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Ik hei de eer UEdel�renge hiernevens te 

doen toekomen een vj_erM krantenknipsels, be
treffende een 24-uurs proteststa�ing in de 
houtbedrijven te Zaandam, op, J"'4i 1947, uit
gaande van de �enheidsvakcentrale. 

De in het knipsel uit de Typhoon van 4 
Juni 1947 bedoelde vergadering werd bezocht 

-door 120 personen met een zaalruimte van 170.
Bizonderheden deden zich niet· voor.
Coll.

litie, 

de Heer Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst 

Javastraat 68. 
... 
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Jagblad voor de Zaanstre;k "Dé Typhoon" ,an Zaterdbg 31 Mei 1947 

.I 

E.V.C. proclameert 24-
uur staking 

In hout- en meubelindustrie 
�AANDAM. De Zaanse leden 

v�.11 de Eenheidsvakcentrale van 
de bedrijfsgroep hout- en meu
belnijverheid zullen Dinsdag de 
24-uur staking van de Amster
damse a1·beiders in deze bedrij
ven o·ndersteunen en eveneens 
in staking gaan. Deze beslissing 
is gisteravond tijdens een ver
gadering in ,Ons Huis" genomen.
De belangstelling voor deze ver
gad-ring was niet groot, zodat 
er aanvankelijk bij de atbeiders 
- 90 in getal - enige terughou
dendheid bestond, 

Een der punten, waarom deze sta
king zal worden gevoerd, is de eis 
voor een verhoging der lonen, die 
men - voor de eerste gemeentel 
klasse - wil gesteld zien op f 49-50 

, voor geschoolde - f 47.50 voor ge
oefende - en f 45.50 voor ongeoe
fende arbeiders. Voor de luxe meu-

bel-industrie wordt een basis-loon 
van f 52.- geëist. Voorts wil men, 
dat het aantal gemeenteklassen 
wordt teruggebracht tot drie met 
een verschil tussen de hoogste en 
laagste van :t 3.-. 

Na een inleidend woord van de 
voorzi.tter der plaatselijke afdeijng, 
zette de heer Oostenbrugge, lande
lijk secretaris, de motieven, die tot 
deze eisen hebben geleid, uiteen. 

Tenslotte wekte de heer Koenen, 
lid van het hoo:ldbestuw., der E.V.C. 
d� aanwezigen op deze protests 

0 , 

, 

king te doen slagen. 
:::J �\\ 

Andere vakorganisa; ië;s 

�) 
doen niet mee · -; 

'') Naai· wij vernemen ZUllen dei.Jë,j . _ ..; --f; . 
den van de samenwerkende vak1&_r'.:.) f!:

�
,.. � 

ganisaties tw.: het N.v.v., de K.A'•� � · • ,t , ': (.:.,: etl en het C.N.V. aan deze staking niet J". 7 A meedoen, omdat de leiding van deze •-.; �- • 
/ , 

vakorganisaties van het standpunt 1 " ... · '/ � 1 / 
uitgaat, dat er met de betrokken 
werkgevers een è-A.O. is afgesloten, 
dat men niet van één zijde op een 
willekeurig en niet overeengekomen 
tijdstip kan en mag verbreken. 

� 
J .. 

---
---J;' De houtwerkers

staking en de pers 

• 

In de Zaanse streekbladen zijn 
er over de gehouden protesbta
klngen der houtwerkers nogal 
uiteenlopende berichten gepublj.
ceerd. Zo weet het "neutrale 
streekblad "De 'l'yphoon" haar 
lezers te berichten, ,,dat de door 
de E.V.C. aangekondigde 24-uur
staking hier en daar weerklank 
heeft gevonden. Een gedeelte van 
de arbeiders van Bruynzeel ver
schenen 's ,norgena niet op het 
werk. In de andere bedrijven leg
den de arbeider!! niet of slechts 
met geringe percentages het 
werk neer" 
Als men nagaat, dat bij Bruyn
zeel ca. 90% van de arbeiders 
staakten en dat de grootste za
gerijen geheel plat lagen dan 
moet men uit het bericht van "De 
Typhoon" concluderen, • dat dit 
blad de Zaanse bevolking wil 
doen suggereren dat de staking 
niet veel· om het lijf had. 
Precies waarmede ook de reac-

1 tie de strijd van de arbeiders• 
klasse altijd poogt te Intimideren. 
Het reactlonnaire karakter van 
de "neutrale" .,Typhoon" komt 
hier wel om de hoek kijken. 

r "Het Vrije Volk" maakte het nog 
mooier. Van de streekredacteur 

_ lezen wij: .,In de Zaanstreek Is 
t een aantal arbeiders niet aan 
e het werk gegaan. B\'.j Bruynzeel t 
>. bedroeg het aantal stakers on
"' geveer 50 pct. 
-� De redacteur kwam om elf uur • 

In dé stád en vroeg aan zijn col• 
lt lega's verslaggevers welke om
,p vang de staking had aa.ngeno- • 
·· men. Daarop heeft hij zijn be
e richt voor de krant gemaakt. En

gaf niet 90 pct. maar 50 pct. Ook 
ij het "Vrije I Vont" nam hJermede 
8 • stelling tegen de stakers en voor 

de reactie. 



.droeikast in, oroe,,,.��- _ 
-- ____ ....,.. __

Stakende. houtbewerker 

zenden motie aan de ministe' · 1 
ctie in de houtin�us�rie ge�laagd 

Zaandam. In de bovenzaal van 
� Staking was vri1·w12l a'gemeen .,Het Wapen van Z'dam" kwamen, � gistermiddag de stakende houtbe-, 1 _,$) nze Zaansé redactie meldde heden, dat de staking, die door deJ werkers bijeen. De heer C. van Oos- ·. •1 \»:-sç-: bedrijfsgroep hout en meubelen der EVC was geproclameerd h tenbrugge, bestuurslid van de be- ¾, .. 1. TE Z.t» de Za,a)lstreek een groot succes is geworden. Bij Bruynzeel legde! drijfsgroep Hout- en' Meubelnijver- ,ruim duize n d  arbeiders het werk neer, hetgeen neer-ko,mt �heid van de E-V.C. afdeling Zaan- n�g'�nüs-F=�n,t,..= .liet personeel. ,. --.,..,... -streek, voerde het woord. Naast 

� 
E.V.C.-leden waren ook leden van Fusie in de. pracltJK het N.V.V. en de K.A.B. aanwezig. 

b h De volgende motie werd gezonden ge faC t

� 
naar de Werkge;ersorganisatje, het 
College van Rijlésberrtiddelaars en De houtzagerijen van Schippers, 
d Minis' te S 'al Zak ::M;iddelhoven, Gebr. Endt en / e r van oc1 e en: Dresse!hulsen in WllStzaan gingen ,.De arbeiders werkzaam in de eveneens zo goed als plat, ter_wijl � 
Hout-Industrie in een zeer druk be- o!e bedrijven van Aten en Dekker 1 
zoc:hte vergadering bijeen op Dins- gedeeltelijk stilgelegd werde:i. �
dag 3 Juni in het gebouw "Het wa- Slechts bij enkele kleine b_edrij. Ij ven, zoals van der Stadt en de s pen van Zaandam", hebben onder- Lange, werd doorgewerkt. 

l 

&de motie aangenomen. 
� Directe verhoging van de lo- Bij de stakende hout-
nen op de volgende basis. 

werkers te Amsterdam f 
\ Oruze sociale redacteur hèeft ) Gemeenteklasse. g

. 
isteravond een bezoek gebracht 

j l. 2. 3. 4. aan een vergadering van staken• 
Ongeschoolde • • • • • • 46 45 44 43 c.'e houtwerkers in gebouw "De 

Geoefende ..••••• , 48 -i7 46 45 Kuil" in de Spaar.idammerstraat. 
d 50 49 48 >1:7 Hij sch,ljft hierover: Geschool e · · · · · · · · Het was niet oo'n gemalckelijk 

werkje, om tot de vergaderzaal 
van gebouw "De Kuil" in de 
Spaarndammerstr11,at, waar de 
sfakende . houtbewerkers bijeen 
kwamen, door te dringen. 

2. Herziening van de regeling
voor losse werknemers, welke dient 
te worden afgestemd op de regeling 
van de werknemers in vast dienst
verband. 

3. Stellen vast dat de Nationale 
Feestdag niet als snipperdag be
schouwd mag worden, omdat het 
nationaal erkennen van .de 5e Mei 
1945, als een van de grootste dagen 
van de �derlandse Geschiedenis 

1 onverkort doo;: het gehele volk als 
feestdag gevierd kan worden, zon,

•
.
· restricties als snipperdagen of 

A•ere bepalingen. 
�epalen dat wanneer er aan de 

rechtvaardige verlangens der arbei
ders op korte termijn geen gehoor 
wordt gegeven, dit tot gevolg zal 
hebben dat het Nederlandse be
drijfsleven door de steeds groeiende 
ontevredenheid ten opziehte van de 
loon- en prijspolitiek ontwricht 
wordt, omdat de zin om te produ
ceren, of wel opv-0ering van de pro
ductie wel aanwezig is, maar steeds 

, meer afgeremd wordt, door de be
staanqe verhoudingen (wanverhou
dingen) voor de arbeiders in het al-
gemeen. 

Gaan over tot de orde van de dag". 
Meldde het A.N.P. gistermorgen, 

dat 25 pCt. van de Amsterdamse 
houtwerkers het werk neerlegden, 
blijkt dit aantal thans, belangrijk 
hoger te zijn geweest. Het kan wel 
op 75 pCt. geraaip.d worden. 

Wij moesten ons letterlijk door 
de compacte massa heenwringen, 
o::i<'.:anks -de warmte. 
De temperatuur ·deed niets af aan 
de enthousiaste stemming. Vrijwel 
ieder had gunstige berichten over 
het verloop te lanceren. 
Hier trok men zich van de "fusie
afwljzing" niets aan. Men had in 
de practijk gefuseerd. Er spra· 
ken katholieken met E.V.C.-ers 
en N.V.V.-ers .met hun christelijke 
kameraden in 'ware vriendschap 
en solidariteit eenzelfde taal. Hier 
raten zij broederlij I< zij aan zij, 
letterlijk opeengepakt en luister
den naar de spreker, dre onder 
luide instemming constateerde, 
dat voor het eerst In de geschie· 
denis de Zaanse (waarvan er een 
aantal in de zaal aanwezig wa· 
ren) en Amsterdamse houtwerkers 
aezamen'lljk optrokken. 
De reactie heêft veel pijlen op 
haar boog. Wij weten het. Maar 
één ding weten wtj nu öök. Het 
ia\ de verdeeldheîdzaaiers zeer 
moeilijk vallen de "fusle", waar. 
van wiJ in "De Kuil" getuige 

waren, te verbreken. 
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Onderw�rp: Vergadering E. V .c. _

GEHEiivi. 

Verslag van Q.e op 3 Juni 194'7 des middags te 2.00 uur 
gehouden vergadering van stakers ui ·i; het hout- en .meubel be
drijf in het gebouw "De Kuil 11, geveBtigd in fü" Spaarndam
merstraat te· Amsterdam. 

Deze-vergadering was georganiseerd door de E.v.c. ter 
_gelegenheid van de door deze vakorganisatie 'Ü tgeroepen 24-
ur-ige :proteststalçing wegens het nie� imrdlligen van bepaal
de eisen door de Unie van Werkge,ver� _en het-College van 
Rijksbemiddèlaars. 
Deze eisen waren: 
le. 10% verhoging van het minimum loon, hetgeen neerkomt 

op een grondloon van f.50.- ... per week.• 
2e; 12 dagen _:v .. aoánti.e inet 50% -vacantie-toeslag. 
3e. Hogere uitkeriné): bij ziekte en o,ngeval. 

De vèrgaderi.1;J;g werd bijgewoond door ongt1vcor 200 ar
beiders, van welke het grootste · geciócl te vifas goorgunisoerd 
in de E.v.a.

· · 

Onder ,de· arbeiders hcorsto CJè..n rustige si",cllillling. 
Do verg&dcring, die te ong3·7.oor 2 �30 um· worrl geopend, 

stond onder -voq.rzi ttorscirn:p van Nioo1 aan O()Efi�.1X, ge 1--,. te 
Amsterdam, 25 �ïaart 1898, won, t,-S-K1iTtÖ:.:-<i\0:iï.'"-

.Voorts werd het woord gcv00:,�ü è.:io:2 }IE:indrik HOüH, geb. 
to Amsterdam, 2� Oot ober J.9lt� ,. w::,f,. t:; �ws tcrà.am'. o.ri�-
Hondrik Willem SIERSRYi.A, gob. te !�l.lIBtorct.ani, 2? October 1894, 
won. te .Amstorä.am. ·--

HOP-_li was de eerste sprokor. 
Hij betoogde, dat d0:zo <lug o,,n b:istorischo dé?-.é, was, 

oen dag, d�.o een. begin was van a.o q_a['.dv.rcr�0.li jkc str·i jd van 
de arbo idors t8gon do l'.'ûactic en h0t kapi talls::a.e. 

AAN: 

�;E. do Min. van Bi�enlandsó Z�e1.�. 
Z.E� 1c Min. van cTustitfo, · •. � 
Do Hoer Comm.dor Kon •. in do Prov.Ncord-Hollan:, 
ûe Heer Ho0fèi. dor Afd �IÏI' B, van de C-sn ,St.af, 
Do Heer Hoofd S€ctj.e III'M:.I o D.,.Marincstaf: 
00 Hoor H.C.von Politie te rtottordam, 
!Jo Hoor, :a .c .• van Poli tie t.o Deil Haag, 
�e Heer H.C.von Politie te Utreéht,. 
�e Heer H.C�van Politie te Groningen • 

.. . ... 



� 2 -

1'De tijd voor praten is nu langzamerhand voo�bij. De loon-
st.op-J;>olitiek van het Kabinet Beel moet worden doorbroken • 
. Het koloniale Jeger in. InqonesiM, dat o✓ a�nvalssterkte 
staat, kost ons dagelijks f.400.000,00':>,rr (spreker bed·oel
äe waarschijnlijk: .njaarlijk.s 11 inplaa•i;s ,1an qdagelijks11). 

Voorts besprak hij de 11 rechtvaard.1l�e;, ,3isen en de-
11blli tengewoon soepele houding 11 van de Indon9s::.!:lrs. 

:1Indien de Regering de loonstop har.idha3.ft, zal de 
E.V.,c. zijn arbeiders mobiliseren en oproepen tot de strijd.
Re·e.qs is men hier en daar al begonnen. De meelfabriek te
Leid•en., de havenarbeiders in Rotterdam op de 2e Pinksterdag,
de metaalarbeiders te Amsterdam en nu de arbeiders van meu
pel .en heut. En dit is nog maar een begi.rh Wanneer geen af
doenqe resultaat werd bereikt, zullen grotere acties worden
g�o.r.ganiseerd11

• Spreker riep tenslotte alle ongeorganiseer
den op, om zich tijdens de pauze als l�d der E.V.C. op te 
geyen. :.: 

Ve�volgens sprak Coenen. Deze ging meer in op de 
èis.en, die door de E. V .C. werde.tJ. gesterd en op de bespre
kingen door haar gevoerd met de werkgeversorganisaties en 
het Ool.lege van Rijksb,emiddelaárs. 

'me door ons gestelde eisen moeten worfüm ingewil
l�gd0 , aldus spreker. Voorts bracht hij hulde aan de sta
kers voor hun eensgezindheid en hun opkomst,. 11Amsterdam 
staat niét allèen. Zaandam; Hilversum, 'Rotterdam,- Zwolle, 
Almelo, Stadskanaal �n nog enige plaatsen zullen vandaag 
ev.e'neon:s het werk nocrleggen. 11

Nadat spreker nog de nodige verwijten ��n het adres 
v:an de Katholieke gecsteli jkhoid har: gericht ')il de houding 
van hbt N.v.v. had gehekeld, noemde hij enige winstcijfèrs 
vap., do 'Pwentso Bank, enigè sche epva:<U'tma.: .... tsc:h..:i.ppi jen onz. 
Hi.·f eindigde met een krachtig bero8:ç> op de st:.lrnrs" om zo
:ve.el mogelijk "kameraden" te· bewegen, zie:� b::. ·; de E. V .c. 
aan te sluiten. 

Hierna sprak nog Sîersema, die namens <'�,:. ·.:;ransportar
beiders hu1d6 bracht aan do stakers -uit de mo'-1.·Jol- en hout
ni Jvo-rheid. Vervolgens :--s.prak b:i0j op brallende toen ovor de 
Hbourgo�sie•;, N.V .v. en de Katholieken. 

Na de pauze bestond er �elcg::;nhoia. tot het stellen 
van vragen, waarvan doox ongeveer 10 pe.rsonen gob.ruik word 
gemaakt. Do v!t'agen hadden gr,otendeols bet1·0kking op per
soonlijke belangen. 

De vergadering werd hierna te 17.15 uur gesloten. Na 
af'loop werd geool;t.c_ct-ecrd vooT de st·akors van de meelfa
briek 11DG Sleutel" to tciden·. Men kwam overeen, dat op 4 
Juni 194? hot werk zou worden hervat. 

' . .

• 1 C .V.D. 

,, 

•



UITTREKSEL 

Voor .......... .... .9P.. .. J.9.9 ................ ············· .... ......... . Naam ............. ERKENDE_. ST.AKI.NGEN ........................................................ . 

Origineel in ................. ..9.P. ... ?..4� ............. ............... ..... ..... Naam .. E._v .• C .•... VLUGS.C.ffiUFTEN ... EN ... PERI.OD.IEKEN 

Volg nr . ... .. .... . ........ Ag, nr . .... .1.69.25. ................. Aard van het stuk ............................................................................................... . 

Afz . .... J. •. P..� ... .!\I11.ê.t.1tr..4.�m... ..................... ................ Datum ....... 3 .... J.u.ni .... 19.4 7 

INLICHTINGENDIENST 
AMSTERDAM 

No.4065b-4/47 ID 

GEHEIM 

Amsterdam 3 Juni 1947 

In aansltu.iting op de dezerzijdse berichten omtrent de voorge
nomen proteststaking van 24 uur, georganiseerd door de wer
kers in hout-en meubelbedrijven, door de E.V.C. (vide No.'s
4065 en 4065a -4/47 d.d. 31 Mei jl.) wordt thans bericht dat 
hedenmorgen in de navolgende bedrijven werd gestaakt:
Naam: 

· 
Stakers Werkwilli e 

N.:vr. Ver.Javase Houthandel Mijen 32 
N.V.Houthandel v/h T.C. de Groot 8 
N.V.Timmerfabriek en Houthaidel
P.J.Rietveld 32 
N.V. Ned.Fabr.v.Betimmeringen v/h
Gebr. Reens 8 
Kisten en vatenfabriek A. de Haan & Zn 30 8 

Mij. de Fi jnhouthandel 15 3 
Houtlosserij Harff 18 
Fa. v.Lunteren el.zagerij en schaverij 14 3 
J.F.Broekhof meubelstoffeerderij 19 
L.Willekes, gebeeldhopde 1ijsten 12 
Ambagtsheer & v.d.Meulen 35 
N.V.Zagerij en Kistenfabriek F.L.Hofman 90 
N.V.Houthandel v/h Th.R.V.Epen & Co. 7 
Houthandel v/h P.M. &J Jongeneel 7 1 
T.Talk 1 2 
N.V. de Noorse Houthandel 8 

De staking verloopt rustig en zonder bijzonderheden. 

Verzonden Aan: Hfd. CVD, Haag 
B.M.Asd.
P.G.Asd.
H.C.Asd.

Op aanwijzing van B /V 
Uitgetrokken door ............... JW................................................................. Afd./Sectie ...... ACD ................... Datum .. 20-6.-47 .......... . 

A.L. 17249-'47



UITTREKSEL· 

Voor ................. 9.P. .... 3:.§9................................................ Naam ............ $.BKEN.:DE ... S.TAKJNG.EN ........................................................... .

Origineel in ..................... OD . .  644 ................................. Naam .... E.,..V., .. G..! .... YLV.G.S.Ç.liB.J.F..l'.EN .... EIL.P.ERIO.DIEKEN 

VoJg nr . .... ... .................. Ag, nr . .. J.9.S..0.9 .................... Aard van het stuk ............. ,. ......... . ................... ..................... . ............. ........ .. 

................................................................................. Afz. .. .... J.P. .... :A:��.t�.�.g.?.!!:1................................................. Datum .3J.. .. JJI.f3-.:L. ..... 1--.9..4.7

INLICHTINGENDIENST 
AMSTERDAM 

No.4065-4-47 

Amsterdam 31 Mei 1947 

In het kader van de actie, welke momenteel door 

de Landelijke Leiding van de E.V.C. 'voor 10% loons

verhoging, vacantietoeslag enz. wordt gevoerd, zal op 

Dinsdag 3 Juni 1947 in de houtverwerkende industrie 

te Amsterdam een proteststaking van 24 uur worden 

geproclameerd. 

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

Verzonden aan C.V.D. Den Haag 
P.G. Amsterr1am 
B.M. Amsterdam
H.C. Amsterdam.

Op aanwijzing van B/SV 
Uitgetrokken door ..................... JY.l.. ................................................... i....... Afd./Sectie ............ AÇP ............... Datum29.:?..::'.1.7.. .............. . 



UITTREKSÈL 

Voor .................. .9.P. ... :\:2.9. ............... ............................ . Naam .. .... ERKENDE ... S.TAKINGEN ....... ........ ....................................... .

Origineel in ................ OD ..... 6.44........................................... Naam ... E"V. .. C ....... V.LU.GSCHRTF'I'EN .... EN••··PEfü[:[)DIEKEN 

Volg nr . ............... , .... . ... Ag, nr . ..... 1.6.7-92 ... ... .. .. . Aard van het stuk ................ ............................................................................... . 

Afz. . ......... ... : .... ID ... Juns te.r-dam•··································· Datum 31-'5· ... -47·················

INLICHTINGENDIENST 
AMSTERDAM Amsterdam 31 Mei 1947 

No. ID 4065 a-4-47 
onderwepp: staking 

In aansluiting mp de mededeeling vervat in No.4065-4-47 
d.d. heden, wordt hi�rbij toegevoegd een afschrift van een
door het Hoofdbestuur van de Landelijke Bedrijfsgroep,
Hout-en Meubelbijverheid, verspreide oproep.

EENHEIDSVAK CENTRALE. 
OPROEP! 
Aaa alle werkers in Hout-en Meubelbedrijven. 

Waarde makkers, 
De bestaande verhoudingen (wanverhoudingen) tussen ae lonen 
en prijzen neemt steeds scherpere vormen aan. 
Het zal U allen bekend zijn, dat wij door middel van ov�rleg 
getracht hebben verbeteringen. van lonen en verdere arbeids
voorwaarden voor de werkers te verkrijgen. 
Het is ons niet mogen gelukken, ·omdat de lmonstop gehand
haafd moet blijven. Hierin zal verandering komen en dit 
hebben onze Amsterdamse kameraden heel goed begrepen.
In de zeer goed bezochte vergadering 

·
op Vrijdag 23 Mei 1947 

in het gebouw "De Brakke Grond" te Amsterdam, hebben de 
Amsterdamse makkers het volgende besluit genomen: 

dat, gezien de bestaande verhoudingen tusse11 lonen en 
prijzen en het buitensluiten van onze bedrijfsgroep 
in het overleg, zij als protest op Dinsdag 3 Juni 1947
de arbeid stil zullXen leggen, 
doen verder een dringend beroep op alle arbeiders in 
het land, werkzaam in hout-en meubelnijverheid, om 
eveneens op Dinsdag 3 Juni 1947 de arbeid voor 24 uur 
(ldag) stil te leg-gen. 

Verder is onderstaande motie aangenomen en inmiddels aande 
instanties Jenbaar gemaakt: 
1. Herziening der lonen direct noodzakelijk en wel als· volgt:

Gemeenteklasse:
Geschoolde
Geoefende
Ongeschoolde

2. z.o.z.

Uitgetrokken door ... ...................... ....................................................... .. 

1 
f.50.-
11 48.-
11 46.-

2 
f.49.
f.47.
Il 45.¾

3 
f.Ll8.
f.46.-
Il 44.-

4 
f.47.
f .45.
Il 43. 

Afd./Sectie .................................... Datum ................................... . 



2. Stelt vast, dat de Nationale Fe-estdag niet als snipperldag be
schouwd mag worden, omdat het nationaal erkennen van de 5e Mei
+945, als een van de grootste dagen van �e Nederlandse geschiedenis
onverkort door het gehele volk als feestdag gevierd kan worden,

· zonder res·tricties van snipperdagen of andere bepalingen.
Kameraden toont dat het nu ernst is met deze �roteststàking en dat wij 
door onze houd rng e·e11 voorbeeld zullen zijn voor de gehele werkende 
klasse van Nederland. 

t . 

Namens het Hoofdbestuur van de Landelijke 
Bedrijfsgroep Hout-en Meubelnijverheid • 

. , 

. . 

. 



CENTRALE VBILIGHEIDSDIENST 
GEHEIM, 

No. B. 16800/16792. 
.D�•t• H. Typ� Disb. 15 

's-Gravenhage 12 Juni 1947. 
Javastraat 68. 

(111539, Tel. (112778,,

Onderwerp ; · Proteststakh1g te Amsterdam,, 
.. ' .. ' . 

· · In het kader vari de aetie, '.'li::J.ke <'ioor <ie landelijke
-. leiding der Eenheidsvakcentrale wordt gev00rd voor de ver-

'·.krijging van 10 % loonsverhoging, vacantistoeslag enz, 1 werd 
:van de zijde van de Eenheidsvakcentrale op 3 Juni 1947 voor 
de arbeiders, werkz1;1.am in de houtverwcrkci:ido industrié. to 
Amsterdam een proteststaking van 24 u�r geproclameerd, van 
welke proclamatió ik hieronder con afschrift moge laton vol
gen : 

EENHEIDS VA_î{ CENTRALE. 

0 :P R O E P 
Aan alle werkers in Hout- on Me.ubclbodrijvcn, 

Waarde ma�9rs,. · ·? . • · · •··· .· . 

De bostaa;n&e verhoudingen·( wanverhoudingen) tussen de lonen 
on prijzen neemt steeds scherpere vormen aan. 
Hot zal U allen bekond zijn, dat wij door middel van overleg 
getracht hebben verbétcringon van lonen en verdere arbeide�
voorwaarden voor do werkers to verkrij gun. · · 
Het is ons n:let mogen golukk_)n, omdat de loonstop goha.nd,hao.fd 
moet blijven. Hierin zal verandering moeten komen on d,it heb
bon onze .Amsterdamse kamer<1don heel goed begrepen. 
In do zeer goed bezochte vergadering op Vrijdag 23 Mei 1947, 
in hot gebouw i'De Brakke Grond" te Amstor.dam, hebben de #Jlstor-
dy.mso makkers hot volgende besluit genomen J '

dat, gezien de best�o.nde vorhoudingón tussen lGnen en 
p:r;-ijzen on het buitensluiten v,311 onze bedrijfsgroep 
in hot ovorlog, zij 2.ls protest op Dinsdt>.g 3.-Juni J,94-7, 
do arbeid stil zullen loggen, . '1 
doen vorder 00n dringend beroep op �llc ��bcidora in 
het land, wcrkznam in hout- en meubelnijverheid, om 
eveneens op DinsdGg 3 Juni 1947 do arbeid voo� 24 uur

( 1 do.g) stil te leggen. 
Verzonden c.o.n : 
Zijne Excellentie do Minister v�n Binnonlo..ndschc Z�Kan
Zijne Exoollentio do Minister vo.n Justitie �
do Heer Commissaris der Koningin in do Proy. Noord-Holl.".nd 
de Hoor ijoQfd v.d. Genor�lo Stnf �fd. III B. 
do Hoer-Hoofd Sectie III, :M.I,D. Er'.rincstaf 
Do Hoor Hoofdcommissaris vc-,n Politie te Rotterdr-..m 
ne Hoer Ho-0fdcomm.issnris vnn Politie to Den H�ng 
De Heer Hoofdcommiss�ris v::m Politie te Utrecht 
De Hoor Hoofdcommissc3ris vo.n Politie te Groningen 



- 2 -

Verder is o:ndersto.n.ndc motie nange-nomon en inmiddels '.',['.ll de 
instanties kcnb�ar gemenkt : 
1. Herziening dor lonen direct no odzakelijk on wc� �ls volgt:

Gomocntckl�sso l · •2 3 4 
Geschoolde f. 50.- f •. 49 ? - f 8 48.- f. 47.-,
Geoefende " 48,- " 47 u

- 11 46.- 11 45.-
0ngeschoolde " 46.- 11 4.5,,- " 44-.- 11 43,-

2, Stelt vast, d�t de Nationnlo Focstd�g niut els snipper
dag beschouwd mo.g worden, omdat het nati�:cio.cl erkennen 
van do 5c Mei 1945, 8.ls één vc.n do grootste dngon vi:�n do 
Nedorln.ndsG goschiodonis, onverkort dcor hot gehele volk 
�ls foöstd�g gevierd kan wordor� zonder rostrictios vun 
snipperdngon of nndore bep�lingoh. 

Krunoradcn, toont dat het nu ernst is met deze pr�tcst�ctio en 
dct Wij door, onzo houding een voorbeeld zullen zijn v0or de 
gehele W8rkondo kl['.ssc van Nederland. 

Coll. D�N • 

Nnmcns hot H6ofdbostuur v�n de L�ndolijke 
Bedrijfsgro0p "Hout-· en Mcub,ünij_vorhcid 11, 

; � . 

c.v.D. 
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MINISTERIE VAN Al.OE�m ZAKEN 

No.�2153. )"�� ).r,trrJJ 
Uw- sohr-. :Mo.221 van 23-:1-1948. 
Onderwe�p: P.v.d.Schaaf. 

's-Gravenh_a.ge, 

' A.C.D. l
Werkç,r. V!!:·'!J 

J'an\lnri 1949. 

�, . ,_. 0 � 0 GE HEI M. 

IJ:et vérwijzing naar Uw in margine aangèlw•'ld schrijven. 
moge ik U vexzoeken 'j - zo mogelijk - in kel;lnjs te.willen 
doen stelle� ·Let person�lia, politieke ori�ntering en ver
der. van bele � '· ijnde gegevens betre:ff'ende de. �aa:rirt. genoerno
p. van der sc:..:.l.lw. 

îk zal voorts gaa.Tne door U worden in.gelicht ��trent do 
redenen die hebben geleid tot de staking bij de r:::iq EvenbliJ' 
te Koog a/d t:,._ .n, het a'alltal stakers, de eesteld0 et en en 
eventuele vo,,r ere op�-a.e staking betrekking hebben e feiten • 

.,-1mT· E00FD VAM DE DIEiiST,
voor deze: 

L. L. van Laer e.
Aan de Heer 
Commissaris -van Politi�

J

te 
Z AANDAM. 



·•

GEMEENTEPOLITIE 

KOOG AAN DE ZAAN 

KORPSCHEF 1,C KOOG AAN DE ZAAN, 21 Ja.nuari 19 49

tmeRID t-10. 41/' 49 GEHEIM PERS. 
@ i. Telofoon 3773 (K �980) 

� 

BIJL.: 3 
ONDERWERP: 

r S-3.J;f'3 

Naar aanlei� van Uw schrijven aan Zaandam,d.d.18 Janu
�ri 1949,no.52153,he� ik de eer U hierneven de kaarten van een 
drietal,dat als lid van de E.V.C.bij de staking bij "Evenblij 
Vaten", ;;i.lhier, betrokken was. Van een vierde ,:Marinus Johannes de

� A t � !!, Q l I !,geb.l-4-'O8 te Amsterdwn,ii.dre!i Badhuisstraat 28,�l-
'f...c,

,,_
wV� hier,gelieve U de in Uw bezit zijnde kaart aan te vullen met: 

�� 
"1949 lid E.V.C" •. 

Voorts v�olgt hieronder de beantwoording van de 2e zin 
v�n Uw bovenaan�ehaald schrijven,gericht aan Zaandam. 

Ik licht daartoe o.m.het volgende uit mijn maandrapport 
a�n de P!G.te Amsterdam. 

"Stakinien in verband met het weder hervatten van de poli
tionele actie in l-l'ed.Indi�,lrnamen hier niet voor.In het bedrijf 
v�n de N.V.Evenblij,vatenhandel te Koog aan de Zaan,waar nor
m��l 57 �rbeiders werk vinden,br.k op 20-12-'48 &en staking uit 
in verb-.nd met een looD.kwestie.Geleidelijke vermindering van 
het loon met 20 % op last van het colleie van Ri�sbemiddelaars 
De Uniebonden waren tegen stiicking en de districtsbestuurder vs.n 
de E.V.C.Oostenbru�ge uit Z�andam,eveneens.Toch is de staking 
van E.V.C-zijde doorgezet en legden 29 arbeidera,wli..aronder m ... ar 
enkele(althans niet �llen)E.V.C'rs,w�arvan de meeste woonach
tig te Zaandam,het werk neer.Ernstige incidenten deden zich 
te Koog aan de Zaan,met uitzondering van één,toen een werkwilli 

(j ge door een staker werd mishandeld,niet voor.Tegen de staker, 
t./Y tlgenaamd Barend DU IJ S

1
ieboren te Zaandam,9 Augustus 1916,

(1 v7 lasser, wonende Îe-ZA.ANDAM,Rosmolenstraat 29a, is terzake :proces
/ verbaal opgemaakt.De openbare orde en rust werd overigens niet 

in ievaar gebracht of verstoord.Een paar m�al dreven schuiten, 
gel�den met vaten van de N.V.Evenblij,a$n de overzijde van de 
Zaaq.Het vermoeden is alleszins gewettigd,dat deze schuiten,ge
durende de duisternis,door stakens van de meerplaatsen zijn los 
gemaakt.Gedurende een paar weken is de fabriek van Evenblij,in 
verb�nd met deze staking,gesloten geweest,doch op 12 Januari 
1949 is men weer begonnen te werken,aanvankelijk met de vroege
re 28 werkwilligen.Er kwamen toen spoedig 5 stakers bij�lldus 
werd het werk voortgezet met 32 man.Het vervoer geschiedde toen 
onder politietoezicht per auto(werkwilli�en)Mede tengevolge van 
streng optreden van de politie,zowel te Zaandaro,als hier,heeft 
zich vanaf het ogenblik van de hervatting van het werk op 12 JQ
nu�ri 1949,geen enkel incident meer voorged�an.Op 18 Janu�ri 
1g49 heeft de stakingsleidinglE.v.c.)�an de werkgever ber�eht, 
dat zij de staking als geeindigd beschouwde.Alhoewel verschil-

Aan lende stakers niet meer worden aangenomen,heeft het bedrijf nor
maal voort�ang. 

M:inisterie van .Algemene Z ... ken 

J-.v-.str:-.at 68 

De Korpschef van Politie, 
J.W.Zijlstra. 

te 



Bericht op schrijven 
No. 52153, d.d. 18 Jan. 1949. 

� 6 JAN. 1949 
Onderwerp: '-� -� 
P. van der Schaaf.
(Stqking fa. Evenblij.) 

' ' ,,,. 
1.,�� 

•.,: ... 
ACut s-c.,,,t, '

Il /'±J. .., I - ' 
. ~ ...) 

Naar aanle id ine; van Uv, bovengenoemd 
schrijven wordt U hierbij toegezonden een 
aantal cartotheekkaarten, betreffende 
Totrus van der Schaaf en anderen, die 
stakers zijn bij de firma Evenblij te 
aan de Zaan. 

Tevens y;ordt U hierbij toegezonden 
een rapport betreffende enkele op deze 
staking betrekking hebbende feiten, als
mede het laatste door de E.V.C. verspreide 
pamflet. 

Een afschrift van Uw bovenaangehaald 
schrijven werè. dezerz•ijds doorgezonden 
aan de Corpschef van gemeentepolitie te 
Koog aan de Zaan, ter afdoening voor wat 
betreft de 2e alinea van dat schrijven. 

·zaandam, 21 Januari 1949.

� 



.. 
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Protesteert tegen Politie-terreur! 

Met de meest brute middelen probeert de Zaan.damse 
politie onder aanvoering van Burgemeester W. Tho
massen en in opdracht van de Zaanse Ondernemers 
de gerecht.vaardigde staking van Evenblij te l<oog aan 

de Zaan om hals te brengen . 

Als slachtoffer wordt nu sinds 
Woensdag 11 uur één der 
stakers J.· L.; Leusink op het 
Zaandamse politiébureau vast-· 
gehouden. 

,· 

Dit is een aanval op het stakingsrecht en tevens 
een aanval op, qe persoonlijke vrijheid van één 
onzer Christelijke medestrijders; 

• 
• ! 

· Eist zijn · onmiddelijke invrijheidstelling I
" •.Verheft Uw stem tegen dit onrecht!

Protesteert en demonstreert. ." 

Stuurt ook protest-moties naai' de Burgemeester als 
Hoofd der politie 1 

E.V.C. - Zaandam. 



Onderwerp: 

Gevolgen staking 
fa. Evenblij 

No. tJ/lf. 
Op Maandag, 20 December 1948, brak een 

werkstaking uit bij de firma H. Evenblij, vatenhandel 
en kuiperij, gevestigd Zuideinde 32 te Koog aan de 
Zaan. Een gedeelte van de stakers en van de werk
willigen is te Zaandam woonachtig. 

De stakers bepaalden zich voornamelijk 
tot het z.g. posten en het uitgeven van pam�letten. 
In het begin van de staking werden te Zaandam enkele 
malen werkwilligen lastig gevallen. 

Proces-verbaal werd opgemaakt contra F. van 
der Schaaf, wegens overtreding van artike� 426bis van 
het Wetboek van Strafrecht; contra J.L. Leusink wegens 
overtreding van artikel 285 c.q. art. 2B4 van het Wet
boek van strafrecht, hier betrof het een werkwillige 
uit Amsterdam-Noord, die, wegens bedreiging, geen kans 
zag naar zijn werk te gaan. Genoemde Van der Schaaf en 
Leusink waren beide lid van de E.v.c. en van de sta
kingsleiding. 

De gewenste politiebegeleiding werd ver-
leend. 

Zaandam, 20 Januari 1949 

/IZ. 

- Einde rapport -



Aan� 
Van �t. 

,:� 

STAKING TE ZA.Al\1DAM. 

�Y-')1-1949.
--

' -

f ·26 JAN !949 

fAët F�1 63 

Reeds eerder werd een verslag gezonden omtrent het verloop van 

de staking bij de Vaten.fabriek 1•Evenblij". 

In dit pamflet worden de stakingsleiders met name genoemd. 

Van hen is o.m. het volgende bekend: 

' � \P.v.d.Schaaf, wonende te Zaandam, Roemolenstraat 86, geb. 28-?-1912.

1/, Hij is voorzitter van het stakings�omite. Is c.P.N.er en bestuurder

'{' .. � van de E.V.C.

'j I J.L.Keusink, Botermakerstraat 21 te Zaandam, geb. 19-9-1923. Hij

is sedert December 1948 lid van de E.V.c. 

B.Duijs, Rosmolenstraat 29a te Zaandam, geb. 9-8-1916. Is geen lid

van een vakvereniging. 

M.J.de Bruijn, Badhuisstraat 28 Koog a/d Zaan, geb. 1-4-1908.

Zeer fel E.V.C.er. Hij heeft, zonder het hoofdbestuur der A.B.H.M. 
o--

<Y 
1 

\,�; 
[.�Pil er in te kennen, Blokzijl in kennis gesteld van deze staking en

Î�(.y
�V- �I 'daardoor C.v.Oostenbrugge onmogelijk gemaakt voor het D.B. van de 

e
t• E.v .c.



De staking bij V �tenf abriek Even blij 
•Aan de Bevolking

Deze staking hij Evenblij hee;ft nog al wat stof doen �waaien bij de gehele
pers, · ,,De Zaanlander" ·en ,,De Typhoon" aan de kop, stellen zich openlijk
aan de zijde ivan de reactionnaire directie.

Bewael'd wordt, dat de ·Un:ie..or.ganisaties en ook de A.B.H.M. bij monde van
C. v. Oosten'brngge, indertijd de àrpeiders geadv:iseerd he1l:iiben de door de
directie voorgestelde loonsverlaging van 20% te aanvaarden.

Wij wensen hier.bij de verklaring af te leg,gen, dat 1bDM!nstaande 1bewering 
in feite juist is, dooh wij wijzen erop, dat deze zaak met het hoofdbestuur der 
A.È.H.M. op volkomen organisat-Orisclle wijze op�dost is. In een ver,gadering
van E.N.C . ....J.eden :is de onjuistîheid van het aanvankelijke standpunt ,van het 

• hoofdbest1mr der A.B.H.M. door de leden 7JOwel als het Hoofdbestuur der
E.V.C. vastgesteld, ihetgeen per manifest aan de arbeiders is medegedeeld.
Inmiddels is met de arbeiders van Evenblij en  het ,bestuur van, de A,B.H.M .

. in een personeelsvevgadering d.d. 17 Decem'ber, over de te volgen gedrags-
lijn 'VOlledige eenheid van ?pvatting, tot stand gekomen. ,,,
Hier is met alg;emene .stemmen, volkomen in overeenstemming met het
standpunt der E.V.C . .inzake de strijd voor materiële vevbeterinigeu beslot'en
de eis te stellen:

1-Jandhaving der oude lonen 
en terugbetaling van de reeds ingehouden 6 pCt. 

Deze eis is met een proteststaking van 1 uur kracht bijgezet, waartoe het 
besluit�genomen werd met 31} stemmen voor, 8 tegen en  1 blanco. (schrifte
lijke stemming). 

"De Zaanl�der" maakt het dus wel hee1 bont door te schrijven, dat" slechts 
een minderheid van het personeel de loonsverlaging van de !hand wees. 

Op 18 December werd in een onaerhoud met het A.B.l{.M.-'bestuur door de 
· heer Evenblij de gestelde l€Jis vierkant van de hand gewezen, hoewel hij

letterlijk rverklaarde: ,,dat de Ionen' in verhouding tot de kosten van he�
levensonderhoud niet te hoog ·ware11-"! 

• • 

Dit zal trouwens iedereen verklaren, die zich ibij ons wil overtmgen van het 
feit, dat de inhoud van verschillende loonzakjes rond de_ f 41,- ?- f 45.- :ligt.

Dat de arbeiders, die volgens het voornemen van de directie hiervan nog 14% 
zouden moet1m afstaan, · hiermede .green genoegen namen en met overgrote 
meerderheid beslot.en ihet werk neer te leggen, ik:an door niemand als onrede
lijk veroor-deeld worden. 

' 

I 



De bewering va,n de heer Evettblij en de aan de reactie verlw.ot!-hie bladen 
"De Zaanlander" en "De Typhoon", dat na deze verlaging de lonen van çle 
a1,beiders van de vatenfabriek nog_ •boven het· gemiddelde loon in de Zaan
.streek zouden liggen, is slechts te ikwalificeren als: bedrog. 

De heren journaHsterr nemen het met fn.ill héle •bericl1,tg!e'vmg niet z� nauw. 
Zij spreken van terreur tegen werkwilligen Laten ze zioh !bij de bevoegde 
instantie, dat is de politie, om inlichtingen vervoegen. 

aanleiding voor Er is geen enkele 

politie geweest - om--op te' treden 

de 

De 

_, 

Ook niet toen een ze.kere v. d. Velde izo ve,l'ibouwereerd was - toen h,ij 
kameraad w. d. Schaaf in het oog kreeg - dat •hij tegen een muur liep en zijn 
bril verspeelde. 

Neen, van terreur is geen ,sprake. 
Wel ·brengt de geihele Zaanse ,bevolking zijn minachting voor de onderikrui
pers op ondubbelzinnige wijze tot uistdrukking, 'h:etgeen de falbrikant reeds 

•genoopt heeft zijn onderlö:uipende trawanten met vacantie -te sturen.

Alle aànvallen fen spijt: 

'stakers ·houden stand 1-
.. � 

Voor !het �oofd!bestuur A.B.H.M.

C. v. Oostenbrug.ge

Namens de stalcingsleidin,g: 

P. v. d. Schaaf,
B. Leusink,
J. Schoen,
B. Duys,
M. J. de Bruyn.

' 



MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDELING POLITIE ·s-GRAVENHAG.3,__J F[B 1949
BUREAU: Kabinet

rtJ,. ia.. , � -No. V .1/49 Geheim.

Oaclerwerp: C.P.N.-actie te 
Zaandam. 

\-; , l / 
• """"' 1 • >r -

Mco wordt vcnoc.bt bij de ■a'cball.110. �•• ,<ID, sc.hr9.vca, 
A.fdellog, Bureau, dagttk.t:ning t:n nummtr te vu-melden. 

Bijlage(n): 1 • ,_ -

• 

AAN: 

Hierbij heb ik de eer UHoogEdelGestrenge 
ter kennisneming te doen toekomen afschrift van 
een rapport van de Rijksrecherche te .Amsterdam, 
dd. 29 Januari 1949, no.ll/4-9, betreffende a.ctie
der c.P.N. te Zaandam i.v.m. de stalà.ng bij de
N.V. Evenblij-vaten te Koog a/d Zaan, naar welks
inhoud ik moge verwijzen.

DE MINISTER VAl'f JUSTITIE, 
Namens deze, 

Het Hoofd van het Bureau Kabinet 
van de Afdeling �olitie, 

fMr. J.P • •  Goossen)

het Ministerie van Algemene Zaken, 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
Java.straat 68, 
's-GRAVENHAGE. 
t.a.v. de Heer J.G. CRAJ3BEND.AM.



RIJKSRECl'tERC!IE TE AMST.IHIDAM
No.11/49. 

Onderwerp: 
Actie C.P.N. in de Zaanstreeko

GEHEIM 

RAP.PORT 

Naar aunleiq.ing van het ingekoEen sohrijveu no. V.1/49, d.d. 11 Janh-

ari 1949, van het Ministerie van Justitie, afdeling Politie, bureau Kabi-

net, betreffende opgem.eld onderwerp en de daarbij gevoegde dagbladen,, Äeb 

ik, A, van Ettekoven, Insp�oteur-Rijksrechercheur le klasse te Amsterdam, 

de eer UEdelGrootAchtbare het volgende te berichten: 

Door de Heer Q• Roscher" Com.ttissaris van Poli tie te Za:=ndam. werd mij 

medegedeeld,, dat in de verschillende cou.rantenberichten ten onrechte de 

indruk werd gewekt, dat de N.V. Evenblij-Vaten te Zaandam is gevestigd. 

Deze firma is echter gevestigd aan het Zuideinde 32 te Koog aan de Zaan. 

Op 20 December 1948 brak bij l$enoende onderneming een werkstaking ui ·t 

naar aanleiding van een loonsverlagingv welke op last van het College 

Rijksbemiddelaars moest worden doorgevoerd. Van de werkUeden die toen 

aan het werk l:>leve.u, waren enkel.e.n te ZaandW!l woon�.chtig ev-enala vorsc.hil

lende stakers. 

In overleg met de .Btlrgemeester van Koog aan de Zaan werden de werk

willigen per auto net politiebegeleiding n, ar Z6.andan gebracht, waar de 

politie van die gemeente voor toezioht bij de woningen en voor begeleiding 

naar �oog aan de Zaan zorg droeg. Tijdens die begeleidingen deden zich 

geen moeilijkheden voor. 

Wel ia gebleken, dat een tweetal werkwilligen, die zich zonder dat 

begeleiding was aangevraagd op straat begaven, lastig is gevallen, name

lijk OsiI1s,_a en�� Velde.

Volgens de Heer Roscher is echter het daaromtrent als 11fei ten 11 in"lle 

Zaanlander 11 gepubliceerde, volkomen in strijd net de waarheid, hetgeen kali 

blijken uit een door Osinga afgelegde verklaring" waarvan een afschrift 

hierbij wordt overgelegd. Ook het geval Van der Velde, die door een vier-
- - ---

tal stakers werd aangesproken teneinde hen te bewegen het werk neer te 

legsen, 

Aan de }leer: 
Frocureu.r-Generaal, 
fgd. Dix�cteur van Politie, 
te A l,7 S T E R D A ]4 • 



·"

1/ 

leggen, wei--d schro?llelijk overdreven voorgesteld. :5ij een ingesteld on

derzoek wae niet kunnen blijken,, dat zijn bril opzettelijk werd afgesla

gen, doch dat deze was afgevallen. 

Door de politie te Zaando.n werd tegen vijf stakerè proces-verba.al op

gemaakt terzake overtreding van art. 426bis van het Wetboek van Straf

recht( iemand in zijn vrijheid van beweging bclemaeren), terwijl tegen 

één staker, J.L. Leusink, proces-verbaal werd opgemaa.�t terzake overtre-
- -

ding van art. 285 Wetb. v.Strafrecht( bedreiging met een misd.rijf tegen 

het lev�n}. Laatstgenoemde verdachte werd twee dagen in verzekering ge

steld. In tegens/telling met de berichten in bijgaande dagbladen, vonden 

de stakers de politiemaatregelen te Zaalldan veel te scherp en werd door 

do E.v.c. zelfs over politie-terreur gesprolren, hetgeen blijkt uit een 

door de stakers verspreid pamflet, waarvan een afschrift hierbij wordt 

gevoegd. 

In verband met de "gekleurde wijze 11 waarop aangelegenheden betref

fende de stakine werden gepubliceerd, had de Heer Roscher een onderhoud 

met de corresponden·ten van enkeJ.e bladen waarbij hem bl�ek,. dat een

Rooms Katholieke verslaggever, die deze staking niet als een loonstaking, 

maar als een zuiver politieke staking zag, oo� niet op de wet steunende 

ttiddelen toelaatbaar achtte om Com...;_uni�•iRohe activiteit te bestrijd�n. 

Inderdaad ia, volgens de Beer Roscher , in de hal van het gemeente

huis te Zaandam dè Internationale gezoneen,. hetgeen echter door de :Bur

gemeester niet zo erg werd gevond�n. Z.E. had 3en deputatie uit de sta

kers ontvangen en toegestaan, dat een aantal anderen in de htl wachtte. 

Er waren toen enige rechercheurs in het gemeentehuis, ter beschikking 

van de Burgemeester> aanwezig, doch deze riep hun hulp niet in. 

Dat de extra editie van ''De Waarheid" te Zaandam niet v,erd inbeslag

genomen, zoals te Amsterdam wel 0eschiedde, vond zijn oorzaak in het 

feit, dat genoemd blad te Zaandam niet openlijk werd verspreid, doch 

's nachts , an de huizen werd bezorgd. Ook gaf de Officier van Justitie 

te Am.sterdai:i opdracht tot die inbeslagnalle, hetgeen diens AJUbtgenoot te 

H�.arlem niet deed. 

Vervolgens sprak ikv rappo�teur, met de rre�r Simon Hendrik EvenbliJ,

oud 59 jaar, wonende .Parallelweg 130 te Koog aan de Zaan, die ongeveer 

het volgende mededeelde: 

"Ik ben directeur van de vatenhandel. en kuiperij N. v. Evenblij-Vaten, 

gevestigd Zuideinde 32 te Koog aP-'1'1 de Zaan. Ndtr aanleiding Vru'l het feit, 

nr.i.t 
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dat de door .lllij ui'l;betaalde lonen te hoog ffllJJC1Ïi!'.P v,aren, noesten die op laat 

van de Rijksbemiddelaar met 20% worden verminderd. Ik wiat gedaan te krij

gen, dat deze vermindering geleidelijk over 20 weken kon geschieden en mijn 

personeel was het er geheel mee eens, evenals de plaatselijke leiding van 

de E.v.a. Echter werd vanuit Amsterdam door :Blokzi,Jl het consigne gegeven,

dat er gestaakt moest worden Ii1e·l; als gevoJ..g, dat er inderdaad een werksta

king uitbrak. Van mijn 58 man tellend personeel bleven er 24 aan het werk. 

Door de Jm.rgemeester dezer gemeente werd voor voldoend politietoezicht bij 

de fabriek gezorgd. De werkwilligen, welke merendeels te zaanda.J:1 

vra.ren, werden �s avonds per auto �ét politiebegeleiding van hier r..aar hun 

woonplaats gebracht, alwaar de politie voor toezicht bij de woningen zorgde. 

Toen de staking, welke op 20 December 1948 was begonnen, drie da.gen had 

geduurd, heb ik het bedrijf gesloten en de werkwilligen doorbetaald. 

Ik deed zulks om tactische redenen en ook,, ondat ik de ltwt liever niet 

wilde hebben. Dat zulks zou zijn geschied omdat ik moest zwichten voor de 

Co!ll!llUlistisohe �itatie, zoals in soilmige bladen werd gezegd� is absoluut 

onwaar. Ik sloot het bedrijf, omdat mij dat beter uitkwam. en ik dat nu 

eenmaei wilde. Op 12 Januari 1949 heb ik de poort weer open gezet. Er gin

gen toer!. circa 30 mannen . an het werk. Ik had tevoren de :Eurgemeester ge

vraagd on voldoende politietoezicht en toen deze zeide, dat hij bij langere 

duur slechts twee man ter beschikking had, hem gevraagd, of er dan geen 

versterking moest komen. De liurgemeester achtte dat echter niet nodig en 

verzekerde, dat alles best zou verlopen. Ik moet eerlijk zeggen, dat Hij 

het goed heeft gezien. Er was steeds politie bij de fabriek aanwezig en, 

� voor zover nij bekend, is er niets bijzonders voorgevallen. Ik heb over

de verleende politiehulp dan ook geen enkele klacht, doch al�cen me.ar lof. 

Op 18 Januari 1949 werd de staking geliquideerd. Van de stakers heb ik 

9 man niet meer in dienst genomen. Dé staltere hebben de strijd dan ook 

volkomen verloren, zoals trouwens al vooruit te zien was. 

Door de Ueer f·�• Ankum, J!Mrgemeester van Koog.aan de Zaa.n, werd mij 

tenslotte nog medegedeeld,. dat er tijdens voornoemde staking in zijn ge

m�ente g�en incidenten van enige betekenis voorvielen. Door de politie 

werd één proces-verbaal. opgemaakt terzake overtreding van art. 426bis van 

het \Vetb. v. Strafrecht{iem.and in zijn vrijheid van beweging bele·:omeren). 

Hij beschikt over een politiecorpa, bestaande uit l brigadier(chef) en 8 

agenten. In gewone omstandigheden zijn er steeds 2 man in dienst. Tijdens 

de stakingsdagen liet hij echter extra dienst verrichten. W.j had het 
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onnodig geacht assistentie van Rijkspolitie aan te vragen, d�ar hij ver

meende, de situatie genakkelijk te kunnen beheersen en veel politievertoon 

de gemoederen maar zou verontrusten. Achteraf bleek hij goed te hebben ge

zien. Rr deed z1ch geen enkel geval van betekenis vooT, D& directie van 

"Evenblij" sloot de fabriek geheel vrijwillig en van terreur ,ren Co.:nrunis

tische zijde was geen sprake geweest. Volgens de �rgemeester waren de 

door sonmige dagbladen daarover geplaatste berichten geheel in strijd met 

de waarheid. 

.Alils terda.m ,, 29 Januari 19 49 • 

De Ins:peci>eur-Rijksreche.rcheur le kJ.. 
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In verband met een werkstaking bij de firma H. 
Ev�nblij, vaten.handel en lru.i-perij" gevestigd Zuideinde 32 
te Koog aan de zaan, heb ik: Johannes, Ka.rel, Arnoldus v·an 
Gool, Agent van Go.me-em:;epo.litie te Zaandam, de eer Uedelge
a trenge het navolgt3nde te ra -9por re?e:a.: 

ua daa1·toe lJel:omen o:i;,ch�aolr'li 1100::?dc ik, :rappo'.i:'
te1.D�, o:, 'IT:d.jclag, '7 Jm1u..qi-i 1949 omstreelrs 21."r5 uur aan 
Let ')u:·eau vm1 r,olitte tP. Zo.andar,i in Vûrba:i�.cl met iro2'ongc-
noeI!l.dc rrte l�i.ng: - - - • • - - - - - - - - -� - - - - - - - -
J'J,N, .AR,11:Ns ')SDJGA, go1JO:î''3l'l. 3 Juni 1913 te Zeis·li, vonenda 
te Zac..nda.m, Krueors·�raat 8. iffl.dat :tk, :<."a:t;>1-o:c?te''!.:.i."ll heJJ; voo:,:
zove,.' r.i.od.'i.13 hl.lel ingnJ.ioht ., \,aarove:i.' :i.1,;: hem \,e.:1ste te ho:re.n, 
v�rklaa1•de hij ; t, n, bon gls l.asse3: :Ln dienst ·oij de fir.me. 
H. Evenblij ·�o rroo;S A.an de Zaan. De :C'oitn.:1. 1 

.,..ro.arovc:i.• U rdj
u5ns·t te ho:te:u, hebben �i•f1 a::'ges:veeld op D:î.nsdag, 21 I;o
(!Oldbcr J-94B. Daarna hcbberi. �:lo'.1 geen fei·te!l of o;:u::tandig11e
den van betekenis mee!' vcc-r\�ocla.a!l. ::o.:�e:1.tocl s·liac.n i.n.j
(cl.w.�. è!e wc:rh-,ill:i.ge e.rboii!.ers j '); '.Ia.c'_·t,:;clët, n..'l!!l.cliji--:
F. ,� O, -- pJr wee.:}: vco�· de g� hur:ó.en en F. :;o, -- p0:r weok
voor de ongchuv.1ûea. Dit 1.S iroo:r· e0n ::.x:iriodc va..u à.r:i.c weken
zo 1Jc3l.:.s-t. D0z-.� .1..l01 iode eindigt Do.ndci-da;_,. 1" J·anuari
1949. .Du..11 !�ou 11 {\e 7.Mk o l,iniouw· Le1"uko1J. woi·don. le:.. :Joon
lijk G'- ::i.�; ::.iet li�;fSJv \'Tfö1:C �"'.,() g::·,x. .ruog�l:'!.�-= aail hy v werk.

Op Diusu.o.g, 21 D..,oe.u:::.bc:. 1?48 • ¼OU t.1;: Od yl.m. 
6.30 Uli:!· IJèr r:i..;jv�iol no.a.:i.· .wljn \roi-k �an, doolL op d.e hook 
vau de K:r.·ur;cr::ri.i1·a . .1t./:botha ... tr:;:a·t zag ik ,�ukele .w.enso.u st,aan, 
gèdecl-telij1. lile·i, J?i.jwie1(3ll blj �icu • .1.-Jaû.elbi;J gç:,b:o.m.en zai; 
ilr, a.at e:ï:· elli,:f.;le. oolleca,� (r1.e1, fie·i;sen.) on er,kelu buren 
s·tonclen. unde:i.· do aolloga v s 'Jn·tö.e�e ik Oe!ll. J .L.1eusink, 
Eo"Ge!1:tlake1�ss·i;ra:;, t 21. üllrulu.au; ;r. Soho1,n, Sonhiastru.a t 19, 
Zaauda:m; u. vo..n Heuven, R1gaot:raat 2, �andam.. Als buren 
he:d{cmde ik: iJ. .iJekl:er, K.-rugerstraat 20, ála.ndom. en G. 
Keise-;:•, r:::.��HI·straut lO te t,ji'1und.run. '.roen il: vlak bi,j dio 
:mensen p;e1:omcm \-W.s, vers;-e1·den zij èJe !(rugf.)rst11a.nt, voor
nolilellj1!k clooi· middel vo.n hun rijwielen ••. ic7"doo:r- ,·..ias ik ge
d\voncen Cfil a:r te stappen. lj_1oon 1J..S!!l Leusink het woord en hij 
·wn.s het, die :m:i.j vroo,"" of' :..k: V'.;l.n p1an ym,s on te gaan wcrko
HierO? heb ik eeant,morc', a ... 1.t het i.;idordcad n:..jn plan v:-ag
om te gaan i.·rerken(het""fJij 1:i.a.t1el.::.jL: bekend, dat; een gedeelt
va.n heT. !Ji}rsoneel �ra'1 ·tv·ecnbli,î 0:9 :w.andag, t!O Docember 194
in staking Y!cl.:J goeann). Nat'ia-c nc IelJsjn.k en nnde:r.·eu korte
-�ijd ·ï:;c:\'loord hnd gestaan. stapte ilc op mijn :fiets en ver
volgde ik mijn \veg, ,.iat o·() dat moment wee:t, mogelijk was.
Hierna kwamen de collega. ts per :t'ie·ts aoltter n.ij aan. Wel
vi1erden op 0e11 afstand sohe.ldwoo-rden e.a.. geuit, dooh zon
der enige moeilijkheid bere:i.kte i

k 

de f�.briek om pl..u. 6.
uur. Die dag (21/12) heb ik op de fauriek "Gussen de :midda
m.ij..i b:rood o:pgege·ien. Om :pl.m. 17.00 uur ben il: no.o.:i.· huis
gegaan, gelijk met de andere arbeiders, zonder h:l..uder van
stakers en, voor zover ik mJ,j herinlleren kan, zonder poli
tiegeleide.
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Toen ik ih de buurt van mijn woning klram, • 
stond daar voor peroeel Botbaatraat 8 (beiroond door Tll.
swart) een aantal 'buurtbewoners, ï:vaaronder zioh ook G.Maas
bevond, oomL1unistisch raadslid van de gemeente Zaandam" 
De ·heel, Th. &'V1ar·b Tié:p mij met "hoor ee� Jan. 1t aan en ik 

, stapte v:an ru.jn -fiets, hoewel j.Js: ongehinderd m.ijn woning 
ho:d :i,..,,mnen bei:·eikon. Hierna onts"Gcnd een gcs:9rek tussen 
mij en alle ande!:un, waarbij <le heex Maas o.a. ·tegen rlij 
zei: « gehakt bal:, ma:t.'fer, ond.�kr,1.il)Or, je vaJ"i:; je me6.0ka
meradon in de rug a_an11 • Het blo.ef echten: hij wourd.cn. Zo 
stoud een mij onbelconde TI."o,1w· met een fl.os mel1

_ in de :!land
erbij en deze vrom, noemde cr:,:ve.nblij• een u:i:tzuise1 on. zei
tegen J.nij : 11 ik zou deze :f'les mel1� o:r; je kop si,u.".... ki.u:men 
S•lc.a.n� ûlli.da·i;, je b'ij dfo ui·b-zuig0r blijft 'tTOTken1; • Toon heb 
ik mij na'a:.r hu.is begr::vgn."' :ïJat m-i, lo. V'.l?outv i..'1 vorwnolrt:i.ng- is" is eex1. :90r-
tll!E:11·i;e onwaarheid. Dat zij oen zenur1ii1:.r�o�.--d'1.g llcor·'j gc.,'
k:cegen is �ven"Jena eP._n .1�,.:i._,,.en. Dckc.ershl".lp is ûoor :ri.j � 
a.l•iïhans in dit verband, .n:!.!lL>11<n· inecroeJie:-1. Hcc".::.c::..,�d d� 
LliJu buurtgonotE'ln nPb il� mij nie"l-; 0éiroe,lc1. i:�,_t; i· . .: gozoga 
zou hebben: :i.k zou oo!i.: vrel •,rlll�n. strt :en, E<' "'=' il: u:g u:i..ot 
vo.s .ttd.jn v::•01n·1, is n::ot v,-aar.. :rel p.eb il. gc�;)gd, do:� .wijn 
vrouvr voor honde:r� procent ne!îter 111ij r;tonè., !Ü. ds:i:; ik aan 
111.'l"G \'/0:.1.."'.'-lt bleef. nat ik g:;•ûot· real)QCt 2,0\..,. he1füell VCO':: de EVO 
is eveneens een le1·{;011. !�e:.1 l cl?Cfûc :c.ij "GC �m.llcn s·beunen 

-als -i.k sta.0.kte. Ik hob r.ezczd, t-:.at il: dit 2::caclrèle; vond e.J.

dat oot: de L'VC 1:::li � ·w5.lüc steu.ne.n .•!' dat Je�::1, hOGllèl 1k
geen llcl ,oe.�, c1ooh dat il: hierYar.. :toch guc1i. ge.',n·uik 1ve.nste
te: :maken." - - - - �- - - -� - - - - - - - • - - - - - -

îlri.:uvan orcenaci(.;!; dit :i:·-11.i::ort ·i,s zaan•le.rr.i. 
De c.gcnt van µ0lit.ie, 

e 
-



A F S C H R I F T 

PROTESTEERT TEGEN POLITIE-TERREUR! 

Met de meest bru.te middelen proboert de Zao.mdnmse politie onder aanvoering 

van :Burgemeester w. Thomassen en in opdracht van de Zaanse Onderneners 

de gerechtvaardigde staking van Evenblij te Koog &an de Zaan om hals te 

brengen. 

f\LS SLACHTOFFER WORDT NU SINDS WOENSDAG 11 UUR ÉÉN DER STAI{Eqs 

J.L. LEUSIHX OP EET ZAAifD.AMSE POLITIEEUREAU Vti..STGEROUD:E:N.

Dit is een aanval. op het stakingsrecht en tevens een aanval op de persoon

lijke vrijheid van één onzer Christelijke medestrijders. 

EIST ZIJN ONMIDDELLIJll INVRIJHEIDSTELLING! 

VERHEFT UW STEM TEGEN DIT ONRECUTI 

PROTESTEERT EN DEMONSTREERT, 

stuurt ook protestBmoties naar de 1'urgemeester als Roo�d der Politie! 

Dit pamflet werd op 15 Januari 1949 te Koog a8.ll de Zaan bij de fabriek van 

de firma Evenblij aan de werkwilligen uitgereikt. 
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Verbinding 6 heeft de eer het navolgende te berichten: 
Reeds enige dagen broeide het onder het personeel van de
kistenfabriek Gebr. J.en J 't MANNETJE,gevestigd aan de 
Rotterdamseweg 148 te Delft.De arbeiders verlangden 
namelijk een loonsverhoging van f 3.- per week voor alle
iärbeiders. 
Het huidige loon bedraag� momenteel f 44.20 netto ( f 47.2
bruto) en men wilde dit verhoogt zien tot f 47.20 netto 
( f50.20 bruto).Hierbij is inbegrepen f 1.- duurtetoeslag.
Speciaal van E.V.C.zijde werd aangedrongen op verhoging 
en van deze zijde werd ook meerdere malen met de directie
onderhandeld. 
Van het college van Rijksbemiddelaars te 'a-Gravenhage 
werd echter bericht ontvangen,dat loonsverhoging onder 
geen beding was toegestaan en dat de directie bij eventue-
le lo.nnsverhoging strafrechterlijk zou worden vervolgd • 
De directeur deelde de inhoud van dit schrijven op Donder
dag 10 Maart 1949 aan de personeelsraad mede,waarop werd 
geantwoord,dat bij niet toekenning van de verhoging het 
werk op Vrijdag 11 Maart 1949 niet zou worden hervat. 
Het gevolg was dat op Vrijdag 11 Maart 1949 om 7.00 uur
slechts 4 personen ( bazen) van het ongeveer 140 man 
sterke personeel de fabriekspoort in �ing. 
Onder het personeel was reeds de afspraak gemaakt,dat op 
Vrijdag 11 Maart 1949,te a.30 uur een vergadering zou wor•

iv,,,11.MI' den gehouden in de zaal van Van Mullem aan de Rotterdamse-
P-- weg te De 1ft • 

1 
Nagenoeg het gehele personeel uit de fabriek,was op deze 

• A. 1,. 3 � vergadering aanwezig,waarbij wordt opgemerkt, dat het per-
v -

1' � soneel voor een groot deel uit jeugdige personen bestaat. 
'·-0� Ook het �oofd Best�urslid van de E.V.C. Koene was ter 
\A!M"' vergadering aanwezig. 
C � J .. "'._"" 

tne vergadering stond onder leiding van:
• � P.QltiS':f Adolf HElLIGERS, 

• 
(}1� <;./4J ·19 geboren te 's-Gravenhage, 30 October 1917, vrijgestelde van

� de E.V.C.,wonende Simonstraat 50 te Delft. 
�� Il� Een lid van het personeel opende de vergadering en be-

__- gon met mede te delen dat de actie een reusachtig succes 
was geworden,daar practisch bet gehele personeel het werk
had neergelegd.Hij wekte op de strijd door te voeren en 
hij hoopte ook dat de andere Bonden achter de actie zou
den staan. 
Hierna verk�eeg HEILIGERS het woord en het leek hem de 
beste manier om alvorens verder te gaan .3 mensen uit de
kern te kiezen en deze naar de directie te sturen om de
eisen zoals die zijn gesteld ingewilligd te krijgen. 
Er moet geen genoegen genomen worden te woord gestaan te
worden door een ander dan de directeur zelf.Er zal 
niet worden onderhandeld doch alleen maar geeist.De f 3.
loonsverhoging moe� in hêt loonzaKje komen.De eisen 
zullen op schrift gesteld worden en de directeur heeft 
alleen maar·, ja of neen te zeggen.wanneer hij ja zegt 
moet hij het op te stellen stuk ondertekenen.wanneer 
neen gezegd wordt moet de directie de consequenties maar
aanvaarden en zien waar zij de kisten van daan haalt. 
Nadat de aanwezigen zich met dit voorstel aocoord hadden
verklaard ,werd een· commissie bestaande uit 3 personen van 



-

• 

? 

-2-

de kern,aangewezen.Dit waren de navolgende personen: 
Lambert us v � d,en ARJQï)R, 

geboren te Delft,25 October 1917,kistenmaker,wonende 
Zuiderstraat 152 te Delft, 

Co.nnelis NIEUWENHUYSE, 
geboren te Delft,20 Augustus !'917-;-faorieksarbeider, 
wonende Bosschastraat 12 te Delft en - Jacobus Wilhelmus W.ARNAAR, 
geboren te Hof van Delft,9 Maart 1896,fabrieksarbeider, 
wonende Jan van Gooyenstraat ll� te 's-Gravenhage. 
Hierna trok Heiligers zich terug om de eisen op papier 
te stellen.Nadat Heiligers het stuk had opgesteld,waarin 
stond vermeld dat de directie zich verbond een loonsverhog 
ging van f 3.- te verlenen aan het gehele fabriekspersonee 
benevens een vacantie toeslag van 2 procent.if.f één week
loon.Ook had hij er in opgenomen dat met Kertmis en 
Nieuwjaar een gratificatie van 2 procent werd verleend. 
Op voorstel van de vergadering werd dit laatste echter 
geschrapt.Heiligers deelde hierop mede,dat dit ook later 
aan de orde kon komen. 
De Commissie werd opgedragen niet te onderhandelenI,doch 
alleen het stuk maar te laten tekenen. 
Na ongeveer 10 minuten was de Commissie weer terug en 
bij monde van Nieuwenhuyse werd de vergadering medege
deeld,dat de directie van de fabriek er niet aan dacht de 
eisen in te willigen,doch zelfs de voorwaarde stelde dat 
het personeel binnen een half uur het werk moest hervatten 
en anders als ontslagen werd beschouwd. 
Heiligers nam hierna weer het woord en zeide dat het een 
redelijk eis was die gesteld was en de directie kon die 
gemakkelijk inwilligen.De directie heeft zelfs eisen ge
steld en volgens Heiligers was het enig juiste antwoord 
dat er geen sprake van kon zijn het werk te hervatten. 
Hiermede stond men voor het feit een staking in te. gaan. 
De E.v.a. heeft te voren toegezegd een stakingsuitKering 
te doen en zij zal het doen.Hij ärong er op aan dat d-e 
anders georganiseerden zich tot hun organisatie zouden 
wenden, en de niet georganiseerden zouden een uitkering 
krijgen van de E.v.a. Maarv er moest dan door allen;� 
gewerkt wordenj Er zou moeten worden gepost en er zou 
met steunlijsten gelopen moeten worden. 
De andere fabrieken zouden van de staking in kennis ge
steld worden en er zou voor worden gezorgd dat die fabrie
ken niet de orders van de kiavènfabriek 't Mannetje 
uit voerden. 
Het hoofdbestuurslid KijENE voerde vervolgens het woord 
en deze stak de stakers een riem onder het hart.Hij stelde 
de spoorwegstaking van 1903 en van 194� tot voorbeeld. 
Daarlnj was ook gebleken wat de arbeiders,wanneer men 
eensgezind was,konden bereiken.De kistenfabriek begon hier 
in Delft en eD zou gett�c)l.t worden de andere Delftse 
fabrieken te bewegen uit symphatie mede te staken. 
Daartoe zouden reeds hedenmiddag pamfletten bij die 
fabrieken worden verspreid.Koene sprak ook nog over 
Indonesië dat zo veel geld kostte terwijl er voor de 
arbeiders niet eens behoorlijke woningen konden komen. 
De grote beärijven maakten voldoende winst om de arbei
ders behoorlijk te kunnen betalen.Ook de kistenfabriek 
van 't Mannetje had in 1948 een omzet gehad van f 1.000000 
De directie had hierdoor een winst van ongeveer twee 
maal f 100.000. 

.. 
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Gezien deze grote winst zou de directie zonder bezwaar 
een loonsverhoging van f 3.- kunnen toestaan,daar dit op 
een totaal bedrag zou komen van ongeveer f 15.000 per jaar. 
Hierna moesten de Uniebonden het nog ontgelden.Deze werden 
in een kwaad daglicht gezet. 
Op dit korte betoog volgde een luid appla11s van de aanwe
zigen. 
Na algemene instemming ging men over tot het voorlopig ver
delen van de taken.Er werden een aantal personen a8.ffgewe
zen dezelfde middag te gaan posten bij andere bedrijven 
in Velft en pamfletten,die Heiligers nog zou maken te 
verspreiden onder de arbeiders.Ook moest daarbij zoveel 
mogelijk het doel van de staking worden uiteengezet,om 
daardoor zoveel mogelijk arbeiders op de hand te krijgen. 
Verder ging men over tot het verdelen van de posten voor 
en achter de kistenfabriek,om werkwilligen te bewegen 
ook de fabriek te verlaten.Daarbij werd echter de nadruk 
gelegd op het feit,dat niet mocht worden gescholden voor 
onderkruiper of iets dergelijks.Alles moest in volmaakte 
orde gescijieden.Er moest worden gerekend op een min of 
mwwx«•� meer langdurige staking.De stakers moesten zich 
Zaterdagmorgen 12 Maart 1949 om 10 uur melden bij het 
restaurant 11 De Bourdon II te Delft en zich laten inschrij
ven,�ethet oog op de uit te keren stellllgelden. 
Daarop ging de vergadering 11it elkaar,die mede in verband 
met het grote aantal je�gdige personen vrij enthousiast 
was. 

Omtrent de genoemde Van den AKKER,kan nog worden bericht 
dat hij gedurende de laatstè t1jQ meerdere malen gezien 
is op vergaderingen van de C.P.N. en E.v.a. en volgens 
ve:rkregen .inlichtingen zeer Comm11nistisch is ingesteld. 
De verhoudingen op organisatorisch gebiea liggen bij de 
kistenfabriek 't Mannetje -als volgt; 
Ongeveer 15 leden van het N.V.V. 
O�geveer 10 leden van de K.A.B. 
Ongeveer 8 leden van het O.N.V. 
Ongeveer 40 ongeorganiseerden terwijl er ongeveer 60 
�ersonen lid zouden zijn van de E.v.a.

Uit alles blijkt hier _wel dat de staking is o�gezet door 
dé E.v.a. en dat hierin speciaal HEILIGERS en vooral 
Van den AKKER een rol spelen.De directie is van mening 
dat vooral Va..n den AKKER zich heeft doen kennen als een 
fel Commllllist �die niets heeft nagelaten om het conflict 
aan te wakkeren. 
Volgens verkregen inlichtingen zouden de Uniebonden af
kerig tegenover deze staking staan. 
Op Vrijdag,11 Maart 1949,omstreeks 13.30 uur werden door 
stakende arbeiders reeds pamflètten verspreid nabij ver
schillende fabrieken.Een exemplaar hiervan wordt hierbij 
�evoegd. 
De staking heeft overigens een rustig verloop en wanorde� 
lijkheden deden zich tot nog toe niet voor. 

Aan de Heer Hoofd van de 

CENTRALE VELLIGHEIDSDIENST 

te 's-G RAV E N  HA G E. 
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Wij, van de Kisten
neergelegd. 

. 
-< 

en Ramenfabriek 't J\'1.ANNETJE, hebben het werk1�

Herhaaldelijk hebben wij onderhandeld en herhaaldelijk heeft de 
directie woordbreuk gepleegd, wanneer zij had gezegd, ac·coord te gaan 
met een in gezamenlijk overleg samengestelde regeling. 

Men vroeg ons. een hogere productie en wij gingen daarmee accoord, 
wanneer allen� zonder uitzondering, hierdoor een hoger loon zouden gaan ' 
ontvangen, en niet alléén de kistenmakers. 

Dit �as nie� de bedoeling van de .directie, omdat zij wilde proberen 
de aantallen kisten zo.hoog mogelijk op te voeren, door alléén de kis-
tenmakers in stukwerk .. te zetten. 

Daar hebben wij voor gepast, omdat wij geen zenuwlijders wensen te 
worden. 

onze eisen zijn de directiè bekend en zij hee:ft zelfs de redelijk
heid daarvan erkend,(In principe was· ze ermee accoord gègaan, maar we-
derom trok zij zich terug. 

Wij konden niet langer met ons laten spelen, vandaar de�e strijd. 

Wij doen daarbij een beroep op al onze Delftse mede-arbeiders, ons 
te steunen in deze rechtvaardige strijd. 

Met jullie solidariteit zullen wij dit winnen l 

KOOPT DE STEUNBONNEN ! TEKENT DE LIJSTEN ! . 

De stakingsleiding. 
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In aansluiting op het bericht 9�1/ Jq(\ -dJl. .11 Maar� 1949, 
betreffend e de staking bij de kistehfabI±'ek-�ebt. J.en J. 
'mtMannetj e te Delit,wordt het navolgende medegedeeld: 
Op Maandag 14 Maart 1949,werd door de bestuurdèrs van de

Uniebonden een vergadering uitgeschreven voor het gehele 
personeel van de kistenfabriek.om de zaak te bespreken. 
Bij het uitschrijven van d ze vergadering was bepaald ,dat 
de leiders van de E.v.c. niet ter vergadering wérden toe
gelaten.De toegang was uitsluitend voor het personeel, 

":? 9laats he bben in ongeacht hoe het was georganiseerd. Deze vergadering zou] 
het gebouw 11 0ns Huis!oen de vergadering te omstreeks 9.uur een aanvangz zou. 
te Delft. nemen,bfuèek dat de E.v.a. bestnurders,Heilmgers en 

Koene ,bedoeld in het vorige schrijven toch aanwezig 
waren. 
Hun werd medegedeeld , dat o� hun aanwezigheid geen orijs 
werd gesteld ,waarna zijr_ onder orotest de vergadering 
hebben verlaten.De meeste aanw ezige E.v.a. leden volgden 

A dit voorbeeld en verlieten de vergadering. 
,W. Heiligere en Koene hebben zich toen begeven naar de 

zaal van Van Mu.llem.aan de R.otterdamseweg te Delft,waar 
zii afzonderlijk zou.den. vergaderen. metry hu.n aanhang. 
Daar.ha werd in de vergadering :Lti " Ons Huis 11 door bestu.ur 
ders van de Uniebonden de zaak besoroken en toegelicht. 
Vervolgens werd een schriftelijke stemming gehouden,waar
bij blèek, dat 35 aanwezigen het werk wilden-hervatten, 
1 blanco had gestemd en 1 tegen had gestemd. 
De leiders in de E.v.a. vergadering in de zaal van Van 
Mullem,hadden alleen maar eritiek op de houding van de 
Unj_ebestuu.rà ers en tot het nemen van een beslissLng 
kwam het n iAt. 
Aan de o-proe-p van de Uni9bnnè.� "' ,�0.v�n te l. 30 uur 35 
personen gevolg en hebben het werk hervat. 
De leiders van de E.v.a. gingen daarop met hun leden 
weer een vergadering beleggen in de tu.in van het café 
van Van Mullem,omdat de zaafu niet beschikbaarvwas. 
Hier werd alleteerst het woord gevoerd door Koene , die

a
,nogmaals den hou.ding van deb Uniebonden laakt@ en tot 

• doorzetten aanspoorde .Heilggers voerde hierna het woord

en kwam tot dezelfde conclu.sie als Koene . 
Hierna werd het woord gevoerd door de int het vorig 
schrijven bedoelde Nieuwenhu.ysen,die de houding van de 

Uniebonden in dit cmnflict rechtvaardigde en dat de ar
beiders het beste deden door het advies van de Uniebonde

op te volgen en het werk te hervatten. 
Ook J.w.warnaar,bedoeld in het vorig schrijven sprak in 
dezelfde geest als Nieu.wenhuvse had gedaan. 
Hierna werd een stemming (schrifteliik) gehouden onder 
de aanwezigen om het werk al dan nmet te hervàtten. 

De uitslag-hiervan was als volgt: 55 voor doorzette� van 
de staking, 8 voor werk hervatten en 2 blanco stemmen. 
Opgetmerkt zij dat zich bij deze groe� arbeiders veel 
jeugdige perso.aan bevonden:die vermoedeli�k de ernst van 
de zaak niet beseften. 
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Terwijl de stemmen geteld weruen verscheen ter vergade-
ring, 

Leendert Laurens TOUW, 
geboren te 's-Gravenhage,13 April 1922,wonende te 
's-Gravenhage.Hij werd door Koene geintrodQceerd als een 
olld N.V.V. lid,die eens zijn mening zou zeggen over de 
Uniebonden.Hij verkreeg hierna het woordn en sprak uit
voerig over zijn ervaring met de Uniebonden ten tijde van 
de Haagse Tramweg Maatschappij stakj_ng. 
Hij liet niet uit of hij voor de E.V.r..sprak. 
Zijn betoog kwam in ieder geial daar op neer,dat de 
doorgezet moest worden,dat was in het belang van de ar
beiders in de toeko�st.wanneer doorgezet zou worden �aran
deerde hij hetzelfde resuláaat als bij de H.T.M. 
Hierna werd besloten nogmaals de eisen aan de directie voc 
te leggen en hierovoor gingen Koene,Heiligers en Van den 
Akker,ook �enoemd in het vorig schrijven,naar het kantoor 
van de fa.'t 1'/Iannetje,te:rwijl de ver�adering zou wachten 
op het resulmaat. Geli�ktijdig gingen 10 arbeiders weer 
de fabriek in en hebben het werk hervat,zodat thans in 
totaal 45 arbeiders het werk hebben hervat. 
Kort daarop kwam de bedoelde•geputatie weer terug,aan
gezien de directeur van de fabriek de stad uit was en 
dus niet gesproken kon worden. 
Hierna gin�en allen Qit een,nadat hen was med�gedeeld, 
er vooral om te denken de vol�ende morgen (Dinsdag 15-3-49 
de satkingslijsten ten huize van Heiligere te komen te
kenen,terwijl allen nog werden aangespoord steunbonnen 
te verkopen. 
Het geheel had een ordeli�k verloov. 
Bij de aanvang van de vergadering aer Uniebonden werden
door de E.V.C. pamfletten verspreid,waarvan 1 exemplaar
hierbij wordt gevoegd.De ondertekening A.v.d.Akker is af-

Aan de Heer Hoofd van de komstig van de hierboven genoemde L.v.d.Akke 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

te 's- GRA V E NHAGE. 
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Makkers, 
De Unie-bonden hebben verscheidene malen met baas 't ��annetj e ge

sproken, met als resultaat, dat deze Unie-bonden hun volle steun heb
ben toegezegd aan baas Jan om de staking te breken. 

De afspraak is gemaakt, dat de Unie-bonden zullen zorgen, dat al
len hedenmiddag weer aan het werk zullen gaan met als één van de voor
waarden, dat de kistenmakers in stukloon zullen gaan werken. 

wat betekent dit? De kistenmakers zullen U vertellen, dat dit wil 
zeggen, dat de toestanden van vóór, de oor log weer worden ingevoerd, met 
daaraan onverbrekelijk ve-rbonden: werken op de zenuwen, steeds hogere 
opvoering van de productie en afsteken van de tarieven_, verdeeldheid 
tussen kistenmakers, z.agers en sjouwers, terwijl do zagers gedwongen 
zullen worden ovar t0 werken, om aan een weekloon to komen. 

De lonen zullen in de komende �inter teruggebracht wordenttot de 
hoogte van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (C.A.O.). Dit betekent, 
dat de lonen nog verder onder het bestaans-minimum zullen komen te 
liggen. Tegen deze C.A.O.-lonen z�et geen enkele kistenfabriek kans, 
personeel in de fabriek te houden� maar de komende winter is de �ns 
da:ar ! 

voorwaar een prachtig perspecti•ef, dat de Unie-bestuurders met baas 
Jan hebben bekokstoofd, zonder het personeel erin te kennen. 

VOOR WELKE EISEN GINGEN WE ECHTER IN STAKING 9 

1. Voor een collectieve verhoging:van het loon van f.3,-- , gebaseerd
op een verhoging van de productie van de kistenmakerij.

2. Voor wederinvoering van de 100% ziekenregeling, zoals die er al is
geweest, doch in de slappe tijd door baas Jan is ingetrokken.

Tussen haakjes: de Unie-besturen zullen nu traehten een 90% regeling 
tot stand te brèngeh. Dat is dus óók weer 10% winst 
voor de baas ! 

WAT IS NU DE BEDOELING VAN DE VEBG.ÁDERING, DIE STRAKS WORDI' GEHOUDEN ? 

Jullie zult een toespraat: krijgen van de Unie-testuurders, die op het 
volgende neerkomt: Je hebt de staking in feite al verloren, zij zul
len schermen met de Rijksbemiddelftars en C.A.O. 's, zij zullen zwaaien 
met een zogenaamde nieuwe regeling in voorbereiding die nog geen kracht 
van wet heeft, �ij zullen jullie in de put proberen te krijgen en 
trachten jullie eenheid te breken. En dan •..... als klap op de vuurpijl 
mag je van de Unie-besturen stemmen met briefjes of je verder wilt 
staken of vanmiddag weer aan de gang gaan . 
E.V.C.-bestuurders mogen hier niet bij zijn. Men schijnt bang te ziijn,
dat deze, ons allen bekende mensen, roet il� het Unie-eten zouden gooien.
Maar zij zullen op deze vergadering wel komen en spreken vanuit het 
s�andpunt van dc_arbeiders, als tegenwicht tegen de Unie-bestuurders,
die spreken vanuit het standpunt van baas Jan 't Mannetje. 
Wij roepen jullie op ) de eenheid te bewaren en pal te blijven staan 
voor onze gestalde eisen. 

Hoog de Collectiviteit ! 

· ... Namens de stakingsleiding,
Ä • v . d. Akker •
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Verbinding 6 heeft de eer U het '{'ö'f

·
•·--te berichten.

Nadat op Maandag,14 Maart 1949 ,r�e��personjn van het
stakende personeel van de firma 't Mannetje te Delft,de 
fabriek waren pinnengegaan,groeide dit aantal op Dinsdag,
15 Maart 1949,te 7.00 uur reeds tot 58 personen aan.
Uet feit dat een zo groot aantal personen aan het werk
gingen maakte kennelijk indruk op de stakers en de verdee1
heid groeide nog meer. Verschillende stakers gaven onom
wonden te kennen dat zij des namiddags het werk zouden
hervatten en de stakingsleiding zag geen andere weg open
dan opnieuw een vergadering te beleggen.Daarbij kwam dat
de stakers niet erg tevreden waren over het bedrag dat
aan steun voor de gezinnen werd toegedacht.Dit zou name
lijk slechts f.9.60 bedragen voor de gehuwde stakers • .,,,,--
De vergadering werd weer gehouden in de zaal van Van Mul
lem te Delft en Heiligers opende deze bijeenkomst. Opme�
kelijk was het feit dat de Hoofdebstuurder Koenen niet
aanwezig was,ofschoon hij vanaf het begin van de staking
overal bij was. Reiligers deelde mede dat de toestand zic1
niet had ontwikkeld zoals men zich deze had ingedacht,hij
weet dit vooral aan de houding van de Uniebonden en ook
aan de arbeiders die reeds het bedrijf waren binnengegaan
Vooral het feit dat reeds 50 arbeiders het werk hadden
hervat noemde hij zeer funest voor de ��aking. Zijn gehe
le betoog kwam hierop neer dat de striqd eigenlijk verlo
ren was en dat het zaak was,te redden wat er te redden
was. Hij doelde hierbij op de verletdagen,om deze vergoed
te krijgen.
Na afloop hiervan vroeg van den Akker het woord en deelde
de vergadering mede dat zijns inziens de staking nog niet
verloren was,immera als de staking beperkt zo� worden tot
de kistenmakers,zou de firma toth aan handen en voeten
gebonden zijn,want zonder� de kistenmakers kon het bedri ·
niet werken.Hij kweekte daarbij opzettelijk de stemming
om de kistenmakers buiten het bedrijf te Louden,doch dit
had niet de in:stemming van de vergadering. Heiligers zag
blijkbaar een lichtpuntje en begon de kistenmakers toe
te spreken in de hoop deze achter zich te krijgen.Hij be
toogde dat een stemming onder deze personen moest worde

gehouden.Ofschoon verschillende kistenmakers daar niet

veel voor voelden en dit onomwonden lieten blijken,
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werd toch een stemming gehouden.Het bleek dat 25 kistenmaker 

aanwezig waren en è± bleken 14 kistenmakers te zijn nie

wilden doorstaken,terwijl 11 personen aan het werk wilaen 

gaan.Heiligers noemde dit een overtuigende uitslag,doch de 

vergadering dacht er anders over.Inmiddels verlieten enige 

oudere personen de vergadEring onder de mededeling dat zij 
gingen werken.Heiligers voàlde wel dat ook deze opzet mis

lukte en stelde daarom voor 3 personen uit de vergadering aa 

te wijzen die aan de directie zouden gaan vragen om doorbe
taling van het loon.Het werk zou dan hervat worden.Dit ge

schiedde en even nadien kwam deze commissie terug dat de 
firma had toegezegd de verloren dagen utt te betalen en 

geen rancunemaatregelen toe te passen. Dit was merkbaar een 
opluchting en de staking was hiermede plotseling ten einde. 

Heiligere sloot de bijeenkomst met "het zij zo" en daarmede 

was de zaak afgelopen. 

Bij onderzoek is gebleken dat op Dinsdag,15 Maart 1949,te 

13.30 uur het gehele personeel,waaronder ook van den Akker, 

het werk heeft hervat. 

Aan de deer Hoofd van de 

centrale Veiligheidsdienst 

e te 's-Gravenhage

Verbinding 6. 
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:jetreffe!1de de� ,;i,Lr\ .. '.Wtivitei!t in de i;i�and îi!aart 

Lericht verbinding 6 11et·-�lz-ende·r-... ' 
O;> ·.ûd1..nstl:..1:,t3 1 •• t.urt 1";149,we:x� in eer: der zalen van Hotel ··uiJ.-� 

relruina te J)elft oen O tie.ub;1re vergudering van de C.P.li.�i'd.Del:f 
iehouü.en .s ,1r·,.1.;.e.r: P�ul de Groot. Van deze vergadt:r:i.ng werd onder 

;;P-926 àcl.10 Mr�art 19,+9 boricb.t aan 1Jw dienst t0egezonden.

( 
Verder werélcn U onder �o.931 dd•ll M:::art 194�,No193la. dd. 

14 :11aart 194-SJ en 93lb,dd. 1� 1l1aart 1949,bericht.en toegezond�n.
betreffende de st(1king en l1et verlibop daarvan bij de Ramen , � 
en Kister,f:;,_briek J,en J; 't lt�n�tje te Delft. 
In .J.it vt.:rba.nd wordt not: }1f•ricbt dut 0,,blt...he:r� is dat na de 

1 o:)l:.effing Vàl1 do sb.i.king,ruim 20 leden van d"l ·B.v.c. die bi,j -,
, 4Î _ lt l

't t{e.n.net;je ·.1e:r:lrnn.aru zijn voor het liamaatschap vun de 'E!.,J.O. ,
-r�\ Î,i bed:mkt hebben. ·

.
. 

�. oP' � VGïdChi.1..lemle hun.nc:r b.ct-ten te konnen ë,egeven,dui.t zij het 
. W,"t· , 

• · A niet eeiw ,,;aren met ue �::1.llt; vrin &&ken in dit conflict doo,r 
E.V. C. t_;evol;:,à..,,/J": Diverse per.30�-di-e vc,).rb.een lid waren van ·a..e E.V.C., zi jn 

� u., .. 

__L__,., 
1 th,mJ 1:itl 1_;•;,'·ordcn van he� 11"V.V.,iLA.B. en C,J,.V. 

- �- t' Uok e:nt0e cut 110� +:oe,--�e�'i-�rie &rbe-4.-Gepe 1/&n 1t Man----

-

"-- f 1.et je he ,,ben :3ict1 tht.f'.s[::c"uY{';�lli�eerd bij een der 3 t5enoemde
vakv ereni'!;ir1ee !l, 

In het bedi:ijf zelf is de toeetand momenteel rustig. 
Verwacht v oi·dt echter ·dat nog meerdere personen in dat 

r, die '"';..,ggeJloten zijn bij de i. V. C. die org:1nisatie de ru.g 
zullen toekeren en zich �1tllen uom,l1liten bij andere organi-
sutie's• 

------

.v� poli t1eke toestand te ..,elft i!:; tot uog toe ru.::itig. 

Aan de heer Hc:ofd van de 
C.Kï-f"xIL.\.LI.: VEILIGH.l': ID�DI rZ'

0

3�
te 'a- G R A V B L H ;.. (! E.
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De staking met succes beëindigd 
De staking der rietbewerkers is geëi'Il'digd en dooi· de klasseJbew:uste houd'ing 
der aroeiders met een overwinning lbe!kiroo:id. En nu llraclht het N.V.V. in 
"Het Vrije Volt" te doen geloven, dat zij het geweest is, die door overleg de
2% vacantie-gl'atifioatie voor de a.11beiders heeft ibereilltt. 
IDat deze bewering niet alleen leugenachtig, maar ook ibrutaa.J is, zullen wij 
met het volgende aantonen: 
Op 19, 27 en 30 Mei vonden ibesprelcin�n over de 2% vacantietoeslag plaats 
tussen o= organisatie en de werkgevers. iDeze heren waren echter niet 
bereid om ook maar een klein deel van hun winsten a;f te staan en rlij 
weigerden hardnekkig om de vacantietoeslag te verstrekken. Naar aanJ.eiding 
van d'it besluit kwamen de arbeiders op 31 Mei des middags 1 'l.lrur bijeen en 
besloten een protestactie van een ½ dag te houden. iDesondanks ontvingen 
de ar1beiders 's avonds om 6 uur een sdhriftelijke verklaring, waarin d'e 
fabrikanten melding ma�n, dat zij onder geen enkele -v-00rwaarden-•de 2% 
zouden uitkeren. 
Door deze mededeling werd op 1 J'UilÏ de volleilige staking der rietbewerkers 
een feit, omdat de ar.beiders in deze ihoud'ing der werkgevers terecht een 
aanval oip hun loon !Uligen. Dit had direct tot resultaat, dat diezelfde dag 
nog verschillende wevkgevers, gesdh.r�kiken door de kraclhtdadige houd'ing 
der a1ibeiders, haastig teru.gkrabbeM-en en de toezey;ging deden, dat ZIJ WEL 
de 2 % .zouden uitbetalen. 
Op 2 Juni !kwam dan einàelijk de heer W:ouden1berg, 1bestu'lllrder van het 
N.V.V., in Noordwolde en de enige bijdrage, welke de= ibe5tu.urder heeft
.geleverd om tot opheffing van dit conflict te geraken, was, dat hij na een
bespreking met de iwenklgevers de N.V.V.-leden opriep, om als onderkruiper
in de o-verige -bedrijven te .gaan, zonder ook maar enige toezegging te kunnen
doen iben-effende de 2 % -vacantietoeslag.
Het is begrijpelijk, dat het alle1,grootste deel der arlbeiders er niet voor voelde
aan deze verraderlijke 01próep 'Vàn de N.V.V.-ibestuu.rder gehoor te geven en
dat e.ij met kracht de actie voo�etten. Met gevdlg, �l'at op 3 J,un.i. de füm-a 
Kok, op 7 Juni de firma Schulting en op 14 Juni de finna Tolman gediwongen 
waren om de eis der rietlbewerkers in te willigen. 
Hiermee was de actie al reeds voor 80-% gewonnen en zij duurde nu nog 
slechts ibij ell!k:-ele kleine firma's voort. Orp Vrij'dag 17 Juni versdheen ook 
W oudeniberg weer eens in Noordwolde voor een bespreking met d'e werk
gevers, met als resultaat, het op 2-1 J'llm in "!Het Vrije Volik" verscihenen 
artilk:el, dat het aan W ouden'bergs "kraclitdadïge" houding ,te danken was,
dat de 2% werd uitgekeerd. Lat�n wij echter eens veronderstellen, dat 
Woudenberg inderdaad hiervoor heeft "gezorgd", maar rwaarom dan zoveel 
veroohil? Waarom lb.ij d'e ene firma al reeds op 1 Juni en lb.ij de andere 
fir-ma's op 3, 7, 14 en 17 Juni de toezegging, dat de 2% betaald rzal w01•den? 
Het is duidelijk, dat ruj hierop het antwoord schuldig zal moeten iblijven. 
Deze successen zijn •behaa'1d door de eensgezinde houding d'er rietbewerk-ers, 
o::i.danks het verraderlijke optreden van N.V.V . ..Jbestuurders. Het zal de 
rietbewerkers tevens aan.sporen om zich nog hechter aaneen te sluiten, 
zodat zij in staat �uilen zijn om elke aanval oip hun levenspeil af te slaan. 
Zij zullen zich in geen geval laten vangen door !het Z-Oete gefl'l.liit van hen, 
die odk in N-00rdiwolde aohter d'e feiten zijn aangel:open en optraden als 
r-0nselaars. De rietbewerkers hlfüben in dt?Ze actie g&ien wie hun ware
vrienden en IWie hun vijanden zijn. De rietbewerkers ihe!M>en alle reden,
om met zelfvertrO'llwen en zich ibewust van de kracht van hun rzaak de
komende tijd tegemoet te zien.
Eén van onze belangrijkste tak.en hiel'b:ij zal zijn, de eenheid met anders
en ongeorganiseerden tot stand' te ibrengen. 

OP VOOR DE EENHEID! 
A.B.H.M., 
N. Keizersgraeht 61,
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. Naar ,aanleiding van het gestélde in Ui1' nevenvermeld 
schrijven betreffénde het·bedanken voor het lidflaat
schap der E.1.C.-A.D.H�U. door verschillende neTsoneels� 

• ·1eden van de Ramen en Kistenfabriek Gebr .;r .en· J. 't Man
netje te Delft, moge ik U verzoeken lllij hieromtrent
nader te \'lillen doen ililichten. . · · ..

-�

Van C.P.N.-zïjde vaerd er reeds meermalen op geV1ezen 
, . ,.dat het noodzakelijk was dat de partij meer invloed op 

de arbeidersmassa mbest kunnen �toefenen, zodat aen 
partijgenoten vierd aangeraden zich indien mogelijk te 
organiseren ;n het w�y.v., c.N.V. ,of' de·ï('.A.!_3. · 

. ,. 

Alhoewel er geen· spral{e is van een opzet töt liqui
datie, der E. v-.c., valt toch'�op te merken, dat de C .P .N., 
ter verkrijging van grotere invloed op de arbeiaersmas
sa, er naar· �tr�eft· meer invloed' m de zgn. 11Uniebonden°

te verkrijgen. �� · · 
.. 

In verband hiermede zal ik genrne vernemen of het 
door U gemeldé betreffende het beden\:en voor het lid

.maatschap de� D.V.C. door de öetrokken arbeiders, inder
daad slechts is te beschouwen als een zich afkeren van 
deze organisatie o� al of niet principiële persoonlijke 

• redenen, d� wel of hier oogelijk ook sprake is van een
tactische handeling in opdracht �an of. in overleg met de
C.F.Ne·· � , 1o• 

• 

1 
• ..t,1mT' HOOFD v.Ai1' DE DlE NST,

· ).. 

�� namens deze: . • 

I 

Aan de Heer 
c·omd.ssaris vai:L Politie 
te 
DELF.r, 

�t--- ,. 

.• ✓

�- J.G.Crabb�d.am; 
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onderwerp: Loonconflict Rietmeubelindustrie te Noordw61:äe. 

Mede te Uwer informatie heb ik de eer U te berich
ten,dat op Dinsdag j.l.in de Rietmeubelindustrie te 
Noordwolde een staking is uitgebroken,welke ongeveer 
250 man omvat. 

Nadat op 30 en 31 Mei j.l.onderhandelingen waren ge
voerd tussen werkgevers en werknemers,over het toekennen 
van 2 % toeslag over het jaarloon,kon met een groot deel 
der fabrikanten geen overeenstemming worden bereikt. 

- � >J'ne staking staat onder leiding van een zekere N. Co enen, 
J�

( 
,z,.,. 3 ,9<?) voorzitter ven de Algemene Bond van Werkers in de Hout-

._ A industrie en hoofdbestuurder der E.V. c. Tevens treedt als 
, ft�lleider op de heer J.Das,plaatselijk voorzitter der E.v.c •

. �- �- te Noordwolde. --U7)"�) 
� :. �;--kA.. � Genoemde Coenen heeft de werknemers wel niet open-
v--- �--)u..� lijk tot een staking aangezet,doch heeft zeer veel invloe 

o,:'11- .--- gehad op de gang van zaken. 
Het merendeel der stakers is bij de E.v.c.eiangesloten, 

doch zonder goedkeuring van hun hoofdbestuur staken ook 
enkele leden ven het N.v.v.In een drietal fabrieken 
wordt normaal. doorgewerkt,aangezien deze fabrikanten de 
eis van 2 % toeslag hebben ingewilligd. 

Zeer waarschijnlijk is deze staking te beschouwen 
als een verkiezingsstunt van de E.v.c.en de c.P.N.,om 
op die wijze indruk op de kiezers te maken,nu drie van 
de vier raadsleden der gemeente Weststellingwerf hebben 
bedankt voor het raadsliàmäatschap en de c.P.N. 

Met het verloop van de staking zal ik U volledig 
op de hoogte houden •. 

�-
/ 
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In antwoord op Uw schrijven dd.3 Mei 1949,No.59577,Gehe:im 
betreffende het bedanken voor het lidmaatschap der E.V.C. -
A.B.H.M. door verschillende leden van de Ramen en Kistenfa
briek Gebr .J. en J. 't Ma.nnetj e te Delft, bericht verbi.ód ing 
6 het volgende: 

Over deze àangelegenheid is steeds voeling gehouden met de 
verschillende leden van de directie van genoemde fabriek, 
als ook met enige vertrouwde personen onder het lagere per
soneel. Allen zijn echter van mening dat de beda.nkers zich 
bedrmgen gevoelden door het Hoofdbestuur van de E.V.C. en 
dat aan het bedanken geen andEre reden ten grondslag ligt. 

Ook in de toekomst zal steelds voeling gehouden worden 
met diverse personen in dat bedrijf,welke personen volkomen 
vertrouwd kunnen worden en bij verandering in de zienswijze 
zal jezerzijds aan U worden bericht. 

Verbinding 6. 

Aan de Heer Hoofd van 

De �entrale Veilggheidsdienst 

te 

's-Gravenhage 
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Aan: de heer Groepsconunandant Weststellingwerf 
der Rijkspolitie 
te 
W o l v e g a. 

Onderwerp: Staking in de Rietrneubelindustrie. 
te Noordwolde (Fr.) 

1 

-

In vervolg op mijn schrijven dd. 28 Mei 1949, no. 196 en ter 
bevestiging van mijn telefonische mededeling van hedenmiddag 14. 
30 uur, heb ik de eer TT het volgende mede te delen. 

Op Maangag, JO M�i 1949, des voormiddags, werd in de kleiene 
zaal van cafe Oosterhof te Noordwolde een vergadering gehouden 
van de rietmeubelfabrikanten te Noordwolde, tezamen met het beM 
stuur van de plaatselijke afdeling der E.v.a.,afdeling rietbewer
kers. Voorts was hierbij aanwezig dhr.N;èoenen, vo9rzitter van 
de Algemene Bond van Werkers in de Hout en Meubel Industrie, in 
zijn functie als Hoofd-Bestuurder der E.v.a. De plaatselijke gro
te en kleine fabrikanten waren op deze vergadering aanwezig. 

Op deze vergadering werd van de zijde der E.v.a. weer aan de 
orde gesteld de kwestie van uitkering 2% van het jaarloon. Nadat 
hierover geruime tijd van gedachten was gewisseld en geen overeen 
stemming kon worden bereikt, werd van de zijde der werkgevers 
medegedeeld, dat zij zich op het standpunt stelden, datvwanneer 
in de Staatscourant werd bekend gemaakt een bericht van het col
lege van Rijksbemiddelaars, houdende de mededeling, dat zonder 
voorafgaande aanvraag aan de bewerkers in de Hout en Meubelindus 
trie 2% van het jaarloon kon worden uitbetaald, zij (werkgevers) 
bereid waren alsdan in overleg te treden met de werknemers. Enige 
werkgevers verklaaröen ronduit, dat zij niet in staat waren de 
gevraagde 2% te kunnen uitkeren, vanwege slapte in het bedrijf. 
Hierna ging de vergadering uiteen. 

Omstreeks 13 .oo uur van genoemde datum w,erd in zaal Ooster
hof een vergadering gehouden door de werknemers. Hierbij waren 
zowel werknemers, aangesloten bij de E.v.c.,als bij het N.v.v., 
aanwezig, De leiding berustte bij dhr,aoenen, Besloten werd, dat 
aan de werkgevers zou wordeTI medegedeeld, dat van de zijde der 
werknemers werd verlangd hun standpunt in deze aangelegenheid 
te bepalen. Tevens werd besloten, dat het antwoord van de werk
gevers voor 18.00 uur van deze dag bekend moest zijn. Voorts werd 
het voorstel aangenomen om des avonds 18.00 uur weder te verga
deren, 

Om 18.00 uur vergaderden de werknemers opnieuw in zaal Oos
terho:f. Uitvoerig werd de kwestie door dhr. Coenen naar voren ge
bracht, waarbij hij o.m. opmerkte, dat wanneer de werknemers than 
niet bij hun eis volharden zouden, dit loonsverlaging in de toe
komst ten gevolge zou hebben. Mochten de werkgevers evenwel be
sluiten de gevraagde� niet uitte betalen, dan was het woord aan 
de arbe1ders. Tot staking werd door dhr. Coenen niet openlijk 
aan-gespoord, maar zijn bedoelingen waren in deze duidelijk. Op 
deze vergadering waren ongeveer 160 personen aanwezig, waarvan 
het overgrote deel leden waren der E.v.c.,hoewel ook enige leden 
van N.v.v.van de zijde van één der werknemeTs werd het voorstel 
gedaan om bij de weigerende houding van de werkgevers het werk in 

-de f abriekem-
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de fabrieken neer te leggen en dit voorstel in stemming te bren
gen. Dit voorstel werd zonder stemmin� aangenomen, waarna door de 
aanwezigen gestemd werd (schriftelijk) over al of niet staken. 
]J...,9-aanwezigen brachten hun stem uit, waarvan 110 stemden voor 
staking, 6 tegen staking en 3 blanco. Besloten v1erd, nog dezelfáe 
avond aan de werkgevers te berichten, dat van hen verwacht werd 
voor 12.00 uur van de volgende dag (31 Mei 1949) aan de werkne
mers mede te delen, of zij bereid waren de 2% uit te keren, al 
dan niet.zo niet, dan zou het werk om 13.30 uur niet weder worder 
hervat. Verder werd besloten om op 31 Mei 1949 om 13.30 uur wede! 
te Ve!gaderen in café Oosterhof om het eventuele antwoord van de 
werkgevers te besprek�n. 

In de loop van de avond 30 Mei 1949 werd het resultaat van 
laatst genoemde vergadering aan de werkgevers medegedeeld. Op 
31 Mei 1949 des morgens gingen en kwamen de werknemers rustig 
naar en van hun werk. 

In de loop vande morgen 31 Mei 1949 werd door de werkgevers 
telefonisch met elkander contact opgenomen en afgesproken om 14.c 
uur weder bij elkaar te komen in de zaal OosteThof. 

Om 13.00 uur vergaderden de werknemers in deze zaal en was 
derhalve het antwoord van de werkgevers op dat tijdstip nog niet 
bekend. De vergadering beschouwde dit als een weigering van de 
werkgevers om het gevraagde te verlenen. De aanwezigen (plm. 250 
werknemers.) besloten daarop hedenmiddag het werk neer te leggen. 
Tevens werd de eis gesteld, dat - mochten de werkgevers in de loc 
van de middag alsnog besluiten tot het uitbetalen van de 2% - zij 
van de werkgevers verlangden, dat deze door ben niet gewerkte ure 
toch zouden worden uitbetaald. De vergadering, welke onder leidi� 
stond van dhr. Coenen, had een rustig verlibop. Na afloop van deze 
vergadering gingen de werknemers rustig naar huis. Betogingen of 
demonstraties hadden niet plaats. 

Om 14.00 uur ver�aderden de werkgevers in zaal Oosterhof 
Er werd besloten de 2% niet aan de arbeiders uit te betalen. Ter 
vergadering waren de grote f abrikanten aanwezig, l_§smede enige 
kleine fabrikanten, doch van de laat ste categorie ontbraken enkel 
Het besluit werd met algemene stemmen genomen. 

Om 18.00 uur vergaderKden de werknemers weer in zaal Ooster
hof. Men kreeg toen kennis van het besluit van de werkgevers.Dhr. 
Coenen, die ook van deze vergadering de leiding had, vroeg de 
vergadering, of zij bereid was de staking voort te zetten. Degene 
die bereid waren om weer aan het werk te gaan, konden dit kenbaar 
maken bij wijze van hand op steken. Niemand van de ruim 200 aan
wezigen deed zulks, zodat besloten werd de staking voort te zett 
Getracht zal worden de werkwillige arbeiders te bewegen het werk 
alsnog neer te leggen. Een stakingsco_!!Lm.i§sie werd in hetleven ge 
roepen, welke het uitzetten van posten zal regelen. Ook deze ver 
gadering had een orden telijk verloop. 

Voorts merk ik het volgende op. De staking van hedenmiddag 
moet beschouwd worden als een pro�e13t-�taking, aangezien het de 
bedoeling van de werknemers was om de om 14 .oo uur gehouden ver ... 
gadering van de werkgeve�s te beinvloeden. Als zodanig wordt zij 
dan ook door de werkgevers aangemerkt. Indien de staking morgen 
wordt voortgezet, wordt zij door de werkgevers als officieel er
kend. De staking wordt geleid door de plaatselijke àrëreling van 
Ë.�c. onder auspiciën van de landelijke E.v.c., verpersoonlijk 
de dhr. Coenen en door het bestuur van de plaatselij�� Rxtx�.af 
deling van het �.v:--Laätst genoemd bêstuur handelt in deze bu· 
ten verantwoordelijkheid van het landelijke N.v.v. Onder de sta 
kers bevinden zich ook ongeorganiseerden ( oud leden E. V .c.) wel 
de moed missen de arbeid voort te zetten. De staking omvat onge 
veer 250 personen (werknemers) en nagenoeg alle rietmeubelfabri 
ken,u�zonderd de firma Robé, A. Ekhardt, L. van Nieuwenhoven 
enige kleiene patroons met l à 2 man personeel• Genoemde firm 
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uitgezonderd L. van Nieuwenhoven, staan op het standpunt de ge
v raagde � niet uit te betalen. Tot dusver is van een gespannen 
toelttand tussen werknemers en werkgevers in het openbaar niets ge
bleken, doordat ongerelgdheden en molestaties niet voorkwamen. 

Door d9 werkgevers zal op 1 Juni 1949 weer worden vergaderd om 
schriftelijk vast te leggen in hoeverre hun solidariteit zal strek
ken, zulks met het oog op het aannemen van stakers, uitbetaling 
van lonen, enz. Eventueel zullen de werkgevers een geldsom storten 
om dit te waarborgen. 

De stakers hebben een week voor de staking uitgezocht, waarin 
de meeste werkgeverstalrijke orders moeten uitvoeren met het oog 
op de komende feestdagen. Men spreekt in het rietmeubelbedrijf van 
de week voor Pinksteren als de seizoen-week. 

De §Qil in deze staking is dhr. Coen��· Deze persoon probeert 
op allerhande manieren zijn doel te bereiken. Aanvankelijk probeer
de hij de fabrikanten tegen elkaar uit te spelen door bijv. te zeg
gen tegen fabrikant A dat fabrikant B. de 2% wel zou uit betalen. 
Bij nader onderzoek bleek dan dat hiervan in het geheel geen spra
ke was. Enige fabrikanten hebben hem nu verboden hun f abriekster
reinen tebetreden. Ook de plaatselijke voorzitter van de E.v.a., 
dhr. Jan Da� is ze�r actief, doch op de vergaderingen heeft hij 
slechts weinig te zeggen. Dhr. Coenen doet het woord. 

Do�r mij zijn de volgende maatregelen genomen in het belang 
van de openbare orde en veiligheid. 

Met ingang van l Juni 1949, zullen evenals vandaag, de pa
trouilles bestaan uit 2 hoofden. In de surveillance zullen speciaal 
worden opgenomen de fabrieken, waar alsnog gewerkt zal worden, ten
einde te voorkomen dat werkwilligen door stakers zullen worden ge
molesteerd. Mochten dergelijke gevallen zich voordoen, dan zal 
hiertegen krachtdadig worden opgetreden. Het personeel dezer ?ost 
is zodanig door mij geinstrueerd; doch voorop dient te worden ge
steld, dat met de meeste tact te werk moet worden gegaan. 

De stemming van de werknemers is op dit moment zodanig, dat 
het mij wil voorkomen, dat buitensporigheden niet zijn te verwacht 
zodat versterking van personeei dezer Post voor alsnog niet nood
zakelijk is. Mochten zich eventueel ongeregeldheden voordoen, dan 
zullen deze U onmiddellijk telefonisch ter kennis worden gebracht. 

�e Opperwachtmeester, 
Postcommandant, 
w.g. B. StDrnebrink.

Voor eensluidend afschrift, 
De Adj.- Gr.-Co��and� 

A.Ku7�
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Gewest Groningen der Lijkspoli tie. Noordwolde, 21 Juni 1·;;149. 
Groep \,eststellingwerf'. 1.13/'lj No.704 

Post Noordwolde Tel.13 
Noo2JO 

A F S C H R I F T. 

Aan : de Heer Groepscommandant . eststellingwerf 
der Rijkspolitie· te 
v, 0 L VE G A. �; l;,3 1/ > r 

/ jn 
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Onderwerp: O�heffing staking Rietmeubelindustrie 
té Noordwolde Fr. 

Ten vervolge op mijn schrijven d.d.28 l�ei 1949 No.196 en 
mijn schrijven d.d.Jl Mei 1949 No.206, met betrekking tot de 
staking in de Rietmeubelindustrie te Noordwolde,heb ik de eer

U het volgende mede te delen: 
11 Met ingang van Maandag 20 Juni l949 kan genoemde staking 
als opgeheven worden beschouwd.Dit is een gevolg van het feit, 
dat net overgrote deel der stakers de werkzaamheden in de fa
brieken hebbenn"ervat.Zij heooen dit gedaan, naar aanleiding 
van de groot-fabrikanten verklaring tegenover hun personeel, 
dat, indien de werkzaamheoen door hen werden hervat, de mogelijk 
heid niet werd uitgesl!ten, dat de 2 % gratificatie alsnog zou 
worden gegaranàeerd •• Zij stelden echter de eis, dat het werk 
vooraf moest wo.rden hervat. Een groot deèl aer stakers heeft 
hieraan gehoor gegeven en hervatte het werk successievelijk in 
de week van 13 tot en met 18 Juni 1949. 

Tot hen, die de arbeid nog niet hadden he�vat, tleden de 
fabrikanten op Zaterdag 18 Juni 1949 een oproep uit.gann, om met 
i.ogang van Maandag 20 Juni 1949 het werk te hervatten.Mochten 
zij hieraan geen gehoor geven, dan zouden zij door de fabrikant 
onherroepe�ijk worden ontslagen.Een gedeelte he�ft daarop met 
ingang van f.1aandag 20 Juni 1949 de werkZaamheaen hervat, doch 
enkelen, ongeve�r 30 à 35 werknemers, hebben zulks niet gedaan. 
Deze arbeiders zijn nu metterdaad ontslagen. Dat zulks mogelijk 
was, zonder in strijd te hamelen met de desbetref':f'ende wette
lijke bepalingen omtrent ontslag aan werknemers, vond zijn 
oorzaak in het feit,dat de zgn. protest-staking oy Dinsdagmid
dag 31 �ei 1949 als ongemotiveerd door de Directeur van het 
Ge, estelijk A1·beiclsbureau te Wolvega \Verd aangemerkt

, 
dan.r de

toestemming van het College van .c'ijksbemiddelaars tot. uitkering 
van de 2 % gratificatie op genoemde datum aan ae werkgevers 
niet officieel bekend was. De kleine fabrikanten kunnen boven
dien voor ohtslag aanvoeren : slapte in het bedrijf. 

Enkele van de ontslagen -arbeiders verklai:irden ronduit, 
dat zij liever in de D o U.�. gingen werken, aan in de Aietmeubel
industrie. 

Door ae heer N.Coenen, voorzitter van de Algemene Bond 
van; erkers in de Hout en Meubelindustrie, leider van de staking 
te ��oordwolde, tezamen met de plaatselijke voorzitter der 
E. V.C oJan Das, v,ierd nog e~n bespreking met de i:,erkgevers gehou
den, tenein:ie deze te bewegen de· onts1agen arbeiC.:.ers weder in
dienst te nemen.Unaniem hebben de fabrikanten dit verzoek van
de hand gewezen, zodat de ontslagen arbeiders thans als werk
lozen zijn aan te merken"

Tijdens de staking werden de werkwil.ligen nimm.el' thuie-, ge 
bracht en ook niet in hun v1erk belemmerd.De staking haö een rus-
tië verloop. . 

Voorts zij opgeme,rkt, dat de beer Woudenberg, Hoofdbe
stuurder oer N.v.v., zich persoonlijk op äe hoogte van deze sta
kin,s heeft gestel.d.In een daarvoor belegàe vergaaering van het 
i,... v. V. het:ft hij de •. leden aangemaand het werk �;eer te herva'tten 



Hij verklaQrde, dat het N.VoV.-bestuur de staking als onrecht
matig aanmerkte en het N.V.V.zich mitsdien niet achter de 
stakers stelde.De aangesloten werknemers bij het N.V.V.hebben 
daarop het werk spoedig hervat. 

�oG.de Opperwachtmeester, 

H.Stornebrink. 
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Woensdag 21 September 1949 bak bij �e N. v. Houthandel "KUNST" aan h�t �ems�:a:i��ng
l 

ui
�eGroilJ.llgen. De stakhig omvatte �20 personen van het tota.J 2man perso�eel. Aan de stakende arbeiders ia diezeltde de.g
5 

door de firma "KUNST" per aangetel&.de brief een ontsl briet
�

ezonden. 5 VW2 de stakende arbeiders hebben op de av:d vanl September 1949 � de directie van de firma "KUNST" verzocht om weer te werk worden gesteld. Han is medegedeeld dathun verzoek door de directie in beraad zal worden gehoud�n De st�ende arbeiders zijn bij verschillende bonden aaogesloten, bi�_de E.v.c; de Christelijke Bond, de Katholieke Bo�d en b1J het.�.v.v •• De voorman en ophitser bij de 
�AL ,::akers is der thans b1J "KUNST" ontslagen arbeider: �v,.-2 K ohael SOHUITEN, geboren te Bazel{Zwitserland) November 
� i908,_wonende.te Groningen, Coehoornsingel No. �9. In 1947 

' 
was �J geabonneerd op "De Waarheid". Men meent te weten dat �1j_a.ls marinier betr.pkken is geweest bij "

D
e Ze.ven•

., Frovinciënti. • 
A Sinds het vorig jaar Augustus 1948 h;erst er onder 

een gedeelte van het personeel van de firma "KUNST" enige 
ontev;-ede�eid, omdat zij meer wilden verdienen. Als afge
vaardigde is vorengenoemde somn:TEN met de directie van 
"KUNST" een paar maal in discusie getreden. Hem is toen 
medegedeeld, dat hij zich met die kWestie moest wenden tot 
de Uniebondsbestuurders. 

Op en omstreeks zaterdag 17 September 1949 zijn er 
bij de woningen van houtwerkers in Groningen pam!letten be
zorgd waarin de nettowinsten van de firma ''KUNb'Tn worden ver
meld, het loon van de gemiddelde arbeider en het�bedrag dat 
de tirma aan ieder arbeider verdient. Tevens wordt er in ge• 
e.dvileerd om vast te houden aan de eis van 10% loonsverho• 
giag met �erugwerkende kracht ingaande 15 Februari 1949. on
deraan het pamflet staat met drukletters vermeld "Hoofdbe
stuur A.B.H.M. {dit is een bij de E.v.c. a,µigesloten bond 
van werkers in de hout- en meubelindustrie) Nieuwe Keizers-
gra�ht 61/l - Amsterdam-c. Telefoon 58151" 

Op 21 September 194!1 te omstreeks 9 uur, werd de 
directie van de firma "KUNST", door Schuiten, voornoemd, 
een schrijven overhandigd me� de volgende inhoud: 

11Het personeel van de firma "KUNST" in verge.dering bij
een op Maandag 19 September en Dinsdag 20 September, stellen 
de volgende eisen: 
10% loonsverhoging 
10% Frestatietoeslag van terugwerkende 
ari 19'49, . 

Dringt er bij de Directie op aan, dat zij Woensdagmiddag 
21 September uitsluitsel wil hebben. 

waarop zij zich opnieuw zullen beraden," 
Op Woensdag 21 September 1949 te 14 uur heeft de 

Directie van de firma "KUNST" het personeel samen laten 
komen en in verband met.voreaver.inelde ultimatum aan het per
soneel medegedeeld, dat degene die wilde werken voor het 
vastgestelde loontarief aan zijn werk kon gaan en degene 
die dat niet wilde werd verzocht het terrein te verlaten. 

Aan de werkers werd een k:Wartier bedenktijd gegeven. 20 per-

�weigerden om te ge.an werken, zij bleven op het terrein 

rondzwerven. Te 14.30 uur op die dag heett de directie
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de sta.kers van het terrein laten verwijderen door de politie, 
wel.lee verwijdering een ordelijk verloop had. De E.V.C.-boofd
bestuurdfl." KOENE uit Amsterdam beeft zich reeds enige dagen 
in de omgeving van het terrein van de firma. ''KUNST" opgelloude 

De Uniebonden staan niet aohter de�sta.ke�s. Uit 
het door de I.D. ingesteld onderzoek is komen vast te staan, 
dat het hier een wilde staking betreft, onder aanvoering van 
de commu.nist SCHUITEN, vorengenoemd, Volgens de laatste be
riafiten zal de E.V.o, ook actie gaan voeren bij de overige 
houtza.ken te Groningen, Delfzijl en Windeweer, De Directies 
van de versohillende houtzaken zijn door de I.D. gewaarschuwd, 

De directie van de firme. "KUNST" is van mening, 
dat de staking over enige dagen zal.�verlopen. In overleg met 
de I,D, heeft de directie de nodige beveligingsmaatregelen 
genomen, Einde, - - - - - - - - - - - - - - - - -
�-� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 September 1949, 
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In aans:lmi ting .op het r,E!,�i)ort van de 
I.D. Groningen, No.543' , d.d. 22 Septemb�I\..u.949, aan-•
gaande een staking bij de N.V. houthand'e i-'"ID.ll'H3·t.n. aan
het Eemskanaal te Groningen, kan nog het volgende worden
vermeld :

Vrijwel terstond nadat de stakers bun 
ontslagbrief hadden ontvangen hebben 5 van de stakers 
zich tot de Directie gewend met het verzoek het werk 
te mogen hervatten. De Directie, die dat verzoek aanvanke 
lijk in beraad heeft gehouden, heeft later deze 5 perso
nen weer aangenomen. Later zijn nog twee stakers in 
overleg met de I.D. teruggenomen. Het stakingscomite, 
onder leiding van de reeds eerder genoemde Michael 
Schuiten.was hierover erg vertoornd. In de voormiddag van 
zaterdag l 0otober hadden de stakers de Directie laten 
weten dat dien middag, na afloop der werkzaamheden, 600 
arbeiders uit de stad aan het Eemskanaal zouden demon
streren en de� werk.willigen moeilijkheden zouden 
bezorgen. Tegen omstreeks 12 uux kwamen enkele tientallen 
arbeiders opdagen, .doch toen zij zagen dat een grote 
politiemacht in de omgeving was opgesteld.trokken zij af. 
Enige dagen later is door de stakingsleiding aan de 
Directie medegedeeld, dat de actie door hen verloren was 
en de uitgesloten stàkers elders werk- zouden zoeken. 

Een gedeelte van hea is dat gelukt 
terwijl de anderen nog trachten werk te vinden. 

Tot op heden is alles rustig gebleven 
zodat aangenomen kan worden, dat thans het conflict 
beeindigd is. 

Voor de zoveelste maal heeft de E.V.C. 
hier weer een verlies te boeken. - - - - - - - - - - - -

Groningen, io 0otober 1949 • 



D E S T A K I N G B I J V.D.BTJR G. 

Bjj v .d� Burg en Zoon� vaten-• en k:.stenfabrielc te Vlaardingen duurt de 
stakin6 voor de 5% loonsverhoging voort ... 

Dit is nodig
f 

omdat, toen de loonsverhoging van 5% door het College 
van Rijksbemiddelaars bindend was verklaard, de grondlo�en dus met 5% 
werden verhoogd, v�d 0 furg in navolging van vele andere firma 1 s deze 5% 
van de toeslagen af ging houden •. 

WAT HIJ DE ARBEIDERS IN DE ENE ZAK STOPTE� HAALDE HIJ UIT DB ANDERE 
WlmR VANDAAN. 

Maar voordien hadden de arbeiders in Maart v2.n het vorig jaa:;.• reedo 
een verlaging van 10% van hun tl�cslagon moeten slj_kken c v �d z Burg deed 
dus niets andern, dan, zoals een arbeider opmerkte, steeà.s maar aan c10 
toe slagen klauwen, 

De Unie-organisaties, in het bijzonder het N.V. V., juichten deze loon
politiek toe, en verdedigden haar door dik en dun, 

• Zwarte lonen waren uit den boze en niet in het belang van de gemeen
schap, werd door hun gezegd�

• 

De arbeiders wisten, en wete:1 nu nog beter 
1 dat er maar êên groep is,

die van deze z,g� gemeenochaps-politiek profiteert 9 
en ê.at �ijn v,d

Burg en zijn vrienden, de onderncmerso

Steeds duidelijker wo:rdt het, dat de regering niüt de belangen der
arbeiders, maar die van de ondo�� behartigt.

Vandaar dat de arbeiders van v,d.Burg, die voor het overgrote deel in
de Uniebonden zijn georganiseerd 1 steeds scherper van hun bestn:,.r gin
gen eisen, dat aan deze willekeur, waarvan steeds de arbeidero het
slachtoffer zijn

1 
een einde werd :geme.akt·;,;,

Zij eisten een onmiddellijke verhoging van de werkelijke lonen met ·5%,.
en legden.toen door onderhandelingen de zaak op de lange baan dreigde
te komen. voor deze eis het werk .Jl�.E.·

Opnieuw is hie:çmede bevestigd, dat, wat door de E.v.a. steeds is Bezega.,
werkelijkheid. is, n.L, dat de onrust en strijdbaarheid van de arbeiders
in de Uniebonden steeds grotere vormen gaat aannemen, en zj_ch gaat
uiten in verzet tegen de ondernemers, in een taaie striJd voor verhoging
van hun lonen, opdat �ij in staat zijn, hun gezin van het allernodigste
te kunnen voorzien.

Het hoofdbestuur van de A.B.H.M., aangesloten bij de E�V.C. juicht deze
ontwikkeling van ganser harte toe� Bewezen wordt opnieuw r dat de m.·bei
ders in de hout- en mcubileringindustrie nic·ü vergeten :Jijn, wat voor
een rol de Vakorganisaties hebben te vervullen, Dat zij hun organisaties
strijdorganen willen laten zijn ten dienste van de arbeiders, en geen
organen, die de verbroedering tussen de ondernemers en cle aroeidcrs tut
stand moeten brengen�

GEEN ORGANEN VAN KLASSE-VREDE
1 

MAAR VAN KLASSE-STB.IJD.

Want de 1?el_�q.�r ondernemer�. kan NOOIT _gelijk zj,j.!]._a..ê:.J'.l het belang_ a.or
arbeiders.
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Het belang der ondernemers, en z.ij worden hierin gesteund door de rege
ring, is nu eenmaal,ten koste van het geluk der arbeiders, zoveel 
mogelijk winst uit de ar.beiders te zuigene 

Maar de arbeiders van v.d.Burg hebben de eerste stappen ondernomen, om 
hieraan een einde te maken, 

Hun strijd moet niet alleen met belangstelling worden gade geslagen. 

NEEN! 

I:lli moet worden ondersteund door alle arbeiders 

De arbeiders b.ij v. d" Burg moeten weten, dat z.ij niet alleen staan in de 
str.ijd, maar als een deel van de werkers in de hout- en meubilering
industrie, die het moe wordeti, voor steeds lagere lonen, harder te 
moeten Werken, terwijl het resultaat van hun arbeid a.an grote winsten, 
straaljagers en bommenwerpers wordt weggegooide ,e 
Daarom roept de A.B.H.M. alle arbeiders in de hout- en meubileringin
dustrie op, (ie stakers te steunen, door ook in hun bedr.ijven de eis 

an verhoging der lonen aan de orde te stellen en hieTvoor de strtjü 
e gaan aanbinden e 

STEUNT DE STAKERS lf l 

VOOR DE DIRECTE UITBETALING- VAN DE EJJlRSTE VIJF PROCENT, DAAR WAAR DIE 
NO NIET IS UITBETAALD !!l

VERDERE STRIJD VOOR DE TWEEDE VIJF PROCENT ! Il 

TEGEN DE AANVALL�N OP DE TOESLAGEN!!! 

Hoofdbestuur Algemene Bond van 
Werkers in de Hout- en Meubi- ..• leringindustrie. 
Pr-insengracht 739, Amsterdam. 
Telefoon 33784,
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AAN· DE· ARBEIDERS WERKZAAM BIJ· G� v .BURG�· 
-------------------------....... -----�-----

MAKKERS, 

Gisteren namen jullie het besluit om het werk te 

hervatten. 

Doch jullie verbonden hieraan de voorwaf;rde dat .• a;s bij de 

b,esprekingen die heden in Utrecht worden gehouden, 

de werkgevers�\ de gestelde eisen zouden inwilligen 

door jullie onmiddelijk het werk opnieuw zou worden 

neergelegdo 

Wij willen jullie er met de groot�ogelijke klem 

vo.or waarschuwen om di 't genomen besluit niet los te laten. 

vd.Bttrg den.iq,als ze eenmaal in het bedrijf weer aan 
..L 

het werk zijn,zullen wij wel weer zien. 
,.....1 

,.·, 

Dg groot�ogelijke waakzaàillheid• is hier· geboden·_. 
-----------------�-----------------------------

Zaterdag toen jullie in 13taking gingen was het een 

staking van jullie zel.f,dit moet zo blijven tot dat de 

overwinning behaald is_,, 

Door een krachtige strijdbare houding moet er voor

gezorgd worden,dat niet opnieuw door eindeloze onderhandelingen 
-, 

de loonsverhoging op de lange baan word geschoven, 

ne·strijd gaat door,tot dat de overwinning bèhàald•is. 
- ----•·•-- ••vo1 ____________ - ---- - ------ --- --- --- ------------

Alg.bond werkers in de-hout en 
meubelerings industrie' ' ' 

Aa.ngeloten bij de 1 E. v.o.



ARBEIDERS BIJ c.v.d.BURG STAKEN VOOR 5%--LOONSVERHCXHN'G. 

Aan de. uwonerG vaa Vlaardingen 

Zoals tr bekend zal zijn, logèen Zater�egmorgen Je arbeiders bij v.d.nurg&zon�n 
het werk neer. . 
D-eze arbeiderca staken omdat zij ondanks de Vü,,rtdurende }:':ijsstijgingen,
nog steeds de 5&-loonsverhoging7die in v�l� andere hedrijven wel is uitbetaAla, 
NJET sekregen hepbeµ! ! ! ! 
Daarbij Komt n0g,dat verleden jaar :·ij v "d .Burg een LOONSVERIAGING v:an 10� 

.rd door�ev•:lerd. 

�delöze onderhandeling�n tuusen dire<;tie en vak<,rganisatie's leverden geen 
cn��el resultaa2 c,p,, 
��-�!����-��-���-���-Ql.3_���-��-����!����-�4��-�!-�������§����-9� 
VERBETERING_IN DE TCESTAND VOCR HQN_G&�INNEN_'ill BREN<EN 0 

fht behoeft geen nadere uitleg 
9 

dat als àe arteiders gedwopecn het werk 
neerleggen, dit van hen finanriele 0ffers eist o 

Zij zijn in dit geval aangewezen cp àe steun van hun bonden en die der �evolki�. 
I 

Vandaar dat een aantal inwone1·e c,i'!·cct :.:,.adat zij hoc.raen1da� de ar'::ieiders. in 
strijd waren gegaan

9
het plano:.1 deze arhe:i.dcrs te ondersteunen opvatte. 

DAARCX!i VCRMJ'E ZIJ EE.:N PLAA'FSEJ;LIJK co��. TER -'."NDERSTJïr.UNING VAN DEI: ST·AKERS; 

Dit comite �al äe on.de:rsteuninr,sactie ter har.u nemen en _g�lJ inzamelen om 
zodoende de arbeiders te helpen öe ovei:-winning t..::: ':.ehalen. 
Het zal geen twijfel leider: of öok U w:.lt helpen! ! l 

_ Onze _plicht ir: �e-z,e staking_� versterken <low.· ér voor te zç,rgen
G�-�trijd tot de overwinning kunnei.1 vo"irtzeti��q 

�at de stakers 

• PIAAT'S&LIJI<ffi. ONDERSTE:UNHKiSC'·oMITE, RCZPr DE BEVOLKING :JP C\M ClP.:DE LIJSTEN T'E
. . ... 

TE;l{ENIG,N Dm WÓRDE N AANGE';B CDE:N KN ZQ) CE!'Ki)E TE, WAlIBN ,n AT DE ST'RI J.D MET DE

OVERWINNING-• W�RL'.!: T,,EKR OCN) l!ll!ll!l

EÉT C:-MITB :
G�ZWART 1. A. H(Y.GTI'JLINGENt R. HiroKstoor t 

Mev;c"M.SMIT�v1d,V�T
_, 

Meyr. VLJETsrRA 

. ' \ 

.. 
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Ik heb de eer U het volgende te berichfen: 
Op Zaterdag 3 Juni 1950 is een wilde staking 

uitgebroken bij de firma C. van der Burg en Zonen 
Stoomkuiperij en Kistenfabriek alhier. Het personeel 
van de kisten.fabriek legde te 07,30 uur het werk neer 
terwijl het personeel van de kuiperij te 08,30 uur 

'

in staking ging. In toteal betrof het hier 150 
arbeiders. 

De oorzaak van het conflict is in het kort 
als volgt: 

Van der Burg betaalde in 1949 aa�1 d e  ongeschoolde 
arbeiders f O, 72 per uur uit, verr11eerderd met 15% 
prestatietoeslag. Met -ingang van 1 J aHuari 1950 
heeft hij overeenkomstig de r�chtlijnen van de Regerinr 
het uurloon met 5% vergoogd, doch tegelijkertijd ver
minderde hij de toeslag met 5;. Verschillende confe
r�nties tussen de vertegenwoordigers der vakbeweging 
en Van der Burg liénen op nie�8 uit. 

Op Ylo nsdag 31 111ei 1950 verg� derden eniee hoofd
bestuurders der Uniebonden met verschillende vertrou
wensmensen en kernl�den uit het bedrijf. Door ,,n 
der bestuuräers werd toen VJOrgesteld 01:1 aan Van der 
:Burg een ultimatum te stellen. De vertrouwensmensen 
en kernlieden ontraadden dit, omdat zij van mening 
waren dat een dergelijk ultimatum geen succes zou 
hebben en zij het personeel niet tot staking bereid 
achtten. 

• l 

De personeelsleden onderling hebben ove� deze 
kwestie in het bedrijf nog wat doorgepraat en het 
gevolg was dat bovengenoemde staking uitbrak. De 
Uniebonden hebben, toen het zover was, zich achver de 
stakers gesch�ard. 

Pogingen van de Unie.bestuurders om met Van der 
Bu-rg te spreken, faalden daar deze niet eerder tot, 
praten bereid was, dan wann"er het werk weer hervat 
was. De Smciale coc,missie var/de hout- en emballage 
industrie aan wie Van der :Burg verzocht om met de 
vertegenwoordif·ers der U tie-bonden in ovérleg te 
treden, was evenmin tot ondPrhannelen bereid zolpng 
de staking voortduurde. De stakers vergaderden op 
Donderdag 8 Juni en besloten het werk op Vrijdag 9 
Juni normaa� te bPrvatten in afwachting van de besprek 
kingen welke o-p Vrijdag 9 Juni zou.den worden gehouden. 
Zouden deze besprekingen gen resultant opleveren, 
dan was men voornemens om aan Van der Burg. op Zaterdag 
10 Jt).lli een ul titn.atum te st,ellen. 

Nadat partijen op Vrijdag 9 Juni nog niet tot 
overeenstemming v,aren gekomen, heeft Van der Burg 
op Zaterdag 10 Jllni aan de eisen van de stakers toege
geren, w�armede net conflict beëindi�d was. 



De staking heeft een zeer �urtig verloo, �ehed. 
Slechts zes arbeiders zijn Pan h�t werk gebleven. 
Deze werkwil igen zijn ec11ter niet 1 stig geYallen. 

De E.V.C. drPagt aan deze staking geen schuld. 
Toen deze echter uitgebroken was, heeft zich direct 
een stakin scomité gevormd. Dit comité heeft ter
stond een manifest verspreid. (Een exemplaar daarvan 
g?et hierbij) 

Toen de staking enige dagen oud uas, werf een 
pamflet verspreid vanwege het Hoofdbestu1..r van de 
.Algsmene Bond van Werkers in de HoutT en r.1eubelin
dustrie. (Een exemplPar daarvan gaat eveneens 
hierbij) 

Nadat de stekers op Donderdag 8 Juni besloten 
hedden om het verk te herv<>tten, in afwachting van 
de besprekingen, was de E.V.C. terst"nd met een 
pamflet gereed om defarbeiders tot waakzaamheid aan 
te sporgen. Alle pogtngen van de E.V.C. om in het 
confli�t enige rol van betekenis te spelen zijn 
volkomen mislukt. De stakers, me·t uitzondering �i 
twee hunner die in het stakingscomité zitting he- en, 
negeerden de E.V. C. propagandisten volkomen. }.!.

De vol ·ende personen hadden in het stakingscomité 
zitting: 

� JII LES DE Z ifA T, geboren te Maassluis, 2 lJecember 
1916, van beroep fabrieksarbeider, wonende lHcolaas 
Beetsstr2at 27 alhier; (lid van de E.V.C.) 

l SACHARIAS VAN HCOGTEIJLINGEN, geooren te Vlrardingen,
17 111ei 1922 vau beroep machinaal-houtbewerker�wor.1.ende 2e Liesveldsteeg 5 alhier (lid E.V.C.J

j REIND�RT JACOB VA1 HUUKSLOOT, geboren te Rotterdam, 
15 Öctober 1913, van beroep meta:übewerlrnr, wonende 
'lR.uijtenburghstreat 25 alhier (s-ec-cetaris van de 
plaatselijke aideling E.V.C.-metaal) 

X J iv . .AA .TJE V.AN D:SR VAART, geboren te Vlaa1?dingen, 26 
Jan- ari 1917, zonder beroep eohvcenote van Adriaan 
Smit, wonende Patriro.oniumdwarsstr..,et EX 6 alhier 
(oprichtster van de afd. Vl:ardingen der Led Vrouwen-

il beveging en propagandiste van de C.P.l,.) 
;'\, j !LAJ:UA CATHARINA VA1-. VLI�T, geboren te Schied-am, -

11 Augustus 1914, zonder beroep echtgenote van � 
Gerrit Vlietstra, wonende Händelstr::>a.t ·45 alhier. 
(Oprichtster van de afd. Vlaardingen der hed. 
Vrouwenbeweging en lid v n de C.P.N).-

einde. 
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TAKE AN 
VAN DE BOUWVAKARBEID S OP DE HOOGOVENS Prijs 10 f'ent 

s t r ii d , d u u r t 
' 

De VOO rt 
VANAF 29 Augustus staan wij bouwvaka�beiders bij Boel�en Van Eeste-

ren in IJmuiden in de strijd tegen het onrechtmatig 011tsfpg ván 85 van 
onze kameraden. De strijd wordt met grote hardnekki�eid gevoerd. 
Boele en Van Eesteren, tezamen met de directie van de Ho�ovens en de 
Uniebestuurders, doen de meest wanh.opige pogingen oni'\rJe gegroeide 
eenheid te breken. 
Bun pogingen zijn mislukt en de staking staat sterker. dan, oloit te vorén,
zij heeft zich uitgebreid en de vooruitzichten _op een volled ge overwin
ning zijn ten volle aanwezig. 

NADAT de pogingen der Uniebe-
stuurders om op de stakersverga

deringen defaitisme onder de stakers 
te zaaien was mislukt, nadat een po
ging om de stakende Unieleden van 
de overige stakers te scheiden was 
afgestuit op de .krachtige houding van 
deze;! kameraden, volgden andere po
gingen om de strijd te breken. 
Met medewerking van een Haagse 
staker slaagden zij er ,,ÏFl een 20-tal 
Unieleden te bewegen het werk op 
Maandag 10 September te hervatten. 
In de mening, dat AU lhet stakersfront 
voldoende was verzwakt, stuurden zij 
op diezelfde avond laat aan alle sta
kers een telegram, waarin hen werd 
gelast op straffe van ontslag het 
werk op Dinsdag 11 September te 
hervatten. 

Indien de stakers gevolg hadden 
gegeven aan deze sommatie, had 
dit betekent, dat zij zich onvoor
waa�delijk hadden onderworpen 
aan de wil an Boele en Van 
Eesteren, dat zij zich aan de ge
nade hadden overgeleverd. 

Alhoewel een aantal stakers in ver
warring raakte en aan het werk ging, 
volgde de overgrote meerderheid de 
parolen van de stakingsleiding en 
verschenen op de vergadering, die 
diezelfde dag was vastgelegd. 

. Omdat reeds de toezegging was ver
kregen, dat 41 der ontslagenen onge
daan zouden worden gemaakt en om 
de eenheid van alle arbeiders te her
stellen, besloten de stakers het 
werk op Woensdag 12 September te 
hervatten. 

Met bthulp van een legertje po
litieagenten werd ons de toegang 
geweigerd. - Wij waren uitge,I. 
sloten -

e
'" �"f> -

richten voor de smerige 'ftan:;ii �-an
de baas, zij weigerden hmikameraden 

,!,,, het brood uit de mond tf;! stelen en 
namen hun plaats naast de stakende 
kameraden w�r in. . . \. De overige bouwvakarbeiqers op en 
rond het Hoogoventerrein, begrijpen
de van welk een ontzaggelijke bete-· 
kenis deze strijd voor hel\

.,, 
all�n is, 

· nu het spook der werkl9os�èid steeds 
nader komt, besloten han�elend op 
te treden. Op hetzeifde terr�in we�k� 
zaam, stelden op diezelfde ochtend de 
arbeiders bij Nelis en van Dijk, bij 
de Koning en bij de havenwerken aan 
de bouwdirectie op het terrein de eis: 
Om half één moeten de jongens bij 
Boele en Van Eesteren aan het werk 
zijn. 
Om half één werd deze echter op
nieuw de toegang geweigerd. 
De arbeiders bij Nelis en van Dijk besloten toen voor één uur het werk 
te staken, 1. Z__? ook -de �bei _ _ bij 

'Hattum en Blankenvoort. 
De vlechters van de ·Koning besloten 
in sympathie-staking van onbeperkte 
duur te gaan. 
Gezamenlijk stroomden toen honder
den bouwvakarbeiders door de poor
ten naar buiten en sloten zich bij hun 
stakende kameraden aan. 

Alhoewel de Uniebestuurders moes
ten erkennen, dat in deze uitsluiting 
het recht aan de kant van de arbei
ders stond, waren zij opnieuw niet 
bereid de zijde van de arbeiders te -
kiezen. Als waren het de vertegen
woordigers der directie, zo probeer
den zij later de stakingsleiding te be
wegen dit ontslag te aanvaarden en 
er in toe te stemmen, dat Boele en 
Van Eesteren de meest grove vorm 
van rancune zou toepassen en grote 
delen van de strijdende arbeiders 
defintief buiten de poort zou hou-
den. 
DE STRIJD LAAIT OP !
QNDER druk van de overtuigings

kracht van de stakende arbeiders 
legden op Donderdag 13 September 
alle arbeiders die aan de gang waren 
gegaan, het werk neer. Zij weigerden 
langer handlangersdiensten te ver-

Van de bouwwerken, Smit, Rise
kamp, H.B.M., werk papierfabriek, 

wamen op datzelfde m�ment deie-
aties aan. 

· n een korte, krachtige vergadering 
aan de poorten van de Hoogovens kon
de stakingsleiding vaststellen, dat de 

ogingen van de vijand om het front 
er stakers te doorbreken, waren mis
ukt en ,dat het front der stakenden 

:Weer was gesloten en versterkt. 
. nafgebroken duurt de strijd voort; 
e sympathie van de overige bouw
n andere arbeiders neemt hand over 
and toe, omdat zij onze strijd als 
erechtvaardigd en tevens als een 
nderdeel van de strijd tegen de alge
een dreigende werkloosheid be

chouwen. 
Er worden onderhandelingen gevoerd 
n er worden beloften gedaan. Maar 

cle stakers weten, _dat zij zich niet 
door deze beloften in slaap mogen la
�n sussen. Zij weten, dat deze belof
fun slechts dan tot werkelijkheid 
worden, wanneer zij de staking op de 
juiste wijze voeren. 
Wanneer zij eensgezind naast elkaar 
blijven staan en de scheurmakers 
binnen hun rijen en buiten hun rijen 
geen kans geven om opnieuw twee
dracht te zaaien. 
Wij -weten dat de. overwinning voor
on,,.,..,�...,nneer-wij voortgaan met-s
te verzekeren van de daadwerkelijke 
steun van de bouw- en overige arbei
ders. 
Áan U de taak om ons die steun te 
geven, financieel en moreel. · 

LEVE DE OVERWINNING! ! 

De stakingsleiding 

Aan de stakers 
9 September 1951 

- A.N.J. V. afd. Almelo in ledenvergo,,.
- dering bijeen op Zondag 9 Sept. in 

het E.V.C.-gebouw.
Betuigt hun instemming van deze

. staking die gericht is tegen de ver
slechtering die onze regering poogt 
door te voeren. 
Wij beloven jullie, makkers, deze 
staking overal bekend te maken en te 
verdedigen. 
Beloven jullie deze staking f inancieeZ 
en moreel te ondersteunen in het 
belang van de gehele Nederlandse 
arbeidersklasse. 

Voor het A.N.J.V., afd. Almelo 
w.g. W. Abbink.

Het Hoofdbestuur van de Bond van
Nederlands Overheidspersoneel (BN.
OP), in uitgebreide vergadering bij
een op 9 September 1951, volgt met
grote belangstelling de standvastige '
en eensgezinde strijd van de bouw
vakarbeiders van de firma Boele en
Van Eesteren op het Hoogoventer
rein te IJmuiden tegen de ontslagen
van een groot aantal hunner coUe
ga' s en de beoogde tariefsverlagi1_Lg.
Het verheugt zich over de gunstige
resultaten die in deze staking reed3
werden b:reikt, resultaten die bewij
zen dat de ,door de Nederlandse re
gering op last ·an -�. Amerikaanse
reactie gevo�rde politiek van oor
l99svoorbereiding _ en verarming van 

· 'het wernen�olk met succes bestrè
den kan worden. 
Het zegt de stakende bouwvakarbei-
ders toe, hun voor het gehele .oer
kende volk zo belangrijke strijd rnet
alle krachten te ondersteunen, o.m..
door deze actie in de breedst mogél
lijke kringen van het N ederland,se
overheidspersoneel te popular:,Serefn 
en de solidariteit nog verder op te
voeren.

Amsterdam, 9 September 1951, 
Kloveniersbttrgwal 139. 

• 

HET GELD 

Het geld voor stakers komt bij
een, met dubbeltjes, kwartjes, 
guldens en vaak nog groter. De 
solidariteit met de stakers is 
reeds groot en bewijst, dat gro
te delen van het Nederlandse 
volk met de stakers meeleeft. 
Zaterdag 15 September brach
ten 40 arbeiders bij de H.B.M.in Velsen niet minder dan f 107
bijeen. 
In de Woningbouw in Amster
dam-West brachten de bouw
vakkers f 500 bijeen. 
Maar ook uit de andere bedrij
ven begint het geld binnen te 
stromen. De Hoogovens brengt 
elke week reeds honderden gul
dens binnen. De vislossers aan 
de IJmuidense visafslag hebben 
gevraagd om steunlijsten. De 
arbeiders van het Gemeentelijk 
Energiebedrijf te Amsterdam 
brachten in de afgelopen week 
f 41.87 bijeen. De sympathie 
groeit en wordt meer en meer 
door de daad gevolgd. 

Met de financiële en morele 
steun van de overige arbeiders, 
zal de overwinning ons zijn. 

•



• 

.. 
• 

Hoe Boele en Van Eesteren optrede 
met de jongens en kreeg de vaste overtui
ging in mijn binnenste, dat de tactiek op mij 
toegepast niet nieuw was. Op dit moment 
beschuldigde ik de heer Portegies, die hetzij 
met of zonder opdracht, <ie loondruk, ten 
koste van het recht, op onwaal'dige wijze 
bij Boele en Van Eesteren wil invoeren. 
En d·it voor mij peraoon'lyk: 

Van een staker die op Maandag, nadat het ontslag was aangezegd, op �e kantoor in Den Haag werd aangenomen, ontvingen wij de volgende bne die een duidelijk licht werpt hoe deze firma met zijn arbeiders omspring 
"Het doet mij genoegen, dat het mij is 
vergund U, op enkele punten een ophel
dering te geven in dit voor ons allen zo 
moeilijk conflict. 
Ik ben door de omstandigheden gedwongen 
om op Zaterdag 25 Augustus bij mijn pa
troon ontslag te nemen, waar ik twee jaar 
als timmerman en vervolgens drie jaar als 
uitvoerder werkzaam ben geweest. 
Op 14 Aug. vervoegde ik mij aan de Beurs 
in Rotterdam, waar men mij adviseerde 
naar de Hoogovens te gaan, op de volgende . 
voorwaarden. Let wel, 17 reisuren per 
week, vergoeding van de weekkaart, con
tractloon plus 28%. 
Op 16 Augustus vervoegde ik mij aan het 
kantoor van Boele en v. Eesteren in Den 
Haag, waar de heer v. Leeuwen mij mede
deelde, dat daar inderdaad 28% en 17 reis
uren werd betaald .. 
De h�r v. Leeuwen heeft op mijn verzoek 
vervolgens gespecificeerd, wat ik in het 
geheel zou verdienen, en schatte dit na 
enige berekeningen, op f 18 à f 80 schoon: 
Ik trapte erin. Op Maandag 17 Augustus 
begaf ik mij naar de trein, waar vriend 

Verwoerd niij tot ndjn e1·bazi me1'.e
deelde, dat daar 87 man ontslagen waa. 
Het is weer het oude liedje (aldus Ver
woerd) : aannemen en ontslaan. 
Op het werk meldde ik mij bij de heer 
Voets, de uitvoerder, die mij niet aan het 
werk wenste te zetten, daar dit volgens 
zijn zeggen door de heer Portegies behan
deld werd .. 
Om 9 uur meldde ik mij op het kantoor, 
waar aanwezig waren de heren Po11:egies . 
·en Voets en nog een uitvoerder. 

· Ik wenste de heren een goede morgen, en 
de heer Portegies beantwoordde dit aldus: 
En jij had dus gedacht hier een groot 
weekgeld te verdienen.
Ik beaamde dit, stel je hier niets van
voor, 17 reisuren worden niet betaald en
16 is het hoogste wat wij mogen geven.
Ik protesteerde: 
·En op 28% hoef je o;k niet te rekenen.
De betaal 5, 10 ten hoogste 15%. Ik was
beduusd, eerlijk, ik stond paf, ik maakte 

Door een 40-tal stakers, leden der A.N.B., St. Joseph en N.C.B. werd op Zaterdag 15 September het volgende schrijven verzonden aan hun resp. hoofdbesturen: 
,,Wij leden van de A.N . . B., St. 
Joseph en N.C.B., betrokke11 bij 
het conflict Boele e11 Van Eeste
ren, e ise n opnieuw, dat U 
zich achter de stakende arbei
ders plaatst, met alle middelen 
gaat werlcen aan het ongedaan 
make11 va11 de ontslagen en de 
strijdlcassen ope11 stelt, omdat 
onze strijd rechtvaardig is e11 te
gelijlcerti,jd een onderdeel vormt 
van de strijd tegen de werkloos
heid die alle bouiovalcarbeiders 
te wachten staat. Wij beseffen 
dat eensgezind optreden van dB 
bouwvakarbeiders en hun organi
saties hiervoor nodig is. 
Wv roepen al onze bondsmak
kers op onze besturen te dwin
gen, dat zij onze rechtvaardige 
stl'iid ondersteunen." 

een gebaar in mijn verbouwereerdheid, 
mijn papieren te overhandigen, maar 
heer Portegies zag zijn overwinning, 
brulde mij toe: 
Niets mee te maken, er komen er wel m 
met een zak vol papieren, daar heb ik nie 
aan. 

Toen deelde ik hem mede, dat men in D 
Haag op de hoogte was van mijn kome 
en dat\de heer v. Leeuwen mij aldus 
ingelicht. 
Toen greep hij naar de telefoon, eri be 
Den Haag op. Na het gesprek deelde 
mij mede, dat de heer v. Leeuwen wel g 
zeg,d zal hebben, dat die 28 % wel 
betaald kunnen worden. 
Bitter WM mijn ontgoocheling _ op 
minne draaierij, en terwijl ik trachtte 
alles te verwerken, snauwde betreffen 
heer mij toe: .,En jij kan daar niet blijv 
staan."! t ! ! 
Ik moest eruit, het kostte mij alle moei 
mij zelf te beheersen. Ik vroeg nog w 
om men zo tegen mij te keer ging, daar 
mij toch van geen kwaad bewust w 
Ik liet mij volkomen teleurgesteld reg 

tréren na vooraf mijn spiJt betuigd te h1b
ben, ooit in Velsen te zijn gekomen met 
het vaste voornemen, om ,na de ontvantst 
van de f 14,70 van mijn weekkaart te vJr. 
clwljnen. Op het werk zweeg ik er over at 
mij was overkomen. Waarom? Het was al 
zo'n rotzooi. Ik voelde een diep medelij n 

En op de Hoogovens. r 
Daar groeit de sympathie voor e stakers met het uur. De Hoogove -arbeiders die zelf onder zeer mo -lijke omstandigheden moeten we -ken, die elk uur van�de dag gebu t gaan onder een meedogenlo systeem van de directie begriJpen strijd.van de bouwvakkers op uitst -kende wijze. Hum sympathie met het moedige o -treden waarmede de stakers hl strijd beschermen tegen alle pogi -gen om deze te breken, kwam ree tot uitdrukking in het feit, da een 20-tal Unieleden zich tot hun besturen wendden en er op aandrongen dat deze zich achter de stakers zo plaatsen. In de afgelopen week zijn arbeider van de Staalfabriek in vergaderin bijeen geweest, irn een schrijven aa de directie eisen zij van hen dat zi er zorg voor draagt dat het ontsla ongedaan wordt gemaakt. Zij besloten bovendien wekelijks ee gulden per man af te staan voor h strijdende makkers. 

* 'Il: * 

Ik ben bereid om deze verklarîf\g onder ede 
te bevestigén. Ik ben bereid om deze ver
klaring volledig te laten publiceren in ieder 
dagblad. 
Mijn rechtvaardigheidszin gebied mij "dit! 

W. M. VOOGT
uit Rotterdam. Dank U ! 

Amsterdammers 

demonstreren Op Dinsdagochtend 18 September 
· kwamen in Amsterdam-West ruim 700 bouwvakarbeiders uit de woningbouw in vergadering bijeen. Zij bespraken daar het conflict bij Boele en Van Eesteren en het vraagstuk van de werkloosheid onder de bouwvakarbeide_rs. Amsterdam telt reeds meer dan 1000 geregistreerde werkloze bouwvakarbeiders, zo werd door één hunner vastgesteld. "De strijd van de jongens bij Boele en Van Eesteren is die van ons. Zij knokken tegen de werkloosheid die ook on_s -bedreigt", zo werd door .een ander gezegd. Een van de leden van de stakersleiding voerde eveneens het woord en liet daarbij duidelijk zien welke bijzondere methoden· Boele en van Eesteren er op na hield.-Onder de leuze "Op naar de overwinning, tegen de werkloosheid" trokken de Amsterdammers naar het stadhuis, Alhoewel er veel politie met alle ,,moderne'' hulpmiddelen op de been, was legden zij aanvankelijk de2Je vreedzame demonstratie niets in de 

weg. Plöts'eîing ging de politie tot charges over en sloeg met de blanke sabel een deel van de demonstratie uiteen. Verschillende demonstranten 
werden ·hierbij gewond. Grote groepen demonstranten bereikten het stadhuis. Een delegatie kreeg toegang tot de burgemeester, waar deze gedwongen werd te verklaren alles te zullen doen om de woningbouw in Amsterdam te doen voortgaan. 
Na de dem001Stratie kwamen de bouwvakarbeiders opnieuw in vergadering bijeen, waar verslag werd uitgebracht door de delegatie. Besloten werd om de strijd tegen de werkloosheid en voor meer woningen ,·oort te zetten. Er werd een commissie, bestaande uit leden van verschillende organisaties, gekozen, die een manifest zal samen stellen, gericht aan de Amsterdamse bevolking en in het bijzonder aan de wooingzoekende*. 
............... 

: EENHEID i ♦ • 

van actie 

In navolging van de arbeiders aan SCHEPT de Staalfabriek zonden de Meta,al-kameraden vatn Walserij-Oost uit de · l ochtend -en middagploeg een soort• /i'O�u taal gelijk schrijven aan hun directie. '-"" 
♦ · Zij besloten wekelijks een uur loon .i ....... ♦♦♦♦♦♦♦ voor de stakers af te staan.

Amsterdamse 
Ballast Mii. 
(Werk Hoogovens) 

besloten op Vrijdag 16 Septem
ber in vergádering bijeen om 
het werk gedurende 24 uur te 
staken uit protest tegen de hou
ding van de directie van Boele 
en Van Eesteren en de directie 
van de Hoogovens, die deze hou
ding tolereert. 

Wü-ontvingen 
Begroetingsschrijvens van de bouw
vakarbeiders werkzaam bij de wo
ningbouw van Berghoef Il te Amster
dam, zij zegden ons alle steun toe en 
riepen ons vol te houden tot aan de 
overwinning; 

* • *
van de bouwvakarbeiders aan de pa
pierfabriek te Wormerveer, die ons 
eveneens alle steun toezegden; 

* * *

Er kwamen delegaties van de woning
bouw Risekamp, Smitsbouwbedrijf en 
de Papier/ abriek Van Gelderen, allen 
gelegen in Kennemerland. 

* * *
125 arbeiders bij Volkers bouwbe
drijf werkzaam aan het grote handels
gebouw in R'dam legden op Woens
dag 19 Sept. het werk een half uur 
neer, kwamen in vergadering bijeen, 

. bespraken het conflict tegen de ach
tergrond van de stijgende werkloos
heid onder de bouwvakarbeiders en 
verklaarden zich solidair met ons. 
Zij namen het besluit voor ons een 
uur loon af te staan. 

De stakende 
Unleledenî 

Zij gaan voort, onvermoeid zetten zij 
hun pogingen voort om hun besturen 
er toe te brengen zich achter hun ge
rechtvaardigde strijd te plaatsen en 
de kassen te openen. 
Hier en daar worden door de Uniebe
stuurders .niewe pogingen gedaan om 
deze kameraden uit het stakersfront 
los te breken. Dàartoe worden nu 
plaatselijke ledenvergaderingen voor 
de stakers belegd. . · 
Er worden hier en daar vage toezeg
gingen gedaan dat aan deze makkers 

-- uitkering zal worden gegeven. Doch 
op voorzichtige wijze worden hier
aan voorwaarden verbonden. De 
Unieleden zouden zich dan als mo
leststakers moeten gaan beschouwen. 

! Deze kameraden hebben dit terug
_gewezen, zij willen zic4 niet van het
front laten loswerken, . maar eisen
ondersteuning van de strijd en sta
kersuitkering.
Kameraden Unieleden in den lande,
helpt hierbij, en veriangt van onze
besturen:

()NDERSTEUNING VAN DE 
STRIJD EN KASSEN OPEN. 

Wall.ie•Tall.ie Elke morgen trekken de stakers naar de poorten van hun werk. Daarbij is een sterke pol,itiemacht op de been. Overvalwagens, jeeps en wat dies meer zij, zijn daarbij aanwezig. Elke morgen, wanneer de stakers de poorten naderen, zien zij een politieagent een hoge duintop bestijgen, die van daaruit met behulp van een draagbaar zend- en ontvangtoestel de "veldslag" regelt.Laten de stakers zich door · dit machtsvertoon imponeren? In genen dele! Ze gaan rustig hun weg en vol-gen in grote discipline de parolen van de leiding op. 

\ 

•
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4 jaart 1951.

Zoals U wellicht bekend is is op Zaterdag 3 Maart 1951 te ca. 9 
uur een staking uitgebroken bij de Loon-stoomzagerij en -schave
rij DE ATLAS, Rigakade 8-12. alhier. Aantal stakers 50. Geen 
werkwilligen. De stakers zijn voor 60% georganiseerd in de EVC, 
de overigen in de Uniebonden. Men gaat niet acCXJDrd met de uitvoe
ring van het nieuwe systeem inzake het premiestelsel. 
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Naar nu uit betrouwbare bron wordt vernomen, heeft op 10 Maart 
jl. de EVC-ABHM aan zijn leden een uitkering van J 24.- gegeven. 
De Unieleden ontv�ingen van hun organisaties f 35.- steun. 
Sprekende over het verschil in steunnorm, moet het ABHM-bestuur 
hebben gezegd geen grotere uitkering te kunnen verstrekken, 

' ê.. t ). -.J.-

7 Z.;?, 
11/o v

•-

daar de EVC verwacht dat binnenkort± 1000 bouwvakarbeiders in 
staking zouden gaan. 
===--========-=================---==-============================ 
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