
Verbinding nr.�6. Dienstgeheim. 26 April 1950 
Nr.1826. r-Onderwerp: Werkstaking bij de C.V.kven Ankersmit's �toenfabrieke

, te Deventer. 
/-Betrouwbaarheid berichtgever : zeer betrouwbaar. , ,- 9·Al il 1950Waardering bericht : zeer betrouwbaar. 
l Tevens bericht gezonden aan: de Heer Procureur Generià-i-�Dir-e-�rl 

teur van Politie te Arnt.,_eft�i.ll J'f�:2_-J 

/fl. f.. h�/ 

Ik heb de eer U te berichten, dat hedenmorgen, 26 April 19;0 

te 7.30 uur, ongeveer vijftig werknemers van de c.v.Erven Ankersmit•s 

Katoenfabrieken te Deventer, die aldaar op de afdeling 11fijnspinnerij" 

werkzaam zijn, in staking zijn gegaan
)
om aan hun eis, dat een op die

zelfde afdeling werkzaam geweest zijnde jongen, die op 2; April j.1. 

wegens dienstweigering en brutaliteit tegenover zijn chef ontslagen 

• was, weder in dienst zou worden genomen, kracht bij te zetten.

De stakers zijn bijna allen lid van de E.v.c., welke organisatie 

reeds geruime tijd een voorwendsel trachtte te vinden om een staking 
1 

in gebeemd bedrijf doorgevoerd te krijgen, waarbij de gewenste span-

ning reeds was bereikt door een geschil met de directie over de lonen. 

Bij deze staking, waarvan het hiervorenomschreven "incident" de 

welkome aanleiding was, wordt tevens het geschil over de lonen als 

motief aangevoerd. 

Het overige gedeelte van het= 800 personen tellende personeel 

• 
werkt thans noimaal door, doch de directie verwacht spoedig stagnatie 

in de productie door het uitvallen van de voor het bedrijf belangrij

ke afdeling fijnspinnerij. 

Wanordelijkheden deden zich tot dusver niet voor; aan de ingang 

van de fabriek wordt niet gepost. 

Einde. 
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Onderwerp: staking S.Cohen. . .- 4 MEM950 

VSRTROUWELIJK. \ACDJ� n� 

Hierbij heb ik de eer Uedelgestrenge te doen toekome 
een rapport betreffende de staking bij het confectiebedrijf 
S.Cohen alhier.
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�irg;mo .bij de" Q.cmtecr�!�.�abriek !-� .. t.(!, Ep,�de,. 

Aantal etas.ketorsi 14 (nae.1oters) 
'totaal &3.ll"lmJ. e.rbeidot(,rs; S�h 
D\lU!"i Van 5-4-;0 te 16io.30 uur -tot 6-4-50 te 11 .:: uur, 

24-4•50 van 16.)0 uur tot f8.= uur;
vana.:f' 25-4-50 te 'f 7 .::a uur.

�e staking duurt thrutennoe voort. 
Ogr�k: het weigeren van werk�a�eden, dio waren blij" 
von�liggen, oadat andere 11.aaister� a.fwezis waren èn 
ontstemming over de loonvoorwaurden. 

l'IÁL/ • ijfifSmYR8�fi0Pfu��njob. 6-6-32 te Lonneker, neaistex-,
U ;

--
wonende Dinkelstrant 2 3 te Enaohedo-; haar vader wa1.•d in
1948 bokend ala loz,er van .LJo Waarheid en heeft volgens 
uitlatingen va.n zijn dochter sympathie met deze ste.ki11g 
en adV1aeerde tel.kens zijn dochter hoed� otaoksters 
mooaten handelen; 
Albertha. Johanna. CUPERSt ijeb. 16•12-29 te Enschede� 
nBa1$ter Brinkstraat 131, voratandelijk zeer eleeht 
ontWikkéÎd

1 
kan b.v. n:1.et op de ttJ.ok zien, hoe lsa.t het 

is, dochter van C. P .N. el:' J 
/1 Joltful.na SLAGffER, geb. u-5--:30 te "Enschede, naaister, 

r � f;. 
Brinks'braa. t 135 ,, wn rschi jnl.1 jk ru..et goor5aniseerd.

� Sij de eerste twev stald.nc;en zijn de na.e.ioters• wa·%
onder ook -e-en vijftal Duitse moisjes naar bat pla.atselij 

tJ L EVC-burea.12 geanan, tenoindè bemiûdelin.G van <lezo bond 
JI\. 'ta verkri�gen. �iarop heeft de EVC-boatuurdor F.LEUSHU!S· eon onderhO'Ud met do dix•cctie gehad. Leuahuis ms hiro:

bij zeor gematied en be�oerde zolfs tlezo wilde atokine 
tf'� veroordelen. 
:üadien ,·wnete de directie niet meer met eer.. vertegen-
woordieor van de EVG te opraken. 
De in Duital.and. woone.obtige mois;je0 werd na de earsto 
a·takîn,riB de pas int;etrokkon, doch zij llebhen deee dearna 
weer ter-ueontvensen, om".!a.t zij doo.1· de Ifode1�1andae 
stae.ltstern vrijwel gadwoneen waren mco te sta.kon on mee
geno:nen waren nacu- het EVC-bureaut onder voorwentlael 
dat dit oon ondor�fdeling van het Arbei,fütoureau was. 
l>e Duitse meisjes hebben de.t1.t•na niet mr-or geota&kt. 
8p Woenodagmorgcn, 26�4-50 to rui.� 7-= tutt', ontoloeg 
de directie dx•ie meisjoa, w"o. w. de 1?lu.itex·, op stal'\nde 
voet wegens opruiinG tot dienstwêigerin_z. 
�e rast vnn de nae.iatero eins hi�rop wegens dit ontal.ag 
opnieuw in ete.king. Qp het �rbeidabureau ontvingen de 
ota.eltErté1•1� het a dvtes ,het werk te horvt'ttten. 
De s1ïa.aka-tero probee?.•den dmu-M berha ldelijk do warlf.,.
vlill:ig(m in hot bedrijf', in het bijzonder de :nu:ttoo 
meisjes, over te halen tot staken. Zij postten bijdo 
uitgang va.u liet bedrijf en \"/13.ohtten de autobus op 
die de Duit1.;1e meisjes dagelijkr:1 nan,r hun woonplaats in 
Dtû tal.and vci�voort. 

- Aap.gezien -
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Aange�icn verondersteld werd dat de werkwillicen op Donder.
dagavond 27-4•50 te 18.= uur zouden �ord1tn la3tig aeveilen 
cioor do stakende meis�as en �der publ:j_ek dat zich bij hst 
bedrijf ha.<.'i verz1:1meld (totaa

� 
plm- 75 pernonen) word ter 

pl�etae aasintentie verleend door eên zeata1 politi�ambtc
:ne.ren, n.l. één hoofdinspocu�ur in burgerkleding en een 
vij�te.l geuniformeerde politi��ambtena.ran1 die de stnak$tors
en het publiek aa.ruaaand.en tot doorlopen" lliorbij namen do 
staaketei.:·s een enit1az:t.ns onwillige- en ao!m'.i1ic;cn eel:f!'J e -n 
dreigende houdine aan. 
De betrokkêlijk ko�te straat wo.arin het bedrijf gevostigd 
ie werd dáa.rDä op vordorine van da politie ontruimd, zonder 
dal hierbij gebruik bahoefde tö worden gemaakt van eon wapen 
átok. 
H�t bericht ir. het dagblad "De Wnarheid", dd. 28-4-501.waart 
vermeld �taat, dat de pol1t101T.1ar.nen overvloedig geb11nK neb• 
ben gemaakt w..1 gu;�knuppela�e ènf;ln male in strijd met 
de waarheid. 
Dê wernUligo �eisjes worden door de polîtie nsa� hun wo?lini 
en de DUitoe r.ieîojeo na0r de autubus, die hen naar Duitsland 
tQu brengen, begeleid. 

w1 
ui, Vrij.des 28-4-50 vervoegden zich een dx•iotel �taw-:stera, 

" n.l. Tjitake 1Ui!UVERS-l30S, geb" i6•11•28 te E.nsohe-de, ns.�iate: 
wononde Getf�rtweg 10 ta Enschede, inwonend dochter van 

V I h.ot voor-me.lis; hoofdbost,_.Ul"alid van do NVDs Eia:!.ne BOS,,..HUIZIJH 
V\ gcb • 29• 10--05 + A "J .cUP1:;ns en J .sL.tsGfER voo:n1oemd 

1 
bij de 

inbriek om met de directie een bespreking over het borvu.tten 
van de werkZAamhcdon ta nobbon. urn.dat de tweo l.Mtstgonoemdo1 
1nmiddo1a per e.e.ngetokend schl.1ijven ontslag was aangezegd, 
weige:r:de do diroctio mot dit drietru. te oon;ferm:,en, eodat 
alleen �.REU1/ERS,..EOS een onderhoud werd to�iosta.'lrt. 
Tijdêna dit onderhoud v��voegdé zich een zuster wn 4dn der 

iz / r ontslagen meisjes, n.l" Al.ei.da Gee:r•truidn Ge!t1rul CWERS, 
()/ geb. 9-7-e5 te 'Enschede, spoeletor, wonende Brinkstraat 131, 

die niet in het bed.rijf werkzaam \Te.a, sen het lokèt om de 
oheffin 'V'an de Dr'a.iatm·o ·te aprekon over oen andere aan5ele" 
eenheid. Zij werd Mei·vcox· niet toegela-ten, waarop zij 
trachtte via het loket in bot ke..ntoor te komen. Dit werd 
baar h..--u-dhandig belet door S.Cohen en zijA beûrijfoleider. 
A.G.G._CW.tiRS, hScsr zuster A.J .OuPERS en a'.SLAGTE.R r;loeeon 
d-aarop e.e.n ae straatzijde van ne·t kantoor 0?17-Se ruiten in.
Zij Wó:t•d.11):n onmiddelli.jk de "ma door de ontboden poli'tie 
overgobra.el'rl; na.ar het bureau vnn p()litie 1 alwas.1· togen hen 
proaaa-v&rbacl ia opgèm..:.ak·il terze.kCl vei'fl;i.eli.."'.15. 
Op le < vond van dis da,g werd door een aantal ATEK--beotuiirde1:1 
een ko. 'to vereadering gehouden op het EVC•bu:reau" Hierbij 
liet, de necretaris-pcnningmom:Jter van da ATEK, S.GBUGJES, 
�ioh zoer verontw�.rd.ie;d. uit ovo.r hot optreden ven de politi• 
Hot zou. a.i. niet �.o:ng me.or duren, dat deze dioniiren van 
do reactie hun trekkon thUis eou1en krijeon. Ook toonde hij 

\ zich ontetenid ovèr het :fait, dat er eoen f;'O!l.d ter beèchikki?� 
wo.s om de ute.kendo meiojM te ondcrirtaunon. Besloten werd• 
de.t or met r:rbeu."'.\lijs·bon zou word.en gecollec1'ee1•d. ten behoeve 
vnn de stakonde meiojes. 
Tot op heden ir} van dit lr-·r�tote nog niot ecbleken • 
.Ue sta.k:i.nr� duurt nog voort. 1'eii verloop hiervan zal nader 
wor an c;(n.•apport�erd. 

E:nBohede, 1 Mei 1950. 
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Dienstgeheim. 4 Mei 195'0. 

Onderwerp: Werkstaking bij de c.v.Erven Ankersmit's 1Ça�a.en!a.b�� 
te Deventer. 

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar. 
X 

f"'ö'i>iw�vens bericht gezonden aan: de Heer Procureur Gener al !'gdEbffibteur
Waardering bericht : zeer betrouwbaar. 

� :--

�
ART van Poli tie te Arnhem. ·· - ... 1 

A(D/ 
,._ V 

ACD/, � J J / 1

rm� \ � . - , __ .;...... __ ....... _, 
"Af) .:. In vervolg op mijn schrijven nr e'1826a d.d. 26 April j.l., 

betreffende een bij de c.v.Erven Ankersmit's Katoenfabrieken te de

zer stede uitgebroken werkstaking, heb ik de eer U te berichten, 

dat op 2 Mei 195'0 te 7.30 uur het werk door de stakers, uitgezonderd 

een tweetal, dat door de diBectie werd ontslagen, is hervat. De sta

king begónwte voren al te verlopen en wel zodanig, dat op 28 April 

• 195'0 nog slechts 28 werknemers, van het aanvankelijke aantal van

:t: 5'0 staakten. 

r De E.V.c.,onder aanvoering van de hoofdbestuurder Frits LEUSINK 

uit Almelo, is tenslotte vnor de druk van de Unie-bonden gezwicht, 

doch zij verzekerde haar leden, dat de strijd aldaar tegen harder 

werken en loonsverlaging zal worden voortgezet en dat men niet 

Lmoet denken, dat de staking verloren is. 

· De eisen van de stakers zijn door de directie niet toegewezen.

Wanordelijkheden hebben zich tijdens de staking niet voorgedaan. 

Einde. / 

Po. EJs-g 
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In de laatste tijden doet de E.v.c� hardnekkige 
pogingen om de arbeidsrust in de �edrijven �e versto
ren. Het is vooral de A.T.E.K., die te Groningen, en 
dat wel ten koste van alles en een ieder, probeert, 
onrust in de bedrijven te verwekken en indien het 
enigszins mogelijk is stakingen te forceren. Waren � 
in het begin van de maand Juni 1950 de Tricotagefabrj 
ken van REINIER MULLER N.Vi, gevestigd te Groningen 
Meeuwerderweg 155 het mikpunt van onru.stzaaiende 
E,v.c.-activiteit, later in de maand Juni 1950 bleek 
het, dat de E.v.a. vaste voet trachtte te krijgen in 
andere textiel=bedrijven te Groningen. Deze actie 
is momenteel nog in volle gang. In de lopp van de 
laatste week bleek het, dat de E. v.c._haa.K_ ra3rnoI-
�eurs j,n_v,_e).,!? bed3:_ijven lieeft. Deze personen kloppen 
dan aan bij de E.v.c.-bestuurders te Groningen die 
in a.e moeilijkheden van de arbei ders een gereide 
kans zien het arbeisproces in hoge mate te bemoeilij
ken en er op deze manier politieke munt uit te slaan 
De Unie-bonden tonen zich daarbij waardige tegenhan-
gers van de E.V.c ••

zoals bekend betaalden vele bedrijven na de 
bevrijding hogere lonen, dan hun was toegestaan 
door het college van Rijksbemiddexlaars. Dit is ook 
steeds het geval geweest bij de N.V. MEINEN, een 
middelgrote textielfabriek, waar speciaal regenkle
ding wordt gefabriceerd en waar ongeveer een 200 pe 
sonen werkzaam zijn. Het betalen van zwarte lonen 
had als gevolg gehad f dat de directie van deze N.V. 
reeds een twee�tal keren door de Rijksbemiddelaar op 
de vingers was getikt en een twee-tal behoorlijke 
geldboeten had gekregen. Daarbij kwam de toezegging7 
van de Rijksbemiddelaar, dat indien er weer tegen 
deze N.�. , met betrekking töt de lonen, zou moeten 
worden opgetreden, het niet bij een geldboete zou 
worden gelaten. De directie heeft hierop gereageerd 
door een arbeids-analyst op het bedrijf te vragen. 
Deze heeft de werkzaamheden op het bedrijf zodanig 
ingedeeld, dat de meisjes door de zelfde prestatie 
te leveren op stukloon het zelfde loon konden verdie 
nen. Deden ze meer dan zouden ze dus tot een hoger 
loon komen- deden ze minder dan verdienden ie ook 
minder. Vorenst_aande is ter ore gekomen van de E. v.c"
te Groningen, die er onmiddellijk van maakte, dat 
de directie van de N.V. MEINEN er op uit was, het 
geheiple personeel een behoorlijke loonsverlaging te 

1i bezorgen. Het bleek weldra, dat de E-V.C.-bestuurder
Siebolt ADEil,U, geboren te Amsterdam 29 Juni 1904 en 

-../.. f Jüstus Frederik DEBMIJ'N, geboren te Zaandam 5 
Februari 1922 van plan waren deze kans aan te grij
pen om het geheele bedrijf in staking te krijgen. 
Onder hu.n leiding werd op Donderdag 29 .Juni 1950 in 
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het Munnikehuis gevestigd Munneleholm 14 te �rollin
gen een vergadering belegd. Pam.fletten, waarin deze 
bijeenkomst werd aangekondigd, werden voor het ge
bouw uitgereikt. Op deze vergadering waren ongeveer 
een 40-tal personen aanwezig het merendeel ateliez-... 
meisjes. De E�v.c.-bestu.urders hebben systematisch 
op deze vergadering laten doorschemeren, dat het 
hier weer de strijd gold van het proletariaat tegen 
het kapitalisme, dat dr�jft naar oorlog. Indien deze 
meisjes de loonsverlaging zouden accepteren, dan 
konden ze er wel van zijn verzekerd, dat de lonen 
nog verder naar beneden zouden gaan. Na korte tijd 
bleek wel, dat zij vaste voet aauden krijgen. Er 
werd een comité gevormd, waarvan de navolgende leden 
deel uit maakten: 

Q,\.� 0 k ' Geertje DIJKSTRA, geboren te Groningen 26 Juni 19 3'1, 
wonende te Groningen, Davidstraat 39/a., 

(9.,;11< 1 Jantina NIESWAAG, geboren te Groninge_n 31 Juli
1 

1930, 
wonende te Groninge� Irislaan 121� 

fJ � -I ���:�:�9 �ê�:ia���e:�
N 

te 

g
�:���g=� ���!�:�f 

1
8 u

Deze delegatie ging Vrijdag 30 Juni 
1950 's--ochtends op 10 uur naar de durecteuT van het
�ijf. Deze heeft getracht deze meisjes duidelijk 
te maken, dat het niet zijn bedoeling was het loon 
naar beneden te krijgen, maar dat hij een mogelijk
heid moest zoeken; het zelfde loon te kunnen laten 
veriienen. De delegatie aanvaardde aanvànkelijk deze
uitlegging. Teru.ggekomen bij de andere meisjes werd 
er over en weer gepraat, hetgeen als gevolg had, dat
.ll. meisjes in staking gingen. De E. v.c" dacht nu 
haar kans schoon te zien en gaf onmiddellijk een pam
flet uit, waarin de andere leden van het personeel 
werden opgewekt eveneens het werk neer te leggen. 
Er werd voor de fabriek gepost en werkwilligen 
trachtte men te bepraten het werk neer te leggen.
Er waren geen incidenten. 

Onder de stakenden bevonden zich enkele 
leden van het N.v.v •• Deze hebben bij het N.V.V.-be,
stuur aangeklopt om ondersteuning. Dit werd hun 
echter geweigerd. De N.V.V.-bestu.urder wekte op ten 
spoedigste het werk te hervatten. Dit had als gevolg
dat het merendeel van de stakers zich alleen zag 
staan-. De Zaterdag 1 Juli 1950 verliep zeer rustig
zonder incidenten. 

Op Maandag 3 Juli 1950 meldden zich reeds
de eerste stakers bij de directie om het werk te 
�ervatten. �s-Av�nds werd er opnieuw9en vergadering 
in het Munnikehu.1s door de E.v.a. belegd. Hier bleek 
wel dat de E.v.a. de stakenQe meisjes niet kon onder
steunenen dat zij zelf langs de weg moesten om gelden 
te verzamelen. Het gevolg was, dat de stakers inzagen 
dat het een hopeloze strijd was• Reeds in de loop van
de dag was gebleken, dat er geen hoop was, het werk
willige personeel in de staking te betrekken. Het 
gevolg was, dat de stakers besloten het werk te her
vatten op de nieuwe voorwa�rden. Door de E,..V.C.-ba.
stuuders werd deze staking een succes genoemd. 1 
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Alle stakers meldden zich op Dinsdag 4 Juli 1950 weer 
aan de fabréü: om het werk te hervatten. De drie 
meisjes die als raddraaiers waren opgetreden, werden 
door de directie echter niet weer geaccepteerd. Dit 
was voor de E.v.c. andermaal een reden een vlugschrift 
uit te geven waarin werd(� tot een solidari tei ts 
actie met de drie ontslagenen. Dat hiervan echter iets 
zal koCTen is niet waarschijnlijk. Deze zaak zal con..
stant worden geobserveerd evenals de E.v.c.-activiteit. 
Bijzonderheden zullen worden gerapporteerd. 

Alles had een rustig verloop. Het poli
tie'-'Optreden werd beperkt tot het houden van toezicht 
bij de in- en uitgang van de fabriék. - - - - -
� - � - - - � � - - - � - � � - - - - - � - - - - - -

5 Juli, 19 50 • ., 
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0 NDERV!L rtP 
Stemmint::: in het bedrijf der 
J:T. V. K.ATOENIUJ. te All EI O. 

:2 3 APR. 1951 

� (P! /4/ /// S"

Ik heb de eer UEdelGestren5e het volgende te berich 
ten. 

Bjj de textielfabriek der --. • :-..etoen :' aatscha-o
pi.î v.h. Geb-r>s. Scholten en Co.,- .:1.ven ZZ.no. 28 te Á.lmelo 
z.ijn verschillende werknemers te"er-kbesteld, die een 
loon ontvancen, retwelk boven_ het ve st1:.,estelde loon van 
het u ...... o. lif�t. 

In verba.na 11ierroede heeft de Directie van deze 
f'alriek van het col::..ege van H.ijl:sbemiddelaars een 
scr !'_jven ontvangen, dat vor·enbedoelde lonen tot het 
ueil vc..n het C.A.C. moeten worden teruggebracht en ten
gevolge daarvan dus aan deze arbeiders niet de 5fa loons
verhoçing r:10cht v.ror.len uitgekeerd. 

Op Iv.aando.g 2-4-51 werden de kernled0n van dit be<.lrijj 
b� de Directie o�t·))den teneinde deze kwestie n�der te 
bespreken. 7erzjjl deze bespreki� no" •�a:Qe, as, gin� 
onder de arbeiders reeds :iet .i;,raatjt::, .ut voo_"'melde 
b�jeen1:omst �as 1Jele...:,d, te•cir:.de over de uitkering van 
deze 5; te beraadslagen. De 7�rsa�il_eude arbeiders 
zeidan toen reed5 and1,;rli11.,, dat zt •..::t het niet-u.:i:tbe
tule_� van deze loo.nsverh0�ing niet f,ccoo:::d zouden ga.an. 

��dat Je kernledeu in de �abric� teruL:Gvamen bleek, 
dat het t.,,raa,tj!:! op waar'1eid berustte, etge...ln bij 
de arbeiders �rot e ontstel} L:.ie; teweei_. bracàt. Er -:'ierd 
over ee.-1 en ander gesprol::e..1, , aarb..j ûet woord 11 staking" 
meer dan eens werd gebezit.d. Aan dit gesprek ,ïerd niet 
alle�n deelGenonén door de arbeiders doch ook door en
:rele ch""fs van afdelingen. 

Op Dinsda.e 1.0-L!--1951 werd door KO 41T, JATHá.";HNA 
ROELOi'Fr"'.'.é.l.' seboren 2-10-1934 te Alnelo, va 4 beroep 
naaister e!J. •,onende te A:.melo, Riet st:eae. t 2;_9, erkzaa.m 
in de ai'dc:.ing naaier·j van boveneenoe1'1cle firr.:ia, een peti 
tion11e:>1.e'1t, et cle volgerde vroor en : n tj eisen 5';Ó louns
Vèr' ogin6 11 o""?,;;;esteld. Dit peti•i;;Hon� eJ.:1011.t ::.ieeft zij onJer 
haar mede-arbeidsters laten ci-,culeren, waarn& het door 
ve:.:-sc: il] ende van deze r,erd ondertekend. Of dit .LJeti tion 
neLte"'fJ dat gericht we.s aa.n de Directie van het bedrijf', 
op d-ël ;;ilaats van bestemming is gekomen, is niet be}:end 
geworden. 

0".l ·'Jovengenoemèl.e datUJ"l. werd door i <..EI.ARD, :IEN
::mr", .zeboren 2Lr. ,..J"e,,.n.1901 te Tu'l::lbergen, van oe·coep wever 
W01'ten 'u te Almêlo, Doelenstraat 21, '"erl,zaam in a.e 
afdeling weverij -ve.n voormelde firtw, eve '1eens een peti
t ioo.nement opgesteld, :'.:letwel1c luidde : 11r.'ij vraç"en geen 
5';; r.:aar 10% loonsve ·ho "ing n . Dit petitionnem€ilt, dat 
door ve:rschillende mede-arbeiders van E OB.i:.,1,.RD, wa.üronder 
oo'lç enige NVV-leden werd ordertekenà, werd .iter post aan 
de Directie van ��e11oernd bedr5jf eezonden. 

Op Woensdag 11 A.pril 1951 werd door een tien
tal jeugdige arbeiders, werkzaam in de afdeling r,everij 
van .- enoemd bedr.iif, aan de Directie kenbaar e:enmaki;, 

- dat -
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dat ook zij deze 5% loonsverhoginc verlangden. Toen deze antwoord
de dat zij in geen geval voor deze 5.% loonsverhoging in e�nmer
king 1.--warnen hebben deze arbeiders terstond het ,;, erk ,_,.�stas1g en 
de fabrieken verlaten. fadet zlj op Donderda& 12 .. pril 1c '..J"I een 
besDreking met een der directieleden van het bedrijf haèden 0ehad 
�n vernamen dat voor hen toer niets te bereiken was, li.ebben zjj 
op vr�jdag 13 April 1951 het werk weer norraeJ lervat. 

De leiding van deze stakende jeugdi�e arbeiders berustte bij 
de volcende persouen: 

E E It_H A !LQ_, Luc!::..ê., c;oboren 31-10-'3.J., te .Almelo, van 
beroep '.rever en wone�de · e7eHstraat no.16 te Almelo; 

JANS SE lï, Gerrit Jaa, geboren 6-3-'32 te Almelo, van 
beroep•wever en, oneude Tul�'�ertstraat no.13 te .Alrrelo; 

s_c; II OR 'IJ ,:fändrilc, geboren 21-2-'32 te Almelo, van 
never en wonende :'.:raa�T.ee:, no.1 te Almelo en 

!k_E ]::_ 1'T H U I_ § , ';iillerr;_ , .. a:cinus �tonius.�_.geboren 11-11-' 32 
te Llrrelo, van bero�Q ,ever en wonende Oosteresstraat no.14 te 

Almelo. 
Van alle hierboven genoe�ie personen zullen, voor zover van 

hen bijzonderheden bekend z n, volledige inforPwtiekaarten bij dit 
rapport worden eevoecd. 

/ �J, � �· p
�

19 A·orîl 19i:;;1.! -� -- t?û. ·�
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Ond.: mo�1lijkheoen i.v.�. 3e loonronde 
in textielindustrie. 

1 Mei 1951 • 

De ooepas�inr v�n de derde 5% loonsv�rhoping heBft voor 
de TwentsetF!xtJe 1 industr-1e ""rl "' �1:1 moP:f.lijkhedèn oogeleverr'l. 
nezA mo�il1jkheden golden in hoofdza;1k de lonen van (ll!_yr0u-
,.�el 1.j_ke �,rb�iders en ven de arbeiders b.e ed� � 2"' . ar. 

DiversC-" lonen, in net bi.,1zonclE-1" de vrouwenlono.P. 7, jn 
re<>éls v;m.,.f' 1->et totstandknme� v;,:in de C.A.0. ho?,er dan :!nge
vol ?e de�e ovsr:::1?nk/")mst 1s toegestai:.n. Tot O') heden ,,?erden 
no� gee"" afdoende maBtregeJ.en getrof.,.en om deze nnrecht
mat isrrieid te doen v�ra,,.,1 ,jne:n. 

Zoals b"'-!r'Qnd zel zi,1n" m0chten e.11-"'en da recbtensgeldige 
lnnen ,,,m•('lpn v.orh,>ofd. r:oo!' l-J@t. 11iet-toe'keru1en van een loons
"0:"'bo!"i.ng r.f dc-or èe b:3tro�H''t°I lonen met minder d�n 5� te 
ver hoger. trcchtten de "'erkgev.er i::: tie II ZWArte lonen" meer in 
ovareenstem 1ng met de voorgesctu-even lonen te brengen • 

.!:>e 1'110eil:!.,jkr_eden t.s..v. de vrow,:Frtlonen in de Twentse 
text:telindustr1e zullen echter volgens een insider niPt 
kunnen worden opgelost, zo�i;•ng 11.�e?'vool' geen afdo_endl? o·:)1 os
sing ,;ordt gevend.en en voorgeschreven. �o"enteel zijn de 
meeste ,,,erk�evers 1:r:i overt"eQing. 

- - -fü_ t· eu"ti!:1'r 1�-tt1 ter a8.rd �� r-Bl .... ee;n,.-aa,n�21-ijp!agspunt. JToor 
de r-.gitetie vap. de E.V.C. 

L.et behoeft geen betoog, rlet de A.T.�.K.-leiding alle 
zeilen trachtte bij te zetten om da bestaande- en de dreieen
de mc,eilijkheden te gebruiker, v0or haar eigen doele:frléen en 
de erbe1dere t� b��eg�n om te st�ken. 

Door mid("iel van talrijke- berichten in het dagblAél 11 1Je
Waarheid" en met behulp van hij de bedrijv,c;,n verspreid'3e 
pamfletten vanwege de r�.T.ls.K. Herden de werkneri0rs in de 
textiel aaneewe.kkera, onmiddellijke uitbet .ling V?.r. de 
volledige 5� lconsverhogin.g voo1· a] le categor�n arh�iderr 
te eisen. De arbeiders "'elke reeds de d�róe 5% loonsvc:'."hoging 
hadden •:mtvangen ,,:erd geadviseerd 10% loonsverhoging te ei sen 

Ce door de A.T.E •• aan de dag gelegde activiteit 
leverde echter een ze�r gering resultaat op. 

Voorts zij volledigheidshalve o;:,gemei·kt, dat ni(:lt alle 
stakingen, welke hiernR worden omschreven, door E. V .C .-agi ta
t1e ontstonden, doch ook sponta�n uit de �be1\i�rs voor·t
kwamen. 

•, 

1 N. V .GIBRHARD J�tiîiJU!K & zt:. 

J In dit text1elbeor1jf we�� op 6 en 7 April 1951 gesta�kt ln de weverij. Qry � April 1951 werden de "1erkz1:.�mheèen d�s 
morgens om 8 .30 uur harvat. 

. � ' 
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!-Aantal stal<lers: 160 (alle wevers) ·\.�
1 � 

1 
Aanleiding: gaschfl tussen de dire�t�e e� alle ;evers over

; de toepassing van d� le loonsverhoging. De direètie wenste
l 2, 3, 4 en 5% lo•'.msvèrhoging, te geven, al near gel an� de 
1 lonen van de wevers hoger d�n re�htensgeldig waren. (De lonen

vrn de best geschoiblde wevers war�n re-eds 10% h0ger d'l?l was 
voorgeschreven.) 

Bemiddeling: Uniebonden. 
A.T.E.K. stookte. .. 

Resultaat: alle wever� ontvipgen 5% loonsverhoiing. 

N,V.NICO TER KUILE &ZtN 

t' 7 

� 
. ... ,., ... . .

� 

"De W.;:;.arh""id" meldde in een aantel bericbtan, getiteld:
"'F:-;briki::.nt�n hebben angst vpor �cties" (dd. 9-4-51), "Acties 
van vrc1lwen en jeugd bij Nico ter Kuile"(dd,10-4-51) en "Nico's
st-=m: elke seconde" (dd .11 -l�-51), dat op 9-4-51 korte tijd 
werd gestaakt in <lit bedrijf. 3i� informatie bleek, d�t in 
dit be�rijf in het geheel niet was g�staakt. 

!i. V. V 1\1{ I-IEEK & CO 
V :ileens "Le 'l'h ar.heid" v�n 16-4-5, -gond in de ·weverij 

Rona.,.,eg van d;i t be.9.rij:Ç op 12-l+-50 "een korte proteststaking
pJaats van jeu�cHg-e arbeiders t�r ondersteuning van hun eis 
tat

h
aj.. t

1

_ be�1
a1Jng van da --��p� d! �egering t�e�.7st��e 5% 1.0?1:s-

ver ,:,� ng • · · 
In f�ite heoben echter een 15-taf jeugdige arbeiders

een zeer kort o�derhoud, van maximum 5 minuten, met hun' 
directe chef gehad, w:rarbij deze chef med 0deelda, dat de d9or 
oe dir@ctie voorgestelde regeling t.a.v. hun lö�en op ze€r 
korte termijn zou worden bekend geI1rn"'kt. Bedoelde arbeiders,
z€tten c'le:1.rop huh werkzaambedan voort. 

Dit ges�r�k vo.n enige'llinuten kan moeilijk ais e�n 
staking wo:rden aangemerkt. In da betroltken afdeling werken
tct�?.1 � 380 personen • 

.---

1 t�. "l. 'i'"Kt{TIEL..W A. 13JIEK "HOLLAND". 
Op 13-lr-51 hielden � 225 vrouwelijke arbeiders gedurende

:t: 2 uur een si t-do1;m steking. net totaal amital vroui,1alijke 
arbeiders in dit bedrijf is-• 325, terwtjl het gehele perso
ne,..l uit '780 personen bestaat. 

Aanleiding: ontevred'enheid over het niet-toekennen van 
da 5% loonsverhoging aan de vrouwen. 

uemiddeling: geen, 
ResultaAt: nihil. 

.t

N.V.RIGTERSBL3EK. 
Op 19, :?O en .::>.l Aprj t 195'L werd door een aantf1l jongEJnS en 

\ 
meisjes gestaàkt, omdat zi·j niet voor de 5% loonsveI'hoging in 
aanmerking kwamen. 

l.,-
1 

Verloop der staking 
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ONDERWERP:
� 
> Staking der z .g.n.

®f-• schoolwerksters te
• Zaandam.

�/ytP, 
Betreffende een staking onder,,de werksters_a_er sclD len 

in de gemeente Zaandam wordt U het volgende bericht: 

Op 8 December 1948 zond het bestuur van de afd. �aan
dam van de Bedrijfsorganisatie van Nederlands Overheidffi
personeel (B.N.O.P.), een der�bedrijfsgroepen van de E.V.C. 
een schrijven aan Burgemeester·en Wethouders dezer gemeente, 
waarin werd verzocht de lonen van de schoolwerksters, be dra
gende voor gehuwde vrouwerï74 cent en voor ongehuwde vrou
wen 64 pent per uur, gelijk te schakelen met de lonen van 
de ongeschoolde mannelijke arbeiders der gemeente, bedragen
de 90 cent per uur. Hij de gemeente �aandam zijn ongeveer 
30 werksters werkzaam, d.w.z. alleen in de scholen. De 
werksters in de bedrijven worden hier buiten beschouwing 
gelaten. 

Op 20 December 1948 verscheen er een beric ht in het 
Dagblad 11De V/aa rheid 11, luid ende: 

1111De Zaandamse werksters, die de gemeentelijke loka li tei
ten als scholen e.d. schoon houden, hebben besloten om he
den niet aan het werk te gaan. Zij eisen loonsverhoging 
en gelijkschakeling met de lonen van de mannelijke krachten 
die hetzelfde werk doen. 1111 

Op diezelfde dag was er echter van staking nog geen 
sprake. Wel bleef die dag een werlrnter thuis, doch verrro ed 
werd, dat zij zich niet wel gevoelde. Later sloot zij zich 
echter bij haar stakende collega's aan. 

Op 21 December 1948 trachtte de landelijk voorzitter 
van de H.N.O.P., genaamd STOPENDAAL, vermoedelijk wonerde 
te Amsterdam, met een tweetal �aandam.se werksters een on
derhoud te hebben met de viethouder voor de personeelszaken, 
doch daar deze niet aanwezig was, probeerde men de Burge
meester te spreken. Deze heeft hen echter maar kort te 
woord gestaan en gezegd, dat het adres van de B.N.O.P. nog 
niet in behandeling was geweest. De werksters wilden toon 
aanvankelijk niet staken, doch door het drijven van twee 
hunner, n.l. Mej. NIEUWENHULTSE en Mevr. MAAS-DEN BAKKER, 

b 11/
lz.. 

7{ gingen die dag een vijftal werksters, allen werkzaan aan 
91 /

1 • het Gem. Lyceum te �aandam, in staking. Op 27 December 1948
volgde nog een tweetal en op� December nog e�n. In totaal 
zijn er dus näge� werksters in staking gegaan •

. V�dat e staking uitbrak, heeft er onder de werk
sters een aan het gemeentebestuur van Zaandam gericht re
quest gecirculeerd, waarin werd geëist: 
le. uniform uurloon; 
2e. een maand lo�extra bij wijze. van kerstgratificatie; 
3e. een duurtetoeslag van fl. 2.50. 
Dit request, hetwelk door velên der werksters werd getek end, 
werd echter tot nu toe niet ingezonden aan Burgemeester en 
11ethouders der gemeente :t,aandam. 
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l\ _,.... � i.-.:. Op 22 Deç_em_pe!:_ 1248 verscheen in he Dagblad "De Waar-
-�o4.,--...-,, 

heid" e�n ar�ikel over de :C,aandamse stak nde schoolwerk-
�-�l:o.t.- sters. Daarin wordt beschreven, dat een der stakende vrou-
� (b,Jo f>_ wen in Amsterdam is geweest op een verg dering van Amste r-. "(' damse· w�rksters. Bij die gelegenheid zou zij haar colle

ga Is aldaar hebben toegesproken en een collecte hebben g e
houden voor de :C,aandamse stakende werksters, welke ruim 

1 çfl. 56.-- had opgebracht. Een en ander moet áus gebeurd 
� o\f-�• 1.1,i� di\- 1,zijn voordat de staking te :C.aandam was uitgebroken. 
Stwk.�';d- fC1\\\c4. De 3:!egen _!taken�-��ers werden door het gemeente-

Leen 

bestuur van Zaandam met ingang van de datum, waarop zij in 
staking zijn gegaan, ontslagen. 

De C.P • .N.-raadsfractie heeft tegen dit ontslag tij:1 ens 
de 1 zitting van de gemeenteraad van 2..Q__I)ecember 1948 heftig 
geprotesteerd. �aar aanleidinglvanLin een der plaatselij ke 
bladen afgedrukt verslag van deze zitting verscheen in "De 
Typhoon 11 van 5 Januari 1949 een ingezonden stuk van de 

., ,.vj secretaris van de B.N.O.P. afd. :C.aandam, genaamd Adam HULTS
@"�/JMAN, waarin deze uiteenzet, dat door het bestuur geen en ke

.:::.--- 1ë'"pressie op de werksters is uitgeoefend en dat zij uit
eindelijk zelf besloten hebben om het werk neer te leggen; 
het bestuur moest zich bij dit besluit neerleggen. 

Î 
r W#.11\11\Ulr c:(o. .. 
"�" .k 11 ,,ti..l 

af ct,J"o.-- .,, �r '/r2 

De heer STOPENDAAL, landeliik voorzitter van de H.N. 
O.P., heeft echter diverse malen,met de werksters .NIEUWEN
HUIJSE en MAAS-DEN BAKKER ten huize van Mej. Nieuwenhuijse
geconfereerd, waarbij tevens aanwezig was het C.P.N.-raads
lid c. GEUGJES. De E.v.a. en de �.P.N. staan dan ook on-
voorwaardelijk en in alle opzichten achter de stakende 
werksters. 

Op verxchillende manieren werden de werkwilligen be 
werkt, waarbij zich echter tot nu toe geen ongeregeldheden 
voordeden. De laatste methode van de staaksters is deze: 
Een tweetal vrouwen, waaronder Mej • .Nieuwenhuijse, gaat bij 
de werkwilligen op bezoek. Men vraagt beleefd om binnerge
laten te worden. Eenmaal binnen, dan ontwikkelt- zich een 
heftig gesprek, waardo or de betrokken werkwillige bang 
wordt gemaakt. Het resultaat van deze actie is, dat een 
tweetal werkwilligen reeds aangedrongen heeft op ontslag, 
om maar van de last af te zijn. 

De personalia van d e  stakende werksters zijn: 
\ .,, Angenies Willemina Elisabetha NIEUWENHUIJSE, geb. te 

Amsterdam, 12-8-1914, won. Eschdoornlaan 84 z.aandam. 
\,Á Jannetje Anna MAAS-DEN BAKKER, geb. te z.aandam, 8-2-

1908, won. Lijnbaanstraat 16 te Zaandam. 
\-• Hregitta Cornelia KEF-6ÄAIJER, geb. te z.aandam, 9-3-

1908, won. Bleekerstraat 35 te z.aandam. 
y___,,,-1 Dirkje .tiOOGMOID-STOFFER, geb. te Elburg, 11-10-1911, 
-V wonende Pieter Latensteinstraat 66 te z.aandam. . 

,-, Johanna Garolina ]'ILIPPO-MULDER, geb. te Amsterdam, 
9-8-1915, wonende Hleekerstraat 45 te 6aandam.

,..,.-1 .Maria Elisabeth SCHOEN-VAN KRALINGEN, geb. te z.aam. am, 
21-7-1914, wonende bluispad 27 te Zaandam.

rvfd-\ Catharina SCHENK-OVERDUIJN, geb. te Amsterdam, 2-ll-
�1912, wonende lianenpad 28 te z.aandam. 



{ 3 ) 

-f \ l9" Aafje LASS00IJ-K0ENE, geb. te Liaandam, 31-3-1901, wd--.-.. 
nende P�insenstraat 102 te �aandam. 

�'I Maartje DE GRAA.I!'F-LEEK, geb. te :óaandam, 29-7-1902,' 
wonende Hanenpad 45 te :óaandam. 

De cartotheekkaarten van de zes eerstgenoemden worden 
hierbij gevoej?;d. De cartcbtheekJraart. van laatstgenoemde, die 
presidente is van de .Ned. vrouwen .Beweging, werd reeós eer
der ingezonden. 'l'en aanzien van de genoemden, van wie geen 
kaart wordt ingezonden, is alhier op politiek gebied niets 
bekend. 

o( 

Liaandam, lü Januari 1949. 
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• 
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Hetgeen in dit rapport vermeld staat over de vergadering van
het Georganiseerd Overleg kan niet worden doorgezonden naar 

...... 

�emeentelijke autoriteiten. 

7 

Verbinding: 

No. 321 d - 4 - 49 

Onderwerp: conflict w.s.B.Z. 

Datum ontvangst bericht: 18 Januari 1949 

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar; 

Waardering bericht: zeer betrouwbaar; 
I 

Tevens bericht gezonden aan: ------

Medewérkende instantie: ------------

Ondernomen actie: geen 

M. 

_ACD/s�i�j 

Het conflict onder-de werkvrouwen van de gemeentelijke Was- Schoon
maak-, Bad- en Zweminrichtingen heeft een punt van bespreking uit
gemaakt op de versadering van het Georganiseerd Overleg voqr het 
Gemeentepersoneel van .Amsterdam, gehouden op 18 Januari j.l. Door 
de vertegenwo·ordigers van de Uliebonden is daarbij een resolutie 
ingediend, waarin de werkstaking door alle partijen in het G.O. 
wordt veroordeeld, omdàt zulks in strijd moet worden geacht met 
de �epàlingen van het Overleg. Tevens wordt-in deze resolutie aan 
de stakende vrouwen geadviseerd het werk te hervatten, waarna in 
het Georganiseerd Overleg een voortgezette behandeling van hun be
langen wordt toegezegd. 
Natuurlijk was deze resolutie om tactische en prestige-redenen on
aanvaardbaar voor de vertegenwoordiging van de Bond Nederlands 
Overheids Personeel. Enerzijds kon zij de staking nfet veroordelm, 
anderzijds kon zij als partij in het G.O. niet officieel haar 
goedkeuring geven aan de door de werknemers gevolgde methode. Na 
felle debatten heeft de B.N .o.P. zioh onthouden van stemming en 
geprotesteerd tegen behandeling van deze resolutie, omdat ze niet 
tevoren in het zogenaamde v66r-overleg was behandeld geworden. 
Door de afdeling �ers- en propaganda van het Gemeentebestuur zal 
voor berichtgeving van een en ander aan de plaatselijke pers wor-
den zorggedragen. 

Gezegd mag worden, dat door dit optreden van de Uliebonden, daar
bij gesteund door de vertegenwoordiging van het Gemeentebestuur, 
de plaatselijke B.N.O.P. met de rug tegen de muur is gedrongen en 
een formeel bewijs is geleverd van zijn onbetrouwbaarheid als 
partner in het Georganiseerd Overleg. In de tijd, dat de B.N.o.P. 
zioh moeite geeft ook elders officieel te worden erkend is 4it 
bericht van betekenis. 

' 

Verder kan, met betrekking tot een eventuele sympathie-actie bij 
andere gemeentebedrijven nog worden medegedeeld, dat onder de 
E.v.c.-leden van de Zuider-Gasf'abriek vandaag geen lust bestond zic h
in een dergelijk avontuUD te storten. - Einde.

M.-2. 
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Underwer,= Vergt de ring stt kendE· 
. '\i'lerkster s d.d. B. Z,. 
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G.r¾.!EThl. • I 

J I, 
f 

: 13 JAN. 1949 
-

Op 1oensd::g 12 J·nnua ri 1949 te 10 nur wer d door 
de stokende ,1e-"'ksters van de .l • .s. B. z. der gemeente .lU!J.
sterdo:m. een vergad-ring gehouden in het gebouw 11Fros
cati 11 te Amster dam.. 
Aéinv1ezig wtiren plm. 300 vrouwen. 
Te omstreeks 10 uur werd de vergadering geopend door 
een onbekende voorzitster , die begon met het doen van 
enige mededelingen • 
.lij kond igde aan dut een deptil.tatie van 5 vrouwen een
onderhoud zou aan vragen bij de ,vethouder, teneinde de 

., . lr..J,W4- V') 
eise�1 toe te, lic.tl"GE;ll. Ve rder 2Q u een afvaardiging wor-

fJ.-f1r-•4 L,-� 

den ·gezonden noar de afdeling .Amsterdöm vbn de Bond 
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v.o/L v,") · v,rerd dat de gemeente glazenwassers ge,."leigerd ht:idden 
,. d it vrerk te doen. 

--

A _AA,111, ,� � De stekende vrouwen moesten ondë.rwijl hun namen en in-
� ivv,� wuf \-�'- , l<0ms ten qpgeven te neinde tot ·vaststelling van evai tu-

l l,r- � v� eel uit te keren steunbedragen te komen� 
p,.:

V � 0. Verder werden steunlijsten uitgedeeld wi,i•r:rn,ede gev,erkt

\, "'� moest worden tot ve1•kri igen van 6elden. 
v, v Besloten werd met ingcng vun morgen,Donderdil.g 13 Jru1u

P r1 1949 te ö. 30 uur stakersposten te betrekken bij 
d ie objecten •'Nir nog ce\•rerkt wordt, teneinde de wer
kende vro 1.lwen tot stiiking te bewegen. Na äfloo_p van 
het posten zol dan weer een ver.gti dering v;orden gehou
den in het gebd mvr "De Leeuw'\. Vélkenburgerstrm.1t,é:lhier, 
vru1r versl:vg zal worden gefü,an ven het bezoek bij de 
,/elhouder en tot besi1rekine v,m verder t'e�-etnen T!lfü tre-
gelen. 

- · 

'.re omstreeks 11 uur ·werd de ve:i;-:-t1dering .gesloten •. 

/... het district Amsterdt>m der C;.ffi, di,.:i belt· st is met de 

Á 4

1 

IIn de ZN, l Herd opP-e'Uerkt '1.'heodore Johé1n li.cl>.RAR, gèborei 
-1'V te Ju.1sterfü�m, 22 üctober 192�, district.cibestuu:rder vf.m 

� pro,PE gf'nda. 

a- � 
Ven_ de_ ver,;edering_ werd_ eoo _rato_ gem, ekt.:..inde. ----. __

-
l1l. \'I.,. � P.4 
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AFSCHRIFT. 

Nr. 321-4-48. 

Onderwerp: staking werksters. 

GEHEIM. 

Amsterdam, 11 Januari 1948. 

Aangaande de staking van de werksters van het &emeentelijk 
Schoonmaakbedrijf, kan worden medegedeeld dat reeds op 10 
Januari 1948 in de avonduren een vergadering was georganiseerd. 
Deze vergadering was niet druk bézocht. 
Op 11 Januari 1948 kwa.Ll men weer bijeen in gebouw "Frascati" 
te Amsterdam. Hoe laat de vergadering begonnen is, is niet be
kend, doch gedurende de gehele vergaderingstijd kwamen nog 
vrouwen aangelopen. Zelfs toen·de vergadering ge�indigd was 
kwamen nog gegadigden opdagen. Medegedeeld werd dat ongeveer 
300 personen de vergadering hadden bijgewoond. 

veel der vrouwen is de overtuiging toegedaan,dat de staking 
uitsluitend begonnen is om: 
le herziening der lonen,daar men de tot heden betaalde f.0.60 

per uur te weinig vindt. 
2e de vergoeding voor de schoolschoonmaakste:is, welke zij ont

vangen speciaal voor het aanmaken van kachels. 

Besloten werd om door te blijven staken. 

Met lijsten zal worden rondgegaan,waarbij verzocht zal worden 
voor een bijdrage hierop te tekenen, teneinde de kosten van 
de staking te dekken. 
Blijkbaar heeft een groep ambtenaren van het Stadhuis reeds 
een bedrag van f.25.- geschonken. 

Te 10.45 uur was de vergadering ge�indigd en gingen de aanwezi
·gen rustig uiteen. 

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

G-2.
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Nr.321-A-4-' 49. 
Staking schoonmaaksters. : ( 

' 

13 Januari 1949. 
1. ""'� JÇ�9 

lt1:.co1 ,✓rvb

Cp Donderdag, 13 J arm ari 1949, werd in een van de zal en van. het 
gebouw ''De Leeuw", Valkenburgerstraat, .Afllsterdam, een vergadering 
gehouden,belegd door het stakingscomite van de stakende 
schoonmaaksters der gemeemte PJILsterdam.,Aan..wezig waren omstreek 
200 vrouwen en () mannen.Een der mannen. was ·een verslaggever 
van h.et dagblad "De Waarheid", een van hen was de heer BLCK, 
Hoofd van de sc:-.hool aan· de Cude Se-hans, eeDi. was het Hoofd van. 
de Montelbaan..sc-.hool en de drie andere waren. kenn.elijk echt-
genoten van,. acnoonmaaksters. 
Ofsdhoon de vergadering te 9 uu.r zou beginnen, w�rd eerst te 
ongeveer 10 uu.r- met <1:e besprekingen begon.Dien.. vt>6r dat deze 
aanvingen werd een deputatie afgevaardigd naar de B.lrgemeester 
van AJJJ. ste rdam. 
De leidster van de bijeenkomst,wier naam niet bekenld is ge
wordem;deelde de aanwezigen mede,dat men besloten had om de 
staking door te zetten. en dat men erop rekende dat dez.e ge
wonrm zou wordeni..Ui t het verdere verl.oap van de besprekingen 
bleek,dat het grootste gedeelte der vrouwen niet bij een borud 
was aan,gesloten en dientengevolge lilJiet uit een sta.kin.gskas 
betaald werd.Het gederfde loom hoopte men. te ver.krijgen door 
de opbrengst van een groot aantal uitgezette· steunlijsten, 
waarmede, volgens veiklarin.g van de le:iister flink suc ces werd 
behaald. 
Te omstreeks 11 uur kwam de delegatie van de B.lrgemeester 
terug. De woordvoerster van de groep deelde ·aan de aanwezigen 
mede,dat de B.M.de vrouwen vriendelijk had ontvangen en gezegd 
had, dat hij hun moeilijkheden volkomen begreep'. Hij was even
wel niet in staat OJ'.!l aan hun verlangens te voldoen en had de 
dames aan.ge-raden zieh met "Den .Haag" in verbinding te stellen. 
Wethouder FRANKE was bij dit onderhoud minder vriendelijk ge
weest dan de Bl..rgem�ester" 
Besloten werd om Vrijdag, 14 ,Januari 1949"een delegatie van 
8 à 9 vrouwen naar Den Haag te zenden"T.ot welk departement 
of tot welke instan..tie men. zieh zou wende� werd niet gezegd., 
De deputatie werd,staande de vergadering,aangewezen. 
Vrijdagavond, 14 Januari 1949,zal dan e-en bespreking plaats 
hebben tussen deze delegatie en. het bestuur van de Chderwij-

" zersboD.t.d en Záterdag, 15_ Jailllari 1949 te 9 uur zal wederom een 
vergadering in "De Leeuw" plaats vinden. 
Voorts werd besloten- om op Vrijdagmorgen, 14 Januari 1949, te 
'�osten" op de vol.gen.de punten: Ferdinallild Bolplem - Dapper
straat - Christiaan. de Wetstraat - Mosplein - Slrinameplein -
Binnen ·Gasthuis en Wilhelmin.agast.hui s. _ 
De beide aanwezige Hoofden van soholen hie1--den ieder een. 
korte toes_praak.De heer BtcK verklaarde,dat de staking hem: 
zeer s;ymphatiek was en dat hij aan zijn personeel geeiill enkele 
opdraC'.ht zou geven. om de �achels aan te maken. en dat hij z,ijn 
eigen handen daannee ol!Jk niet vuil zou ma1ren. 
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Ook het Hoofd van de Montelbaanschool betuigde ziJn sym
phatie.Bij hem in de aèhoo l was gïst-er een kachel uitge
gaan en die was nog steeds uit. 
Everuwel wees hij -op het gevaar dat ontstond voor de open
bare se-holen doordat nu verschil lende ouders hun. kinderen 
naar de christel ijke scllolen zonden,waardoor de onderwijzers 
van het epen.baar Ondexwijs i11 moeilijkheden zouden kunnen 
komen., 
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Nr. 321-B-4-' 49. 
Betr. Stf.1king sohoonmi,alrnters. ---

l GEHEIM] . � , 

15 J"L,nuori 1949'. 

17 JAN. \0'9 

l M\ ;J"/J s4.,;
Op Zeterdag,15 Januari 1949, te 9 uur is weex een vor& dering 
gehouden in het gebouw nne Leeuw", Velken burgerstrm·t,.Amsterdmn, 
belegd door het stakingscomit� ven de stokende schoonmaaksters 
der gemeen te .11.m..sterdrim. . ... 
.At,nwezig ,•raren circa 400 personen, W-df'�onder ongeveer 10 mEînnm...,,-
Door de voorzitster, \I.ALI-luIZJ.!N ,nadere personé'l ia on belend, 
werd verslag uitgebracht over het bezoek van de delego'Gie aan 
Den Haé:.ig. Uit dit verslag bleek fü,. t de délllles niet verder zijn 
gekomen dan tot de bode van het departement van Sociale Zaken. 
Deze deelde de .dames mede,dat,wi:rreer zij beloof'den a.s.]wondag 
weder EWn het werk te gaan,het depi1rtement ber.eid w�s om l:tN,n-
dag.rn.iddag een delegi tie te ontvangen.De êi:elegatie vrilde deze 
belofte niet geven en keerde onverrichterzi•ke huiswaarts. 
Ook het pla�ts gehad hebbende contact met de óndervli.jzersbond 
heeft geen positieve resultaten opgeleverd.Het bestuur Vélll de 
bond heeft uiting gegeyen tH,n zijn symphat4ie en medeleven, 
maar dm dv,erkelijke steun kon niet worden toegezegd. 
Niettemin zal de staking onverminderd worden doorgezet. 

t-/ ... ..&1
-,---_,/)-

r
-,,;;�en onbekend gebleven spreeks-lïer van de.N.V.J::l.zegde de steun>J..,')vl'1! J<T�vJI oe van deze Bm1reging. 

·en jeugdig s_preekster,lid van de O�P.d.J".,zeide dat de leden
van deze organisotie alles in het werk zullen s-rellen om de 
staaksters in hun strijd te steunen en dat ziJ geen onder
kruipsters in de scholen zouden dulden. 

• 

-----;:;Gebleken is, dê; t de deze week uitgézette steunlijsten, in totaal 
een bedr0g van F.l000,75 hebben opgebr8cht. 
Dit bedrag zal hedenmiddag tussen 15 en 17 uur worden verdeeld 
onder de ster.lrnters,met dien verstende,dat alleen uitgekeerd 
zal worden Ell.in de kostwinsters en de zelfstandigen, een en 
ander in verhouding to t het bedrag dat zij tnders verdienen. 
De uitkeringen zullen in het gebouw 11De Leeuw11 geschîden. 
Aan de staaksters zijn stakingskaarten uitgereikt. 
Met deze kaarten moeten zij zich 11,laandag,17 J"Hnuari 1949, 
te 7.30 uur op de vmlgende punten melden. 
Nassauplein,Mosplein,Di,pperplein,Gerard Douplein en Bellamy
plein • 
Gebleken is dat als penningmeesteres ven het comite optreedt: 

"Af �Ü\foria Christina JohEJnna 11'-SIJ"ER, geboren te .Amst erdam,14 lfovem ... 
� ber 1892, wonen_de �,rol�enstrae. t 199-II,J.msterdam, echtgenote

van Jan S'11üL.Jt1lITJ":h.R 1s lid van de C.P.N. en staat als een fel 
communiste bekend. 

\ 
Voorts is ge bleken dat het stakingscomité zoveel mogelijk 
tracht een beprwld,é 11kleur1tbekennen te voorkomen.Leden van 
de .J!j. V.C.wordt �tmgeraden hiermede niet te koop te lopen. 

Te omstreeks 10. 30 uur ging de vergadering ui teen. iederom. 
zou zich een delegatie m.1c1r de B.1,1. begeven,gevolgd door het 
grootste gedeelte van de mmwezigen, die zich voorstelden op

rustige •wijze voor het Stadhuis te demonstreren. 
1- -�1� ------------------�--------------------------------

11,;, � � 

K-6. 
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Ondarwerp:Staking schoonmaaksters. 18 Januari 1949. 
Datum ontvangst bericht:l? Januari 1949. 
Betrouwbaarheid berichtgever:zeer betrouwbaar. 

-- -

�'Jaardering bericht: zeer betrouwbaar. 
Tevens bericht gezonden aan: B.M.Amsterdam,H.C .Amste:i;-dam., • I �r,1 10 .-
Medewerkende instanties:geen. 1 

t 

����=�����-�:���:��:-�: ______________ · _____ �---------�-: ____ :Y.c!:.�-----
./,-� _- 3 G"' -J" ? il..� � 

Tijdens de vergadering van l? Januari 1949 in het gebmuw 
"De Leeuw11 ,Valkenburgerstraat,Amsterdam,belegd door het 
stakingscomité van de stakende schoonmaaksters der gemeente 
Amst�rdam,zijn door de leiding van dit comité geen toe-
spraken gehouden. 

� 'l,,,,tt 
[

Een vertegenwoordigster van de Nederlandse Vrouwen Beweging · 
, ' Á hield een korte toespraak waarin zij de symphatie van de 

/Jf8+ r Beweging naar voren bracht en ·een bedrag van F .300 ,-- aan-
'l bood.Dit bedrag was door een actie in de Beweging door de 

leden bijeengebracht. 
Een vertegenwoordiger van het P.T.T.personeel,Hoofdpost
kantoor,overhandigde een bedrag van F.4'7,50,opgehaald onder 
het P.T.T.personeel.Hij zegde verdere steun van dit personeel 
toe en deelde mede dat getracht wordt om ook de schoonmaak-

• 

sters in Rijksdienst tot staking te bewegen. 
Namens de delegatie die Zaterdag,15 Januari 1949,naar de 
B.M.geweest is,werd medegedeeld dat ook dit onderhoud geen
positieve resultaten heeft gehad.Door de B.M.zou zijn toe
gezegd ,dat hij zich naar 11 Den Haag" zou begeven teneinde
daar de belangen van de vrouwen te bespreken.
Gebleken is,dat de kostwinsters en de zelfstandigen op 15
Januari 1949 F.lo,-- ondersteunj�g hebben ontvangen.Dit be
drag zal op 18 en 19 Januari 1949 respectievelijk met F.12,50
en F.?,50 �. worden aangevuld.De uitbetaling zal plaats
hebben in "De Leeuw" en in 1tFrascati11

• 

Het stempelen van de staaksters zal voortaan ulaats hebben
in café 1 s op of bij de reeds vermelde pleinen:
Felle critiek werd geleverd op het feit,dat op deze pleinen
toezicht gehouden wordt door leden van de Politie-honden-
brigade."Laten ze hun fox-te,..riers maar t.huis houden

1
want

als ze die los laten komen onze mannen en dan zullen ze
eens wat beleven!n
voór de openbare vergadering in de Diamantbeurs op WoeBs
dag,19 Januari 1949,gehouden wordt,zullen geen vergaderingen
worden belegd."Werken met de steunlijsten is beter dan hier
zitten!"
OP?vIERKmGEN:
Op Maandag,17 Januari 1949,hebben de schoonmaaksters van
het Hoofdbureau van Politie,met uitzondering van twee zieken,
allen het werk hervat.
van andere,betrouwbare zijde is bericht binnen gekomen,dat
de leiding van de B.N.O.P.er bij de staaksters owian heeft
gedrongen,althans heeft geadviseerd,om het werk in de zie-

-kenhuizen te doen doorgaan.Dit teneinde·de staking niet in
discrediet te brengen bij het publiek.
Aanwezig waren omstreeks 300 vrouwen.van enige sta�ings
ioeheid was bij de aanwezigen nog niets te bespeuren.
) 

1�-------------------------------------------i:6:-------
� 
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GEHEIM . 
------

• 

22 Januari 1949. 

Vo'gnr 
:::,-• 

. 2 4 JAJ\. 1949 

In "De Waarheid" van 20 .Januari 1949 stond onder de 
titel: Uit de Partij; een klein berichtje opgenomen, 
waarin werd bekend gemaakt, dat op 21 Janu?ri 1949 te 
20.00 uur een openbare vergadering gehouden zou worden 
in het gebouw 11 Frascati11 , alhier, waar een lid van het 
stakingscomité der gemeentelijke Was- Schoonmaak- Bad
en Zweminrichtingen zou spreken, "terwîJl ook Gerben 
WAG'ENAAR het woord zou voeren. 

Op bedoelàe avond waren echter slechts 25 personen 
amwezig t.w. ongeveer 20 vrouwen (voor het merendee.l 
staaksters) en 5 mannen. 

Men had kennelijk op een behoorlijke opkomst gere
kend. De zaal was n.l. versierd met rode vlaggen, ter
wijl ook de nodige zorg aan het podium was besteed. 

Te ongeveer 20.30 uur deelde een onbekend gebleven 
persoon de aanwezigen mede, dat men gemeend had de aan
gekondigde vergadering niet door te laten gaan, gezien 
het geringe aantal aanwezigen. 

Door verschillende omstandigheden was de opkomst niet 
zo, als die verwacht was. (Welke die omstandigheden wa
ren, werd niet vermeld. Red.) 

Evenwel stond de Partij niet alleen achter de staak
sters, doch ook naast hen. Getracht zou worden, om bin
nènkort opnieuw een vergadering te beleggen, waarbij de 
verwachting werd uitgesproken, dat dan een groot gedeel
te van de bevolking, die nader ingelicht wenste te wor
den omtrent de. motieven der staking, aanwezig zou zijn. 

Hierna gingen de aanwezigen uiteen. 
Opgemerkt wordt, dat de aanwezige staaksters "gewapend" 
waren met grote rode collecte-bussen. Deze bussen werden 
nu niet gebruikt. Einde. 

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

TBYens verzonden aan: B.M. A'dam. N. 4.
H.C. A'dam.
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Verslag van de o1enbare vergadering.�.e.J..agd-d.0.�r het Comité 
·ITan de gemeenterjke schöon.maäksters en gehouden op woens
dag 19 Januari 1949, te 20 uur, in de Diamantbeurs, Wees
perplein, te Amsterdam. 

Deze versadering was aangekondigd door het verspreiden van 
circulaires. 

Het doel van deze bijeenkomst was om het overheidspersoneel 
in te lichten over de strijd van de stakende werksters en 
verslag te geven van de vele blijken van solidariteit, die 
in de overheidsdiensten allerwege we�ntmoet. 

Voor het gebouw en in de zaal werd niet gecolporteerd. Bij 
de uitgang werd, na af'loop van de vergadering, een collecte 
gehouden voor de stakende werksters. 

De bijeenkomst werd bijgewoond door ong,eveer 600 personen, 
waarvan circa 400 vrouwen. Onder de aanwezigen werden op
gemerkt een 40 tal conducteurs en / of bestuurders van de 
gemeentetram, gekleed in un�fo�m. 

Op het podium werd plaats genomen door 7 vrouwen. Achter het 
podiwn was een doek gespannen met het opschrift : 11 Uw 
strijd is onze strijd". 

Nadat deze vergadering te 20.30 uur, door de onbekend geble
voorzitster werd geopend, die mededeelde dat voor de staken
de vrouwen thans een bedrag van F.1739.- was bijeengebracht, (& �af zij het woord aan Mevrouw TOliIDIS (personalia onbekend). 

Deze spreekster begon met een uiteenzett� te geven over 
het ontstaan van het con:flict. De weristers van de w.s.B.Z.,
die voor lJÜli 1947 zijn aangesteld, ontvangen een loon 
van F.072 per uur, terwijl de, na die datum aangestelde 
werksters, slechts F.060 per uur ontvangen. Aanvankelijk 
gaf dit aanleiding tot onderli.tj.ge onenigheid onder de werk
sters. Er werd echter ingezien dat dit onjuist is. Niet de 
mede-werksters,maar het gemeentebestuur is hiervan de oor
zaak. Daar moet de oplossing worden gezocht. 

Via de organisaties is getracht om hierin verbetering te 
brengen, doch het resultaat bleef uit. Toen hebben wij, 
vrouwen, de handen ineengeslagen en gezegd: " Wat de organi
saties dan niet ku....�nen bereiken, zullen wij zelf zien te 
bereiken". 
Uitvoerig sprak zij over het gebeuren in de gemeenteraads
vergadering op 19 Januari 1949. Veraer ga:f zij een uiteen
zetting over het onderhoud met de Wethouder Franke. De resul
taten, aldus spreekster, zijn uitgebleven. Maar wij zijn 
vastbesloten voor dit loon niet weer aan het werk te gaan. 
Het hier aanwezige overheidspersoneel, met hun lage lonen, 
zal deze avond tot het beset komen dat deze strijd niet al

leen onze strijd is, maar dat dit de strijd is voor het ge
hele overheidspersoneel. 
A� het slot van haar betoog deed zij een beroep op alle 
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aanwezige mannen om a.s. Zaterdag, met behulp van handkar
ren, le1Q3nsmiddelen in te_zamele.n bi��e-1!!,inkeliers;-vOor 
de stakenOe vrouweh. 

Hierna werd gesproken door een o�be�e� __g��l�yen persoon, 
namens het personeel van de g�meente-reinig��E; 
Deze spreker bracht hulde aan Oe stä.Rende vrouwen. Deze 
strijd is niet een strijd, alleen voor de werksters, maar 
het gehele overheidspersoneel is hierbij betrokken. Ook 
bij à� reiniging zijn diverse klachten. Hij wees hierbij 
op de ont�eder14eid ónder de straatvegers en de bestuur
ders van de vuilp.iswagens. Wanneer aan önze gestelde eisen 
geen gehoor wordt gegeven dan kan het wel eens gebeuren 
dat ook het personeel van de reiniging het werk zal neerleg
gen. Spreker zei dat er beslo�ën is door het personeel van 
de reiniging om a.s. Vrijdag, bij de uitbetaling van het 
loon, een gulde_? a:f te staan voor de stàltend e werksters. 

Vervolgens werd gesproken door een persoon(personalia onbe
kend) namens het pers9neel van de gemeentetram. Deze spre
ker was gekleed in unlllform van de gemeente-tram.. Evenals de 
vorige spreker bracht hij de grieven van het trampersoneel 
naar voren en uitte dezelfde stakingsdreiging. Het tram
personeel zou eveneens een guldeJ.L�r �eelc __ afstaan voor de 
stakende vrouwen. 

Door een onbekend gebleven stakende werkster werd een'be
roep gedaan op de moeders om op de sch'OI'ëii de taak van de 
werksters niet over te nemen. Wij weten, aldus deze spreek
ster, dat Uw kinderen thans moeten verblijven in de ver
vuilde scholen. Dit is niet onze schuld maar de schuld van 
het gemeentebestuur. 

,Een onbekend gebleven verpleegster, gekleed in untllform, 
pleitte voor betere lofien voorhet ve�le�nd personeel. 
Als de lonen van het verplegend personeel worden verbe
terd, dan zullen er geen lege bedden in de ziekenhuizen 
zijn. Het tekort aan verplegend personeel is een gevolg 
van de te lage lone.n • 

Door een onbekend gebleven ond.erwijzeres werd hulde ge
bracht aan de stakende werkst�rs. Ik verzeker u, aldus de
ze spreekster, dat wij Uw werk in de school niet zullen 
doen en dit ook niet aan de schoolkinderen zullen opdragen. 
Een vertegenwoordigster van het arbeiderszangkoor" Morgen-

. rood", overhandigde een bed rag vàii"T.55:'lTvoor de steun-( kas van de stakende werksters. Ook zij bracht hulde aan de 
atakende vrouwen. 

l.JJ/J,44,J 
[

Na.mens het personeel van Publieke Werken werd door een on-

r'r,;,, ,. 
bekend gebleven persoon mèaegedëëld-dat ook door dit per-

,� 6>L· soneel een gulden per week zal worden afgestaan voor de
� v� stakende vrouwen. 

Vervolgens werd gesproken door een onbekend gebleven per
soon, namens het personeel van het Ener!?i_iebedrijf. 
Het gemeentebestuur, aldus deze sprèkër·,- is zich niet be
wust van de verbittering die er heerst onder het overheids
personeel. Hij dreig�e met een eventu�le_s��ing wanneer 
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aan de, door het personeel van het Energiebedrijf, gestelde 
eisen, geen gehoor wer» gegeven. Het personeel toont zich 
solidair met de sta.kende werksters en weigert het werk van· 
de werksters op zich te nemen. Door het personeel van dit 
bedrijf wordt per week een gulden afgestaan voor de sta.kende. 
vrouwen. 

Hierna werd gesproken door de stakingsleidster van de 
J. ijollandia-fabrieken, genaamd: -- - --

(y� J(�B.UBER':I.'.S-C<füs�àntia, geboren te Amsterdam, 22 November 1919, 
;, wonende Ie Atjehstraat 6 te Amsterdam. 

Deze spreekster gaf een uiteenzetting van de staking in het 
confectiebedrijf" Hollandia". Zij sprak over de F.3000.000 
bedrijfswinst, die de neus van de arbeidsters voerbij ging 
en waarvan een groot gedeelte moest vloeien in 's Rijks kas 
om dit te gebruiken voor de oorlogvoering in Indonesië. 
Zij wekte de aanwezigen op om zich allen te organiseren en 
maakte hierbij propaganda voor de E. V .c. Dit is, aldus 
spreekster de orgäiïîsa�ie die de strijd durft aan te binden 
tegen het kap1tälisme • 
Mej. HUBERTS, die eèn zeer goed spreekster is, werd met 
daverend applaus begroet. 

Vervolgens werd gesproken door een onbekend ge�leven Q�c ler
wijzer, die in het kort een overzicht gaf over de strijd 
die-äöor de onderwijzers werd gevoerd voor loonsverbetering. 
Ook hij bracht hulde aan de stakende vrouwen. 

Daarna werd gesproken door een onbekend gebleven stakende 
bouwvakat'beider. Deze wekte op tot solidariteit. Wij moeten, 
aldus deze sprëker, schouder aan schouder staan in deze 
strijd. 

Hierna werd door de voorzitster een teleg;ra,m voorgelezen, 
afkomstig van het personeel van de Zuider-gasfabriek, in-
houdende: n Vrouwen houdt moed". -

l u!A... Ten slotte werd nog gesJ;)roken d,oor het c_opun_J1nist�:3cb,,e �ge-
O f> "' �Á V' �m�en�a�aq_slid BRANDSENf Bertus, geboren te Utrecht, 28-10-

,, '14, wonende Afrikanerp ein 37 te Amsterdam. 
Deze spreker belichtte de gebeurtenissen in de gemeenteraads
vergadering van 19-1�'49. Hij leverde scherpe critiek op de 
Un:îibonden in het G.0� Spreker stelde de gemeenteraad verant
woordelijk voor de staking. Hij eindigde met de woorden: 
" Niet binnen, maar buiten de Raad zullen de belangen van de 
werksters word en behartigd".-

Aan het slot van de vergadering werden twee moties aangenomen 
één waarin t�gen het politie 012treden tegen de staaksters 
werd geprotes-=teerd en éen waarin ·ae eisen der werksters wer-.-
den ondersteund. 

-

Te 22 uur werd deze vergadering gesloten en verlieten de
aanwezigen rustig de zaal • 
Opmerking: Door verschillende sprekers werd scherpe critiek 
geleverd OJi> het beleid van de Polit.;ï.e. o.a. zouOen hê>nden 
losgelaten zijn op de stakende vrouwen die waren bijeengeko
men om hun kaarten ü te laten stempel�n. 
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I:i;i. de Ooste:r:parkbuurt zouden twee vrouwen door agenten 
zijn mishandeld. 

Deze mededelingen werden door de aanwezigen in de zaal, 
onder zeer sche:rpe afkeuringen aangehoord. 

• .-
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het trampersoneel is genaamd:, 

geboren te Amsterdam, 25 Juli 1917, 
wonende Shackletonstraat 7-111, te 

_&.l?e namen -van de spreeksters en sprekers werden zorgvul-
dig verzwegen. 

� ·, � 1_
· ............................... _. ............. ; . ; .. . 
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GEHEII\1. 
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Verslag van een openbare vergadering,belegd door een buurt
a.Q_mité tot .behai;tiging--van d� belangen der stakende schoonmaak
sters,gehouden op 24 Januari 1949 in het gebouw 11 De Gang" Bella 
mystraat 31 te Amsterdam� 

De vergadering was áangekondigd door pamfletten welke verspreid 
waren,ter speciale attentie van de ouders der schoolgaande kin 
áeren�Tevens was aangekondigd dat ten gerieve van de belang
stellende ouders met kinderen,welke toch deze vergadering wil
den bijwonen,een kinderbewaarplaats onder deskundige leiding 
aanwezig was. 

De zaal bood plaats aan ongeveer 150 personen.Vers:ia:'ingen wa
ren niet aangebracht en er werd niet gecolporteerd.Er-waren 
ongeveer 20 vrouwen aanwezig benevens een 5 tal mannen. 

Te ongeveer 14,30 uur opende een onbekend gebleven persoon de 
vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen,terwijl 
hij er tevens zijn spijt over uitdrukte dàt zo weinigen opgeko
men waren.Hij memoreerde enkele gevallen waarbij �ebleken was 
dat de ouders en zelfs de kinderen de partij van ae stakende 
vrouwen $ekozen hadden,zelfs w as het voorgekomen dat kinderen 
11in staking" waren gegaan toen hun schoonmaakwerkzaamheden 
we�den opgedragen;vervolgens gaf hij het woord aan een lid van 
het Stakingscomité,mevr.TOLHUIS,(nadere gegevens niet bekend). 

Spreèkster gaf een zeer uitgebreide beschrijving van het wer� 
van de schoonmaaksters en legde vooral de nadruk op het feit 
dat het in deze niet eens meer ging om een p�ar centen loon 
meer,doch ook en vooral om de verzorging van de kinderen.Daar-

·om is het een volksbelang en moeten de ouders partij kiezen xx
voor de werksters.

(}41 xiJJaa:ma werd het w.oora gevoerd door:Rika HUIG,geboren te Den
#' lfii-:lder,22 Augustus 190ó,echtgenote Väïl-J.]1.X:ogenhop,wonende: 

.,,.,,... Westlandgracht 89/III te Amstex·dam.Spr� beschreef de stemmin 
in de Gemeenteraad over de staking der werksters en hekelde 
de houding van de ;f!.artij van de Arbeid in deze .Ook een ui_ting 
van de Wetbouder,die gezegd had dat zij zich spiegelen moesten 
aan de verpleegsters,werd door haar fel a�gevallen daar de 
verpleessters 2 jaren gWacht hadden op verbetering.6ok zij was 
van mening dat de ouders van schoolgaande kina·e:ren met de 
strijd van de werksters moesten instemmen. 

De voorzitter deelde vervolgens mede dat het comité besloten 
had om de stakende vrouwen daadwe.!�k§.lijk _s.t.e.un.. te v_erlen_en en 
wel in materiële zin,niet alleen in geld· maar ook in �ture.. 
In verband hiermede zou nuis aan huis gegaan worden voor een 
algemene inzameling en hij ziep vrijwilligsters hiervoor op. 

· 
I
Ook deelde hij nog mede dat er een bericht ingekomen was da,_t 
voor deze vergadering en voor de verdere actie geen zaalhuur 
betaald behoefde te worden.Daarna werd de verga_dering te onge
veer,15 1 30 uur geslotén.De aanwezigen bleven meest nog wat na-
Eraten. _____________________________________________ einde. __ _
t;lverzonden aan,::�:!!�: G-,4, 
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Betreft: activiteit Uniebonden 
i.v.m. staking weik:vrouwen.
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2 6 JAN. 1949 / 

Mm bijlage 
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Nadat in een vergadering van de B •. N"O"P. op 17 Januari 
j. 1. was besloten op meer dan één wijze door het Over
heidspersoneel steun te doen verlenen aan. de stakende
we:rlcvrouwen en daarbij gesp�okeru werd van een kor�ere
of langere sympathiestaking is door de boma-fide vak
bewegi.ng een gezonde activiteit ODl.twikkeld.

Op de eerste _p,laats werd op woensdag 19 Januari j.Ji... m

gebouw 11.Bellevue", alhier" een vergadering gehoudem van 
de bestuurders en vertrouwenslieden der Uniebonden. Meer 
dan vierllonderd personen, dat wil zegJen bijna 100 % va.11,. 
de gein.vi teerden, was ter vergadering aaruwez,ig. Door de 
lei-ding van de betreffen.de bon.den werd uiteengezet, wat 
de B"N. O.P. zic-11 voorstelde te ondernemen en hoe hier
tegenover de houding van de Unie-lederu zou dienen te z,ijn. 
Overigens werd verzoeht met de meest mogelijke aal)l.dacht 
de stemming in de vers�hillende bedrijven te peilen en 
van bijzonderheden kennis te geven aan de bestuurders. 

Door de vergaderden is in de volgende dagen stev�g ge
we:rlct en het is niet denkbeeldig, dat dit·mede geleid 
heeft tot he t volledig mislukken. van de vergadering 
der C.P.l'l. op Vrijdag 21 Januari, waar, zelfs voor de 
partijvoorzitter Gerben Wagenaar, geen voodoende belang
stelliDl.g was. 

Verder heeft de activiteit van LJnieleden gebracht, dat 
een viertal collecteren.de stakende wem.vrouwen, die bij 
de uitbetaling van het weekloon in de remises aan. de 
Havenstraat en de Lekstraat tegenwoordig waren, vanwege 
de directie werden verwijderd. 

Ook is dJor de be sturen van de Uniebonden contact opge
nomen met vertegenwoordigers van de onderwijzers, ten
einde met deze groep te spreken over de moge lijke ge
volgen van de actie in de s�holen ert hen te info.rmerem 
over het standpurut van de bona-fide vakbeweging in deze. 

Van.daag is aan alle leden van de samenwerlt.ende organi
saties een uiteenzetting toegestuurd over de ontwikke
ling van het ('Onflint en de daarbij door de B.N. O.P. 
gespeelde rol. Aan dit rapport wordt een exemplaar van
deze circmlaire toegevoegd. Meerdere duizenden exemplaren 
niervan "'32in1 morgen. en de vol'ge'nde dagen aan en in de 
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Overheidsbedrijven worden verspreid. Op Woensdag 26 
Januari a.s. wordt door de besturen van de Uniebonden 
vergaderd met hun leden, die noodgedwongen bij de staking 
zijn betrokkelll. 
Ten.einde te voorkomen dat door de personeel sleden van de 
betreffende bedrijven, om welke reden dan ook, wo1'9-t ge
tekend op de steunliJsten, �ou het gewenst kunnen zijn 
maatregelen te doen nemen.tegen de soms in grote getale� 
bij de uitgangen VaJJL de bedrijven. aanwezig zijn.de colleo
terende vrouwen. 
Eveneens van. de �ijde der Uniebonden werd de aandaC'ht 
gevestigd op, met name in de Indi sehe :&mrt, rondtrekken
de groepjes staken de vrouwen, welke groepen, geassi&
teerd door manneru, soms zelfs in de nachtelijke uren, 
controle uitoefenen op het thuis zijn van. personen, die 
zij verdenken van "onde:rk:ruipen"., Deze "verdachte" per
sonen moeten. z.ic:-.h dan drie tot vier maal per nacht 
tonen aan de bedoelde groep. 

Resumerend kan worden. gezegd, dat, mede door de boven
oms�hreven aC',tiviteit van de Uniebonèten, de stemmimi.g im 
de plaatselijke Overheidsbedrijven niet Va)'.ll die aard is, 
dat min of meer ernstige a�tie m.oet worden gevreesd. -· 
Einde. 

M.-21 
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vnderwerp: Pam!let B.N.O.P. aan de kaderleden 

Datum ontvangst be.richt: 19 :ifovember 1949 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 

:;aardering bericht: betrouwbaar 
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Hierbij wordt toegezonden een pamflet van de 13ond van 

.i:"ederlands Overheids Personeel (B.U.O.P.), welk pam:tlet j" gezonden aan de kaderleden van genoemde bond. (einde) 
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Aan de kaderleden VGll de B.·N. O. P. 
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DE OH;AUFFEURS VAN DE GfflEENTELIJXE REINIGING IN .4MS-TEIW.AM HEB
BÉN OP WOENSDAG 16· NOVEMBER J"1.·. BESLOTEN IN STAKING TE. GAAN 
OM LOONSVERHOGING TE VERKRIJGENo 

-De- voorgeschiedenis is als volgt_:·

. · ·Tijdens de bezuinigingsperiode in-}.93'3 werd door de gemeente A.m. 'steT9,am de· huisvuildienst gereorg'à.niseerd. Van paa.rd- en -wagen
werd,_ .o:ve.�gega,an op de vuilnisauto-•. 

Dit ,b:et·e·konde voor de betrokken W!3rklieden een aarune rk�lijké veiw 
�l0c.htering. Z.ij gingen van groep·. 4 naar.- groep 3 en kregen do 
titel van -�otorwagendrij'ver. Tot ·op dit moment staan zij in deze 
groép en ontvangen dus oen loon van f o 46o ·oe (bruto). 

De chauffeurs ga.a.n d2.armedo niet �.CGOOrd. Do B.N.o.P. heo,f-b op 
de voorgeschrev .:m WiD zè deze �aa,11: in de dionsiloommis ·sio a.anhB;ngig 
gemaakt. In 4 vorgadoring0n is da�r0ver gosprokcn - resultaat: nihil

-Qp 3 Nov3mber 1948;' e0rsto discu�sies.

-bp 22, Maart 1949 :· in hot vooruitzicht wordt gastold pensi.oen op
55 jaaT � 

r 

-Op 27 Juni 1949 :· weigering eon v6örstol tot opns,me van de motoJ:1-
wagondrijv0rs in groep L� in beha.pdeling to nemen.

-Op 31 Ootober :· opnieuw ingJdicnd voorstel wordt ·a.fgewezen.·

Ae.n hot geduld do� ch�ffours is thc:ins o�n eind gckomon.' Zij heb
ben, hun eigen leiding gekozen en onder die leiding vergaderd. Van
do 14o chauffeurs, �aren plo min. 125 aanwezig; do anderen hadden
·godeoltelijk dienst. Met slechts enkele stommen togen werd be-
sloten tot �taking der werkzae.mho4on over te gaan. 

De stakende chauffeurs ontmoeten .allorwogo voel sympathie. De go
meo,ntelijke straatmakers weigordoh zand to vorworkon, dat a.<mge
vo.crd werd door middel v2.n auto V s van de Stadsreiniging. De arbo1dom 
wo·rlr.2:,n.&11 op hot vliegveld Schipho:J., die normae.l mot wagons van do 
S oRo vervoer� worden, hebben .geweigerd Z}Oh daarmede te laton vel\
vo0rcn. 

Do spanning in· er�lwlo bodrijvcn is zeer groot o Bij het gomocnto
porsonccl· to .Amstordrun looft zoor si;ork het bewustzijn, dat do 
strijd van do ch;;•uffours voor herindeling van hun fµnotfo van zeer 
groot bolr.ng is voor de positie ve.n hot Overheidsporsoneol. Bit 
blijkt uit do gretigheid, wa0rmodc do steunlijsten van hot stak1hge
·oom1tè wordon ontvangen 0n do gulle. wijze, waarop gesteund wordt .. 
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Oo.k uit hot land kwamen do eerste bewijzen van sympathie binnon • 
.• "! ' 1 . ,.. . - ...:, 

,, .Wij vertrouwen, dat onze kadors hun kameraden in het land op do
.· juiste wijze zullon voorlio.hteri óver de groto betekenis van deze 
· strij do "Het is noodzak.�l _ij� op korte ,Permij n overal in hot land

ledenvergaderingen te bel�ggcn om ènzp-loden volledig op de
hoogte te stollen. Do cts ·hcrclassifi9a:t;io dor funotios àls mid-
del tot loonsverhoging is urgenter dan ooit .

U9 t is do derde maal in ko_rto tijd, dat hot overhoidsporsoneol
duidelijk blijk geeft de strijd voor z�jn.posi tiovorbctcring
niet to schuwen. De staking do r schoonmaaksters te Amsterdam en

. Zaandam bracht de lonen van 60 op 70 cant� Do langzaam-aan-actie 
do r straatmakers in Den Haag 'b:racht do helft dor straatmDkcr·s. 
reeds in groep 5 en naast andere vormtoringcn eon verhoging 
der tarieven met 1 cent en nog eens 6¾%, in afwachting van do 
definitieve resultaten. 

M Thans s�élkcn do chauffeurs van de Stadsreiniging to Amsterdam -
9 

Wij dringen or met klom bij U op aan op korte tcnnmjn in bcstuu� 
vergadering bijeen te komen om het vraagstuk van do indol1ng dor 
functies aan de orde· te stellen, 

Hot Hoofdbci,3tuur .. ·· 

. ·:. 

\. -
. , .
.... . . 
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Verslag openbare vergadering van 

stakende stratenmakers. 

DIENSTGEHEIM. 

1 Jttrgülftus 195 • 

·,1 u.1�a.,

ACD/ a;w 

Op 15 Augustus 1950, tussen 9.30 en 10 uur, groepten een 
aantal stakende stratenmakers samen op de Noordermakkt, te 
Amsterdam. Onder de aanwezigen werd opgemerkt een fotograaf 
van "De Waarheid", blijkbaar in afwachting om op een ge
schikt moment een Ïoto te nemen. Te 10 uur waren ongeveer 
150 stakers aanwezig. Op dit tijdstip verscheen de voorzit
ter van de B.N.O.P., afdeling Amsterdam, genaamd: Gerrit 
B101:1, geboren te Amsterdam, 17-4- '09. De stakers verzamel
den zich om hem heen, waarna hij hun mededeelde dat de 
Noordermarkt geen geschikte plaats was om te vergaderen, 
daar dit ogenblikkelijk door de Politie zou worden belet. 
Hij verzocht de aanwezigen te gaan naar het gebouw "Ons 
genoegen", in de Elandsstraat, te Amsterdam, alwaar te 
10.30 uur zou worden vergaderd. Hierop gingen de stakers 
onmiddellijk uiteen en verdwenen in de richting van de 
Elandsstraat, te Amsterdam.(De fotograaf had inmiddelà 
foto's genomen). 
Te 11 uur werd de aangekondigde vergadering door BLOM, in 
het gebouw "Ons genoegen", geopend. Aanwezig waren2ÖO 
stakers. Zaalcapaciteit 150 zitplaatsen. 
BLOM begon met te zeggen dat de demonstratie van de staken
aestratenmakers, die even te voren op de Noordermarkt 
werd gehouden, volkomen als geslaagd moet worden beschouwd. 
Wij zijn hier nu bijeen, aldus BLOM, om te besluiten wat 
er verder door ons moet worden gedaan in onze strijd. 
Gisteravond zijn wij, in een besloten ledenvergadering, 
overeengekomen om in staki]lg te gaan, omdat ons werk nauw 
samenhangt met het werk van de s�akendesteenlossers�/ij 
willen geen "besmet" werk verrichten. 1revens hebben wij de 
eis gesteld een twee -e loonsverhogin · van 5·o, plaatsing van 
de stratenmakers en opperlieden van de e in de 5e loon
klasse, de wegwerkers van de 3e in de 4e loonklasse en de 
qandlangers die thans nog in de lê en 2e klasse zijn opge
nomen, te plaatsen in de 3e loonklasse. 
Voorts hebben wij, zoals je weet, gisteren in onze verga
dering een delegatie van 6 man gekozen. Deze delegatie zal 
heden, nog voor 12 uur, naar wethouder FRANKE gaan om met 
hem over onze eisen te onderhandelen. Gaat de vergadering 
hiermede accoord? Geroep "Ja". Ik verzoek verder dat jullie 
allemaal, met de leden van de delegatie, naar het gemeente
huis gaan om daar te demonstreren, om alzo kracht bij te 
zetten aan onze eisen. Wij laten niet langer met ons sollen

Lang genoeg is het gemeentepersoneel aan het lijntje gehoud 

Betreffende de demonstratie kwamen enige bedenkingen uit de 
zaal. Er werd o.a. gevraagd: "Als de Poli tie komt, wat dan? 
BLOM antwoordde: "Wees niet zo kin.derachtig. tij zijn de 
baas in Amsterdam en dat moeten wij tonen. Met dat gespuis 
nebben wij niets te maken". 
Nog werd door BLOM medegedeeld dat twee leden van de Unie

bonden 
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in de vergadering aanwezig waren, die zich niet konden ver
enigen met het beleid van hun vakbestuurders. (Deze kamera
den werden hartelijk toegejuicht). 

Te 11.30 uur werd de vergadering door BLOM gesloten en ver
trokken de aanwezigen naar het gemeentehuis. 

Te 14 uur werd opnieuw vergaderd in het gebouw "Ons genoegen", 
om het resultaat van het onderhoud met wethouder FRAN.lill te
bespreken. Aanwezig waren circa 200 personen. 

-- --

De leiding van de vergadering berustte bij B�O�. 
BLOM begon met zijn verbazing uit te sprekenover de activi
teIT van de Politie. Nog maar nauwelijks, aldus BLOM, hadden 
wij hedenmorgen het besluit genomen om te demonstreren en dit 
gebouw verlaten, of wij werden opgevangen door een sterke 
Politiemacht, die ons verhinderde te demonstreren. Dit blijft 
voor mij een raadsel hoe zij daar achter gekomen zijn. 

• 

Omtrent het onderhoud met wethouder FRANKE kan ik jullie geen 
mededelingen doen, omdat de wethouder weigerde mij te ont
vangen. Geroep uit de zaal: "Hij is bang voor je". 

• 

Ik geef thans, aldus BLOM, het woord aan een van de leden van 
de delegatie, om hierovër verslag uit te brengen. 
Hierna werd verslag uitgebracht door een van de delegatie
leden.(naam onbekend). Deze deelde mede dat zij een kort on� 
derhoud met wethouder FRANKE hadden gehad. Zij hadden de wet
houder medegedeeld dat de stratenmakers in staking waren ge
gaan, in de eerste plaats omdat het werk dat door de straten
makers wordt verricht, besmet werk is en in de tweede plaats 
hebben zij de eis tot herclassificatie gesteld. 

Wat het "besmette 11 werk betreft, had de wethouder gezegd dat 
hij daarover geen oordeel wilde uitspreken wat wil en wat niet 
"besmet" werk is. Wat de herclassificatie betre!'t;" ja mijn_e __ 
heren, deze is op een oor na gevild. De zaak moet nog doorge
geven worden naar de directeuren om advies. 
Op onze vraag, aldus spreker, in hoeverre de herclassifioatie 
dan voorelkaar was en de uitvoering hiervan kon worden ver
wacht, werd ons door de wethouder medegedeeld, dat hij hierover 
verder niet meer wilde spreken, zolang er gestaakt werd. 
De staking, aldus de wethouder, zal de herclassificatie niet 
bespoedigen, at zal deze ook een eeuwigheid duren. 

Het resultaat van onze onderhandeling met de wethouder is dus 
pover kameraden. Wij hebben de wethouder medegedeeld dat wij 
dit aan de stakers zouden voorleggen en dat hij het resultaat 
dan wel zou horen. Hierop antwoordde de wethouder dat hij dit 
zeer op prijs stelde. Dus kameraden, de wethouder stelt het 
wel op prijs om jullie mening hierover te horen. De deur staat 
nog open. 

Vervolgens werd nog gesproken door Jan STOOPEN�AAL, geboren te 
Gouda, 31-5-'97, wonende Ingogostraat 14, te Amsterdam, lande
lijk voorzitter van de B.N.O.P. 
Deze spreker deelde mede dat de staking van de stratenmakers 

een •• 
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gerechtvaardigde staking is, die ten volle door de B.N.O.P. 
wordt gesteund. 
Hij ga:f nog een uiteenzetting dat in de meeste plaatsen in 
Nederland de stratenmakers zijn ingedeeld in de 5e loonklasse. 
In Amsterdam, de hoofdstad van Nederland,staan zij in de 4e 
loonklasse. Spreker noemde dit een schande. Er is wel geld 
voor oorlogsdoeleinden maar niet voor de gemeentewerkman. 
Spreker waarschuwde de stratenmakers van Amsterdam dat de mo
gelijkheid niet uitgesloten is dat het in Amsterdam zover 
komt, gezien het advies dat de wethouder moet hebben van de 
directeuren, dat een deel van de stratenmakers zal overgaan 
naar de 5e loonklasse en een deel zal blijven in de 4e loon
klasse. Hiervoor moeten wij, aldus spreker, op onze hoede zijn. 

Na nog een opwekking van de heer BLOM om pal te staan in de 
strijd en iedere morgen om 7.30 uüroijeen te komen in de 
Van Reigersbergenstraat, werd de vergadering te 1� uur gesloten • 
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Tevens verzonden aan: B.�. Asd. 
H.C. Asd. 
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18 April 1951. 

Met verwijzing naar het U toegazondon rapport inzake aotie 
der gemeentelijke straatmakers, alhier (vide No.44h-4/51. 
dd. 11 April 1951)9 

woröt ten·vervolge medegedeeld dat öe
BNOP het hièrbij niet heeft laten zitten.

Ji�e;:i aan het. gemeenteperf.lonee:l ve11· Amsterdam gericht pamflet, 
-waarin, evenal� in De Waarheid, de door het gemeentebe

stuur -van Amsterdam toegezegde directie uitkering (lmesi 
vcorschot) van de 5�, als een bele.ngri jke overw:l.nning werd 
uitgel!reten7 riep genoemd p�rsoneel op oru de strijd voor 
een nieuwe 1� en algehele�lassificatie met do scherpst• 
middelen V'Oort te zetten. �nemonetraert voor Uw eisen, tot 
staking toe tt . 

., 

Op 6 April 1951, in de miüdaguren, werd �en uit 2 m�n be
s��nde delegatie van de�Stadsreiniging door de wnd. Bur
gor.�eater ontvangen. Toen nog werd directe uitbetaling van 
d� 5� geëist. In de.omgeving van het Stactn�is verbleof e•n 
50-tal personaelladen van de Gt�rlsr�iniging. Een in De
1'1atu•.heid Vl;in 12 April gepu�liceerd 'larcor"-bericht me.akte 
rn�l-éliug van. onde;t" het r�in:i g:�ngspersonaeJ. bestaande grieven 
i.Jàg_a}rn loner1 tm arbeirJsvoorwaarde:r; (=haxclassificELtie). 
Op J.7 April jl., beg�'1en �ich oa. 107 clv1.u:ffeura en straut

J vegers van de Stadsreiniging in een wilde staking. Dit is 
L v'in de bu.i ten- circa 2� van het bestaande reinigingspersonee� Een dele

dien!-3t.Hèt to- gatfe beg:if zich. na.ar het S;tadhuis om lo% loonsverhoging 
ta.alci jfer voo:i::. t� eisen. Dfl deJ.ep;A.tie werd niet ontvangen. Te 13 uur gin
dit bedrijf is L g�,!! <'Ie stfllcers ·weP.r aan he·t werk. 
co. i 200. 

Eenzelfde lot onderginuen delegaties vau Publieke Werken 
�•

en het Trambedrijf.. · 

Wat dit t�ärobedrijf betreft zij vermeld dat het "Trambe� 
stuur BNO'?" ae·a oproep aan het rijdend personeel deed ver
schijnen, w�arin, met referte aan "klinkende overwinningen" 
inzako da 5%, onmiddellijke uitbetaling� herclassificat1• 
va� dj veT·se _gT'oepen gemeentearbeid.ers, kennis werd ge�evan 
van een op Maandag,'ivond -en Maandagnacht ( 16 April jl. ) te 
beu.den vergadering. ••op voor herclaseifio8.tie ... 
Op die avondvergadering waren slechts 28 personen, inclu
sj_ef 3 v-.rouw&n en 5 bestuurelade11, aanwezig. Tot àe bezoe
kers behoorde het U bekende communistische gemeenteraadslid 
Aloysius Theodorus BARNlNG (15�4.14). 
De herclassi t'icatie kwem vrijwel niet aan bod. Gerh.ard GR00 
�OESSINGH (22.10.13) hield de aanwezigen bij?W 2 uur bU16 
met een verhandeling over de internationale toestand. 
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