhei 
V''.Il Je ,_;e3eente C..o�t.rsu..m tic v e· .. _ ... o'.L 0'.i..':..1;; J. Oestelc,, hee!'dte, 
toen met Je ,;; c:rLzc.u.u1i.1e ie,:i ::ioest i"orJen r..cnuev"'�1uen, ee!J. on:te
vre.J.en ste '1Ü.'1C over het fe�_t, w.a·l.i uU�$ irrni8'1S o wol,lot:-nJ.e 

'"·" tre .... �� o. 1 a.x·en ·et!'0.:f(..n om :)ij :;_,e -->e:n 0e:ioorl:'..�k te l:u.nne.i.1 
"'c �uil o.o. :s o. ...,e , , 1 e Je scb.Lftt i.j l oehoorl ij:: te l uG.D.c n. eten . 

...,r: Î éi.r�n n.:.. v.;) :lc..t t_;_jc.h.;1ïiJ bij o:f 01; iet '.li€:u: e o )j€.ct 
...,� �n .�chuilket. 'l '"�n·v f,2..i"' . 

Na eni__, o.il lcrlin� be r�t...1. betloo-c 1.et �;root,.;te _;eC.e 1 te 
iei �oei.J.ers niet c:: 2 t.eb" '- er:. te ..., ... c.il Llvoreas L.3.D. J.e ,:is 
ten opzi.::hte -vt-n , �!l oehoorl i_jke schuil- ::.n se 'ic'.:'t:�, et .m.:; vol-
12&.n. �ij verlieten ordelij. �et terrein en Lln�en ��ar �un 
\,00IIf.Üéats ,11schedc, vun w, er � en �.1:1.0.!llsti_; .... i�1, teru.:.;;. 

_, ,.ocns é...., .cd ,.\óVt;:.11!.>e-r 1951 -�c2d 1,e ...:,.:n"onE.le evn Joor le stz..-
\ �•pn';l-e. o.rbe�c�ers Dele,]c_ve_�aJe�·�ns ... Jlc.&.ts. �I·i�roij waren c:..è.�-

. ezi0 aroei,. ers ..,eor w.11.seerd b1J de 1. ...... B., 1e.1, • V.V. en c...c. 
.J. ir .J., cler1eJe en.i..:ie on._,.eor ..;.:.._·,üsE"er e ... ,. Door le I. . te _,nsehe-
Je wer..i de:..e ver "'"é, ;ierin.::., üij0ewo0nd en vE:.n h ... --c ver'11;.:1�.--lue v e2:·� 

1 oereids versla0 uitgebi·&.c .d,. ,r \\era te:r:· ver'-'ét erinu een &.ctie-r��:f té o�uer,icht w,:..xin �ittin� werd,tenomen door. 
""'_,.�._,rt·�ema, \,One'lde te i:-nsche,lc, 4,iOU'li str o,O.ld. Lir ,.V.J.

� J • .l:ienctrib.s, v.onen·.ie te =nsche , , .ki,.11.an:i,,str • .i:,o. J3 .Li .1. • V.V. 
� J.h.:L1olhuis, woneno.e te .c1nsche. , Iof'te· e..:. .tifo.3C.u:i._;eo:r.\_;ani

seerd. 

In.ni:l.dels \1é..s ◊1:' L::cn .... é.q;; -ü 1îo-vemDer 1 ..,5:!.. in ue loo.t1 van d 
dt..� een z:eet voo1.� .t? .zr. 20 l.llan 2�·rive rd en O.J 'a.ct- werkterrein 
u0�lu:E.tst. ;oor :le r...:·beiders, -.. i.. .. oorlo..?ie; '1eL;en0 .:.:uorek aan 
voldoenJe � eetru.imt�. no.., CE: n s.., ..... uil- o.f se 13:f't0elecenheio. ht.J--
ien,:noch·b in ff'v�acrn,:;..n0 vt..n ui in::eeiJin°' de::.' Leetru.ir.ri:;e v w 0-en 

"'"i_ppe.n.hok , orde ,1 ...,"'brufr __,em • akt. 
Dins:ic.u&vonJ :.,7 .... ovGm.be-r 1951 \ as er :_e/;)tr-uirate voor ;":J mLn 

beschil:b&r r, ""r zijn t .r111;;; twee keten,; c1.&ri!I. 00·1� voor ver-� é.rit.in0 
is zors eier r.::..0e n� èl. ,;, • � . in iedere se 1.uilh.:ei:::: t o � ,· 1 .1 ..... t zich e.._ n 
knchel"Gje. Vloeren zijt.. I.ri. ae _P.-r;en niet acn:\.ezi..., •. 

liru é..an G.e gestelde eisen ten L�ien vt..n de keten is 1ollë..F n 

(/ 
zijn de r,,rbeiders bereid het werk te hervé:l.tten on �er voorv .:arJe, 
.i.[' JG het 1 o on ovc :;..� Je dagen waarop v.erd .;e st&.G!.kt i.2 hi;;.ar l_ehee.L_ 
� or' Ul O_§_-b.' -� .._ 

Van e'.li__:;t '',<-"40rrielij:,(1eid O.J? of' nabij het- , erkooject of \:el
"'=� ;:l..:;.1:.,:e;.::r:..:s

=-::.i:::
s

:.::::-t;;.oa:..:t---':.::"'�u='s°"'-v�e-=r:..:r:=-:e
::....::-�"'L;·.3:...:J��n:=:-:-.:::s�r�ak==

<'
=-
e

-=-=
:r
::i
e
::-
w
'-':::
e

:::
e

'-::
s
:-:.
t. ='r ,:,ere.. bij he t; tBr

re 1. n, uLa.r rewJi:- l;.. E.I' r- 1. ers te v.erk waren _;esteld en. uie an 
net werk -Wo�en ..;eblevE:n, niet 6epost. 

� .... inde. 
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Betr.: D.U.W.-conflict nabij 
Ootmarsum. 

B V �VK 3. 

co 124562 

's-Gravenhage, 17 

VER?ROUWELIJK 

. Naar ·áanleiding van.Uw sch;ijven no. 124 moge ik U· 
verzoeken mij - gaarne met enige spoed - te willen doen 
'berichten of dit conflict van D.U.W.-arbeidera inmiddels· 
is opgeheven. 

Ik zal het daarbij op prijs stellen te vernemen of 
aan de eis der·stakers, dat het loon over de dagen waarop 
werd gestaakt in haar geheel moest worden uitbetaald, werd· 
voldaan. · 

.. ,

Aan de hee? Districtscommandant 
der Rijkspolitie 
te 
AL� EL O. 

HET
!· OFD VA!f DE DIENST

l1amens deze, . 
:! _,,,' ... 

·J: G. Crcxbh�<l�lll



MIET U.K. 

Verbindingno.124. ACD/ 1)19 

DAT:J/4/q 

l,� A�:...._J>f.M <k 

,,, I:)
'J ! 

(:() 
f 

/ l ,_,) t:, i.. ✓� ..- ....;_
r��• 

--

CDI l;t1/'Y 
In aansluiting op het gerapporteerde betreffende 

op 26 1�ovember 1951 onder D.U • .7-arbeiders uitgebroken 
kan thans worden gemeld dat die staking is beeindigd. 

Alle stakende arbeiders zijn op 10 December 1951 weder 
te werk gesteld. 

Tien hunner werden niet herplaatst op het object waar 
zich de staking ontvrikkelde, doch overgeplaatst naar een an
der :O.U.',7-object, n.l. het zgn. 111'lierdense veld" gelegen tusse 

l
,,ijverdal en Wierden. 

Einde. 



Verbindi,ru; no. 124. (f?P � 
,.._, __ 7,'. i/Jj' b�

� I OP KAA" T f 
/ ACO/ .14 · ,_ 

Antw. op schrijven no. 124562 dd. 17-12-1951. �:.VS/ri. 
2 2 DEC. 1951

_
,:a, 

P·:(- tl' ,. A,,.D/ / ),. _Î> ,___;.__,.._,�, _. \.. / )._ b I o y . 
✓�--·-.. �� �

Ten vervolge op de reeds gedane melding, dat de sta-
king onder de n.u.w. arbeiders welke in de nabijheid van 
Ootmarsum waren te werk gesteld, 10 December 1951 is beein
digd, kan in antwoord op het gevraagde in de 2e alinea van 
Uw hierboven aangehaald schrijven worden medegedeeld, dat 
aan de eis der stakers inzake uitbetaling van het loon over 
de dagen waarop werd gestaakt door de Rijksdienst Uitvoering 
voor Werken (Inspectie Zwolle)� is voldaan. 

/J 

E i n d e  
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--DIENSTGEHEIM-- :1--- . 
A(f>/ J-?lslo\

Onderwerp: Staking van DUW-arbeiders, wonende in de g™e�te Emme:.Jen 
werkzaam in het Orvelterveld en Mantingerveld, gemeente Wes-
terbork. 

J�...; �� d 

--------------------=-=============================================== �----
OP KAART 

ACO/f. Hierbij deel ik U mede, dat er in de D.U.W.-objecten Or-
DAT:·'.Pj. velterveld en Mantingerveld, gelegen in de gemeente Westerbork 
PAR: ', een staking onder de aldaar, in de gemeente Emmen woonachtige 

� arbeiders is uitgebroken. 

< 

Woensdagavond, 19 December 1951 even voor het beëindigen 
van de werktijd werd aan de arbeiders in vorengenoemde werk
objecten medegedeeld, dat het zgn. "reisverlet" kwam te ver
vallen en dat zij om het zelfde loon te behälen'de volgende 
morgen een kwartier eerder met de autobussen van hun woonplaat
sen moesten vertrekken. 

Doordat de duisternis vroeger invalt, was de werktijd van 
8½ uur verkort tot 8 uur. De arbeiders mogen volgens de bestaan 
de voorschriften evenwel niet langer van huis zijn dan 11½ uur, 
de schafttijd benevens de heen- en terugreis inbegrepen. 

De D.U.W.-leiding heeft voor de arbeiders de mogelijkheid 
geopend in de schemering van de bus naar huis en van huis naar 

de bus te lopen, waardoor drie uur langer gewerkt kan worden 
per week, hetgeen meer inkomen betekent van ruim twee gulden 
per week. Hierbij gingen echter de arbeiders niet accoord. 

Op Dond�rdag, 20 December 1951 zijn de autobussen een 
kwartier eerder vertrokken. De stakende arbeiders, die allen te 
Emmer-Compascuum en Nieuw-Weerdinge woonachtig zijn, zijn ge
deeltelijk vertrokken en gedeeltelijk thuisgebleven. Toen de 
autobussen op de werkobjecten kwamen zijn slechts enkele arbei
ders aanvankelijk aan het werk gegaan. 

De D.U.W.-leiding heeft de arbeiders ernstig gewaarschuwd 
en hun tenslotte een zekere bedenktijd gegeven. Toen evenwel 
geen aanstalten werden gemaakt om aan het werk te gaan, zijn de 
arbeiders te omstreeks 12.00 uur met de autobussen naar hun wo
ningen teruggebracht. 

ls Avonds werden er te Nieuw-Weerdinge en Emmer-Compas-
cuum vergaderingen gehouden en op die vergaderingen werd beslo
ten om Vrijdagmorgen,21 December 1951 niet aan het werk te gaan 
en de werkwilligen trachten 83e bewegen ook niet naar de objec
ten te vertrekken. 

De autobussen zijn Vrijdagmorgen wel vertrokken met enkele 

/
werkwilligen. De staking omvatte toen ongeveer 350 personen. 

< Vrijdagavond,21 December 1951 werden er te Nieuw-Weerdinge 
en Emmer-Compascuum weer vergaderingen gehouden en nier werd 
be sloten de staking voort te zetten. . · 

� ?� P

I, 

Uit de stakers is op beide plaatsen een comi t6 gevormd, 

��_:_e 
bestaande uit leden van het N.�., E.�. en ong�aniseerden 

·r--t-�0 · 

�

- Te Emmer-Compascuum was een lid van het N.V.V. voor ·t •
\!I \, Van de ,zijde van 8.e,t E ••• werd ec:P,ter steeds aangedron-

v/uob Jgen de strijd voort te zetten, waarbij ALBERT P� namens de
1 E.V.C. alle steun toezegde. Hij verklaarde, dat ae EVC bereid 

was om een manifest uit te geven en te bekostig0n. 
Het actie:comitéheeft op 21 December 1951 een bespreking 

gehad met de DUW-Inspectie te Assen, volgens het verslag wat 
zij uitbrachten echter zonder resultaat. 

Op Zaterdag, 22 December 1951 hebben enkele leden van het 
comité een onderhoud gehad met de Burgemeester van Emmen.



-DIENSTGEHEIM--

OP de te Nieuw-Weerdinge en Emmer-compascuum gehouden 
vergaderingen werd besloten om op Maandag, 24 December 1951 
te Emmen een vergadering te houden van alle in de gemeente Em
men wonende , stakende D. li1'. W. -ar bei der s. 

Van het verdere verloop van deze staking zal Uw dienst·op 

/de hoogte worden gehouden.

/1
/ E IN DE. 
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��/? .. --DIENSTGEHEIIII-- ,{.u- _ l.,.r • 9 �- 1:5:
1�: _,;. . 0/,IU/ . . 1 \ff!i/1�7'/43.J 

Onderwerp: Staking van D.U.W.-arbeiders woonachtig in de �lhtlêkn�e �eh. 

� ._; �,:,(� ========-======================================================== ,,-==-=====---
Tevens bericht gezonden aan: De Proc�reur-Generaal, fgd,Directeur van Poli

tie, bij het Gerechtshof te Leeuwarden. 

• 

De Commissaris der Koningin in de Provincie 
Drenthe te Assen. " 6 - ;.,.) 

... -1;, ;',t '> 
Ten vervolge op het dezerzijds opgemaakte rapport 94/961, 

d.d.22 December 1951, betreffende onderwerpelijke aangelegen
heid, deel ik U het volgende mede. 

Op 24 December 1951 werd te omstreeks 15.00 uur een verga
dering belegd in de concertzaal Groothuis staande aan de Markt 
te Emmen. Besloten werd om in de vervolge steeds te Emmen de 
vergaderingen te houden ën een centraal actie-comité te kiezen: 

Voorts werd besloten om op 27 December 1951 met een delega
tme naar Den Haag te gaan en een onderhoud aan te vragen met de 
Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Op deze vergaderin 
werd geeist, dat men de ontslagen zou intrekken en men wilde gee 
verlenging van de arbeidstijd. 

Op 28 December 1951 zou er op voornoemde plaats wederom een
vergadering plaats vinden, doch toen bleek de zaal niet beschik
baar te zijn. Daar men ook te Emmen geen andere zaalruimte kon 
verkrijgen werd besloten om die avond een vergadering te Nieuw
Weerdinge te houden. Op deze vergadering waren ongeveer 300 per
sonene aanwezig. Men toonde zich ontstemd over hetgeen d eaele
gatie van de Minister had vernomen. De vergadering besloot om 
de strijd voort te zetten. 

Op 29 December 1951 vervoegden zich alle stakers bij de 
afdeling Sociale Zaken der gemeente Emmen om uitkering, hetgeen 
hun geweigerd werd. Voorts werd die d ag een kort onderhoud ge
houden door enkele comitéleden met de Burgemeester van Emmen 
en d� Wethouder van Sociale Zaken, om over de steunregeling te 
spreken. Hierbij zou de Burgemeester geadviseerd hebben dEt mma

alle stakers een verzoek tot de Duw-in�pectie te Assen zouden 
richten om weer tewerkgesteld te worden. 

Op 31 December 1951 werd er wederom te Emmen een vergade
ring belegd en deelde het centraal comitá de uitslag mede van 
het onderhoud, dat zij met de Burgemeester hadden gehad. Het 
comité deelde de stakers mede, dat zij hiermede accoord gingen 
en men dan ook briefjes wilde stencillen, die dan door de arbei
ders konden worden ondertekend. Men wilde echter alleen op de 

� 1 oude voorwaarden het werk hervatten. Op deze vergadering werd 

I 
, '2J) namens de EVC het woord gevoerd door een persoon, die PIERRE van 

F /v7 RAAMSDONK werd genaamd en woonachtig zou zijn te AMSTERDAM. 
Dezerzijds wordt de indruk verkregen, dat genoemde Van 

fiii) RAAMSDONK speciaal tot taak heeft om agitatie op de DUW-objecten 
� te voeren. 

Tijdens de op 2 Januari 1952 te Emmen gehouden vergadering 
werd medegedeeld, dat nagehoeg alle s takers het briefje om weer 
tewerk te wonden gesteld hadden ondertekend. Om aan de autoritei
ten te tonen, dat men wel wilde werken zijn deze briefjes, voor
dat ze door twee commissieleden naar Assen gebracht, getoond aan 
de Burgemeester van Emmen. 



- 3 - --DIENSTGEHEIM--

Al deze personen, met uitzondering van PLATJE,Lzijla: werkzaam in 
eerdergenoemde DUW-objecten. PLATJE is reeds in het voorjaar van
1951 geschorst bij de DUW en geniet thans gestraftensteun. 

Hoewel men steeds op de gehouden vergaderingen betoogt, dat 
de actie bui ten elke vakbeweging en politiek staat, is het e chter
zeer duidelijk merkbaar, dat de EVC achter deze staking zit. 

Voorts krijgt men de indruk, uit de houding van de voorzitte
Van der VEEN, dat hij,door deze actie te leiden, weer in een goed
blaadje bij de EVC tracht te komen. De woorden door Van Raamsdonk
gesproken worden steeds door hem ten volle onderstreept, met de 
mededeling, dat hij het hier volkomen eens mee is. 

De staking die ongeveer 325 personen betreft dmurt nog voort
Onge:egeldheden hebben zich tot nog toe niet voorgedaan. 

� 
Van het verdere verloop zal Uw Dienst op de hoogte �orden ge

houd,en. 

/ 
E I N DE. 



• 

• 

- 2 - --DIENSTGEHEIM--

Op deze vergadering werd namens de EVC wederom het woord ge
voerd door eerdergenoemde Van RAAMSDONK, die tot volhouden van de 
actie aanzette. 

, ALBERT PLATJE deelde op deze vergadering mede, dat hij op 1 

1 
Januari 1952 naar een landelijke vergadering van de EVC te Amster
dam was geweest en dat hij daar ruim F.800,- had ontvangen voor

� ondersteuning van de stakers. ' · 

Tijdens de vergadering van 3 Januari 1952, die door ongeveer 
200 personen was bezocht, werd medegedeeld, dat bij de inle-i.ering 
van-de verzoekbriefjes aan de commissieleden was gezegd, dat de 
Duw-inspectie in deze.n niet meer de beslissing kon nemen, daar de 
arbeiders ontslagen laren. Volgens hun lag het nu aan de Minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting of ze weer tewerk mochten wor
den gesteld. 

Na deze vergadering werd tevens bekend gemaakt, dat men op 
Zaterdag, 5 Januari 1952 zgn."gestraftecsteun-'' kon ontvangen van 
de afdeling Sociale Zaken der gemeente Emmen. 

Zaterdag, 5 Januari 1952 werd er te Nieuw-Weerdinge in café 
Soer een vergadering gehouden waar ruim 250 personen aanwezig wa
ren. Op deze vergadering was ook het hoofdbestuurslid van de EVC, 
BEREND BLOKZIJL aanwezig, die tot doorstaken aanspoorde, 

Tijdens deze vergadering werd de mededeling gedaan, dat er 
op 7 Januari 1952 weer verschillende autobussen met arbeiders naar 
het Orvelter- en Mantingerveld zouden vertrekken. Dit waren arbei
ders, die elders waren ontslagen uit vrij werk. Men ging er op de 
vergadering mee accoord, dat deze arbeiders naar deze objecten 
glinge.n, alleen wilde men afwachten of deze arbeiders nu onder de 
oude of ander een nieuwe regeling moesten werken. 

Toen de arbeiders op 7 Januari 1952 met de autobussen vertrok 
keh, bleken er te Nieuw-Weerdinge ook zes personen in te zitten, 
die aanvankelijk hadden gestaakt. Deze hadden reeds eerder aan de 
DUW-inspectie verzocht om weer te mogen werken. Deze verzoeken wa
ren door de DUW-inspectie ingewilligd. 

Op.7 Januari 1952 om 10 uur werd er weer een vergadering te 
Emmen gehouden, waar ongeveer 140 personen aanwezig waren. Hier 
spraken enkele der aanwezigen hun ontstemming er over git, dat de 
onge�den op 5 Januari 1952 geen ondersteuning hadden ontvangen • 
Op deze vergadering werd besloten om de volgende dag weer te ver
gaderen, daar men dan mogelijk ook wist onder welke regeling er 
door de arbeiders die d ag op de objecten was gewerkt. Als men dit 
wist, zo werd medegedeeld door het actie-comité, kon men hun hou
ding verder bepalen. 

Het centraal actie-comité bestaat uit de navolgende personen: 
HENDRIK van der VEEN, geboren te Emmen, 10 December 1918, wo

nende te Nieuw-Weerdinge, Paardeweide 40,voorzitter. Betrokkene 
is volgens eigen verklaring ongeorganiseerd, daar hij als lid van 
de EVC is geschorst. 

HENDRIK KOOPS, geboren te Odoorn, 25 Februari 1891, wonende 
te Emmer-Compascuum, 2e Koppelveenweg 19, 2e voorzitter. Deze is 
lid van het NVY..... 

JAN SUPER,geboren te Emmen, 7 April 1911, wonende te Roswin
kel, Verbindingskanaal NZ 62, secretaris. Deze is lid van Re EVC. 

ALBERT PLATJE, geboren te Emmen, 16 Juli 1917, wonende te
Emmer-Compascuum, Kanaal B ZZ 178, penn:i:\gmeester, lid van de EVC 
en hoofdbestuurslid van de BLZ. 

BEREND DOKTER, geboren te Emmen, 29 Mei 1918, wonende te Em
mer-Compascuum, 2e Koppelveenweg 37, als lid van de EVC. 

JANS BOS, geboren te Borger, 22 Juli 1908, wonende te Roswin
kel, Nmeuwe-Schuttingskanaal OZ 7, als lid van het NVV. 

. GIEZE FRANKE, geboren te Emmen, 30 Juni 1902, wonende te Roswinkel, Stad no.27, als lid van de KAB.
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Bijgaand doe ik U een fotocopie toe
komen van een circulaire dd. 16-1-1952 van de 
Bond van Land- en Zuivelarbeiders te Gronin
gen betreffende de staking van de D.U.W.
arbeiders te Emmen met een fotocopie van de 
verantwoording van door bovengenoemde bond 
ontvangen gelden, gericht aan Hendrik ','li llem 
van de Pol, geboren te Arnhem, 2-10-1921. 

17-1-1952.
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Ontslagen D.U.W.-arbeiders. ·-;-� 195i
° 

\ 

\ Arn1 IJ/_9h)
In aansluiting op mijn schrijven a.a. 25 Maart 

195'2, No.233/65 -'52, wordt het volgende bericht: 1
--, 1311 bb 7----w ,1J,fb:;;_

Op de lijst vermeldende de namen van ae ontsla-

é \,. , µ.--, 
gen arbeiders van het D.U.W .-object "Twiskeplan" te 

�\, y\l'""' 

1 Den Ilp, welke lijst bij het aangehaaloe schriJven 
V werd toegezonden, komen ae namen voor van 3 binnen 

[. (y_ ,

1
. dit rayon wonende personen. De personalia enz. van 

v-
J 

deze personen zijn als volgt: 
A G [J:. h. Julus Reinder BEUVDTG, geboren 16-12-1922 te \,ilder-
/[ · vank, wonende te Oosthuizen, Oosteinde 66. 

n 
fll. � _ a\ 'f) \ ! Uwerzijds is geconstateerd, dat betrokken

. 
e'Si van 

�'-IA.: 
J 

v-- - _,,,,,,,-J 2-6-'47 tet 2-8-'48 abonné was op het dagblad "De 
� � , J 

\laarheia t•. Hij is thans geabonneerd op "Het Vrije 

à 1) �<l · . \" Volk". Zijn politieke richting is niet komen vast

1-11111' '{..., 
te staan. 

l /l\2. Jan BREVé, geborBn 15-2-1922 te Beemster, wonende
f . te Beemster, Middenweg 101. Zijn politieke richting

is niet bekend. 

\ 

Zijn vader, Jacob Brevé, geboren 2?-9-lö95 te Warder, 
wonende te Beemster, Middemveg 101, werd in 1951 

<� • gemeld als abonné op "De Waarheid11
• Hij is ook thans

j nog abonné op genoemd blad. 

i Y Al3. Egbertus KA.Mffi, geboren 11-3-1924 te Sleen, 1,,wnende 

�• / 
te Beemster, Kolkpad 16. 

1 

Omtrent betrokkene werd uit betrouwbare bron verno
men, dat hij niet communistisch georiënteerd is. De 
juistheid van dit gegeven kan echter niet worden 

1 vastgesteld. Hij is thans werkzaam bij een landbouwer 
te Beemster. 
De onder punt l en 2 genoemde personen zijn met in
gang van 24 Maart j .1. wederom bij de D.U.H. te 
werk gesteld. 

A.msterdam, � 1952. 
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Betreft: Ontslagen D.u.W.-arbeiaers JPKAÄRT 
te Den Ilp. ACD u ' 

Bijlagen: 1. 
! DAT: ''l'I' 

IP,& 4� 
=

(1 l�,_b11,. 
In aansluiting op mijn schrijven d.d. 4 Maart 1952 

No.233.165, moge ik U hierbij doen toekomen een lijst 
met namen van personen die op 25 Februari 1952 het n,u. 
W.-qbject .-Twiskeplan" te Den Ilp, gemeente Ilpendam, 
hebben verlaten om deel te nemen aan de door de commu
nisten georganiseerde herdenking Februari-staking 1941 
te Amsterdam. 

Omtrent de huidige politieke oriëntering van E. 
Kan.ips, cT. Brevé en J. Beuving, genoemd op de bijlage 
en wonende binnen dit rayon, wordt een onderzoek inge
steld. 

Amsterdam, 
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Aan het Hoofd van de ln.spectie

................................................. W.u .. o.;.r.i.f.-__#.Q./L<-t.&..</ ......... van de Rijksdienst

voor de Uitvoering van Werken

te
............. C.t .(J'�. A. dl"{ _ ..................... . 

G,esche. n-* inge�olge art. 2 der "D.U.W.-Loonregèling 1946" 
Ontslagen "D:U. W.-T rainingsregeling 1946"

we�e�, .... :.k ... �o1 ....... t..ul,..., .... �,.··o/".L&./4:.r1;., ... LL.y,o.A.ll<1_,u,1w""H,t;.,(.,,t, .............................. .
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Naam en 'voorlëtter(s} 1)

à:��-. ' - ··-----
"A:. �-��d
Ät&Vcfcc-� .. 

Geb6ortedatum

. ;�.✓Cil. oA...-·� 

il'�-?· )o.. 

�4- A,, .. n 

♦ 

Schorsing of on\sl•g aa�ezegd'�p ... ,,,_ .. : ............... : ......................... : .............. v
oo

r* de middagschaft 
,. 

• 
• na 

• 

ls er voor een ze!llde.feil' wäars��u:,,ing gegèxen? 
·• 

' Ooorh&�en wat, niot ven toepoulng li .... . '• �
• "-,-Ult�luitend te noeme.�·arb'l!ders-, ·die.•Qm- dezelfde redèn-worden ge,!raft. 

Model 207 l 1939ä, '49 ,_ 
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No. VERTROU.'/ELIJK 

3etreft uitsluiting van D.U.�.-arbeiders 
te den Ilp. 

Hierme�e heb ik de eer het volgende onder lJ,.7 aandacht 
te brengen: 

·•

In verband met de herdenking van de Februaristaking 
in Amsterdam op Haandag 25 Februari 1952 gingen bij de J).U.Yl
aràeiders in het werkobject van de Nederlandse Heidemaatschap
pij in den Ilp stemmen op om deze herdenking bij te wonen op 
een ander tijdstip, als waarvoor Burgemeester en Wet11houders 
van .Amsterdam toestemming hadden verleend. Vrij zeker kan wor
den aangenomen, dat dE,ze stel'lmen uttgingen van de meest linkse 
elementen in voornoemd werkobject. Zij deelden aan de leiding 
mede, dat zij die dag om 16.00 uur wilden eindigen en met be
houd van loon aan de Februari-stakings herdenking te Amsterdam 
wilden deelnemen. De Communistische Partij Nederland had in 
.Amsterdam een bijeenkomst georganiseerd om de Februaristakings
dag te herdenken op een wijze, zoals zij dat wildey. ])oor de 
Directie van de Nederlandse lieidemaatschappij werd voornoemde 
arbeiders medegedeeld dat zij gerust hieraan mochten deelnemen, 
doch hiervoor dan een snipperdag of een vacantieda:g moesten 
besteden. Tevens werd hun medegedeeld, dat, indien zij om 16.00 
uur het werk zouden verlaten, zij zouden worden ontslagen. Op 
Maandag, 25 Februari 1952 te omstreeks 16.00 uur verlieten een 
vijftigtal n.u.w.-arbeiders demonstratief het werkobject te 

• 

(en 
f.i.

�

den Ilp en vertrokken naar .Amsterdam. Telefonisch en later 
mondeling werd mij hiervan mededelin ed--a.an en werd mi· teven 
kennis gegeven, dat bedoelde arbeiders hadden gezegd, althans 
hadden laten doorschemeren bij monde yan enkelen, dat zij de' 
volgende dag weer gewoon zouden terugkeren. De leiding van 
voornoemd werkobject deelde mij mede, dat aan bedoelde arbei
ders de toetang tot het terrein zou wornen geweigerd en dat 
zeer waarschijnlijk hiervoor wel politie-assistentie nodig zou 
zijnl Men rekende namelijk op bedoek van een deputatie van de 
E.v.c., met de bedoeling, om een sta-�ing te· forcerenQ In ver
band hiermede liet ik de daarop volgende daf de omgeving van
het werkobject te den Ilp onafgebroken door vier Rijkspolitie
beambten besurveilleren. Inderdaad verschenen des morgens 
vroeg te omstreeks 7.30 uur genoemde vijftig arbeiders weer 
op het werk en deden alsof er niets was gebeurd. Promp daarna 
werd hun de toegang tot het terrein ontzegd en werd hun aange
maand dit onmiddellijk te verlaten, onder aanzegging van ont
slag. Na enig confereren in een houten keet ter plaatse gingeng
bedoelde arbeiders �aar de we te kennen gevende onrniddelli "k 
hu.� va roep iervan op de hoogte te zu �en s e  en. Zij ver
klaarden vrijwel eenparig, dat een deputatiè van de E.v.c. ter 
plaatse zou komen. up de openbare weg in den Ilp ongeveer ter 
plaatse voor de ingang van de n.u.w.-werken bleven zij rond
dolen, hangende op bruggetjes,rzit�endè in autobussen, die hen 
daar ter plaatse, zoals dagelijks, hadden gebracht. In de 
woning van de bekende Hielke de Boer te den Ilp werden zij 
genodigd op de koffie. Verder verliep alles rustig. Te om
streeks 12.00 uur kwamen twee onbekende personen het terrein 
van de D.U.W. op en wensten de leiding te spreken. Zij ver
klaarden te komen als vertegenwoordigers van de E.v.c. en de 
uitvoerder te willen spreken. Bekend maken of zich legitimeren 
deden beide mannen niet. Zij traden bruut en enigszins onver
schillig op en gaven twee aldaar aanwezige politieambtenaren 
in duidelijke woorden te versii.êan dat zij moesten zor/gen dat 
die arbeiders in plaats van he:r--.terrein afgestuurd het terrein
opgestuurd werden. Tggen de uitvoe�der van het werk, namelijk

. 

. 24-
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.. 

de Heer Lamers zeide een dier mannen dat hij ziJn mond dicht 
had moeten houden en dat niet door had moeten geven van die 
weggelopen arbeiders. Een redelijk gesprek was met deze mensen 
niet te voeren en zij werden dan ook verwezen naar de Directie 
van de Nederlandse Heidemaatschappij te Alkmaar, die uiteinde
lijk deze beslissing had genomen. Tot omstreeks 16.00 uur die 
middag bleven bedoelde arbeiders ter plaatse op ä§ openbare wef 
voor de D.U.W.-ingangen en vertrokken daarna met een autobus i 
de richting Amsterdam. Ongeregeldheien hebben zich niet voorge 
daan. Alles had eenrusti�g verlopp en van enige sympathiesta-

king is niets gebleken. Of in die richting is gewerkt is on
bekend. 

Landsmeer, 28 Februari 1952, 

No.233/65' - VERTROOWELIJK. 

Gezien en doorgezonden. Het betreft hier het n.u.w.

object "Twiske" te Den Ilp, gemeente Ilpendam. In to
taal zijn aldaar ongeveer 1000 personen werkzaam. 

Jlmsterd�rt 

�) 

1952. 



s •. T. .. ·,.. 1 lb! .!- 12 Maart 1952. 
Nr. :Gr-.V.D".520070 Conf. 

CONFIDENTIEEL Bijlagen: 2. 
Ond.erneru: "Centraal actie-comité 

� . .._va!:1 veenarbeiders "• 

AAN: Hoofd B • .V ..D • 

•• 

... /.;; .Jr -t. /r✓ : �.1.r i 

- .!r.r�� IJ✓-�1/1
. 1 ()..-

\ ·, 4 MRt 1952• v\

-;.rr: ;_r[u-; 
/IJ�_.,,, h �� « _,/U 

.l...'1 vo1.me dezes ge-
lieve U aan te treffen een tï7eetal 
uittreksels uit veiligl1eidsrap
porten opgemaakt door Z,,n.aar d0 in
ho11d. waarvan kortheidshalve i.10rd.t 
verwezen. 

Indien terzake �ieuTI 
gegevens te mijner kennis worden ge
bracht zal ik U deze doen toekomen. 

S.T. 



V.,.nLIJFE:.JS-'lAPPORT. 

CONFIDENTIEEL 

D�t1..1 ... van het beri-::ht 
Rappor te·v..r 

7 llïaart 1952. 

Contactpunt. 
:ae tro1..1ï1L '1.::tr. 
Juist. 

Van 77ie is "let ber3.-:!ht e.fl;:o'"Jst.i.g 
:ae t.ro'l.".'Tbae.rhoid va:.1 beric.�t ;8vex· 
Betrov.1.-:-b:J..s..r::eld. van berl-::ht 
•,,el:;:e a�tles ziJ 'l ond.err,o.;ie!1 Ge>J.e. 

Le� wel 1>:e instan.tles wordt sa!!len::;e1'.'!erkt Bericht doorge�evea aan �la.atse-
11:\;:e I.D ... ,;;i€ meö.eJeel�ie dit 
�et � r2.-v·,o:--tere:1. 

On.d.ernerp: Bulleti�1 va,1 het Centraal Actie-Cor.ité v-an vee11z.rbeiders. 

noge 

Op of' onstr-eeks 6 wa2rt 1952, 1:er.5.en te i:nnen bt.llletins ver
S'Y)r::i:l va!1 de vol0e_1.:ie l".Jl1oud: 

B U L L ..:; 1: I i�. 
J..l+ü vee.:iarbei.1ers.le5.en va!1 vzrschillemle �ra;.corf;aaisaties en onge
organiseer.:1.en, zor1el uit T1et. midden- als uit het noord9lijk r2.yon, 
f ':1 con..fe:!'e 1tie bijeen op Zs.ter.:J.ag 1 11a3"rt te J:ilmm:..,r-Cor:::pasG'l.l.UI!l, be
s:pre.l:e�1 d.e 

LOO:�- EN .!-srIBEIDSVOOn lAA:::.DEY VOOR DE A"S. ïJE.J:�;C!�L.PA..rlTE. 

U!laniem. -ms !!le!"l ve,,;1 mening dat iloor de steeil.s s�lj3J:1de l:osten ;ra.n. 
het levo 1.s:Onder:10�1d.,loo".1Sve!'ho�i11.:; nood.za::elij:t is. Ook naren alle 
vee:10..roe_;_::: .. ers va:1 ne�..".....r1r;,dat er voor boiJ.e rayons een zelf.ie tarief 
moet gel.ion. Besloten -:7erd. de vol6e�1d.e eisen. te stellen: 
1. f. l�. 25 ALS J.:Il�TulUl,.L LOOIT VOOR EZT ii!AKEN VAi.I 1000 P.SJ.S.:'îJif!.U:J.� U:I:T

ll�ORLA.tl. Vil;3W E:: BIJ ::OR.LiAL-l.L f.I!!RK;
2. VEPJ!OG:CB Va.: D.., UU.RLOiJE:T TO'.i' .f. 1. - ;

3. ..JY;:::i,fu:D IG.i il.J: ?J:03-nm V,il; ALLE f>�:IDZRB fä.RLlVE1�.

7er;elei�e_1 ,..1.et ae �rote nood. L'1 de gezi�1:.1en, ontstaan d.oor la:1gdu
rige TT,3rkl.oos:heid.., bu:..te11 de schu.là. d.er arbei�lers, en '"'.let de buiten
ge�one /prijzen,�ie de verveners voor hun producten maken,zijn ce
noemde t::lsen bescbelte".l en ?;emal:l:eli;jl: i,1 te nllllgen. 

DE A?�IDERS .JA12N ATiï,EiJ D� j . ...z::TIJG T0.8J-ZDAAfI,DAT .l:!1R 3.JR.5.I' GVERB.:i:T
STEI.:�TIJG !.7.0.c;T ZIJ}; ,ALVOfu;:;s J:R EÉ:l� iJ.A.H .,:fü J:A:1� ui.CT _L)E I:br V3LD :rn

3-AAT. 

Da.ar ool;: de verve'1.ers, volgens })Ublica ties uit de pers, voor de 
aanvang van de campagne tot een accoora. willen lwme.n,moet het mo
selijk zijn om 0�1 korte termijn tot overeenstem.1'1L'1g_ te ko:1en. Voor
naarde is ec:,ter dat :ie G-3.00TST �-�OGELIJKE �..:m:r.::::EID onder .:!.e arbei.- , 
j_ers tot stand gebrac�1t i.'1Ordt en ;1e:1 vastbe:raden-strijd.t.-Daarom. 
koos de co:1.Zerentie een Ceuti-ael Ac t.::_e-Co?üté VL'.n. vee�roold.er s, 
wer:e aa� beid.e rayons leiài'1S zc..l ,;;even. 
In de verschille'1:1e plaatsen zullen 1aerkco.mr.1issies Gevor.w.d moeten 
wor�•en oE:J de besluiten en het 1.,erk mee nlt te voere11. De conferentie 
critis0erde je nieune voorstellen door de leidi".lgen van de Unie
bonden aa� de verveners gedaan,aie zelfs zonder de leden vaa �elke 
vakorsap.isatie dan ook,z!.hjn. opgestela. 
DE AF@�ID�RS l\JEI�N HERVOOR DAN OOK G.sBH ZNF-.EL VB}RAlfT',VOORD.GLLJK
I-3ID. Zij beschom:en var...af heden het Centraal-Actie-Co::nité als 
haar vertegenwoor;:ii:;er om hun bela!l(;en tegenover àe verve�1e1•s te 
behartigen. 
VERV�IJ.tt.:RS die bereid zij�1 senoemje eisen te aa!'lVL'.ar:ien1 ku.."L'1en dat 
aa11 het C.A •. C • .l;:e�1baa1-- 11a1:enaHa ove:;,•c2n.s te:mmir1g i:13 t alle verv0ners 
1:a 11 ;.l.e c'3....apa,3•1e aan.va:1;en.De confe1•entie blijf't eve�1.el ee!l beroep 
::loe'.l op alle vakor�a:us·--.ties 1 1.1iens taak het is de bela:.1g;en van haa_ 

- le3.eh -
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typ. : 4. 
coli.; ,e, 

-� - 2 -

led.en te bcharti�en.De led.e!l zelf il.lenen zich te beijveren in hun 
organisaties voor inwilli�ln� der eisen. 
3.EN BSROEP ,'lORDT GEDAfu; OP DE GEHELE �VOLrCii!G, in het bl.jzo11d.0r de 
mi:id.ensta:id.,vn: .. ar vele arbeid.ers schulàen moesten maken W'.1-negc je 
lage s teun..11or:1.en en DuTi-lonen, Oi_ DE VB.cl:II.-t!tJ.,.DD..:rns TE ST�UlC.ë::i..J in 
haar rechtv-J.ardi�e strijdt,o:::idat zij d.e a<:11tersta'1.;i enigszins l;:unnen 
verkleinen. 

:3EZO_tJKT DA.:�ROl.i CIOK ALLEH Br.:I,EI;"KORT DE OPE?:-IBARE V.&8.GADZRTI:G3N' I:.J D3 
j)QRPE! •• 

IEVE DE EENirnID VAJ.'ij ALLE VE.:ili·TARJ3EID�RS. 

LEVE D.d: E.i:lillEID VtJ:: DE VEJ:1L4.R3EID3RS llET Di: G.31.�LE .JBVOL!(Ii:�G •. 

Namens genoemde veen.arbeid.ers: 

HillT CEi:JTRAAL ACTJE-COL.ITE. 

i!IlIDE BULL8TIN. 

Volgens m.ed.edeling van een contact rrerd.en bovenstaande bulletins 
ten getale van ,ooo e�emplaren verspreid.,althans bestond. aaartoe 
het voorne:.:2en • 



V3ILIS-I'.EJDS-.1t-i.PF vilT. 
BERIJ.�T. CONFIDENTIEEL 

Da G"L'\..11 vaa het bericLt 
fu.Duo1•teur 

: 7 Lfu,art 1)52. 

Van- w:i.e is het beric1_t afko7stig 
3e tro ,,;7baar:1e i..:1. van be2:ichtzeve:r 
3etrm"mba'lrheid. va!l :1et be1•icht 

Co;1.tactpu:1t. 
; 3etrou·,1ba.ar. 

Kan. 01,el juist zijn, gezien de beri(!h 
te� ��tre�t reactie op voor�aan�e 
veens te.ki 1.ge.a. 

,Vel!;:e acties z.Lj.n on�e1,nonen Geen speciale acties ,,1.och ae 2..an
aacht blijft 4ierop gevestigd. 
:i3Gricht is joor�eGeven aan de plaat 
selijlrn I"D .. ,d.ie mej_edeelde :niet 
tersto:1d tot rap-oo,..,te, .. en over te 
gaan. 

idet welke i:1s ta::itles wor5t S:'3.)1enge1,erkc 

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

OnderCTerp: 11Re:1ctles van vee�arbeiJ.ers op ie besluiten,genonen ter 
-vergad.e:;:ln6 te Emmer-C:o�pascti: , -'l5..l �rt 1952".

typ. : L�. 
�oll.: JZ

-

(Voor deze vergaierir1g zie rapport dl.7 :.aart 1952
1
betref-

.i'ende 11:Bulletin van. het Ce;1trae.J.. F-ctle-CoJiité va:i veen.arbeiders 11). 

�

Op hed.e11, 7 mart l952, ontving ik een 1aededeling, betref.:'ende
reacties van veenarbeio.e;rs op de beslnite!l,geno·1en ter verga:ieric1g
te Emmer CoTTtpascuum op 1 i1a::;,rt 1952,--.1el:re v-e:rga1.erlng met het oog
op d.e v.:o 1enj_e campe.gae in ::.1c t veen'oed:rij.f ;ioor veenarbe ij.ers werd
belegd..Deze :;.aatstbeëoel5.e vee;:ia.rbeiders behoren echter voor het
meren.�eel tot het corL.rurüs..:.tische · r;ed.eel te •.
Daar, volge 1:-1s contact, TI'anor::l.elijkhe:ien bussen werlmilligen enerzij
.en .j,e liet ...-:erl::rrilli�en bij de 2.3.nva.ng der campagne i!.1. het veen
beo.i"ijf at1;ierzijds �e c zl�n uitseslot0n,meen lk goe.:l. te doen een
en a�1d.er ti :.:lig ter Uwe ken...riis te brz:1r;en •. Jontact ö.eelde -rüj mede:
Van een persoon,d.ie tot oord.elan alleszins bevoegd moet uorden ge7 

reken.:!., vernx:i ik, jat vele veenarbeid.:irs het lang niet ee!J.S zijn
met ie besluiten op de vergajering te E;:une� Çomnascuum Genor1en en
welke besluiten neerlrnmen op het niet aa!'.l het werk gaan en zorgen
iat er geen 'J.e.chi:ie in het veld ko:.1t,alvore:is bepaald gestel:ie
eisen door üe verveners zijn ingeTiillisd.Deze arbei:iers Tiillen in
het vee!lbe;:J.rijf Tierken op red.elijl;::e voorwaarien tussen vee!larbei-
5.ers en verveners gesloten.Zij zeggen1 .::J.at zij niet 11ederom fie .iupe
Tiillen nord.en va.l'!. de communlsteJ.1.0ot: verschillende v-rou�7en van ar-

. beid.ers .::J.ie vóór de bedoelde besluiten zijn en aus niet aan het
werk willen, tracJ1ten hun ma1.men aan het we:!'k te kr:..jgen, ondanks
de ,:met hun instell!!lling, ::.:;en.omen besluite!l om nie b te gaan. Zij stel
len j�arblj dezelfde ar3u..�e!lte.n als de eerder genoemde groep ar
bei:iers. Volgens deze zegsman is het niet; uitgesloten dat, L1-iien de
vee�cam.pag;1.e begint,de 1:1erkwllligen zullen trac11ten het i:.rerk te
begi:men,desnoods :met gebruikmal1:i."lg van geweld., ind.ien zij in hun 
voor:1e:men belet zouden ,,,orden. 
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<wierwerp: Wetkstald.ng door DU,I-arbeiders te 
Hartsen,gemeente Gorssel. p,;R:-< -

\ ACDf /3 r (/ f/ t

1�-
� 

._À,-------��z:;�;/ /1/ 
Hierbij heb ik de eer U het volgende te berichten. 
Door de Nederlandse Heide�t echappij wOl'dt 'tt, , Hart 

sen,gemeente Gorssel,in de onmiddellijke nabijheid van de boerde
rij van de Weduwe Ter Maat ,gel�gen aan de Oud,i Larenaeweg no.83, 
een perceel grond ontgonnen.Op dit t.ierk zijn eon tw.i.nti.gta.l arbei 
ders,hoofd�elijk grondwerkers van beroep,door bemiddeling van 
het Gewestelijk Arbeidsbureau te Deventer,te werk gesteld. Het 
merendeel van deze arbeiders is uit Devmlter atkamstig. 

He-t basisloon voor de arbeiders op dit werk bedraagt. 
80 i cant per uur. Hierover was reeds enige tijd ontevredenheid 
onder arbeiders.Zij meenden recht. te hel:bei op een ba.sisloon van 
90 cent per uur• 

, Op Dcn:lerdag 28 Februari. 1952 verscheen de E.V .c.-be-

� 1 stuurder PIERRE WlLIEM van R A A M s D O N K .geboren te Veen, 
'29 October 1894,wooende te Amsterdam,nader adres onbekend,op voo 
noemd werk. Deze had een onderhoud met de arbeiders. Toen Van 
Baamsdonk op last van de Uitvoerder het werk moest verlaten,légde 
de arbeiders het ·werk nee-r. Slechts Un hunner �tte- 2iijn werk 
voo-rt. In de schuur van voornoemde Wed.mie Ter Maat werd door 
Van Raamsdonk met de a,obeiders ver�erd. Aldaar �..,rd besloten in 
stald:ng te ga.an met de bedoeli.ng daal'door een hoger basisloon te 
verkrijgen. De vol,;ende dag,Vrijdag 29 FebMlari 1952,verecheen 
ook geen der stakende arbeiders op het werk. 

Op Zaterdag 1 Maart 1952,verschenen alle stakende ar
beiders bij de aanvang v.an de werktijd weer op het werk en ver-
klaarden het werk op de oude voorwaarden weer te wil.len hel"'latten 
Zij zijn daarna a� 'Weer tewerkgesteld en tot heden hebben 
zich geen nie'1We moeilijkheden voor gedaan. 

Het merendeel der arbeiders is georganiseerd in een 
or�anisatie aangesloten bij het N.V .V • 

De onderstaande,aldaa:r werkza.l:m!t arbeiders zijn aange
sloten bij een bedrijfsbond van de E.V .c.
G.B.Muiderman,geboren 11 Januari l.901i.,wonende te Deventer,Lande 
straat r,.o.;. 

��A.B.llrack,geboren l3 December 1901,wonende te Devente:r,Ckkenbroek 
straat no.?,en 

'E.H.J.Ebbink,geboren 21 Januari. 1906,wonende te Oefflter"ltell.en
donkplein 24.

Onge"'geldheden hebben zich bij de staking niet voor-
gedaan. 

Apeldoorn 17 ·Ma.art 1952. 
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