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GEZIEN: 

Hierbij wordt U toegezonden een lijst in duplo, houdende 

personalia van te dezer stede wonende personen, die, 

destijds werkzaam bij het Verenigd Cargadoors Kantoor, 

alhier, op 24 Maart 1948 het werk neerlegden in verband 

met de op die dag in de Amsterda�se Gemeen teraad bespro

ken motie van wantrouwen tegen de twee communistische 

Wethouders van Amsterdam. 

Behoudens de genoemde Klaas BONT, geboren te Amsterdam, 

12 Januari 1910, die zijn Nederlanderschap verloor door 

dienstneming als brandwacht bij de "Fliegerhorst Schel

lingwoude", zijn alle op de lijst vermelde personen van 

Nederlandse nationaliteit. 

VERZONDEN AAN: �fd. C.V.D., Haag. 

De Hoofdcommissaris van Politie 
namens deze 

De Commissaris van Politie, 



ID.;Asd. 
No. 2041 -1/48 

', dd. 8 Juli 1948. 

t\ALOSERIJJ Klaas, Amsterdam, 20.11.1889, havenarbeider, Oostenburgergracht 
51-II

,!AKKERMAN, lEvert, Amsterdam, 29.7.1905, havenarbeider, Kattenburgerplein 

) 
1-II

/ IALTELAA5, Albertus, Amsterdam, 28.1.1905, chauffeur, Mauritskade 114-III 
,tBAERTS,

J
Johannes, Amsterdam, 30.7.1909, havenarbeider, Makassarstraat 26-I

-t,�1BAKKER, Stephanus Adrianus, Den Helder, 28.10.1899, bootwerker, Mercator
straat 42 hs. 

/ ! BAKKER �Willem, Amsterdam, 27.6.1914, stuwer, Javastraat 203-I
/tBALJt,1Jan, Amsterdam, 8.1.1915, kraandrijver, Kleine Kattenburgerstraat

20-II 
plBART,�Franciscus van, Amsterdam, 26.11.1887, bootwerker, Elegaststraat 

20 hs. 
1\BIEZE,J FÎlmer, Wildervank, 9.lo.1905� havenarbeider, Stolwijkstraat 38-I
11BERKHOUT, Hermanus, Amsterdam, 5.9.lö98, karrijder, Kattenburgervoorstraat

29 hs. 
;•BENJAMIN ,'1Elbert, Amsterdam, 31.3.1914, schipper, Zaandijkstraat 7-IIb 
,1BLIND� Jacobus Johannes, Amsterdam, 8.4.1905, havenarbeider, Grote Katten

burgerstraat 96 hs. 
l'BOOAARD, J Joseph Antonius van den, Amsterdam, 1.11.1900, havenarbeider, 

Kattenburgerachterstraat 1 hs. 
1lBOMMELS; Fredericus, Amsterdam, 25.7.1905, havenarbeider, Cliffordstraat

25-III 
/'BONT(; Xlaas, Amsterdam, 12.1.1910 transportarbeider, Zaandammerplein 34-IlI 

1,BOONTJE, JRompke, Amsterdam, 1.5.1898, bootwerker, Zeeburgerdijk 142 hs. 
,1BORGMAN,) Christiaan, tmsterdam, 27.6.1887, bootwerker, Makassarstraat 64-Il
/BORGMAN, JGerrit Christiaan, Amsterdam, 9.b.1914, havenarbeider, Dapper-

straat 20-I 
,IBRINKMAN,J Hendrik, Amsterdam, 1.2.1916, winkelbediende, Semarangstraat 32-1 
/ICAMP,,Frans, Amsterdam, 2.5.1923, fabrieksarbeider, Spaarndammerdijk 75-I 
;\COHEN,JLeendert Johannes, Amsterdam, 18.6.1920, monteur, Cornelis Antpo-

niszstraat 49-III 
/!DIJK, Pieter Johannes van, Amsterdam, 12.3.1887, bootwerker, Retiefstraat 

69 hs. 
; I DIJK, Pieter Johannes van, Amsterdam, 1.9.1908, havenarbeider, Czaar Peter

straat 153 hs. 
AFLUITER, Cornelis, Amsterdam, 25.6.1904, veemarbeider, Kleine Kattenburger

straat 144-II 
1,GELDERBLOM, Jan Albertus, Amsterdam, 29.6.1922, h�venarbeider, Galgenstraat 

4 hs. 
, GRAMBERG, Johannes Cornelis, Amsterdam, 16.1.1919, Kramatweg 63-II 
,,HAAR, Johannes Christiaan Jacobus ter, Amsterdam, 28.12.1919, timmerman, 

Van Beuningenstraat 190 hs. 
1\HAENEN, Georg Adam, Amsterdam, 26.11.1922, havenarbeider, Mauritskade 107 h 
1IHERFST, Johannes Philippus, Amsterdam, 13.9.1904, venter, Waddenweg 20 hs. 
11HERT, Willem van, Amsterdam, 23.9.1887, bootwerker, Pieter Vlamingstraat

29-I 
,1HERWERDEN, Jan van, Amsterdam, 12.5.1922, koopman, Wijttenbachstraat 69a 
1,HILLEBRAND, Wilhelmus Antonius Christiaan, Amsterdam, 7.5.1906, havenar

beider, Korte Koningsstraat 9-II 
11HOFFS, Wilhelmus, Amsterdam, 20.9.1919, metaalbewerker, Rapenburgerplein 

6-II
, tHOORN, Jacobus Theodorus, Amsterdam, 18.5.1891, bootwerker, Da Costastraat 

145-II
fiHORN, Machiel Wilhelmus Hermanus, Amsterdam, 16.2.1904, betonwerker, Jacob 

van Lennepstraat 132-Iv 
1\HUBEEK, Gilles, Amsterdam, 28.3.1904, havenarbeider, L�anweg 18E hs. 
1 

HULSHOF, Hendrik Franciscus, Amsterdam, 26.1.1914, haven�rbeider, Albert 
Cuypstraat 203-III 
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,\JANSEN, Cornelis, Amsterdam, 31.12.1901, loswerkman, Baweanstraat 4-I 
,\JANSEN, Popke, Amsterdam, 19.8.1912, machinedrijver, Valentijnkade 26-III 
,\KEULEN, Antonius van, Amsterdam, 30.3.1907, havenarbeider, Celciusstraat 

41-I
1

\KEIJZER, Jochem Albert, Amsterdam, 12.11.1909, havenarbeider, Van Hall-
straat 116-I 

,1 KOK, Berend, Amsterdam, 24.6.1906, bootwerker, Javaplein 33-III 
/!KOPER, Hendrik, Amsterdam, 29.7.1916, Van Beuningenplein 1-I (controleur) 
,,LUTTER, Johannes Hendrik, Amsterdam, 30.8.1883, havenarbeider, Haarlemmer 

Houttuinen 36-IIIv 
,IMATERNUM, Bernard, Amsterdam, 3.9.1901, havenarbeider, Minahassastraat 6-IlI 
110VERMARS, Thomas SiJbrand, Amsterdam, 1.11.1910, havenarbeider, Zeeburger

dijk 198-III 
1IPOGGENKLAAS, Hendrik Jan, Amsterdam, 15.4.1910, havenarbeider, Zeedijk 46-I 

·1�POS, Nicolaas, Amsterdam, 14.6.1912, schuitevoerder, Orteliusstraat 260-II
/tROGGE, Jacobus Sijbrand, Amsterdam, 25.7.1902, havenarbeider, Tweede Distel

dwarsstraat 1 hs. 
,!SAR, Franciscus Johannes van der, Amsterdam, 11.6.1912, transportarbeider. 

Von Guérickestraat 99-I 
tlSCHAGEN, Jan van, Amsterdam, 1.9.1909, bootwerker, Louis Bothastraat 14-I 
1
1SCHALM, Jacobus Hendricus, Amsterdam, 1.5.1900, havenarbeider, Kattenburger 

kade 4-III 
/ISERNO, Johannes Albertus, Amsterdam, lo.2.1916, De Wittenkade 37-Ia 
;ISOMEREN, Hendrik van, Amsterdam, 19.5.1903, schuitevoerder, De Wittenstraat 

110-III
11STARREVELT, Gerrit, Amsterdam, 1.9.1902, fabrieksarbeider, Quellijnstraat

135-IIa
;ISTORK, He1nrich Jacob, Amsterdam, 13.1.1913, havenarbeider, Govert Flinck

straat 313-II 
11SUTPHEN, Franciscus Josephus van, Amsterdam, havenarbeider, Boeroestraat 

19-I 
11TIEL, Cornelis van, Zuid en Noord Schermer, 8.2.1901, havenarbeider, Hudson

straat 119-I 

�
,\VALE, Cornelis van, Amsterdam, 8.12.1906, chauffeur, Grote Kattenburger-

"- straat 44-II 
- �IIVELDHUIZEN, Jan Wopke, Amsterdam, 26.3.1910, havenarbeider, Kattenburger

kade 56-IIv 
,1VELTKAMP, Fran�ois Simon, Amsterdam, 16.8.1902, bootwerker, Van Heemskerk

straat 30-III 
11 VERBRUGGE, Bertus Cornelis, Amsterdam, 11+.11.1893, bootwerker, Czaar Peter-

� ., straat 11-III . 
tlwALKIER, Abraham, Amsterdam, 14.10.1904, opperman, Solostraat 12 hs. 
/IWEIJJEN, Abraham van, Amsterdam, 23.lo.1908, havenarbeider, Tweede Ooster

parkstraat 75-I 
1IWORCOM, Jacob Wilhelmus van, Amsterdam, 29�1..1910, havenarbeider, Pieter 

Vlamingstraat 40-II 
,IZWAAN, Simon Pieter van der, Amsterdam, 2.12.1905, havenarbeider, Kromme 

Distelstr�at 18 hs. 
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Ons kenmerk ; 1395/5.0 ID. Datum: 17 Feb�uari 1950. : 
Onderwerp : toezending pamflet ,- _ "ASSI 11• 

� ------------------------------�---�-�-----------�--�--!LEES 1950�-��

-

1 ;n; · ,9o 1&> il 
Hierbij doe ik U toekomen een afschrift van 

een pamflet "Oproep tot Solidariteit", welke pamfletten 
eind Januari 1950 aan de A.S.S.I.-wasserij te Eindhoven 
zijn verspreid. 

In  verband hiermede verwijs ik naar mijn schrijven 
no. 1354/50 d.d. 3 Februari 1950 betreffende een E.V.C.
vergadering te Eindhoven, waarin op pagina 2 over de 
bedrijfsactie wordt gesproken en meer speciaal de Wasse
rij "De A.S.S.I." wordt genoemd, alwaar volgens de voor
lopige voorzitter van de E.V.C., Faes, wel bekend,voor
hen (d.i.de E.v.a.) wel iets te bereiken zou zijn. Hier 
kan echter worden medegedeeld, dat door de E.V.C. al
hier niets werd bereikt. Door het personeel van de A.S. 
S.I. te Eindhoven is niet gestaakt. Volgens bekomen in
lichtingen werken aldaar geen personen, die lid zijn
van de E.v.c .•

De personen, die de pamfletten verspreid hebben,zijn 
onbekend; volgens een van deze lieden kwamen de pamflet
ten uit 's-Gravenhage. 

Verdere actie,van E.V.C.-zijde uit, heeft bij genoem
de Wasserij niet meer plaats gehad. 

" e 



OPROEP tot S O L I  DA R I T  E I  T .  
--·--------

Den Haag, 26 Januari 1950. 

Aan de arbeiders (-sters) van 
de firma "A s a i ", 
E i n d h_Q_y_�!L...:_._.....;..._ 

W .M., 

Sinds Maandag, 23 Januari j.l., zijn de arbeiders (-eters 
van de N.V. Zwitserse Stoomwasserij en Ververij te Rijswijk in 
staking. 

De reden van dit conflict ligt in het feit, dat reeds sinds 
65 weken de zgnd. Joekea-gulden, die vlg. een beschikking van 
het College van Rijksbemiddelaars moest worden betaald, aan de 
arbeiders van dit bedrijf wordt onthouden. 

Ook wordt de door de regering toegestane 5% loonsverhoging 
niet uitbetaald, terwijl de sociale toestanden waaronder ge
werkt wordt in dit bedrijf zeer slecht zijn. 

Reeds maandenlang is door het personeel getracht aan deze 
erge wantoestanden een einde te maken, doch de directie weiger
de echter ieder overleg. 

Zij trekt zich van de noden en klachten van het personeel 
niets aan, totdat dit zich in een 2-tal vergaderingen in den 
Haag en Rotterdam een actie-comité koos op de meest brede basis 
om de klachten en grieven te bespreken. 

directie een onderhoud! ------Dit was 
deed overlopen en spontaan ging het 

gedeelte van 

WEIGERT IEDER BESMET WERK! ! ! WEEST SOLIDAIR l ! 

Het ACTIE-COMITt 
van de N.V. Zwitserse. 
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1AMSTERDAM . ·----------··:� 1, 5 JUN/1941 
No.3901b - 4 - 1 47 ·-

3 ')in!C�f,/ft.�Z IL'.::� 
onderwerp: 
Staking metaalnijverheid. 

r v. l ....., 
GEHEIM. 

- tl), •
o.,M v,bhn 

{!en groot aantal arbeiders, erkzaam in de metaalnij-
verheid, te .P.Jnsterdam el'l: lid v c:4'1 de Eonà0i.Q.ov:akaoat.0a
J...e, Jtebben gevolg gegeven aan de oproep van de Lande
lijke Bedrijfsgroep Metaal - Nijverheid(en zijn op 
Maandag 2 Juni 194 7, te 15 uur in. protest staking ge- " 
gaan.. Gebleken is ec���dat ook een groot gedeelte 

1� 

., JM)..u-
Ivan de aPQ0ièiePo, li� an de ?.;v. c., hebben ®-Q.;r�e
werkt. Door ..anël.or.::f,€�Q:cgaoi �eerden is niet gestaakt. 

rt;. 0-o.Ut.lJ,P'-� "" '(... v. 1 
Circa 800 stakers kwamen bijeen op het Thiosveld,... te 
.P.Jnsterdam.Daar werden zij toegesproken door een onbe
kend gebleven persoon. Deze �ker zette uiteeR het 
doel van deze proteststakingJVervolgens werd door hem 
een motie voorgelezen welke, met in.stemmin.g van de 
aanwezige stakers, zou worden toegezonden aan Z.E. de 
Minister van Economische Zaken en aan het Persbureau. 
Deze motie bevatte de navolgende eisen: 
1 Verhoging van de minimumlonen met 10 % met een 

evenredige verhoging van het maximum; 
2 Vacantietoeslag van 50 %, welke nog dit jaar 

moet worden verstrekt1 
3 Verhoogde uitkering bij ziekte en ongeval. 

Na het voorlezen van deze motie ginunA,��anwezigen 
� ui teen. Op andere plaa,:;sen in.�.,. s;tad .i. s :r:.iet 
gedemonstreerd.In. de bedrijven hebben de arbeider.S:-
die doorwerkten, geen overlast v@ de stakers onder
vonden. 
Op Din.sdag 3 Juni 1947 werd het werk nonnaal hervat • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

/tn. 



,/ 
i TT'\ ?;� ,/ 3':}hoort; bjj���.�1?�7 aa. 3 Juni 1947.

• 

• 

Van de grote bedr.ijven, ',Vd.ar v,erd gestaakt ,kunnen ,uorden 
senoema: 

� Am::,terdarnse Droogdok :.:aatscha:_ppij 
Nederlandse .Jol: en ..... chee}?sbouw 1.:aatschap11.:.j 
Verschure & Co.'s Schaepswerf en I.iachinef&briek 
::�ollandse Draad- en Kabelfabrieken 
G8br.Stork &. 00. 1 s Lachinefabriek n.v.

:Kromhout .Jotorenf'abriek :>. GoJdkoa:p Jr. w .v.

r. 7. :7ederlenJse Vliet;liuigfabriek Fokker.

In deze beari.jven legden in totaal + 2600 �an het werk neer • 

�,.«..Tevens werd gedeeltt;LJ:: ,restaakt, door .:t LWO man, 1)ij -è--s-
� ::lein�bedr.i.jven; "J.. w. 

li. V. Bmaill e- en Le·tdäl .. ·a1:,mf'a.briek Geli-1..a ;
n.v. :�oordho9fllandse .-1.sbestfabrielc v/h J.de Boer & 00_; 
Hand el in ,Schrot en Y,Ietalen v /h B. J. 1':ijkerk; 
Fabrieken van ,::;poor,.ret}J.a:l:ïerieel �T.V. v/h Orenstein & Ko:i;,pel� 
=�. ir . :3.lterni t v/b. le liederla.nd se Fabriek van .Asbest-cemen·t
platen liar·l;ini t. 

In te�telling met een groot aantal arbeid ers, werkzaam
bij de À genoemde bedrijven, die niet aan ae opro ep ·tot 
proteststa'.king gehoor gaven, ?aren er onder de bij sub� 
werkende arbeiders slechts een kleine dertig, die het ·�erk 
niet beliefden neer te leggen=] 

--f-. 

E-5 ·



.,1!.NEICBTINGENDIENST VEr.SEN
. ------,.._ ----

�No:� 

Onderwerp: Staking op de Kon.Ned.Hoogoveris- en Staa 

Betreft: �40 arbeiders van de afdeling Hoogovens. 

e 

M-f5U

RAPPORT . 

der gemeld, dat op Maandag 11 Augustus 1947 t.e omstreeks 10.50 uur de arbei

ders van de morgenploeg van de Afdeling Hoogovens zich na de z.g. àfsteek naar 

het voor hen bestemde schaftlokaal hebben begeven, teneinde de hen verleende

normale rust v�n een half UU!' door te brengen. 

Tijdens deze rust zijn de arbeiders na onderling 

waarbij de ovenvuller Mandemake:r· hoofdza.;.elijk het woord heeft gevoerd 

ten het werk neer te leggen in verband met het fêit dat middels een mededeling 

van de Directie de door hen gestelde eisen niet. konden worden ingerlilligd. 

t#JR (v 
Ook de om 14 uur opgekomen middagploeg �1eigex·de het, werk 

--

• op d-eze

Il/ !}-L//1
loonbasis te beginnen, zodat beide ploegen te omstreeks 15 uur dien

- / dag het

�
-'Vea:rijf 

fabrieksterrein verlieten. �en tiental ·werkwilligen zijn hierna op het 

gebleven. Moleetaties van werkwilligen of andere ordeverstoringen hebbe 

zich tot nog toe niet voorgefü,,an. In het geheel hebben thans 4 ploegen de arbeië 

gestaakt. 

Vervolgens werd op Dinsdag 12 Aug.47 door het stakingscomite

een pamflet uitgereikt, waQrvan een xempla8r bij dit rapport wordt gevoegd. Om. 

streeks 5 uur namiddag die zelfde dat.um is door genoemd comite in cafe "De Pont 

te Velsen een vergadering belegd, waarin met g1·ote meerderheid van stemmen 

werd aangenomen de stakingsactie voort te zetten •• O.a. werd tijdens deze ver

gadering door de E.v.c. toezegging gedaen de leden van de E.V.C. betrokken bij 

deze actie financieel te steunen en voor zo�er het leden van andere bonden be

trof hunne medewerking aan eventuele steunacties en dergelijke niet te onthou-

den. 

Tenslotte zij vermeld, dat de Hoofdbestuursleden van de E.V.C. 

Meyer en Butselaar op Maandag 11 Aug.47 in de onmiddellijke omgeving mx van 



het Hoogovenbedrijf werden gesignaleerd, terwijl voorts is gebleken, dat zij 

zich hebben vervoegd aan het adres Meidoornstraat "6 alhier ten huize van de 

secretaris der plaatselijke afdeling Metaal der E.V.C. 
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Aanwezig : 200- tot 250 personen (Zaalcapaciteit 450 personen.} 

Spreker �andem&ker (van beroep ovènvuller Hoogovens, wonende te BeverWijk) lid E.V.C . 
../Lignijan ( Hoofdbestuurslid der BedrijfsUnie •. } 
vButselaar( Hoofdbestuurslid der E.V,C.) 

v Mulder P.M . (�ernvoorzitt�r pedrijfskern der Hoogovens..en Staalfabrieken.)

F:;;o. . 1 i. . 
J _1_J AUG ;::,_�1 J , . 

RAPPORT . 
l •. 

., A(D/�?f/. t?orzitter

Om_sj;reeks B.30 uur ABlDiddag werd de vergad�ring door 

val'! het1:1takingsçomj.te , Ma_pd�maker, geopend, di� t.er inleidj.ng de_ 

" 

• 

motieven naar voren bracht op grond w�arvap. dez� Lactie thans. ·eep. der.gelijke we.n,.. 

ding, lW,d genqm�n. Spreker� we�s met nadruk op �e omstandigheid dat deze actie 

minder was gericht tegen het niet inwilligen van de,door hen gestelde 15 (,.dan 

tege_n het volgens sppe,!{eJ:. 9nt1anvaardbare tariefsysteem. Vervolgens gaf hij_ het 

woord aan Lignijan,. �o.g:fdpestuu�lid dei· Bed,rijfsU.t;lie, die J.ti:F,y9erig· .!let beleid 

der bedr:i,jfsuo.ie t.en. opzichte v.an d,e mogelijkheid. van loonsverhoging voor de 

i arbei9§H:s. ger HQ9goveµs beliçhtte, terwijl voorts door spreker werd vastgesteld,

datdeze onverantLJ.oordelijke aç:tie geen rede,lijke mogel;i,jkh�id tot slagen bood. 

r.�u De k�svvan de, Opi� �u dan oo� volgens spreker , gestpt�n blijven. Opwekkende de

. '1l• 

t - ..... 

•. J. -

• J 

arbeid wed�rom te hervatten�besloot hij zijn betoog. 
.., - • l 

Butselaar, hoofdbestµurslid derE .... V,C. lli,erna het 

woord yoerend{ac�tte de door 9e stakers gestelde èisen �leszins billijk. O,a, 

we,r.q door spre.l{er gez�gd; -l)e�e.stal!;ing.za,l echtér niet zoals.men gewoonlijk zegt 

tot,h�t.bittere eindê�gevoerd_�oeten worden, doch tot de gere0htvaardigde over-

w).nning" ••. .Mulder , kernyoorzïtte:r, gaf voorts een uitvoerig 

relaas van het door de kern ingenomen st.�ndpunt)3Prekez:.deelde voorts mede, dat 

.� hij in geen enkel opzicht enige verantwoording op zich nam voor hetgeen thans 

door het door Mandemak.er gepresideerde seàkingscomite werd gepresteerd. Hij 

wekte de aanwezigen op in het belang van hun gezin en ds.t van de andere arbeiders 

wel te overwegen welke stappen zij bezig waren te ondernemen.( Hierop werd M ulde 

door Mandemaker geinterrupeerd, Volge1.s Mandemaker moest Mulder zich bepalen 

tot de kern en het kort maken.} Een st@m uit de �aal riep: "Hou maar op, praten



geeft toch niets meer". Waarop Mulder zijn betoog beeindigde en het podium ver

liet, zeggende "Goed jongens dan praten we niet". 

j .  Hierna werd rondvraa·g -gehouden, waarvan een1 druk gebrui� 

werd gemaakt. Hierbij bleek, dat er verdeeldheid omtrent de noodzaak van sta-
" - . 

ken bij de arbeiders aanwezig was, terwijl voorts bij de arbeiders werd opgeme1·kt
' .  

dat de staking wel om de 15 % was ontstaan., . 

,• 

• J Alvorens een motie tot �taking in stemming te brengen wilden

verschillende arbeiders enige klaarheid omtrent de mogelijkhedeµ van financiele on

dersteuning. Lignijan deelde hierna nogmaals mede, dat door de Onie geen geld voor 

deze a.ctie zou worden uitbetaald ) 1lerwi�l de- Butselaar zei: "Van ons zal. nimmer ge

zegd kunnen wor--den, da.t wij stràjdende -arbeàders in de steek hebben gelaten� I,aàt dat 

:voor U genoeg zijn". (Ovatie der arbeiders) 

De motie werd met hand opstek-e.n-aangenomen onder grote meerder

heiá •. Door Mandemaker werd hierna aan Mulder(voorzit.ter kerl'!) gevraagd of deze bereid 

was,.deze motie aan de Direetie te doen overhandigen. Mulder, evenals de andere in de 

zaalJ aanwezige �.V. C{ kePnleden weigerden ·hieraan t.e volcl.oen., 1, • .i • 
' J 

•J l.J .. -' Voorts• werd< stemming gehoooen emtreat liët oordeel van de vergader-

,ring inzake solidariteitsstakil!lg van de nevenafd€.-lingen der Boege�ens. Selidariteit 

werd met een eveneens grote me�rderheid afgewezen. · v 
"ûl • J. 

• V .. ., Tenslotte werd deor: Mandemaker medegedeéld, dat-door �et Stakings-

comite besloten was een dezer dagen eén meeting te··organise:t·en, wa1:1rOJ:J het gehele per-

soneel zou .woràen. uitgenodigd. J - C:tl ( 

. .... 

tieeft gehad 

Hierna ging de vergadering, die af' en-toe ·een runoerig verloop 
,� � uiteen, nadat� Sec;r;eta.l'is der E. V .c. ara.Beverwijk, had medegedeeld, • 

-dat.alle stakers zich op Domderdag,aan de verschillende,s.dressen de.i:· E.V.C. ·te Velsen

Haarlem en Beverwijk inoesten melden, ter verkI'i�ging van financiele oiadersteuning en

het eventueel ,formeren.van steunacties. Vv .1 7 .� . ...L. 

.., . ... - Velsen,�12 A.ugustus·l947 • 

1 .J� ! ........ . � +·· ..û. cl, . . • .i.. ..... 

�- .,v .. -...JJ l i" ·- � � ,, , 'J!) J ..: 
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INLICHTINGEN-DIENST VELSEN. tl, 
GEHEihl. 

Nr. 
UliG"EëÖEKT i2i l 1 6 AUG 194,?

o/ft f ACD/� � 
Onderwerp: Personeelsvergadering Hoogovens, gehouden o� 14 Augustu§ 1,4?, 

te 10.- uur, in de hol van Walserij "Oost" van genoemd bed.rijf. 

Sprekers: 

.Aanwezig: 

Piet MULDER, kernvoorzitter der Hoogov�ns-arbeiders, wonende te 

�!:�·wi�E1tlAKE:R, arbeider der Kon.Ne���g�vens, afd.Staalfa-
briek, wonende te Haarlem. 

1 
- - ---

Ongeveer 500 personen. --
BUREAU G 

11 ,;,,,;. 1 r-----· ------

: __ :.:_�� j_/.f-J'.t--��=j R A P P O R T. 

----------Bedoelde vergadering werd geopend door P .rilulder, die 
het personeel een korte uiteenzetting gaf van hetgeen reeds voor
afging, waarbij hij tevens door het noemen von feiten, de gegevens, 
voorkomende op het door het stakings-comité uitgegevent biljet, 
weerlegde. Tevens verklaarde hij, dat geconstateerd was, dat van 
de stnking in het dagblad "De Waarheid" een onjuiste weergave was 
gepubliceerd, zodat thans door hem de pers tot bijwoning v&n deze 
vergadering officiëel was uitgenodigd.(Als correspondenten van 
het dc:J.gblad "D� Waa�heidn we..ren aanwezig zekeren Van STRA.ALEN uit 

�B:aarlem en �IJKOiu uit .Amsterdam;--------------------:-----:------
e-'----------H1ern[1 voerde KJ...,.èJ.S 11i®demaker het woord, die hei; per-

soneel opwekte solidair te zijn met de stakers en zo mogelijk de
ze, hetzij financieel� hetzij anderszins te steunen.--------------
----------Doordut Piet kulder als voorzitter van de Kern, niet de 
verantwoording op zich kon nemen door er in toe te stemmem met 
het stakings-comité met de Hoogovens-directie te ghélil praten al
vorens men aan het werk was gegaan, werd de vergadering onder het 
door het personeel protesteren tegen stemming over het gevoerde 
�eleid der kern, ta omstreeks 2.- uur gesloten.--------------� 

----------In aan.sluiting hierop, werd door de stakers te omstree.k3 
15.-uur in Bioscoop"de Pont 1t te Velsen een vergadering g,Bhouden, 
wüar ongeveer 150 personen aanwezig waren, w.o. 143 stakers.-----
----------.Als spreker trad op Klaas i,landemaker, die als voorzit
tervan het stakings-comité, een uiteenzetting gar, waarom er ge
stau.kt werd. Hierna deelde hij mede, dat 2000 steunlijsten waren 
gedrá.kt, waarvan er ,300 naar Haarlem, en 1700 naar Valsen en Be
verwijk zouden gaan.--------------------------------------------
----------Bij de rondvraag bleek, dat vele arbeiders niet bereid 
waren met bedoelde steunlijsten rond te gaan, omdat het publiek 
tegen hun was, waarop �nndemuker verzocht, de reden der stakir:g 
dan zoveel als mogelijk was bij het publiek kenbaar te maken.----
----------Daarna trachtten, onder gejoel en gefluit der aanwezi
gen, twee niet-stakende kernleden van de st&alfabriek, de stakers 
te bewegen het werk weer te hervatten en drongen zij op een stem
ming aan, waaraan werd voldaan. De uitslag Vé1Il deze stemming was: 
lll vóór de staking, 31 tegen de staking en 1 blo.neo.-----------
----------Hierna werd besloten om a.s. Zaterdag, 16 Augustus 1947 
een openbare vergadering te houden op het terrein langs de Duin
vlietstraat te Velsen, alwa.ar een geluidsinstallatie aanwezig zou 
zijn. Voorts deelde l\_andemuke-r nog mede, fü:1.t de staking niet eer
der zou worden beeindigd, of hun eisen zouden moeten worden inge
willigd. De vergadering werd te 18.- uur gesloten.---------------
w .\J. 

' Velsen, 15 Augustus 194-7. 
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INLICHTJNGEN-DIENST VEL�-· __
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;-:1 l'. -

�
�� .! Volgno

G.illHEIM. i t,u�, ·. � _ \\
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-� , 1 9 AUG 1347 l 
� r \\\ -.. ' �- ---

Nr. �7 1 • �,,, _ , _ h-t!-7- _ i 
��·::�jt9/ 1

Onderwerp; Openbare vergGdering, gehouden door het Stakings-comité vtm 
de Kon.Ned.Hoogovens te Velsen, op Zaterdagmiddag, 16 Augus
tus 1947 te 15.- uur op het terrein aun de Duinvlietstraat 
te Velsen-Noord. 

Sp rekers:• 

.Aanwezig; 

Klaas ldWDEM.AIIBR, voorzitter vo.n het stakings-comité, arbeider 
van de Kon.Ned.Hoogovens, wonende Plataanstraut 32 te Haarlem; 
Henk TEEU\JEN, arbeider Hoogovens, afdeling Staalfabriek, (V er
rn.oedelijk lid C.P.N.-cellenbouwer.) wonende Spoorwegstraat 20 
zwart te Kaarlem. 
Ongeveer 120 personen, waaronder 4 vrouwen • 

R A P P O R T. 

----------Ann het doel Vün. deze vergadering, om het overige 
personeel van de Kon.Ned.Hoogovens te Velsen, in te lichten 
waarom het werk was neergelegd, kon niet worden voldaan daar 
er slechts 100 à 120 stakers aanwezig waren.---------------
----------De voorzitter v0n het Stakings-comité IG.aas �ande
maker opende de vergadering door nogmaals uiteen te zetten 
wat aan deze staking was voorafgegaan. Nadat hij het publieK 
had opgewekt niet alleen solidair te zijn met de stakers, maar 
tevens mede te werken om het conflict, dat niet alleen voor
deel zou kunnen brengen aö.ll de stakers maar ook voor het overi
ge personeel, tot een goed einde te brengen, gaf hij het woord 
aan Henk Teeuwen.---------------------------------------------
----------Nadat ook Teeuwen het publiek nogmaals had op gewekt 
solidair te zijn en te blijven met de stakers, niet alleen om 
hun, maar ook in eigen voordeel, werd de vergdàering door Klaas 
Mandemaker te omstreeks 16.- uur geslo·ten.---------------------

Velsen, 18 .Augustus 1947. 



Politie Leeuwarden. \ -ürr�ÈBÓtKr

, t .\'o!g"o ...... _ _,,_.1 N.V.

7erslag van een v,erl{stëiking bjj de Electro :..likfab:ciel 
te Leeuwarden op Dinsc'Jrig 19 Au,�stus 1947. 

�2 .lAUGJ94? · ·! Op Dinsdag 19 Augustus 1947 is aan de Electro .Jlik:fab:ciek 
r A:. ."/ t -s-1 'i" N.V. te Leeuwarden. een staking uitgebroken" waaraa..11 ongeveer
1 \..., ..!. 180 arbeiders deelnamen. De aanleidill.5 tot deze staking is �e� 

legen in het feit, dat de directie der fabriek de invoering 
van een tariefstelsel heeft aangekondigd, hetgeen, vol.sens q.e 

•• 

-

arbeiders op een loonsverlaging zou neerkomen. 
Op advies van de pe1 soneelskern zjjn. de arbeiders een 24-

urige staking bei:;onnen, welke op vloensdag 2ü Au61.lStus 1947 
afliep. Op die dag kwamen alle arbeiders wederom aan de fa-
briek, C:och zagen dadr plakkaten aangeplakt., waa: in stond 
vermeld, dat de stakende arbeiders allemaal als ontslagen 
werden beschouwd. 

Door de arbei.ders werd lüe-rna besloten de staking voort 
te zettBn, waarbij de EVC, afdeling ï,�etaalnijverheid, de toe
zegóins heeft gedaan de staking te steunen wet aan de arbei
ders stakingsgelden uit te betalen en een steuncampa&1e op 
töuw te zetten. 

De actié is zonder medeweten van de samenwerkende vakor
ganisaties begonnen en wordt door deze ook niet· gesteund. 

Er is thans overleg gaande met de airectie om het 
zo spoedi6 mogeltjk te doen eindigen. 

Aangezien de directie van genoemde fabriek: na het uit
breken van de stakj_ng de werkwilligen naar huis heeft ge
stuurd, hebben zich geen verstoringen van de ope . .Gbare orde 
voorgedaan. 

Indien nade.:rebijzonderheden omtrent deze ctaking bekend 
worden of' zich coniplicatics t.i:ij de staking voorc..oen, wordt 
biejomtrent nader rapport uitgebrach�. 

Leeu�arden, 21 Aug.1947. 

CU�.C!;LJ C --f 
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Politie Leeuwarden. 

Einde werkst8king bij de 
te Leeuwarden • 

De op 19 Augustus 1947 uitgebrolcen staking eindigde op Maan
dag, 22 September 1947. 

Tijdens de taking deden zich geen ongeregeldheden voor, ter
wijl de arbeide�s het ?erk hebben hervat op de voor de staking 
geldende arbeidsvoorwaarden. 

Leeuuarden, 25 September 1947. 

----· ··-----
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(NLICHTINGÉNDIENST. 

ROTTERDAM . 

I.D. lfo. 932.

G E H E IM.

, ... � .. -... 

ovGtitfjl __ .l N�\J._!�.1-� 

IA�! �'-]�� 
Rotterdam, 1 November 1947. 

Omtrent de staking der bij de N.V. Machinefabriek en 
werf van P.Smit, gevestigd aan de Stadionweg 85 - 87 alhier, in 
zijnde lassers, wordt het volgende bericht. 

De staking brak op 19 September- j .1. uit als gevolg van het 

• 

feit, dat één der lassers z.g. le klasse werk ter uitvoering werd 
opgedragen en waarvoor deze man tevergeefs uitbetaling van het daar
voor gestelde tarief verlangde. · Deze lasser, die de capaciteiten miste om met goed 
het examen af te leggen voor lassers van deze klasse ( waarvoor 
fabriek deze mensen kosteiooá doet opleiden), kon kennelijk 
over deze teleurstelling heenkomen en wilde de hem gegeven opdra
niet ·zien als mogelijke�d tot het afleggen van een proeve van bekwaam.
heid. Hem werd aangezegd dat hij de werf had te 

Inmiddels hadden anderen de koppen bij elkaar gestoken en 
verschillende grieven op het gebied van lonen, ·enz., aangegrepen om 
nu te tonen, wat solidai�iteit vermag en op één na verlieten alle 
lassers de werf, waarmede de staking een feit geworden was. 

De E.v.a., welker leiding nog steeds met de moeilijkheid 
kampt om stakingen te financieren, stelde zich wel achter de stakers, 
doch vond het blijkbaar - ook omdat de directie weigerde met haar in 
contact te treden, be ter deze a taking te a tellen onder een u uit de 
stakers zelf gekozen leiding". Zo ontstond een 11 stakingscomi té-,be-
s taande uit 9 personen, t.w., 

!til'14I voorzitter: Zuchowski, Hendrikus Johannes, geboren 8-11-1902 te 
Didam, eiec. lasser, wonende te Rotterdam, 

� No. lla,(vertrouwensman N.v.v.); 
� JJifÄI secretaris s �' Polle Jacobus Godevriedua, geboren 3-10-1910 te
.... /l'Yli., Delfzijl, elo. lasser, wonende te Rotterdam, Roserpoor �

straat 5b (christelijk georganiseerd); 

tt/rt'JI penningm. s van der Schee, Cornelis, geboren 9-9-1911 te H.I.Ambacht,
r V 1TA elc. lasser wonende te Rotterdam, �utsestraat 9b(ver-

trouwensman N.V. V.); 

.� ,//1A f toeziend voogd: Koogje, Rokus, geboren 6-5-1894 te Rotterdam, elec.
lasser, wonende te Rotterdam, Puttershoekstraat 21b (on

r.; Jl(A 
rl:... 

leden 

J ;jj'VA

georganiseerd); 
s Le Grand, Johannes, geboren 19-4-1917 te Oost en West 

Souburg, elec. lasser, wonende te Rotterdam, Wielrenst�a 
No. 15 ( E.v.a.); 
VerweiJmeren, Willem Leendert, geboren 26-6-1913 te Rot
terdam, elec. lassèr, wonende te Rotterdam, Aiilelandse� 
plein 17b ( E.v.a.); 

· Kenters, Jacob, geboren 8-9-1922 te Leiden, na�elheter,
wonende te Rotterdam, Maliestraat 12a ( E.V.C.);
Versluis, Johannes Theodorus, geboren 25-11-1910 te Schie
dam, elc. lasser, wonende te Rotterdam, Putselaan No.
l89b (E.v.a.); en:

de Keijzer 



I 

• 

- 2 -

de Keijzer, Nicolaas Johannes, geboren 18-1-1915 te Rotter
dam, electr. lasser, wonende te Rotterdam, B�oemenlaan�60 

( ongeorganiseerd). 
De volgende s teuuregeling werd ge troffen. 
Per week te be talen aan& gehuwden f 35 •• .Plus f 1. 50 voor elk 

niet werkend kind; aan ongehuwden f 25.-; aan ongehuwde· kostwinners 
f 30.-. 

De daartoe benodigde financiën zouden moeten worden verkregen: 
door met steunlijsten en steunbonnen te werken; door het loon van een 
10-tal stakers, dat bij andere patroons ging werken, in de stakingskas
te storten en door het doo� de E.V.c. aan haar leden uit te keren bedrag
eveneens in de kas te storten, waarbij werd overeengekomen het tiental
bij andere patroons werkenden een toeslag van 15% op de vastgestelde
bedragen toe te kennen.

Deze bedragen heeft het comité inderdaad kunnen uitbetalen; ge
durende de laatste 14 dagen konden de bedragen zelfs met� U30 worden 
verhoogd. 

Daar de directie steeds bleef staan op het standpunt" eerst 
werken, daarna onderhandelen" besloot men in een daartoe gehouden bij
eenkomst aan 10 der stakers toe te staan om op 16-10-1947 aan het werk 
te gaan. De directie beantwoordde dit gebaar prompt met haar bereidwil
ligheid te tonen door met enige leden van het Stakingscomité te onder
handelen, doch meente niet aan alle gestelde eisen tegemoet te kunnen 
Jt:omen. 

Gevolgs de 10 werkers werden na_\één dag uit het bedrijf terugge
trokken en de staking werd voortgezet. 

De voorzitter van het stakingscomité probeerde vergezeld van 
één of meer leden in contact te treden met het College van RÎjksbemidde 
laars, do ch bracht het niet verder dan tot de secretaris van dit colle
ge, die ook alweer de aanwijzing gafs eerst aan het werk gaan, dan on
derhandelen. 

Aan het eind van de vorige week begaf de voorzitter van de plaa 
1 selijke bedrijfsgroep " Metaal " der E.v.a.: van Vliet, Dirk, geboren

1-1-1903 te Woerden, wonende te Rotterdam, Moerkerkestraat 80a, zich -
uiteraard in over leg met het stakingscomité - als "neutraal bemiddelaar" 
naar de directie, waar hem duidelijk gemaakt werd, dat de gerezen moei
lijkheden in "enkele uren" zouden zijn op te lossen. 

Dit bezoek werd aanle1.ding tot11%dvies: "aan het werk, gedurende 
een gehele dag"; immers als enkele uren voor de oploaa ing van de moei
lijkheden voldoende werden geacht, dan zou een gehele dag zeker aan het 
doel beantwoorden. 

Als gevolg hiervan hervatten 60 stakers op 30 October j.l. het 
werk en de onderhandelingen werden die dag geopend, kennelijk met op 
oplossing uitzicht gevend resultaat, want de volgende dag trok men met 
5 stakers meer ten arbeid. 

Nadat de stakers onderling op Vrijdag 31 October 194? nog in de 
cantine der scheepswerf hadden geconfereerd, kan heden (Zaterdag, l No
vember 1947) worden bericht, dat de staking definitief is opgeheven. 

Ver2.onden aan: Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javas traat 68 te 
's-Gravenhage. 
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof, fgd. Directeur 
van Politie te t s-:-Grav enhage. 



Bureau Hoofdcommissaris 
Inlichtingendienst 

--'-·· I 
3 Î. MRZ.U48 \ 

No. 1861-0-10/48 ID. A� >1 iU:1/ 1 
Ge h e im. Amsterdam, 25 Maart 1948. 

BUhi:ÄU B 
!JJ.J,� 

Bevestiging telefonisch onderhoud hedenmorgen. 

1. Naar aanleiding van deelneming aan de staking van
gisteren werd:
a) door de Amsterdamse Droogdok Möatscha�pij 63

man geschorst voor drie dagen;
b) door Verschure 100 man ontslagen.

Het overige personeel dreigde hierop het werk te
zullen neerleggen als het ontslag wordt gehand
haafd. Hedenmiddag valt de beslissing.

Nader kan, voor wat sub b) betreft nog worden medege
deeld, dat het oordeel van de kernvergadering luidde, 
dat de houding der stakende arbeiders fout is geweest. 
De rs middags gehouden vergadering der straffencommissie 
besloot aan de stakers een straf van 2 dagen schorsing 
op te leggen, waarmede door de arbeiders genoegen werd 
genomen. 
---------------------------------------------------------

VERZONDEN AAN: Hfd. CVD., Haag. F.2.



POLITlE TE AMSTERDAM 

Bureau HOOFDCOMMISSARIS 
INLICHTINGENDIENST 

Amsterdam, 26 Apr il 1948 . 

Vo �n:,. 

Nr. I.O. 204lg-l/48. 2 9 AP�. �948 
---

/ 
Uw brief: 

Onderwerp: 

staker. 
Bijlagen: 

GEHEIM 

• • 

• 

Aan 

1000-4-48 

ACDWW6'. l 

J) 

Ten gerieve Uwer documentatie wordt bericht, dat, naar 

dezerzijds uit betrouwbare bron werd vernomen, op 24 

Maart 1948, in verband met de motie tegen de c.P.N.

wethouders te dezer stede, heeft gestaakt H.J.LANGER-

- j HORST, geboren 24 April 1906, au.togenisch lasser, wo

nende Radboudlaan 1 te Bussum. 

Hij is werkzaam bij Verschure & Co's Scheepswerf en Ma

crinefatriek N.V., alhier. 

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

VERZONDEN AAN: Hfd. CVD, Haag. F.2 .



POLITIE TE AMSTERDAM 

Bureau HOOFDCOMMISSAR1S 

INLICHTINGENDIENST 

Amsterdam, 1 Mei 1948.

Nr. 1.D. 204lg-l/48

Uw brief: 

Onderwerp: 

Stakers.

Bijlagen: 

GEHEIM 

• 
V 

Aan 

Nï 
0 � :: 1{jj / '/�

In aa�uiting op nezerzijds schrijven dd. 26 April 1948,

No.204lg-l/48 ID.,onderwerp: Staker, wordt ten gerieve

Uwer documentatie bericht, dat de nav0lgende, bij Ver

schure & Co.'s Sc-,,eeps !!erf en Machinefabriek T\T. V., al

hier, werkzame personen, op 24 Maart jl. hebben gestaakt

in verband met de motie tegen de co.rununi.stische wethou

ders te dezer stede:

/ h_MEY, geboren 23 Augustus 1929, leerling ijzerwerker,

wonende Zuideinde 46 te Monni�endam;

� W.N.A. BEUMKES, gehoren 2 Juni 1912, sjouwerman, wpnende

Kanaalschans 10 te Purmerend.

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

VEPZONDEtT AAN: Hfd. CVD., Haag. F.2.



POLITIE TE AMSTERDAM 

Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INUCHTINGENDIENST 

Amsterdam, 8 Mei 1948- -------
*j' \IC:. .. • 

� 1 0.MAll948 Nr. 1.D. 204lh-l/48. 

Uw brief: 

Onderwerp: 

Stakers. 
Bijlagen: 

GEHEIM 

• 

Aan 

1000-4-48 

f.!!l 4,1 Js 1�

Ten gerieve Uwer documentatie volgt hieronder een opgave 
van personen, niet in Amsterdam woonachtig, die als lid 
van het personeel van de Nederlandse Dok- en Scheepsbouw 
Maatschappij op 24 Maart 1948 hebben gestaakt,in verband 
met de in de Gemeenteraad te dezer stede besproken motie 
tegen de communistischè Wethouders. 

/IH.van WEGEN, 5.2.1929, Van 't Hofplein 10 te Hilversum 
,4G. VISSER, 9.7.1916, Dorpsstraat 76 te Landsmeer 
JiW. DOUMA, 14.12.1890, Kerklaan B.?4a te Zunderdorp 
,..E. DEURHOLT, 6.10.1904, Pieter Jelles Troelstralaan 124 te 

Zaandam 
...... H. CARSTENSEN, 26.3.1917, Minahassastraat 51 te Haarlem 
.-4CROMJONGH, 22.lo.1911, Siemensstraat 8 te Zuilen 
-iJ. BEOSE, 14.7.1924, Hugo de Grootstraat 92 te Purmerend 
<ID. ABBINK, 8.1.1927, Molenpad 21 te Zaandam 
XtJ.van ROOIJ, 2.9.1923, Laarderweg 34 te Hilversum 
<H. DIRKSEN, 9.12.1912, Waltherlaan 11 te Bussum 
-o. FAAS, 8.3.1922, Nieuweweg 60 te Wormer
-.,J. ONRUST, 6.11.1924, Jaap Haverstraat 17 te Zaandam
/ J.van ZANTEN, 21.5.1927, Noordeinde 57 te Monnikendam
rW. BOONTJES, 12.1.1922, Oostzijde 250b te Zaandam
/vD. VERMEIJ, 6.10.1906. Dr.Rutger van der Loeffstraat B/205

te Oostzaan 
-iu. Ht.JISKEN, 10.3.1901, Twiskestaat 1 te Landsmeer 
- s. KOEDIJK, 17.7.1919, Westerstraat 93 te Purmerend, en
- J. VOGEL, 27.6.1903, Heemskerklaan 13 te Naarden.

VERZONDEN AAN: Hfd. CVD., Haag. F.2.
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Schiedam. P.I.Do 176/48 (v1') 

Îl 

Sitdownstaking bij C. Swarttouw's Constructiewe:rkpiaatsen en

� 
Machinefabriek te Schiedam. 

Berichtgeving - betrouwbaar. 5, 'OV.11948• 
· 

Geen berichtgeving aan andere instanties. 
Geen medewerking van andere instanties. 
Eigen waarneming en obaervatie door contacten. 

Op Zaterdag 13 November 1948 werd bericht ontvangen, dat bij 
C. Swarttouw' s �nstructi11V1erkplaatsen een loonconflict was ontstaan
en dat met stakipg werd gedreigd. Dit betrof een dertigtal ongeschool
de arbeiders, hoofdzakelijk ververs en sjouwers, die van mening waren
dat zJ.j eveneens recht hadden op een hoger uurloon. Het overige
personeel wenste niet aan de staking deel te nemen, omdat er voor hen

.�
n het geheel geen aanleiding a8Jl31ezig was. De verver-sjouwer,

(91t�astiaaxi, van BIEMm, geboren te Vlissingen 25-6-1893, wonende te 
--.,.,,,.,-- Rotterdam aan de Rotterdamsestraat 18a ( lid van de C.P.N.) , bad het 

grootste woord en wist wel contact te leggen met de E o V.C. Hij ver
zocht de voorstanders op Maandag 15 November 1948 tijdens het schaft -
uur b.ijeen te komen voor de poort van de werkplaats, waar dan tevens 
met een EVC bestuurslid een beslissing zou worden genomen. 

De secretaris van de EVC metaal, genaamd Wilhelmus .AMMER$'DORFFER, 
geboren te Schiedam 30-7-1916, wonende te Schiedam aan de Aleidastraat 
104b was op genoemde Maandag te 12.30 bij ingang van de werkplaats 
aanwezig en voerde een gesprek met een dertigtal werklieden. 

/ Vrij 
Er werd niet besloten tot sta.kingoover te gaan, doch de beslissing 

af ite wachten van het EVC metaal bestuur. Op �dag 19 November 
1948 werden er door Ammerdorff&r samengestelde simoibiljetten op de

fabriek van Swarttouw verspreid, waarin een oproeping voorkwam tot 
het houden van een personeelsvergadering op Zaterdag .20 November 1948, 
direct na afloop van de werkzaamheden. Kamer�d H. Nooter zou dan 
spreken. ( Een afschrift van dit strooibiljet gaat hierbij) 

• 

De�e vergadering werd door ongeveer 30 personen van de fabriek be
zocht. Amm.erdorf'fer opende en gaf meteen het woord aan: 
Hendrikus Jacobus NOOTER, geboren te Amsterdam 20-11-1920, voor�itter 
EVC metaal, wonende te Rotterclam aan de Jan Kruyfstraat 25b. 

Het doel van de vergadering werd aanvankelijk niet door NOOTER aan
geroerd. Hij gaf een beschouwing over het nut van het lidmaatschap van 
de E.V.C. Daarna hekelde hij de loon- en prijspolitiek, het beleid van 
de ministers. l�a een korte beschouwing over de nood van de arbeiders 
en de weelde van de heren directeuren, kwam hij op de toekomstige sta
kingsactie bij Swarttouw, waar volgens spreker hoofdzakelijk de sjouwers, 
de ververs en de pikkelbakkers de laagste lonen verdienden. Een protest 
staking van een halve dag of desnoods 24 uur, zou de directie wel bang 
maken en het besluit doen nemen het uurloon te verhogen van 76 cent tot 
81 cent. Wanneer het tot staking zou komen, zouden georganiseerden van 
de E.v.c. steun ontvangen, de leden van de Uniebonden moesten echter bij 
hun eigen organisatie aankloppen. ( De Uniebonden waren niet in het 
stakingsvoornemen gekend.) Mocht dit niet gelukken dan zou spreker 
proberen of de E.V.C. medewerking zou kunnen verschaffen. Het was opval
lend dat ee� gedeelte der aanwezige arbeiders, ziuh in ongunstjjge zin 
uitlieten over een pikkelbakker ( d.i. een zandstraler), die zijn toe
lage van f. 3.70 bad behouden, hoewel hij geen zandstraler meer was. 
De betrokken arbeider·, die in de zaal aanwezig was, verzette zich hier
tegen, ongeveer met de woorden:" Moeten jullie nu mijn loon laten 
verminderen, of komen iullie om te trachten betere voorwaarden voor on� 
allen te verschaffen." 



• 

• 

2. 

( Het geval van deze zandstraler ligt als volgt: Hij ontvangt f. 2.50 
per week extra, omdat het beroep zo ongezond is, bovendien wordt hem 
f. 1.20 per week vergoed aan uitgaven voor melk. Hij werd tijdelijk in
een andere afdeling geplaatst wegens drukte in he-t bedrijf, doch mocht
zijn vergoe ding behouden).

Een.onderwerp in deze vergadering was ook nog het verschaffen van 
nieuwe ketelpakken, hetgeen de directie geweigerd zou hebben. 

Er wordt besloten tot het houden van een sitdown-staking op 
Maandag 22 November 1948 van 15.30 tot 16.30 uur. 

Deze sitdown-staking ging door. Dertig arbeiders namen er aan deel. 
Hun namen werden door de directie genot·eerd. Zij zullen een uur loon 
minder ontvangen. 

In een telefoongesprek dat Nooter op 23 NOV'ember 1948 met een· der 
directeuren voerde, verzocht e�j�oemde de medewerking van de directie.
Nadat deze directeur hem had g dat de lonen van de arbeiders het 
"plafond" hadden bereikt en dat het verschil in loon een gevolg is van 
de meer of mindere geschooldl}eid van de arbeider, zag Nooter het onre
delijke van de stakingsactie�Niettemin verzocht hij om de medewerking 
van de directi�. 

In een artikel in de "Waarheid" dd 23 November 1948 werd genoemde 
stakingsactie onvolledig en bezijden de waarheid toegelicht. Zo worden 
nieuwe ke�elpakken reeds lang verstrekt, doch zuinigheid wordt.betracht. 
Thans kregen een aantal werklieden een nieuw ketelpa.k, nadat zij het 
oude hadden getoond en dit was afgekeurd. 

De actie van de E.v.c. was kennelijk een stunt om leden te werven, 
getuige de opening van Ammerdorffer en de rede van Nooter op bovenge
melde vergadering. Een personeelsvergadering zal waarschijnlijk nog 
eens worden gehouden. De toestand op de fabriek is :ru.stig. Het personeel 
is voltallig aan het werk gebleven. 

Wanneer het conflict nog niet is geeindigd zullen nadere berichten 
volgen. 

Sch

� 

24 November 1948. 
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Schiedam p.r.D. No. 176/48 (V'.D) 

AFSCHRIFT VAN EEN PAMFLET VAN DE E.V.C. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

" D E-ME TAAL" 

Bond van werknemers in de Metaalnijverheid en 
aanverwante bedrijfstakken. 

Afd. Schiedam. Secr: Aleidastraa.tio4b. 
-.-.-.-.-.-

Schiedam 19 November 1948. 

W.M.

Door het gedeeltelijk opheffen van de subsidie's op de levens
middelen, zijn de prijzen daarvan dermate gestegen, dat van het "aan 
elkaar knopen van de eindjes" geen sprake meer kan zijn. 

De f.1.- 11 l<honsverhoging/ is absoluut ontoereikend. 

Dat ook bij Swarttouw de ontevredenheid groot is en dreigt uit 
te lopen in een oonflich, is alleszins begrijpelijk. 

Het is echter z $er noodz�elijk, alvorens tot bepaalde stappen 
over te gaan, de stand van ze.ken bij Swarttouw uitvoerig te bespreken. 

Daarom nodigen wij U uit voor een 

PERSONEELSVERGADERING OP ZATERDAG to N OVEMB E R  a.s. 

in het Volkskoffiehuis Lange Haven 33 te Schiedam. 

Aanvang onmiddellijk na de werktijd ( omstreeks 12 uur) 

Kam. R. Nooter zal daar namens het hoofdbestuur spreken. 

Kameraden, het is in ieders belang op de vergadering aanwezig 
te zijn!! 

Alle bestaande klachten moeten worden besproken en gemeenschap
pelijk tot verbetering worden gebrqcht! 

"De Metaal" staat daarbij aan� zijde!! 

VOOR HET BESTUUR. 
W. Ammerdorffer. Secr.

Afd. Schiedam.



u- e h e i m.

-

• • 

,-1 •2 1 DEC. t948 

Ac· 51_&11 

18 December 1948 

wordt kennis gegevsn, dat heden te 12 uur middag, ruim 

100 arbeiders, werl{zaam in de"Simplex R;!-jwiel Fabriek" 

aan de Overtoom alhier, in staking zijn gegaan. 

De aanleiding tot staking is de weigering tot uitbeta

ling van de K5rstgratificatie. 

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

D-2 • 



Verbinding: 

No. l906i-4-48. 22 December 1948. 

Datum van ontvangst berïcht: 22 December 1948. 

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar. 

Waardering bericht: zeer betrouwbaar. 

Tevens bericht gezonden aan: H.C. A'dam. 
I.D. R'dam.
I .D • ' s-Hage "

Medewerkende instanties: gene. 

,o 

Ondernomen actie: gene; aandacht blijft gevestigd. 

De Directie van de· Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maat-

n 
schappij heeft aan het bestuur van de Metaalbond ee� 

voorstel doen toekomen, waarop fiat wordt gevraagd, ten

einde alle bij dit bedrijf werkzame leden van de E.v.a.,

·alsmede de ongeorganiseerde arbeiders te ontslaan.

Dit voorstel v!ndt zijn oorsprong in de actie van de

lassers welke momenteel, onder leiding van het E.v.c.

bestuur, wordt gevoerd. Einde.

L.5.



Verbinding: 
No. 1906 j-4-' 48. 

r )..;0 Ö 1 
I 

28 December 1948� 

Datum van ontvan:i;st bericht: 2b Dece.wber 1948. 
Betro , baarheid beri�ht,.;vver: zeer betróu1�1baar. 

' 2 9 DEC. 1948 1_ 
•
1vaarderL1_;· .;eric..r1t: zeer betrou1.vbaar. 
Tevens beri<'nt verzoüden aan: H. o" A' dam. 

f A -_ � -s-.z '7' 7-/

I.D. R' dam.
I. D. '&-Ha.ge.

Medewerkende instanties: gene. 
Cndernom:en acti�: geen; aandacht blijft gevestigd. 

�----------- ----�----- -�------------------------------- --- -----k---�--

• 

• 

(,c j;?. 1 r 1. 

In aansluiting op dezerzijds s,..hrijven J:.<îo. /1906 i-Lf'.:::"' 48 
d.d. 22-12-'48 volgb hie�bij een afschrift van een door
de Di.:cer-tie van de Nederlandse Dok en Scheepsbouw Mij
te ...o..msterdam aan de stakers verzoncien snhrijven •

In verbw.d met het feit, a.at de wentlieden (1 assers) 
aangesloten bij de EVO aan deze oproep in het é:i1gemeen 
geen gehpor hebben gegeven, zal v anwe3e de Directie 
heden een bekendmakin$ worden aan6eplakt, waarin. :giede
deling wordt gedaan, d�b i.v.m. de ontstane stagnatie 
zij gedwongen is in andere afdelingen personeel te ont-
slaan. 
Vernomen wordt, dat het in het voornemen van de 
ligt te handelen overeenkomstig de ri<'htlijnen, 
die in het hierboven a.angehaalde schrijven d.d. 
zijn aangegeven. 
Te beginnen 29 lJe �embe r  a. s. zal met uitreiking van 
de ontslagbrieven een aanvang worden gemaakt. Einde, 

-------------------------------------�-----------------
fa.\\.� P. 6.
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In verband met het feit, dat U, naar aanleiding van 
ons besluit, de oQstandigheden-toeslag op de tarieven op 10% te 
brengen, gemeend hebt, het werk te moeten neerleggen, zien wij ons 
genoodzaakt, voor het vdlgende Uw volle en Grnstige aandacht te 
vragen. 

In de eerste plaats herinneren wij U er aan, dat, 
toen medio 1946 het werke n in tarief in onze onderneming weer werd 
in�evoerd, o.a. op de lastarieven een omstandigheden-toeslag van 
20% is gelegd, welke nauw verband hield met allerlei nog onver
mijdelijke storingen in de bedrijfsgang

1 
voortvloeiende uit de ver

nielingen en de nog in volle gang zijnde wederopbouw van onze onder
neming. Deze toeslag werd destijds ingevoerd na overleg met het per
soneel, echter onder de uitdrukkelijke gestelde en aanvaarde voor
waarde, dat deze toeslag zou worden verminderd wanneer in genoenrle 
ongunstige omstandigheden verbetering zou komen. 

Het is U ten volle bekend, dat bovengenoemde ongun
stige omstandigheden in belengrijke mate zijn opgeheven, zodat het 
aan geen twijfel onderhevig is

t 
dat thans nakoming van de gemaakte 

afspraak kan worden verlangd. 
Eveneens overeenkomstig de destijds gemaakte afspraak 

hebben wij in de loop van 1948 een. zeer langdurig overleg over de 
noodzakelijk geworden vermindering van de toeslag met de daarvoor 
aangewezen vertegenwoordigers der werknemers gepleegd, waarbij ten 
volle is erkend: 
le. de bij de invoering van de 20% omstandigheden-toeslag gemaakte 

afspraak, dat deze 20% geleidelijk zou worden verminderd naar
mate de omstarrligheden verbeterden; 

2e. dat inderdaad vele omstandigheden in het bedrijf verbeterd zijn
(outillage, werkkleding, banden, fietsen, gereedschappen, 
werktuigen, transport); 

Je. dat een gedeelte van de werktijd o.a� door te vroeg eindigen, 
niet ten volle benut wordt; 

4e, dat het voorstel van he t bedrijf1 thans de omstandigheden-toe
slag op'"lo%·'°te brengen, van bedrijfszijde gezien, redelijk is • 

Het spreekt vanzelf, dat wij, gezien het bovenstaande, 
verwachtten, dat ons besluit tot vermin�ering van de omstandigheden
toeslag tot 10%, waarbij dan tevens het tarief voortaan op de huidi
ge uurlonen zou worden uitbetaald, zou worden aanvaard. 

Teneinde elk misverstarrl daaromtrent uit te sluiten, 
wijzen wij er op, dat er geen twijfel over bestaat, dat wij als ver
antwoordelijke leiding van onze-onderneming in deze tenslotte de 
beslissing hebben. Wij kunnen daarbij niet aanvaarden, dat een derge� 
lijke beslissing met een staking wordt geantwoord. 

Wij zien ons dan ook genoodzaakt U mede te delen, dat 
deze staking een dringende reden tot ontslag oplevert, als bedoeld 
in art. 1639 p van het Burgerlijk Wetboek. 

Wij willen U ec hter als nog in de gelegenheid stelle n, 
uiterlijk Dinsdag 28 December a.s. het werk te hervatten. 

Indien U van deze gelegenhei
.
d geen gebruik maakt, is

U met ingang van bovengenoemde datum ontslagen. 
Amsterdam 24 December 1948

N.tWiRLANDSCBE DOK EN SCHE�PSBOUW MIJ �
Ij

v,o,f, 

, 
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Onderwer;P: Stakersappèl • 

GE HE I M. 
!- --

: . ' • .., f v 2.2.. l 
1 

25 JanuarTï.'94�. 

VERSLAG,vé;n een op 25 Januari 1949 gehouden bijeenkomst van 
stakers in de bedrijven van de Nederlandse Dok- en Schee�sbouw

�Maatschappij, Kledingfabriek Hçlla.t1d!a en Schoonmaäkaien t cëm.: 
sto te Amsterdam, belegd door de E.v.c. in gebouw Bellevue aan 
ae Leiqsekade te .A.mSterdam. 

Deze bijeenkomst, aangekondigd als een stakersappèl, werd bijge
woond door ongeveer 1200 mannelijke en vrouwelijke stakers. 

• 

Om dit aantal persqnen plaatsruimte te verschaf-fen had men de 
beide grote zalen van genoemd gebouw in gebruik· genomen • 

Versiering of leuzen waren in de zaal niet aangebracht. 
Het gesproken woord werd door middel van een geluidsinstallatie 
verduidelijkt. 

Aan de ingang van �et gebouw aan ·de Leidsekade was politie
toezicht. 

De bijeenkomst, welke te l0.25 uur een aanvang nam, werd geopend 
door een onbekend gebleven spreker, die de volgenqe inleiding 
hield. 
'�Vij zijn hier bij elkaar gekomen om de toestand te bespreken, 
welke is ontstaan door de stakingen in de stad Amsterdam. Deze 
stak.ingen zijn verschillend van omvang en verschillend van ka
rakter, doch hebben .alle hetzelfde doel, n.l. strijd te voeren 
voor een loonpolitiek, teneinde de nood in de gezinnen van de 
arbeiders te verbeteren. Wij zullen deze strijd niet eerder be
eindigen, alvorens resultaat is bereikt. Wij zijn hier bijeen met 

• 
de stakende lassers van de,N.D.B.M., de meisjes uit het conf'ec-' tiebedrijf' Hollandia, terw:ijl straks de schoonmaaksters van de 
Cemsto zullen komen, nadat deze op de stakingslijsten ingeschre-
ven zijn. 
Wij hebben het recht aan onze zijde en voelen ons sterk door de 
steun, welke wij van de werkende bevolking ontvangen. Daaren-
tegen wordt. onze strijd belasterd door de burgerlijke pers en de 
Unie-organisaties. Hierover zal straks Berend BLOKZIJL uitvoe-
riger spreken. 
Ik zal U nu nog even aankondigen; welke sppekers achtereenvol-
gens het woord zullen voeren. 

. ' Als eerste spreker komt kameraad Reinier SMID (waarschijnlijk 

�- V:.. �cf... · 

X identiek aan Reinier . .SMID, geb. l6-ll-l91irre .Amsterdam) aan 
o., 

, , tb.et woora, als tweede""'1rameraad:ATEENBERGEN (verdere p�rsonalia 
...- onbekend), waarna tenslotte Berend BLOKZIJL, (geboren 29-12-1918 

te Hoogeveen) het woord tot U zäl ;J:>1.chten. n 

Reinier SMID: "Als o:p het ogenblik meer dan 3.000 arbeiders en 
arbeiqst�in strijd gewikkeld zijn voor verbetering van hun 
levensstandaard, tegen het college van Rijksbemiddelaars, t .egen 
.hun reactionnaire.. patroons, dan stellen wij ons de vraag, wat wij 
moeten doen om die strijd tot een goed einde te kunnen brengen. 



i No. 321 -4-49, - 2 -

,.dd. 25-1-1949. 
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• 

Wij hebben als E.v.c. goed en klaar gezegd, hoe de zaak er voor 
staat en waarom de Unie-bonden deze rechtvaardige strzjd niet 
steunen. Wij hebben ook te maken met honderden kameraden, die 
anders georganiseerd zijn en honderden, die ongeorganiseerd zijn. 
Deze zijn in de steek gelaten door hun eigen bestuurders en moe
ten omdat zrj achter onze strijd staan, ook gesteund worden. Wij 
hebben geen millioenén in de kassen zoals de Unie-bonden. Maar 
zij houden het geld vast. Wij betalen de laatste cent om onze mak
kers te ondersteunen. Daarvoor zijn wij nu eenmaal een strijdorga
nisatie en onderscheiden wij ons daarin van de Unie-organisaties. 
Het geld, dat wij nodig hebben, moet echter niet; alleen uit onze 
kas komen, doch ook de andere arbeiders, die nog werkzaam zijn, 
behoren hun taak te verstaan en bij te dragen. 
Als wij ons vragen, of er solidariteit is, dan moeten wij ze�gen 
nja" en terugblik werpen op het jaar 1946, toen ongeveer 12 

millioen gulden door solidariteit bijeengebracht werden. Momen
teel �oeten wij 300.000 gulden uitkeren • 
Strijd voeren tegen de kapitalisten, staken, dat betekent niet 
alleen zich opofferingen gestroosten, doch steeds op de bres 
staan voor de organisatie en solidariteit. Als wij ons huis aan 
huis vervoegen en om solidariteit vragen, dan moet moeder de 
vrouw ondanks alle moeilijkheden van deze tijd onze strijd steunen. 
En niemand van ons mtag zich aan de organisatie van de solidari
teit onttrekken, teneinde de strijd tegen de bezittende klasse, 
de kapitalistische maatschappij, te kunnen opvoeren. Wij hebben 
als centraal actiecomité richtlijnen uitgestippeld en niet één 
staker mag het doen voorkomen, alsof hij hiervan niet op de hoog
te is, door tegen de stakingsleiding te zeggen, dat hij zus of zo 
niet heeft geweten. zorg, dat .Amsterdam het middelpunt van onze 
actie wordt en in het middelpunt van de belangstelling komt te 
staan. Als wij straks een beroep doen op 50 man om bepaalde werlt
zaa.mheden te·verrichten, moeten zij zich als één man melden. 
Vanaf morgenochtend moet elke stajcer zich melden bij de stakings
leiders, brj het actie-comité. Met ingang van a.s. Zaterdag, Maan 
dag en Dinsdag gaan wij een berqep doen op de solidariteit. Elke 
staker dient zich actief 1n te schakelen. De bureaux om zich te 
melden bij de stakingsleiding zijn: 
voor west: Bellamystraat; 
voor Zuid: Westeinde; 
voor Noord: Nieuwendammerham; 
vo.or Tuindorp Oostzaan: Kreeftstraat; 
voor Oost: Sumatrastraat 92; 
voor Centrum: le De Kuil, Spaarndammerstraat, 

2e Tweede Boomdwarsstraat, 
3e Szaar Peterstraa.t. 

Op woensdag, Donderdag en Vrijdag moet ieèer zich beschikbaar 
stellen om organisatiewerk te verrichten, zoals het bijeenroepen 
van vergaderingen en derg�lijke. Wij willen hiervoor hebben 50man, 
vrijwilligers, die voor geen kleintje vervaard zijn en de organi
satie van de propaganda'ter hand willen nemen. Zij moeten vanmid
dag om 2 uur aanwezig zijn bij het Ceµtraal Actiecomité, Prinsen
gracht 739 • " (Applaus) 

STEENBERGEN. �Hij spreekt over de betekenis van de stakingsdrang) 
"De toestand is momenteel zo, dat deze ondanlts schone beloften 
chaotisch is geworden. .. De 
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De voorlichting in de burgelijke pers wordt zo simpel mogelijk ge
houden, elke staking wordt als een bagatel getekend of voor een 
communistische agitatie gescholden en vooral "Het Vrije Volk" 
neemt �edere dag advertenties op, waarin werk wordt aangeboden. 
Ik wek de E. V .c.-ers op, elke dag voet bij stuk te houden; ook de 
ongeorganiseerden betrek ik in deze opwekking aangezien onze 
strijd ook hw1 belang geldt." 

Als intermezzo spreekt nog, alvorens Berend BLOKZIJL-het woord 
><'(neemt, namens de meisjes van Hollandia: Constantia HUBERTS, ge-
� boren 22 November 1919 te Amsterdam (ex-politiek delinquente 

t/z dienstneming Waffen-SS), aangekondigd als Stans HUBERTS. 
Haar betoog luidt ongeveer als volgt: 
"Wij moeten de staking tegen de kapitalistische machthebbers vol
houden. De strijd, die wij hebben aangebonden zal nog erger worden 
Alle arbeiders zullen zich aaneensluiten, zowel Katholieke, 
Christelijke, als N.v.v.-ers, omdat zij zien, dat wij met onze lon 
niet ui�komen •. Onze striljd geldt ook vooral de jongeren. Wij heb
ben een eis gesteld van arre weken gratificatie, welke tegelij
kertijd een 6 procent loonsverhogmng voor de jongeren inhield. 
Deze gratificatiè moet uit de winst van de ondernemer getrokken 
worden. Onze baas heeft toen gezegd, dat hij deze gratificatie 
niet wil en mag geven. Toen hebben wij gezeg4, dat wij dan geen 6 
procent maar 10 procent verhoging voor die jongere meisjes eisen 
Want die meisjes hebben zeer zwaar werk; ze moeten.de hele dag 
aan de lopende band werken en krijgen er de zenuwen van. Ik doe 
een beroep op de- jongeren om de orga11isatie ter hand te nemen 
voor een strijd naar een gelukkiger maatschappij. 
Er werken ·thans nog 2 meisjes. Wij moeten deze meisjes dwingen 
het werk neer te leggen. Zjj hebben geantwoord, dat zij wel voor 
een grote politie-macht zullen zorgen om hen te beschermen. Ik 
roep U op, vanavond om 5.15 uur te zijn onder de tunnel van de 
Linnaeusstraat bij de Tugelaweg, teneinde die grote politie-macht 
welke de twee maffers begeleid� antwoord te geven en te zeggen, 
dat w5j niet maar een stelletje schooiers zijn, dat staakt, -doch 
strijden voor een rechtvaardige zaak. Ook morgenochtend verzoek 
ik U op die plaats te komen." 

Bere.na BLOKZIJL: (Hij spreekt zeer langzaam en beheerst). 
"De schoonmaäksters 'van de gemeente Amsterdam en van het bedrijf 
van de Cemsto hebben hun stoffer en blik laten liggen. De bouw
vakarbeiders hebben de hamer neergelegd. De band bij de Hollandia 
fabriek staat stil, de houtbewerkers uit de houthaven leggen het 
werk stil. Er zijn momenteel 3.000 stakera en staaksters. Zij le
ven niet op een eiland, hun daad heeft de algemene oelangstelli 
De burgeljjke pers, de vakorganisaties, de regering en de hele 
ttederlandse arbeidersklasse heeft belangstelling. Er is echter 
een grote verscheidenheid te bespeuren in de wijze waarop deze 
belangstelling zich uit. Enerzijds steunen jullie op de sympathie 
en solidariteit van grote delen der arbeidersklasse en midden
stand; anderzijds echter wordt jullie strrjd bemoeilijkt door hen, 
die jullie verdacht malten, tweestrijd trachten te zaaien en julli 
als oproerkraaiers betitelen •. 
Waarom poogt men U, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, te 
verdelen en in de hurgelijke pers wijs te maken, dat jullie staken 
voor politieke doeleinden?· Er staat geschreven, dat het de E.V.C 
is, die deze stakingen organiseert. Maar de havenarbeiders heb
ben hun looneisen, de meisjes van de Hollandia en schoonmaakster 
hebben hun looneisen, de bouwvakarbeiders vechten tegen loons-
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loonsverlaging. Maar alle stakingen in Amsterdam zijn vamniddag 
nog afgelopen, wanneer de werkgevers de rechtvaardige verlangens 
der werknemers inwilligen (applaus). 
wanneer zij menen, dat jullie voor politieke doeleinden staken, 
hebben de werkgevers de macht,-jullie uit.deze zaal weg te hou
den, door jullie verlangens in te willigen. Stakingen worden 
niet achter bureaux gemaakt, zijn niet uitgevonden door de E.v.a.

De ouderen weten, dat er voor de oorlog nog geen E.v.a. was. 
Maar er waren wel stakingen. Wie maakte ze toen? Wie vond ze . 
toen uit? Dat was het N.V .v. Ik heb dezer dagen uit archieven 
der toenmalige dagbladen kunnen lezen, da� toen in 1929 de tex
tielarbeiders, in 1919 de landarbeiders hun strijd voor lotsver
betering aanbonden, er in de krant stond: "Dat zijn "de rooie". 
En die rooien, dat was het N.v.v. Stakingen zullen er altijd zijn, 
zolang de werkgevers uit onze lijven, ten koste van onze arbeid, 
hun brandkasten vullen, Zolang de resultaten det werkende klasse 
niet ten goede komen, zolang de maatscha:ppeliJKe verhoudingen, 
waarin wij leven, blijven •. -
De strijd is er na de oorlog niet gemak:Kelijker op geworde,n. Wan
neer men met verlangens bij de baas komt, omdat de eindjes niet 
meer aan elkaar geknoopt kunnen worden, wanneer men tegen de 
baas zegt, er moet Zaterdag wat bij komen, want het gaat zo niet 
langer, :tien tegen één, ·dat de baas zegt: "Je hebt gelijk, je 
verdient ook te weinig, ik zou je er graag wat bij geven, maar · 
mag niet van het Qollege van Rijksbemiddelaars". Wat is het; niet 
gemakkelijk voor die man om op die manier een goede indruk te 
wekken. wat is dat College van Rijksbemiddelaar� voor een instel 
ling? Het is een regeringscollege, dat bij decreet de lQonrege
ling van jullie vaststelt en in d.e Staatscourant plaatst, zond 
dat er een arbeider aan te pas is gekomen. En dat noemt men dan 
collectieve arbeidsovereenkomst. Die uitlating van de bazen is 
huichelarij en verwekt een stemming van: "De baas is wel goed, 
maar in Den Haag deugt het niet". 
Maar begrijp, dat het College van Rijksbemiddelaars een college 
van werkgevers is. Als zij het met ons menen laten zrj dan met 
ons gaan vechten tegen dit college en wij hebben morgen loonsver 
,hoging. Maar dat doen zij niet, integendeel, zij beschermen het 
als een kostbaar bezit. 
De· sociale positie, die de arbeiders thans hebben, is bereikt 
door strijd van de arbeidersklasse. Tegenover de harde taal van 
de uitbuiting moeten \�j de harde taal van de str�d stellen. 
Deze strijd neemt met de dag în omvang toe. Bij eensgezindheid 
zal succes verzekerd zijn. 
Deze zaal is niet _geheel gevuld; het zou wel zo geweest zijn als 
niet de jonge arbeiders van 2 houtondernemingen ge str.ijd beein
digd hadden, omdat zij deze· gewonnen hebben (applaus). Burge
meester en Wethouders doen aan de schoonmaaksters thans een bod 
van 65 cent. De staaksters staan echter schouder aan schouder 
en weten wat zij willen, namelijk een beloning voor gelijksoortig 
werk door mannen verricht. Er is ook een beroep gedaan op de 
sentimenten van onze gevoelens. Arme kindertjeg in de scholen 
hebben het zo koud, patienten in de ziekenhuizen worden er de
äupe van. Als er éen begaan is met hun lot, dan is het de ar
beidersklasse. Zij die een gevoel van medelijden in de mond nemen 
hebben daartoe niet het recht. Want hoe staat het met diezelfde 
kindlB'rtjes, als de prijzen hoog en de ·lonen laag blijv�n, als zjj 
geen kleertjes meer hebben, als hwi schoentjes niet meer gere
pareerd kunnen worden. Dan lijden ze nog veel meer kou, dan wan-
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wanneer zjj eens in onverwarmde lokalen komen. In de ziekenhuizen 
te .Amsterdam is ongeveer 1000 man verplegençi personeel. Dat is 
350 man tekort. Die zijn er ·niet meer, ze zijn verdwenen. Ook sta
ken zij niet. Neen, ze hebben er de brui aan gegeven, een voor een 
omdat ze een andere betrekking konden krijgen tegen beter loon. 
Wanneer wij vechten voor verhoging van het verplegen@ persobeel, 
voor werksters, dan doen wij dat niet alleen voor henzelf. Maar 
als de lonen verhoogd worden, 'kunnen de 900 bedden, welke thans 
leeg staan, ingenomen worden door ·de patienten, die thuis liggen 
-en nog niet opgenomen kunnen wor�en. Wij vechten voor een mens
waardig bestaan, bevrijd-van honger en gebrek.
Elke dag na de oorlog gaan wij gebukt onder de vrees voor nieuwe
zorgen; de winstcijfers van de ondernemers stijgen met de dag. Het
bedrijfsleven hetstelt zich. Maar wat zich niet lie:i:1stelt1 is de toe
stand en het levenspeil van onze gezinnen. Dat is nog slechtèr·
dan voor de oorlog. En toen was het al niet rooskleurig met de
ongeveer 400.000 werklozen. Als wij geen strijd gaan voeren zal de
toestand nog er·ger worden. De subsidies op de Brensmiddelen zijn
tot de helft ver.minde·rd, de andere helft v0l� dit jaar. Dàt be
tekent nieuwe prijsverhoging. Er zal een huurverhoging van 30 %
komen. Dat is slechts een eerste maatregel, men heeft bij de rege
ring gezegd: uKalmpjes aan met de arbeiders". Maar er zal nog wel
eens een verhoging van 30% komen. Men zal dit jaar proberen het
levenspeil drastisch te verlagen. En daarna het spelletje gaan
spelen: Neem ze drie gulden af en geef _ze er dan l gulden bij.
Gezegd wordt, dat de huurverhoging niet zal gaan ten koste van
het levenspeil van de arbeider. Maar als de arbeiders zich niet
verzetten, zal het absoluut wel ten koste van de arbeiders gaan.
Er wordt thans nog een wet in de Kamer behandeld, waarbij na aan
neming, het loon weer met een gulden verlaagd zal worden voor ver
plichte verzekering tegen werkloosheid. Van een �kgever is het
bedrijf alleen onàerhevig aan hoog- en laagconjuncturen, maar hoe
de toestand er ook uitziet, plukken van de arbeiders doet bij.
Wrj hebben slechts twee handen om mee te werken en een hoofd om te
denken. Wat w:ij daarmee doen, schepen bouwen, textiel vervaardigen
voedingsmiddelen voortbrengen, is alles waardoor de wereld bewoon
baar wordt. Alles wat U in. gemaakte toestand rondom U ziet, is
het resultaat van onze arbeid • Maar het werkelijke resultaat van
die arbeid wordt ons onthouden. En als het vastloopt met de eco
nomische toestand, dan staat onze bron van inkomsten stil, dan
zijn wi..j met onze handen afgesneden e?- worden de straat op gezet."
(Hierna wacht spreker even om de werksters van het Cemsto-bedrijf
die buiten staan, gelegenheid te geven, binnen te komen� Zij wor
den met uitingen van sympathie door de anderen begroet).
voortgaande zegt spreker:
"De strijd, die van dag tot dag om zich heen grijpt, is een recht-

, vaardige strijd op de grondslag van de arbeid, die. wij verrichten.
Niet omdat wij onverantwoordelijke elementen zijn, maar omdat wij z�
veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben en zo diep àoordrongen z�n
van de toekomst van o;nze kinderen. "f grondslag van die verant
woordelijkheid zullen die handen en d e  hoofden van die werkers en
werksters doorzetten. Het is een s·tri.jd van alle arbeiders. En
daarom lachen wij om de manifesten van de Unie-bonden, die zeggen:
"De E.v.a. gaat weer met de lijst rom[". Ja, kameraden, de E.v.a.

is geen rijke organisatie, ten eerste omdat onze organisatie nog
jong is, ten tweede omdat onze organisatie geen millioenen heeft

· belegd
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belegd �n de bew�peningsindustr.ie in Engelend. Wij beleggen onze 
centen in de stn.Jd voor betere voorwaarden voor de arbeiders
klasse, voor schoentjes van onze kinderen. En wij bezitten de 
wetenschap, dat wij daardoor gelukkiger zullen worden. Omdat wij 
weten voor een rechtvaard ige zaak te strijden, zullen wij pal 
staan en voorwaarts gaan. Wij zullen de zwakken steunen en sterk 
maken. Strijd voeren, staken, is iets anders dan naar de kermis 
g�an. Dat betekent in de eerste plaats offers brengen voor zake 
die de onze zijn. Wij doen aan of'fervaardighàid met opgeheven 
hoofden weken lang. Wij doen een beroep op de solidariteit van 
hen, die nog werken; wij vragen geen gunst, wij eisen, dat zij hun 
plicht doen. Er is nog een andere soltdfariteit. W'lJ moeten de 
hele zaak in beweging gaan brengen, willen wij geen verslechte
ring krijgen. Deze vorm van solidariteit moet nog meer aangepakt 
en georganiseerd worden. Als de lassers van de N.D.S.M. staken, 
dan moeten de andere arbeiders in dat bedrijf begrijpen, dat het-
ook hun zaak is en niet gaan filosoferen over geruchten omtrent 
besprekingen tussen de directie en de U ie-bonden, e.d • 
Eat front moet sterker gemaakt worden. fen derde vraag is het 
vraagstuk van de leiding. Het is niet moeilijk in tijden van rust 
deel uit te maken van een afdelingsbestuur, een hoofdbestuur, 
een kernbestuur of een vakafdeling van de E.v.a. De .contributie 
wordt steeds opgehaald, de krant komt regelmatig elke veertien 
dagen uit. Maar het is zeer moeilijk, om leiding te geven in een 
tijd, dat de arbeidersklasse in strijd staat. Dit geldt ook voor 
de kernen in de bedrijven. Omdat dikwi.jls blijkt, dat die kernen 
in plaats va.il de voorhoede van de arbeiders, de achterhoede van 
de directie zijn. De directie ontvangt ze in die tijden op kan� 
toor en zegt: 11Gaat U zitten, steek een sigaar op en kijkt U 
eens, wat w.ij moeten investeren. Het gaat p.eus niet11

• 

En die Jansens of Jansma's, hoe ze mogen heten, gaan terug en 
zeggen tegen hun kameraden: 110ns bedrijf kan het heus niet". 
Ons bedrijf? Er is nog geen scnrö'evedraaier bij van.die Jansens 
Of"""Jansma's. Ons bedrijf is in de eerste plaats ons gdzin. Laat
de Jansens of�ansma's in het vervolg maar tegen de irecteur 
zeggen: "Sluit U de boeken maar gerust, ons huishoudboekje 
staat niet langer toe, dat wij voor dat loon werken." • Wij zijn als kernbestuurders van onze organisatie niet van adel 
krachtens ons blauwe bloed • Wij moeten bestuurd ers zijn van de 
E.v.c. omdat de arbeiders van mening zijn, dat wij vechten voor 
die arbeiders; en als ztj menen, dat wij dat niet doen, moeten er 
andere bestuurders komen op grond van hun uitspraak. Dit sta
kersappèl moe�t en moet elke dag.deze dingen weer gezegd worden. 
Vol vertrouwen gaan wij hier weer vandaan. Wij als bestuurders 
van de E.V.C., jullie als stakers. We beloven elkaar trouw te 
blijven in de strijd voor de arbeiders. Maakt de zwakken sterk. 
Gezamenlijk gaan wij met opgeheven hoofd verder. Wij vertrouwen, 
dat ijullie schouder aé,Ul schouder, de eene vuist in de andere, 
hand in hand, stelling zullen n�men en verder zullen gaan,- om
dat het hele ontstaan van die arbeidersklasse hier en in andere 
delen van de wereld het resultaat van qe str�d van die klasse 
is. Als dat zo is, zal deze strijd ons vooruit brengen, omdat vaj 
niet meer terug kunnen, omdat ons ley.enspeil bedreigd wordt, 
omdat wij jong zijn en wat jomg is, is voorbestemd om te groeien. 
De strijd gaat niet om.minder 0f meer, om een dikkere boterham, 
maar om de rechtvaardigheid. Laten wij ons niet laten scheiden. 
De een is Katholiek, de ander Christelijk, socialist of commu
nist. Laat ons niet zoeken naar wat ons scheidt, maar naar wat 
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ons bindt, namelijk dat wij arbeiders zijn, dat we geliJKelijk ge
bukt gaan onder de noden van deze tijd. Als wij ons loon in de 
loonzakjes krijgen is het niet verdeeld in katholieke, christe
lijke, socialistische of communistische loonzakjes.n (.Applaus). 

Tenslotte bracht de inleider van deze morgen een woord van dank 
aan Berend BLOKZIJL en anderen, die gesproken hadden over de 
strijd. Deze zal volgens spreker onverkort worden voortgezet, ge
dachtig aan het vertrouwen, dat onze strijd resultaat zal hebben. 
Hij he1haalt, wat kameraad SMID de bezoekers heeft opgelegd, n.l. 
alles doen om de solidariteit op te voeren. Wij gaan, zo zegt 
spreker verder, uiteen met de wetenschap, dat we niet een anti
werkactie voeren, maar een rechtvaardige strijd, welke gewonnen 
moet en kan worden. Hij eindigt met het slotwoord: ''De strijd gaat 
verdern.-

Daarna spreekt nog een onbekend gebleven vrouw, die zich voor
zitster van het Stakingscomité van de Cemsto noemt, en zegt: 
"Ik hoop, dat deze strijd ons aller strijd zal zijn en dat wij wer
lcers en werksters onder elkaar al tijdt op onze post zullen zijn en 
hen dwingen die nmg werken het werk neer te leggen. Ik hoop, dat 
jullie vanavond allen op jullie posten zullen zijn.11 

De bijeenkomst werd te 12.10 uur beeindigd, waarna de bezoekers 
�ustig uiteen gingen. 

Tevens gezonden aan: B.M., A 'dam.
H.C.,. id.
I.D., Haag.
I .D • ' R 'aam •

E-L-6.

' 
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GEHEIM . 

Kort overzicht van het ontstaan en verloop 
van de vdlde staking onder äe arbeiders van de N.V. 
11 Gusto 11 , werkzaam bij de nieuwbouw van de N.V. 11 Caltex 
Petroleum Mij • 11 aan de Petroleumweg te Rotterdam. 

De arbeiders van de N. V • 11 Gusto11 worden per 11Spido 11 
boot naar de plaats van bes·�emming vervoerd. 

Op Donderdag 8 Sept. 1949 kon wegens de dikke mist 
in de morgenuren niet gevaren worden, zodat d�.i.--iu..t..�� 
Gusto-directie een aantal autobussen ter beschikking 
werd gesteld voor het vervoer van haar arbeiders. Daar 
de beschikbare zitpl.aatsen in de autobussen niet vol
doende waren voor het aantal arbeiders moest een 23-tal 
van hen genoegen nemen met een staanplaats. Dit werd 
geweigerd, zodat men genoodzaakt was nogmaals een auto
bus te laten rijden om deze 23 arbeiders naar het werk 
te brengen. 

Een en ander had echter tot gevolg, dat zij één 
uur te laat ter bestemdeAplaats$ arriveerden. Hun werd 
aangezegd, dat dit uur niet betaald zou worden, terwijl 
in de loop van de morgen door het directie-liá Conijn 
Jr. aan de arbeiders werd medegedeeld, dat zij boven
dien gestraft zouden worden met nog één uur loonderving� 

Deze stzafmaatregel ve�nekte een dusdani e ontstem 
ming onder de arbeiders, dat besloten werd om na schaft 
tijd (13.30 uur) in sit-down-staking te gaan. 

Te circa 14 uur werd door circa 300- á 400 arbei
dBrs gestaakt, welke staking gedurende de gehele mid
dag werd voortgezet. 

Inmiddels was door de arbeièers een aantal ·vertrou 
wens-mannen aangewezen om con·[;act op te nemen met de di 
rectie. 

Vrijdag 9 September 1949 werd het werk normaal 
vat, onder voo1�vaarde, dat een oplossing zou worden 
vonden, waarbij door de Guste-directie was bepaald, 
ook. een vertegenwoordiger van de Unie-bonden in het 
leg zou worden betrokken. 

In dit overleg werd als compró.m.is bereikt, dat het 
uur "loonderving als straf" zou vervallen. Het L1ur loon 
derving wegens het te laat komen en de verloren uren jE 
door de sit-down-staking zouden echter niet vergoed wor 
den. De vertegenwvordiger der Uniebonden (Leijsen,A.C.J, 
voorzitter liT.V.V.-1.:etaal) stelde zich achter de directi 
eisen, doch deat'beiders namen geen genoegen met deze op 
lossing en gingen te 10 uur opnieuw in.sit-down-staking. 

In de loop van de dag gaf de directie opnieuw toe 
en werd ook bet uur "loonderving wegens te laat komen" 
ingetrokken, doch bleef' bij haar eis, dat de verloren 
uren van de staking voor rekening der betrokken arbei
ders zouden komen. 

Door deze weifelende houding van de directie vatten

de arbeiders moed, die dan ook hun standpunt van "alles 
uitbetalen" onverkort bleven handhaven. 

-In -
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In de namiddag werd opnieuw onderhandeld, waarbij 
werd toegezegd, dat het vraagstuk der u stakingst-1ren 11 

een punt van bespreking kon vrnrden, onder voorwaarde, 
dat het werk onmiddellijk hervat zou worden •• !!.an deze :m.x 
eis werd v&ldaan, zoààm te 16 uur het werk hervat werd. 

ij a t. --·---------- �-

' x9N.B. Buiten het terrein waren aanwezig: Nooter, Hendri

� · 
kus Jacobus, geb. 20-11-1920 te Amsterdam (belt end.), en: 

Ov��� 1i.fat Groenendijk, Simon, geb. 25-1-1905 te Reeuwijk (bekend),
v · ,/ (beiden E.V.C •. :srt llE.tY� van het terrein van de Caltex 
�.,.. <',llY waren verwijderd) en Gaal, Wilhelmus Johannes, geb. 12-
Jt- � 1e'1,,,, 1'J?.

i
, 11-1910 te ..tüblasserdäiiï1'bekend) O. V.B.� J/ i,,-- Met hen werd niet onderhandeld. 

\
--------------

DeJ.!Jl:.V.C.-t1etaal11 hield in verband met dit conflict 
op Vrijdag:+-September 1949, te 20 uur, in de kleine 
zaal van he11 6ebouw t10deon 11 , aan de Gouvernestraat al
hier een openbare vergade1,ing, waarvan kort' verslag 
volgt. ,,_ � 

Aan de Lestuurstafel: Nooter,H.J. en Groenendijk , 
s., beiden voornoemd. 

Aanwezig 45 personen, onder wie 2 vrouwen en 2 be
stuursleden derO.V.B., n.l. Smid, fietse, geb. 9-4-'97 
te de Leek (bekend), en: Gaal, �.J., voornoemd. 

Zaalcapaciteit 163 z'i1;p!�atsen. 

Nooter, H.J., opent met een woord van welkom de ve 
gaaering en z..-egt, dat deze is belegd door de "E.V.C.
Lietaal" uitsluitend voor de arbeiders v1erkzaam in het 
bedrijf van- en betrokken bij. het confliet met de Iî. V. 
Gusto. Spr. verzoekt hun, die niet werken bij deze IIJ'.V.,
de zaal te verlaten. 

Gaal, 1J.J. (O.V.B.) vraagt aan de voorzitter, waar
om anderen moeten woflden geweerd, daar deze vergadering 
tocb een openbare- is. Spr. zegt de indruk te hebben,dat 
het verzoek van de voorzitter speciaal bedoeld is voor 

·•e twee bestuurders van het O.V.3. 
Nooter, H.J. verzoekt spr. zijn mond te houden en 

zegt, dat als de bestuurder van het O.V.B. een inleiding 
wil houden, hij zelf maar een vergadering moet beleggen. 

Onder hamergeklop van de voorzitter en gejoel van 
enkele jongelui verlaten de beide O.V.B.-bestuurders de 
zaal. 

Nooter, H.J. geeft hierna een overzicht van het ont 
staan van het conflict en hekelt de houding van speciaal 
het directie-lid Conijn. 

Spr. wijst de voorstelling af, dat deze staking 
"een E.V.C.-re_l 11 zou zijn; i.rnm.ers het initiatief' tot de
ze enigszins "v:rilde"-staking is geheel van de arbeiders 
zelf uitgegaan, hetgeen te prijzen valt. Het solidari
tei tsgevlbel, hetwelk onder de arbeid ers leeft, moet aan
gekweekt worden. Het te hooi en te gras kiezen van een 
commissie van overleg uit de arbeiders, keurt spr. a.f; 
ae leden van zo'n commissie of z.g. kern zullen bij of
ficiele stemming door en uit de a:-beid.ers moeten worden 
gelrnzen. De gedeeJLtelijke overwinning, welke de stakers 
hebben behaald, is, zo meent spr., �en stimulans om op 
de ingeslagen weg voort te gaan. 

Spr. zegt, dat de N.V.V.-bestuurder Leijàen, �.c.J.,
geheel achter de directie van de D.V. Gusto staat en dat 

- .hij -
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hij - volgens de bekomen inlichtingen - omgekocat zou 
zijn met een glas jenever en een sigaar. 

...Llt 
Spr. zelf en zijn mede E.V.C.-bestuurder Groeooijk, 

s. we:i:-den � wegens staatsgevaarlijk zijn11 van bet Cal
texterrein- verwijd·erd. 

Spr. zegt niet de bedoeling te hebben propaganda 
te maken v or de E.v.a., docb wel de arbeiders de raad� 
willen geven zicb zoveel mogelijk te organiseren en 
daartoe die organisatie te kiezen, d ie steeds voor en 
met de arbeiders op di bres staat. 

Hierna volgt gelegenheid tot discussie. 

Verschillende personen gaan het verloop van de sta 
king nog eens na en hekelen de houding van de Heer Oo-
nijn in deze. Zij orijzen de houding van de E.v.a. en--
verzoeken zo spoedig mogelijk een vergadering te houden 
voor alle werkers bij de "Caltex 11 

• Zij eisen tevens 
doorbetaling van de staki1lg_§l-uren. 
;-

�
J

��. 
a b t at a a · - . �.a:r..x, v ..,,ornoem , ean woor e iscus-

sian�ênërizëg; dat zo speedig mogelijk spijkers met 
koppen moeten worden geslagen. 

De eis van het doorbetalen van de stakings-uren,de 
grieven en de komende verslechteringen zullen op de a.s. 
vergadering woraen besproken, terwijl de verkiezing van 
een z.g. "ke:r-n" aan de orde zal woraen gesteld. 

Spr. noemt de door Conijn aangenomen houding een 
presti..ge-kwestie ten koste van de arbeiders, d/ie door 
deze houding worden bes·tempeld als slaven en koelies. 

Een onbekend gebleven �1etaal-arbeider van de B.P.�·�· 
vraagt toegang tot de vergadering van Maandagavond a.s., 
in ruil waarqoor hij aanbiedt te zullen zorgen met een 
zevental afgevaardigden van de B.P.M.-arbeiders aanwezig 
te zijn. 

Noot er, H.
J
., die deze geste van de B.P .M.-arbeid er

toejuicht, verzoekt hem bij de B.P .M. oo.k de uit.slag 
van deze vergadering te bespreken. 

Spr. zegt, dat morgenochtend te 6.45 uur bij de in
gang van het Caltex-terrein uitnodigingen voor de verga
dering van Maandag a.s. zullen worden v6rspreid, bedankt 
tot slot allen voor deze 11 vruchtbare11 bespreking en 
•sluit te 22.30 uur de vergadering. EINDE. 

Aan: B.V.D. 

/-
Groenendijk, s. maakt bekend, dat reeds een zaal 
is 6esproken voor een op :Maandag a.s. te houden 
bijeenkomst. 
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Onderwerp:oonflict Werkspoor. 

GEHEIM. 

Als protest tegen de in en doorvoeri:bg van een wetensohappel:ij 
ke tijdmeting op de arbeid bij de N.V.WERKSPOOR te Am.sterdsn 
zijn aldaar op 3 Ootober 1949 een aantal van 48 werklieden 
in "sit-down" staking gegaan. 
Aangezien tot deze tijdmeting was besloten na overleg tussen 
de Direotie,de samenwerkende Vakbonden en de bedrijfskernen, 
achtte de Directie zich gerechtigd deze arbeiders te ontsl881 
heilen dd.4 Ootober 1949 geschiedde. 

Naar aanleiding van dit ontslag heeft op 5 Ootober 1949 een 
groep van ongeveer 50 arbeiders in dit bedrijf het werk ne� 
gelegd,waarna ook zij door de directie werden ontslagen. 

Op en buiten de terreinen van lB.-t bedrijf werd daarna door 
de stakenden gepoogd de nog werkenden tot sym,pathiestaking 
over te halen. 

Tot dit doel werd ook vanuit een woning in de naaste omge
ving van het bed.rijt door middel van een sterke geluidsin
stallatie tot staking opgeroepen.Dit had uiteraard een nade
lige invloed op de rust in het bedrijf zodat de Politie van 
de desbetreffende afdeling de apparatuur in beslag genomen 
heeft.Hiertoe moest men zioh,nadat de toegang niet verleend 
werd,met geweld deze verschaffen. 

Ten einde zich op een en ander te beraden zouden de Ulie-bQJ. 4 

den op Donderdag 6 October 1949 bijeenkomen,terwijl de sta-
- kenden een vergadering proclameerden op dezelfde dag te 20 Wl!"'

in de Diamantbeurs te Amsterdam.

Laatstbedoelde vergadering werd bezocht door ruim 250 perso
nen waaronder ziche..en tiental vrouwen bevonden.De-zêaloapaar__
teit is ongeveer 3500 personen (staanplaatsen).Er was geen
colportage of dergelijke terwijl in de zaal ook geen enkele
versiering was aangebracht.

Te 20,30 uur werd deze bijeenkomst geopend door een persoon
gep.aamd BROUWER,(nadere gegevens nog niet bekend).
Sprker begon met excuus aan te bieden voor het feit dat men
voor deze gelegenheid niet een meer geschikte zae.l had kunnm
krijgen.Het verhe ugde hem dat zovelen opgekomen waren en hij
heette allen hartelijk welkom na-mens het Actiecomit� Werk
spoor.

blz.2. 
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Spreker zette vervolgens breedvoerig de ontstane situatie uit
een.Over de klolt:ltenmeting op zich zelf wilde hij niet spreken, 
daar het niet om dit feit in eerste instantie ging.Waar het 
om draaide was de houding van de Directie en de wijze van dool'..'
voering.De klokkenmetingen zouden plaats vinden op basis van 
vrijwilligh.eid,dooh bij de uitvoering bleek dat door de Direo
tde wel degelijk dwang werd uitgeoefend in de VIXt'l1 van dreigen 
met ontslag althans schorsing.Na vele besprekingen met de Di
rectie,rechtstreeks en door middel van de fabrieksraad,kon mEn 
niet tot een vergelijk komen door de harde houding van de Di
rectie.Ook de fa-brieksraad nam niet het ijuiste standpunt in. 
Zij probeerde zich los te maken van de revolveRdraaiers,waar 
het in dit geval omging.Door laatstgenoemd personeel werd uit
eindelijk besloten zich niet te laten meten,voordat het ge.he
le personeel ingelicht was aangaande he, doel en de meting op 
basis van vrijwilligheid geschiedde.Dus niet zoals nu plaats 
vond door groepsgewijze voor de keuze te stellen en te dreigen 
met schorsing.De arbeiders vrezen nu dat het zal uitlopen op 
een loondruksysteem { door beloning naa.-r snelheid van w erk) , 
terwijl de Directie volhoudt dat het alleen om productie verho
ging te d oen is.Maar een voorstel van de arbeiders om produc
tieverhoging te bereiken door verandering van het omscholings
systeem-, werd niet door de Directie in overweging genomen. In het 
laatst was de toestand zo toegespitst dat de revolverdraai%1111D: 
ers besloten hadden niet te werken voordat de klokken van de 
afdeling verwijderd waren.Dit had tot gevolg dat deze arbeidersi 
ontslagen werden wegen "weigering van d e  arbeid". Uit sympathie 
hebben toen ook anderen het werk neergelegd met het gevolg dat 
ook 71. j ontslag kregen.De strijd waarvoor wij nu staan is, 
zegt spreker,de ontslagen intrekken en de klokmeting besprekED.. 

_.,,..,. \Vervolgens werd. het woord gevoe"d door een persoon die PIET 
BEEL genoemd werd {nadere gegevens onbekend). � 

� Deze spreker deelde mede dat de Unie-bonden diegene onder haar 
leden welke deelnamen aan de actie,op staande voet had geroyeerd 
en ook niet toegelaten had op de te houden vergadering.Hij 
gaf vervolgens nog nadere toelichting op het wrloop van het 
conflict en de rol di e verschillende personen hierin hadden 
gespeeld.Uit alles blijkt,zegt spreker dat de Ub.ie-bonden zidl 
niet achter de arbeiders stelden.Zij immers noemden dit conflict 
een "typische E.v.c.rel".Ook de fabrieksraad nam eEE: verkeerd 
standpunt in.Hoe kan men echter anders verwachten.Aanvankelijk 
laakte hij de slappe houding van de arbeiders in het algemeen 
doch in het laatst sprak hij waardering uit over de ongeorga
niseerden en enkele lJhie leden die met de arbeiders IIJ3dewerk
ten. 

-J jAls derde spreker trad op een persoon die PIET KROON genoemd 
•"·werd {nadere gegevens onbekend). 

-

Deze spreker verdedigde het optreden vande arbeiders tegen de 
"mensonterende behandeling" en laakte het optreden van d e  fuie
bonden en de fabrieksraad.Hoe kan het ook anders,zegt spreker 
wanneer men va.-n het standpunt uitgaat dat men semen moet wer:. 
ken.De arbeidersbeweging heeft voldoende geleerd dat dat niet de
weg is.En atls de a rbeiders kB:t de ha mer zijn dan moet de Directie het aambeeld zijn.Dit conflict is een symbool van de klasse�trijd.En als we dit verliezen.dan kunnen we er zeker VBlzijn dat ons nog vele verslechteringen te w0chten staan,daar
dit slechts een aftasting van het front is.De directie ziet 

3 •• 
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in de n�aste toekomst orisès naderen en wil dat afwentelen
op de ruggen der arbeiders.Dit is ook de reden dat de EVC zich 
achter dit conflict steJt. 
Spreker beschrijft uitvoerig het optreden met de geluidsinstaD.a 
tie en het optreden van d...e Poli tie in deze.De Poli tie zeide 
bij deze gelegenheid dat zij de arbeiders in het bedrijf be
sche"1ten moest tegen de arbeiders er buiten.Maar dan rijst de 
vraag "wie beschermt de arbeiders erbuiten voor de honger?'J 
De politie slelt zich in d eze dus aan de zijde van de Direct!� 
aan de zijde tegengesteld aan de arbeidersbelangen. 
Spreke r beschrijft vervolgens de ontslagverlening bij WERK

SPOOR te Utrecht waar de arbeider·s zonder nadere toelichting 
met een-orlef in gesloten enveloppe naar het Gewestelijk Ar
beidsbureau gezonden werden.Dan bleek in de brief te staan dat 
het ontslag had plaats gevonden na wederzijds goedvinden,waar
door voor de arbeider de kans op overbruggingsuitkering ook 
verloren ging. 
In de oorlog,zegt spreker,hebben wij de zaak van de arbeiders 
voorgestaan met ons leven als inzet.Nu gaat het om veel minder 
wat we kunnen verliezen,zouden we nu versagen.Toont dus dat 
ge ware arbeiders zijt.Een l:B roep werd gedaan op de vrouwen 
om hun mannen trouw terzijde te staan.Hij droeg de aanwezigen 
op morgen (7 Ootober 1949) allen aan d e  fabriek te zijn om 
ru:1o.r.....he:t ,i.Qor.beeld de- nGg-werk_en._den voor de_g9_e_de zaak te 
winnen. 

Brouwer wekte nog op om allen eensgezind vol te houden en mor
gen te tonen dat ze mannen zijn waar men wat mee kon doen. 
Door eenheid is men sterk en daaJrdoor kan men de medearbeiders 
zelfs door de poort van de fabriek de hand reiken om hen te 
winnen voor deze rechtvaardige zaak. 

Te 22,16 uur werd de vergadering gesloten waarna de aanwezigen 
rustig uiteen gingen,uitgezonderd enkele groepjes mensen welke 
in de zaal nog bleven staan praten.De gehele vergadering had 

\ een rustig verloop.pa stemming was verbeten en uitte zich
enkele malen �or een daverend applaus. 

einde. 
-------------------------------------------------------------

Mede verzonden aan:H.C.Asdam. 
B.M.Asdem.



RAPr-ORT van D. 

Betr._"J'erslag van het conflict bij de N.V. :'lerksnoor 
ft.msterdam. 

Door D/III ontvangen van lfarid, bestemd voor D/VI. 

D/IV, 13 October 1949 
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z No. 256 -4- '50. 

CNDERWERP: Bijeenkomst vrouwen van de stakende classificeerders. l 

. 31 Mll950�l 

Dn:NS'IGEHEIM. 

-

1 ACD/ f ;p,-,,

30 Augustus 1950. 

Volgens de inhoud van een stakingsbulletin van 28 dezer en 
een bericht in het dagblad "De Waarheid" van dezelfde datum 
hadden de vrouwen van de stakende classificeerders in het 
Amsterdamse havenbedrijf het plan, op Dinsdag, 29 Augustus 1950� 
te 14 uur, bijeen te komen in het verenigingsgebouw "Het Eiland" 
aan de Grote Wittenburgerstraat te Amsterdam, teneinde, naar het 
heette, met elkaar te overleggen, op welke wijze de actie hunner 
mannen het doeltreffendst kon worden ondersteund. 

Dezerzijds werden in verband hiermede maatregelen genomen, op de 
hoogte van het gesprokene te komen. 

Kort na het aangekondigde tijdstip van aanvang bleken slechts 
een 10-tal vrouwen en ongeveer .z.._mannen belangstelling voor be
doel�vergadering te hebben. Men overlegde onderling blijkbaar, 
wat te doen en gaf daarna te kennen, dat de belangstelling te 
gering was, om de bijeenkomst doorgang te doen vinden. 

Van te voren was waarschijnlijk reeds de afspraak gemaakt, om 
in ieder geval flink met behulp van bussen te collecteren; bij 
het uiteen gaan werd althans op deze collecte de aandacht gevestigd. 

Wie de leiding van vorenbedoelde vergadering bad(den) is niet 
bekend geworden. 
-----------1---------------------------------------------------

W.o 'YA
E-3.
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J

Pamflet, verspreid op Werkspoor-Zuilen. 

a f s c h r i f t 

VOORLICHTINGS BULLETIN 

UITGEGEVEN. DOOR: DE ACTIE COM!i:1ISSIE WERKSPOOR·. 

DULPEN JULLIE DAT? 
. 

Wij hebben als eerste ta�k op ons genomen om jullie in het bedrij 
volledig en op de juiste wijze op de hoogte te stellen van de 
st�nd van �aken bij de uitsluiting van 61 van jullie kameraden. 
Een eerlijke en op de feiten afge�temde berix:htgeving kan voor 
sommigen wel eens pijnlijk zijn . Maar feiten zijn harde dingen. 
En wie zich daar aan stoot is in de eerste plaats zelf schuldig. 
Wij hebben op ons genomen jullie voor te lichten. Dat zullen wy 
uitvoeren, ook al zullen er wellicht een paar "heilige huisjes" 
door omvergesmeten worden. 
In ons vorige bulletin mo�sten wij met een beschuldigende vinger 
wijzen op de Fabrieksraad die nog steeds, niet vergaderde.Thans 
heeft de Fabrieksraad vergadert. Er zijnzo van die dingen die 
iedere Werkspoorder beroeren. Alle uitgesloten kameraden weer in 
het bedrijf, is er een van. Men zou dus verwachten dat deze uit
sluiting als punt 1 op de agenda prijkte.Dat was niet zo. Het 
was in het geheel niet in de agenda opgenomen. Behandeld werden: 
een verslag van de directie over zaken van zeer onde·:rgeschikt 
belang en een bespreking o.ver de W.P.C. in een re)!par"tieafdeling 
die schijnbaar niet goed werkte en met opheffing·bedreigd wordt. 
Laat de kameraden op hun hoede zijn. Nadat de onbelangrijke 
agenda was afgehandeld, stond het bestuur genadiglijk toe dat 
er door de leden van de Fabrieksraad vragen mochten worden ge
steld over de uitsluiting. De vragen waren van ongeveer de vol
gende inhoud: 
Hoe reageerde de directie op het peti tionne.ment? 
Waarom was niet veel eerder de vergadering uitgeschreven? 
Wat heeft het bestuur van de Fabrieksraad tot nu toe gedaan om 
de ontslagen ongedaan te maken en welke stappen denkt het nog 
te ondernemen? 
Welke resultaten heeft het bestuur te melden over zijn bemoei
ingen? 
Het antwoord van het bestuur vande Fabrieksraad blonk uit door 
glibberige vaagheid: 
Het Bestuur is van mening dat geen mededelingen kunnen worden 
verstrekt, hangende de onderhandelingen. Dat zou de positie van 
de buitenstaande arbeiders alleen maar schaden. 
De kameraden in het bedrijf en wij er buiten hebben er recht op 
om volledig te worden ingelicht. Wij willen hier vaststellen dat: 
1e Het bestuur de overige leden van de Fabrieksraad als een stel 

onmondige kinderen beschouwt en behandelt; 
2e De kwestie bewust op de lange baan geschoven wordt om eventu-

ele onrust in de fabriek bij voorbaat de kop in te drukken. 
Wij leggen er de nadruk op dat onze belangen op deze ma.niet niet 
op de juiste wijze worden behandeld door het bestuur van de Fa
brieksraad en dat hiervan geen gunstige resultaten te verwachten 
zijn. De kameraden in het bedrijf moeten aanpakken. Het is ook 
jullie zaak. Indien het de directie zou gelukken ons buiten het 
bedrijf te houden dan zal zij in de toekomst niet aarzelen tot 
verdergaande verslechteringen over te gaan. Weest dus op Uw 
hoede en strijdt voor de  intrekking van alle ontslagen! 

OOK EEN OPVATTING! 

Op de ver gade ring van de ]'ab11ie ksraad was een der leden van 
mening dat het bestuur zijn prest�ge niet te grabbel moet gooien 
door voor een kle inaantal arbeiders te "vragen". 
Die mening zijn wij ook toegedaan. Wij - en met ons iedere ar
beider- eisen van het bestaur geen bedelvragen , maar leiding van 
de strijd in het bedrijf voor de intrekking van de ontslagen. 
Maar, dat bedoelde het betrokken Fabrieksraadlid waarschijnlijk 
niet. Bedoelde hij, dat er niets moest worden gedaan? Ià dat 
ook jallie mening? 



ONZE DELEGATIE, 

' ' 

� . .  

heeft op Dinsdag 18 October getracht een bespreking te voeren 
met het bestuur van de Fabrieksra.ad. Wïj zijn arbeiders en waren 
in de verwaèhting als arbeiders dooru�rbeiders te worden ont
vangen .• Als _kameraden tegenover. kame·raden. 
Maar de leden van het bestuur houden er blijkbaar een aparte 
moraal op na. Op hooghartige laconieke toon werd onze delegatie 
te. ver.staan gegeven dat het bestuur ons geen inlichti.ngen te 
geven en nog minder bere i.d was met ons te spre·ken over onze zaak. 
Vlij achten .hierop elk verder commentaar oveJ?:bodig. 
Aan jullie in de· eerste plaats de taak van het Bestuur een andere 
houd_ing te. verlangen. 

MORAAL ! 
. ' 

Direct na de oorlog had de, directie .veel arbeiders nodig. Het 
hele ,land werd afgestroQpt. Onderdak vo.or· de nieuw aangestelden 

. ··,. was e-r niet. I�aar de dire ctîe wist er wel wat op. Zij richtte 
'"'·�- � !Iet ·. "�uik:erhu_?.s" in ;waar daklozen werdE:n gehui�vest. Toch wel

meelevend met het leèd �er daklozen, vindt U niet? 
. Tijde� veranderen. Ook de.menselijkheid vande directie is aan 

. ; . wijziging o�derhevig, in nauw verband met de veranderde tijd •• 
. ·, � Een ka,tneraad die op doktersadvies halve dagen werkte, verk:laa 
· . zich solidaiT met ons en voegde· zich bij ons. 

' · f.Ii"ii was- dus s:toµt,. De directie· vond dat. tenminst.e en "strafte" 
he:rn. Onmiddell.ijk we.rd hij het "Suike:rhuis II uitgezet en was ge
dwongen een nacht· op straat te bivakkeren. 
GevGlg? 
. Overspanning en thans opgesloten in Pavilj0ep 3 ! 
Tet zo.ver de men$elijl«Bid yan .de directie. 
Er zijn in het bedrijf die er over spreken dat wij ons buiten
rustig meeten·houden. � · 
Bent U van mening dat dergelijke dingen� llUSt bevorderen? 
Er moet wat gedaan· worden, vooral d.oo� <l3 kameraden in het bedrijf 1 

• l 
�

,, 

,, 
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afs ohri.:ft 

VOJm.J,l.!,�J{�µlüS •. lftJ1�� Ii.i 

· U).CTGEGl-;VP.!I DOOP.: 11.6 AO'i'IB C0Lt:11!)$IB f<'.hlKS!'OOR.

DULDEN JULLIE nAT? 

, 

' 

tij l;e-bbcn alo eo;rc.te tark 0-;: or.Er genor.icn om jullie in het be.dxij 
v.olledie e� op clo ju.tstc •• iJze op de hooste te "'teD:.1.en van de
stand van zo.Jean bij de uitaluiting van 51 van ju.111e kalileJ?aden.
Een eerlijke en op de feiten afaestómde berixhtgevinJ kan voor

som.wlgen wel cona pi�nliji; �i�n • Mi1ar feiten zijn harde dingen�
Rn wie zich dEu:1:r aan stoc,:b is 1n de ef!rate plaata. �elf aobu.l�ig.
Wij l1obben op ons �enome..a ju.llie voor to lichten. Dat zullen wJi
uitvoei:en, o.ok al zul..:.en er wellicht een pcar flheil1ge b.uisjesn

d�or omvergesmet�n worden.
ln one votiêe bulletin inoester.. wij met e�m besohuldigepde v1:nger
wijzen op de �abria)f:s�aad dl$ nog ste�ds niet ver6 dexde.�hans 
heeft de Fa.b:rieliaraad vergadert. Er zijnzo van die dingen die 
iedere 7erkopo.:i:raez beroeren. Alle aitt.;csloten Ketr.-ereden weer in 
het bodxijf, is er een van. llco zou dus ver�achten dat deze uit
slu1tint! als punt 1 op de agenda prijkte.lJat wae t1iet zo. Het 
wa3 in het gateel niet in do agenda cpienomen. Bah.ande1d werden: 
een verslag van de directie over �a�en van zeer o�dergeachikt 
halan8 an een bonprsking ��er de �.P.c. 1u een respartiea!delfng 
die aohijnbaµr niet t;oaà v1exkte en met Ot)he:ffin:; bedreS gd wo;t"dt. 
Laat de kameraden op han hoede zijn •. Tade.t de o.nbelar:g,�ijke 
agenda ,,as af gehandeld, Dtor:d het beotu.ur gen�dit,lijk toe dat 
el. c...oor de leden van de Febriek.sra&d vragen mochten worden ge
steld !iVer de ai tilluiting. Ue vragen waren van ongevsel< de vol
Gènde inhoud: 

.noe reagea.rde de directie t>p h�t peti tiorutement? 
\ a,..rom was niat veel aerdel' de vergadering ui.tgeuohl'even'? 
�at heeft het bvstuur van de ?abxieksraad tot nu toe gedaan om 
de ontslagen otgcdan� ta maken en walke stappen de�kt het nog 
te ond.ern$1T'.en•, 
V,,;3lira ;resu.ltatsn heeft het 1lcst1.u:.r te melden. over zijn bemoei
ingen•? 
:Het ar.1.c;;;oc.,.ro. van het beatuur vanè.a ?abt iek.sraad blenk uit 4oor 
6libber iga vaotlieid: 
Het B�stuur is v&n lllenir.g dat geen medectei1r1ü a kunneri ·,orden 
verst�oict, hnngElride de cmdozhandolingen. Dai Eo1.1 de positie van 
de buitens t:nar1.ae ar·ooidera alleen muar aobadcn. 
D� kame:raden it" hst bediiji en w:l.j or b11iten hel

i

b&� �r reoht op 
om volledig t� woxden in3oliQht. Wi� willen hie� vaststellen dat: 
1e Het bes".:uur de cve:riga led.en van de Fabrieks:cand ale ee11 stel 

ooroo1ûlga kinderen oeDcho�wt en bo�andclt; 
2e De k..-estie bewu.nt op de lange bu I',L geeohoven wort\t om eventu-

e!.e ocrust ic da :rabr1ék: ölj voozbaet da kop in te drt.dtk:en. 
Wij leggen er do nadrw.k op da't onze belangen op de:ze Jllaai-e:? niet 
op de ju1Gte djzo v;orden behandeld door het bestuur van d.s Fa
br tek&re.ad en dat hiervan geen cunstigo xesultaten te ver1.Vaohtan 
�1jn. De :.C.ameraden in het bedrijf mootén ao.npe.kk.en. Het 1a· ook 
j�l11e zaak. Indien het de �i�oot1e �o� gelukken ons buiten·bet 
bcdrilf te houden dan zal zij ln de toekomst niet aar�eleQ tot 
verdergaande verslechteringen over te gaan. Weest das op Uw 
hoede �n strijdt voor de 1ntr�1n6_!!n alle 2PtS1!&!,!!l 

OOK EJN OPVATTING! 
Op de ver·aaderi�g van de :Pabrieksraa4 ,ras een dQJ' leden van 
menirig dat �et beet�lll' z1jn prestige niet te frabbel moet gooien
door voor e.en kleinaantal. arbeidë�s te"vragen .
Die mening zij_p w1j ook toegedaat1.. \tij - en met one iedere ar• 
beider- eisen van het bestuu� geen bédelvragen , maar leiding van 
de EJtrijd in hèt bedrijf voor de 1nttekk1ng van de ontslasen.· 
Maar, dat bedoelde het betrokken Fabr1eksra�dlid waarschijnlijk 
niet. 13edQelde hij, da"t er nie ta 111oe-at worden gedaan? Ià dat 
ook jull1e maning? 



ONZ3 D�L'EGATIB, 
heeft op llinsdr g "'1° Oçtober t;etraont �en besprek.ini; te voeren 
met het b atuux van de FabrieksraP-d. Wij zijn arbeiders en waren 
in de va:rwaolJt ing als a:.r. oeide�a o.oox ar be id.ers �e worden ont
vange a. Als kamerudeu te�enovar kameraden. 
Maar pe leden van het bestuur houden er bliji<.baF-.r e1;n aparte 
mo�e�l op na. Op hooghartiee laconiek« toon werd onze delegatie 
te verstaan gegeven. dat het bestuur ons geen in1iohi.ingen te 
geven en nog mindo:x bere id waa met ors te spreken over onze zaak • 
.,.1j �chten hierop el..:: Y6rd x com,lentai1r overbodig. 
Aan jullie in de ee:rste plat.ts de taak van het :Bestuu:r een andere 
houding te verlangen. 

MQ�!

Ditect tw de ooxlot� had Jo di.rectie va:er :::.rbeidera nodig. Het 
heJe land werü. a!g-estroopt. Onderdn.k voor de nieLtw a<:!ngestelden 
was er niet. Maa:r de direotic •.vist e:r "'el .,,at op. Zij r iohtte 
het ''Suikerhuls 1

' 1n waar dcklozen "arden uel-iuisvest. i'ocb i!el 
meelevend rnet .:-.ot leod ëer tlaÁ1�zer1, viadt t; .iit t? 
·rijden V!J.tar_de:ren" Jok: de menselijkheid vaade direotie is aan
wijzi6inti o::,derlieVig, in nauw vez band wat de verand�xda tijd.-.� 
Een kll.meràad die op doktersadvies halve dagen werkte, verkl� 
�joh solidair met ons en voegde zich l>ij ons. 
Hij i'as dus stollt. -18 dixeotie vond dat tenminste en •·st.rafte 1

' 

h·.,m. Onmidde.Llijk werd hij het nstli :er huis" tü t6ezet en was ge
d•,of'"öen een nacht op st1 ae"t te biVukltenrn. 
Gevolg? 
overopenning en thans opgesloten in ?av1ljoen 3 ! 
Tot zover de menselijlrnid van de d1xectie. 
=:r 2ijn in het bodl'iJ! die er over spreken dat wij oo.a bt..tlten 
rusti� coeten houden. 
�tLt' u var. meainG dat d rnelijke dingen ä3 1ust bevorderen?

Er lllOet \,at �;edaan ivo:rden, ·..rooral door ce kw.;.exaden in hE:t beclrijf ! 
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UITGEGE�N_DOQR: DE ACTIE COMlilISSIE Vl,;RKSfOO.!l__{ �l 
ER WORDT OP JE GEREKEND, KAMERAAD ! 

verschillende van onze kameraden in het bedrijf zijn naar de 
voorzitter van de Fabrieksraad, De Brouwe� gegaan om hem bereid 
te vinden, zijn gezag als vertegenwoordiger van de arbeiders 
te laten gelden bij a.e directie om de ontslagen ingetxokken te 
krijgen. 
De Brouwex werd niet bereid gevonden om ook maar het geringste 
te ondernemen. Wij staan op het standpunt, dat de Fabrieksraad 
in zijn geheel, zo goed als het Bestuur en Voorzitter, slechts 
die functie hebben gekregen door de verkiezing der arbeiders. 
In dit opzicht hebben zij geen andere zaken te behartigen dan 
die der Werk�poor-arbeiders, waarvan wij deel uitmaken. 
Nu echter het bestuur van de Fabrieks1iaad - en in het bijzonder 
De Brouwer - geen hand voor ons uitsteken, .ondanks hun morele 
.verplichting dat wel te doen, moete.n de arbeiders van Werkspoor 
zelf daden rStellen. 
Thans komt het er op aan, wat de arbeiders doen. 
De sympathie ;van de andere Amsterdamse metaalbedrijven is groot, 
zoals blijkt uit de tot nu ontvangen steungelden. Maar onze 
kameraden in die bedrijven laten het niet alleen bij geldinzame
ling, hoe belangrijk dat voor onze strijd op zieh zelf ook is. 
Zij weten, dat het tekenen op een steunlijst alleen, niet vol
doende is om ons weer bij Werkspoor in het bedrijf te krijgen. 
Onder anderen hebben 4e arbeiders bij Orenstein & Ko!Fel hun
sympathie en solidaritiet met onze rec'Trtvaàrdige str Jd 'neerge
legd in een motie van het gezamenlijk personeel. 
])e suceesvolle strijd van de arbeiders van "qe Cirkel" kan ons,
Werkspoorders, ten voorbeeld strekken. 63 kameraden werden met 
ontslag bedreigd. Maar door het !3tandvastig en eensgezind op
treden van alle arbeiders, werd de "Cirkel"-directie gedwongen· 
het voorgenomen ontslag voorlopig uit te stellen. 
Kameraden, zouden jullie in het bedrijf van Werkspoor niet de
zelfde kracht kunnen ontwikkelen.als de arbeiders bij "de Cir
kel"? Jullie weet dat je het wel kan. Wij en jullie zijn ervan 
overtuigd, dat .zodra de arbeiders van Wexkspoor in eensgezind
heid van de directie eisen, dat alle ontslagen onmiddellijk 
worden ingetrokken, deze eis zal worden ingewilligd. Wij, die 
staan, rekenen op jullie!! 
VROUWEN IN DE STRIJDy 
Vanzel'.fsprekend hebben de vrouwen van de uitgesloten arbeiders 
veel 'interesse bij het �erloop van de strijd. 
Een delegatie van vrouwen werd afgevaardigd om van de directie 
te vernemen wat nu eigenlijk de plannen waren. 
In de "betere kringen" is men al tijd zee.r hoffelijk tegenover 
het zwakke geslacht. Derhalve verwachtten ohze vrouwen op zijn 
minst een behoorlijke ·behandeling van de directie, die zich zelf 
ongetwijfeld tot 'die betere kringen rekent. 
Onze vrouwen wachtten, een kwartier, een half uur, anderhalf uur, 
maar van de directie kwamen zij niets ·te weten. De directie ver
waardigde zich zelfs niet, hen te ontvange,n. Maar eigenlijk is 
dat begr ijpele ijk. Dit waren geen vrouwen "uit de bete.re kringen" 
dit waren onze vrouwen, dit waren vro.llwen van arbeiders, van 
strijdende arbeiders zelfà. Dus ••••r 

z.o.z •.



D.och onze vrouwen waren niet zo heel gauw ontmoedigd. Zij
stelden zich in verbinding met de Bonden. Die ZOQden hen toch
zeker niet in de steek laten, w�nt de heren die daar zitten,
komen zelf uit arbeiderskringen.
Nadat onze vrouwen een hele dag in touw waren geweest, ver
telden de Uniebestuurders hen eindelijk, dat er 82 man weer
in net bedrijf terug zouden komen.
Onze vrouwen zijn niet van plan het daarbij te laten. Onze
strijd voeren wij_in het belang van onze gezinnen en onze vrouwen
blijven daarbij aa.rr onze zijde. Zij zullen niet ophouden om,
met jullie steun binnen het bedrijf, door te strijden, totdat
wij weer tewerk zijn gesteld bij Werkspoor.

BESLUITEN MOETEN UITGEVOERD. 
-

Op de vergadering van de Uniebonden werden de bestuurders door 
de aanwezige leden gedwongen, om onze �is, die jullie wil is, 
over te nemen. Zij zegden toe, dat zij al het mogelijke zouden 
doen om ens weer in het bedri"jf te krijgen. -zij onde-r-handelden 
met de directie en zijn van mening, dat hier verder voor hun 
organisaries niets meer te doen is. Het resultaat van hun onder
handelen is, dat er nog steeds 61 arbeiders buiten de poort staan. 
Aan hun leden schrijven zij briefjes van onders�aande inhoud: 

"Door à.eze bericht -1.k u, mede namens collega Van Zijll, dat 
"door de organisatie alles is. gedaan om een .redelijke oploe 
"sing te vinden, doch d� directie is niet bereid U terug te 
''nemen. Het spijt ons in deze niet geslaagd te zijn. 
"Inmiddels tekent, 

vriendschappelijk groetend, 
w.g. Van Eerde,

· Bom�s "·
Het is bij deze bestuurders niet opgekomen om, in samenwerking 
met de arbeid�s van Werkspoor, te strijden voor intrekking van 
het ontslag. Voor hen is de kous af. Zij hebben "alles" gedaan 
om een "redelijke" oplossing te vinden. Dit "alles" menen wij 
te mogen betwijfelen en er i.s overigens maar één redelijke op
lossing denkbaar, namelijk: 
a l l e  o n t s l a g e n. o n  m i  d d e  1 1 ij k ingetrokk.en !! 
Nu de Uniebestuurders van mening zijn, dat er voor hen niets meer 
te aoen is, wordt het een taak van onze kameraden in het bedrijf 
.om wat te gaan doen. Of zijn jullie ook van mening dat jullie 

11alle.s 11
• gedaan hebben voor een redelijke oplossing ? 

9i 
HET PETITIONNEMENT. 
De actie voor het verzamelen van handtekeningen is in het alge
meen goed geslaagd. Delega�ies zijn gevormd om,bij de chefs aan 

��-te dringen op�un bijstand om o�w..eel'__j_Jl h��-__b�drijf.c te krijgen. 
Sommige chefs zegden h�h volle medewerking toe, anderen weer niet. 
Zo gaat dat met chefs die om hun positie denken. 
Doch ook de goede onder hen zullen zich spoedig erbij neerleggen, 
als de directie hen op vriendelijke toon mededeelt, dat haar be
sluit o.nhe.rroepelij_k is. Dat begrijpen wij. Zij hebben een baan 
te verliezen. 
Anders is dat met de arbeiders. Die zijn velen inkantal en zonder 
·aroeiders kan Werkspoor niet werke.n. Indien morg'i/n aan de dag de
hele arbmi�ersbezetting van Werkspoor tegen de directie zou zeg
geA dat deze het Nerder zelf maar zou moeten opknappen, dan komt
·er geen machine meer in.beweging, dan wordt geen installatie meer
afgelever.d. Maar als morgen- aan .de dag de gehele directiestaf
zou sterven, dan zou er in Werkspoor geen slag minder productie
geleverd worden. Die weten�ch�p is de kracht van de arbeiders,
de wetenschap, dat .. z.ij onmisbaar zijn, wat met de directies niet
het geval is.



• 

(Voorlichtings bulletin, blad 2) 

Als dus het petitionnement, ondanks de vele handtekeningen, 
niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, dan moeten de ar
beide:i<s in het bedrijf naar andere wegen zoeken, die meer kracht 
bijzetten aan hun wil, diè tegelijkertijd ons belan� is. Boven
dien moeten de nog werkenden goed begrijpen, dat als het de 
directie gelukt om ons buiten het bedrijf te houden, doordat 
jullie niet voidoende krachtig onze terugkomst eisen, voor de 
directie het hek van de dam is. Zij za� dan de tijd gekomen 
achten voor verder gaande verslechteringen. Daarom is het ook 
in het belang van de werkenden dat de eis, dat wij weer in het 
be:drijf terugkomen, ingewilligd wordt. 

MAG DAT GEBEUREN ? 
Een onzer uitgesloten kameraden heeft gesolliditeerd bij de fa. 
Sterk. In de ogen van de directie zijn wij ontslagen en heeft 
zij verder me·t ons niets te maken. Vlij denken daar over anders, 
maar in dit geval willen wij dit even buiten beschouwing laten. 
Na de sollicitatie, ·waarop de directie van Sterk inging, heeft 
onze kameraad getuigscllriften moeten overleggen en wat er zo 
meer van je verlangd wordt. Hij dacht in lieder geval dat alles 
in kannen en kruiken was. 
Maar, hij had buiten de waard gerekend. Hij was blijkbaar ver
geten, dat Ir. Damme voorzi tte·r is van de Stichting van de 
Arbeid en in de Metaalbond ook iets in de melk te brokkelen 
heeft. Onze kameraad werd niet aangenomen. Omdat zijn getuigen 
niet in orde waren? Omdat hij zijn vak niet verstaat? Omdat hij 
••••• ?· Dit rijtje vragen kun je nog tot in het oneindige uit
breiden en altijd weer zal het antwoord "neen II zijn. 
Hij werd niet aangenomen, omdat hij "Werkspoorder" is. 
U ziet, de arm van de dire.ctie is lang. De Werkspoor-directie 
stookt andere directies op om ons niet tewerk te stellen en 
stoor ons het brood uit de mond. 
Wij vragen met klem aan elke ·eerlijk:e Werkspoorder: Kun je dat 
over je kant laten gaan? Neem je dat zonder .a1eer? 

. Kameraden, sluit je aaneen en strijdt- met ons die buiten staan, 
voor onmiddellijke intrekldng van alle ontslagen. 
WAAROM GEEN VERGADERING FABRI.EKSRAAD? 
Een ontslag aan een groot deel van de arbeiders is een belang
r.ijke zaak. Als dat ontslag bedoeld is als een soort straf
expeditie tegen de arbeiders in het algemeen, dan ia die zaak 
nog veel belangrijker, omdat van het al of niet slage� van die
expedirie afhankelijk is, of er meerdere op touw geze

7
zullen 

wordàn, in welke vorm danook. 
De Fabrieksraad is gekozen door de arbeiders van Werkspoor, 
met de bedoeling dat zij daarin een wapen zouden hebben om voor 
de verdediging van hun belangen te gebruiken. De arbeiders 
hebben zich blijkbaar vergist. Want de Fabrieksraad heeft kans 
gezien om nog geen enkele vergadering te beleggen in verband 
met de ontslagkwestie. Van De Brouwer verwondert ons dat niet. 
Die weigerde categori�ch elke medewerking aan� arbeiders. 
Die ziet zijn taak als kernvoorzitter als een heel a�dere, waar 
"gewone" arbeiders zoals U en wij geen kaas van gegeten hebben. 
Maar hoe zit het met de overige Fabrieksraadleden? Laten zij 
ook verstek gaRn ? Eist onmiddellijk een vergadering en bespreekt 
mogelijkheden die ertoe kunnen leiden dat de ontslagen onmiddel
lijk worden ingetrokken. Leden van de Fabrieksraad, wij zien in 
U inderdaad onze vertegenwoordigers. Gij hebt het in Uw macht 
in samenwerking met de overige arbeiders, de directie te bewegen 
de ontslagen in te trekken. Kent Uw plicht en eist, dat de uit
geslotenen weer in·het bedrijf worden opgenomen! 

z.o.z.
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Wij beschouwen ons zelf nog steeds als een deel der Werkspooxders 
Wij kunnen en mogen geen genoegen nemen met met dit onrecht
vaardig ont·slag, omdat daarmede geen arbe ide.r meer tegen enige

maatregel zou kunnen protesteren zonder dat hij onmiddellijk 
met ontslag bedreigd wordt. Diezel�de regel geldt v.oor U, leden 
van de Fabrieksraad, nCilg meer dan voor de ov:eri.ge arbeiders • 

. DE LASTER. 

In elk coqflict probeert men van de zijde der tegenstanders 
van ·de arbe.id:ers· de bij het conflict betrokken arbeiders in 
ee'q.· kwaad d'agli.cht te stellen� Me� beoogt daarI!lede, dat de 
burgers en de arbeiders in andere bedrijven zich met afschuw 
van de strijdenden afkeren. In ons geval is dat niet anders 
gegaan •. In verschillende kranten is onze actie tegen het ont
slag gebrandmerkt als een EVC rel. 

· Niets is minder waar en jullie weet dat. De me·t al.gemene stemmen

._...,._. -gèîtozên Actie- c·ommHisie be.vat lecfën van alle �vakbonden + nog 
.eni,ge ongeorganiseerde kameraden. De. arbeiders hebben een beroep 
gedaan op de vakbonden. Het .is hel�as alleen "De Metaal" van de 

· EVC geweest, die onmiddellijk haar volle steun toezegde en haar
woord ook gestand heeft ge·daan en nog steeds me·t ons. de strijd
voert. De U.nie be sturen liete·n verstek gaan,. Dat was niet het

ageval me.t de Unieleden, die zowel op de laatste CJ.edenvergaderin•
als in het bedrijf de. eis van intrekkin'g d.er on't.slagen gesteld -
b,e.bben. De Unieleden o.nde.x ons protesteren met klem, tegen èè
laster· also"f'. onze str.ijd .een EVC ·rel zou zijn. · . 
La.at' u· nie·t· .be invloeden door de ·laster pr.aatjes, door vijanden van
de .st.l'.ijdende ·arbeiders· · .-

e n  b e· w a a r  i U w  E e �h e i  d.1
Houdt tt aan orrze .bekendmakingen die U de juiste voorlichting
geven. Geeft gevolg aan onze oproep en strijdt eensgezind voor
de int:rekkip.g van êè. ontslagen. GEEN LASTER MAAR STRIJD, laat
àat Uw parool zijn.
D00rgeven s.v.p� 

. . 
Dp0rgev-en s.v.p.

. 
. . 
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UITGEGEVEN DOOB: DB AOTIE COlllJISSIE WEBKSPOOB 

ER WORlll' OP JE GEREKEND, KAMEBAAD ! 

verschillende van onze kameraden in het bedrijf zijn naar de 
voorzitter van de Pabrieksraad, De Bro�wer gegaan om hem bereid 
te vinden, zijn gezag als vertegenwoordige:r van de arbeiders 
te laten ge1den bij de directie om de ontsla.gen ingetrokken te 
krijgen. 
De Brouwer werd niet bereid gevonden om ook maar het geringste 
te ondernemen. Wij staan op het standpunt, dat de Fa.briekeraad 
in zijn gehe�l, zo goed als het Bestuur en Voorzitter, slechts 
die fwiotie hebben gekregen door de verkiezing der arbeiders. 
In dit opzicht hebben zij geen andere zaken te behartigen dan 
die der wezkapoor-arbeid�rs, waarvan wij deel uitmaken. 
N11 echter het bestuur van de Fabr1eksraad - en in het bijzonder 
De Brouwer - geen hand voor ons uitsteken, ondanks hun morele 
verplichting dat wel te doen, moeten de atbeiders van Werkspoor 
zelf daden stellen� 
Thans komt het er op aan, wat de arbeiders doen. 
De sympathie van de ande�e Amsterdamse metaalbedrijven is groot, 
�oals blijkt qit de tot nu ontvangen ste�ngelden. Uaar onze 
kameraden in die bedrijven laten h�t nie� alleen bij geldinzame
ling, hoe belangrijk dat voor onze strijd op zioh zelf ook is. 
Zij weten, dat het tekene.n op een ete1.1nlijst alleen, niet vol
doendê ia om ons weer bij Werkspoor in het bedrijf te krijgen. 
Onder,anderen hebben de arbeiders bij Oienstein & Koppel hun 
sympathie en solidaritiet met onze rechtvaardige strijd neerge
legd in een motie van het gezamenl!Jk personeel. 
De sllooeavolle strijd_ van de sit-beid.ers van "de Ci1'kel" kan ons, 
Werkspoorders, ten voorbeeld strekken. 6, kamer.aden werd�n met 
ontslag bedreigd. Maa� door het standvastig en eensge�ind op
treden van alle arbeiQ.ers, werd de 110irkel 11-direoti� gedwongen 
het voorgenomen ontslag voorlopig ait te stellen. 
Kameradén, zouden jullie in het bedrijf van Werkspoor niet de
zelfde kracht kunnen ontwikkelen e.ls de arbeiders. bij "de Cir
kel"? J11llie weet dat je het wel kan. Wij en jullie zijn ervan 
overtuigd, dat zodra de arbeiders van Werkspoor in eenage�ind
h�id vaa de directie eisen, dat alle ontslagen �nmiddellijk 
worden ingetrokken, deze eis zal worden ingewilligd. Wij, die buite 
staan, �ekenen op jullie!! 
VRÖUWEN IN DE STRIJD7 
Vanzelfsprekend hebben de vro11we!l van de uitgesloten arbeiders 
veel interesse bij het verloop van de strijd. 
Een delegatie van vrouwen werd afgevaardigd om van de directie 
te vernemen wat nu eigenlijk de plannen waren. 
In de "betere kringen•• is men altijd zeer hoffelijk tegenover 
het zwakke geslacht. Derhalve verwachtten onze vrouwen op zijn 
minet een behoor1ijke behandeling van de directie, die zich zelf 
onaetwijfeld tot die betere kringen rekent. 
Onze vrouwen wachtten, een kwartier, een half uur, anderhalf uur. 
m�ar van de dizeotie kwamen zij n.1ets te weten. De directie ver
waardigde zich zelfs niet, hen te ontvangen. Maar eigenlijk is 
dat begrijpeleijk. Dit waren geen vrot1wen 1*11it de betere kringen" 
dit waren onze vrouwe�, dit waren vrouwen van arbeiders, van 
strijdende arbeide�s zelfd. Dus ••••• 

z.o.z.



Doch onze vrouwen waren niet zo heel gauw ontmoedigd. Zij 
stelden zich in verbinding met de Bonden. Die zo�den hen tooh 
zeker niet in de steek laten, w�nt de heren die daar zitten, 
komen zelf �it arbeiderskringen. 
Nadat onze vrouwen eeA hele dag in touw waren geweest, ver
telden de Uniebestuurdera hen eindelijk, dat er 82 man weer 
in het bedrijf terug zouden komen. 
Onze vrouwen zijn niet van plan het daarbij te laten. Onze 
strijd voeren wij 1n het belang van onze gezinnen en onze vrouwen 
bl1jven daarbij aan onze zijde. Zij zullen niet ophouden om, 
met jullie stèun binnen het bedrijf, door te strijden, totdat 
wij weer tewerk zijn gesteld bij Werkspoor. 

BESLUITEN MOETEN UITGEVOEBD. 

Op de vergadering van de Uniebonden werden de bestuurde�$ door 
de aanwezige leden gedwongen, om onze eis, die jullie wil ia, 
over te nemen. Zij zegden toe, dat zij·al h�t mogelijke zouden 

_,_.. :i.... -= doen om ons ·-weer i-n ·het bedr-1:j;f te k:ri'jgen;" Zi-J onderhandelden 
met de d1reotie en zijn van mening, dat hier verder voor hun 
ar6aniaa les niets meer te doen ia. Hèt resultaat van hun onder
ha�delen is, dat er nog steeds 61 arbeiders buiten de poort staan. 
Aan hun leden eohr1jven zij br1efjes van onders aande inho�da 

• < 

�Door deze bericht ik U, mede namens collega Van Zijll, dat 
"door de organisatie alles ia gedaan om ee,11 redelijke oplo,A 
"sing te vinden, doch de directie is niet bereid U terug t� 
"nemen. Het spijt ons in deze niet geslaagd te zijn. 
"In.middels tekent, 

vriendschappelijk groetend, 
w.g. Van Eerde,

Bomas "· · 
Het is bij deze best.u.u.rders niet opgekomen om, in samenwerking 
met de arbeiders ván Werkspoor, te strijden voor intrekking van
het ontslag. Voor hen is de kous af" Z j hebben "allef:111 gedaan 
om ,e�n "r . .edelijke n oplossing te vinden. Dit 0alles" menen wij 
te mogen b�twijfelen en er ia overigens maar één redelijke op
losaing denkba�r, namelijk: 
a l l e  o n  t s 1 a g e n o n  m 1 d d e  1 l ij k  ingetrokken !t 

' 

Nu 4e Uniebeatuurders van mening zijn� dat er voor hen niets meer 
te doen ie, ·wordt het een taak van onze kameraden in het bed.rijf 
om �at te gaan doen. Of zijn jullie ook van mening dat 3ullie 
"alles" gedaan hebben voor een redelijke oplossing? 

� 
HET PETITION?UilMENT. 

. � 

De actie voor het verzamel�n van nandteken1nge� is in het alge
meen goed geslaagd. Delegaties zijn gevQrmd om �ij .de ohafs aan 
te �ringen op hun bijstand om ons.weer in ,het bed�ijf te krijgen. 

-.,;"'"-,.,. :Sommige ohe�s ze-gden bun -vo3.-1.-e-111edewe.l'-king t-o8)�-anaeren weer niet •
., Zo gaat dat met che.fs die om hun positie denken. 

Doch oo� de goede onder hen zullen zich spoedig erbij naerleggen, 
als de directie hen op vriendelijke toon mededeelt, dat haar be
sl"it �nh�rroepalijK is. Dat begr�jpen wij. Zij hebben een baan 
te verliezen • 
Ander·s is dat met de. arb•iders. D.ie zijn velen inae.ntal. en· zonder 
arb.eiders kan w"-rkspoor niet werken. Indien morgen äan de dag de
hel.e arbei,dersbezetting van Werkspoor tegen de directie -zou zeg
g&n. dat deze het yerder z_lf ma�r zou moeten opknappen, dan komt 
er geep. machine maez in beweging, dan wordt geen ·installatie meer 
afgelever�. Maar a1s morgen. aan de dag de gehele direotiestaf 
zo� sterven, dan zou er in Wérkspoo� geen slag minder prQdQctie 
geleverd worden. Die w�tensohap is de kracht van de arbeiders, 
de wete�echap, da� z�j Oillll,isbaar zijn, wat met de directies niet 
het .geval is.



e 

e 

(Voo�liohtings bulletin, blad 2) 

Als d�o het petitionnement, ondartkB de �ele handte�en1ngen, 
niot voldoende reeultaat heett op3eleverd, dan ·fllOeten de ar
beidors in het bsdrijf naar aAdere weaen zoeken, die meer kraobt 
bijzetten aaA hun wll 1 die tegel1Jk$�t1jd bne belani ie. Boven
dien moeten de nog wórkenden goed be&rijpen, dat als het de 
d1roctie Jeluk� om ons buiten het bedrijft$ houden, doordat 
jullie n1èt voldoende kraoh'tig onze 't�1H1gkomet eieen, voor de 
di�ootie het hek van d� dam is. Zij Zal dan de tijd B9k0111en 
uoht9n voor vorder gaande varslecbteringen. Daarom ia het ook 
in het bel$n3 van de werkenden d�t de eis, dat wij weer in het 
be4r1jt terugkomon, inaewilli�d wordt. 

!'IAG, ,DA'l OJ.U:iJ�URRJJ ? 
gen on&"EJr uit5�slo en ka.mf).r�(ien heef� $eaalliciteerd bij de fa. 
Stork_. In de ogen van de duectie zijn wtJ onte1a&en en heeft 
.zi-j ver<lflr -met, ons niets, te maken. W.ij denk.en daar ov-er andere, 
mear in dit geval willen �iJ dit even buiten beschouwing latèn. 
Na de soll1oitut1e, waarop de direatie van Stork inging, heeft 

, on�e kame.raad gett1igschritten .moeten o,,erleggen en wat e:r zo 
meer van je verlengd wordt. H1j dach1 in 1eder geval dat allee 
1n kannen en kruiken was. 
Uaar, hij bad bu.iten de waard g$rekend. Hij was blijk.ba.er v&�
geten, dat Ir. Damme voorzitter ia van de Stichting >i(an de 
Arbeid en in 4e Uetaalbond ook 1ets 1n de melk te bro�kelen 
beeft. Onze kamezaad werd niet aangenomen. Omdat zijn getuigea 
niêt itt orde waren? Omdat hij z�jn vak niet voretae.t? Omdat hij 
••••• ? llit rijtje V!'agen kun je not tot in het oneindige uit
breide·n en altijd weer aal het antwoord 0neen n'zijn. 
ll1j werd n1è"t aanaenomon, om<1at hij "'?el:.'k. poordexn is. 
U-;1et, de arm ve.n de d1rect1e,1s lang. lJe We:rkapoor-d1reotié 
otookt endere dil'eoties op om ons niet tewerk te stellen en 
stoor ofls n.et b:rood u1 t <10 mono. 
Wij vragen met klem aaa el!«:! eerlijke Werkspoorder: Kua je dat 
over je kant la.ten gaan? Neem je dat zond•� meer? 
Karaeraden, slu1� j� a&neen en strijdt met ono die·bQiten staan, 
voor onmidd�llijke 1ntrekk1na vsn t.il.le ontsl�gen. 
WAAilOlt GEr.SN 'V'EflG11.DlUI�O. FA.BR!liK§RAAD? 
ien oo.tttlat a .. n een .groot deel. van de arb-::,1ders ia· een belans
r1�k.e zaait" Als dat ontelag l)e.doeld 1s als ,è<fn aoó1rt st1'af
expód1tj.& teeen éle a,:be14eif1 in het a1geineen, äan is t\le zaak: 
nog veel b�laogrijk.er, omdat v�n het al of ntet o�en van d1e 
ex,Pediris afh&nltelijk 1o, ot er meerde�e op to�w r,è�etzullen
worden, in W4lke vor'lll danook, 
D& Fab�ieksraud 1� gekozen doo� de arbeiders van Jerk-spoo�, 
mot. de bedoeling dat zi.!i daarin een wapen .zo�den hebben om voor 

· � 48 ver4ed1uing 'Vft� hi.n1 I belangen te g_ebl!ui-ken. n&H:11'be1de.rs-
hë Qbèn zich b1ijkbaa.r ve�gist. Wttnt de Pab11èksraad heeft kans
gez19U om nog geen eakele vergadering te belegg•� in �e�band 
met de·ontslagltwea�1�. Van De .sro��er verwonde%t oas dat niet. 
Bie weit5erde oatego�i e� elke medei,erlting rum til arbeiders. 
J>ie ziet zijn tank als kernvoorzittex ale een heel andere, waaz 
"5ewone1t arboiàere zoals U e.n wij geen kaae van gegeten hebben. 
Haar. hoe z�t het mot ·de overige ?abriekaraédleden? I,atett zij 
ook Yeretek aa ,n? Jiat OJtm1ddell�jk een v�rgadering en beapr,ekt 

. mogclijk.b.óden die ertoe kunnen leiden dat de onte1agen oAmiddel
li�k WOl.'den ingetrokken. Ledetl v·,n de Fa.b:!ekeraad.l_ wij Z1t,n in
U ��e%daad onee �ortègenwoordigets. Gij hébt hét n Uw maoht 
irt -samenwerking met d� overigQ ai�iders, de diteotie te bewagen 

·de on�elagen in te t�ekken. Kent !1w plient en e1et, dat de uit-
geslotenen weer· 1n het tiodrijf woiden opgenomen!

.z.o.:, ,.
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Wij besohounen ons zelf nog steeds als een deel der Werkopoordera. 
Wij kunnen en mogen geen genoegen nemen met met dit onrecht
vaoxdi& ontslag, omdat daarmede geen arbeider meer tegen enige 
mae.tre5el zou kunnen protentel'en zon.de� dat hij onmiddellijk 
met ontsla� bedreigd wordt. Diezelfde re§el �cldt voor U, laden 
van de :fa.briekeraad, no� meer dan voor de overiJe .arbeiders. 

In elk conflict probee;ct mf:n van de zijde der tegenstand�rs 
van de arbeiàera de bij het conf11ot betrokken arbeidsre in 
een kwaad aaB11oht te stellen. 1,leo beoogt daarmede, dat de 
burgers en �e arbeiders in andere bedrijven zich met afschuw 
van de strijdenden afkeren. In ons &eval ia dnt aiet andere 
gegaan. In verschillende krante� is ouze actie tegen. het ont
slag geb�andmerkt als een EVC rel. 
Niets ia mindeT wf-1.ar en jullie wee't dat. De met algemene stommen 
gekozen Actie Oo.mm1ss1e bevat leden van alle vakbc�den + nog 
enige ongeorgani terde kameraden. J)e arb ... idors hebben een beroep 
gedaan op de vakbonden. liet 1s helaas alleen "Da Metaal 11 van dé 
�·vc geweest, die onmiddellij� haar vol.l.e steun toeiegde en haar 
'!loord ook gesvand heeft .geda-. n en nog steeds met oris de strijd 
voert. De Unieb--stur&n lieteo verstek gaan. Dat •:as niet het 

ageval met de Unieleden� die zov&l op de laatste ledenvergaderin�
als in het bedrijf de ais van intrekking dar ontslagen geeteld �
hebben. De Unieleden ondex ons protesteren met klem tegonèè 
laster alsof onze �t�ijd een EVC rel zou zijn. 
Laat U niet beïnvloeden door  da lasterpraatjes, door Vijanden van 
de strijdende arb�,iders 

e n  b e wa a r t  Uw Ee nh eid! 
Houdt ·� aan onze bekendmakingen die U de juiste vovrliohting 
geven. Geeft 1,evola aan on�s oproep en str i�dt eensgezind voor 

• de int.rekkin� van da ontslagen. GERN' LASTER �.i.,1 STRIJD, laat
dat Uw parool zijn.
Doo:tgeven s.v. p.1 Doorgeven s.v.p.
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Binnenkort zult gij de Fabriekaraad door verkiezingen 
moeten aa.nv11llen. Gij hebt er alle belang bij dat deze 
aanvulling een versterking van Uw positie in het bedrijf 
wordt. 
Een Fabfieksraad kan voor de arbeiders van zeer grote bè
tekenis zijn indien deze is samengesteld uit §.!!!jdbare 
kameraden, die slechte de belangen van de arbeiders willen 
dienen. 

Immers, de tegenstelling tussen de belangen van da Wark
spoorarbeiders ende Werkspoor-directie zal ook in de kern 
en haar werkzaamheden tot uitdrukking komen. 
De huidige Fabriekaxaad voelt de behoefte aan veraterking 
in deze strijd en heeft hieraan in haar vergaderingen 
meermalen uiting gegeven. 
In de komende tijd zullen hoge eis n gesteld worden aan 
de Fabrieksraad. In de voor ons liggende periode staan ous 
blijkens de verkla ingen van de bankdirecteur Holtrop c.s. 
vel� verslechteringen van onslevenspeil te wachten. De 
jongste gebeurtenissen bij 'lerkspoor-Amsterdam leveren reeds 
de duidelijke be�ijzen hiervan� 
Niet alleen voor Werkspoor, doch voox de gehele metaal
nijverheid staan verslechteringen op het program van de 
ondert1emers. 

De voorstellen die de metaal-werkgevers voor de 
nieuwe C.A.O. naar voren hebben gebracht, betekenen 
allen verslechteringen. 

�erkolass1ficatie, vermindering van de extra betalin8 bij 
ploegendienst, ziekte uitkering afhankelij� van het aantal 
di�.nstjaren, on.geoo:rlo9!d verzuim niet alleen in mindering 
van het loon doch bovendien van de vacantie te btengen, 
scherpere loorcontrole's enz. enz. zijn enkele er van. 
Daarna�st viuden in de bedrijven tariefverscherpingen 
plaats en ook Werkspoor kan daarover zijn woordje mee
spreken. 
Ontslagen vallen links en rechts om ons heen. 
1/fERSPOOR ARBEIDERS, van U hangt het af in hoeverre de 
plannen van het ondernemerdom zullen slagen. 
1CI8ST DAAROM IN U'•\1 FABHIEKSRAAD STRIJD.BAR1� K.AUERADEN ! 

K i e s t c a n d i d a t e n v a n "D E MET A A Lt1

Het Bestuur. 



Aan H.B. 

van �t. 

·.�\ 
--- • . . 
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Bijgaand doe ik U toekomen een circulaire, verspreid 

onder de bewoners van de Eilanden (Kattenburg-Wittenburg en Oosten

burg) te Amsterdam. 

12·November 19491 



-

• 

Aan de bewoners van de Eilanden. 

Buurtbewoners, 

Dagelijks Nordt het voor de vrouw moeilijker OY;l met het 
loon rond te komen, wat de man thuisbrengt; anderzijds voor 
de m::m moeilijker· om het toch al schamele loon te verdienen. 

Opnieuw is ·het, bedrijf; dat in het Centrum van jullie 
bui.i.:ct gelefSen is, in een conflict betroklten. Een deel van de 
Girkelarbeiders, welke enlrnle weken terug eon krachtige s:tirijd 
gevoerd hebben tege_n dreigend massa ontslag, ,,..-at werkloosheid 
betekent. Werkloosheid, waarvan de vreselijke gevolgen en fu
neste invloed, toch zeker talloze bewoners van de Eilanden uit 
eigen ervaring bekentl zijn ·uit de crisisjaren voor de 2e We-
reldoorlog. 

De kracht, weUçe van onze staking uitging,· was mede te 
danken aan de grot� sympathie en daadwerkelijke ondersteuning 
welke wij van de be,rnners V?Jl de Eilanden ondervonden. 

WIJ voelden ons omringd en versterkt door duizenden bond-
genoten. · ' · · 

Tezamen d*ongen wij de Cirkeldirectie tot concessies. 
In het bedrijf hebben wij nu, na de staking ondervonden, van 
�elke willekeurige methodes· de ondernemers gebruik maken als 
het er om gaat het verzet der arbeiders bij de verdediging 
van het dagelijks brood voor vrouw en kinderen, te breken. 
Verbodsbepalingen, die herinneringen wa.k:ker roepen óver de 
rechteloosheid der arbeiders tijden,s d_e bezettin�, hebben er 
toe geleid, dat o� volkomen �-villeke'u;rige ,-v·ijze, 8-arbeiders 
door de directie �p staande voet ontsla�en, op Wittenburg 
zelfs door de politie het bedrijf uitgezet zijn. 

Iedere a:rbeider, Nelke zich dt:i.ar-t;egen verzette. of smli
dari tei t met zijn mede-arbeider to.onde, werd op dezelfde btute 
wijze brodeloos gemaakt. In het bedrijf werden · de democrati
sche rechten der arbeiders aan banden gelegd en onder cont�ole 
van 11bedrijfspolitie'1 

• gesteld. 
Buiten het bedrijf wordt het ons onmogelijk gemaakt door 

11de 1v poli tie -om ons met de ka,meraêien, .velke nog in het bedrijf
zijn, te verstaan. 

Buurtbewoners wiJ doen een beroep op jullie als·
vrienden en bondgenoten om ons in deze strijd te ondersveunen. 

Toont ook nu Uw daadwerkelijke ondersteuning d-0or met 
ons de noz, werkenden te bewegen het st�ersfront te versterken. 

Betoont Uw solidariteit en neemt zelf het initiatief. 
Laten de strijdende arbeiders en de bewoners van de 

Eilanden samen één fro:g.t maken .in de strijd voor be(3taans
zekerheid en tegen rechteloosheid. 

/�e stakingsleiding. 

A'dam, 3 Nov. 1949. 
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2. (;QNFlDENTtEEL

al.1een tot ine6..'lwel'kinl$ ht>:X·t!1d woe,irinien al het pe?'
Bol'leal var. di1; af'deli-ng een utt-èP.n.zetting kre·eg van 
hetgeAn ging gebeuren.De Dil'eo tie hier van op de 'nogtf, 
geste1,1,gaf vlo �et beatui.J.r van de f'abr:lnkar1.!<:td te 
kennen dat van het inf"evocrde systeem niet aff!'e..,,ekcn 
zou worden. 's Miduage ontving de +ir. Brandes de tvree. 

· E. v. C'. leden van het bestuur van de f'a.briek.�ra.ad· en zet
te nogmaels ûl teen hoe de. wP.rkwyze zo1l zyn en wees er
nogmaal� uitdruk..�elyk op dat van nit stann�unt niet at
ge�eken zou �or�en.

o nEPT'•:;.reirn: 1 e More:,�r,P wederom beap·r-ckfng met
_ a r,e,sraad. waBr y ook de twee E.V.c. leden van att
bestuur aani ... ez;ig v:aren en· de twee weigeraars en de �etrók-
lcen chefs. Wede'rom wer1 de z 1alc toep;elicht , 11oeily1d'ledell 
deden zich n.iet voor. Ge1�lren'3A 0c '"IChafttyd werd in' de 
revolverdraaiery een vnr?,sder1ng belegd.en nogmnale wer� 
besloten, dat e.llecn '1\e:îP.'werking zon worden ve�·leend 
, indien êe �ehele revolver1.raaiery 1ngelicl1't zou word�n.
ZATEgpAG l OC'!'OB';"}:. Voor de get>:ruikcly"k� toel1cht1ng 
Werl\en dien ocht011d ry.ormaal We.er 5 mc.rnr-:en 0'fHl€?I"Oe!,Cn 

,n1ár-.-an er e-,J.e er, ts t\·:çe- Vf"t'F:chenen.-ilierna .wcr<l béf.l,)ten 
eei1- me tin� te gaan Yc rri �hten by ae ergste co:n.7,U�i r;t
HU;>erman,dje 'bekend F:tatit ali::;. een r":er grootRte ro·'idr(J.ai
ere • Hy ..vei.,..or-de zyn :nefü•wei:king,wern by zyn cli.et' g--
roepen en hem werd mcdereoeeld dat het nu ernst ?JeA en 
kr�eg a.e keuze tusRen

1
a1-1n '-"et werk giF,r of i:-:c 1.·')rsi:1�.

Na now.,ntile he:n o-p '\1Prt::ch11lenae 1inge"i- ge�Tezcn te heb
ben deelde Hup,"rman na w11t -he"'n en V;<�er pe:,raa t nene-,
dat hy nu oYePt'.li gf w1;1P en verkla·,r1�e zien tiere1.d meèe 
�e ·�c1·' .Pn. Op de terup,wcp nq,a-v t'le revolver(l r�1:1 iery gin. g
hy een toilat h'.innen en heeft d.au' h,.>ogatwat..rschynltk
oont.sct gehad roet an�eren. Hy ging norntl'Ü a.an het werk 
en ltet zic�1 11tetcn, maar na circa 4 minuten -vel.'5Cheen 
er een nloe/ vc1:-i 13 man en haalren HUI)erman van zyn 'bank
en veI'der tieI·kcn •ve,,.tl tJelet. 
�N?-�r ; Oc�v�er. Bespreking v�n de Directie m�t de
v��rganiRat!es en de Directeur van ae Metanlbon!.By 
deze bes'J)l'ek1 np- werd de Di r�ct 1.ie ven \','E"rks')oor vene ten
, dat zy te lan..�rnoeàlg ovtrsd en gead�ipeera werd om
meer doortaFtend op te treden. D:ien ,wond wPrd door 
de directie en de be tro���e n cr:efs een plan de campagne 
op�esteld en de volp:ende dag zou opnteuw met meten worden
begonnen. Het persori.eel van de werkplaats zou 1un de
keuze kr�gen tusr-.en meten of cntRlag" 
DINSDAG 4 OÇTORJ<�R.. 1 

f': Middags· 3 uur 11e1"den de ecrete
metingen ,·e:rrieht en geaur·ende lO minuten gin;?; alle�
naar wens.Door B1gnaloh weroen echter ûe mensen, wsarny 
gemeten \'Yera, V'l.!l rle banke:1 f:-"roe1>en en het w.erk werd. 
in de Rcvolv,"'rdrA.iliery e;rotenoeels etilgelegd. Chef' gef'" 
order het werk te ',erva. tten of on Ei taande voet or..�slag. 
Gevol� arag •'lat 48 man uit deze afdeling werden ootPla,�nv
waaronder öe gl'ootste belhainel-e.en de t\vee E. v. C. :t"abrielc�
raa�nieden.Om hAlf vy�,by opkom�t van de nacht�lo�g, 
werd een uur .onr!e,·ha.nl!eld en om halt' zes ginr:s onge_verr
'7/8 deel aan het we:rk,t.erwyl 35 man een 11 eit-down11 ata
kÏng begonnen,. die de gehc1 e nacht a,.rnrde"Deze meneen 
wer<ien nog dil'f'-ct niet ontslagen, rnaa.r. kregen de aanze_g
ging schrit'telyk, t'ln.t indien zy tn h�n houi:Hng zouden 
volhe.rden,ontslog �ou -volgen. . ·�

,, 
fOEN8Df.0 2 OCTOJ};ERo Op.l(.')jnBt dagploeg Om ,hfilf acht •.

-48 l'l'lani-
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ei"' :..er·n· ,oor., ( a-<'.-,c' r!.ft), 
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sµronke-lijk bP- 4
• s1:Pnrlou, t 1'1n,�!", rlat all" r:1takl'!'rs

en de gellen d1.e we 1t!er�en hun rir li�11cH·k1n� te v�rl�nen
by het Opll�men 'lt•a!. àc ·nrbf"t r1 :" 1H·eFtutî.ce hi.!"i·, Jrsl'!"!'
in die;nst ·te ne�n,1� z..!.j er to,,!: uite!.nr3clijk toe
moeten oiicrga�n, or, anndr·'�' "'l! YH11 de •rakb0nde·n en
de Dir•ectc!�Jr vo.1 Lle :,·0 t,n 1trt>ond, ee,1 ,.:er;1telte,.:: 5&3.1', 
vs.n h� g. mennen ·:1cer in :Hc•rrnt t� n-1r��n. 

Vrtjda� 7- en 2a�rrdag S Cctober 1?4� 
had, in vero,:;,n.�1 r1et hi:>t :\''-'''1�+�,p,,1 e 1 P.f'r, OF'f';,cekinrr 
-pla:Jt;a me't (le VC!'t.�1.1�n·:r0:,r.-1 t 1 !0l'R VRr, 1e ��·1ri.'"n en 
h">t ret1ul tnut hlervu,, •Hln, dn t, �"' rHr�ctt r- ')r,re 1d. 
WEis, om ilc z.g •. ut::-le5.à/m '.t'ecle.rf)m te hcr,.1.ac:;t��n. 
De 'bon,1- r. dr>,Jn.gen aan vji r,�a zo soerJc:l rno,re-11.;kft 
houèl ifü�. 

Met rle rrei'h:pln<.i ta ch�i'F; ,wrd toe-n nav.e
ga&n welke pe.:>B<>r1Ci:1 niet meer Ynor '1:"PpltutnL�.c in 
earu::ierk1.ng 1,ouaen komen.: H1cr'V,H:1• kr1a·ier. v1!n.zel:t 
sprekend in èe e"'rste plaats d.c e1·gate co:�unir.t�l'l 
en l\e raddrua tt'!rél ln BIUl/n�rkinCT" 

Ze. ter·iing ging e<-: n o·nroerJ u.1 t aBn. 
83 }'>ereonen, met v1�!'Zcek zich op A�aandag lC Oot" 



-

;J1,j 'fleI·ltA}"IOOI' te !I!>" .,a en" All<'D. g:lven aan deze 01>roep 
•. :hool' en één VC'JT· f!én wc relen dl."zn nll'!rl.Ben Yl1or et'n 

.comr,0.fH" ie fl"!! o�r,en, b�r.t.r-1nnrie u-i t de HH., .Bt·nnn,!$
v�n Geer-Roland- eu ,Je betrokken .ierkplaatachef • 

.Alle!l tiarWen rlc belofte af' te lflggen, dat 
z1J bereid we..'!'t"�.'1 hun i.'\e"iewer·ktng t� vr rltmen a.1n 
a.e ax>beid�-Rnal;rne en zich oan cle 01·èl� van het b�rlr1jf 
te zullen 11,nvkn.:. 

2 vün de ü.3 0 1-•>HH'Oe�;,0 nen krrn.men, �.oor hun 
houding ,'?;edu1•enétP- het e>n6"rl'lo:1d, nJ.ct voor he1Yplaa� 
sing �n ao.i1J1erkiP..g• t • .,,. · 

A.Jnnsen. N�J . 88.
w. 8chu.ur,-1,1na NQ� 3h03o

De ovn rige 81 war6n bereid zich a�n de gest�l
de voorwanrr.en t\:' onr�Prwer;,en en konckn nirect weer 
nan het. we Pk gaan. 

Er werd p;erluron,J.e 11.1 t on1erhoud iseen 1:Leti-9 
,�voerd, iiaar ,,e r..>v.r;. ztch np h�t �tnndjnu,t i:1telde 
, dnt. nu .,� ncttfl! we'er van b�nn�n h�t uenx-1:j!' moet.·- -

- ... 
uit.gaan., t-n he L betr·e,fferjd.e bi:J,;evv.-.p:,le f1a;n:flct 
fl!J�ekt V°"'OX" zi.ch zelfo

R�t l'ófiU.ltP.Rt van de p;�heÏe fü.:t.ie in eyre!·e 
�:f\R ale volgt: 
Onta.lägen wc1�en:1 wei�erln� t1 jd.moteu 
8 tuers op 'lloensdng 5-10-1949 
Bijg�k::w1en stalcer·fi op Vrijdag 7-10. 

4B + 31 :: 79 man. 

Tot�nl ontslagen 

Opgeroepen�en ti.e t werk gegaa.n 81 
Ontelagen 64 

56 

10 

145 

mano � .t 56 %. 

man. .t 4li i.

"

"

man. 

Momenteel zijn r'le arl)eidere in hot bedrijt' bezig 
efm ?eti tle aa:nen te stellen, voorzien van zoveel mogelijk 
handtekeningen, om Z{)d-Jende bij de Direc�ie ann te dringen 
om de rest von. de ontslagen arbeiders Wef:r in dienst te nemen • 
Volgens 1.1&Jedeling van ,le Secretarie van de lUreotie 

zal hierop niet r1C\rden lng�gaan,. Ik vermoed dat v�n 
de nu defini titf ontslagenen e:r nog wel enkelen zullen 
.zyn dJ.c toch nog h-er-r..,lar.tst zullen ir-ordeu.. 

De gehele net !e i_s een volkomen é,chcc voor "e E. v.uo

p,ewordem 



. ' 

3. 
CONFIDENTIEEL 

Een deputattc Tan de vrouwen T�n d� ontslagenen 

beeft nog ge t�!leht een onde rgoud met de nj.rectie te 

verkrijgen, orn lange d,!e weg nog gc,daan te kI"1 jgen dut 

de ontsle:gen zou:len W(>I'•1,"n inge trcl{ken, elrter hef'ft de J)ireotiP 

hun niet ontvange� 

De toe�tand 1 e nn in en bui ten het bedrijf' 

D1.Ftr1but ie: 

Hoofd v�n-de M.AR!D 

i.tz. Lina.., 





ägill..DER SWERKPLAA 'l'Bp 

3 701., c/d� Mo 1. ·· 

� ·
·. '' �.: . ... · - .,._ t l 

., 

.37020,L.Redegeld. 
3713. H. Boon. 
3T72�L.w.c •. � 

KETELM.ÀK.1<;RIJ o 

.. 

• ".r. lt .. ,;; � 

(·' 
t • 

I 

Ombil1natraat 9 b.s. ·� 
c�. ?eterstraat 180 ... 
Aldebaranatraat 10. h�,

' . "' 

47090 Lo E. van Wifngaarden.,
· 

v.d •. Hoop.str •. 35 ��· ,

474% '5.Burgerding 
. ·� 

523.4.·· l>.Remkea
._ 

. . 
S!fEl?ElUJ. 

5328_0 

·5513., 

�paard. stro 36 III o 

Conradn�ro 34 he. 

S.Gtevinstraat 9 lo
,. ' 

., ; ' ..

. . . '
.�:v. (l. Ooess1'ra.o"t '.34

"'

0" 

·.

. ('. �· � \ • • > 

30 d,1.ert"1tjaren.' ', 
Ona,;n.g�name i<�reï.
Slechte i�tyl�ecl. 
Qeen OottuiU'füf>t • 
it'addrab 1.er. Co111�G 
Raddraa 1e:r. Ct>JTrÏ�· 
R�ddraaie:r-o Coïll'Tlo 

,.,
., _.., � 

Oprui�r- Vtin bet l'
fileçhte'' soor.t •. �
Opru1e� v�;J.ïet-· · · 

··sl,;:chte êoor.t�. . . �'.�/i 
.:-.,.\Tent t·�nd.0I' ·11-ugge�. La11ser. 
' g.z•n lt. Cosnunitt.·11· ·�· ·· ' · 

O�Jro-erkraater. ·• . Fl..i 
Com.rmini :;;t o 

. "'· 
, ' 

Raddraai�r.. .·Bankwe 

.,- � 
Com'r.unis t � �rir..c-. 
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.. . 

c.Har1ngn,

37000 LoBekk.er. 
4c3� , v.Haa.geno 

2133. 
52.i 0 

3605. 
4761. 

. 2104. 
90280 
3430. 

rS�Bekkera 
Mo Broertjes" 

,F.J. Vf.l.n Dyk. 
"J.de Ua·)n� 

J.T.d.He1de" 
JoM"Peteehyo 
J.c.Deldcn.-

3 • 

Beoordeling!> B,eroe;). A<lre� 

Hazel��r�tra�t 26. hs. Raddraaier.Herscholing. Bankw. 

3oe Wittcnb.dwarsstr.18 L�. 
N. Bnü testr. 18 II. t'abrieksrs-adoli� 

3de Wi ttenb. dl\·arBstr. 42 
3de Wittenb.dw.str.18 I. 
Kl.Kattenb.etr" 169 III

Meidoorn?lP-in 21 boven. 
E�e�emeratra�t ·9 II. 

ltetelmaker7. 

\ 

3o ja'lr· l'i11:1net. Cz. Peter�tr. 31. 1Vo 
Beukenla!'\n 7,, Zw6nenb. •

1 
'Je�. mi 11 ta.ir. netlert 
lli2 weken ,11t Ind. 
.. . 

1 • • 

sme,'kry" 
Ket" 

Mach.., Herg. 
smedf'ry 
t.(1cro-gt, 
Ketelm. 
Uach. Her.,· 
Voorm. aJ" 

Ger. mske • 
Stne:;\eryo 
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LYST VAN DE A'RBEIDERS DIE .\'EIG"-RD1'�N HUN A�SlU1)SPR1'�STATI?n DOOR 
TYDMr.:T:CNGBN Ti.: :..ATEN VASTLY.G:JEll E�, VAN DIEG'SJ!lE.N DIF. UIT SOLIDARITEIT 
HET· WERK NEî<.'lU,SGD1'�N BY Dt.: N. v;WJ,.!RK�POCR A?i.flTr.:IDAM EN THANR 
'/�DEHOM IN DIENST ZYN GF:N,):\U,:No � 

-�-----------�-�------�

MACH IN.ALF I. 

� Naam, A.dres. 

l. 
8. 
17c. 
34. 
52. 
660 
71. 
115. 
116. 
Ja. 
9" 

ll04o 
l1t8à 
,ll26o 
11270 
1128. 
1129. 
ll.35" 
1139. 
1,.170. 
1173. 
1.176. 
1183. 
11850' 

J.T àe Haan. van Speyketr" 97 hs. 
. c�J.G. StokhardoNiaeetra�t 49 11. 

Wo R.Oorter. · L. çl.e Coll1gn.y$;tr. 23 II.
A.P. de Gaet. Haarl. Houtt. 64 II 
D. Gri,;.h&ver. ·' B Gravensandeatr. 30. I.
J.H.îo•thor. Korte Wagen�t�o 2B� 
H.Sm1ts 0 Sneeuwba1straat 44. 
Hc Paf�o J.P..Heydeatr. 40 I. 
J.Pi&tersrna. Bataviaatraat 68 III. 
J.K.aunschoteno Marni�str. 290. 
o.Sehram.. 2de.Xattenb. dw.atr. 19" 

� 

F.Bc "an Launo 
J. J&-. von Aeech.
J. Bl"óUW�ro
w. van Ingen.
c. V'3n LaAX-.
P.Lassing.
Do van Lee'tlwe11o·
H. ateenriee�.
B. A.Broei-se. 
J •. c.Kabboord. 
DoNoom-

.. J. T ..,an Diemen. 
' Jo·�. IL Verz1 jde .. 

Kazernestraat 
Polanenstraat 

Beoordeling, 

.. .

Beverwijk. 

. ,, 

M . 

Be roe p. 

dr •" 
" 
" 

., 

" 
" 
" 
" 

Kott 
Sjouwer 

comb. nr� " .. 

" " 

" ,. 
" " 
" '1 

" " 
M fl 

H o Rev. Dr.
.Rev. Dr

comb.
Re•.

Com.
Re-v. " 
.. 

Combo 
Rev. Dr. 
comb. D1 
Rev. Dr. " 

Comb� 
Rev. 

tt 

• 

" 

" 
.. ,. 

Rev Dro . " " 
aomb. Dr-.. 

tt •
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Nae.na , 1, "· • ; -·, A;dre.e. �' � �·· • .':! • i. ' f . r .-. �� "!·· � .i.· .. : "" 

v. cl. 1�ge. ftas.rle,:m1:e 1•êcy'klOZ 
·1255, ' J"A.

T 
d G'l�a:� f.�- .) : ',. 'Ruyechs�raf!t '6 !Il. 

1259" w� Bak.kei-.. • · . . Lumeyetraa t 17 II 
l.?.62. J n I. ver�;traten. 6fl>ogastraat.· 21 III 

1265., ··o."ollnnd:. '·.._' .Yodo Pekatr. 56 I 
1267.., R. <'Ïa Jagei.-.�- ·t. •• FX'1�d?l$.un 66v ffalt'weg.'"'.

't :J:�70" C, de V'riee'- . , ::. Suma traµlat1tsoen" 25. 
1272. P.J. not.· · 1 • , ••. •• Oo'TmellnAtraat 32 III.
1273. N. J. §lertr.er. • · Vinkematraet 17. Î
-13.36 c. \'. ansen:. ·, PX>eangcrstrut 17 !I 
l34li. WH\:. Slaap .. .•. P.alembangstraA.t 53 III 
1345. Ch. de Vries.· Soer\dàstro.at �2 III 

KOPEIWLAGER!J. 

1.t547" J.A. Veroerne..

MACH!NAL� III ... 

le J. v. Campenatraat 22" 

. ;

, 

•' 

- ----

F. Frigge, Wi lh.ie lminas traa t .121 I
J.H.Ho Gasman.\l 

_.,.l).__e Oo�terp. str. 1260 Vermocdelyk co;n:'!"I.
'" Oirtv\.V•· 2-<:>e.Jrc 

2070. 
29Bo ... 

301�. 
303�. 
3042. 
30h7o 

en. i11t ..,
J. c. ''tij nschenÄc. 

B.J. v.d. Putten., 
J.�eer�n.
H.Fokkens.

Ho de Reus.

M:,GEMEN ·nIF��RT" 

3444. Go Bakltero 

8:�LDE,B.S'.V'!i�RKPLAA TS. 

3707. A.Oerve1,dink"
3-,u.., J. John.

KE'J'ELV.Al(!!�UIJ. 

4651+., Eil(el'boom. 
4780-. Th. Wi .uners 
h78l" J. Kat"

J,..85(). J.R. van Vugt

41',73. Go Klomp. 
4971. H. Breuk.er.

�ijlPtreat 10 Bu5��m. 
Moluk�e��tra1t 1B2 II. 

- Dan. Ut<�L:ert,::;tr!!at 16 he.
Vallrnnb, P.trant l.04I!.
Kattenb. Kade 28 IIo
Re1nwa'rdtBtrnht 90. I

NWe. Oostenb. str·ai:..t 20 IIIe 
J. v. Lenne;,!·:ade 234 II

\ 

Hoogte Kaay;{ 11 hs. 
TerFJcl,cllingstr� 19 
Hoogte Kad�rk 141 III 

Heirnansweg 42 bv" 

Roc,�evc�rn"t.ra· ":. 23 IIt" 
l�ru�erstrut1t 11 hs. 

Coinrnunist. Pr1..nu 
be:�end 
Co Jl.'TI'J.n 1 a t • Rr i r:1a 
'..>ek€nc'1. 

, Rev Drc
Com-:, DT'" 

'Rev. ··nr. 
"" Fràiser,, 

,t 

" 
n 

Sjouwer 
Frti. iser. 
Bankw. 

n 

" 

., 
Hert.-oh. 

.A!'tek ... 
tt 

Dr.
" 

Li ste-rr. 
" 

Il 

" 

Barikw" 

r.ch1 ld ...
Ver· et,

Ket.:'l::1. 
A'ft" 
Af't. 

H�nrH. 
Ketelm. 
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' (' r�·- 1 f f l , r: r·· ,-i ·1" i .. 1-., '-• t 1 1 \-t'""" k.. ; ? ·- . ' 
Uitgegeven door de 
Aet1e-CoFim1se1e Wer'k:Apoor. 

A�n d� àrbeid6rs van Werkapo�r • 

Op de Donderdag j. l. gehoude·n vergader!ni"en y zovrel welke . 
bel.egd tra,=; door de Act1<!1-comrn16t.ie , el.e die belegd_ door de' Unte
bonden \"Vèrn het �tend:punt lngfttlóI�n 

." lNTREK.KIIfü VAN ALLE ONTSLAGEN'• 

, ·Dit besluit kvtfi!,m tot Rtand door d('I e�nsgezindè wil· v�n,
d� '&l"beiders ZO\Vel BUITEN ALO BUiNEN hot bedrijf. 

' Onê$1n1ts dit eens�ezin,je 'beAluit 1 te grote waakzafHllheid 
�cboden,omdat n� reeds blijkt, dat de directie poogt de�o�de beproef-
t!� mtho<le ·�!in verde1!!ldhe1d-zaAler1j toe t� p�saen.: 

·· • � t ·. 

".�t';.' ·. Z1 j· noopt hiermeae· ver.w.arring to r.t.icnten onder· de ontela-
.. �ne� en ond�):' de M!!t-ontsl.tfgenen geN.etetell1ng te brengena 

J: • .; ",;· 
Op de V('1'ganering van de Unte:..ore;an1satiefl ia toege- ,. · .• 

·,. zeg-4 dat onnez-hnn�e11ng�n met de dtrt'!'c�ie , ovt,r de- intrekking · ' 
·� � M 'Vnn de ontt-":ls.gen gevoerd zouoen worden111 

,f 1,. +. . liet ·reauit·aut van deze onde'rhsndoling�n :welke Zaterdag · 
e-,. ..�.ïj"1 .. >•plaata ·von\'ien ia tot duf\ver NOG NIE'N°' BEKEUD OEM/1.AKT., · 

• 1 , ·, • De�dtri�cti� ht"•·f't eclit�r re�ds, zoals Ui� 'de o,(>roeµt-n
blijk� an. de ont]�fflt\nd�lingt':n 1naatPea�len gl'"notne"n. '

Een,,rede temeer om onze waakzaamheid· te vi-rHchernen,om 
ALLE · O?J'Ï'SLAOEll: 

met d� ove-

de Aotie-comnie-· 

.. .., . 
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AAN ONZf' �0\KKKR.8 IN HE"' �}El>ft!SF. 
:i:::.=-====-;:;----;::::::-.. -::=.:::--�·- -- --·-

Kameraden, 

• # \ ) 

Na d� on·krhandelin!len v;lJ, Zater•dag JoL. tuenen de bt'rt',Ul ,ïcrr. vun 
de Uniebouden en cJe WerJ.E-poor-..:1irP.ct1e is komen· V9st te stal'n, <'lat 
voor de 65 ka.merall.e� de ontr-111,gcn nog niet zl jn in�e trckltc•n. 

d� ver,•<1r'ler1na; von <'ie ui t,.ri:e�totenen van Dinadag ll Ootoher l. lu 
besloot met Qlp;emene ster�n zich tot U te wenden 

Op a.e be1de j.l. Donderd�p; .f.!·ehri11dcn vergar;JP.rinrrcn, g�crgttnit:l'!''l'ë; 
door de Un1ej".'ndc-n eri .�e P.ct,e-corn;•,:1 A.R!.e, was er mnllr één r..tanc1�r,u11t 
Yan de arbeiaer�. b.l. 

a l 1 e o n t s l a g e n m o e t e n 
W O !' d "' n i n � e t l" 0 k k C no 

De Uniebestm1rdrrs beloo.fdcn
t 

llat zi :} hun volle medewerking zouden 
verlenen om de ontela�en te doDn intre�..ken • 

, D1 t werel:l hun woorden! f 

e 

Na de ona6'rhandeli.:�e-·n ls P'c":.lle\sen, n.rit flle belof'ten niet 1n 0ver
eenr. te:nming zijn met hun Hct1V'i. tei t om ons weer ,n het bNlri j1" te 
br�ngen. 

Onç is R;e::bleken. dat het alleen 1le "iff:taal'' {E.V.C.) i5, din met ons 
1n de etri.�c! statit, o!)rlat de ontsls.gen worden inge tro.<k',.n. liet Rtcl t 
oni:: teleur, dot cl� Un tebon:ten 1n 1eu; OP.lAngr J.jke a'in,.� lf> genheid vo1· .. 
stek �sten gaqno 

Speci1rnl na ,em: 1ie Unie,led ... n on<h:r ons doen vrl.1 een dring:""nd beroep 
op de Un!Pleden in het bedrf�r, 

o m n e t k r a c h t '- t 8. ! n t � r'l r i n g e n 
il 1 j d c 15 a r. t 1 r f n o "� e ,:; 11 v a n 
nun -re ..è e- n e' n c'I e o v � r i � a l" -b e 
d � r- e p i j � e"F ktip o v r u_LÎ-.l-!-·· 
Y O e r C no 

A L L E O N T 8 L A G E N VI O R D E N 
INGE�� 0 K KEN! 

Wij doen tevens een beroep on al onze mall;kers in het bedrijf, h-0e zij 
ook georganiseerd z1 jn, met ttlle ten dienste staande -middelen tf" �tr1 j
den, van de di�ectie te eisen ons weer te. werk te stellen,, 

Makkere" laat niet toe, dat de ontsla.gen doorgaano "l.'ij willen weer in het 
bedrijt.,&n wel zo snel mog�lijko 

WEE 8. T 8 O. L I D·A IR of STELT ·DA DE NS 
A L L E U I T G E S L O r;, E N E N W R E R I N 
H E T B .E D R I J F t ? 1 f t ! f t t-! 1 ! J f J

Amsterdam,, U october 19490 De verg9dering Yan 
. .... 
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DE METAALo 

Bon<'l ve.n werkrumers in 11e :�ta�lnl jv�x·�ei<l ën ennverwa.ntc beo.rtjf'Btakken 
' 

Nwe. Keizersg1•acht 610 · 

=====�==c======-=====--�====�� 

Na j11rep.L�ng :·1et de t'lrievcn en l.et colloct�cve .>rect::it:ie-cye.teem 
te heo >en ps�_u)u111au geF-jaehera, j_r e1rn1eli jk d� bcw ge"o1ü•Pten. 
De Directie heeft geme ·nli de Zt" "'l" r;ter:ce te}P'<�t.un,� tegen .èe tij<l
rnctin.,.�n in re rcvol1•err•rnflierl :l onder bedri j,::i.n,; vnn oateia·g O}?: 
sta.anè� V)t.:t te kunnen iH'�ke!l.. 
De ').rbC'l·icrs hebben h,ero > het er.lf:Pte juiste antwoord gegeven door te, 
tVeicwren onc1er de.ze d·,:ang te wi-:rk.en. 

U� t )r:.tPr-tt }1.l"rte;,;en J'.lctoen vele arb"!ii1ers u::. t 110 llVo �dr..lot=1g gister-.. 
avon.-' r1et werl..: ne,Jr,r ·f:11':!iY,ê. 
De E.v."" keurt. clt': hon.a.tn� v�"'l l'lP nr'be iäert=i onvn�rwaarn..e 1-tjk goed., , 
e!' iP v,w oor<'lf'�d. det deze tt 1 n�'1étingen berloc-ln zijn O'.ll het nroeidR
t�mno o·· tt" voeren e11 de taricvl';n t� vcrl·1fcn. 
Zij , e�t i.e(1ere Werkf'">oorder on. 11lR ��n :nan �tell:::1g te namen tegen� 
de rre1even ont�l��en en �E eis te stellen: 

O}n.lIDD��.i..LIJKE INTH�.KY.I!:G vr\:i DE Offl'Hl,:•.GE1T E!.f Or.;F.l'! E!îKl'!:L! RANCUNE .M.AA 't'-
REGF.to 

. "- ·-�� 

. .  

� 
Geco f> lag werk zol. me ··r verl•icl'\t '"10l!"'n ,,nrde..n, alV'orenP 'AL u_w colle-
p;.:,' s -...èer in het bedrljf tel"tg·zijn. ,. i 

THEEDT EENf!GEZIXD OP., EN DE Dl:{P.CTIE ZAL MÓR'nE!1 V/1.JKEN J •. � 
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Aan o.lle collega's in <'ie /w1E-ter.:ir.n\f;e 
�içteftlbed.ryven. 

J ,..  

G"..r;�eren 1e 1·1r.n z:: ch 11el<: a�o '.··i.dt: ·s '..L� t v�.r!lchillenf.lc afdelingen van 
··.-.,r;__soo�,r bJ ,, •1 1nai.kerF .:;,e•;,.,oc·1, �l :� do 11r de dit•cctle 01) E'ta1ilnde
•roet werJcr, ,mtr-1:uren ·)1 t ;:k rcv11 lv,) •ar• wie rij,., Zy_ ,,et"klanr"e-n z�ch
:,,)lidair met },'ï:1 :n d€: i::,t.P1 },l v:1·•r.

ornn�.l'!dclli.jke ·1nt.r���1c10r; vti.., hr-� or.o;�lag: zo:i.i'\er enJ,p:P. rancune 

. , 

Gerl��ren·-:.� ,:,.,,. .. .,.,'tel.� -�ûe,,<::�EW l1r11.)"! ,;� J.'o.r�:Ei,):)·:1r-arbeiders zeer levendig 
�pJ·iscucste r�. �et werk lag ur�nlang e�jl. De vcrontwa�r��gtng � 
r>:"l:·�.er alle :-;crr,·oneF>lsle,10.n 1� ze :r tt,r·1)ot.l)� een giRteren gehcrukn ver1;aöertng 
v1:1 • cl, t., ·lu t·tr:ld Fd.n':lndc url,ç.VJ�rs � 2. :net algemene -stem:nenn een Act1.e-
c.iAi P.<::� c i�ck.-;r�nl, be8ta;..t.mlc 1, 1.t lç "leb. vun alle crc$.inioati�s en onge-
offl.ni sceî'dcn kamc raçen.· , ·. ' - ·

,._ .  • f 

1)e Act1<-'-coi. ,:1. f.f'.'\..e krcc,o- YM1 :'Ie vcrrtaélerinsr: opdN"cht zier. 't!)t F.llle co1:lega' s 
.'.:1 de .h: te-î'i':..{ lîE'C ·1etl;.\lll' ni-u"'tl.'�C te ·;:�n ,en.Namens de strijdena.e or:ie1.dere·. 
b1.j We1'.lrs;.10"'lr ,!t'.lon �1iJ ec 11 •11 ·.1..·::i;t:r�d te!"Je-: o:, iedere rnetaelarb�i�or ,....:i.., 

o•·• o"lze flt"ri j'1 z,)·;;eJ moreel ale fln:1ne ;_ecl te or1iierF.1teunen. �!> 

On7,..- �t.ri j� .1� �r.t•!'tci t t�gt:>n .1c dlrl')c'ttt' vsr. ·�yepk6poor, die ·iel?!nt d.e : .'� 
t1r':.>e�cle,rs .·fl!f' willoze Werkt• .. .d,;re:i te !C'IJ.n•)cn gebruiJten •. Al� er,..-1 nr:'S�ir1er · 
z:l.ch te?en'-0,:-zc m"'ti�.�.,e. ·.el'zrt., wo1·ri·"'· 'h!j ,,:.,_ "�8An"e v��t ont,r.l�asin 

. 

i{ct optrr:�öe1� :\.' a, re ï1 �l"k�;. 1or-·a.1rdctie
;J\", e::-net;i� ·.tcl.·o,.t.:.:uar.c\;__:Jinp: 1r.cwokt o 

"' 
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p.a. WERKSPOOR .AMSTERtl.All"
� WO!rèl.1 ._,.,cht bij het antwoord d,atum en 
'"'mm• 'f1in dtt• br;et }'luwkcurt..c c.e vermetd,n 

Doaeier �. l. 
Exemp�u NQ. lo Yan de IIARID. 

4e Ka.pi tein ter Zee AoAe PRESCO. 
Laage V1Jverberg JQ. 8 • 
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1 .'CON.FIDENTJE.EL . ' dep Haag. 

uw .kenmerk 
� -----.. ···

. ' ' .� f .... ,'t: 

1
. uw brief van [ o�s nummer

l llû 1,aklp, Ama ter dam, � 

,1• • - . 003'8/I;B./w.:t. de 25ete Octob&r t 94 9 
,..),, r \ 

Pertomels·conflici bij wex-kspeJt,r "meterdaa :� 
., '. , . .1( 

. � 
ÄZéchritt Yan eü TOorltehtingsbulletin. 

·'

Hierdoor héb ik de eer tJHoogedelgeetrenge 

toekomeh een areohrltt Tan het la�tete verechen•n 

,uitgegeven door de act1e-aomnia�1e Werkepooro 

" •·
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�": •(/. . . ..

;. . 
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• 1.,..... • ... 

V r,t jdttg . .. 

t \. ; 1 1 t 1 1 t I t t ' 1 • ' 1 1 t t t t t t I t t f t � ! t f f 1 t 1 t t t t ' l t 1 1 • 1 f t I t 1 1 t l t ' t • t I t ! t t f 1 1 ' ( 1 f f 1 1 

/,1j ·n�tit:en 1.ilt' "erste t1101'. op ,,ni=: o-eo<1111·1�1. o.n ;;u.llie in tv::•t h,..·1f'i.;f i:olle11.;. 
ei. 0· 1t- Jt..tf1t<" wlJZ:e o de- h"lO ,.,te �.� ">'A�lJ..-n vnr. ,;Ie qtiirnd vt1n 7•,,<i·n b1.) óe 
u: tsl•i. ting •,1_rn 61 vRn jullu1 k''l'tt>r·�.1.-r, 
r:en l"'t>rJtj�e en ::io ·Je te1t<"n afr"';,,.!.r-:nd• 0"!'1<- '"' ',;:,. vln;; knr: voor t'�),11111,�<".1 .,, ... 1 
,.en,:: pijnllj� :�ljn.:-AHt.r feit�n 7.,;j1·1 1 ,1:t1.�de ,i.in,T'"· .. t.:n "Nle zich c'!.1101• l\sn ntc < > ., 

ti• \n ne eerrde ,,lit!i.t� ·ult' f'��1u!.,Hµ,. 
,dj 'l�bi.>�n r))) UM\ C.:f'n<" :en ,J..;:..lteo V-001' t,. !:ir·}-JtF•:1. Dat ?Ulll"t: wij 111t.V,H't'• n 
,')•Jl.< �l. ;;l.lLlen �r '.Yellictit. ee-n prrnr "h��:1ge h'.:!�je.:i" C,oor O!l':Vf'1"}1-"_fl r-",f'n 
" r: -- r�. ' 

·,•. v"r1.ge bulleti·� ,ni.1er-tent r.1..1 r•il"'t �l"'n be·�ch•.llilr.r-ndo vtn,�r.;r wtJ:cen op
1. · it,.''r.;Pri.«<i,J.l" n).- .,.teetiF nl('! vt<-:·i:l:l.ier,1e,'1''i,<1nA 1,e('ft ,1� .,..<JOr'le,·�ra,Hl
11,:r.y'i-::,.1•rj•.1•:r 1.tjn zo v�n :·\,. rlino;,·n, He 1,-J.c- ·e ,'J�J'k"poor•if."r brroer4'n.

A ... .i:- .;l!,, -.,-lvt.en kat.1e1·A.1cn 'Nel".'!' i.'1 r,�t tH! 11·1
,!

r 1.R er e"î viP1.Men �ou .-1,.11� 
... M,iirh:�n, dr:tt dezf'! u1•.Fü11lt1n� F.slfl ;,unt l. ,,;:, r1'" af1t"nria pr1,1kt.-:. lla' Wfl "' 

r,'e l zo. !-iet. waf' ill H<"\; '7f!flePl niet 1n de BP:"!lda O"!'lty"' f!On"n. 
1��ctn1eld w"1'àen:Er.n verPl>if ,uir. de �1i.rect.�e over zttkeri V'!il!l z��r 0�1"l'/71"' -. 
�crlkt telBr.p: en een t•,.Pf"l"kln� .?v"" 1

0 '1.i'.";. ln er>n rep,u•att!"-8�'.:!':".d ;-: • 
.-1 l!" F.�'11 jnbtwr n l;- t p:oe<� l'IP l'JC tl'." ers mAt onh�f t' 1 n,r l)e·1re i;:td wor'1 t. 
Ltu,t ,it Xane.rad.l"n o•) hun !,or-,le. ·:i:.1,1:1! 
Nt-idat '1e onht':'..lhngrij1-;.� ai:::en•'la aa!' 5('g,:'hant�.el<l, �t.J�1rl hc-t '>1'!Stlr1r gen�.Hgl!Jr. 
toe,dst er 11oor de le,·e�. v��·. ,ie Fabrtek�raaCI vr·a�f"n mochtei: wo:"'rlen Jl"'�•telct 
0·1e:' dt" \.l\ t f·lu 1 ti nR. T'e vt•1:1.:�r1 WA.!'C:1 on3�veer v11n c'lr voli!'-'ndf" tnho1J1! : 

�oe rea�·eeI·r�e 'Ï!: '1ir�ct.le op het pctltionnei::ent'! 
WtHJI'O!'?l Wae nil"t ve�l �erdri:r !ie ve,•ga1e.r•1r.,/, Hlt�,•f,C!.1·even� 
��t heeft het be�tuc� van de Fabr!eK�ras1 tot nu to� 
g--eda,m om de ontFlAëen o:wen.nttn t,.- :naken �n w�lke f't:ippen 
(lenkt ht:·t hop.: te on !�i·n�:nen. '? 
W�k ... rermltaten l°L�t':f't. het, Bei;t,uur te •neld.-n over �ijn 
be"Uoe i. ingent 

Het antwoord ve.n het ?>e�tu111• var ,ie F11.briek.s:raa1; blonk utt aoor ;i:1.tbber!cte 
v-a&p:heid: 

e.· Het �e�tu.ur 1s 
vers t.:-ek.t. 
nat zo, ... de poEi 

men tn_g, dat ge� r. .1:1ec.e de 1 t ngen ku�ir.e n WM''1er. 
d� ondertsndel'.tp•n . 
van ;�e bu.1 t.'"ns t,11.nde nrbe 1-:.� ra '3L!.ee'1 .·,'3.•\r 

n� kameraden in het bedrijf en wij er buiten heqoen er recrt op sax•«t•x 
om volledig te worden ingelicht. "HJ w1llnn hiél' vastAtellen <le.t : 

le. Het bestuur de overige leden van de Pabriekflro��l al!! 
een stel orunondig" kinderen. beschouwt en bt t,anrl�l t 

2de De kwestie bewu�t op de lange baan geechoven wordt o� 
eventuele onrust in de fabriek bij v,)orbaat de kop ic te ei 
<lrukken. 

Wij l�ggen er de ne.d'ruk op, dat t>elangt"n op dez.e ma.nier niet op rle ju1ete w 
wijze worden behande'l' door het Bestuur van dl!' FBbriekin•aad,.en 1B t hit'rl'an 
geen gunetige resultaten te verwact1t.en zijn.De kameraden i.n' \et ·b{:drijf 
moe ten aanpakken. 
he•. i f: ook jullie zaa.k. lnö.ien he1'. de Direct i.e zou geluk};en · one bui ten het 

. bedrijf te houden, dan kal zij in <ie toelcomPt niet aarzelen .t..�t verderga•mde 
ver.e'ieçhter1:ngen over te 2:aan. l'îee :�t dus op i:Jw hoede en strijd\ voor de 

intre'.k.ktng vA.n ·all�. ontPlez:en! .. , ,,.
0-0-0 

OOK EEN OPVATT'INCh 
' 

Op de Yergadering vein ., Feb�· t("ksrsadz1t'as een der ledep. -.sn mening, dat het 



.,. 
:, .

• • • 
J;\est'l,11r z1,1n pr�nti�e ntet t� grabbel moet r'.D<>iP11, d or voo1· c� n k.i.c.· tn 

.. aanÛ,. l, Hrb,..iii�rA te "•r:ra�en" 
Die mening zijn we ûOk toege,ü1!,n. N1,j-en ;;et. onn !e·lt'Jre orbe1der- eir:en 
van het Befltuur gei"n bed"1vz·RRen�·m.u�r l�ir11nf" v�:1 de etr1jt1 in het iJ!"'·il'1jf 
voor de 1nt1•ekking vur. de ont 0 JR�en. 
Jlanr. dl'\� �1e•1 0c lde h,..t betx-ok1en Fe.b r iekr;raurll 1.a waarnchl .i n.li Jk n1 "t.
t��d,.,,..1.,Je rit;\ ,clQt. er ni�tEI moe fit woru"n geA..ttan'i'Ie •lut, ook jullie mening. ? 

0-0-0 -o ·-o-o -o-o

ON:l'. DELEOA'l'lE� 
ht..-C'î.. •)'P :.1inF1<'IAg,lH Octob�r p:t-:tra.cht �en beeprekiri� te voeren met het. ne6tuur 
•c.in de FRtJ r i �kP.raa<'I ..
-1 l v.1,in nrb�iderr; en wt,H'�n in c.le ver'Wac�ting al� art>•iders, novr arbei:lt!rt-·,
t,,- wo 1·de n ont v Rn�;�n. Alti Ks :n� r�· 1 e n tegenover k9rne CJ\den. 
�s ,r ct� Je•ien vnn l1t-t &>ntuur hou1en r-r bl1 jkpaar a:ls:lx:x•� een apartf! moreel 
L. ,['..$ • 

�'n t1oógnsrtige l!\conieke toon werd onze delegat1e tl'! vorste.An gegeven,
.-i!llt, �iet B•stuur onA geen inlichtingen t.e geven, en nop; u11nder bereid was 
� t on� te- spveken ower onze zet,k.. 
1Hj ttcht�n h1 erop t"lk ve-rder corument1rnr overbodig. 

eAan Jullie in ae eer('t� plaat� de taak nm het Be�tuur f!en enr�ere houdi.ng te 
. v�r.l11n;z;�n. 

MOR.AAI,. 1 

0-0-0-0 

P1rect na de oorlog had de Directie veel arbeiderR nort1g. Het hele land
wer-t af�eAtr0opt" Onderdak Toor de nl�uw aangesteld.en was er niet.
!.la�r de Dir·�ctie wiet. er wel wat op-Zij richtte het "Suikerhuie" in, waar
daklozen gehuieveftt werden.
�ocb wel meelevend mt"t het leed der dakloz�n,vindt U ni�tf
Tijden vera.m\er�n. Ook rle :Ilf'n8elijkhe1"' vs.n rte Directie. is aan wijzigingen
onderhe•ig,in nauw verband met de veranderde t1Jd.
r:en kaneraad, a ie op dokterf!�d,flee halve da�en w�rkte, verklaarde zich
eol.iöair met- one en voegde zien bij one.
Hij wae duR sto\lt.De directie vond dat tenniinete en "strafte" he:n. .Onroid.del.11

• werd hij hot ï
1 Su1kerhu1e11 tlitgezet en was g�dwongen een .nacht op E-'.traat te

b 1 v<ik.ke ren.
'1evolg?

iillllav�r�panning en th�n8 opgealot�n·2n Paviljoen 3 
.alPot zov�r de menselijkheid vsn de Directie. ,;.· 

.,r 

on% buiten ruetig moeten !r zijn in h�t bedrijf, di� erover epreken, det wij
noucten. 
Bent U Yan mening,dat dergelijke dingen de ruilt bevorderen'? 
Er moet wat. ged&an worden,Yooral door de Kameraden in het bedrifr f 

'
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RAP.FORT van D. 
._ 7 DE.C. 1�9-l 

Betreft: Fotocopien over Personeelsconflict bij Werkspoor. '. A( l'f-:_;t�-
� 

Fotocopien v�n rapporten opgesteld door de Beveiligingsofficier Ltz. I KMR 
W.G. Line. - ingediend bij Hoofd Marid over "Personeelsconflict bij werkspoor"
Amsterdam. 
No. 0035/I.B./W.D. d.d. 7-lo-49 
No. 0036/I.B./w.n. d.d. 12-10-49 
No. 0038/I.B./w.o. d.d. 25-10-49 
No. 0039/I.B./W.D. d.d. 29-10-49 

D/VI, 6 December 1949 
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NOTA 

Aan: B.III 
Van: D.III 

Overleg heeft ertoe geleid dat: 

a. Lina alle hem bekende wetenschap zal spuien aan ID.
Dat ook in de toekomst overleg zal worden gepleegd.
Speciale meldinren van Lina worden dus overbodig voor zo
ver het nolitieke activiteit betreft. Voor zover dit toch 
nog zal peschieden, zal op het geschrift worden gemeld
dat overl�,g is gepleegd.

b. ID zal Lina helnen bi.i de verdere 1.ütbouw van de beveili
�ing. Daaro�trent rannorteert Lina en niet ID Amsterdam
(behoudens uitzonderin�en). ��
Rancorten over personen worden gezonden aan BVD met een
doorslag naar Lina. Deze rapporten moeten dus nog door
Q.. met Marid worden behandeld.

c. De lijst met vragen van B.V is in copie door ID behouden,
met aantekening dat ze op het moment niet meer konden ver
tellen, doch dat de samenwerking met Lina nieuwere gezichts
Ptmten kan onleveren.

d. De samenwerking is begonnen met vergelijkins van de bestaan
de gegevens.

D.III, 17 Februari 1950.
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• 

Aantekeningen t.b.v. bespreking met �l b''
ID-Amsterdam en Hr.Lina. 1" / 

1-Kan door bemiddeling van Hr.Lina aan ID-Amsterdam
den gesteld:
a)b.ijlage 1 van schrijven Lina No.0036 van 12-10-49
b ) bi,i 1 age 2 11 " 11 Il 

c)schrLjven Lina llo.0039 van 29-10-49
d) schri,jven Lina No.0047 van 24-11-49•

" Il 

ter 

2-Verzoek aan ID-Amsterdam de personalia te willen verstrekKen
van de in b1,ilage 1 van schrUven Lina No. 0036 van 12-10-49 ge
noemde personen (voor zover aan onze dienst nog onbekend).

3-Verzoeke ID-Amsterdam te wi,izen op de inhoud van schrijven Lina
No.0039 van 29-10-49 en daarbij in het bUzonder op de daarin ge
noemde personen:
H.F.Huijser;C.v.Brouwershaven;J.de Moor;H.Ames;M.v.Leeuwen;B.J.
v.d.Putten;A.v.d.Sluis;L.Redegeld;L.W.C.v.Es en M.A.Buitenhek.

z�n deze-volgens Lina-alle als min of meer felle communis
ten bekend staande personen,inderdaad met voorkennis van ID
Amsterdam weer bü werkspoor te werk gesteld? 

4-Is het mogelijk aan ID-Amsterdam en Hr.Lina-al of niet in samen
werking-een antwoord te verstrek�en op de onderstaande vragen
betreffende de situatie b:i_j Werkspoor:
Hoe is op het bedri,if de organisatorische indeling van De Metaal
Bestaazll er naast het normale bedr�fsbestuur (dat voor het ge
hele bedrijf is gesteld),ook nog besturen voor de verschillende
bed rii f saf delingen ( draaierij ,machinale, expeditie enz.) ?
zo ja,hoe wordt dit bestuur dan aangeduid en wie hebben er
ting in?
Ztjn er behalve deze nog andere EVC-De Metaal groeperingen?

Het zelfde geldt voor de C.P.N.
Bestaan er naast het normale afdelingsbestuur-Werkspoor in af
deling 68-ook nog besturen voor de verschillende bedri,jfsafde
lingen?
zo ja,hoe worden deze aangeduid (mogel�ik met de naam:colonne
bestuQr) en wie hebben er zitting in?
Zijn. er behalve deze nog andere CPN-groeperingen op het bedriJÏ
te onderkennen?

' 

� ------- 24-1-50 



NOTA 

aan: ACD
van: D.I 

Bijgaande stukken zijn fotocopie�n van de bijlagen
van ACD 75163. 

D.I, 10 Januari 19f0 �



f "- Verbinding nr.46. 
Nr.2134. 
Onderwerp: Werkstaking bij de N.V.Burgers E.N.R.Rijwielfabriek te 
Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar. Deventer. 
Waardering bericht: zeer betrouwbaar. 

Ik heb de eer U te berichten, dat op 8 Mei 1950 bij .,de_N_..V.Burge 

E.N.R. Rijwielfabriek te dezer stede een werkstakin�_µitbrak, w�ke 

13 van de 18 in de montage-afdeling van genoemd bedJij't' vM�kz'à'inè 1

personen omvatte. 
1!:..', tfÉ/ ,t

De oorzaak van de staking was gelegen in het feit, dat de stakets, 

die
L
voor zover bekend 1 gemengd georganiseerd zijn, vreesden Zaterdag 

j.1. te weinig premiegeld te zullen ontvangen. Bij de N.V.Burgers

wordt n.l. iedere maand aan het personeel van de afzonderlijke afde

lingen premie betaald voor de in de daaraan vooraf gaande maand in

die afdelingen verrichte werkzaamheden.

De montage-afdeling was nu in de afgelopen maand niet aan 

gekomen en het op die afdeling werkzame perscneel vermoedde daarom, 

dat het de maximum-premie niet uitbetaald zou krijgen. Om die premie 

toch uitgekeerd te krijgen en daarop enige dwang uit te oefenen1zijn

een aantal van hen in staking gegaan, waardoor er stagnatie in de 

aflevering van rijwielen dreigde te ontstaan. 

Aanvankelijk werd de staking op 9 Mei 1950 beêindigd in afwachting 

van een met de directie op 11 Mei 1950 te houden bespreking, welke 

door afwezigheid van de directie niet eerder kon plaats vinden. 

In de morgen van 11 Mei 1950 brak de staking echter opnieuw uit 

en legden 28 man, behorende tot het op de afdelingen montage, 

rij en expeditie werkzame personeel het werk neer. 

In de middag van 11 Mei 1950 heeft de directie met de werkwillige 

personeelsleden vergaderd, waarbij de stakers, die toegang tot de 

vergadering eisten, buiten de fabriek werden gehouden. De directie 

heeft de werkwilligen toen voorgelicht, opdat de door de E.v.c. tot 

hen gerichte oproep, om zich bij de stakers aan te sluiten, geen 

succes zou hebben. 

Op 15 Mei 1950 werden de werkzaamheden door alle arbeiders normaal 

hervat, nadat door de directie was medegedeeld, dat zij 
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niet met de stakers wenste te onderhandelen. Het voorstel van de 

directie :"uitbetaling van een premie van 122'.%" werd daarna aanvaard. 

De E.v.c. heeft de stakers gesteund en heeft getracht de overige 

werknemers te bewegen in sympathie-staking te gaan. Een tweetal door 

de E.V.C. onder de arbeiders van bedoeld bedrijf verspreide pamflet

ten gaa6 in afschrift hierbij. 

Het N.v.v. heeft getracht in deze staking te bemiddelen en daartoe 

op 8 Mei j.l. te omstreeks 17.15 uur in de fabriek een vergadering 

belegd. 

Wanordelijkheden hebben zich niet voorgedaan. 
Einde. 
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Kameraden, 

Afs chrift. 

Aan de arbeiders van BURGERS E.N.R. 

te D e v e n t e r. 

Hedénochtend zijn 14 van de 18 werkers uit de montage

afdeling in staking gegaan, mit protest tegen het feit, dat zij geen 

15% tarief uitbetaald krijgen, terwijl dit wel werd toegezegd aan de 

overige arbeiders in de fabriek. 

Volgens de directie zou de montageafdeling niet aan haar norm gekomen 

zijn t 

HOE ZIJN ECHTER DE FEITEN?

In de eerste plaats werden aan het begin van de maand 3 monteurs uit 

de montageafdeling gehaald en aan de kettingkasten gezet, hetgeen dus 

voor onze af deling EEN GROTE HANDICAP BETEKENDE 1 J 

In de tweede plaats was er een groot gebrek aan materiaal, waardoor 

de afdeling dus ook niet in staat was om behoorlijk te werken. 

Makkers, het is duidelijk, dat de directie tracht om verdeeldheid te 

zaaien, door een bepaalde groep als stiefkind te behandelen! 

HIER GESCHIEDT EEN GROTE ONRECHTVAARDIGHEID 11 ! 

Het stakingscomit� roept ALLE arbeiders uit de fabriek op voor een 

BEDRIJFSVERGADERING, die zal worden gehouden, HEDENAVOND 

OM HALF ZES IN CAFE LUEKS ACHTER DE BEESTENMARKT 

Wij zullen hier deze ernstige kWestie gezamenlijk gaan bespreken en 

onze houding bepalen. 

KOMT ALLElf I l ! 

Het Stakingscomité. 
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AAN DE DEVENTER JlRBEIDERS. 

Kameraden, 
De arbeiders van de afdelingen Montage, draaierij en 

Expeditie van de Rijwielfabriek Burgers E.N.R. te Deventer zijn 
in STAKING gegaan tegen een door de directie doorgevoerde LOONSVER
LAGING BIJ DE MONTEURS. 

De arbeiders van de Afdeling Montage hebben in de afgelo
pen periode van 4 weken, door omstandigheden buiten hun schuld 
- 3 monteurs werden gedurende een week aan ander werkgezet en de
toevoer van materiaal was zeer onvoldoende - niet het productiecij
fer van 1451 rijwielen gehaald, hetgeen is v�orgeschreven om 15 %
premie te verdienen.

In een onderhoud met de KERN, heeft de directie TOEGEGE
VEN, DAT HAAR BEREKENING VAJ\T DE PREMIE FOUTIEF IS. 

Een hoewel zij eerst van plan was om de arbeiders slechts 
met 5% premie af te s chepen, was zij reeds gedwongen door een pro
test-staking van de monteurs op Maandag 8 Mei en door de logica der 
feiten om de uitbetaling van 12!% tme te zergen. 

ZIJ WEIGERT DE VOLLEDIGE UITBETALING VAN DE PREMIE ONDER 
HET MOTIEF, DAT DE .ARBEIDERS A L L E S  WILLEN HEBBEN EN DAT ZIJ 
DAARAAN NIET WENST TOE TE GEVEN. 

MET DEZE MOTIVERING ONDERSCHRIJF'T DE DIRECTIE VAN DE 

E.N.R. IN FEITE, DAT DE ARBEIDERS IN HET GELIJK STAAN MET HUN 

GERECHTVAAHllnDE EIS VAN VOLLEDIGE PREMIEBETALING. 

De arbeiders van de d�aaierij en de expeditie krijgen 
wekelijks een willekeurige toeslag, die echter nooit hoger is dan 
7-!%. 

OOK ZIJ EISEN EEN GEG.A..�ANDEERDE TOESLAG VAN )5%. 

De stakende arbeiders werden in een personeelsvergadering 
in de fabriek niet toegelaten. 

Blijkbaar vreesde de directie, die de arbeiders toesprak, 
dat hun lastige vragen door de stakers zouden worden gesteld. 

Kameraden, wij zijn vastbesloten onze strijd veert te 
zetten tot succes bereikt is. 

WIJ EISEN OVER DE AFGELOPEN PERIODE PREMIEBETALING VAN 
15% EN VOOR DE TOEKOMST EEN GARANTIE VAN DEZE PREMIE, OPDAT EINDE
LIJK EEN EINDE KOMT AAN DE WILLEKEUR. 

Wij roepen Uw morele en financiële steun in. 
Tekent op onze lijsten en stuurt protest moties en -delegaties 
de directie van de E.N.R. 

Door Uw steun zullen wij deze strijd met succes kunnen 
beeindigen. 

Het Ccmi te van .Actie. 
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Verbinding: 

Nr. 256-bb-4-'50. 31 Augustus 1950. 

Onderwerp:vergadering
_

classificeerders. 

_______ i_1az _______ i
.- l 

Datum van ontvangst bericht: 31-8-' 50. 2 � SEP. Q50/j 
Betrouwbaarheid berichtgever:betrouwbaar. 

• 

.laa:-dering bericgt:betrouwbaar. 
Tevens bericht verzonden aan:B.�.& H.C.Asd. ACD/ 1t1rr 
Medewerkende instanties:gene. 
Ondernomen actie:geen. 

op Donderdag 31 Augustus 1950 vond in het gebouw t1Eiland" n

Grote ,'fit;tenburgerstraat 39 te iunsterdam, een vergadering 
plaats van de stakende classificeerders. 

In de zaal,welke een capaciteit heeft van ongeveer 250 personen 
waren ongeveer 300 personen aanwezig. 

De vergadering zou aanvangen te 11,- uur. 
Een persoon genaamd Brouwer,waarschijnlijk:Johannes de BROU1/ER, 
géboren te Amsterdam l October 1917 (is bekend) spr�de 
aanwezigen toe en drong aan op moedig voortzetten van de sta
king en vasthouden aan de eisen,o.a.10 % loonsverhoging.Hij 
zeide ook er op te rekenen dat binnen een paar dagen deze ei
sen ingewilligd waren. 

Door middel van een zitten en opstaan-stemming werd besloten 
de staking onverminderd door te zetten. 

De indruk werd verkregen dat de aanwezigen over het algemeen 
niet gesteld waren op het voortzetten van de staking en dat 
een schriftelijke stemming een geheel ander resultaat zou 
hebben gebr8cht. 

vernomen werd dat bij een klein bedri:tJf r1 tJe Toekomst" de eisen 
ingewilligd zouden worden en het werk hervat. 
Overigens werden ook uitlatingen van werkgevers vernomen die 
er op wezen dat zij het door hun ingenomen standpunt hand
haafden. 

Op Vrijdag 1 Beptember 1950 zouden de vrouwen va n de 
c
\�

sificeerders in bovengenoemde zaal bijeengeroepen 

l l "" !' 

stakende 
worden. 

einde. 
u-5.
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Verbinding: lro .12 � 
Doss.25/87 

V ü�URCU'./ c.1..IJK 

1, Decemoer 1950. 

Onderwerp: Sta.King bij P. Il. i/ILLE:RS, metaalwarenf'abr1e1r te 's-Graveuhage. 
Datum ontvangs't ber1cht:--
Betrouwbaarne1d berichtgever: be�rouwbaar 
Waardering bericht: be�rouwbaar

.. t. l/ l i

Tevens beric.tl ïi gezonden aan:--
Medewerkende instanties:---

\r"15 DEC. g,.o 
-l

��/.!: j
Ondernomen actie:---

-

!..edegedeeld wordt dat op Donderdag 14 December 19?0 
een staking is uitgebroken onder het personeel van de 
metaalwarenfabriek van P.H.WILLERS, gevestigd aan de 
RijswiJkseweg 330-338 te 's-Gravenhage. 

In �edoelde fabriek zijn 13 arbeiders werkzaam. Vijf 
dezer arbeiders hebben op genoemde datum het v1erk neerge
legd. Vijtanderen zijn momenteel ziek, terwijl de overige 
drie aan het werk zijn bebleven. 

De oorzaalr van de staking is gelegen in het f'eit, 
dat de patroon, na gepleegd overleg me� de loonconcróle
dLrns"t van het college van _,ijksbemiddelaars, ei· toe is 
over6egaan d� tot 1 DeceDber 19?0 ui'tbetaalje zwar'te -
althans te hoge - lonen terüg t� brengen tot de volgens 
de vooröchriftan geoorloofde. 

:rierdoor zijn de lonen der arbeiders gemiddeld met 
f.2,�0 ê f.3.-- per week verminderd. 

De vijf arbeiders hebben, in overleg me't de erkende 
01·ga11isaties van ue'taalbewerkers, die achter de stakers 
staan, het v;erk neergelegd. 

Voor zover bekend is geworclen, zijn bij genoemd be
driji' geen 3.V.C.-ers werkzaam. 

:rog op Donderdag 14 December 1950 zal dcor besi;u.ur
ders van de organisat;ies van ruetaalbewerkers mat ambtena-'
re.1:1 van genoJmde looncontroledienst een bijeen_rnmst Yrnr
den gehouden ten kantore van de :f:'irma ,7ILL,']RS, om een op-

•lè{ lossing van het comlict te bereiken. (einde)
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\�-1\ VERTROU IBLIJK 

Verbi-Oding: No.12 2':> Januari 1951. 
Doss.25/87 
Onderwerp: Staking bij P.lI.WILLERS, metaalwarenfabriek te_'_s:.�:.avenhage.
Datum ontvangst bericht:--- 1

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar � --

f'2 -7 JAN. 1951 �\,aardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
J+:iedewerkende instanties: ---

��y 
' � 

t,�AJ, /tJt�r.t 
Ondernomen actie:---

• 

• 

ó"J) 11-j ffl<i"Cj 
Ten vervolge op dezerzijds schrijven Doss. 25/87 d.d. 

15 December 1950 wordt medegedeeld, dat de staking bij de 
metaalwarenfabriek van P.H.WILLERS, gevestigd aan de 
Rijswijkseweg 330-338 te 's-Graven hage, waarbij het aan
tal stakers intussen tot elf was uitgebreid, met ingang 
van 17 Januari 1951 als geëindi�n worden beschouwd. 

Deze aankondiging werd namelijk door P.H.WILLERS 
schriftelijk ontvangen van de Unie der erkende organisa
ties van metaalbewerkers, die tot genoemde datum achter 
de stakende arbeiders van genoemd bedrijf heeft gestaan. 

Opgemerkt zij, dat een deel der stakers intussen 
bij andere pátroons is gaan werken. 

P.H.WILLERS is niet genegen de stakers weer in zijn 
bedrijf terug te nemen. 

Hij heeft daarom bij het Gewestelijk árbeidsbureau 
een aanvraag ingediend voor andere metaalbewerkers, ten
einde dez.en tegen het door het college van Rijlrnbemidde

.,

�

aars vastgestelde loon in zijn bedrijf op te nemen. (einde 



Gemeentepolitie 
Haren (Gr). 
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--� G-
onderwerp: .3ta.king scheepswerf. 

• 

• 

A a n: 

R A P P OR T. 
=====-====:=:===�== 

....;nd_ergetekende PI.J:•rER BJS brigadier van gemeente
poli tie te Haren, tevens onbezoldigd gemeenteveldwachter,
heeft de ear U beleçfd het navolgende te rapporteren, 

vp -,Joensdag 4 april 1951 te omstreeks 9.00 uux, zijn 
de arbeiders werkzaam op de scheepswerf van de gebroeders 
van Diepen te · . .-aterhuizen, e!,Bmem te Haren, in staking gegaan 
1î"adat =vooraf áe ke1.n van het pers oneel (7 man) een onder
houd had gehad met de DiIBctie. Hun eis was uitbetaling 
van de door de overheid vastgestelde loonsverhoging van 
5%/met ingang v-an 18 1-:aurt j.l. zo,·rel voor uurlonen als 
voor tarieflonen. :Ji t werd door de Directie g ewei3-e rd aan
gezien zij dat niet mochten uitbetalen op adv-ies van het 
college van .Rijksbemiddelaaxs,daar het uurloon op deze 
werf reeds hof?>Br ligt dan op sommige anderen. Het perso
neel ,groot _.§.Q_man, is gedeeltelijk op de werf gebleven en 
gedeeltelijk naar huis gegaan. vok de dag daarop is nieman 
aan het werk gegaan en heeft de kern des avonds een verga
dering behaà in Groningen met een zekere Heer Benninkshof 
van het �.-Z.,V.Daa.rvo0r vond een bespreking plaa!s te Gro
ningen van de werkgevers met een Rijksbemiddelaar. 

vp Vrijdag 6 April te omstreeks 7 .15 uur, wa.s al he 
uersoneel weer op de werf aanwezig en na een kort 011.der
b.oud met de Directie zijn allen weer aan het werk gegaan. 

Het betrof hier een wilde staking,ma& ongere geld
heden deden zich niet voor. De 1)irectie is de !J!ening toege 
daan dat het personeel zich even heeft laten beinvloeden 
door enkele leden van de �.v.o.

EVeneens is op ':Toensdag 4 .April 1951 des namid
dags een protest staking gehouden op ,de werf van de firma 
:g.attje....:Pe "aterhuizen geme...nte haren" il dit personeel, on
geveer 60 man,i s op de werf gebleven. Zonder moeilijkheden 
zijn alf"e?J de daarop v olgende morgen .weer aan het werk geg , 

Hiervan o�gemaakt dit rapp ort gesloten en gete
kend te Ha.ren op 6 .ti.:p r.Ll 1951. 

De brigadier van politie , 

de Inspecteur-Korpschef 
van gemeentepolitie 
te H a r e n. 

Gezien en doorgezonden: 
De Inspecteur-Kor schef van Politie, 
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Onderwerp: STAKING in de Scheepsbouw_ 
NIH 0 . .  

ï "� 7 API. 1951

ACOJ ;_;;,t.f�.--4 -
ACDttf{ 
DAT,f- -�/ 

PAR: Fr 
... �_.__ 

Op Woensdag 4 April 1951, te omstreeks 13 uur, 
werd aan het bureau van politie te Hoogezand, telefon�h kennis 
gegeven, dat bij de N.V.Bod�wes Scheepswerven te Martenshoek en 
bij de Scheepswerf van de N.V.v/h Gebr.Muller te Foxhol, beiden 
binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer, een staking was uitge
broken. 

In verband hiermede is omtrent de aanleïding 
tot de staking bij al de in deze gemeente gevestigde scheeps
werven een onderzoek ingesteld en waarbij het volgende is ge
bleken: 

"Aangezien de lonen van de scheepsbouwarbeiders 
binnen deze gemeente vele procenten boven het toegestane 
maximum liggen,hebben de scheepsbouwers bericht ontvangen van 
de Rijksbemiddelaar te Groningen,dat het hen ten strengste ver 
boden was om de van Regeringswege toegestane 5% loonsverhogin 
aan de scheepsbouwarbeiders uit te betalen. 

In verband hiermede,heeft de E.v.c. op Vrijdag 
30 Maart 1951,op verschillende scheepswerven te Hoogezand
Sappemeer pam.fletten,met de volgende inhoud laten verspreiden: 

"Oproep aan de Scheepsbouwarbeiders.De 5%.
W. M.,

\ 

"'· 

Op de bespreking,die een aantal patroons deze
week hebben gehad is volgens de gegevens,die wij
hebben,besloten,om de 5% loonsverhoging niet uit
te betalen.
Waar de toegezegde 5% reeds bijlange na niet vol
doende is,om de gestegen prijzen op te vangen,wil
men de Scheepsbouwarbeiders langs deze weg een 
�oonsverlaging doen slikken. .,._

De prijsverhoging lieert iedere arbeider,onver
schillig zijn geloof of politiek.
Laten wij eensgezind deze aanval op ons levens
peil afslaan!
Wij roepen U daarom dan ook op om op Zaterdag 31
Maart 's-middags half vijf in café Wiardi in open
bare bijeenkomst samen te komen,om wegen te be
spreken tot verdediging van ons levenspeil.

+• Spreker: Koll!@n,Hoofdbestuurder Metaal E.V. c.
•.Yf- . 

De 
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MINIST1ilRIE VAN. 's-Gravenha�e, 18 Mei 1951.

Ja.va.straat 8 BINNENLANDS"'.1 ZAKEN 

No. : B. 106838 
Bijl.: Gene. 
Onderwerp: Inlichtingen. 
V JK/3 

V�TRQUWELIJK.-

At\N: 

Ontv, bew:_ ...................... -
Rappel : .... LB.�/.. r:L ........ . 
Antwoord · JJ l11 �:.l. ..... ............

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te 
willen doen stellen met de volledige personalia én 
verder van belang zijnde gegevens betreffende 
A. v. Ti1nmeren, wonende te Westerbroek,
Klaas 'Mulder, wonende te Hoogezand en
A. Medendo�, wonende te Foxhol, allen gemeente
ffoogezanO- appemeer en genoemd :i,.n Uw brief van 
5-4 -1951 no. 36.

Opgemerkt moge worden, dat in de administratie 
voorkomen· 
An o �ornelis van Timmeren, gabó�en 28-2-1895 te 

oê eren, ro ngerweg 4 te ffoogezand, lid gemeente 
raad voor de C.P.N.; 
Klaas Mulder, geboren 11�1894, Finsterwolde, D 282 
te Finsterwolde, 1946 lid C.P�N. en 
A.lbert Medendo!:E, geboren 9-8-1923 te Zuid.1aren, Gerri 
Imbosstraat 42�oogezand-Sappemeer, communistisch ge
orienteerd • 

H�T HOOFD VAU DE DI"fflST" 
;Namens deze• 

'.3. G. Crabba:- ·1 
� 

de Heer Korpschef van Gemeentepolitie 
te 

Hoogezand-SaJ>l>emeer. 
; 
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No-40 l. NIET O.� .. 
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l PA�R� f .A 

·J./ Lè.

: 10 APR. l951 

ACD/ h ff 61 j
Onderwerp:einde staking van de scheepsbouwarbeiders in de 

gemeente Hoogezand-S�ppemeer: 
&/ h.6#3/J

Ter aanvulling op rapport no.36 d.d. 5 April 
1951,wordt het volgende gerapporteerd: 

"Op Vrijdag 6 April 1951 , te 10, 30 uur, is de 
staking bij de scheepswerf van de N.V.v/h Gebr.Muller te Fox
hol,gemeente Hooge�and-Sappemeer geëindigd. 

Op �aterdag 7 April 1951,te 7,00 uur,zijn ook 
de stakende arbeiders van de N.V.Bodewes Scheepswerven en 
de scheepswerf van E.J.Hijlkema,allen te Martenshoek,gemeente 
Hoogezand-Sappemeer,weer normaal aan het werk gegaan,zodat 
hiermede een einde is gekomen aan de stakingen binnen deze ge
meente. 

Geen der werkgevers heeft de eis om uitbetaling 
van ge geëiste 5% loonsverhoging ingewilligd,zodat de staking 
in 't nadeel van de stakende arbeiders is geëindigd. 

Wel is er tussen de werkgevers en de arbeiders 
van de N.V.Bodewes Scheepswerven en E.J.Hijlkema voornoemd,over
eenstemming bereikt betreffende een interne aangelegenheid,aan
gaande de uitbetaling van de lonen. 

De werkgever H.Bodewes,firmant van de N.V.Bode
wes Scheepswerven te Martenshoek,heeft echter een fout gemaakt, 
door de stakende arbeiders,de laatste stakingsdag,dus Vrijdag 
6 April 1951,uit te betalen. 

Deze toezegging aan de stakende arbeiders heeft 
echter de gemoederen van de werkwilligen in beweging gebracht, 
die tensterkste hiertegen protesteerden.Ook tussen deze laatste 
groep en hun werkgever is een overeenkomst bereikt,dat ook aan 
de werkwilligen een extra dag loon zal worden uitbetaald. 

Tijdens de werkstakingen hebben zich geen wan
ordelijkheden voorgedaan. 

Op Vrijdag 6 April 1951,is deor de E.v.c. onder 
de scheepsbouwarbeiders een pamflet,met de navolgende inhoud 
verspreid: 

"Aan alle arbeiders. 
Honderden scheepsbouwarbeiders van verschillen
de werven staken thans om de uitbetaling van 
de door de regering toegestane 5% af te dwingen 
Het z�n o.a. de volgende bedrijven: 
Werf Noord Nederlandse - Gideon. 





' verbinding 54. 
.f Dienstgeheim. 
,. No. I Y<// i,

i • 13 APR. 1951· 

1 ACD/hp•I I 
' 

Betreffende de staking op de Noord-Nederlandse 
scheepswerf te Groningen, waarvan de betrokken 
instanties reeds telefonisch mededeling was gedaan, 
wordt thans nog het volgende gemeld: 
Vrijwel direct nad§t de 5� loonsverhoging door de 
Regering bekend was gemaakt hebben enkele E.V.C�ers 
op de Noord-Neder land se scheepswerf te Groningen 
de mogelijkheid overwogen om tot het practisch alti· 
voor ogen staande doel, namelijk een staking, te 
komen. Om dat doel te bereiken moest dus op de eers 
plaats een eis aan de Directie gesteld worden die 
niet ingewilligd kon worden en het twide punt,niet 
minder belangrij� was,dat het hoofdbestuur uit 

{�:�fa�:-Rm�ole�s:t�k�o:m�e]n�om de actie te helpen vopr-
.• bereiden. He ook vrijwel vast, dat de 

:ile.ider van de raddraaiers, ..---le�an.d Be��,. 15-3-
17 te Groningen, fel communist en �van de E.v.c., 
zich tot het hoofdbestuur heeft gewend want nog 
nauwelijks was er enige onrust onder de arbeiders 

,op de werf merkbaar of Bezema verscheen al met een 
"Heer" uit een �sterdamse auto op de werf om later 
mei"'""�eie ruiàx -E0Ügezandtë -rfj'den voor de nodige 

ctie op de werven aldaar. 
� 

Op de Noord-Nederlandse scheepswerf - en dat is op 
andere werven in Groningen ook zo - werd�reeds Ja
ren de hoogste lonen betaald. Er werd zelfs meer mi 
betaald dan toegestaan was waarom door de Rijksbe
middelaar al enige malen een boete was opgelegd. 
Nu de laatste loonsverhoging van 5 procent afkwam 
heèft de Directie van de Noord-Nederlandse zich 
terstond bereid verklaard deze verhoging op het 
uur loon te willen toepassen. Uitgesloten was even
wel deze verhoging te geven op het accoordwerk, 
omdat hiervoor reeds teveel werd betaald en een 
verhoging door de Rijksbemiddelaar niet werd toe
gestaan. Toch eiste.�Bezema en zijn aanhang de 5� 
verhoging ook op het accoordwerk en zo niet dan zou 
een staking worden uitgeroepen. De Tiirectie van de 
werf heeft daarna nog toegezegd, dat de verhoging 
op het acooordwerk zou worden uitbetaald - het 
achterstallige- indien later de Rijksbemiddelaar 
dit zou toestaan. Üok van dit voorstel wilden 
de E.v.c.-ers niets weten waarop op Woensdag 4 
April het werk werd neergelegd. 

,r 
Het aant�l arbeiders op de werf bedraagt om bij de 
zestig. l)aarvan zijn ongeveer 10 aangesloten bij 
de E.v.c. en 10 bij het N.v.v. De overige arbeiders 
zijn niet bij een organisatie aangesloten. Daarom 
is het jammer en ook onbegrijpelijk, dat een- kleine 
groep raddraaiers in staat was om de hele werf plat 
te leggen. 

Toen in de loop van Donderdag en Vrijdag gebleken 
was dat de Unîebonden niet achter deze actie 
stonden en de arbeiders nog•eens duidelijk was 
gemaakt dat aan toegeven door de Directie niet 
gedacht werd, is Zaterdagmorgen -7 April- het werk 
hervat. 
De personen, die Bezema in zijn agitatie steunden,



2 

_zijn: 
1 Pieter HendriJ�_ Meppelder, geb. 1-2-20 te Groningen, 

Wonende te Groningen, Radesingel 26; 
C>tél Johannes Bunt, geb. 27-11-92 te Groningen, wonende 

te Groningen, Barestraat 50/3; 
--' .Al'end Mekkring, geb. 11-6-25 te Groningen, wonende 

te Groningen, Paterswoldseweg 260; 
'�/ Geert Mekkering, geb. 8-3-09 te Haren, wonende te 

Groningen, Roode Weg 21; 

/") Gerrit Springelkamp, geb. 30-12-16 te Emden, wonende
, Groningen, Graaf A.dolfstraat 62 en 

./ 1 Hinderikus Vlijma, geb. 2-3-23 te Leek, wonende te
/,' Groningen, \Vinscboterdiep 126.-
. 

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

12-4-51.-
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Betreft: Staking. 
VERTROUWELIJK. 

OP KAART 

ACD/�l� 

DAT:w1-J7 
PAR: 

• 

,:,� .>J,S 

7 Mei 1951. 

Op 18 April 1951 is bij de Staalwarenfabriek ELESVA, gevestigd 
Recht Boomssloot 14, alhier, een staking uitgebroken onder 15 
man van het 62 personen tellende personeel. 

Door de directie van de fabriek was bij het Gew�elijk Arbeids 

Y_,«' 

Bureau een ontslagaanvraag ingediend voor de bij U bekende 
\ 'Y , ,v' , Petrus Antonius Gerardus BUSSING (26.3.1902), waartoe vergunnin

�
.Y\· werd verkregen. De aanvraag was gebaseerd op vermindering van 

'\' werkzaamheden als gevolg van de te verwachten verhoging van het 
weeldebelastingtarief, en mede op opgedane ervaringen tijdens 
de laatst gehouden Jaarbeurs in Utrecht. De betrokken matrijzen 

1{, en stempelmaker BUSSING, die voordien in het bedrijf al als een
���agitator bekend stond, werd dus ontslagen. 

1llllilllii... 
Op genoemde datum werd in de fabriek door een deel van het 

� personeel een vergadering belegd, waardoor het werk stagneerde. 
Na deze bijeenkomst wilde dit deel van het personeel zijn ar

/,,.;. beid niet hervatten, ook niet na sommatie van de directie • 

. �:.tM:'J 
�-�'il Wegens werkweigering werden 15 personeelsleden op staande voet

,�;� 
ontslagen. 

r8'�'-/ ��
� 

Bij deze actie waren actief: 

�7 Petrus van DAMME ( 1. 2.1924), U bekend 

�� 
• ?obannes THIJ.SSEN (24. 6.1918), U eveneens bekend, en 

�t« ��� ;Hendrik BUIJERT, geboren 22 Maart 1914, wonende Leliegracht 60-
�,0,U:ctfQ

III, alhier. DAMME en BUIJERT werden door de politie, alhier, 
L'·�-� • aangehouden terzake het inzamelen van geld zonder de daartoe

a,u .• ·v:.--- vereiste vergunning. 

• 

De EVC-METAAL poogde in contact te komen met de directie, die 
hierop evenwel niet is ingegaan. 

======
r

=======================================================
No.13. 
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ALG:b:i.iENE HEDERLANDSE Ml!JTAALBEDIUJFSBOND "
W 

//Ó (} _..-,-

CHR1STE.1.,IJKE UETAALBEWEJ1:CEJ1SBOND Ei'T DE .---------,---
KATHOLIEKE MBTAALBE'iJÊR:'IBRSBOND 

AFDELING-ROTTERDAM 
SCHIEDAM EN VLAARDlNGfü� 
-·----

Secr, van Vollenhovenst1�aat 25
Rotterdam tel, �1753 R'dam/Schieà.am,22 Mei 1951 
Tuinlaap 50 Schiedam-tel.67006 

Aan onze leden werkzeam 
,, bij Wil ton- Fyenoord 

Waarde Bondsmakkers � 

NEEMT GOEDE NOTA VAN ONDEt�STAANDE MEDEDELINGEN VAN UW BESTUREN 
De besprekingen met Uw werkgever- en de werkgeversorge.nisatie
worden voortgezet L 
Zo spoedig mogelijk ontvangt U nadere mededelingen. 

BEDENKT GOED DA'T TIJDEirn DE ONDERHANDELINGEN ONZE POSITIE GE
SCHAAD HORDT ALS ER DOOTIGESTAAI(T HORDT L 
Daarom- hérvat ONMIDDELLIJK het werk en hebt vertrouwen in UW
EIGEN Ol1GAH1SATIES � t 
Wacht met vertrouwen het resultaat van onze besprekingen af� 
En neemt ook hiervan goed kennis: 
AL.LEEN AA1'ï HEN DIE HEDEN .HET 'i/ERK HERVAPTEN \JORDT DE DAG VAN 
GISTEREN' HET uu:·:VERDIENSTE DOOHBBTAALD__L,_ 
vHJ VDR'l'ROU.1./EN OP UW VERSTANDIG INZICHT i DENKT 0M HET BELANG 
VAN UW GEZIN EN TOONT U EEl'T GOED ORGANISATIEMAN � -�-���--�-

DE BESTUREN 



Hoogezand 25 Mei 1951. 

OP KAART 

ï ./J-1 ,. Jr· " 

INLICHTINGENDIENST 
HOOGEZAND 

ACD/t.//_. 
DAT: 1-

· .. ,,
·2 · 1195t·

----.. ..... _4 

No-58 

• 3-

-

PAR: 
-- ACD/ 1100')-tP j 

r In antwoord op Uw schrijven, d.d. 18 Mei 1951,
no-106838, moge ik U het volgende berichten: 

ANJO KORNELIS van TIMMEREN, geboren te Slochterèn 28 Fe-
bruari 1898, van beroep ijzerwerker, woont te Wsterbroek, 
Groningerweg 54, in deze gemeente. Het door Uw dienst vèr
melde geboortejaar is niet juist. Mogelijk is dit foutief 
door mij opgegeven. Bij controle aan de afdeling bevolking 
alhier bleek 1898 juist te zijn. Van Timmeren is geen lid 
van de gemeenteraad alhier, doch hij is daarvoor wel can
didaat geweest bij de laatst gehouden verkiezing voor de 
leden van de gemeeteraad alhier, 

/ KLAAS MULDER, geboren te Hoogezand 28 Juli 1920, van be
roep electrisch lasser, woont te Hoogezand, Burgemee8ter 
v.an Royenstraat (0)198, gemeente Hoogezand-Sappemeer. De 
door U genoemde Klaas 'Mulder is alhier niet bekend. De al
hier wonende Klaas ].1ulder heeft bij de laatste staking in 
deze gemeente nog al enige activiteit aan de dag gelegd. 
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is hij lid 

van de C.P.N. en de �.v.c .

:ALBERT MEDENDORP, geboren te Zuidlaren 9 Augustus 19<23,van 
eroep electrisch lasser, woont te Fochol, G.Imbosstraat 4Z 
emeente Hoogezand-Sappemeer. Deze gegevens zijn juist.Zie 
oorts informatiekaart d.d. 23-1-50. 
Een informatiekaart van KLAAS MULDER, gaat hierbij. 

·--

Aangezien mij het nummer van d� Politieverbinding alhier 
niet bekend is, verzoek ik U mij dit nummer op te willen 
doen geven. Dit vergemakkelijkt de correspondentie. 



Verbinding: No.95.

No.: 

OP KAART 

A(D/ ' 

DAT:. �, 

PAR: }' :-

Datum: 

Onder�erp: Staking bij de Scheepswerf Sander

-r--------.-�--'-··-·---------.. ·----------··-----··-.... -.. --·--------.. ,._ .. _,. ___ _...,. ... _. • 

DatUl!l ven ontvangst bericht: 

Betrou�baarheid berichtgever� 

Navrdcring bericht: 

Tevens bericht verzonden aan: 

- Dledev:erkende instanties:

Ondernomen acties: ,. 

4 en 

zeer 

zeer 

geen. 

geen. 

geen. 

'-

5 April 1951. 

betrouwbaar. 

betrouwbaar. 

1 
�. 

' 
( 



Onderwerp: Korte staking bij de scheepswerf van de 
Fa.Gebr.Sander te Farmsum,gemeente Delfzijl. 

Nadat Woensdagmiddag 4 April 1951, staking was ui tgebro
ken op enige scheepswerven aan het Winschoterdiep in de pro
vincie Groningen,ging Woensdagmiddag 4 April î95î te omstreek 
16.00 uur, ook een gedeelte van het personeel bij de scheeps
werf van de Fa.Gebr.Sander te Farmsum,gemeente Delfzijl het 
werk neerleggen.Volgens bekomen inlichtingen kwam te omstreek 
15.00 uur op het kantoor van de scheepswerf een telefoonge
sprek binnen bestemd voor de arbeider Geert Jan Jezeman.Nadat 
Wezeman het gesprek had gevoerd,deelde hij mede,dat een fami-

lielid van hem een ongeluk had gekregen en dat hij direct we 
moest. Bij de autobushalte te Farmsum zou op hem worden ge
wacht.Nadat hij maar een kort ogenblik was weggeweest, kwam 
Wezeman weer op, de scheepswerf terug e-n sprak hij met ver-
schillende leden van het personeel. Na dit gesprek verlieten 

26 arbeiders het werk. De oorzaak van het vertrek van de ar
beiders bleek een loongeschil te zijn.Overleg van te voren 
werd niet met de werkgevers gepleegd,zodat men voor een vol
dongen feit stond.Nadat 26 arbeiders waren vertrokken, zijn 

24 arbeiders normaal aan het werk gebleven.Donderdagmorgen 5 
April zijn van de stakende arbeiders weer 2 man aan het werk 
ge.gaan.De stakende personeelsleden hadden toen een vergaderin 
belegd Donderdagmorgen om 9 uur in Cafe Dijkstra te Delfzijl. 

Daarna vond: een bespreking plaats met de Directie van de werf 
Sander.De uitleg en de voorstellen van de werkgever werden 
volledig aanvaard,zodat Donderdagmiddag om 14 uur op deze 
werf het werk weer volledig is hervat.Ongeregeldheden hebben 
niet plaats,gev?nden. Deze korte staking kan worden toegeschr 
ven aan de E.V.C. aangezien de andere vakbonden hier niet 
achter stonden. 

De belangrijkste personen in deze staking zijn: 
Geert Jan WEZEMAN,geboren ZO.ît.21 te Delfzijl,wonen-

de Weiwerd gemeente Delfzijl.Voormalig gemeenteraadslid voor 
de C.P.N. en lid E.V.C. en Roelf de VRIES, geboren 6.8.23 te 
Muntendam,wonende te Farmsum,Koestraat 18 gemeente Delfzijl, 
Bestuurslid van de E.v.c. Beiden zijn werkzaam bij 
werf· Sander. 

EINDE . 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No. 111128

Betr.: Uw berichtgeving. 

2 5 JUNI 1Q�1 

's-Gravenhage, 23 Juni 1951. 

VERTROUWELIJK 

1. Op 8 en 9 Juni jl. werden van U ontvangen:

a. een verslag van een te Delfzijl gehouden openbare NVB-ver
gadering, gedateerd 13 Maart 1951;

b. een verslag van een in Heveskes gehouden openbare filmavond
van de EVC, gedateerd 5 April 1951

c. een rapport betreffende de staking bij de scheepswerf Sander
te Uwent, gedateerd 6 April 1951;

d. een verslag van de 1 Mei-viering in Delfzijl, gedateerd
2 Mei 1951.

2. Het grote tijdsverloop tussen de datering en de ontvangst
van deze stukken heeft de vraag doen rijzen, of de ernstige
vertraging wellicht het gevolg is van een onregelmatigheid,
bijv. bij de PTT. Ik moge U verzoeken mij te berichten, of zich
een onregelmatigheid heeft voorgedaan en zo ja, welke.

3. Voor het geval daarvan geen sprake zou zijn buiten Uw di-
recte bemoeiingen, verzoek ik Uw aandacht voor het feit, dat
de genoemde berichten door vertraagde toezending hun waarde
goeddeels verloren hebben. Met het verstrijken van weken en
maanden neemt ook de vruchtbaarheid van het doorgeven van be
paalde gegevens uit de ontvangen berichten aan andere verbin
dingen sterk af, terwijl ook bij het doen instellen van een
nader onderzoek op bepaalde punten de kans op succes vermin
dert. Bovendien kunnen dergelijke vertraagde berichten niet
meer worden betrokken in de samenstelling van overzichten als
bijv. het week- en maandoverzicht.

4. Naast het verzoek sub 2, moge ik U in het onder 3 gestel-
de geval wel verzoeken maatregelen te nemen, die tot een tij
dige berichtgeving zullen leiden.

Aan de heer Korpschef 
van Gemeentepolitie 
te 
DELFZIJL. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
vNa 

-

J. G. Crabbendom 
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l'îo. 3516/D!&NSTOEHEH1. -
Verbindineno.�7. 
No. 79092/DIEfü3'11<lEl-fEIM,. - DatlUïl, 
Onde:rwerp: MAANDOVERZfCHTEN.-

•.rer voldoening aen Uw h.iorboven aang;ehsald 
:· schrijven, heo ik de eer U heti volgen4e te aerj.ch·,;en. 
1 • • 

., ·. Op 21.- September 1951 werd door de o.F.r • .l\f"d.e-
linc alhier een t'ilnwoorstelling gegeven

# 
W?.erbij we:rdenJ

vertoond de Rusa1áehe kleurentilm "SPORTROEt!" �n <le epee 
film "LE?-lTE n� SAKEN". Betr&ffende deze :f'ilnwoórstelling 
werd door �ij bij eohi-1jven d.d.29 September 1951, onder' 
no.3515/DIENSl'GK.HEIM, aan U een uitvoer!& Papport toe�-

, zoo��l'!·> (,'11.J .;'1 
.. 

Voor ovel'igens alhier plaats ifl\'ODd�n bijzon ... ·: 
derheden geduren,d$ de ueand Septemb.cr .J.951 ��"e iJc U j 
naar. �n 2-tal hierbij ovar�le�e rn,porten ve.r·.vijzen.-, 

-{�eh•-,• -� --��-............. _ �� _,..., __ .. .,......__.. ·---- . -..,.;..,;·-·-:, 
�.. . . ,. . . 

l.- �- 7, ·�'lTTU.KsÊLI 1 
t Uit, OD 342 · ,,: � v OD 16974 
, oor: 

t 

. -

• w 

• 1 

. .  

. '• 

., . 

' .... 

•t 

-, 

� o.a.v., B III 

l '.' at.: 24. 6. 52
i ) 
i'.1���:) 
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Maan�rapporl oftr' de 111tlanc:\. · • \ �. S&pteaber 1951 • . ·, · .: " � · Ï
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1iir: ·., . -.. · · 1·· · 
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' 'J 'f � I, Op Maandag 2:4, .pt&lllber l95]. te 2'0
. 
uu.r,aerd 4001,': 48ttt-

.\. · ·!1; �4•11.ng Z.,olle·-,an (\\,. c.P.N. in h•t gebouw "De JU.kelbo�!t., 

• 1 . � 

j 

· . . aan de. Jutterenwal :alhier een tibl.o.orstèlltng gegeven. 
:., V•rtoond werden de 1BUse1sohe kleurenttlm :"Sportroeiilt' eu de 

,.peelrilm ... Lente 111 S8k&ft"0ngereg•ldheden k'.tamsn niet YOor. � 
1 Op Zaterdag 29 �pt-.ber 1951 te a:o uur"llielcl de IJ.fd.el1n 

Zwolle van de R'ederll.ands� ·'Vrouwen Beweging in het hotll · 
. 

.• /. 
l'l . 

· 111jtlberg aan de V9t!\llfl'l"kt' te ·Zwolle e8t1 3a.arl1jkse teeat... 
aYond • .Ala spi-eekster zou optreden mevrouw so� Heyligera
uit .Allaterdam.Daar deze wegens z1&kte T&rb1nderd waawtrad • 
els apreeks� deze avond op Theodore. Jaooba ODI!fcn--BUnge
ner,gebOren_te Wij� bij Duurstede 19 �ul11906,wonande te 
Soest .Ongeregil.dheclen kwam.en niet TOor. C>ntt deze belde. 

. J lè 
. .. 

·'

, · b1JeenkOll8ten werd 'reede uitTOerig gerappórteerd-. ·, �. ', 
· 

. r.-:- AaJJ-de maohinet'abriek en oonatruoti•werkplaata ftn·de 
, I . timtt H.SOHO'l'IC.AMP,gelegen aan Oe Vondelkade te Zwolle, ,,· 
• r dreigde reeda enkele dagsn een a"king te zullen uitbreken·

onder het 25 man sterke pérsoneeloHet personeel eiste de 
2 prooent vaoant1etoeala,g uitbetaald te krijgen.Toen de ge
aamenlijke U'n1ebon4en hierowr 11et da arbeiders een onder
houd hadden,bleek dat enkele arbeiders niet het loon ver-. dienden dat bij Ool41.eot1eve �beide Overeenkom.st was vast

. ...-..... . . ... - ···-- -... �&ea.t•l4-. ._: �ezil 1tflat-Uniebondan ..habbaai daa� nn. <ia .. 

•,. 

" .

I 
·.J 

til'lle. SqHO'l'.ICAMP geaist dat hij de 2 procent vaoant 1e'toe
slag zou ûitbetalen en dat hij te..-ens e:an alle arbeiders 

., ·1 
( =· J 

{ 1 

bet loon zou u1tbetiaJ.en dat bij Colleoti&va Arb&1da Qvereen
komat ia Tastgesteld. Hierop heett de r1rma een achttal ar
beiders ontelag&n,die naar haar mening niet 1n staa� bleken 
te zi� 011 dit ioo� werkelijk te verdienen. Het Gewestelijk 
Arbe1d•burea.u hae� dit ontslag niet goedgekstlrdo De etaking
"'9rd op_,l Oct.obe� 1951 een r,1t.&r wordt door 18 arbeiders 
geataákt,terwijl eèn ze.ental ongoorganiseel'(fe •rbeidera 

' 

,..4. ' 
·;J 

J 11�t .goed:Vin4•n van�4, �n�en aan het werk gebl�ven z1Jn. 
D8 1'.V,c. ia bij d� stakirt& liiat betl'9kken�De' bezoldigd be
st1,1a.!er van d• À•1•0• ,gene8114 BE�.kwea ol) l Oot:ober 
1951 een bttz:oek brttngen aan et• bij <ie· tabriek postende e.r-
beiden, �arbij h1 j verschillend� inltolltingen vroeg. De {
�rbetders wilden m•t hem n1ats te make� hebl:,en 4tD hebben 
hem-"fDor inlichtint$en Tel"W$zen naar de be•tu.ren van 'de pza
.aenl.1jlce Untebond!Jt• Op l Ocn<>ber 1951 heet� de �rg.-eas-

. �er der gem&ente- Z\f(>lle een poging gedaan oa .�e verachillein

.d• besturen met de ?leer SOHO!KAYP 1n oontao� to brengen. 
� SOliOTltMIP wild• 4• 1beatllren nem.el:lj"k n1et ontT&!1$•Jl•SORO'?- ·

1JC».{P he&tt tijd&ne

t!

di t onderhoud· 11edeg.e,deeld dat hij gene
gen ·w�s om a.s.Don e'rdag 4 Oa-tobe:r 1951 op het atadhu1a te 
Zwolla met de best n van de Bonden een ocderhou4 tê· heb�.m 
1n41en de arbei'der, op uiterlijk Dinsd� 2 Oo�ber 19;1 
het werk hervatten�Ongerogaldheden von4en niet pleata.ovvr 
het 'N'rloop van de· staictng zal nader gerapporteerd aordè�o \ 

. (a:nmg) . t. :, .... · :. 
�· 1 � 

� ' .. 
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No.3516/3393/DIENSTGEHEIM.- DA turn, 10 October 1951. 

Verbindingno.47. . ' 
Onderwerp: Be�indiging staking.-

;) " 1 

L-v ,' jp G lt.c- / 
Ten vervolge op het rapport U toegezonden 

mijn schrijven d.d.2 dezer, no.3516/DIENSTGEHEIM, heb i 

de eer U hierbij een verslag aan te bieden betreffende 

de be�inding van de alhier op 1 October j.1.uitgebroken 

staking aan de machinefabriek en constructiewerkplaats 

v an H.SCHO'i'KAMP, gevestigd aan de Vondelkade no.�O al

hier.- (Einde) 

�. ' ·,.? 5' 
-,l<,,ac;+1, -� 

12 OC"f 1951 1 

/1.tJJ ;,/ ' 
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No. 3516/3533/DIENS'rGEHEIM. -
q /L.(· 1 IP

Onderwerp : STAKIN}. 

• 

• 

9 October 1951. 

De staking,welke op 1 October 1951 aan de machinefa
briek en constructiewerkplaats van H.SCHOTKAMP,gelegen aan 
de Vondelkade No.70,was uitgebroken,werd hedanmorgen Dins
dag 9 October 1951 beeindigd. Alle arbeiders hebben het 
werk hervat.Van de a5 aldaar werkziaam zijnde arbeiders, 
hadden 18 het werk neergelegd. De eia van de arbeiders was 
dat de 2% vacantietoeslag zou worden uitbetaald.De Heer 
SCHO'IKAMP was hier.toe steeds bereid geweest, indien hij· 
dit mocht doorberekenen in de prijzen.Zolang dit niet werd 
toegestaan,was hij niet genegen om de vacantiet�eslag te 
betalen. Nu mitbetaling van de vac&ntietoeslag verplich
tend is gesteld,verviel dit motief voor de staking. Verder 
had de Heer SCHOT.KAMP enkele herschoolde arbeiders in 
dienst,die naar zijn mening niet in aanmerki�g konden ko
men voor het aao loon voor geschoolde arbeiders.Naar de 
mening van de versc:hillende bestuurders van de Uniebonden, 
ve-rdienden dez.e arbeiders te w.einig_.SCHO'l'KAMP was ec-hter 
van mening dat dit geen volwaardige arbeiders waren,althans 
konden zij niet de volwaardige arbeid verrichten,waa-rom 
hij deze mensen voor een lager loon had aangenomen. Toen 
hij aan deze mensen,een achttal,hoger loon moest betalen, 
heeft hij deze arbeiders ontslagan,waarop echter geen goed
keuring van het Gewestelijk Arbeidsbureau kon volgen. 

De stak1ngsleid1ng(de drie Uniebonden)stelden de eis 
dat deze arbeiders weer in dienst moesten worden genomen. 

Voor zover is kunnen blijken,heeft de Heer SCHOTKAMP 
aan de eisen van de Uniebonden voldaan.--�-----------------

Het was een z.eer rustige sta.king,waarop de E.v.a. geen 
vat kon krijgen.De eerste paar dagen werd er door:. arbei
ders bij het bedrijf gepost. Zij ontvingen van het kantoor 
van de fabriek stoelen om op te kunnen gaan zitten,terwijl 
van de fabriek ook op tijd thee geserveerd werd. Ná een 
paar dagen werd er niet meer gepost door de a�beiders.

Ongèregeldheden kwamen niet voor. (EINDE) ;?:J· 
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