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RAPPORT . 

Op Dinsdag 21 Januari 1947, brak te Groningen een 
staking uit van de kleinhandelaren in groenten en fruit, waar
bij zich de grossiers in groenten en fruit aansloten. De oor
zaak hiervoor was gelegen in het feit, dat door het Directo
raat-Generaal voor de Prijzen te 's-Gravenhage, maximum prij
zen waren afgekondigd voor groenten en fruit, zonder dat hier
bij eenig overleg was gepleegd met de betrokken bedrijfs-or
ganisaties. Te meer klemde deze maatregel, daar op een in Oc
tober 1946 gehouden landelijke vergadering, waarbij ook het 
Directoraat-Generaal voor de Prijzen vertegenwoordigd was, 
besloten was, in geen geval distributie of prijsvastsetlling 
voor groenten en fruit in te voeren. Van de ongeveer 300 te 
Groningen aanwezige groenten- en fruithandelaren, zijn plm. 
250 in de verschillende bedrijfs-organisaties vereenigd, en 
deze besloten unaniem onder deze voorwaarden geen groenten 
te willen koopen aan de veiling. Het gevolg was, dat van de 
aangevoerde groenten en fruit in het geheel niets werd afge
nomen. De hoeveelheid is later verdeeld over verschillende 
Ziekenhuizen en inrichtingen te Groningen, daar het aan be
derf onderhevig was. 

De te Groningen vertegenwoordigde organisaties, zijnde 
de Neutrale-en Christelijke Bond,( de Katholieke bond is te 
Groningen niet vertegenwoordigd)hebben besloten, de staking 
niet te beëindigen, voor deze prijzen door het Directoraat
Generaal voor de Prijzen ingetrokken of herzien zullen worden, 
eventueel in overleg met de betrokken bedrijfs-organisaties. 
Men meende van organisatie zijde, desnoods tot uitbrmiding 
van de staking over geheel Nederland te moeten besluiten, als 
deze maatregel niet ingetrokken of herzien werd. 

Door de directie van de veiling is aan de aanvoerders van 
groenten en fruit, zijnde meest zelfstandige telers, bericht 
gezonden, geen groenten en fruit naar de veiling te zenden, 
doch deze vast te houden tot de staking beëindigd was. 

Het geheel heeft een zeer ordelijk verloop en er wordt 
geen betie-campagne gevoerd. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

(. Groningen 6 Februari 1947.
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Als reactie op de maaDregelen afgekondigd 
door de Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening, inzake de schorsing der erkenningsreg�le
menten voor de groente�handel en de veilplicht voor 
telers, werd er op Donderdag 13 Februari 1947 om 17 
uur, door de Bonden voor Handelaren in Groenten en 
Fruit een vergadering belegd in het café 11De BEURS" 
te Groningen. De vergadering was niet aangekondigd 
in de dagbladen en belanghebbenden waren persoonlijk 
uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Aan de pers 
was de toegang tot de zaal ontzegd. 

Aanwezig waren ongeveer 250 personen, allen 
handelaren, groothandelaren en commissionairs in groen
ten en fruit, waaronder zeer velen uit de provincie 

Groningen. 
- Voorzitter F, AARTS, opende de vergadering

met een kort openingswoord, waarbij hij er op wees,
dat er plaatselijk geen maatregelen meer genomen kon
den worden, aangezien er o� Vrijdag 7 Februari 1947
te 's-Gravenhage een Comiteffan Avtie was opgericht,
dat richtlijnen zou geven, -hoe de strijd verder gevoerd
zal moeten worden. Hij zeide verder, a_at de midd.enstand
het 11hoofd van jut" moet zijn om de noden waarin het KB:

Nederlandse volk verkeert op te vangen. Daarom is het 
nodig deze staking voort te zetten. Wat er echter ook 
gebeurt, nooit mag men het idee krijgen, dat hier 
revolutionnairen aan het werk zijn. De strijd zal wor-

1 den voortgezet, maar op een rustige, legale manier. 
Daarna voerde zekere G, de VRIES, wonende 

Westersingel 3 te Groningen, het woord. Deze las de 
verklaring van Minister MANSHOLT voor en deelde mede, 
dat hierop geen enkele sanctie van de zijde van de 
groentehandelaren mogelijk is. Hij zàide voorts,dat 
de te nemen maatregelen, onder geen beding een re
volutionnair karakter mogem dragen. Hoewel vele betrok 
kenen hiervoor wel zullen voelen, sprak hij zich uit, 
tegen winkelsluiting. 

Vervolgens werden de maatregelen besproken, 
die genoman zullen worden. Be sloten werd, de handel 
in verse groenten niet weer ter hand te nemen, terwijl 
ook aangekondigd werd, dat de levering van groenten 
aan instellingen, zoals ziekenhuizen e.d. zal worden 
stopgezet. Indien er echter patienten zullen zijn, 
die speciale producten behoeven, zal hier in worde� 
voorzien. Aangezien momenteel een ieder is toegestaan 
de handel in groenten ter hand te nemen, werd een 
werkcomité opgericht, bestaande uit een 7-tàl personen 
die betrokkenen eventueel door overreding zal trach
ten te weerhouden, de handel voort te zetten. Ten 
einde, met betrekking daarop, een spoedige berichtge
ving te waarborgen, werden in verschillende delen 
der gemeente en provincie Groningen mensen benoemd die het werkcomité zullen inlichten over de oventu;ele
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verkoop van groenten. Voorts werd medegedeeld, dat 
op de medewerking van de telers werd gerekend. 

Ten omstreeks 18.30 werd de vergadering ge
slotem. Zij had een ordelijk verloop. 

Na iiloop werd de pers door de bestuursleden 
der bonden ontvangen,voor het verkrijgen van nadere 
inlichtingen.----------------------------------------
-----------------------------------------------------

� ____________________________________________________ J 

G RON INGEN, 14 Februari 1947. 
l 
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Conflict bij de 
,,Holland" 

.äMSTERDAl\l, 8 Juni. - Het 
personeel van de meelfabrieken 
"Holland" en "Ceres" Is vanmiddag 
een 24-uursstaldng begonnen met 
het doel een uitkering te krijgèn 
van vier weken extra. loon voor 
grotere prestatie. De staking is 
gerlcl1t tegen de loonstop der rege
ring, dle'T volgens de E,V,O., dle 
de staking heeft geproclameerd, 
liet bereiken van een redelijk 
levenspejl verhln<lert, 

De directie van de "Holland" 
heeft meegedeeld, dat het College 

1 Vll,n Rijksbermddelaars zijn goed-
tl Keuring heeft onthouden aan het

voornemen ván de directie om een 
week extra loon aan de arbeider8 
uit te betalen. Aan de èisen, dle 
èie E.V.C. heeft gesteld inzake het 
confllct bij de "Sleutel'' in Leiden, 
zou het CoJlege echter tegemoet 
zijn gekomen, waardoor in vak• 
verenigingskr'.ngen enige verwar
ring Is ontstaan. Het gevolg was 
o.a., dat de bij andere organisaties 
aapgesloten arbeiders (30% van 
het personeel) eveneens net sta
kingsparool van de E.V.C. hebben 
opgevolgd. 

Inmiddels la aan de directie te 
kennen gegeven, dat, zolang aan 
de gestelde, els met is voldaan, elite 
week een -0ag zal worden gestaald 
en nog verdere eisen zullen volgen. 

PERSARCHIEF B 
1�. 

p 

Bijgaand courantenknipsel 
uit II i'�I. hK l!lflfl_r � " op te 

1,( .. ,,.,,,,, leggen bij het daarop vermelde 
OD�no.: � lbf 

.A.an J\CD. 1 2 JLlU 1�47 
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Met betrekking tot het in Amsterdam plaatd\! ad hebbende 
bakkersconf'lict wordt bericht, dat er op een totaal van 
206} arbeiders in totaal 404 bedrijven, werd ge staakt door:

25,5 man in 37 bedrijven. 

Er waren 1808 werkwilligen in 367 bedrijven. 

De firma CAREIS, die aanvankelijk het bedrijf had stilgelegd 
met aanzegging van ontslag aan de stakers, heeft deze maat
regel ingetrokken; het bedrijf draait n� weer. 

Bij de Roggebroodfabriek FUNKE, alhier, wordt nog gestaakt 
met 9 man. 

VERZONDEN AAN: Hfd. c.v.n., Haag. 

... 
' . 
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STADSNIEUWS 
Ik, ondergetekende, HARU SWIERENGA, agent 

l Tan Politie te Winschoten, teTene onbezoldigd Rijks-
• HET CONFLICT IN HET veldw�chter, heb de eer u, naa.r aanlèding Tan miJn 

BAKKERSBEDRIJF rapport, d.d. 22�9�1947, betreffende de bakkergezel-
Glsteravon<! ztïn in .het Clubgebouw in lensta.king te Winschoten het Tolgende te ra.pportere-na de
·

· F,eseman Viëtorstraat de bak- ' 
ker Uen bijeen gekomen om te be-
sp . v welke be�lissing ze dienden. te l. ltNada.t op Vrijdag, 3 October 1947, de bak.lrersge-
netnen naar aanleidmg van de weige1:ing • ll t · 1 van een deel van de patroons om de t-f ze en e Winschoten, onder voorz tterechap van de
vacantie-toeslag uit te keren.� Zoals Hoofdbestuurder Tan de Bakkersge2ellenbond SOHRADER 
m@ weet heett de regering toestem- i t G i hadd d d ij Z t d mihg verleend deze uitkering te doen, U ron ngen, en Terga er , Z n Op a er ag, 
zonder dat-daarvoor een verplichting is 4 October 194'1 een v.iertal ba.kkergezellen, werkzaam 
opgelegd. De gezellen evenwel wax·en biJ twee bakkerspatroone te Winschoten, niet aan het 
van oordeel, dat hier een morele plicnt 
op.de patroons drukte. Bij de bespre- werk gegaan. Genoemde vergadering werd door 12 gez-el-
k!ngen welke werden gehouden, bleek" len bijgewoond. 
dat de patroons hier ter stede zich met Een .kachtJ· e van é:n der bakkers, die norma.al ui\zondel"ing van een drietal bereid had-
i:len vet-klaard de vacantie•toeslag te doorwerkte, ie door de stak.ers bedreigd, dat hiJ in 
be::

n

�oord wElrd gevoerd door de heer het kanaal zou worden gegooid ale hij doorwerkte. 
schrader uit Groningen, die ook .bij In Terband hiermede is extra toe�icht door de politie 
vxoegere p�prekingen met de patroons uitgeoefend, waarna het bij een bedreiging is gebl&-
als vertegenwoordiger van de Gezellen� 
bond opuad. Deze deelde mede, dat 
aa.n het personeel van de drie bewuste 
bedrljven �erd geadviseerd het werk 
neer te leggen in geval de betreffende 
patroons bij hun weigering bleven. . De 
Gezellenbond zal aan de stakende leden 
90 • .Avan het loon en 75 % van de 
k&Ïl9>eslag uitkeren. 

°Bl.1 de patroons die zich bereid hebben 
verklaard de toeslag te betalen of 
alreeds tot uitkering overgingen, zal uit 
de aard der zaak niet werden gestaakt. 

Naar wij vanmorgen vememen, is blj 
slechtll één bakket het personeel niet 
aan het werk �egaan. 

'-?'r -
""----

AAN; 

ven. 
Op l4a.andag, 6 Oetober 1947 is het werk door alle 

sta.kers he rTa.t. 

�- -t\ls stakingsleider trad b1J deze staking opa 
�,�EREND THOMAS MINNENGA, geboren 14 Augustus 1905 te 

TietJersteradeel, Tan beroep broodbakker, wonande 
te Winschoten, Noorderplein no. 8. Naar mij ie ge

. bleken iB Minnanga aangesloten biJ het N.v.v •• 
De staking had verder een rustig verloop�. 
Aldus naar waarheid opgemaakt dit rapport te

Winschoten, op 8 October 1947. 

De agent Tan Politie, 
• 

.�" 

.. 

de Heer Inspecteur van Politie 
te 

WINSCHOT.EN. 
z.o.z.



.Ter kenni�neming doorgezonden aana 

de Heer Procureur-Generaal, Fung. Directeur van Politie te Leeuwarden;

de Heer Hoofd van de Centrale-Veiligheidsdienst te •s-Gravenhage. 

DB SCBIPPIBSSTAKINO 
BEB·INDIOD 

· , Jn � VJii• .te Sta4�àa).
g4!h9µdett· vergad81'.ln,: WG s'ohippers
!3n fabrlkantei\, wt de aal'dappel
meeqndustrfe bleek. dat de �ta,an
de geschllpunten nlet zo groot wä-,
ren als aanvankelijk werd :verouder.
steld. :Na. een mtvoertge bespreking
werd tot dlreçte opheffing van de'!
st.a.kinR: der schippers beslot.en èD ·
wel voor alle :fabrieken. Enkele ·
kleine geschilpunten zullen nog
nader worden bekeken maar deze
z.ijp. niet van dien aard da.t nteuwe1 moeilijkheden zijn te verwachten. 

. ; 

Winschoten, 8 October 1947. 

De Inspecteur van Politie, 

S.P.M.GOOL.

[ 

•
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• 

• 
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Naar aanleiding van een op 18 October 1947 uitgebroken 
staking onder het personeel van P.Degenkamp•s brood- en banket
bakkerij, Sa.cob Loisstraat 19 te Rotterdam, wordt het volgende 
Gericht. 

Het conflict betrof 8 bakkersgezellen en is ontstaan, door
dat Degenka.mp weigerde de inliet bakkersbedrijf overeengekomen 
vacantietoeslag a.a.n het personeel te betalen. 

Over deze kwestie is door afgevaardigden van de verschil• 
lende bonden herhaaldeli jk geconfereetd, doch Degenkamp stelde 
zich op het standpunt dat hij niet in sta.at was deze toeslag uit 
te betalen. 

Na.dat 3 dagen tevoren aan Degenkamp was kennis g·egev en, 
dat bij niet inwilligen van deze eis, tot staking zou worden over
gegaan, werd zij op Zaterdagmorgen J.1. een feit. ·Zi j werd door de 

Algemene-, de Christelijke- en de :Rooms Katholieke Bond gesteund. 
Op Maandag 20 October 1947 zijn de gezellen in de namiddag 

weer aan het werk gegaan, nadat was overeengekomen, dat Degenkamp 
a.s. Zaterdag de helft en de daarop volgende week de andere helft
van de vacantietoeslag alsnog z�l uitbetalen.

Ongeregeldheden de,den zich niet voor. 

Verzonden e.ans Hoofd Centrale Vei ligheidsdienst, Javaetraat 68 te 
's-Gravenhage. 
Pro cureur-Generaal bij het Gerechtshof, fgd. Di
recteur van Poli tie te •s-Gravenhage. 
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.100.1.: e i::�_(:tl,.; v · de :; .... ...:lf:;.i.0ri...:J:.. �01-; .:.J..w.J, ._l ii )I·� w::o 
1.,,.._, o i ...,1 tJc·;..00ur .� . • te :ivl1/; 0:...1 -ve::c u. t:.lX'in , "'';......l �·rornJi �d, 
l:,i.e. t;'ö 1·:- '.lUr in ... ras1:. .Jülsl.:y �ou pla&ts vlnc..en. -i;t .:Jt.l:
t.on • .1 7" 1 ::..e,.,s i' �·n·ic _ (;.'.!:d 1.::::t;._� .. iodi.;a hi��î t1., v: .rsch"j.t1en. 

JJe bcaoelin.., 3(..r-; :iet , 'l: :onoel b ... �:-.1<J ·:;e w .. .:;:l:!1 met de in-
1 ... ou<l v n ouau 'cii;'-'ancie circuldJ.'e e:t v,�.rJ.3r 01 ·ien 1.011] lillG 
r"0J�dd.i:i..; t" aoen v ..... t &1:>.a D�; ;..!.uit vw:.: de J.ü rl:ic:r Vé.O �a

bo1.fü, .1c.1 ... u·bJ .:.�; o•_J ..... a.lct, �ti:t, ...i.J1.t.l:!.-.c. het_ r..30·,eel Liet 
.'.>!...,r':)i_: iS hJ t er:: Gç;: .i.�I'V�t"i:ïeU 01) c� V'00:,:\.:1dr08.l.L 7 i•1; rje 
cl.:::culc,.ire v-�i.�.b'ld, è·� .• ..:,..i"rillë" D ,J.t;::i.:·�r_}.,:i.e.1 zal ll,)u-11 Olû 
dit- ::;esta.:,-neerae ..>.h ... :r'�î v7e:1;;:t.' o ,; ...... '1G t;e brJ1:,en • 

•• J.I de O_' rei_-'", •;o-t; bij r0: i · wera sl<3chüB ::oo�· " , ,1.•su,1en
c;,- .rol 12 _;�ven.

(JI c J

l,wb;.i.J ,eer �dL.l Ç ..,.l; éilld..tl'1 ,.,1,C..cJ.:Î:i () vl:J '::.urie'i;: .illcmd 111..J. 
si;il. In i:..cze .'>�.d0c.0 i"' dv It.,�LY00 .... ·, J.,1i.1.1[ 1oof'o:,D.�5lic 
t�11 ·..:ost.ë:; v ).)..1 � • 1L; ·riroo:r:r�uen ::..:..ncL ..,ri.our;:.en. ::Je voor-
rci.<.0 J.. �; .,l! U ;. . ,-0"'� .lI ·jot; (,(;;..) 1> ... il, ( .'t:i u belf::, m" c.le 
oorlo J ... j .iI\Jl , r, '-'t :.i::'0:.&011(.er-ilJE ïT,JJ.1 :..:: h.0.t*_,•�r 1l1'c:?r, 11ie-c 
:1i>0bu l bv :.:ei •,j;. .JC OOJ.:;_;,.li..L. V • .ll d e�.c.� ,.,ortJ t.,. -

1;:0ui.Jc: to� c,téJ.J.u 
i 1 0e:..e t;,Jn i1 u'-' u, �5 ..... ·�_: -'i:;us -<.>..ll de "IToll.:....ild'' 1i..L1,._;ebI'O
kvn "'t:,Jr-j l)!,. I': .2"�) �'Cï0J,c, 6e1'o��' ..,e, .;ZG 1 0 > Q\3 .)füf'-..!:'<.J.Ut JUOI'
JuLJl...i.lciJ ve""l (Jes-c dt ,.kin,;, die in ....;t?e_ c 1.kü o zicb:t ·!i.:! 
:t: icht.ïifUcJ..:..'' i,.;uu is. A;ze :::; t;J:in ,o.:-.:·Ct .oo�· u e VV<.!I'll�icl ".u.'._;e
h: ,tu.·a, J1.:; .c."",( VciJ.l /j:c-:::utré>.len h,!Cft .)'tfe 1-ens ..> ,enl'�k v..m 
lli:.:l.J..' � • .Lc1;.,U·iL_;:J ,_,oen ".)2. J.:Cll Gll a-e J_l!r·:.i.jf'3unie h.1:.!-Jft J 1t1· .... <.:ht 
• Yan .Je on;j !.i..-;th.Jü1 v,J.1 ..1: Louui:a._, te OVé::t··t tigal.. • ,t is
i o:llle..,. v--ol.._ ocn"�e bd.cttd, d ..... t de Jiréctie ::.,;;eec..s b"n·eià is 
ov0r c.-.:r·01.;ic"ovoor.·;r""t.1.L'äe.ri. ov0rlAt,; te _>l..)t_,ó!.l 1 ..,.t <:1c 6aa:r..-voo:L' 
i.J.U.l.iue ,e.ücL1 o.,:\s..._ms2tics. [Gt n o..rt U <.luid clij:c ,,.,i ju, da "ö de 
Di ... \,.c·;;ie ocllt,::.r .-1i1tl!1t;x· �c:1. ._.oor e� 1 st�.:i:ne 1..., deze ·t;ot 
ü.:. rllli[...illt; v �1 vu·l.....nf.."':lli ,:,,J 1...,.·;;en d� ii.1...;.ea. :�t ü, r.:-� 
b .. kend, c.1ct 1 ...::..J1:\.1 .... ::cn oneer U ovl,;:..·t·.ü0d ,., jn V3!! cle a).osolute 
Oll._;e1i o·ti veordhcid V=ll o e�e f.:. tcJ:::i.u.(;. ;;-t :;,., � �r:..i..û..; wee.r t..JE 
h.at ,ei·!( äll.Jn ua,.Ln; m.&ar a�t � � ;.J.e t; ,et;,,.,:u hoe ze !let ... l"lll 
lI!OE:;ten .. )al:.:"cen. f..; hvbuen l :J.:J.0 t:ewacr ... :l:i, in h.:Jt vex t..:·ouwen, 

a!:i het ...,f.::Z-O...iJe i.r.....,ici:J:t baar.. �vu ".Jre:.::en • .Je zo ::-trd:s ;0-
tiC·.uts-t;0 vooI·1x,uds_1u� i tie r �dL:, :1e·t o 1vcra:n.:tr�,oor<1 no , ::.o.11._;e:t' 
te ; �chtc.1 !..,,,-t; het; · r�Jwr iü bt)..;r .,f s t�llon van o e f'ab:r.·i�::. 
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liet i •• U1ictt.n:i� v21 :Ü3.nc1}orr.,, Vi cBrlJ "'1 y'o .... d•wlvoorzie
nir...g :ieei'"G ons 1ecle ·edeE;J.c1, ae.t, we.1:1neur ÖL __ ,roductie ::,j 
da 1 ·olléJJ1d· 1 niut }..,Ct.r .·.._HJ .... ûLL 10:i:ut h.;I'V t, e '1e..._.erini.:: 
·(;:i:wod..:;c.al-t is � ·1et b0l�:as v� \.Ie vo::,dselvooI·zienine; 

V'..!.:.1 ht.di .;( 0rl,üd.:;;e vol">: ill �e ..,I' �� en • ..;oor u e .eE..;aring 
z&lf �ullt:.L aun m· .1:.d:ï�c� �len • or.Jeu ,:_;1;..!Wt1e11 om c:.e ,,.,:0J.li::.11d· 1 

'\Teer in bcc.ri,i:f t;e st-ellen. JT• üe bes_ r8'·i 1�en, welke de 
L �-=cs·l;e T;e':..,2 vot:..t·c. ._a:1n, is oudub'bal.,;ir.:. u..; ·-on...J.'l ·n:..st 
te ..,t .c..n c.1.t 1 ... ûe 0Y ,.1ric. '3 · de .Jt:Lch·lïint; vcûl de .... r1)eid 
net <1e ...,;i füc·d ... van - L.�; .... ..:..�:;.:.., ë:a:t zola113 de�e .3-lïaki:ur; 
l,unr·t, c0011 cl.el \rerl.......1..,;0n kic..'1 ,orden inge.Iilltga . .Jerst 
H.....c.t.cer hst; ,erk b � {]..) 11 Ioll_na lf \Meï- is hlJrvat, zullen 
:::..c::.nG�; or·._;u.n.isato:ds che weG ::0nbaar _:;emaeJ.cte wens en, do or 
de .ui:i::·ectie en het 0ollege Yb.n l::ijk:::,bemiudelaars in b0han
d c.lillf5 !O ra en 0 0 .. !0lût:ll. 
0.) v,�rzo :l v .. _ de t;ichting vu.n. àe -�rbeid en in overl e:., uet 
de i_;,.;noerade Ve.rO .... \.):: .. :nisaties hebben \'":Jij besloten àe cele_;en
J.l..1ir1 te (;even het 10rlc te he:evatten. De directie \"lenst een 
.;oeûe vcrstandh<irnding met het _)ei·soneel. ::en vr·uchtbare 
S:..U:i.enverkin; i� echter alleen rnor;,üijk L.1àien het bedrijf 
verlost v,ordt van die stakinssment.tliteit, <He zich sinds 
het einde van ae oorlog nu reeds voor ae vierde maal àe
ronstreert. 
In eun vi tctal bec1rijf als het onze behoort rust te heersen • 
.Jeze rust Hordt telkens weer v�rstoo:!'d àoor ee21 \:leine 
groep, die bl'Jk gee:ft vo.n onvoldoende besef van de _Jlru:�ts, 
aie een meelf'a.briel: inneemt in de voedselvoorziening. 
�i�t is onze plicht èit voor de toe:rnms·I:; te rermijden • .Jaa.1.'
om stellen w·j ieder van Li in de i.;ele.;eniLid het werk te 
hc�·ve.tten, rue·t uitzo1 -L1.'ing vm de fabriJl;:._,""rbeiders: 
1. J:iL1"1crs, 2. ;_..,l':<:lin._;, 3. 1.roon, LJ . .. 112.11 v1selaer, 5._iis;
6. Vau der V1ven, 7. Ti .... rsma en 8. " .. itz. 
U :.::unt U dç,.w:·to� oeljen v.:u1v.i' heden drie uur b j de ,Jer
Joneelschef', die u o_mieuu in dL:r: . .,t z&..l nern.m. Ik geef 
U in er;3,sti,;.;e over�m3i,ng iJ o_) U\'.' houding te bezinnen. U 
·-unt eI· vun ve1:zeJ-.Jrj ;;1jn, dat' J1::. f ...;.01."'i .... .':.: l,t;;.-t .,_.1.·aaien, 
�ot Lof zonder U. 

De :per::,on..J..i.:.. vm de :.; _0 �· C::e m·beiders, die :1..llen lià 
• ,:;o, ;;;..1. v,.;n .:,.·.r. J. als J._ •• ,,ouden sijn, zijn <1h, volg·t;: 

f' J ::... rer�dP �·r::it�Rd, ..:-1.J) .... ·dL ·te .t:.l!ldterr.. ..... , 21l· ,.c.aL't 1900� 
1-v, ... 1 "' ..;r,_r-L rlîi-an • u.rinu1 J.\..J ?.u. �LL"G, ;i;.'Jor,m te .IX. 5t .... 1:c.c..rr: 2v 

J C.,ct;obo:r 1G9L� 1 l'i 1 3. ::s'rancisc:.is Z::.Uvr1, ;eborer. te ... üstarduu., 7 Juli 1902 
Îf.,\'i, \J1.�. ,.ille11 .:?.::t::êe::-ik vun Lnselder, uebo1:e11 te .,11.st:::rc!, ... .r:1, 23 

e 
� .. _a:r:t lû96, 

1� 1"1 \r 5. Joh;.Umes _ t;:rm, _.Id, _a'iJor-�n te .J.;.,o:llC..c.!.i,1, 2.., -�u.gustus 
� 1901 

\1, NV 5 ... ..:1toon v:s...i.1 .:er 7 ��f, �e°'..JoI·en te .ilist _ -.aam, 15 :>Jcember 
1899 

lti� 'I I.J7. G�:,:ri'G VI�Rfä.l/. ... , _suor0n te -�J.;era ..... , �2 ... ai 1910, en 
/tN I 

lv8. _,.'.!:",.10lcl .• JI�Z, �-JOl.'3:U �G ".!113te1:'d..;.m, 1'.. .. J....11Lt...ri 1902, 
::llen onen,..e "Gt.:: • .J.J18 tcrdain.. 

-1J.�01rDJÎJ.4j!_�T• �lfd. J o l.�., fctS.C•
B.1 ...... ........ sa . 
.l:'. g. .�scl • 
n. ,J. �.sa.
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In een vergadering van personeel van de G.E.B., geor

ganiseerd in de afdeling Overheid van de C.P.N., ge

houden op Vrijdagavond, 14 dezer, werd gezegd, dat, 

in verband met de stakingen bij de meelfabrieken 

HOLLAND EN CERES, op Maandag 17 en Dinsdag 18 dezer 

van de zijde der overheids- en andere bedrijven, bij 

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam een reso

lutie zal worden ingediend. 

Bij onbevredigend resultaat zal men trachten het per

soneel dier bedrijven tot staking aan te zetten. 

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

Verzonden aan: CVD Haag 
BM Asd 
Asd HC 

F .4-. 
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Nr.I.D.9717 - '47. 

VERSLAG van een vergadering gehouden op 21 November 
1947 in de Diamantbeurs te .Amsterdam en belegd 
door de stakingsleiding der meel:fabrieken "HOLLAND" 
en "CERES". 

VJ e-Jt:ovërz1cht 0 

Fa1:,,}I datu.111. 

De vergadering, die belegd was ten. einde aan de .Amsterdamse aJ:1-
beiders verslag uit te brengen van llet aru.tstaailL en verloop d-er 
staking. en het weerleggen. van verschillende iDJ.gebrachte beschul -
digin.gen,werd door circa 2000 personen bezocht,waaronder zich 
een 100 tal vrouwen bevondeilll.Personen in militaire unifo:rm wev
den niet opgemerkt.De zaal was niet versierd4spandoeken waren niet 
aangebracht. Bij de ingang werd gecolporteerd met "socialisme van 
Ol1derop" terwijl oude nummers van de "Tribune n verspreid werden. • 

i<Nv • Te 20.15 uur opende J.A.v.d.BRrNK,lid van. de stakingsleiding, 
'de vergadering met een kort woord waarin hij alle aanwezigen 

welkom heette.Hij las een in.gekom..en s;ymphatieschrijven. van een 
Christelijk georganiseerd typograaf voor en verklaarde dat de 
stakini.gsleidin� talloze symphatiebetuigingen had ontvangen. 

\ � " 1 Hiema werd het woord verleen.d aan J.LINDGBEEl':if, voorzitter van:
' � de stakimgsleidin.g,volgens eigen veÏklaring geen. communist,mr:wel. 

lid van de E. V. c.

• 

$Preker begon met te veiklaren dat de toestamd in. de meelfabriek 
"Roll and" reeds in. het begin van dit jaar onhoudbaar dreigde te 
worden.De lon_en,n.eergelegd in het C.A" O.werden strikt gehandhaafd. 
en enige toeslag in welke VOilil ook,werd niet verleend.De directie 
beriep zich hierbij op de door de regering voorgeschreven loon
stop. Talloze pogingen van de zijde van de fabriekske:rn om. met 
de directie te collifereren over verbetering van de arbeidsvoor
waarden en verbetering van de positie van het personeel, faalden 
door d.e weigering van de directie om overleg met het personeel 
te plegen" 
Op 24 Augustus 1947 werd door de fabriekskem. wederom een drin
gerud onderhoud met de directie aangevraagd, welk onderhoud op 26 
Augustus 1947 zou moeten plaats vinde:a..()p 26 Augustus 1947 wacht
te de fabriekskem 3 kwartier steeds argumenterend met de bedrijf 
leider die de m.ensen reeds had medegedeeld dat de directie niet 
bereili was een onderooud toe te staan. Toen na verloop van die 
tijd bleek dat enig overleg met de directie niet mogeli:gk was, 
werd,in overleg met de rest van het personeel,unan.iem besloten 
het werk neer te leggen. 
Spreker ontkende dat m..en de fabriek als kwajongens verlaten had 
en beweerde dat de molens behoorlitjk: waren leeggemaltem, ofschoon 
niet schoongemaakt.Later had men nog twee arbeiders ter beschik
kiillg gesteld toen een hoeveelheid graan. door d& Akkerbouwcentrale 
werd weggehaald.Ook keerde spreker zich tegen de beschuldiging 
dat door de staking 6500 balen mee_i bedorven warem en bewee.rde 
dat dit meel reeds bedorven was,v�er de staking begon. 
a;>reker deed hiema verslag van zijn onderhoud met de Burgemees
ter, waarin hij de noden van het personeel Dmr niaar voren had 
gebrac ht.De Burgemeester had toegezegd ook de. directie van de 
fabriek te horen en daarna weder een onderhoud met de stakings
leiding te hebben.Het onderhoud met de directie heeft plaats ge
von.deru en daama is de stakingsleiding wedervdoor de Burgemeeste 
ontvangen.Bij deze tweede conferentie brac ht de tiurgemeester 
een aantal voorstellen van de dire ctie ter kennis van het sta
kingscomi te dat, volgens spreker, geneigd was om op deze voorstell1
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in te gaan. Tijdens de bespreking met de Burgemeester kwam er even
wel een telefonisehe mededeling van de directie waarbij zij al haa 
kort te voren gedane voorstellen weder herriep • 
.qpreker keerde zich hierna tegen de samenwerkende organisati.es die 
naar zijn menigg de oorzaak waren van het feit dat het conflict 
nog niet tot een oplossing was gekomen" Zij waren de slechte raad
gevers van de directie en zij alleen waren de oorzaak dat de sta
king nu reeds 13 weken duurde" De directie zou, volgens spreker, 
wel bereid zijn om te onderhandelen, doch de Uniebonden en de 
Stichting van de Arbeid verllinde rden dit" 
Op het ogenblik was de toestand zo dat het personeel weder op 
dezelfde voorwaarden i.n dienst kon.komen onder toezegging dat fte 
nieuwe C.A.O.die 1 December 1947 in we:rking treedt,verschillende 
verbeteringen zou bevatten..Jnaar ..... dan. zouden acht man van het 
personeel ontslagen word.en.. En dit zullen de arbeiders van de bei
de fabrieken nooit aannemen. 
Spreker deed ten slotte een beroep op de aanwezige arbeiders om 
aan de stakers hun. finantiele en morele steun te verlenen" 

De j;Jleede spreker was de secretaris van de stakingsleiding,w.Lens 
naam onbekend gebleven is. 
Ook deze spreker gaf weer een overzicht van het ontstaan en veD
loop van de staking en deed een felle aanval op de radiorede van 
Van der L.ENDE,die hij een schandaal noemde9 en een voorbeeld van. 
leugenaëhtige voorlichting. 
Volgens v.d.L.was de meelvoorziening van .Amsterdam in. gevaar en. 
dit gevaar werd veroorzaakt door de staking aan de beide meelfa
brieken waarvoor een stel communisten en. desperado's veran.twoo.D
delijk we.ren. Spreker ontkende dit heftig"Niet de arbeiders maar 
de directie en de Uniebonden waren de oorzaak van de slechte meel
voorziening. De stakingsleiding bestond niet uit comnmnisten en 
desperado's maar uit fa.Tttsoenlijke arbeiders die opkwam.en voor 
hun. belangen.Spreker,was evenmin als de voorzitter,commnnist. 
Spreker was ook reeds vele jaren lid van het N" V. V. en had in die 
organisatie zijn we:rk gedaan.Evenals de voorzitter die, voor hij 
lid werd van de E. v. c., 27 jaar lid geweest was van. het N. v. v.

Dat de thans we:rkende studenten en .P atien.ten van een gesticht 
voor imbecielen. kans zouden zien om 180 ton. per dag te produceren.. 
zoals v.d.L.beweerd. had,was,volgens spreker,een onmogelijkheid. 
Dat de weikwilligen door de stakers werd.en lastig gevallen,zoals 
v. d.L. beweerd heeft, werd door spreker omtkend.Maar het was, volgen
hem,logisch, dat deze redders van de meel voorziening van Amsm rd.am.
na afloop van hun dagelijkse we:rkzaamheden een. ovatie kregen van
de stakingsleiding en de buurtbewon.ers"Dat hadden. zijn.toch wel
verdiend. Op de cri tiek van v. d.L. over l;let rondgaan. door de staker
met lijsten enbussen. had spreker maar i� antwoord: "Doe dan de
stakingskassen. opem! "
Ook deze spreker wekte de aanwezigen op tot finantiele en morele
steun..

.Als derde spreker trad op BerEnd BLac:ZIJL, algemeen voorzitter v 
de :;-;;. V. c. 
"Er zijDc twee ma.nieren, "zo begon spreker, "om een conflict als da 
van de meelfabrieken ''Holland" en"Ceres" te ben.aderen en tot een 
oplossing te brengen.Etn. manier i.s om dat te doen zoals de Unie
bonden dit doen. door te heulen met de di.rectie en de Ri.jksbemi<i
delaars en de stakers alle steun te ontzeggen.waarbij men dan de 
andere arbeiders kan adviseren. om ook persoonlijk dea.trijd van. 
hun medearbeiders niet te steun.en"Dan kan men., zoals in Rotterd 
gebeurd is,een manifest uitgeven aan de ingezetenen en daarin. 
de mensen aanraden. om de stakers vooral geen enkele steun te ve 
lenen "opdat de stakers zo spoedig mogelijk weer hun gezonde ve 
stand te.rug krijgen." 
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Dit laatste is nog erg netjes gezegd.Maar bedoeld wordt:Zorg 
zij zo spoedig mogelijk honger krijgen,dat hun kinderen gaan. 
builen om brood en. dat hun vrouwen.,uit wanhoop,hun smeken. om 
weer naar het weik terug te kereill. 
Een andere manier is om de stakers te steunen in hun strijd en. 
de kracht van de organisatie te zetten achter hun streven tot 
lotsverbetering." 
En nu wilde spreker meteen een sprookje uit de wereld helpen 
door te vel'.klaren dat deze staking niet plaats vin.dt on.der lei
ding van de E.v.c.en dat de stakingsleiding niet door de E.v.c. 
gebruikt wo.rdt om zodoende een succes te boeken. 
Deze staking wordt geleid door de door de stakers zelf gekozen 
leiders en zal door deze leiders tot het einde toe geleid wor
den.Maar toen de leidin.g bij de E. V. C.kwam om haar hulp in te 
roepen., toen heeft de E" V. C.haar gehele apparaat ter beschikkirug 
van de stakers gesteld. Dus niet de E. v. c. gebruikt de stakings
leiding,maar deze gebruikt de E. v. c. 
Spreker ging vervolgèns in op het feit dat er sociale onrust 
heerst en ontkende dat deze on..ru.st veroorzaakt wordt door de 
arbeiders of groepen van arbeiders.Deze on.:ru.st wordt veroor
zaakt door die machten. die tegen de arbeidersbelangen. ingaan,
maar die niet zullen slagen omdat de arbei.ders zich hoe langer 
hoe meer zullen gaan veren:igeill. Deze staking noemde spreker eem 
voorbeeld daarvan.Hier was niet alleen. een fusie tussen E.v.c� 
enN.v.v.tot stand gekomen. maar een fusie tussen_ E.V.C.,N.V.V. 
en Confessionele arbeiders. ''liet is nog maar klein.,maar het kal'.lL 
groter worden., Coen van der LENDE, "zo riep spreker uit. 
s_preker cri tiseerde hiem.a de houding van de bestuurders van. 
het N.V.V.,het c.N.V.en de K.A.B.,die hetzij in. kran.tenartike
len,hetzij vanrui t de veilige beslotenheid van. een stu.dio bun. 
bezwaren tegen deze stakimg n.aar voren brachten m.aar de moed 
mist�n. om deze bezwaren. voor het fron.t der arbeiders te brengen. 
op é�n. meter afstan.d Vall die arbeiders. 
S_preker deed ten slotte een krachtig beroep op de aanwezigen. 
om eensgezind te z�jn en hun. steun te verlenen aan. de stakers. 

De :boespraak van. BLCKZIJL,die,1qua redevoering en voordracht, 
zeer goed genoemd kan wordem,werd met luid en langdurig applaus 
beloond. 

Tenslotte werd nog het woord gevoerd door J. A.v. d. BRINKtlid vam
de stàcingsleidin.g elill. lid van de K.A. B. ( thanr geschi,�st. J 
Ook deze spreker gaf weder een overzicht van de staking waarbij 
hij vooral de houding van. de hoofdbestuurder van.. de K. A.B.,, 
A,, C. de BIDYll'.f, cri tiseerde" Deze zou, volgens spreker, op een. ver
gadering waar de Katholiek georganiiseerde stakers aanwezig wa
reru, geeischt hebbem dat deze arbeïders weder aan het weik gH:it
gingen. en. toen hij hierover door spreker werd aangevallen.,.ge
zegd hebben: "Dan. zal ik zo:rgen dat U geroyeerd wo:rdt en dat er 
mensen komen die het werk wêl zullen. uitvoeren." 
Aan het slot van zijn. toespraak wekte hij de aanwezigen nog
maals op hun steun te verlenen en dankte hij allen. voor bun 
komst,waarna de vergadering gesloten werd. 
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De vergadering, die te 22. 30 uur ui teenging,had een zeer kalm 
verloop.Bij de deur werd gecollecteerd voor de stakende arbei-
ders. 
Er werd geen enkele resolutie aan.genomen of ingediend,terwijl 
ook in het geheel niet tot een symphatiestaking werd opgewekt
De eveneens ui tgemodigde voorzitters van het N.V. V. ,het C.N. V. 
en de K.A.B.waren niet verscheruen. 

De cap aci tei t van de zaal kan. op circa 3000 p ersomen gesteld 
worden.. 

De vergadering was aangekomdigd door middel van strooibiljetten., 

Het ziet e:r met naar uit dat de stakers weder aan het we:r:k zul
len gaan. v66r hun eisen.. zijru ingewilligd. Vooral de gestelde eis 
van. uitsluiting van. 8 man, stuit op hevig verzet. 
Geld.Tuood schijnt er nog niet te zijn, want uit de toespraken kwam. 
duidelijk naar voren dat de stakingskas nog groot genoeg is en 
zo IUim van. geldmiddelen is voorzien dat men,staanide de vergade
rirug, de belofte deed, dat"Illa afloop Var.tl- de staking,het overschot 
ter beschikking gesteld zal worden van andere stakende groepen.
Ook het feit dat vooral de nadIUk gelegd werd op het verlenen 
van. morele steun wjst erop dat men aog niet krap zit. 

Verzon.den aan:Hoofd C.V.D.•s-Gravenhage� 
P. G. .Af!Lsterdéill. 
B.M. " 

H.c. " 

. ....., __ .._ ----------
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' 
Naar aanleiding van de inhoud van ,bi.Jgaand�pport van afdeling 15(bureau 
Linnaeustraat) , No. V 101 dd. 8 dezer, opgemaakt door de o�t !.!SL·P-Oli ti.e 
!!.• � e�het artikel in het dagblad "De Waarheid" van d-{é�R��i{
pagina l, onder de titel "De strijd in de meelfabrieken - Directie wil� 55 
arbeiders uitsluiten", waarin o.m. te lezen is ••••• 
"Arbeiders van de Dienst Publieke Werken, die van het Nassauplein naar 
"Schiphol vervoerd moeten worden, bemerkten dat dit vervoer geschiedde 
"door de transportonderneming Spijkers van de Overtoom 373, welke fil'llll 
"ook de onderkruipers voor de meelfabrieken vervoert. Zij eisten een a.ndere 
"vervoergelegenheid en hun actie had tot resultaat, dat zij thans door een 
"onbesmette �!rma van en naar het werk worden gebracht."••••••••••••••• 

is deserzijà� een onderzoek ingesteld, waarbij het volgende is gebleken. 

, � 1 llyiJV \ Op 25 November 1947 werd Joseph Henrious SPIJKERS , geboren 5 Februari 1890 
T\1 te Amsterdam, transport- en touringcarondernemer onder de naam "Cebuto", 

zaak drijvende en wonende overtoom 373, alhier,opgebeld door iemand, die 
zijn naam niet noemde en vroeg, of Spijkers voor een touringcar kon zorgen 
voor het venoer van een aantal heren vanaf de buitenkant van de stad Am
sterdam naar het Centrum. In geval van bevestigend antwoordt, zou die onbeken
de de verdere regeling persoonlijk komen bespreken. Nadat Spijkers de ge
wenste bevestiging had gegeven, zou op diezel�de datum een persoon bij 
Spijkers zijn gekomen, die zich voorstelde als Nering B8gel van de meelfa
briek "Ceres". Laatstgenoemie deelde Spijkers mede, dat het ging om het 
vervoer van een aantal chefs en bazen vanaf de rand van de stad Amsterdam 
naar de fabriek van "Ceres", die, nu het conflict was opgelost, voorbereiden
de werkzaamheden in de :fabriek moesten gaan verrichten, teneinde het bedrijf 
weer op gang te brengen. Bedoelde Nering B6gel overhandigde Spijkers tege
lijkertijd een lijst, vermeldende 18 namen en adressen van de op te halen 
personen. De regeling zou, aanvangende Woensdag, 26 November 1947, voormiddag 
7 uur vanaf het startpunt Betondorp, in gaan; des namiddags te 4.30 uur 
moesten die personen weer naar huis worden gebracht • 
.Aangezien Spijke:mdes avonds in de dagbladen las, dat het conflict inderdaad 
was opgeheven, was er voor hem dus geen bezwaar, te gaan rijden. 

Een paar dagen daarna meldden zich 2 onbeken<'Bpersonen bij Spijkers� die 
beweerden, van de "stakingsleiding" te zijn. Zij probeerden Spijkers te 
bewegen, niet meer te rijden, daar het conflict nog niet was opgelost. Zij 
beweerden verder, dat er noch een Uniebond, noch een E.v.c. achter de staking 
van de arbeiders stond en de staking van de arbeiders zelf uitging, doch 
gaven tegelijkertijd te kennen, dat er vermoedelijk wel een derde achter 
bun staking zat. Spijkers zou bedoelde personen toen hebben gevraagd, wat 
hij dan met het vervoer van de personen aan moest, die op de hem verstrekte 
lijst voorkwamen. Hierop hadden die personen van de stakingsleiding geant
woord, dat tegen het vervoer van chefs en bazen geen bezwaar bestond, aange
zien dezen niet staakten. 

Nog weer enige dagen later heeft Spijkers van zijn chauffeur wel vernomen, 
dat er des morgens aan het st•rtpunt meer personen in de wagen stapten dan 
aanvankelijk het geval 1.ails geweest en vermoedde Spijkers, dat dit personen 
uit de omgeving van Amsterdam waren, die zich op bedoeld punt verzamelden, 
teneinde tegelijk met de chefs en bazen naar de fabriek van "Ceres" te 
worden gebracht. Spijkers heeft hiertegen geen bezwaar gel!Bakt. 
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'Op 3 December 1947 kreeg Spijkers van de he�r Uoud, hoofdopzichter, chef van
K'f.J de Garage van de gemeente Amsterdam,dienstóoende op het terrein van de Stads-

reiniging,alhier, telefonisch de mededeling, dat de touringcar van Spijkers, 
welke iedere dag arbeiders van de gemeente Amsterdam heen en terug van het 
Nassauplein naar Schiphol brengt, die dag te 17 uur op Schiphol niet meer 
nodig was, aangezien deze "besmet" zou zijn verklaard. De heer Woud zou vol
gens Spijkers deze mededeling telefonisch van de "baas" van Schiphol hebben 
ontvangen en laatstbedoelde zou de boodschap van de wethouder van het Stadhuis 
van de gemeente Amsterdam hebben gekregen. Spijkers zou toen onmiddellijk het 
vervoer hebben doen geschieden door een collega, Van Egmond, tenèinde de 
arbeiders van Schiphol en het Gemeente-VervOBl'bedrijf niet de dupe te laten 
worden. 
Op dezelfde datum hooft Sp:il jkers toen de Heer Nering B6gel van "Ceres" telef'o
ni sch medegedeeld, het vervoer van de personen voor zijn fabriek niet meer te 
kunnen doen verrichten, daar Spijkers zijn bedrijf niet het nadeel van uit
sluiting van het vervoer ten behoeve van de gemeente Amsterdam, hetwelk Spijkers 
reeds gedurende ongeveer 25 jaar zou hebben, kon doen ondervinden terwille van 
het vervoer voor "Oeres''. 

Op 4 December 1947 zou de heer Nering BOgel, na een onderhoud te hebben gehad 
met de Burgemeester van Amsterdam, Spijkers telefonisch hebben doen weten, van 
de Burge�ester �e hebben vernomen, dat de wagen van Spijkers voor Schiphol 
toch overcompleet was. Volgens de heer Nering B�gel kon Spijkers dus voor 
në'eres" blijven doorrijden, doch bedankte Spijkers voor dit aanbod. 
Spijkers heeft het vermoeden, dat de Burgemeester met de wethouder Seogers in 
deze overleg heeft gepleegd en wethouder Seegers toen heeft gezegd, dat de 
wagen van Spijkers voor Schiphol niet meer nodi� was. 

Volgens Spijkers bleek het Gemeente-Vervoerbedrijf zijn wagen voor Schiphol 
echter wèl nodig te hebben. Spijkers pleegde overleg met de heer Woud,voornoend, 
het werk gewoon te laten doorgaan, doch het door een collega van Spijkers te 
laten verrichten. 

Op 4 December 1947 is Spijkers begonnen te trachten contact met de wethouder 
te krijgen. Aanvankelijk kreeg hij wethouder Polak aan de telefoon, die Spijkers 
echter naar wethouder Seegers als opdrachtgever voor het "besmet" verklaren 
van zijn wagen had verwezen. Inmiddels was Spijkers, naar zijn bewering, 
gebleken, dat de arbeiders van Schiphol geen enkele invloed hadden geoefend 
op het "besmet" verklaren van zijn wagen. 
Vrijdag, 5 December 1947 bleek wethouder Seegers niet aanwezig te zijn. 
Zaterdag, 6 December 1947 was Spijkers medegedeeld, dat wethouder Seegers tot 
nà 12 uur in conferentie was en niet gestoord kon worden. Toen Spijkers tegen 
12 uur opnieuw telefoneerde, werd hem medegedeeld, dat vrethouder Seegers 
juist vertrokken was. 
hiiandag, 8 dezer bleek wethouder Seegers naar het Trihuneal te zijn, naar 
Spijkers vermoedt, in verband met de behandeling ven de zaak tegen de ex
Burgemeester Vo11te. 
Heden, 9 December 1947, heeft Spijkers wethouder Seegers te omstreeks 9,30 uur 
telefonisch gesproken, waarbij Spijkers de gehele affaire heeft uitgelegd. 
Wethouder Seegers zou daarbij Spijkers hebben beloofd, de opdracht ten aanzien 

I
van het vervoer naar Schiphol te zullen

. 
herroepen en de verkeerde voorstelling 

van zaken in "De Waarheid" eveneens ongedaan te zullen ma.ken. Naar de mening 
van Spijkers wordt het publiek door dat bewuste artikel gesuggereerd, dat het 
Gemeentebestuur zich solidair met de stakers van de meelfabriek heeft verklaard, 
wat, naar de mening van Spijkers, toch zeker niet de bedoeling van het Gemeente
bestuur kan zijn. Spijkers wacht thans nadere berichten van wethoude� Seegers, 
cq. het Gemeente-Vervoerbedrijt, af. 

(§pi-;}k&rEr verklaart, geen door wethouder Seegers ondertekend schrijven van de 
heer Woud of wie ook te hebben ontvangen, zoals in het rapport van agent R.Mud

J is vermeld. Ook de z<*u van Spijkers, die met de politie van het bureau Linnee -
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('straat telefonisch heeft gesproken, ontkent te 
schrijven te hebben ontvangen; integendeel zou 
uitdrukkelijk hebben gezegd, geen dergelijk se 

hebben gezegd, een der�elijk 
hij juist tot tweemaal toe 

�eti'te hebben gekregen. 

� Wat de in het rapport van agent R genoemde VlaSJOO.n betreft, zou deze de 
werkwilligen voor de meeJ._ta.et'.iek "Holland" hebben eereden. Nadat kwaadwilligen 
zijn ruiten van d�wOJ1ing hadden ingegooid, zou hij, vermoedelijk nà Spijkers, 
het vervoe:r;.. d-er"arbeiders van de "Ceres" op zich hebben genomen. Voorzover 
beken�heeft Vlasma.n geen werk ten behoeve van de gemeente .Amsterdam.) 

� 
De heer�, vorenbedoeld, deelde rappoPt<rur desgevraagd mede, de opdracht 
tot uitschakeling van de wagen van Spijkers ten behoeve van het vervoer der 
gemeente-arbeiders van het Nassauplein naar Schiphol en terug, telefonisch 
te hebben gekregen van Ingenieur Meijer,"namens de wethouder� terwijl de heer 
Schenk, assistent van Ingenbur Neijer, later telefonisch zou hebben bevestigd, 
dat de wagen van Spijkers voor genoemd vervoer niet meer n9(lig was. Een schrif
telijke bevestiging hiervan had de heer Vfoud niet ontvangen. Evenmin bad de 

f heer Woud in verband met deze aangelegenheid iets van de "baas" van Schiphol 
Xuvl (Hr. v.d. Baan) vernomen. 

�it het vorenstaande blijkt derhalve, da� een schriftelijke opdracht, 
'.l \jntiroals in het rapport van de agent R. �vermeld, geen sprake is geweest• dooh
� "'de gehele affaire telefonisch af�deld i� fllit het telefoongesprek, dat 

l w�u��e��e!s met Spijkers zou hebben gehe.d, blijkt, dat wethouder Seegers
XV inderdaad de bewuste opdracht tot "besmet" verklaring zou hebben gegeven; de 

arbeiders zouden hierop dus geen invloed hebben gehad of een dergelijke wens 
te kennen hebben gegeven. 

VERZCND.EN AAN : Hfd. c.v.n.

H.C.
Haag 
Aad. 

E-3.



� Poli tie Amsterdam 
Bureau Linnaeusstraat 
Afdeling 15. 

AFSCHRIFT. 

No. V 101 

Rapporteert de agent van politie, R. Mud, dienstdoende aan 
opgemelde Afdeling, het volgende: 

Op Zateroag 6 December 1947, te omstreeks 7 uur, bevond ik mij, 
in uniform gekleed en roet toezicht belast bij het afhalen van werk
willigen voor de meelfabriek "Ceres" , in het Betondorp (Brink) alhier. 
Op tijd en plaats vermeld, werd ik, rapporteur aangesproken door een 
chauffeur van de garage Vlasman, Sloterkade 19 te Alllsterdam, die de 
werkwilligen voor de broodfabriek aldaar kwam afhalen. Deze ohau:f'feur, 

' 
die mij desgevraagd opgaf te zijn : JAN JANMAAT , wonende Schimmel
straat 12 een hoog te Amsterdam, die mij rapporteur mededeelde dat 
het dien dag voor het laatst was, dat hij de werkwilligen kwam afhalen. 
Als reden hiervoor gaf hij op dat zijn patroon, VJ.asman, voornoenn, 
een schrijven van de communisten had ontvangen, dat hij dit vervoer 
niet meer mocht doen, daar hij anders het werk, hetwelk hij voor de 

(?i gemeente Amsterdam verrichten zou kwijt raken. Dit schrijven zou 
getekend zijn door de Wethouder van de gf3meente Amsterdam, Seegers. 

In verband met vorenstaande heb ik, na bekomen opdracht een onderzoek 
ingesteld. Hierbij deelde de Heer Vlasman, wonende Sloterkade 19, 
alhier, mij mede, dat niet hij, doch de Heer Spijkers,wonende Overtoom 
309, alhier, die eveneens werkwilligen vervoerde voor de broodbakkerij: 

,r 
"Ceres" dit schrijven had ontvangen. Vervolgens hoorde 1k,rapporteur, 

""telefonisch de Heer Spijkers, die mij mededeelde, dat hij inderdaad 
een dergelijk schrijven had ontvangen van de Heer Woud, werkZaa."U aan 
het Hoofdkantoor van de Stadsreiniging,alhier. Dit schrijven was 
getekend door de Wethouder van de gemeente Amsterdam,genaamd Seegers. 
Voorts deelde de Heer Spijkers mij mede, dat hij wel vergunning had 
bekomen, om de bazeb, van de broodfabriek Ceres te mogen vervoeren, 
doch njet de weTk:Willige arbeiders. 

GEZIEN : 

De Hoofdinspecteur van Politie 
Chef in de 15e Afdeling 
Bur. Linnaeusstraat 

(P.D.N. Bijlsma) 

Amsterdam, 8 December 1947. 
de agent van politie, 

w.g.

(R. Mud)







Aan alle werkers van Amsterdam 

l 

Nog steeds staan de arbeiders van· de meelfabrieke:1 "Holland" en "Ceres" in 
in strijd voor hun gerechtvaardigde verlangens. Ondanks de vele pogingen 
van de zijde der Directie en de Uniebonden om deze staking te breken, zijn dt' 
stakers eensgezinder dan ooit. 
Zij brengen nu al ruim 3 maanden wekelijks grote offers. Maar zij weten en 
hebben dit in de practijk_ondervonden, dat zij kw111en rekenen op de steun va11 
de Amsterdamse werkers. Hoe i&. nu op het oge11blik de situatie? 

.WERKERS VAN AMSTERDAM 

WERKERS 

WERKERS 

De arbeiders van de �,Holland" en de "Ceres" zijn ervan overtuigd, dat na eet1 
strijd van meer dan 14 weken in de �erste plaats voldaan moet worden aan dl! 
gestelde eis: GEEN rancune-maatregelen, waarin tevens opgestoten ligt: 
directe besprekingen na hervatten van de arbeid, tussen directies en fabrieks
kernen. 
Daar gaar het op het ogenblik om! De Directies van de "Holland" en dé 
"Ceres" willen een aantal stakende arbeiders slachtöfferen. Dit nu kunnen de 
stakers niet nemen! Dit is een aanslag op de eer van elke arbeider! Gesloten 
zijn ze de fabrieken uitgegaan, gesloten wensen ze de fabrieken weer te 
betreden. 

De stakende arbeiders doen een beroep op Uw daadwerkelijke selidariteit! 
Toont, dat ook gij behoort tot de strijders voor h.et Recht! Reeds hebben de
metaalarbeiders bij de N.D.S.M. van hun verontwaardiging ov

.
er de methodes 

van de.Directies en de ronselpraktijken blijk gegeven. Zij hebben zich daad
werkelijk' solidair verklaard en een sit down-staking doorgevoerd! 
De stakers van de "Holland" en de.,,Ceres", zo vaak beschimpt d.oor de vele 
dagbladen als onverantwoordelijke elèmenten, zijn zich terdege bewust van hun 
verantwoordelijkheid. 
Zij hebben dit getoond door maandenlang middels de kernen met allerlei 
instanties te willen onderhandelen! Zij tonen dit weer door te zeggen: Hier 
zijn we! Wij zijn bereid het werk te hervatten! Maar geen slachtoffers.! 

Meerdere malen hebt gij de stakers gesteund! Moreel en financieel! Toont U 
ook nu solidair. De stakende maalarbeiders strijden ook voor U! Geen slacht
offers onder de stakers! Protesteert op Uw eigen wijze tegen de aangekondigde 
rancune-maatregelen! 

De stakingscomité's van de meelfabrieken 
,,Holland" en "Ceres",. 

' 

---------·------------------



V. BD.4

Vonoez, personeel 
ireeltabrièk "Ooroo • 

GEHEI 

Hiorbij hob ik d oor u oen atschrlft e.en te b1odau van eon 
ra;pport, da.t 1s opg ákt lnzake hot verwar en pnrsonool van d 
• eJ.fabr!<f: ncoras"' to .t.mate.rdaL'l, naar do inhoud uaa.rvan ik u

�ga vel"td.Jzen.
HE:r HOO PD VAN 1m 

v. 

jt CB!TRA:LE VBn..IGHEIDSDm"ST,
.namens deze: 

VERZONDEN Am: 

î•H0L.Fagel, Ad.m.v/h Depovan Sociale Zaken
.) Zeestraat ?3,'s-Gravenhageo 

· 
v n.-. 1' .r;. .Crabb am. 

Mr.F.R.Mijnlieff,Hoofd AfdoOO ��.van
Binnenlandse Zaken,'s-Gravenhageo



" .BUREAU HOOFDCON1MISSARIS 
Inlichtingendienst 

No. I.D. 9717. 

G E H E I M. Amsterdam, 10 December 1947. 

• 

• 

BUREAU B 

-
/:,-/,2-7 1 VERSLAG va.."'1 de vergadering, gehouden op 9 December jl., in 

de bovenzaal van café "De Kroon", Rembrandtsplein, 
alhier, waarin de Jimsterdamse Studentenmaatschappij 
haar standpunt kon bêspreken ten aanzien van de sta
kin in de laatseli ·ke meelindustrie. 

Door een Initiatiefcomité, bestaande uit de volgende 

KV. Anna Aleida HEYN�N, geboren te Emmen, ë Januari 1909 
J{,V� .J: • _H. ERBÊ 
kJ I 

Viillem Gerard KLI.NKEîîBERG, geboren te Purmerend, 7 December
1923 

''
V 

l Frederik �sgo Samuel KUIPER, geboren te Amsterdam, 14 i'faart 
" l929 
XV. ]. NIJMAN
\ I

l B,.,l!. SCHOONMA..W (vermoedelijk Rudolf Hugo SCHOONMAN, geboren
\V te •s-Gravenhage, 19 December 1924 
briv f :Martin SMITS, geboren te Amsterdam, 11 Juni 1922 
KNV •· l2 • s TEENIS 
kl,]vt D.van éUCHTELEN, en 

kv J 
Elias Tbeodor.:9-.2 .:y:fill __ TIJN, geboren te F..msterdam, 17 I1Jove111ber

. 1924, 

waarvan enigen bekend zijn om hun linkse c�q_. uiterst linkse 
politieke oriëntering, was aan de studenten van de beide Am
sterdamse universiteiten verzocht tegenwoordig te zijn op een 
bijeenkomst, waar, door onderlinge ged.acbtenwisseling en het 
aanhoren van de standpunten der verschillende bij het con
flict betrok.ken partijen, een helder inzicht over de betref
fende materie mogelijk zou worden. 

Zoals te verwachten was, lieten de meeste van de ge1nviteerde 
instanties en autoriteiten de uitnodiging onbeantwoord. 

Aanwezig waren slechts de stakingsleiding en een vertegen
woordiger van de E.V.C •• De Directie der Stoommeelfabriek 
clOLLb.ND had een schrijven gezonden aan het comité, waarin 
wordt medegedeeld, dat de studenten geen stelling konden ne
men in een sociaal conflict en dat de studenten, die thans 
als vrijwillige arbeidskrachten werkzaam zijn, het algemeen 
belang dien)fen. De directie meende geen gevolg te moeten 
geven aan de uitnodiging. 
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Van de directie der CERES, de drie erkende vakorganisaties, de 
senaten der universiteiten, de groep vrijwillige werkers-studen
ten, het College van Rijksbemiddelaars, de Stichting van de 
Arbeid en het Gemeentebestuur van Amsterdam, was geen antwoord 
ontvangen en geen dezer instanties bleek dan ook vertegenwoor
digd. 

Eet totaal aantal bezoekers bedroeg ongeveer 2QQ á 225, waar
onder een veertigtal personen van buiten de studentenwereld, 
t.w. een aantal stakers en een zeer klein ploegje belangstel
lenden. De pers was goed vertegenwoordigd.

De vergadering stond onder leiding van de bek@nde marxistische 
student Wim KLINICENBERG, die te ongeveer 20.1, uur de vergade
ring opende met een korte uiteenzetting van de bedoelingen der 
initiatiefnemers. Spreker meende, dat de student in het alge
meen en in het byzona.er zij, die thans het werk der stakers 
hebben overgenomen, niet alle facetten kennen van het betref
fende conflict. Hij deelde mede, dat tijdens de vergadering 
alles gezegd moest en kon worden, zonder daarbij gevoelens van 
tegenstanders te krenken . .tlij betreurde het, dat vrijwel geen 
van de uitgenodigde instanties gevolg had gegeven aan de oproep 
en verleende daarop het woord aan de voorzitter van de stakings
leiding, 

LINDGREEN, /m1. . c:,14-'-'·r�·l">Y:-k' '};,itU1), t'�--. 4 �;.' J,. 1tJt,1-.-v

die in een uitvoerig betoog de voorgeschiedenis en het verloop 
van de betreffende staking schilderde. Spreker deelde mede, dat 
vanaf Februari 1947 door de werknemers was getracht verbetering 
aan te brengen in de�ollectieve !rbeids-Qvereenkomst vastge
stelde arbeidsvoorwaarden. Hij wees er daarbij op, dat de be
treffende C.A.O. niet was mede-ondertekend door de nog steeds 
niet als volwaardig erkende E.V.C. Spreker zette uiteen, dat 
de erkende vakorganisaties niet bereid bleken voor de gewenste 
verbeteringen te strijden en dat daarpp de bedrijfskern van de 
HOLLAND zich op 18 Mei jl. in verbinding had gesteld met het 
College van Rijksbemiddelaars. Bij dit ondernoud was gevraagd 
en in principe goedgevonden, een prestatie-toeslag van 4 weken 
salaris. Dit zou binnen de geldende C.A.O. mogelijk zijn door 
toeipassing van het dispensatie-artikel 19. Mr. BORGER, van 
het laatstgenoemd college, beloofde medewerking, mits door over
legging van een economisch rapport de werkelijx verhoogde pro
ductie kon worden aangetoond. Teneinde dit voorstel met de 
directie van de HOLLAND te kunnen bespreken, i.r1·erd een onderhoud 
aangevraagd, maar plotseling bleek, dat van de eertijds geroem
de bereidheid tot overleg niets meer was te merken, want met 
geen mogelijkheid kon een bespreking worden georganiseerd. 
Maandanlang werd contactt gezocht, maar de directie volhardde 
in haar starheid. Dit én de absoluut onvoldoende salariëring 
maakte de ontevredenheid steeds groter en men begon elkaar 1 s 
organisaties te verwijten. Om tot een gezamenlijke activiteit 
te komen werden de z.g. Uniebonden uitgenodigd, maar deze 
wensten geen deel in het werk. Het gevolg was een onder auspi
ciën van de bedrijfskern uitgeschreven personeelsvergadering, 
waarbij besloten werd tot een optreden buiten de vakorganisa
ties om. Opnieuw werd contact gezocht met de Qirectie, maar 
ook nu tevergeefs, en, na een be'.vogen onderhoud met de bedrijfs
leider, werd op 25 Augustus 1947 het werk neergelegd. 
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Spreker zet uiteen, dat de arbeiders ook gaarne tevreden 
zouden zijn geweest met loon in natura, wanneer om bepaalde 
redenen niet tot werkelijke salarisverbetering kon worden 
gekomen. Hij ontkent absoluut, dat door hem en zijn makkers 
bewust wordt aangestuurd op een staking. Handelende over de 
houding van de directie, verklaart hij, dat op 28 Augustus 
jl. de Burgemeester bijna was geslaagd in een compromis, 
toen op het laatsteogenblik de directie telefonisch aan de 
Burgemeester haar gegeven woord introk. Spreker meent, dat 
de Burgemeester hem gelijk geeft als hij zo iets kleingeestig 
wil noemen. De stakers hebben hun goede wil meerdere malen 
getoond, o.a. door het behulpzaam zijn bij het wegvoeren uit 
de fabriek van de resterende tarwe en door het aangrijpen 
van iedere kans op overeenstemming of verzoening. Hoewel aan
vankelijk was bepaald, dat eerst gepraat en dan pas het werk 
zou worden hervat, werd later zo ver gegaan, dat werken en 
praten op hetzelfde ogenblik aanvaardbaar zijn zou. Zowel 
de .Amster.damse burgervader als de bekende schrijver Jan MENS, 
en andere figuren, hebben hun bemiddeling meerdere malen 
aangeboden, maar, zo vervolgt spreker, alles stuitte af op 
de onbuigzaamheid van de directie. Toch is hij er van over
tuigd, dat er te praten zou zijn wanneer de directie niet 
vast zat in het net, dat de Uniebonden, Stichting van de Ar
beid, Rijksbemiddelaars en Regering, om haar heeft gespannen. 
Met nadruk verklaart de inleider, dat het onwaar is, dat 
door de staking een grote hoeveelheid meel door bederf onge
schikt werd voor de consumptie. Het betr�ffende meel was 
reeds bedorven toen de staking begon. 
Sprekende over de solidariteit van de stakende arbeiders, 
gaat hij in op de poging van de directie om een aantal mensen 
·uit het bedrijf te stoten. In dit verband spreekt hij over de
vergadering, die in KRASNAPOLSKY was belegd en waar de direc
tie een verklaring zou afleggen. Meer dan 130 vaL je uitge
brachte stemmen waren tegen het bezoeken van de betreffende
vergadering.
Spreker suggereert dan,dat bij deze vergadering getracht is
geworden een incident met de politie uit te lokken. Hij meent
dat het bezoeken van de bijeenkomst zeker geleid zou hebben
tot heftig debat en dat de in grote getale aanwezige politie
mensen dan hadden kunnen optreden. Hij vraagt zich af, waar
die politiemacht anders voor moest dienen en weigert zich en
zijn makkers te zien als "schobbejakken".
Terugkomend op de houding van de erkende vakorganisaties cri
tiseert spreker de figuur van de K.A.B.-voorzitter, om diens
uitlatingen en werving van werkwilligen.
Het spijt spreker, dat door eenzijdige be!nvloeding via radio,
pers, enz. velen een verkeerd oordeel hebben over de achter
grond van de staking. Hij neemt aan, dat zelfs de werkwilli
gen te goeder trouw zijn en zou gaarne contact met deze mensen
opnemen, hetgeen echter absoluut onmogelijk is door de vér
strekkende maatregelen van de 4!nst�rdam2e politie.
Spreker eindigt dan zijn betoog met de herhaling van schuld aa
de voortduring van dit conflict, door het ingrijpen van Rege
ring, Stichting van de Arbeid en Unie van Vakbonden.

Een pauze van ca. 15 minuten wordt gehouden.
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Na de heropening krijgt de bijeenkomst een typisch studenti
koos aanzien. 
Na�t de enkele serieuze vragenstellers beginnen andere jon
gelieden te oreren over niet of nauwelijks terzake dier.•:mde 
vraagstukken. Op soms kwajongensachtige wijze wordt geln
terrumpeerd en voorzitter KLINKENBERG hanteert nu en dan 
met geweld de hamer� 

Op een vraag of het wel juist was, dat de bedrijfskern, met 
voorbijgaan van de erkende vakorganisaties,zich wendde tot 
het College van Rijksbemiddelaars, antwoorèt de inleider, 
dat de Uniebonden zwegen over de mogelijkheid van revisie 
der C.A.O. 
Wanneer opgemerkt wordt, dat het geheel bijna is verworden 
tot een strijd tussen de arbeiders en hun eigen organisaties 
merkt meergehoemde inleider op, dat een belangri:� deel 
van het HOLLAND personeel bij de E.V.C. is georganiseerd, 
welke vakbond gE8n aandeel heeft gehad in de gewrQakte C.A.O 
Toch zal spreker niet willen, dat een vakbond zich nu nog 
achter de staking zou plaatsen om op deze wijze 11 zieltjes 11 

te winnen • 
(Tijdens deze discussie laat spràer wel merken, dat hij 
zelf lid is van de E.V.C.) 
Op een andere vraag geeft spreker toe, dat het in feite 
niet de taak van de bedrijfskern was, het verrichte werk 
te ondernemen, maar hekelt daarbij opnieuw de houding van 
de erkende vakorganisaties. Bij herJ:!àling zegt hij, dat, 
wanneer de stakingsleiding op dE: morgen van 25 Augustus jl. 
had geweten, wat diezelfde avond in HET PAROOL stond, dat 
in de nieuwe C.A.O. met bepaalde wensen rekening zou worden 
gehouden, zij wellicht haar volgelingen tot andere gedachten 
had weten te brengen. 
Een van de initiatiefnemers, STEENIS, houdt dan nog een 
onsamenhangend, maar van liefde voor de E.V.C. getuigend, 
betoog, waarin hij de rechtsgeldigheid van de betreffende 
C.A.O. verwerpt, omdat zij bij de HOLLAND niet door de
meerdergeid wordt erkend. Hij sch:eemt met woorden als dwang,
dictatuur, democratie en dergelijke, waarbij hij de st&kings
leiding verschrikkelijk soepel noemt. Hij is een tegenstan
der van prestatietoeslag, want harder werken kan altijd nog,
zo verklaart hij. ,Vanneer een andere spreker züb zelf en
de vergadering afvraagt door wie, wanneer en op welke wijze
het beroep is gedaan op de studenten als werkwilligen,
daarbij suggerende dat dit mogelijk in verband kan worden
gezien met de typische houding van de katholieke arbeiders
beweging in deze, blijkt niemand der aanwezigen in staat
een antwoord te geven.

r,LINKENBERG merkt dan op, dat het is gebleken, dat de vrij
willigerrstudenten afkomstig zijn uit de kringen van de 
R.K. Studentenvereniging St.Thomas en de Vrije Universiteit. 
Hij wil deze stelling geen z ekerteid noemen maar acht het 
een te grote toevalligheid, te meer, d�ar hij weet, dat àe 
op andere lieden geen prijs werd gesteld. 

Een der vrouwelijke studenten stelt v0or, dat als vrucht 
van de gedB.chtenwisseling, getracht zal w0rden contact op

te nemen met de werkwilligen, teneinde hen op de hoogte 
te stellen van de by6onderheden. 

.Als 
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Als laatste spreekster tree·dt op de bekende mevrouw KNOLLE
S.lALUE' (= Cornelia KNOLLE', geboren te lm$erdam, 8 M.aart 1884) 
die in striemende woorden h�ar teleurstelling uit over de 
geest onder de studenten. Zij betitelt �en als reactionnairen, 
die leren op de ruggen van de arbeiders en alleen mca.ar stu
deren om de rechten van de kapitalistische maatschappij te 
verdedigen. Zij had in deze vergadering een s�ontaan protest 
verwacht, een boyvot, maar niet een wantrouwend uithoren van 
de stakingsleiding en van kameraad LINDGREEN. Zij meent, dat 
de E. V .c. als strijdorganisatie zich achter de staking ha.d 
moeten plaatsen, verder drijvend ep stimulerend. 
Zij noemt het een �hndaal, dat de arbeidersvrouw·en f 37 .- per 
week hebben, terwijl de Koningin duizenden nodig heeft �i� 

lftJas haar betoog reeds meerdere malen met gefluit en gejoel 
onderbroken, bij de laatst geciteerde woorden springt een der 
aanwezigen op en protesteert op waardige wijze, welk protest 
krachtig wordt ondersteund door meerderen. Ivievrouw KNOLLE 
repliceert, da.t het de waarheid is, omdat het in de begroting 
te lezen staat. 

Voorzitter KLINKENBERG sust het incident en besluit de verga
dering met het in stemming brengen van een door hem gestelde 
conclusie, waarin wordt gevraagd, dat het initiatiefcomité 
zich, na kennisneming van de byzonderheden over de aanleiding 
tot de staking, in verbinding zal stellen met de vrijwilligers
studenten en op hen het dringend beroep zal doen hun stand
punt te herzien. Dit voorstel wordt aangenomen. Tegen stemden 
13 studenten, onthoudingen 18, voor ± 150 personen. 

Nogmaals zal getracht worden een bespreking te organiseren, 
waarbij alle betrokken partijen tegenwoordig zijn. 

Te ongeveer 23 uur verlieten de aanwezigen rustig ie zaal. 

Bij de uitgang werd gecollecteerd voor de gemaakte onkosten. 

De opbrengst leek in overeenstemming met de traditionele 
studentenrijkdom (sie). 

Nog kan worden vermel<'l, dat het secretariaat van het comité 
is toevertrouwd aanL F.E.S.KUIPER, (zie pagina 1), Merwede
plein 29, alhier. 

VERZONDEN AAN: Hfd. c.V.D., Haag. 
B.M. Asd.
P.G. Asd.
H.C. Asd.
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Vergaderingsverslag 
Amsterdamse StudentenHaatsohappij. 

19 December 7. 

Hierbij heb 1k de eer U een atschrl tt aan te bieden van een 
verslag van een op 9 December 194'7 te A.-nsterdam. gehouden vergade
rin&Ven de Amsterdamse studenten Ue.atsahap:pij, naar de inhoud 
waarvan ik U moge verwijzen. 

De HoogEdelGestrenge Heer 
Hr.F.R.Mijnliett' 
Hoo:f'd Afd. o.o. en v.

Dapartemen t van Binnei..landse Zaken 
s 1 s-C:RAVEIIBAGE. 

HET HOOFD vm DE 
CEN.rRALE VEll.IGHEIDSDIEliST, 
namens deze: 

S .G.Crabbendam. 
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Verslag van do vereadering, gehoudon op o Daoamber j .1. 1n do boven
zaal van oat6 nDe Xroon", Rambrendtsploin, J.materdom, waarin de Amater
damse Stude.utonmaa.tsohe;ppij haar stendpunt lton bespreken ten aanz1on van. 
de staking 1n do plao.tselijke meel1ndustr1o. 
--= ...... -�-----��w� ............ -..... ---�---------�---..����------�----.-..�--�.._.---..-

Door een Init1atiefoo.mit6, bestaande uit do volgende personen: 
MAA Alo1da HE_'.!NEN, geboren te Ernw.en, 8 Jcnueri 1909; 
J.R.EHBEJ 
W1ÎÎem Gerard KtINKENBERG, geboren te Pum.erend, 'l Deoember 1g23; 
Pl"ederik Bsgo Sap.u.Gl KUD>ER, geboren te .Amaterdam, 14 Maart 1929; 
H.NIJMAlil 
R.R.SOHOOmtffl, (var.moodelijk Rudolf' HµRo SOBOONMAN) ,geb.te •s-Gravonhaga 

19 Deoambor 1924; 
Martin SMITS, gebo:ren to Amsterdam, 11 Juni 1922; 
.O.,'FEEiNIS J 
D.van SUCHTELEN, en
Elias Theodorus van TIJN, geboren te Amsterdam, 17 November 1924, 
waarvan enigen bekend zijn om hun linkse c.q. uiterst linkso ·politieke 
oriGntering, was oon de studenten van de beide .Amate:rdamse universiteiten 
verzocht tegenuoordig te zijn op een bijeenkomst, waar, door onderlinge 
gedaohtemt.lsseling en het aanhoren van de standpunten der verschillende 
bij het oonJ:liot betrokken partijen, eon helder inzicht over de botref
tende materie moge11Jk zou worden. · 

Zoals te vemaohten vas, lieten de meeste van de ge!nviteardo instan 
ties cm. autoriteiten de uitnodising onbeantwoord. 

Aanwez�.ilSl'G� sloohts de stakine;sleiding en een vertegenwoordiger 
ven de E.v.o. Do Directie dor stoammeelfabriok HOI.LAND had een schrijven 
gezanden aan het comit , waarin uordt medegedatd, dat de studenten geen 
stelling konden nG!!18.?l in een sociaal oonfliot en dat de studenten ,die 
thans els vrijwillige e.rbeidskraohten mrkzeam zijn, het algemeen bolaJlB 
dienen. De d1rootie .meende geen gevolg te .raootan genn aan de uitnotU.
g!Jlg. 

Van de direotio dor CERES, de drie erkende vakorganisaties, do
senaten de� urdversitoiten, de groep vrijwillige werkers-studenten,het 
College van Rijkabömiddelaars 

I de Stichting ven de .U-beid en het Gemeen
tebestuur vm Amsterdam, was geen antwoord ontvangen en geen dezer in
stanties bleek dan. ook vertegenwoordigd. 

Het totaal aantal bemekers bedroeg ongeveer 200 A 225, ,vaaronder 
een veertigtal personen van buiten de otudontenwereld1 t.w. een aantal 
stakers en een zeer klein ploegje belangstellenden. De pers was goed 
vertegentmo:rdigd. 

D3 vsrge.deri:ng -otond ondor leiding van do bekende mar:d.st1soho stu
dent 't'lim KLINKBNBERG1 die te ongeveer 20.15 uur de vergadering opende 
met een korte u!teenzetbing van de bedoel�en der 1n1t1e.t1etnemers. 
Spreker meendo, da� do stUdent 1n het aLsemeen en 1n het bijzonder zij, 
dl,e thans het werk der stakers hebben ovorgonoman, niet alle taoatton 
kennen van het betreffende oontllot. Hij deelde .mede, dat tijdens do 
vergadering alles gozagd moest en kon wordon, zonder daarbij gevoelens 
van tagcmstandors te krenken. Hij betroûl'do het, dat vrijwel geen van de 
uitgenocU.gö.o inotallties gevolg had gegeven e.an do oproep en verleende 
daarop het li'OO:rd aan de voorzitter van de atekingsleidfug, 

LnnnREEN, die 1n een uitvoerig betoog do voorgeoctni.ed�nis en het 
verlo't1p vaii de botretf.onde ataking sohllderde. SproR:er doelde .mede, dat 
vanaf ll'obruari lB4'l door de werknemers \1as getracht vorbetorUIB flDll te 
brengen 1n de bij j!olloctieve ,Arbeida�vereenkomst ve.stgestBlde arboids-

vool'\1aardon. 
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arbeidBVOOr\�arden. Hiä \78es er daarbij "op• dat dè batrettendo · o .A. o.
niet uao mede-ondorteken(l door de nogê ,steeds hiot als volv1a.ardis er
kende E.v.o. Spr.olror ze1;'ta ûiteen, dat d13· erkende vakorganisaties til_afJ 
boreid bl� voor de ge\1enste verbateriteen te,atrijdep, en,de.t daarop 
de bedrij i'Skern v.an de HOU.AND zioh op 18 Mei. à .1. in verbind� had 
gesteld D.18t het OollegG van R1Jkahè.midde1aars. Bij dit onderhoud was 
gevraagd en in,prinolpe goedgevonden, een prosba.tia-toealag van 4 weken
sal.aris. Dit zou binnen de geldenè1e_ C.A.o. mogolijk zijn door to�as- · 
sing van het dlsponaatf.e-art1kel 19 • .Mr.BOmER,; van let laatstgenoèmde 
College, beloofde .medewerld.ng, .mits door ovarlesg�g van een eoonom1soh 
rapport de werkelijk verhocsde productie kon lford�li aart.getoond. Ten• 
elnde dit worstel .mst.:de directie van. dtl.HOI.L.AND�(le kunnen bespraken• 
'Weri e� onderhoud aangevraagd• maar plotseling l;>leek, dat: ven de ' · 
oertijds geroemde b,re1dheid tot overleg niets me&1" was te merken,wont 
met geen, mogelijkheid kon een. beeprekliJg v1ol"d.en gsorgani�eord.Maandon• 
leng we� oon�aot gezooht; maar de· direQtie �l.baràb 1n haar starhald. 
Dit an de absoluut onvoldoende salar1Gr!Jjg m.aekte de ontevredenhéld
ste&ds groter en lllEîll b.agon elkaar' s organisaties to verr,ij ten. om tot 
een· gezamenlijke .act1v1ta1t te· komen werden de. z.g. Un1ebonêl8I1 uitge
nodigd, maar deze wensben geen deel in het· uerk. Het gevolg was ·een · · onder auspioiOn ven de bedrijfskern uitgeschraVEJn personeelavergade• 
r�. waarbij besloten werd tot een optreden buiten de vakorganisaties , 
Qm• Opnie� werd oontaot gezooht met de d:treotie maar _óok ·nu ·tevar-, 
geats, "en, na een bowogen onderhoud met de bedrij:taleider, \vord op 25 

· AUgtµJtus 194'1 het wa1,0l: noergelegd'. Spreker zet u1teon; dat. de arbeiders
ook gaarne tevreden zouden Zijn g<3weest met loon in natura, wanneer 
o.m· bepaal.de redenen ui.et tot werltel�jke · �riaverbetering kon worden
góko.t!l$n. Hij ontke,qt abaiuut, dat do�r hem· en z13n· makkers bewust 
\Vordt aan5estuu:rd op een $tak1ns. Hanaal�e ov�r de houding ,van de 
directie, ve;rkla� hij• dat op 28 .A:ugustus J.l. do Burgemeester bijna
was geslaagd 1n, �en·. onm:pro.mitil• toen· op het làäts�e ogenbl� de. diroa. 
tie tele:tmlisoh mm de Burgemeester haa� ·gegeVén wool'd introk. Sprbker
·.meent

!
· dat da B�ge.B_eQster<hem selij� -soe:et als hij, ;o_ iets klein-

. eeest g·1>ti..;E nQ8Jl:ten. Da.rntakors hebben hun aoede wil meerdore,maJ.on ·. 
getoond. o.a.. door- hot bOhulpzaem zijn b1j b.ot wegvoeren uit ;.de f'a

. · bri\lk ,m.n. de resterende tal.'W$ en door het aà):lerijpen van iedere kano 
� overeenstemming ot ve:rmening. B:oewel. fl811V8nltelljk was bepaald, 
dt'it eerst gepraat en da.JJ; pas J+at wes zou word.en nervat. we:rd later 

. · zo ver -s�. dat 11al'ken en pfa.ten .op 11otze1ffie ogenblik a.envaardb�, 
zijn zou. Zowel de MiSterdsmae· burgervader els do bekande solU.'!jvor . ,· 
Jan' �s <m antlE'#l"O figuren h�bben hun bèmiddoling lÎl9eroè� .malan 
aangêodmi,,maal'. zo ve'noÏgt 'apreker. àll�s .stuitte a:t op de onbüig
za.embeid :van 11-e diroot1e. Toch is hij ·er -van QWrtuigèl,· dat ei- te 
praten zou,ziJn uenneor de direotie niet vaat· zat. in het net;,dàt da
Uniebondan •. st1.cb.t1.{l8 'Van. de Arbe!d, RiJkobGl!li\iäelas.n on Regari.ng, · · 
om .baar heeft goape.nnen. Met. nadl'Uk vel'!tl:a� <lé 1.Jlleidel', dat het· 
omJaar is, dat door de staldrtg een grote hoeveólheid meel dQOr .bederft .ongesOb.ikt' wal'd voor do consumptie. Het Ir.,tref.fènde meel was reeds · 
bedorven toen de stQklllg: b&g�n. , · . · "' .... · ' · . ' ·· � 

J�prekende ovor da solidariteit van de .st�µd.e arb�iders,ge.at hij 
bi op de poging van ûo dlreotio om ee.n aantel mensen uit het bec\i-11.t 
ta stoten. In dit" ·verband spreekt hij over de vergs.�erlng, die 'in 
!OiASNAP'QLSKlî wao belegd en waar de .direot1e een verkl� zo� aflM
gan. Meor dan· 150 van de uitgebràahto .ste.llllllGn: waren tegen het bezo0kèn ·
VEll. de betrof.fende vergadering. . . ' , , , . . . . . ·· 

L Spreker auggoraert dan 1 • dat . bij deze vergadering getracht ir!'-
gewo:rden �en incident met da politie u1t te. lokken. 'Hij Jne.ent .dat hot 

, bezo.oken .Vtûl.. de bi!ocmk:QDlSt �eker, gelie1d zou hebben tot he:f't�g debat 
en dat de 1l'l grote go.te.lê aamvezise pol1ti'emansen.dan hadden �en 
optredon. Hij � zloh at waar die polltiemaoht a.udel"S voor moest 
dienen en ,veleert zio�. en ru.Jn 'lllèltkel."S te .zi-en ala 1tachoobejekken".

. , , · 'l!erugkomand . 
• • .. 

ll .• • 
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WGruakomelld op de :houding van de el'kêildo vak9rganisatiee or1t1soe 

op:n,ker de figuur VGll do K.A.B.-voorzttte.r, cm êiieno u1tlat1ngen en 
,1orv.tng van. werkwilligen. . -

Het ap1Jt sprekor, dat door eenziJdtse be!nvloed!rig via �dio, 
p&4'6 enz. velen een ver.keerd oordeel hebben over do aohtergrond van do
atakiJJB. Hij neemt aax:i., dat zelts de werkwllll� tó goeder trouw zi;1n
on zou eaarne contact met deze mensen opnemen, lietgeen eohter alSsoluut 
onmogelijk is door do �rstl'ekkende·maa�ragelon van de Amsterdam.se
politie. . " 

Spreker eindigt clan zijn betoog .met de b,er�ing van schuld aan 
· de vool:"tdlU'ing van dit oontl1ot, door het 1n�1jpen van Regering,

Stichting vnn de Arboiä: .� Unie van Vakbonden. 

Een· pe.uza van oa; 18 :minuten wol'dt gehouden. .. 
. 

Na de heropening n-ijgt de bij�eDkomet eon typisoh studentikoos 
uanzien. Naesb de enkele serieuze vi-ageneteller boginrien ,andere. 3onge-·
iloden te orel'8ll ovel!' niet of nauwelijks teJ>zako ·dienend:e vraagstukken.
Op soms kNajongensachtie;o wi�ze wc,rdt ge!nteri-umpeord en voorzitter 
KLINKENBERG hanteert nu on � mat geweld d� ham.era . " 

Op een vraag of hot wol .Jui�t was� de,t de. bed?".!jfskern, met voor
bijgaan van de- el'kende vekorganisatiÎ:i zich wendde tot het Oollege·. van Rijksbemiddelaars, antwoordt de eider. dat dG Uniebonden zwegen
over d� mogelijkheid van revisie der c .A.O. ·

Wa.n.ueer ,opgemerkt wordt• dat het· geheel bijna is vel'Worden tot oen 
striJd' tussen de arbeiders mi hun eigen organisaties markt ruee�genoemde
ihleider op, da& een bel..angr!jk deel van het HOLLAWD-personeel bij de · .
E. v.o. is georganiseeJ.'d, welke vakbond soen aandeel heett gehad in de 
gewraakte O • .A.O. Tooh za.1..sprekor niet willen, dát ·een vakbond zioh 

,nu nog achter de stakµg zou plaatsen om op deze v1ijzo "zieltjes� te 
i\1:nhen. ('r!Jdens dezo n1Souss1e laat spreker wel: JnBrken, dat �j zelt 
1id ia vnn de E.v.c.). . . ·· .

Op een andere vraag. geett ·apreker toe, dat het in feite niet de 
taalt van de bedrijfskern \'las, het verichtta uerk te ondernemen,màar 
helcelt daarbij opnieuw do houding Vf:U1 ·4e erkob.do vokoJ.Ban!aatie�. B13 
harlll;lJJ.ng zegt hli�, dnt, t18lllleer de Stak111g�leiding 9P de morg�n van 
25 Augustus ,3 .1. had gewat,oo. • -v;at · d1ezal.fde avond in HET PAOOOt: 'Stond 1
. dat in  de nieuwe o .A.. o. m.&t bepaalde wensen rekenillg zou ,,orä.811 ge
houden,. zij wellicht baar ,volgelingen tot anderB gedaobten had·we"an t
brengen. ·, ,. . . ' 

, Een van de in1tiat:tefnemers, STEENIS, houdt dan nog eeil onsa.!l'len• 
htm.Seld, :·maar :van Ue:d.e m,or de. E. v.c. getu4.gem, betoog, wwu11ll hij 
-de NChtsgeldigheid 'Ven de betx-erZende O.A.O. ve:r;\78:r;pt, omdat zij b.tj.
:clo HOLLAND' niet door "de ..meerderheid \1ordt erkeud. 'ltiJ sohel'mt met .,. 

w,l"den, äls ctwang, diotatuw.-, demool"atie en dergelijke, waall"l?13. hij dtl 
a_tflkingsle1cU.ng versoh�o11jk ,so.opol noemt •. Hij is een tegenstander 
van prestatiotoo!31ae, want bèrd

_ 
er werken � olt!jd nqg1_ �o verklae.rb 

hij • Wanneer een 8llde1JO ,spreker zioilZél.t sn de vergader.uig afvraagt; 
dool:" l'd.�, wanneer en pp welke wijze het beroep is gedaan op de ·studenteii 
als \18l"k'wiµigen, daarbij �ererendo dat 41t. mogelijk in verbànd kan 
uorä.an gebracht mat (lo t�isohe houding van de katholieke arbeide� 
beweging in deze, t,Ujkt, .niemand der aam,ezigo.n. in stea� een antwoord 
te g_aven. . . · ,. . ., 

\' ' • •• I ., \ 

� . ICI.INKENBEm mer� dan· op, dat hot .ia gebleken, dat de vrljwilli• 
gors-studenten afkomstig z!.3n uit d" kririgan van de :a.K.studentanve� 
eniging st .1'ho.1Das en de Vrije Universiteit . m.t wil deze ste1ling gomi 

· zekerheid .noemen, . .maar aóht het, een. te grote toeval):ighe1d
1 

t& . .meer, 
daar hij weet. dat op al'ldere lieden geen prijs l'.JOrd sestela. 

Eèn
. 
der �u,1ol1jkó s�udanten stelt voor, dEît öls nuoht �Yen de

gedaolitenwisseling getraaht zal worden oontaot op te nemen .met de 
wel.itwllligon, tene�dG han op 4e hoogte te�stellenvon de bijzonderh.�

• . · . � Als .. 
-
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19 Januari 

IV. RD.3

I.i...-;?l?
10 December 1947 

Geheim 

Verzoek on inlichtingen. 
Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld sehri5ven,naarin mij

versle.e �erd gedaan van een op 9 Deceober 1947 te Uuen� gehouden 
bespreking van de stakjng bij de Aosterdamse üeelfabrièken,heb ik 
de eer U te verzoeken n1, - indien mogelijk - in kennis te tdllen 
stellen net de personalia en de politieke antêeedenten van J.H,Erb6, 
D.Steenis en D.van Suchtelen, die in bedoeld schrijven roerden ge
noem,d als leden van het z.g. initiatiefconitá tot het beleggen van
deze bijeenkomst. \ Zo zij niet to Aillsterdail woonachtig cochten zijn, zal ik 
g�arne hun woonplaatsen vernemen. • \

De .Jt er HoofdCo:mr:.issaris 
van olitie 
te A m �te T d a..Jll-,1, 

Het Hoofd van de 
CENTRAIB VEILI>GHEIDSDIEtiST,
nat1ens deze 1 · 

J .G.Crabbendam. 

1 

\ 
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Comité van Actieo 

30 December 7o 

G E H E I t:o 

) 

Ik heb de eerU hierbij een uitnodiging tot 
een vergadering van he+. •comité van Actie" te doen 
toekomen, welke op 2 Januari 1948 te Amsterdam zal 
uorden gehouden. 

Mogelijk·is het bezit van deze -g.itnodiging 
voor U van belang. 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDS�/I--Z.:ST 

namens deze: 

De Heer Hoofdcomoisaaris v.Politie 

te 
J oG.Crabbendamo 

AMSTERD.AY. 

,ff 
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Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven dd. 30 December a.p. met 
als bijlage een convocatie, uitgaande van het Comité van Actie,gedateerd 
22 December j.l., houdende oproep voor een vergadering van dat comité 
op 2 dezer in gebouw "De Valk", alhier en onder verwijzing naar het 
schrijven van deze dienst betreffende bedoeld comité dd. 2 dezer wordt 
medegedeeld, dat de aangekondigde vergadering zeer slecht was bezocht • 
Hoewel, naar de zaal-ruimte,op een maximum opkomst van ongeveer 200 man 
was gerekend, gaven bij aanvang van de vergadering te omstreeks 20.20 
uur slechts een 40-tal bezoekers van hun belangstelling blijk. 

Kjl Achter de bestuurstafel hadden 8 man plaats genomen, o.a. Lindgreen,
l{,1vif I van Eunen en v.d. Brink van de stakingsleiding der rooelfabriek "Holland", 

11v l{i't'I Pauels van de afdeling overheid C.P.N., een zekere �.�. of Bouwman, 
Kt ,J IW.F.,Jaeques, gebore� l? Juli 191? te AmsterdamL.�!!l�ns de �fdeling �taal, 

terwijl de namen der beide andere leden, waaronder één, werkzaam blf het 
bouwbedrijf achter het Amstel-station,alhier, onbekend zijn gebleven. Bij 

V· 1 dit gezelschap behoorde nog J.F. Reuter, geboren 19 Februari 1912 te Slo
ten, namens de afdeling OVerheid-Cpn., doch deze was afwezig. 

Er werd op gewezen, dat de staking bij de meelfabriek "Holland" thans 
reeds 20 weken duurt en de meelfabriek "Ceres" uit solidariteit reeds 
l? weken staakt. Het doel van deze bijeenkomst was te onderzoeken, op 
welke wijze deze schitterende staking moreel kan worden �esteund. r.e
constateerd werd, dat de Regering bezig is een aanval te doen op het 
leven"SJ)eil der arbeidersklasse. De bouwvakarbeiders krijgen bijvoorbeeld 
een loonsverlaging; inmiddels is man aangeland 1n de winter en stopt de 
bouwvakarbeiders in de D.u.w., teneinde hen reeds te doen gewennen aan 
de lagere lonen. Indien zij eenmaal murw zijn, wordt in het voorjaar de 
gelegenheid geboden. tegen de lager geldende lonen, welke tr,i,elotte hoger 
liggen dan die bij de D.u.w., weer in het bouwvak aan het werk te gaan. 

Het Comité van Actie, zo werd gezegd. wil de "hokjesgeest", welke onder 
de arbeiders leef't en een rem is voor de eensgezinde strijd, opheffen en 
omzetten in eenheid van actie en strijd voor hun economische belangen. 
Wat eenheid vermag, bewijst de staking van de "Holland", waar de stakers 
na 20 weken strijd nog ongebroken schouder aan schouder staan en niets hen 
heeft kunnen breken* Zij verdienen de financi�le steun der arbeidersklasse, 
want zij bijten het spit af; hun moet echter eveneens de morele steun der 
arbeiders neelachtig worden. 

Htd. c.v.n.

Opgemerkt 

's-Gravenbage. 
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Opgemerkt werd, dat, hoewel alle kernen uit de bedrijven op de hoogte 
van deze bijeenkomst waren gesteld, de vergadering slecht was bezocht. 
Nochtans zou deze vergadering worden benut, informatief contacten op 
te nemen. 
Medegedeeld werd verder, dat op Woensdagavond, 7 Januari a.e. in caf� 
•me Kr.oon" op het Rembrandtsple1n, alhi er, de bakkers�ezellen bij elkaar
zullen komen, met de bedoeling, te trachten een actie op touw te zetten 
door "besmetverklaring" van het meel der stakende fabrieken. 

Bij de nieuwbouw van de fabriek "Holland" schijnt men, met het oog op 
uitbreiding der fabriek, nog al baast te hebben, zo werd beweerd, niaar 
gepoogd zal worden, door het stellen van eisen en tegengaan van de ver
laging der bouwvaklonen, een spaak tussen de wielen te steken en op die 
wijze een actie op gang te brengen. 

Vervolgens wordt verzocbt, de ingevulde convocaties in te leveren,opdat 
kan worden vastgesteld, welke kernen ter vergadering aanwezig zijn.

� Tevens wordt opgave van namen verzocht van hen, die het woord wensen. 

K'INI Lansink, � Spa�c�s-rnan, zegt, dat hij het Comité van Actie ziet 
inkrimpen. Hi) is van mening, dat van elke bedrijfsgroep één man in het 
Comité van Actie zitting b�hoort te hebben, teneinde, na overleg met 
elkaar, vanuit een centraal punt te gaan werken. Op die wijze krijgt het 
Comité een overzicht van wat er in de verschillende bedrijven leert. 
Hij doet het stakingscomité der meelfabrieken het verwijt, te lang te 
hebben gewacht roet het oproepen van morele steun door de arbeiders uit 
andere bedrijven. Volgens spreker is dit een fout geweest; men heeft te 
veel vertrouwd op eigen kracht en in den beginne de strijd te geîsoleerd 
gehouden.Naar spreker's mening zou men een geoè&re, directer invloed op 
de arbeiders hebben gehad, indien men bij de aanvang een beroep op de 
bedrijfsarbeiders zou hebben gedaan. Er rest naar zijn mening thans 
niets anders dan geestelijke voorbereiding te geven in manifesten of 
in een te verschijnen krant, waarin de arbeiders duidelijk wordt gemaakt, 
dat zij aan het gekrakeel der politieke partijen niets hebben; de tegen
stellingen der vakbonden zijn een rem voor de strijd àer arbeidersklasse; 
de arbeddersklasse behoort boven dit alles te staan en de strijd voor 
betere levensverhoudingen in eigen band t,e nemen. 

Een vertegenwoordiger van de kern van de Machinefabriek Ducroo &Brauns, 
alhier, - naam onbekend gebleven - stelt vast, dat er momenteel een 
neergaang bij de arbeiders is te bespeuren; deze vergadering bewijst dit, 
want er is geen levendige stenuning voor morele ondersteuning der meel
stakers. Men is bereid een paar kwartjes te geven, doch verder niets. 
Spreker is het met Lansink eens, dat er geestelijke opheldering moet 
komen en stelt voor, dat alle aanwezigen zich opgegen als werkers voor 
het "Comité van Actie", teneinde

.a 
na daartoe te zijn opgeroepen, het 

nodige materiaal ter verspreiding in de bedrijven te brengen. (Bij een 
vorige gelegenheid, toen pamflette;-van het Comité van Actie op straat 
v66r de bedrijven werden verspreid, trad de politie tegen deze handeling 
op - b.Q..) 

k �/\Een n.u.w.-��rbe1der, vem.oedeJ.ijk genaamd La F�sse, zegt, geen ve:'� 
trouwen in de kernen der bedrijven te hebben. Er ziJn er iwners naar ziJn
mening bij, die met de patroons uitstapjes en filmbijeenkomsten organi
seren. Er moeten zijns inz!èns vertrouwde arbeiders, die grote invloed 
hebben in het bedrijf, waarin zij werken, voor zitting in het actiecomité 
worden gekozen. 

Van Eunen van de stakingsleiding maakt melding van het feit, dat de 
stakers 
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stakers na 20 weken nog naast elkander staan en onder geen voorwaarde 
aan het werk zullen gaan op de wijze, zoals de directie van de "Holland" 
dat wenst. Door de directie van de "Holland" zijn 38 stakers afgevoerd, 
waarin begrepen de stakingskern; bij de "Ceres" zijn 17 man afgevoerd, 
totaal dus 55 man. Spreker noemde het geval "Ceres" een bev•ijs van erote 
solidariteit, waaraan anderen zich dienen te spiegelen. 

Bounen sprak nog over de staking in Frankrijk, welke niet zo maar uit 
de lucht was komen vallen, doch wel degelijk was voorbereid. In Nederland 
dienen de arbeiders lering te trekken uit de strijd, lRelke de Franse 
kameraden op zo voorbeeldige wijze voerden. Voorts sprak hij nog over de 
vergadering ven de Partij van de Arbeid in het RAI-gebouw en had speciaal 
critiek op Vermeer's visie op de gebeurtenissen in Frankrijk. 

v.d. Brink , die zeide, een katholiek arbeider te zijn, beweerde in de
strijd te hebben geleerd en tot de conclusie te zijn gekomen, dat de
arbeiders tot eenheid dienen te komen, om iets te bereilcen. Hij oefende
critiek op alle politieke partijen, welke elkander maar beschimpen en 
bestrijden, tot nadeel der arbeiders. Tot slot sprak hij als zijn oordeel
uit, dat de arbeiders vertrouwen in elkander moeten hebben en zelf voor
hun belangen moeten opkomen.

Een ander lid ven het Comit� van Actie zeide nog, dat, hoe de staking 
van de "Holland" ook mocht eindigen, het Comité van Actie permanent zal 
blijven strijden tegen de voortdurende verslechteringen, welke de Neder
landse arbeiders staan te wachten. Strijd en afweer moeten worden geor
ganiseerd, teneinde te komen tot een brede massabeweging, welke uiteinde
lijk moet uitgroeien in een algemene werkstaking,gericht tegen deze 
Regering. 

Lindgreen besprak het verzet in de bezettingstijd. Na de bezetting ging 
::nen aan het werk, bezield met de hoop, waarvan men in het verzet gedurende 
de oorlogsl'jaren iets had geproefd. Men meende door de eenheid der arbei
dersklasse iets te kunnen bereiken, wat veel hoger lag dan ooit tevoren 
bereikt. Die eenheid werd echter een teleurstelling. In mijn bedrijf, zo 
zegt spreker, heb ik persoonlijk die eenheid tot stand gebracht en die 
is er nog, op enkele uitzonderingen na. Hij zet vervolgens uiteen, op welke 
wijze het vertrouwen van de arbeiders moet worden gewonnen en is van ge
voelen, dat 1n sommige bedrijven niet de juiste rren op de juiste ulaats 
zetelt. Ook hij is van mening, dat er momenteel een downstemming onder de 
arbeiders heerst. Hij wijst de vergadering er echter op, dat de stakers 
van de "Holland" nog steeds "en bloc" staan en voor hen de overwinning 
vaststaat. Over de diverse dagbladen is hij niet goed te spreken en deelt 
mede, dat er in "�t- Parool" ven Zaterdag, 3 Januari 1948 een duidelijke 
uiteenzetting van het conflict van de staking bij de meelfabrieken zal 
worden gegeven; vervolgens op Maandag of Dinsdag d.a.v. nog een beschouwing, 
Spreker wekt op, de bladen van die data te kopen. 

Bouman vraagt zich at, of men, wanneer men lid is van de E.v.c. of een 
andere vakorganisatie en meewerkt aan het Comité van Actie, niet in conflict 
met zijn vakorganisatie kan komen. Hij krijgt het gevoel, dat het Comité 
van Actie doende is, een nieuwe vakorganisatie te worden. 

Lansink zegt hierop, dat, wanneer het Comité van Actie een beweging wil 
zijn, welke los staat van de politieke partijen, zij zich concreet aan 
enige taken zal moeten wijden en binden. Ten eerste zal zij moeten kunnen 
putten uit eigen financiUle middelen en die middelen ook moeten weten te 
vinden. Tot nog toe is hiervoor geen basis gelegd en men zal zich afvragen, 
wie het Comité van Actie tot op heden financierde. 
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Dat mag geen geheim blijven of worden, er moet open kaart worden gespeeld. 
Er zijn pamfletten verspreid, er is een grote openbare vergadering in de 
Diamantbeurs geweest,.er zijn een 5-tal bedrijfskernvergaderingen gehouden 
en er worden convocaties verstuurd. Dit alles kost geld en de herkomst 
hiervan dient openbaar te zijn. 
Ten tweede zal het Comité van Actie, staande boven de politieke partijen, 
zich uitspreken tegen het Westelijk "blok", maar evenzeer tegen het Oosten
lijke, in de internationale politieke verhoudingen; zij zal zich echter 
uitspreken v66r het arbeidersblok o�arbeidersmacht en zich in geen geval 
in één der beide fronten doen opnemen. Doet zij dit wel, dan is het Comité 
van Actie een doodgeboren kind. 

Tot slot wordt de vergadering dank gebracht voor gegevens en voorlichting, 
waarop het Comit� van Actie verder kan bouwen. Wanneer een oproep wordt 
gedaan, in het comité zitting te nemen, blijkt de animo niet groot te zijn. 
Voor het verspreiden van materiaal in de bedrijven blijken 17 man bereid 
te zijn aan ae oproep te voldoen. Het Comité van Actie wil geen nieuwe 
vakorganisatie zijn, doch wel een stuwende kracht in de bestaande vakorga
nisatie. De E.v.a. ls gebleken, onmachtig te zijn, morele steun aan de 
stakers der meelfabrieken te geven� medewerking harerzijds wordt echter 
wel aanvaard. Het Comité van Actie heeft nog steeds geteerd op de finan
cHJn van het stakingscomité van de "Holland". Dit kan echter niet zo 
blijven; maatregelen zullen worden voorgesteld, een zelfstandige financiële 
basis te krijgen. Dit 11B.g echter momenteel de steun, gegeven aan de stakers 
van de "Holland", niet in de weg staan en niet samenvallen. 

Met het uitspreken van de gedachte, dat deze kleine vergadering toch haar 
nut heeft afgeworpen en de verzekering, dat men spoedig meer zal horen., 
wordt de vergadering te omstreeks 22,15 uur gesloten. 

Resumerend kan de opmerking worden gemaakt : 

dat de arbeiders uit anfü,�re bedrijven in het algemeen wel financH!el ,doch 
niet moreel de stakers der meelfabrieken wensen te steunen; van een even
tuUle sympathiestaking door andere bedrijven is in het huidige stadium van 
het conflict nog geen sprake; 

dat het Comité van Actie tot op heden niet datgene heeft weten te bereikèn� 
wat het bad genoopt of verwacht; getracht zal worden, meer vaste contacten 
in de bedrijven te leggen en de sympathie in de bedrijven aan te wakkeren 
door verspreiding van lectuur (krant of pamfletten); 

dat er van een ideologische eenheid bij de stakers der meelfabrieken in 
wezen weinig sprake is" doch de lust tot doorstaken hoofdzakelijk wordt 
gestimuleerd, ol!xlat de wekelijkse uitkering aan de stakers� men spreekt 
van f.35.- , niet onbetekenend is; 

dat er ondanks de behoorlijke financi�le steun bij de stakers in vrij grote 
mate geneigdheid aanwezig mag worden verondersteld, weer aan de slag te 
gaan; getuige een oproep van de directie van de meelfabriek "Holland" van 
j.l. Zondagavond aan een 40-tel stakers, op :r.&landagroorgen 5,30 uur bijeen 
te komen, waaraan in ruime mate gehoor werd gegegeR. De stakingsleiding 
had van deze oproep blijkbaar ve:rnomen en heeft tijdig maatregelen genomen -
o.a. door het plaatsen van posten - om te voorkomen, dat de opgeroepen
arbeiders aan het werk gingen. Het gevolg hiervan was, dat slechts 2 arbei
ders het werk hervatten. Hieruit blijkt nog weer eens, dat de eenheid onder
de stakers toch niet zo groot schijnt te zijn, als de stakingsleiding wil
doen geloven.

E-3.
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Voor o.n. 169 

UI TTtRIE KS EL 

Naam ··········:Erkerrd·e· .. ·0tak:i:-ngen ........................................................... ..

Origineel in O.D.261 

Volg nr.· ...... . ....... ... ..... Ag, nr. ?..?.J§.4. .......... :.: ...... Aard van het stuk .9P.��P.��-� .... Y.��.g!.9.��-·--�-�-AP.:�t�t�Y.�.kct 

........... . .. ....... ... ..... .. ....... ...... .. . .. .................... Afz. . .. I • D • .... Alkmaar..... . ......... ................. Datum ... ?..Q.:::.i:.-.. ' .. 4.6 ...... .. 

Het is in Alkmaar nog steèds mogelijk,dat er 5 arbe&ders zijn, 
die besmet werken verrichten bij de meelfabrieken in Amsterdam. 
Het plaatselijk b81Stuur zal met deze .arbeiders gaan praten�Wanneer 
zij voor Maandag a.s.niet tot ander inzicht komen,dan zullen wij 
one� maatregelen nemen.De leden zullen per circulaire met een 
en ander d� de hoogte-worden· gebraèht.Wij zullen niet toestaan,dat 
de strijd van onze kameraden in Amsterdam gesaboteerd,wordt • 

Uitgetrokken door ................................................................................... Afd./Sectie ............. . .................... Datum ................................... . 
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In U" ter�ijdo vermeld schrijven wordt nel
ding gemn.u.kt van hot feit, dat de voor�ittor van 
de .afdeling der .c.v.c.,gonaamcl c.Torenvlied be
weerde, dat er te .l\.l.kmaa.r vijf' a.rbcidera woon
ach·l.ig waren, dio 11 beruaot 11 uerk bij de moalfe.- · 
briok<..sn te Amsterdam verrichten. Yolgcna hem zou 
het B.V.C.-bootuux roo·� l'l.eze lieden caan pra·ton 
en bij een eventueel volhardende houding van de
arbeid ers zouden naatregelou tegen hen uorden ge-
nomen. . 

In verband mot 'not bovenstaando moge ilt ó 
verzoeken een onderzoclc te i7i.llon doen instellen 
of de 1;. V .c. 'inderdaad. tegen ü.c bedoelde pcroo
nen denk--t op te treden, boneveno w�arrutt do te
.ge� l1en te newm �atregelen dan zullen bestaan. 

Une berichten terzake zie ik mot belang- · 
stelling tégeraoet. 

lltT HOOFD V !Ji J)E m:NTR/iliE 
VBILIGHEIDSDI ,I!S!ll 

nu.mens dezo: 

J.G.Cra.bbcndan. 

De Heer Comnissaris v.Politie· 

to 
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. BUREAU B I'/• z..,lljd'

In antwoord op Uw bovenvermeld 
schrijven bericht ik U, dat op Donderdag, 29 Januari 
1948, te omstreeks 20 uur, in het c�fé BROERS aan de 
v.d.Bosch,straat alhier een.onderhoud heeft plaats gehad
tussen drie leden van het stakingscomité der meelfabriek
"Holland", afkomstig uit Amsterdam, vier leden van de
plaatselijke E.V.C. enerzijds en één der in deze gemeente
woonachtige arbeiders, die "besmet" werk verrichten bij de
"Holland" anderzijds, welke arbeider, ter versteviging
van zijn positie, een onbekende vakbondbestuurder van het
N.V.V. meebracht. Enige dagen tevoren hadden de alhier
woonachtige arbeiders, die zgn. " besmet" werk verrichten,
een brief ontvangen van het bes�uur der E.v.c., Afd.
Bouwvakken, waarin zij uitgenodigd werden voormelde
vergadering bij te wonen. Een afschrift van deze brief
gelieve U hierbij aan te treffen. De op 29 Januari jl.
gehouden bijeenkomst verliep zonder incidenten. Als woord-

�· voerders der E.v.c. traden aldaar op J.VAN HEEMSKERK en 

YI B.EPPINGA, wonende alhier, beiden reeds bij Uw dienst
gemeld. "Buitenstaanders'' werden angstvallig in voormelde 
vergadering geweerd. Uit betrouwbare bron werd dezerzijds 
bekend, dat leden van de E.V.C. het voornemen koesterden 
om in de week van 1 tot 8 Februari 1948 posten uit te 

-zetten-
AAN 

/ 

de Heer HOOFD VAN DE 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

te 
's-G R A V E N  H A  G E .-
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zetten bij het station alhier, alwaar de werkwillige 
arbeiders aankomen van en vertrekken naar Amsterdam, om 
hen desnoods te beletten hun werk in Amsterdam voort te 
zetten. De�erzijds werden de nodige maatregelen genomen. 
Op Maa�dag t 1 Februari 1948, te omstreeks 7 uur, had zich 
een dr'ietal "leden der E. V .c. bij het stat'ion alhier opge
steld. Er werd door hen niets ondernomen, aangezien, zoals 
later bleek, inmiddels 3 arbeiders onder verschillende 

,. 

voorwendsels hun ontslag bij d.e .''H.olland'' hadden genomen. 
Natlien werd geen 'activiteit'' van leden der E.v.a. ontdekt. 
Aangezien er nog steeds een tweetal arbeiders uit deze 
gemeente "besmet" werk verrichten heef een en ander mijn 
volle aandach-t.-

De 
Vr.-

aris van Politi,P 
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Bedrijfsgroep BOU\VVAKKEN 
Afdeling Alkmaar.-
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Alkmaar, 28 Januari 1948 

Waarde kameraad, 

Naar aanleiding van de werkzaamheden, die door 
U word�n.verrtch� op het w�r�objept �an de Fa. BOT vo�r de 

;, meelfabri'ek "Hol:l.a:hd II te Am,ste;r;,dam nod,igen wij U dringend uit 
'

' 

voor een bespreking met enige kameraden Bouwvakarbeiders, 
welke op genoemd object in staking zijn.-

Wij zijn overtuigd, dat het recht van deze staking aan 
onze zijde, dus een beroep op de solidariteit gerechtvaardigd 
is. Het is dan ook voor ons onbegrijpelijk dat gij hun plaats 
hebt ingenomen en de strijd, die waarachtig toch niet uitslui
t�nd voor hen alleen, maar voor de gehele arbeidersklasse van 
belang is, moeilijker maakt, zo niet helpt breken.-

Wij sluiten de mogelijkheid niet uit, dat Uw houding door 
verkeerde voorlichting is bepaald en nodigen U daar om uit om 
op Donderdagavond, 29 Januari a.s. 8 uur nm. een vergadering te 
houden in cafe DE BOER, van der Boschstraat, hoek Ged • 
Nieuwesloot, teneinde gezamelijk de oorzaak en omstandigheden 
welke ons hebben gedwongen in staking te gaan, te bespreken. 

In de stellige verwachting, dat U hieraan deel zult willen 
nemen, rekenen wij op Uw aanwezigheid.-

Het bestuur Bouwvakken, 
Afd. Alkmaar 

namens het stakings comité 
11Holland 1

1 -meelfabrieken 
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Ik heb de eer U te berichten, dat 

op Maandag, 16 Februari 1948, te omstreeks 18 uur, in 

deze gemeente een zestal, vermoedelijk uit Amsterdam 

afkomstige, stakers der Meelfabriek "Holland" zich ver

voegde aan de woning van een alhier woonachtige werk

willige arbeider van voormelde fabriek. Zij hadden met 

hem aan de buitendeur van zijn woning een onderhoud, 

hetwelk heftig gevoerd werd, doch zonder incidenten 

verliep. Zij trachtten bedoelde arbeider te bewegen 

eveneens het werk neer te leggen, hetgeen deze weigerde. 

Hierop vertrok het zestai, waarbij één hunner nog op

merkte, dat zij nog wel eens terug zouden komen. Die

zelfde avond te omstreeks 19 uur vervoegde zich wederom 

een zestal personen (E.V.C.-ers), thans afkomstig uit 

Alkmaar, aan de woning van deze werkwillige arbeider, 

waarbij zij met hun schoeisel tegen de deur van de woning 

schopten en zich daarna verwijderden. De deur werd niet 

beschadigd. Nadien deden zich geen incidenten meer voor. 

Door de Politie werd in verband met vorenstaande assi-

stentie verleend, doch er 

worden ingegrepen.-

Vr.- De 

niet daadwerkelijk te 

van Politie, 

de Heer HOOFD VAN DE 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST / 

Javastraat No.68 

te 

's- GRAVENHAGE .-

8 D-1-'41 
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- , INLICHTINGENDIENST 

Nr. I.D. 9717/47 / / Amsterdam, 23 Februari 1948. 

Uw brief: 25850. 
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Onderwerp: Verzoek om inlichtingen. BUREAU B 
)J1'J.,'ff 

, 2 6. FEB t9 �?

Bijlagen: 

GEHEIM. 

-

•• 

Aan 

1 � �� Joibf 
In antwoord op bovenaan.gehaald schrijven d.d. 19 Janu
ari 1948 kan het volgende v10rden bericht: 

Ha onderzoek is gebleken, dat de personen, genoemd in 
Uw schrijven, als volgt zijn genaamd: 

Johannes . etrus EJBË, geboren te Amsterdam, 1 Februari 
1927, sTiudent in de econmmie, zonder kerkgenootschap, 
wonende Hugo de Groot;)lein 10-I te amsterdam, en 

Dagobert Twice ST�ENT�, geboren 28 Gctober 1925, student 
in de geschiedenis, l!ederlander, zonder kerkgenootschap, 
wonenae .Regentesselaan 45 te Bussum. 

Omtrent D. van .SUC'Il·I'JL �N kan niets naders w·orden bericht; 
aan de universiteiten te dezer stede stacm verschillende 
personen onder de naam van van SUWITELEN ingeschreven. 
J:chter geen, wiens voornaam begint met D. Tie hier dus 
bedoeld w9rdt is moeilijk te raden. Ook het Bevolkings
regis·ter kon geen nadere gegevens verstrekken. In de ad
ministratie komt geen .9. van ,_,UGHI'.3 .EN voor. 
!at/de politieke antecedenten van r.:RBi: kan worden bericht
da·� het gezin llJRB� in de omgeving van hun woning geens
zins als links georiënteerd staat aangeschreven. De vader
bekleedt een vooraanstaande functie op een �ngelse.Bank
en is voorzitter van de voetbalvereniging "De Vol,yijkers"
Hij is een zwager van Douvre ,ifB-GENAAR, een bekende commu
nist. Toch noemt men het gezin rechts georienteerd.
Job.a.nnes Patrus ERBj is vermoedelijk lid van de studen-

--

-
--·--

tenvereniging 11 1?oliteia 11 • 

Omtrent )T.S]1U.S konden geen inlichtingen worden verkre
gen, aangezien deze t;e Bussum v1oónachtig is.



:: 

- 2

1.1.IB� komt niet voor in de poli tie-administratie, alhier, 

noch in de administratie van de 2.R.ll.. 

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

Verzonden aan: Hoofd C.V.D. 's-Rage. 

' 



B. 30267

j 

IV. RD.3

23 Juni 

Bàppel. 

Ilie?:-ede J'ioge ik U r. îjn schrijven d.d. f;. t:asrt lS.48 
no.30267 in herin..nering brengen, waarbij ik U ·verzocht rij 
te ,illen inlichten ortrent Dagobert T · ice JT;�i..;r1a. 

!:et spoedige beantwoording zult îJ lT'ij ze11r verplichten. 

. 
\ 

EBT HOO •.::> VA'If D3 CErTRALE 
V-,BILIG!IE:IDS,)"l"EïST ,-
narens de.ze: I , 

De Heer Comt"issaris v-an 1 olitie 
te·· 
B u s s u IT.;:. 

J.G.Crabbenda . 



Pilf GÊBofKû 
- GE HE I M.·

4 Maart 

B.3026'7. 

D.T.Steenis. 

Hiermede moge ik U verzoeken nµj wel in kennis te willen doen 
stellen met de politiéke ori�ntering c.q. activiteit en verder van "e
lang zijnde gegevons hetreffende Dagobert Twio� STEEMISf geb. 28 octo
'hor 1925, student in de geschiedenis, wonende RegentesseJ.a.an 45 te 
Bussum, alsmede betxerfende zijn gezinsleden. . , 

Steenis vooxnoemd behoorde tot een initiatiefcomité, tot he� hou-
den van een vergade:ring van studenten te Jwste:rdron. ter bes:preking van 
he·t standpunt ten aanzien van de s.taking bij ae· stoornmeelfabriek "Hol
land" te Am,'3terdron. O:r., de bedoelde ver�adering bleel.: steenis te sympa-
thiseren met de E. .v .c.

Uw bericht terzake zie ik met belangstelling tegemoet. 
EET HOOFD VAN DE CENTRAIE 
VEILIGHEIDSDIENST 

Aan de Heer Commissaris Namens deze: 

Jj
t"an Politie, 

. '"" _ _) S S U M. 

J .G.Cra'b'bendam •. 



UITTREKSEL 

Voor ................. 9.:0 ... l.9.Q.. ............................................. Naam .................. Erkende .... stakingen ................................................... .. 

Origineel in ·QP. .. .. . 9..�.2 ......................... .............................. Naam ....... ..... ':t'.9.�.�tan.9:�P. ... in ... overheidsdiensten ..

Volg nr ........ .................. Ag, nr . ............. 321.42. ......... Aard van het stuk .... Jle.rslag .... CPN .... stakin�en ................. . 

Afz. ..I .•. D ... , ... Ams::te.r.d.am. ................. ........................... Datum 24 .•. 3 .•. 46 ............. . 

De staking bij de meelfabriek HOLLAND is defènitief opge
heven met ingang van heden.Dit deelde het stakingscomité in een 
brief aan de directie mede. 

De directie heeft toegezegd na een week besprekingen van 
interne aard met het personeel te zullen houden.Vast staat dat 
:plm. 100 man van het ontslagen uersoneel niet meer zal Forden aan
genomen. 

Uitgetrokken door ....... Q-.!JI .•...... :......................................................... ... Afd./Sectie �?.P ... � .... ............... Datum�.��-�··-�� .............. . 

A.L. i7249-'47
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.-l Verg?-dering Stakers. Bri ti sn
"' .Amen.can Tobacco comp. 
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31 JAN. 
1949 .

,
1 

I..!.:_ :j y y ,-.J

Als bekend mag worden verondersteld, dat door de 
AJ.geme.nie BOil!.d van Werkers in de Tabaksindustrie, (A. B" T.I. 
on.der he t personeel, werkzaam. bij de Bri tisb. .A,merie-an To
bac('O ao. Ltd. een ac·tie werd gevoerd voor d.e uitbetaling 
van een toi?slag op het loom vam 4%. 

Cnde:rh.andelingen tussen d.e Directie en het bestuur van. 
de A, B. T. I. hadden tot gevolg, dat de reeds geprocl amee:t1-
de staking werd opgeheven. 

Toen op Vrijdag 21 Januari j. l. nog geen bevredigend 
sultaat was bereikt, besloot het bestuur van de A"B.T.I. 
ingaand..e 22 Jamari j.l. d..e staking voor het personeel 
te proelameren • 

Deze staking werd in tussen weer uitgesteld, om de Direc.
tie in de gelegenheià te stellen zich in verbinding te 
stellen met het College van Hi.jksbemid..delaars. 

Het College van 1-d.jksbemid delaars heeft naar aanleiding 
van de met de Directie gevoerde besprekingllten, zijn zien 
wijze, met betrekking tot een door de Directie gedaan 
voorstel, kenbaar gemaakt bij schrijven d...d.26 Jamari 
1949, waarvan de innoud hieronder volgt: 

COLLEGE V .AL� RIJKSBE.VlIDDELAARS 

Inzake: Winätdeling. 

's Gravenhage 26 Jan.' 49. 

De Dire-ctie der Britisn-.American 
Tobacco Co. (H olland),Ltd. 

Postbus Noord l 
AMSTERDAM • 

Ten vervolge op zijn schrijven van 6 Jamari j. l. 
deelt net College van Rijksbemiddelaars U mede,dat Uw 
voorstel tot het invoeren van. een systeem van winstdeling 
in de laatste vergadering van he t Col lege aan de orde is 
geweest. 
Zoals U reeds eerder is medegedeeld, is het inderdaad niet 
uitgesloten e.en systeem van winstdeling in te voeren,mits 
aan zekere ,u bekende voorwaarden wordt voldaan.
Gezien Uw berei<siheid de nodige voorwaarden te vervullen, 
is deze mogelijkheid ook bij U voorhanden. 
Tot zijn le�dwezen heeft het College echter moeten eonst 
teren,dat Uw streven om de·vereiste toestemming te bekom 
men, wordt doork:rui st door van bepaal de zijde gevoerde 
actie, welke Uw voorstel heeft gemaa kt tot een onderweip 
van stri.j d, waarbij met staking wor-dt gedreigd. 
In d.i. t verband zij naast de berichten in de pers gewezen 
op een manifest, ondertekend door de voorzitter van de Al
gemene Bond. van Werkers in de Tab aksindustr:i,e, waarvan 
te Uwer kennisneming hierbij een exemplaar is gevoegd. 
Het onder we:rp der winstdeling wordt hierdoor gebracht in 
een sfeer, waar het zijn wezenlijke karakter verliest
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en waar het gemaakt wordt tot een door stakingsdrei
ging af te persen gratificatie z:onder meer. 
Deze betreurenswaardige omstandigheid. maakt het het 
oolle ge onm.ogelijk de gevraagde toe stemming te verle
nen. 

HET COLLEGE V .Alf BIJKSBEill1IDDELAAR� 
DE VOORZITTER 
get. IVlr J. A. Berge r. 

• 

De Directie op haar beurt heeft het personeel met de 
inhou.d van dit schrijven in kennis gesteld, terwijl .het 
bestuux van de A.B.T.I., teneinde de hierdoor gescha
pen toestand te bespreken

,.,
het personeel heeft opgeroe

pen �ot bijwoning van een vergadering te houden op 27 
Januari 1949 des voormiddags te 9 uur in 't'flet Tolhuis" 
aan de fuiksloterweg te Amsterdam. 

(4) deze vergadering, die een strikt huishoudeliJk ka
rakter droeg, waren plm.35U arbeiders en arbeidsters 
aanwezig. 
Te 9"30 uur werd de vergadering door een onbekende. 
voorzitter geopend,die mededeelde dat men bijeengekomen 
was om de situatie onder ogen te zien en dat de opkomst 
van de arbeiders van de British wel t.oonde dat men be..F-E 
reid was de strijd te aanvaarden.Hij kondigde als spre-

�\ker aan de Heer Sip(Everard SIP,geb. te Wageningen 27 
September 1897)Voorzitter van de A"B�'r.r. (bij uwe diene 
bekend�en verzocht de eventuele andere sprekers kort 
te willen zijn in verband met de vele maatregelen die 
nog genomen moesten worden, zoals het kiezen van de 
Stakingsleiding en het uitdelen van steunlijsten. 
Hiema verkreeg Sip het woord, die de aanwezigen op
riep meer. kracht bij te zetten bij de eisen, die op de 
British gesteld waren en he t geheel beter te organise
ren. Daartoe was nodig dat getracht moest worden aan de 
actie uitb:çeièing te geven en deze tot andere bedrij
ven in de cigaretten4ldustrie uit te breiden. 
De vorige staking had wel tot g-evolg gehad dat dpor de 
Directie toezeggingen waren gedaan, maar deze beloften 
konden door het ingrijpen van net College van Rijksbe
middelaars niet gehouden worden. De ingezet te actie 
moet dan ook tot· doel hebben al1e arbeiders, zowel uit 
.Afnsterdalll als uilt het gehele land op marsoh te brengen 
tegen de besluiten van dit Oollege.De lonen, niet al
leen in de tabaksindustrie, maar eveneens in alle and 
re bedrijven, zijn te laag en het Oollege en de rege
ring die het e-ollege instel.de .moet aan het verstand 
worden gebracht, dat de arbeiders op dit ogenblik 
strijdbereid zijn en met hun strijdmiddel, staking, de 
gerechtvaardigde eisen zullen afdwingen. 
De arbeiders in de verschille.dde bedrijven waar op het 
ogenblik al gestaakt wordt,hebben het voorbeeld gege
ven, maar de acti,e van de werkers van de British me'èrt 

''het''Voorbeel d voor het geheLe land zijn. 
Nodig is dat ook de andere fabrieken in .Afnsterdam, zo
als "Tu:rmac ",, "Kerkhof" en "Broches" het voorbeeld vol
gen en aan de eisen kracht bij zullen zetten. 
Hij wekte op het wen: dat in verband me t de staking g 
daan moet worden, zoals posten en het colporteren met 
steunlijsten ononderbroken vol te houden, dan was het 
succes van de staking verzekerd. 
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Na deze spreker kwamen nog een viertal andere aan het 
woord,die allen de staking toejuichten en uit lieten 
komen dat deze staking het, gevolg was van de loonpo
litiek van de regering waarvan het College van Rijks
bemiddelaars de uitvoerder was.De door de Directie 
Vétl de Hrlhtish toegezegde verbeteringen moesten wo:ri
den afgedwongen en ook de sociale poi3itie in het be
drijf moest een punt va.n actie gaan vormen" Toeken
ning van pensiboen moest ook een punt van actie zijn. 
Met het standpunt van de .Rijksbemiddelaars had men 
bij de British niets te maken; de toezeggingen van de 
Directie waren voldoen.de en deze moest dacmm zorgen 
dat uitbetaling van de 4% gratificatie werd gedaan. 

De voorzitter beantwoordde hierna de sprekers, daa:ri
bij constaterende dat het personeel van de British al 
één blok zal doorzetten. om de ingezette actie tot een 
succesvol einde te brengen.Vooral op vrouwen deed hij 
een beroep ruggegraat te tonen, daarbij een voorbeeld 
nemende aan de staakstel:$'van de Hollandiafabrieken. 
De besprekingen die het bestuur met de Directie van 
de Bri ti sl). hag gevoer� ,deed spreker de mening uit...
spreken ,dat de Directie de actie wel min of meer zou. 
toejuichen. De �Directie wil wel uitbetalen, doch het 
College van Ri.jksbemiddel aars staat dit in de weg. 
Hierna ging men over tot het kiezen va.ri de stakings
leiding, waartoe vanaf de bestuurstafel een aantal 
namen wer�enoemd, die door het geroezemoes in de 
zaal niet ·konden worden 'Verstaan. 
Bij acclamatie werden 5 mannen en 5 vrouwen in de 
stakingsleiding gekozen. 
Nadat deze achter de bestuurstafel hadden plaats ge
nomen werp. nog medegedeeld dat men morgen, Vrijdag 28 
Jamari 1949 's-morgens voor 7.30 uur mo est zijn bij 
de cigaretten.fabriek aan de .N. z. Voorburgwal 19 om de 
daar werkzame arbeiders uit de fabriek te houden. 
Verder werd nog medegedeeld dat in de stakingsleidinJg 
twee,voonnalige leden van de Uniebonden waren geko
zen en da. t de uitkeringen van EVC 1 eden en georgani
seerden zouden geschieden door de A. B.- T.I., en dat 
de anders georganiseerde stakers zich tot nun eigen 
organisaties moesten wenden.Zouden deze aorgçlllisaties 
niet uit betalen, dan moesten deze mensen zich wenden 
tot de A.B.T .-I. 
Mededeling werd nog gedaan, dat op Vrijdag 28 Januari 
1949 te 14.30 uur wederom een vergadering in "Het Tol 
huis" zou worden gehouden. 
Te ruim 11 uur werd de vergaderirng gesloten. 
Bijzonderheden deden zien niet voor. 
------·-------------------------------------M-----------

Tevens verzonden aan: 
I.D. Den Haag
I. D. Roèterda.m
H.o. Amsterdam
B.M. Amsterdam..

P. 6.
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J# District DOETINCHEM Dr. Hubernoodtstraat no. 5 
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COMMA NDANT 

No. 

Aan de Heer 

Onderwerp 

In antwoord op : 

Bijlage(n) 

47/l949-doss.C.V.D. 
Geheim persoonlijk. 

Hoofd Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage. 
Irocureur-Generaal, f gd. Directeur v. :Pol. te Arnhem. 

Verspreiding pamfletten te Zevenaar. 

twee. 

Hierbij heb ik de eer Uhoogedelgestrenge/Uedelgroot

achtbare te doen toekomen een rapport van de Groepscom

mandant der Rijkspolitie te Zevenaar,met als bijlage een 

pamflet,naar de inhoud van welke stukken ik U kortheid

halve moge verwijzen • 

Typ� E. 

Coll.:'V 

De Districtscommandant, 

De Officier der Rijkspolitie 

H. W. Off ers. 



I 
ü-.l!:lf .&;�T ARNHii;M D.l!":n .ttI.TJ(SPQLI îIE. 
District Doetinchem. 

.Zeven}:uir, 8 Febru""ri 1949. 
Gro e:p Zevenii,o.�. 

--------�---------------------

. . ..  ., 

Aan de Heer 

Ond�werp 

• 

• 

3- 1 49.Zaer Geheim. 
Districtsco�mandant der tlijkspolitie 
te DOETINCI:Uii.M. 
Gebeuren om het vi�lle bedrijf de Turmac te Zevenaar. (Lid B.punt 6 van w schrijven d.d. 20 Februari 1947.Zeer 

Geheim.) 

R A. P P O R T • 

. Onderget��ende f.�.Leenders,Opperwachtmeester-Groepsoom
mandant�der RiJkspol1tie te Zevenaar tevens onbezoldigd 
Rijksrechercheur,heeft de eer U\VelEdfulGestrenge het vo:!,gende 
te rapporteren: . _ 

Op Dinsdag 8 Februa�i 1949 te omstreeks 12 uur werd door 
de Directie van de Turm�c fabriek te Zevenaar telefonisch 
mededeling gedaan,.da� üïl;gang van de fabriek aan de 
Kerkstraat te_�evenaar zich_eenige personen(4 m$nnen en een 
vrouw)o:phielden,die :pamfletten vers:preid.den betrekking heb
bend� op de staking van de British-American en Turmac te Am
sterdam.V�rzocht werd.maatregelen te treffen,dat die perso-
nen .zich �aldaar zoud.en ver-vTijderen. . 

Onmiddellijk is_een patrouille ·.derwaarts gezonden en deze 
merkte o:p,ä.at pare.fletten wei"'den. verspre:i,.q. �an het :personeel 
van de Turma.c,dat de fabriek. voor schaft.tijg. verliet. Tevens 
werd_opgemerkt�dat.de arbeiders voor het merendeel deze pam
fletten ongeleKen we�ooiden• 

Op grond van het bepaalde-bij artikel 15 van de Algemene 
politie Vero rdening zijn.di� verspreiders aangezegd zich te 
verwijderen,waaraan zonder tegenspraak wer4 voldaan.N�men 
enz.van deze personen zijn niet bekend gew0rden.Wel werd 
bericht opgevangen,dat getracht was te Ze!enaar.een zaal te 
krijgen tot het beleggen ve,n een verga.dering,doch hebben z.aal
houders dit spontaan geweigerd. 

Toezicht bij het aan en uitgaan van de fabriek werd ge
houden,doch gebeurde er verder hie>r niets meer en versprei
ders van pamfletten werden niet 111eer opgemerkt. 

De geest onder de a� eiders op de Tu:t>m.ac f&9rtek te Zeve
n�ar is uitstekend en werken daar ong�veer 225.a ��O perso-
nen. -

De omgeving van de fabriek wordt thans,meer dan normaalJ 
door -de poli tie in het oog gehouden. . 

De Heer Burgemeester van Zevenaar is �et het vorenstaan-
de in kennis gesteld en O'"estaatlmet ·ne.m. een nauw contac�-
- Bij dit rap�ort wordt een.exemplaar van een verspreid 
pamflet gevoegd. 

De ondergetekende, 

�- ---� 
--r=i:-l3:Ï.eend.ers). 
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Waarde Collega t s, 

Onge t,,ij feld heeft U door middel van de dagbladen kennis genomen 
van de staking van de '1Bri tish-Americe..n" en 11 Turmac11 te Amsterdam. 
;Q,eze d§sgblaq..filL_he'l;?}?en !L�.chter Yerkeerd voorgelicht en daarom zullen 
wij ... uw collega I s- U met de werkelijke toedracht op de hoogte stellen. 
Door het College van Rijksbemiddelaars is aan de arbeiders,werkzaam 
bij de "Bri tish 11 drie keer toegezegd, dat 4% van het jaarloon kon 
worden ui tbetaaldo Doch steeds zocht zij nieuwe bezwaren om :dch er 
aan te onttrekken. 
De arbeiders hebben uitvoering van deze toezegging geëist. Door de 
directie van_de "Turmac" iE ons gezegd,dat ook wij de.uitkering zoutot 
den krij gens, zoals hij de 0 Bri ti sh't. 
Op 26 Januari 1949 berichtte men ons,dat de toezegging was ingetrokken. 
En hierom staan wij nu in de strijdo 

Deze strijd is o ol< lb!_-��.!t,i.9-J omdat ook U in hetzelfde bedrijf werk
zaam zijt als wij en Uw lonen worden geregeld in verhouding tot die 
van ons in Amsterdam. 
Uw lonen zijn echter nog veel lager dan bij ons,omdat U is ingedeeld 
in 5e klasse-lonen. Dit op zichzelf is al voldoende reden om U bij 
onze strijd aan te sluiten. 
Ylaarom moeten jullie minder verdienen dan wij ? ID!_ uitgaven zijn de
zelfde als die van ons. Sommige artikelen zijn op het platteland zelfs 
duurder dan in de staden. 
Wij weten ook wel,dat er bij U ook grote ontevredenheid is over de 
te lage lonen. 
Ook U kunt een uitdeling van de winst van twee weken loon goed ge
bruiken om de tekorten in Uw gezinnen aan te vullen. 
Ook onze -Uw- directie heeft ons de toezegging gedaan de 4% uit te 
betalen. 
Kameraden,wij roepen U op,schaart U in de rijen van Uw strijdende 
makkers in .Amsterdam en steunt hen in hun strijd, omdat het ook 
UW strijd isl 

Met Collegeiale groeten, 
Het Stakingscomi t�, 

Amsterdam. 
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Aan de Heer Hpofd van de 
Centrale Veiligneidadiens�· 
Javastiraat 68 

's G R A V E N H A G E. 

Op 9.2.1949 is door een viertal onbekende personen, 
2 mannen en 2 vrouwen,afkomstig uit �,onder het perso
neel van de "Ardath Tobacco Company Ltd,gevestigd te Dordrecht 
aan de Spuiweg 122 bij het ve.r1àten der fabriek een pamflet' 
verapeeid, uitgaande van het "Stak·ingscomi té Amsterdam", waar
van een exemplaar wordt bijgevoegd. 

Nadien heeft geen verspreiding meer plaats gehad, 
terwijl evenmin bij de fabriek is gepost. 

Ter informatie diene,dat inderdaad door de "Ardatli!" 
gedurende ongeveer een half jaar cigaretten worden vervaardigd 
�oor en verzonden naar de "British-American Tobacco Comp. 11 

te Amsterdam. 
Zodra bij laatstgenoemde firma. de staking ie uit

gebroken is de verzending naar Amsterdam gestaakt en zijn de 
cigaretten hier opgeslagen,terwijl met ingang van 11 dezer de 
fabricage voor de "British" is stop gezet. 

De verspreiding der pamfletten heeft g��-f�ie 
onder het Ardath-personeel ten gevolge gehad. 

Op 14,2.19i9_is voor de Ardathfabri ek door 2 onbe
kende personen een oproeping verspreid ter bijwoning van een 
persone��e�gaderj.!1g op 15 dezer,van welke oproep eveneens 
een afscliri?{ wordt bijgevoegd. 

Aan dese oproep heeft een �ieul� meisjes gevolg 
gegeven.(Het totaal aantal werknemers bij de fabricag e betroklen 
be draagt ill) . 

Als sprekers voerden het woord een onbekende man, 
volgens zijn uitlatingen werkzaam bij de "Brillsh" en een meis
je ,genaamd Sientje MEIJER. 

1)è hian S'pralr°zijn teleurstelling uit over de geringe 
opkomst en gaf vervolgens een uiteenzetting van üe redenen,welke 
tot het cohflict in Amsterdam hebben geleid. 

Vervolgens las het meisje een schriftelijke ver
klaring voor,eveneens op de staking betrekking hebbend. 

De man spoorde vervolgens de aanwezigen aan om 
de sta.kers te steunen,hetgeen zou kunnen geschieden door mid
del van s�_]J,_j��.Op zijn vraag wie der aanwezigen steun
lijsten in onîvaiigst wenste te nemen om daarmede in de fabriek 
te werken,werd door niemand gereageerd. 

Op. 



-·

Op dat moment verscheen in de zaal: 
DALM,Johannes Hendrikus,geboren te Dordrecht,18.2. 

1914,wonende te iDordrecht,Jacob van Lennepstraat 30 rd,be
stuurslid der E.V.C.afd.Dordrecht. 

De spreker verzocht daarop de aanwezigen om zich 
nader over de steunactie te beraden,.waarbij hij mededeelde, 
dat de steunlijsten bij voornoemde DALM verkrijgbaar waren. 

. .

Nadat eerstgenoemde een beroep op de aanwezigen 
had gedaan om zich aan te sluiten bij een organisatie,waa.r
door de belangen der arbeiders werden behartigd en noemde 
als zodanig de E. V.C.,sloot hij de bijee;nkomst. 

Omtrent het verdere verloop der actie zal indien 
nodig nader rapport worden toegezonden. 

Dprdrec�ebruari 1949.

( 
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M DE ,îJEB}SERS VAN f1 ARDA.TB;'' .TE DOEQE.E�EJ
\ 

Waa1•de Collega' Bt

Ongetwijfeld heeft U door middel van·de dagbladen kennis genomen van 
de staking bij de "Bri tish-America.n" en 11 Turmac11 te Amsterdam. 
1l1.1..ha alle dagbladen he bben U echter verkeerd voo�J..cht en daarom 
zullen wij -uw collega's- U met de werkelijke toedracht op de hoogte 
stellen. 
Door het College van Rijksbemiddelaars is aan de arbeiders,werkzaam 
bij de 11Britii;:ih11 drie keer toegezegd dat 4% van het jaarloon kon wor
den uitbetaald, Doch steeds zocht zij nieuwe bezwaren om zich er 
aan te onttrekken. De arbeiders hebben uitvoering van deze toesegging
geëist. Door de directie van de "Turmac1t is g,ezegd1 dat ook daar de
arbeiders de u:!,tkering zouden krijgen, zoals bij de "Bri ti.sh11 • 
Op/26 J.anuari '49 berichtt� men ons,dat de toezegging was ingetrokken • 
En hierom staan wij nu in de strijd. 
J}eze strijd i� öok Uw strijs,omdat ook U in hetzelf�e bedrijt werkzaam 
zijt als wij en Uw lonen worden geregel� in verhouding tot die van ons 
in Amsterdam. 
Bij de 11 .A.rdath"-fabriek worden werkzaamheden voor de 11Bri ti sh11 ver
richt, Wekelijks worden bij jullie twee tot drie millioen sigaretten 
gedraaid voor de "Bri ti sh". 
Dit is U to,ch bekend. \iij staa.n thans twee weken in de strijd. Deze 
.strijd is ook Uw stri,id,." De lonen die U thans ontvangt zijn te ä.'a'nkea 

J àan de lonen die wij in Amsterdam hebben weten te b'='r.ei.:r�.c. ... J)i 'i; ü, 
niet vanzelf gegaan. Wij hebben hiervoor gestreden� Tliar:.s b.ebben wij 
om bovenvermelde eisen tot werkelijkheid te maken de sor:e:rpete vorm 
van strijd moeten aanvaarden,nl. de staking. 
Wij hebben Uw steun nodig in deze staking. Wij doen daarcm met recht 
een be�oep op Ut Schaart U in de rijen van ons,UW strijdende kamera-

·den in Amsteriam,
Het w� wat op Uw fabriek gebeurt in verband met de "Briti.sh11 � 
onmiddeli,ik worden stopgezet.
Wij hébben U thans klaarieid gebracht en rekenen op Uw ondersteuning.
Verricht geen wer1kzaamheden voor-a.e_ 11:Bri tish", leg dit werk onver-
WlJ l,d neer. HE'!' ls :BEsltET wERK l 11 

; 

Wij rekenen op Ut
·· 

Met Collegiale groeten, 
Het Stakingscomi t_é 

Amsterdam 
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AFSCHR IF T. 

P E R S O N E E L S V E R G A D E R I -tl G. 
===========-==-=--- --=--::::=======-===-. ·======= 

voor het personeel van de "Ardath" te Dordrecht. 

op Dinsdag 15 Februari 1949 in de zaal van 

"lVIERIC AN" HOTEL ( zaal J) 

GROENMARKT. 

des avonds te 8 uur. 

Collega's 

In onze vorige circulaire hebben wij ti.enige mededelingen 

gedaan omtrent de staking bij de "British" en "Turmac" te 

Amsterdam. 

De uiteenzetting hierin over het conflict gegeven moest uiter

aard beperkt zijn.Daarom zijn wij van mening U met de gehele 

ontwikkeling van deze actie bekend te moeten maken. 

Vrienden,gij moet alles weten opdat gij hiermede Uw voordeel 

in de strijd voor lotsverbeter4!g kunt doen. 

Wij zullen U verslag doen van onze besprekingen met het College 

van Rijksbemiddelaars en de houding van de ondernemers. 

Voor U zullen spreken enige kameraden van de "Bri tish'' en 

"Turmac". 

WIJ REKENEN OP mv ALLER AANWEZIGHEID 

NffiEMAND VERZUIME DEZE BELANGRIJKE VERGADERING • 

De stakingsleiding 

"British-American" en "Turmac" 

A M S T E R D A M. 
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No.! P�a55'704, 
Uu schr-.: c.v.no.48/49 
ä..d -. t 16 Februari 1949. .. � , 

' 1 

Bet�.·, Stakingsactió. GEHEIM �. 

>/ 

-�

;• 

.� 

Met verti�ting,n�ar Uw pbovenvermeld 
schrijven moge ik U verzoeken ·oij t� 
willen doen berichten, of de da.a:riri ge" 
noemde Sientje r.rn::tJER "erkzaem is bij 

. de .Ardaih Tobacco te Dordrecht of. op een 
fabriek te Amsterdem. Indi�n �ij te 
Dordrecht woonachtig mocht ziJn, zal ik 
gaarne in kennis worden gesteld met haar 
personalia, po�itieke oriënteiing en 

.v�rder �an beleng zijnde �gegevèns •.
Tevens zal ik gaarne vernemen of in 

de Arda"l::h Tobaccó-fabriek eèniE.v.c.- '· 
bedrijfskern bestaat, in bevestigend go
val wa�van ik_ ga.ama op· de hoogte ·zal 
worden gestel?- ll!et de name.n, person�ia, 
politieke oriëntering en verder van be• 
lang zijnde gegeve�s van de betrokken: 
pe!'sonen. 

� 
. � HET HOOID V.AU DE DIENST, 

namens dezet 

.J .G.Crabbendalll. 

. ,, ··'>, 

Aan de Heer 
Commissal'is van Politie 

� te
Dor d r e  c h't, 

�. 

.. ' 

. ' . 

, ' 

. � ' 

1 ' 

"' ' 



G�EST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE 
�f . District DOETINCHEM 

DOETINCHEM, 21 Febr. 
Dr. Hubernoodtstraat no. 5 
Telefoon K 40 Nr. 223 

194 9.

• 

• 

COMMANDANT 

No. 

Aan de Heer 

Onderwerp 

In antwoord op : 

Bijlage(n) 

47/1949-doss.O.V.D. 
Geheim persoonl.ijk. 

Hoofd van de Centrale Veil.Dienst te 1 s-Gravenhage. 
Procureur-Generaal,fgd.Directeur v,.Pol, te Arnhem. 

Verspreiding pamfletten te Zevenaar. 

twee. 

6.,'
� 

\ 

�\\�' 
2 r-

L 

---

no. 

Ten veyvolge op mijn schrijven,d.d. 9 Februari 1949, 

47/1�9-doss.C.V.D.,heb ik de eer Uhoogedelgestrenge/ 

Uedelgrootachtbare hierbij weder een rapport van de Groeps

commandant der Rijkspolitie te Zevenaar te doen toekomen, 

waarbij is gevoegd een pamflet en naar de inhoud van welke 

stukken ik U kortheidshalve moge verwijzen. 

Typ:H. 

Coll.:\l 
/ 

De.Districtscommandant, 

De Officier der Rijkspolitie le kl. 

H.i7.0ffers. 



� llE WElUO!lREf VAN DE "TUR'M.AO n te &EVENAAR� 
............................... � .. --·-.. -.-..----... -----------

Waarde Oollega1 a; 

Door mlddel van besprekingen 'met enkele van Uw college.'s ie ons ge
bleken,da.t onze oproep me.t elkaar ia besproken. Naar aanleiding daar
van is een personeelsvergadering gehouden in de fabriek. Dit is 
gèbeu.rd, omdat het rechtvo.ardige van onze actie door U wordt ingezien. 
Er is da.ar gezegd,dat elke staking moet worden afgekeurd,omdat het 

' nu geen tijd voor staken z0u zijn. 
Er is one medegedeeld,dat wi� � uitkering uit de we�kelijk grote 
winst zouden ontve,ngen. Het is bij toezeggingen gebleven! Het 

• 
College van Rijksbemiddelaars heeft steeds nieuwe bezwaren gemaakt 
tegen de uitbetaling en ziJ ie door haar houding de we;:keliJk sohUl• 
� en niet de arbeiders G �r bleef ons daardoor géén and�re weg 
meer over dan juist i�e sto.king J 
Yen heeft U gezegd,dat de 4% zou worden betaald zodra de staking 
te Ainstetdam beëindigd zou zijn. Als dit waar is dan verklaren wij, 
dat -wanneer de. directie ons zou zeggel"la "de � wordt betaald. als 
de staking wordt opgeheven"- dan d.e fabriek onmigdeli.jk weel" zal 
draaien·. 
liij zeggen U �iî met nadrUk,opdat het niet misverstaan kan worden 
en gij precies weet,hoe het- er bij staatl 
"VJij' zijn bereid alles te doen om het bedrijf op gang te brengen,wan
neer vrij de zekerheid krijgen,d,t de gemaa.kte overeenkomst w.ordt 
�§komen, ' 

Indien U d�s weer verkeerd·bent ingelioht,willen wij niet beweren, 
dat dit opzettelijk is gebeUJ.'d,maar wij achten het onze plicht jullie 
met ,de werkelijke toestand bekend te maken en op de hoogte te hOuden, 

.Men zal trarihten U de productie V'a.n .Amsterdam te doen overnemen. 
W'EIGERT DIT MET :'3ESLISTHEID, OMDAT ELKE ONDERNEMING TEGEN DE STAKENDE 
ARBEIDERS IN AUSTERDAM,GERICHT IS TEGEN UZELF EN UW GEZIN 1 

Toont oolc Uw solidariteit door UW geldelijke biJ dra-gel Stuurt qeze 
�n vr�agt steun-intekenlijsten aan bij het Stakingscomi{é, 
Balistraat ?7 te Amsterdam. 

• 

De Stakingsleiding, 
•Turma.c"-Amaterdam.

" 
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GE1fB.:ST ARNHEM. DER .1:UJ.tiS.l:'OLITI &. Zeven�ae,19 Febru�ri 1949. 
District Doetinchem. 
Groep Lieven4.l:l,r. 

��-------------------------------

No j-49, rd,�p. Z. Geh. 
A.m ä.e He,3r : Districtseomm&rid�nt der Rijkspolitie 

te DOETINOH�II. 
Onu.t;;rwe!'p Gebeueen om·h�t vit�le bed�ijf de Turmae te Zeven�ör. 

R A P F O R T. 
��--�---------------

. ' -

On11ergetekenae .li'. B. L eenà.ers, 0,i:.P erwach tmeester-Gro ep &
c��mandan t-�er RijKs�oiitie te �evenó&r,tevans onbezol�igd 
rl1Jksrechercheur,heeft de eer UWelEdelGestrange beleefd het 
vol genà.e te rap_port eren: 

0� Donüerdag 18 Februari 1949 te omstreeks 7.50 uur 

we.oo. v�naf u e Turm�e Fàbriek te L,evenaar telefonisch mene
deling ged��n,uat wederom v e�sprain e�s V4R pamfletten op de 
Ker.ltstra.:1. t te ie vena.ar voor de !abri ek vraren verschenen • 

On�iddell ijk is een �atrouille daarh een gezonden en deze 

ruerkte op,a.�t pamfletten we!'den verspreid alà.n het J.1,ersonesl 
Qat zich n�ar de fabriek de Turmac begaf.Tevens werd a.aarbij 
op gemerkt, dat verscbi1l ena.e personen deze pu.m11 et tel1. niet 
a.l:i.n. wilda.,,nalllell en anClere ze ongelezen weg wierpen of ver-
seh eu rd all. 

Da!:ir het op a.a t tijà:sti.P nog al druk was op ä. e straat , 
werd.en de vers:preia.e.t.>s,u.ie per rijwiel waren,tot u.oorlpp en 
aangema�nd,waara�ll direct we�� vola.�&u.W�norderlijkheden 
kwamen niet iJoor.De versprei11ers,drie in get.al, a.ie onbekend 
b:Leven verwiju.e.l'a.e, zich in ct.e richting n�d.r Arnhem. 

N�ar aa.nl·eü.ing van het vermel�e in. cle .e.am fl et ten, d1 ent
het vol gen de gemeld. O.p Zoll.à.a.g _l.:5 Feb:c11"ri 1949, k..c-eeg het 
bestuürs�id v�n de Afde�ing.v�n de R.K.T�baksbewerkersbond
o. 8ne..Lo.ers te 1foste.rvoort bez0ek van. ·twee p e.rsonen. Dit waren
een bestuurslid van de i.V.C. en een lid v�n het st�kings
comi te uit A.:nstei.·d.a.m • .Bij Snelu ers a.ron6en zij aan O.P ee12 sym
pathie st�king • .:inela.er-s,die op ct. e Turmac :.fabriek .verkt , .hee!t 

aQn ko�te tijQ met die twee personen ges�_roken, waarbij hij 
heu heeft te verstaan gegeven,dat zij op zijn me�ewe�king 
niet behoefden te rekenell en Zij geen moei te11 behoe:td.e:a te 
aoen om in Zevenda.r iets te bereiken,d�ar Qit toch op niets 
zou ui tlop an. 

De liedr Burgemeester V4n Zeven�ar is met het voreustaand.e 
i� kennis gestelQ en blijft een n�uw contact met hem bestaan. 

Bij dit rapport wordt een exem.Plaar van een verspreid pam-
flet gevoegd.. De ona.argeteken<1e, 

De Opperwachtmeester, 

�- -.:-=== 
(F.B.-Leen1.1.ers.) 
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�TI!ISTER:iE 

I-fo.: bS6lPB 
. ' 

's-Gravenhage, 8 Maart 1949. 

.Bott.: Actie stakingsleiding 
Turmac-Amsterdàm. GEIIEilt . J. 

/ /tÎ ".,
V. ..:rrt) .; />: . : ' 

.� 

' 

. Hiermede héb ik de eer U te berichten àat 
doQr· de leidirlg äer stakende arb�iders �an 

'de Tlll'mac-sigarettentabriek te .Arnsteraom op 
· 8. ·en 18 Februari 1949 getracht 1s onde1� het
�ersoneel van de.Turmac-fabriek te Zavenear

. pani:f'1étten .. te verspreiden. 
In deze bu.11etins uerd de sttkings�ctie 

· te An:is·t9rdani uiteengezet en ne1•d tevens:i:;ge
wezen op de mogelijkheid dat de directie zou
trachten de we�kzaaînheden van hot ll.rJsterdamse
bedrij.f gedeeltelijk door do i'abriek te Zevc-

" naar te doen över11e1.;10n. De arbeiders -aarden 
opgeroepen zich liiertegen te ver-zettefi-Gn 
werden tevens opgenekt de str�jd hunner col
lega 1 s te .Amsterdam financieel te ondersteu-
nen. 

· Als adres van genoemde ste,kirigsleiding
ue1"'d in het pamflet ·vermeld: Balist:i:•aat 77
te Amste:rdam. ,. 

' ' 

Ik moge U verzoeken te willen doen nagaan 
·nie op ·genoemd ad:'os woonachtig is en 'mij
nader omtrent ·deze te doen inJ.ichten.

Àan de Heer 

·� HET HOOJID VAN DE DIENST,
namens deze: 

: 

· · J .G.Cr.abbendam.

" Hoofdcommissaris van Politie 
te 

·Amste r dam..
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c. v.no.48/'49.

" v 

G E  HE I M • 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veilighe1àsdienst 
Javastraat 68 

's GRAVE N HAGE. 

Ter beantwoording van Uw schrijven d.d.8 dezer,No. 
55704 wordt het volgende medegedeeld: 

16.2.49 
fabriek 
in deze 

Aangenomen kan woràen 
genoemde Sientje MEIJER 
te Amsterdam,althans is 
gemeente woonachtig. 

dat de in mijn schrijven d.d. 
werkzaam is in een cigaretten
die indruk gewekt.Zij is niet 

Bij de Ardath Tobacco fabriek alhier bestaat in het 
geheel nog geen fabriekskern,omdat tot heden de behoefte daar
aan niet is gebleken;het ligt echter wel in de bedoeling binnen 
afzienbare tijd daartoe over te gaan. 

Indien de samenstelling daarvan daar:toe aanleiding 
geeft,zal U hiervan mededeling worden gedaan. 

Dordrecil�Maart 1949. 

�-



(h, ,,q .i., fJ/l 
verbinding: No .12 , r 
Doss.25/62 

G E H E I M. 

17 Maart 1949. 

Onderwerp: Vergadering personeel Laurens sigarettenfabriek. 

Datum ontvangst bericht: 15 Maart 1949 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan: I.D. Amsterdam 
Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

Vc' · .

19 MRT 1949 

Alu/ r:;tJf 3

Op Maandag, 14 I,Iaart 1949, te 17.15 uur, werd in de 
salonboot "De Watergeus", liggende in het water aan de 
Slachtà.uiskade te Den !laag, een vergadering gehouden voor 
het personeel van de LAURENS-Sigarettenfabriek te Den Haag. 
Deze vergadering was uitgeschreven door de s.takingsleiding 
van da BRITISH- en TURMAC-Sigarettenfabrieken te Amsterdam. 
Tevoren was bij de ingang van genoemde fabriek aan het per
soneel een circulaire uitgereikt met de opwekking de strijd 
van de stakers in de sigarettenfabrieken te Amsterdam te 
steunen en de daarin aangekondigde vergadering te bezoeken 
(zie bijlage). 

Na afloop van hun werkzaamheden gaven 14 personen, 
meest jongeren, aan bedoelde oproep gehoor. (Het personeel 
van "Laurens II bestaat uit ongeveer 150 man). 

Op de vergadering werd gesproken door een persoon, ge
naamd: SIP (vermoedelijk wordt bedoeld .&verardus SIP, gebo
Pen te Wageningen, 27 September 1897), een van de stakings
leiders te Amsterdam. tlij deelde zijn hoorders mede, dat de 
staking te Amsterdam zal voortduren, totdat de overwinning 
is behaald. Om deze overwinning te bBreiken is het echter 
nodig, dat ook het personeel van de Laurensfabriek zijn bij
drage levert. Hij sprak er zijn spijt over uit, dat zo wei
nig leden van het personeel gehoor hadden gegeven aan de op
roep. 

In verband met het feit, dat er stemmen opgingen uit 
de vergadering, dat nagegaan zal worden, welke personeels
leden van Laurens deze vergadering bezoeken, stelde SIP voor 
de namen en adressen van de aanwezigen te noteren. Deze per
sonen zullen bericht ontvangen, wanneer een volgende verga
dering wordt voorbereid. 

Voor deze vergadering moet dan in het bedrijf reclame 
worden gemaakt onder het ''vertrouwde II personeel. Ook moet 
het personeel met klachten en eisen komen, om gezamenlijk 
de strijd voort te zetten en tot een goed einde te brengen. 
Naiat SIP de eisen van de stakingsleiding te Amsterdam had 
besproken - waarbij bleek, dat het loonpeil in Amsterdam 
ho er ligt, dan bij Laurens - sloot hij de vergadering. (Ein
de 



A f s c h r i f t. 

Dàn Haag , 14 Liiaart 194 9. 

Aan alle arbeiders en arbeidsters, werkzaam bij "LAillIBNS", 

.{ameraden, 

�og steeds na 7 weken staan Uw collega's van de British 
en de Turmac in een harde en verbeten strijd. 

2en strijd, die wij voeren voor ons aller belang, dus ook 
voor de Uwe. 

Door een groot gedeelte der .Jederlandse bevolking wordt 
deze strijd financiëel, zowel als moreel gesteund. 

De arbeiders .en arbeidsters van de �urmac in Zevenaar 
zijn daarvan een bewijs. 

Ook zij zijn overgegaan tot vergaderingen, waar zij hun 
eisen bekend maakten. Onze strijd, die ook Jw strijd is, 
kan dan pas met succes gevoerd worden, als er vanuit alle 
sigarettenfabrieJ:Cen klanken van instemming met onze strijd 
komen. Als alle sigarettenfabrieken hun eigen eisen stellen. 

Dan pas kan onze en Uw strijd, die samen gaan, tot een 
goed succes worden. 

Luister daarom HEDENAVOND kwart over vijf naar de korte 
uiteenzetting van onze strijd, gegeven door een der 
Amsterdamse stakers. 

Hij spreekt voor U in de SALONBOOT "DE WATERGEUS", van 
kwart over vijf tot kwart voor zes. 

Er bestaat de volle gelegenheid tot het stellen van vragen 
en het zeggen van Uw mening. 

DUS AL�EN MAANDAGAVOND K\'JART OV.ER VIJF NAAR DE SALOHBOOT 

DE WATERGEUS, GEL3GEN BIJ D� LAAKBRUG. 

EINDE Á}/ART VOOR ZES. 

1.,et kameraanschappelijke groeten, 
De stakingsleiding 
"British" en "Turmac". 
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No. 5597 d_ 4 -'48 21 Maart 1949 

Uw brief: No. 56108, dd 8-3-'49

l
Vol.-,r.o 

Onderwerp: Actie stakings- ·U

�1i� 
tl. 

GEHEIM 

leiding " Turmrur- 2 3 MRT 1949

MtdT.illRDAM'' -

"I J ACl , S"'d>J YJ' ,ÇJ 
1 

---
- -

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in het hierboven 
aangehaalde schrijven, wordt U het volgende bericht. 

Op het adres: Balistraat 77-1, te Amsterdam is woonachtig 
de stakingsleider· 

(}1<., Johannes \JAGN"ER, geboren te Amsterdam, 4 October 1918, 
� fabrieksarbeider, Nederlandse Nationaliteit, gehuwd met: 

Maria PIDIJTBRS, geboren te Amsterdam, 11 April 1918, 

WAGNER is al geruime tijd werkzaam bij de 'l'Ul:fäIAî-fabriek, 
N.Z.Voorburgwal 19-21, te Amsterdam. Hij is thans voorman 
over een bepaalde afdeling en staat, wat zijn werk betreft, 
bij de Directie gunstig bekend. 

,, 

Aanvankelijk was WAG�R lid van de Algemene Bond , aange:.... 
sloten bij het N.V.V. Door de oppositie die hij in deze 
Bond voerde, is hij in 1946 als lid geroyeerd. Hij heeft 
zich toen onmiddellijk a_.angesloten bij de E.V.C. Vanaf het 
begin toonde hij een ijverig lid te zijn die veel propa
ganda maakte voor de J.V.C., onder het fabriekspersoneel. 
Bij het uitbreken van de staking nam hij zitting in het 
stakings-comi té. In dit comité is hi.j zeer actief. Hi,j 

' 

wordt beschouwd de spil te zijn waar alles om draait. 
IJ. }( �n de laatste tijd volgt HAG1GR e_en kader-cursus van d��·

De directie van de Turma:i:-fabriek heeft besloten, bij het 
beeindigen van de �taking, WAG"H!JR niet weer in de fabriek 
toe te laten. Dit is hem bekend, doch het laat hem schijn
baar onverschillig. 

In de _)olit"ie-administratie te Amsterdam, is niets ten 
nadele van hem bekend. Op politiek gebied komt hij niet 
voor. 

'\· .. ···1············································· r\;b \? 
. /. 
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Aan de Heer Hoofd van de 

Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

's G R A V E N If A G E. 

Ten vervolge op de mededeling van 16.2.1949 

wordt nader het volgende bericht: 

Op 22.3.1949 werden pamfletten,waarvan 1 exem

plaar wordt bijgevoegd,verspreid aan de Ardath cigaretten

fabriek te Dordrecht. 

Op de bijeenkomst op 24.3.1949 waren aanwezig: 

E.SIP,Voorzitter van de Algemene Bond van Wer

kers in de Tabaksindustrie,gevestigd te Amsterdam,Keizers

gracht 98; 

DALlVI,Johannes Hendrikus,geboren te Dordrecht, 

18.2.1914,wonende te Dordrecht,Jacob van Lennepstraat JO rd, 

bestuurslid der E.V.C.afd.Dordrecht; 

een onbekend meisje,afkomstig uit Amsterdam, 

terwijl twee meisjes der Ardàth fabriek aan de oproep ge

hoor hadden gegeven.Tengevolge van de geringe belangstelling 

werd de vergadering niet gehouden. 

Volgens een uitlating van SIP was "Dordrecht 

nog niet rijp voor het voeren van een vooruitstrevende 

politiek." 

Do� !!aart 1949,
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ALGEMENE BOND VAN WERKEIS IN :PE TABAKSI�DUSTRIE 
.. -�-------�----------

A m s t e r d a m A. B. T. r. Keizersgr.98, Tel.44491 
-�-----------�-�----

P E R S O N E E L ·S VERGADER i-NG 
_.. . ..._ __________________________ _______...,.._ 

Voor het Personeel van de 11Ardáth 11 op: 

Donderdag 24 Maa�t ih het 
Ame:rü cain Hotel ( zaal 4) 
_ Groenmarkt 

des avond s te 8 uur 

6prekerss E._ Sip, voorz. 
Enige stakers v.d. �ritish 

De lonen bij de "Ardath" zijn zo laag, dat bèt nodig zal zijn met elkaar 
te overleggen hoe daarin verander�ng is te brengen. Verandering moet 
er komen., omdat d� huidige lonen y-E>-o:r;tdurend aan verlaging onderhevig 
zijn" Dooj? de steeds stijgende prijzen daalt het lo.on immers in koop
kracht. 

De werkers van de 11Bri tisb.11 ZlJn U in hun actie VOO r inkbmstenverhoging 
e�� enorme steunende kracht. Zij hebben het bewijs geleve�d voor hun 
rechtvaardige verlangens te strijden. Nu na 8 weken van strijd gaat 
äeze nog onverzwakt verder. 

De ontwikkeling van het conflict "Bri tish"'!'Turma.c" heeft talrijke lessen, 
die voor de ge}J.ele arbeidersklasse van betekenis zijn, opgeleverd.· 
VooraJ. de jeugdige werkers hebben hier getoond, dat zij begrijpen voor 
hun èigen te,e:komst te strijden. Dit g::eoeiende bÎ:;rustzijn van de jongeren 
is een waarborg voor de strijd van dè oudere werkers, 

Over dit alles zullen wij op bov�ngenoemdè vergadering met U spreken. 

Daarom in grote get�e Donderdag naar het Americain Ho;i;-el !

Het Hoofdbestuur van de · 

· A. B. T. I. 
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t( 
ortstondi "Kbetos-ariu Hooimarkt 

Of' ' ' , , 0 
l ., • Vooraf.�and rberlcht :, ..r.· -· 

Br:oft.,.: " <betr0'Uwbaar .I , 
Inlfoud':·-. 'idem.·� '. , . . r · ....

On'dernom�n' áèt:i:-e: ip O'\l'èrlegJ mét a·iirecteur wordt getracht r 1 ·• • - :·,. • ") " :vë1'der.er oni-ü.s'°tr' ·te vermijden • 
. , r"f • � r I r •• ( � 'f f t r T • • • ! ..,- ') ' 

-r 1 "'1 Op 116· D'èée.fuber J..'948" gin� het vrouwelijk per-sóhe.èl van de chocolade-en 
suikerwerkfabriek f>romena-Boon ;te.,. Zà&ndam 11.p <sttaking. 
Men eiste loonsverhoging,enz. 

-1':"Vf', • . r. N,a ·9veplég' �et ne'� �-i:r�c.lti:é:' wë.rd ... op 20 De<bember ·194'8 besloten het werk
..,.. ')t'L }tè -lfié!'-vàtte-h:-,·n'a:da"t '<!ie' 'é'.iSf;l'n wá.ren-1�ew11H:gd. 1 r • 

• �, • ,: • r lEnlte'l<èt stàaWs-teT-st wa�Jlmtftdd'el.s na� �al"Jl.eîrf' gegEtan �m het vrouwe
lijk personeel van "Koetosari"(waar de producten.".W:fn P�ómena-:Soon 
worden verpakt)te bewegen eveneens tot staken over te gaan.In de IJ ;o1:-n, J 1i -�%:rop vó�felrid"e,·we:B!é'à fwerdiëh nog. ènltele" i>o�gerrr ge�aan om in dit 

'IU •:z'-n ,.. -bedrJff (?hrus-t-: t'°e-• V&l'wè·kJ"cè-n,hé�eè-n'"' tèn rd�t g.&lukte, Û>nder dat het 
'. "1· .1. • tot• staken' kwamf. '\ .., � ,..--. -r " . .i: ?l • .t ,. '" !">J "" 

- : '_:.� ;o .. .9P ?. Febrliä!t -�-9_;.9r:w�s'-&è t��;pe'ratuur 1:n;��"'m"&g'áz�:jnl'Ul!<mte niet hoog
a.« v,;.,.1 trgènoeg nàar d& ·Z!li'l 'van he-t person'é!el, waarom)(de ·:ili<r..e�teur Flohil toe"
11111' stond dat de dames in het schaftlokaal verbleven t&t de..ftemperatuur 

zou zijn opgelopen. 

1-'L 
, I -�C'Ván dé'ze 'g&lféteb!h�idc-Yhebben?èntc.er-e ar'b�ïa's:ter-t "gebrui4t gemaakt om 

i j' f'' 'I"' ,' 'ae- rést j'otp te �ju."btênï1r,trèruril:fisté-; te>elll .t)Jiff lQ uur 'de 'temperatuur vol
. �oende was om te werken, weigerden de meisjes het. �ér.k, ·te hervatten. 

v •L{,-an"aë',O. nfe:i�Jès ;J.eg�n '4;' het werk-·<neer,::benalve de1ze· meisjes zijn 
-?.]n �-0 èr ·nög01S ' manneh wê:rkzaa'm) ._iJ r O ..., vn- ')"' t rrr •. j-, "> •.:. 

Een deputatie van het· �ê'r5'0nè'é'l,<be'staandfèJY.1.1;trJ Cáthari'rra Van Dijk,Oude
weg 31 Haarlem,P;r1etje J(i;l.derom,Jijfhui�z.e:r�eg 1+29 Hoofddorp( wier va
der een fw.1ct1e -b1.:j-' ae EVC' fn Ams·terä.am izbuf ht!bben) en Elisabeth Wey ,,
Slamats��j�t� Haa1;em1vervoegden zich op het EVCkantoor aan de Jans-
straat te Haai>'lein1 · · I 
Des middags om 1 uur meldden de staaksters zich weer op het bedrijf 
(zonder al te veel uit te voeren) .Om 3 uur die middag verscheen 
Jacob Kop,hoofdbestuurder van de Bbnd van Werkers in de Chemische-,
Voedings-en Fabriekmatige bedrijven(Chevofa),die met de directeur 
een onderhoud had,waarbij ook gemelde deputatie werd toegelaten. 
De grieven waren:onvoldoende verwarmde werklokalen,er liepen muizen
over de vloer,onvoldoende w.c.(van de 2 toiletten kon er een niet 
g�bruikt worden omdat de sleutel stu.� was) ,men wenste een andere 
vacantieregeling(in plaats van een week achtereen wil men snipper�
dagen)en voorts wenste men loonsverhoging(de dames verdienen van 
f 35.- tot f 4o.- per week) • 
De directeur zegde toe een aantal grieven te coDrigeren,doch stelde
zich op het standpunt dat de lonen hoog genoeg waren,terwijl-�ndien
zou blijken dat het verlenen van snipperdagen voor verlof op een 
wettelijke verplichting berustte-hij ook hierin zou toegeven•. 

De meisjes,tot dusver-voor zover bekend-allen ongeerganiseerd,benoem
den een bedrijfskern,waarin behalve de reeds ge�oe�de deputatie nog 
3 anderen werden gekozen(namen nog niet bekend)�terwijl 15 meisjes 
zich opgaven voor de Chevofa. 
Ha.ar namen luiden:-Elisabeth Janssen,Lusacstraat 9 Ifaarlem, 1 Maria M..van Holland,Billitonstraat 13 Heemstede,

; �atharina van DiJk,Oudeweg 31 Haarlem( fuern) 

Qi'J, 1.rrietje Wilderom, Vijfhuizerweg 429 Hoofdd�rp(kern) 
"./"" Johanna Woertman,Staringstraat 20'Haarlem, 

,l.Johanna C.Prins,Thorbeckestraat 75 Haarlem,
..,.-Johanna F.A.Pot,Ruychhaverstraat 1 Haarlem,

Petronella 
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•1.; t i <', 1Pe,t.ron�1;la D"V::an Wijk,-Lusa:ostréîat 15 Häarlem,·
7>.Anna M;Zwetsloot,Oranjeboomstr�'l79rd. Haarlem, 
/Johanna LSteenman·!;Wo1'·s.:traat 15 .Haarlem, 

�foElisabeth Wey,Sl.;lmatstnaat 2 Haar.lem(kern) 
.- 'Catharina H.Breed,L. Wijngaatt-ds,tr �6rd Haarlem, 

·r.rw1 ·i::.r � ..,.-Joh�nna van ·Roode ,:rb.PrJ'l:lec'\Cestrraat 70 Haarlem,·
, ., 9Jletrone1la v •. d.Pol.,Thorbeckestraat 41 Haarlem,en 

_.. Jacoba v.d.Heuvel,Ged.Oudegracht lllrd.Haarlem. 
1 r{ctlleen de·, tam:lrlie, V.an Wi;l.k en:' v·.d. P,ol.�on.ie�� tot dusver
r,;r voor,res.p •. als gu;ruw.en CPN9. • :·, ,r ;., , 

. • n w � nJ . 
Een besprekl�1g,.op het EVCbureauj-in ijaarlenr met. de k��n, Vlelke aanvan ... 
kelijk was� be_paal<;'l QP.' lo,<d.�ze,r,,�rd ui tges1t�;lä toj;i l.4 jezer ,tGr 11ijl. 

- ,·:uo'PJ .: de arbei�ste([\-� .•P �l-2· dez,er ,hpn; J.oo»-;a.kje,s �z9114.e� t9p.en 1 op het EVC.
i'l• Ór!-· rf ckflnto,or.r' ·Vr r<Y 'Y )lij:'1 ;>r,;/ ,� 1' { [ r,()" ... - · 1 r 

�f) T, 'T J'0 -• j'·, ;'l r '[ '\, .,- ;i'j· (l"''\]' f' '''('I., 

J.t ·, r:J: , o De. on<lennen:tiJl!b·iS-) geve�ti<gd 1:Lp �ep. �ud,\hey.e;�u:î..§,.,,1\e,t,:eJ.lt een-hoewel 
J9 .i� �· n-iet ideale,�pch b�hoorl;jke�merkg&lege�ei<lu:P.�dt�D� 4.irecteur 

heeft zich inmiddels in verbinding geste�d met het,.t.G.�}3,.Haarlem 
ron · �43_i 1f "': ovel\· 'd� va-eantie�_en�,aiii9,�re k.-«estie.s; en .;taJ -�org�n dat de op .12 de-. 
- .'J,; H,,r- • ,z:er,_i ·uit: te� be�en, tone,� n1,t :t� .z�e.r �;t)lij�en v,� �,... tot dusve:r a..

�- J rf L'I.J' ! .j be'.ta:fl{l:de. "J• r 'f ] f , ' •:t• "), : r f • ?..�, s •, 1 ,-1 I' -� 'CJ (; • 
. : - r O i' Î' r 1/r 

:10 J''L t I Hoew�l_ hetrw.e�� i5".fbe;rpq.t,is 1 .<iet' stellllI\.ing._ •�g.Jr l'.,l0et .P.e.:r�on:eel,waar ... 
- f')V ';ff 1r;' .ende'?' enk,e-le OprU:i6ilil�t t;;.Je;«\_ill�Pc,rrJ.&C!\i't-(tm ,Wor�it 1J: .,flaal" zeer matig
.!l�.l.flJ'!'I..!f gewerkt.• :-- . ". "' :,, '!, r ::>. �P.:) � .• ;t o "'. r , r, 

e i ·ü ,, Ge.v0:egelJ1..j_k, k@ f(E)rden, aangep,ém�n dat �e;· .a,angevoe.r4e ,mojieven ge
zocht zijn,doch .... overeenkomstig: �e- EV.Ct�1G-t-iiek- as>or.�4,e..ze organisati, 

( 'L .t · r-J wprtl-en 'Q_e,_nut. ,vo�Trr�-a..�. cPµJ'US:to-a,ctie;i. f' v . . LJ -Jff(,:1 ri 
-,:v ·t•\l•:) ···o "'�" �+i ., · '� ·-·, '· ·_ �, ·1 )f �J .t"f- ,.'T ·i:,,!-l '.-[ ·w,· 

� , .. i. ,, : d � i 'De aandac-ht b-U.�ft o-p· ;d·lt 'b,edrtjf .g�rtie�tikd.�"' ,· � - ;��. 
-,"'IT J-, "lh .�. ··or 1· ·� ' ,r1 ·J � s ,, 1 JI' "ï1T :, ,-; _. � .�: �-;:1-... . , r 

l Feb;ru,!1''1 1;949;, .-:. "· 'J j ... 
'1 . . '.! 1' -l • • f q O 'I • !) . 'S � . j• r: r 1:. ,.,j' � '-'.Ó fl ) ;., r , ...,. 1 ' � () -· : 0 i \1 a l',. 
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�ERBINDING No. 50 • 

. No. P 498/49. 

Onderwerp: staking Chemische Fabriek 
M.H.LUITEN te Enschede.

Bijlagen: 3. 

GEHEIM. 

27 Augustus 1.249. 

[)Q, 

• _j 9 AOO. i<:l49

' \...L 6 t9 7 D � l 

Ik heb de eer Uedelgestrenge �ierbij te doen toekomen een 
rapport betreffende de staking bij het terzijde vermelde bedrijf. 
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No. P 498/49. 

RAPPORT betreffende de staking bij de Chemische Fabriek 
M.H.LUITEN te Enschede. --

Aanvang: 1.2-S-4�. 
Formeel einde: �o-8-49. 
Aanta� werkneemsters in d e  betrokken afdlling: 1 o.

Aantal staaksters: 8. 

Aanleiding en omschrijving: 
De meisjes hadden klachten over het inpakken van warme 

zeepvlokken, die hierbij erg stuiven. 
Dit stuiven is afhankelijk van het vochtgehalte van de 

atmosfeer en is di�ijls bij hogere temperaturen meer hinder
lijk. 

�? 
De meisjes verzochten koude zeepvlokken te mogen inpakken. 

f1 Reeds op Woensdag 29-1.-49 hadden zij enkele uren om deze 
reden het werk neergelegd, doch nadat van werkgeverszijde aan
getoond was, hoe zij bij meer voorzichtig inpakken geen hinder 
van het stuiven ondervonden, was het werk weer hervat. 

Op 19-8-49 ging een 8-tal meisjes om dezelfde reden in 
staking. Zij wensten het werk te hervatten, indien zij koude 
zeepvlokken konden inpakken. 

II P. SWADERS uit Amsterdam, een vertegenwoordiger van de
Algemene Bond van Werkers in de Chemische-, Voediggs- en Fabrie 
matige Bedrijven, aangesloten bij d e  E.V.c., trachtte in deze 
bemiddeling te verlenen. Hij kwam daartoe 4îikwijls bij de aan
vang en het einde van de werktijd bij de ingang van de fabriek 
en .hij trachtte o.m. de 2 niet-stakende meisjes te bewegen zich 
solidair te gedragen. 

Voorts nodigde hij de staaksters uit op het EVC-bur-eau te 
komen, alwaar zij opgewekt werden de staking voort te zetten, 
met steunlijsten te collecteren en een artikel betreffende de 
staking, dat opgemaakt was door een EVC-bestuurder, bij de re
dacties van de in deze gemeente verschijnende dagbladen te be
zorgen. (Een afschrift van dit artikel wordt hierbij gevoegd.) 

Tot op heden is slechts geconstateerd, dat dit artikel in 
het dagblad 11 De waarheid", dd. 26-8-49, is opgenomen. 

Twee meisjes, die juist wilden beginnen met de collecte, 
werden van politie-zijde aangezegd, dat dit collecteren zonder 
de vereiste verg�nning verboden was. Hierna werd niet meer 
waargenomen, dat ten behoeve van deze staking werd gecollecteerd 

Behalve de E. V .c., hEeft zich geen andere vakvereniging 
in het conflict gemengd. Uit het vorenstaande en uit het feit, 
dat het conflict in dit kleine bedrijf een uitvoerig punt van 
bespreking op een openbare vergadering van de E.v.c. kon worden, 
is af te leiden, �at deze vakvereniging als de drijfveer tot de
staking moet worden beschouwd. � 

De stakende meisjes zijn op Zaterdag 20-8-49 reeds ontsla
gen wegens werkweigering, zodat de staking toen als geëindigd 
kon worden beschouwd. Twee meisjes, die medegestaakt hadden, 
omdat zij bang waren voor "onderkruipers" te worden aangezien, 
hebben inmiddels verzocht weer in dienst te mogen komen, hetgeer 
toegestaan is. 
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Afschrift 

Bij deze willen wij het publiek door middel van de Dagbladpers op de 
hoogte stellen, waarom of er een conflict is uitgebroken bij de firma 
Euiten, (zeepfabriek) Poolm�nsweg te Enschede. Dit conflict is om de 
volgende reden uitgebroken: 
De werkneemsters werkende in dienstverband bij bomengenoemde firma, 
pakken zeepvlokken in. Dit is op zichzelf niets bijzonders, doch wel 
onder welke omstandigheden dit gebeurt, n.l. de zeepvlokken worden 
in grote bakken gestort en daarna door de meisjes vanuit deze bak
ken in doosjes geschept en dit veroorzaakt een stuiving, welke van 
dien aard is, dat de inpaksters met doeken voor de mond moeten werken 
en vooral indien de zeepvlokken, welke worden ingepakt, warm worden 
verwerkt, dan is de stuiving zo erg, dat de meisjes twee doeken voor 
de mond moeten doen en dit kunnen zij onmogelijk volhouden. 
Toen de meisjes dit dan ook aan de Bedrijfsleidef mededeelden, stelde 
deze zich op het standpunt, dat zij toch deze warme vJokken moesten 
inpakken, waarop de meisjes het werk neerlegden en eisten, dat zij 
koude vlokken zeep zouden krijgen om in te pakken. 
De Bedrijfsleider deelde toen deze meisjes mede, dat zij de zeep 
moesten inpakken en anders wel konden gaan en dit deden de werneem
sters dan ook. 
ffis de strijd van ons gerechtvaardigd? Ja!! 

En wij zullen U vertellen waarom! 
Ongeveer 8 weken geleden legde het gehele personeel (vrouwelijk) ook 
het werk neer en de reden was toen net als nu, " Het inpakken van 
warme zeepvlokken". 
Toen is aan ons, nadat er een onderhoud had plaats gevonden tussen 
de Bedrijfsleider, enkele meisjes en een Hoofdbestuurder der Algemene 
Bond van Werkers in de Chemische, Voeding- en Fabriekmatige Bedrijven, 
de stakersdagen uitbetaald en werd het werk hervat met de belofte van 
de firma Luiten, dat in het vervolg geen warme zeepvlokken meer inge
pakt behoef«en te worden. 
Deze belofte is de firma niet nagekomen, terwijl zij weet, dat door 
het inpakken van warme vlokken, de gezichten van de meisjes stuk gaan 
en zelf bij het eerste conflict er een gehuwde vrouw was, die hiervan 
zweertjes in de neus heeft gekregen en zich onders dokters behande
ling heeft gesteld. 
De werkneemsters van de firma Luiten, staan op dit standpunt: 
Zij willen onmiddellijk het werk hervatten, indien zij koude zeep
vlokken krijgen in te pakken en dan de uitspraak afwachten van de 
Arbeidsinspectie, die inmiddels door haar verzocht is om de toestan
den waaronder zij werken, in ogenschouw te nemen. 
De directie van de firma Luiten, is hiervan op de hoogte gesteld, 
doch zij wil hierop niet ingaan, hetgeen de werkneemsters om de 
staking voort te zetten. 
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Uit OD 346 

Voor: 
OD 169 

Ag.nr: 92459 

Naam: MAANDRAPPORTEN ZUID-HOLLAND 

Naam: ERKENDE STAKINGEN 

Afz. : i:iatum: Aug. 50 
Aard van het stuk: 

verh� 5 

maandrapport over Aug. 1950 

In de afgelopen maand colporteerden leden van de plaatse
lijke afdeling der CPN elke Zaterdamroiddag met het dagblad De 
Waarheid en het weekblad Voorwaarts in het centrum van ge stad. 

Op Woensdag 16 Augustus kwamen de leden van de CPN in be
sloten vergadering bijeen in café de "Oude Mar}J:ttt Een onbekend 
gebleven districtsbestuurder trad als spreker op • 

Gedurende de havenstakingen te Rotterdam heeft het in deze 
gemeente niet aan spanning ontbroken, Op Maandag 14 Augustas 
deelden twee leden van de EVC aan de arbeiders van het haven
bedrijf "Vlaardingen Oost in deze gemeente nummers van de extra 
editie van ••ae Waarheid" uit. Een tien:tal leden van de CPN col
porteenden in de avond van die dag met dit blad in de stad. Op 
Dinsdagmorgen werden de nog resteHtende nummers äan de arbeiders 
van °Vlaardingen Oost" en aan die ieder die in het blad belang
stelde, uitgedeeld. 

Op Donderdag 17 Augustus deelden leden van de EVC aan de 
arbeiders van t'Vlaardingen Oost" exemplaren van een pamflet uit. 
Op diezelfde dag te omstreeks 14.00 uur kwam een groep stakers 
uit Rotterdam naar Vlaardingen, teneinde een tweetal Rotterdam
mers, die .bij "Vlaardingen Oostt• �ouden werken op te vangen. Er 
werkten echter geen Rotterdammers. Een 17-jarige Schiedamse jon
gen, die reeds maanden bij "VlaardingenOost" werkte, werd bij 
het naar ho.is gaan door een aantal stakers aangehou.den. Zij 
dreigden bij hem de ruiten in te gooien, indien hijzich de vol
gende dag weer op zijn werk zou melden. 

Diezelfde qag te omstreeks 16.30 uur vatte een groep van 
50 stakers voor de ingang van het tenein van 1tVlaardingen Oost" 
post. Aanvankelijk toonden zij zich zeer agressief en daar ge
vreeàd werd, dat zij het terrein zouden bestormen, rukten een 
aantal politiemannen per overvalwagen uit, doch behoefden geen 
dienst te dlben. De stakers deelden mede, dat de volgende dag het 
werk in Vlaardingen ook "plat•• moest. 

Vrijdagmorgen verscheen wederom een twintigtal stakers bij 
"Vlaardingen Oost". Zij h!helden zich erg ll:alm. Die morgen werd 
het gerucht verspreid, dat een aantal stakers per boot de Vulcaan
haven te Vlaardingen zou invaren, om de arbeiders van 1'Vlaardin
gen Oost" tot staking aan te zetten. De invasie heeft echter niet 
plaats gehad. 

Telkens wanneer zich Rotterdamse stakers in Vlaardingen 
bevonden, traden deze in cmntact met losse havenarbeiders, die 
bij "Vlaardingen Oost" kwamen horen of er nog werk was en er wer
den wel pogingen gedaan om de Vlaardingse arbeiders tot een soli-
dariteitsstaking aan te zetten. Aanvankelijk 

Uitgetr. door: Op aanwijzing van: B vde 
Datum: 23-10-50

� 40061 • '49 
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MAANDRAPPORTEN ZUID-HOLLAND 

ERKENDE STAKINGEN 

verb. 5 datum: Aug. 50 

Aard van het stuk: maandrapport over Au!§. 1950 

Aanvankelijk hadden zij geen schijn van succes, doch later 
waren er wek arbeiders die meenden dat het niet juist was om 
te blijven werken. De communist Rendrik BAKKER, geboren te 
Amsterdam, 10 Februari 1918, wonende Huijgensstr. 4 alhier, 
legde onder de arbeiders. van de ploeg waarbij hij was inge-

. de.eld een vrij grote activiteit aan de dag. 
Dezerzijds werd aan de directie van "Vlaardingen Oost" gead
viseerd om Bakker voorlopig uit te rangeren, welk advies werd 
opgevolgd. 

Vanaf Maandag 14 Augustus tot Maandag 21 Augustus zijn 
steeds enige agenten van politie in de omgeving van genoemd 
havenbedrijf aanwezig geweest. Zij behoefden nimmer op te 
treden. 

De plaatselijke afdeling van de EVC heeft in deze affaire 
wel byzonder weinig activiteit aan de dag gelegd. Nimmer we�

' den er meer dan twee leden tegelijk gezien a1 deze deelcien al
leen maar pamfletten uit. 

De besloten vergadering van de CPN was reeds aangekondigd 
voordat de havenstaking in Rotterdam uitbrak, zodat tussen deze 
vergadering en de havenstaking geen direct verband bestond. 

In het nummer van het dagblad ''Het Vrije Volk" van 23 Au
gustus komt onder het opschrift 1waarschuwing" het volgende 
bericht voor: 
"Het zgn. vredescomité (CPN;. doet nog steeds pogingen, ook in 
Vlaardingen handtekeningen te verzamelen. Naar wij vernemen 
ontziet men zich daarbij niet ook minderjarige kinderen te la
ten tekenenop de lijst. Men blijve .dus op zijn hoede voor deze 
zogenaamde vredes-propagandisten!" 

De plaatselijke groep van Jehovagetuigen belegde in de 
afgelopen maand elke zaterdagavond een openl�chtmeting. Tel
kens werden uitsluitend godsdienstige onderwerpen behandeld. 

Uitgetr. door: vde Op aanwijzing van: B 

Datum: 25-10-50

/!j 40061 - '49 
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No s.57.

VERTROUWELIJK./ 
t .'t' b 

�'.tri', 
"7 <i OP KAART 
1,"a • • 

Datum: 20-9-50 Á.0/ t

DAi; ·.:r. 

PAR: 
-

----���=:�::�:-�:��=�:����-����=��-��:-�=-�:�:::����-����-=�-q�-�:�F: 
.üatum ontvangst bericht: 20-9-5.0. _ ., , 
Betrouwbaarheid berichtgever: Setrouwbaar. ,·ÏJ 

2 
· 1 

Waardering bericht: Betrouwba�. 'c SEP. Q50))' 
Medewerkende instanties:Geen. , ----

--�;��;�;;�;;�=��:�!!��;;����;;�:����=�-�:�:�:-����-=��:-��-f:!±.:_�-
Op Woensdag 20-9-50 is te Wormerveer êen staking uitgebroken onder het z.g. jeug 
dige personeel van de Chocolade:fabriek O.V.Promena Boon en Co te Wormerveer. 
Naar aanleiding van het terzake ingesteld onderzoek kan het volgende worden ge� 
meld. , 
Op Maandag 18-9-50 werd bij het uitgaan der fabriek aan de jeugdige arbeidsters 

�en arbeiders een z.g.extra editie van 11de Band" (een alhier onbekend blad) uit
gereikt waarin werd medegedeeld dat het aan verschillende jeugdige arbeiders van 

ein het stencil genoemde fabrieken gelukt was door een korte staking onmiddellij
ke uitbetaling der tweede 5 procent loonsverhoging te verkrijgen en werd aange
dr�en eveneens een actie met dit doel te ontketenen. 
O�nsdag 19-9-50 vervoegde zioh bij de personeelschef van genoemde fabriek een 
deputatie der jeugdige arbeiders die hem een lijst aanboden waarop stond vermwld

••Het jeugdig personeel eist S procent loonsverhoging•• welk opschrift was onder
tekend door veel namen. Deze lijst is door de personeelschef niet aanvaard en 
aan de deputatie is medegedeeld dat in afwachting van de beslissing van het col
lege van Rijksbemiddelaars,nog niet tot uitbetaling van de verhoging kon worden 

,overgegaan maar dat dit. zo spoedig mogelijk zou geschieden.De deputatie bestond 
'tuit 2 jeugdige arbeiders genaamd G.SMIT en .Q•.!!m. Leeuwen en twee arbeidsters,ge 

�naamd P.v.d.Hii� en�Ola§se!:!_.�eide eerstgenoemde zijn a:fkomstig uit Wormerveer 
'en staan alhier bekend als leden van het A,N.J.V. terwijl beide laatstgenoemde� 

waarschijnlijk uit Amsterdam afkomstig zijn. 
Hedenmorgen zijn daarop 51 jeugdige arbeiders in staking gegaan en hebben zich 
niet in de fabriek gemeld.Onder leiding van voornoemde G.SMIT is in oa�e Dik aan 
de Marktstraat alhier door de stakers een korte vergadering gehouden.Naar buiten 
werd geen activiteit opgemerkt.Ook op de fabriek bleef alles rustig en werd op 
deze staking niet openlijk geageerd. Een gedeelte der jeugdige arbeiders bleef 
aan het werk. 1.iengevolge van bovenvermelde aotie moesten enige afdelingen der f'a 
briek worden stilgelegd. Het is gebleken dat een gedeelte der stakende arbeiders 
ni�urfde te gaan werken omreden zij reeds waren gedreigd een pak slaag te zul 
le�lopen wanneer zij zulks deden. 
Hoewel zulks op heden nog niet is gesohied,moet worden aangenomen dat getracht 
zal worden de jeugdige arbeiders op de andere alhiervgevestigd:e f'abrieken over 
te halen eveneens met dezelfde eisen te gaan staken.Nauwkeurig toezicht zal h:fsr 

op worden gehouden. 
De actie gaat alhier kennelijk uit van de plaatselijke At'deling van het A.N.�.v.
en is mogelijk in elkaar gezet door eerder genoemde G.SMIT. 
Het eerder bedoelde stencil is door bedoeld bestuur uitgegeven • 

.EINDE . 

60421. 



143. VERTROUWELIJK.

No: S.63/50. 
Datum:27-9-50 

Onderwerp: Verloop en beetndiging staking je�gdige arb ders bij dec· v.
_P.r

;;;;...;.
o

.;;;;m;.;;;
e.n"a � � _c_o te Wormerveer. ., 

-
. l 

-----n;t�-���;;�;;t-b;;;:�ht;2;;:9:;�:------------------------ '�� .se-�-i----
Betrouwbaarheid beriohtgever:Betrouwbaar. 

i 1 '(D/ 1. ,._,,_ Waardering bericb,t:Betrouwbaar. _/ {). 4'l
. 
i» " f � _.:..--�-

Medewerkende instanties: Geen. 
�- _ t Tevens bericht gezonden aan: Geen. M t.l pi 11 Ondernomen actie:.Geen. 

ÛJ /f' -, ---------------------------------------�----------------------------------------
In aansluiting op het dezerzijds yerzonden bericht No s.57/50 d.d.20-9-50 
betreffende de staking bij de O. V .Promena Boon en Co te Wormerveer ,kan wor
den medegedeeld dat dez-e staking op 27 September 1950 is geeindigd. 
Betreffende het verloop van deze staking wordt het volgende gemeld. 
De staking b»eidde zich in de loop van 20-9-50 uit tot 61 jeugdige personen. 
R�eds spoedig bleek dat de stakers daadwerkelijke steun ontvingen van het 
plaatselijk bestuur der E.v.a. Aanvankelijk was als vergaqerplaats het café 
van W.D1k aan de Marktstraat te Wormerveer in gebruik maar,waarschijnlijk 

�engevolge van de hooge daaraan verbonden kosten,werd he t E.V.O.kantoor als 
�entraal punt voor de stakers aangewezen.In de loop van 21-9-50 werd van E.V 

C. zijde aan de Directie van eerder genoemde fabriek verzocht aan een o:f
meerdere bestulU"ders een onderhoud toe te staan teneinde de eisen der sta

kers te bespreken.Dit is door de Directie geweigerd.In de loop van de mid
dag is op diezelfde datum het eerder genoemde stakingscomité door de D1reo
t1.e ontvangen.De eis der stakers bleef aanvankelijk bij een loonsverhoging 
van 5 procent over de gehele linie.De Directie verklaarde zich hiertegen en 
deelde aan het comité mede dat geen andere verhoging aan de stakers zou wor
den uitbetaald dan door het college van Rijksbe middelaars was toegestaan t.w 
voor personen van 23 jaar 5prooent met een minimum yain 4 cent per uur. 
voor personen van 22 en 21 jaar 5 procent zonder geno�md minimum. 
voor personen van 20 en 19 jaar 4 procent. 
voor personen van 18: en lQ jaar 3 pr ocent. 
voor personen van 16 en 15 jaar 2 procent 
voor personen beneden de 15 jaar geen verhoging. 
Intussen hadden zich op 21-9-50 een twaalftal stakers weer voor arbeid ge
meld tegen de nieuwe arbeidsvoorwaarden. 
Op 22-9-50 werd door de stakingsleiding aan de Directie medegedeeld dat al�

�e stakers zich bereid verklaarden weer aan het werk te gaan mits de dagen 
dat door hen was gestaakt volledig werden uitbetaald.Dit voorstel werd door 
de Directie niet aenvaard,terw1jl aan de stakers op 23-9-50 werd medegedeeld 
à.at zij als ontslagen werden beschouwd. 
Op Maandag 25-9-50 vervoegden alle stakende personen zich aan de fabriek en 
deelden mede dat zij het werk onverwijld wilden aanvangen tegen de nieuwe 
voorwaarden, tenzij de Directie _}(iemand van hen zou ontslaan.De directie steJ.. 
de hierbij als eis dat elk der stakers zich afzonderlijk bij de personeel
chef zou melden, waar hij of zij dan de voorwaarden konden vernemen waarop am 
het werk zou kunnen worden gegaan.De stakers weigerden dit vo or het grootste 

gedeelte en slechts vier van hen hebben zich aanvankelijk gemeld en werden 
weer a�genomen.De stakers vertrokken daarop weer en hebben vervolgens een 
vergadering gehouden in eerder bedoeld E.V.O.geb ouw.In de loop van de dag en 
gedeeltelijk op 27-9-50 hebben alle stakers zich afzonderlijk aan de :fabriek 
gemeld en he-t werk hervat. 
-r'ijdens de staking is aan de stakers boven de 20 jaar sen bedrag gt"oot r .15 
per persoon uitbetaald terwijl de personen van 20 jaar en jonger f.l�- ont
vingen.Clandestien werd hiervoor r.300- door middel van lijsten opgehaald, 
terwijl de rest door de stakingskas van de E.v.a. werd bijgepast.Een der 
collectanten werd dezerzijds geverbaliseerd. 
Ongeregeldheden deden zich tijdens de staking niet voor. 

EINDE. 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No.: B93417 

�.: Q.v. Leeuwen.

IIId/h 3 

's-Gravenbage, 6 November 1950 

n .a.v. schr. van VI ormerveer 9 34 17 z .Co 

DI ENSTGEHEIM· 

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te 
willen doen stellen met de volledige personalia van 
o. van LEEUWEN, genoemd in Uw brief van 20.9.1950 no.
S .57.

Aan de Heer 

Korpschef van Politie 
te 
vr O R M E R V E E R.

cl .dET HOOFD VAN DE DIENST

namens deze� 

Ontv. bew: ..... ·-·---·--·t7 "L. \?" 
Rappel 

: 
.
...................

. tl ............. ./ Antwoord : .....
. 
IJ..h..�ll(J ..... -····-·-· ..... . 
;· J 

,� 

'[;..· L. van Lo:ere 



.. 

t 

\. I.l).Ho.973 

yertrouFelijk 

Ond.Staking K.V.C.Jamin. 

D,AT;&,.w. 

P'ÄR: ffe 
Omtrent de op :;Jonderdag, 21 September 1950 in viet bedrijf 

der N.V.C.Jamin,hier gevestigd Hugo de GTootstraat 41,onder de 
meisjes uitgebroken staking,welke 2anvanJrelijk circa 480 deel-. 
neemsters telde en welk conîlict a.oor het alge"ileen riervatten ven 
het "\·7erk op !iaandag,25 September 1950 werd beëindi0d,wordt het 
vol:;ende bericht: 

In 11 de ',1/a[:trheid" v2n 14-9-1950 verscheen een artikel,ws r 
t\� 

in wel onr;eveer alle örj_even,welke deze meisjes zouden kunnen
R (}- hebben, breed i'ierden uitgemeten en aangezet werd tot strijd voor

betere arbeidsvoorwaarden. 
Jqcfb r.'oensdag,20 September 1)50 werd op instigatie van de 

/E.V.C. -Vogelaar,Frederik,geb.12-2-1922 te �otterdam (bekend) 
had die dag de meisjes aLn de fabrielrnpoort toegesprolcen - à.oor 
de meisjes reeds gedurende enige uren 'let werk neergelegd en aBn 

lr'-/M de directie de eis 0esteld om de premie van f.5.-- per week,,ge-
(}'c),--

�
·'Jl

� 
steld op he., regelmatig en op tijd op het werk verschijnen,goed 

1 V iJ 

gedrag tijdens het werk, enz. af te schaffen en om te zetten in 
1. (!JIJ VI vast loon.

,a (0 t1-, ::;..I" De directie zegde toe de vol.gende dag (:'1onderdag 21 Sep-
=• \ tember) haar beslissing hieromtrent kenb,ar te zullen maken. 

Donderdag,21 September 1950 werden vanwege de �.V.C.,vo 
de aanvang van :1et werk,aan de fabriekspoort pamfletten,waarvan 
een exemplaar is aangehecht ui t.�:egeven. 

Circa 480 meisjes bleven buiten de :fe.briek�,waardoor de 
staking een feit was. 

Vogelaar,}'rederik, voornoemd, sprak hun weer toe en werd 
door de politie verwijderd.Die oag werden in riet inmiddels door 
d.a 3. V.C. gehuurde zaaltje aan de Vlietstra�t no.27 alhier, 2 
besloten bijeenkomsten voor de staak...-sters .:;eM.ouden,éifn in 1:lvoor 
middag,bezocht door circa 175 meisjes en één in de namiddag,be
zocht door circa 375 meisjes. 

Zij stonden onder leiding'van de E.V.C.-bestuurders: 
Nooter,Hendr i.h.·us Jacobus, geb. 20-11-1920 te Amsterdam (bekend); 
Dorchain,Leopoldus,geb.15-10-1902 te Rotterdam (bekend);en 
Vogelaar,Frederik,voornoemd. 

Een stakingsleiding, bestaGnde uit 4 meisjes werd gefor-
meerd en steunlijsten en stempelkaarten werden uitgereikt.Tevens 

• 
werd besloten I e volgende morgen bij de fabriekspoort te posten. 

Deze zelf'de dag (.Donderdag,21 September 1950) ,.,raren 
uiteraard ook de vertegenwoordigers der Uniebond'?n ten tonele 
verschenen,die in de namiddag in gebouw "ODEON" aan c..e Gouverne
straat alhier de staaksters in ver3adering bijeenriepen.�e bij
eenkomst werd door circa 200 meisjes bezocbt. 

Nadat door de H.V.V.-bestuurder dchrader,G.-,·.,bet stand
punt van · .e Unie-bonden was uiteengezet,werden de grieven en 
misstanden in het bedrijf door een met moeite daartoe verlokte 
staakster nr'r voren 1ebracht. 

De grieven culmineerden wel in de door de meisjes a�ee
Lstraffen keurde manier,wa,. rop/werden uitgedeeld,welke meestal yr,>.rlies 

van f.5.-- wekelijksê premie tengevol:;e hadden. 
Nadat van Unie-bondszijde was verzekerd,dat öe directie 

van Jamin b0reid was de stakingsda7en door te betalen,kwam men 
overeen het werk de volgende Maanda5 te hervatten, evenwel on er 
voorwaarde,dBt van de zj.jde dezer vakorganisatie bij de clirecti"l 
zou worden aant:;;edrongen op een betere verdeling va,n de snip,:;,er
dagen en de toevoeging aan het loon van de helft ve.n de 

-vekelijkse-



- 2 -

wekelijkse premie van f.5.--,terwijl de andqre helft (dus f.2.50) 
als �remi€ gehandhaafd zal worden. 

E :,,n besloot tevens unaniem de. V·argadering 's-avonds door de 
.,_;J. V. C. te hcu.den,niet te bezoeken.

Deze E. V .C.-ver,gadering werd uiteraard die avond toch gehou
eien en zelfs b·c:zocht door circa 1,�o meisjes,toegesproken door 
Nooter,Hendrikus Jacobus,voornoemd,die o.a.suggereerèle,dat de di
rectie vr., n Jam in door de bemoeienissen van de .l!. V. C. , nu wel be
reid zou zijn de 5% loonsverhoging uit te betalen.(Deze bereid
heid was overigens al enige dagen tevor�n door de directie be
kend geIDá.alct. ) 

Ook hier werd besloten de volgende 1-aandag weer arn : 0t 1 ·erk 
te gaan.OJgemerkt wordt,ll2t op de le stalür..;sdag circa 20 meisjes 
bleven \·larken, welk a .. ntal zich op de 2e stakingsdag en de fü:. r.rop 
vo Lgende, uitbreidde tot circa 140. Ongeregeldl:lr->den deden zich niet 
voor. 

Een afschrift van 11 de stakin,ssleidingn ,wat.rin 11 de overwin
nincs 11 wordt bezongen,is aangehecht. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Dat men cleze 1
1ove:rwinning 11 zal tracht en uit te buit •n moge 

blijken uit een vanwege de dagelijkse leiding van het A. N.J. V., 
district Rotterdam, bij de 11 Stereot1 -:fabrieken in de "ouvernestraat 
alhier uitgegeven pamflet -,,iaärvan afschrift is aan0ehecht- en 
llit pogingen van vooral Vo,:'elaa..r,.i.!'rederik en LodewiJk,Job.an iiarti

nus,geb.1-12-1891 te Amsîè'rdam,.t!).V.C.-bestuurder,wonende te Amste:r. 
dam,Argonaudestrar-t �8,om 11et jeugdi"e personeel van de !T.V.Cho-
c olade- en Suiken,-erken:fabriek v.h. Beukers en Rijneke, Willebror
dllsstraat 130 te Rotterdam voor hun ideè"ên i;e winnen. 

Een aan;ehecht afschrift van een pamflet spreekt eveneens 
van die pogingen.De daarin aangekondigde vergadering is eveneens
zij het vooralsnog zonder tot het door de E. V .c. gewenste resul
taa� te leiden -gehollden. (ZINDE). 

Aan B.V.D. en P.G. 
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G R O T E O V E R � I N N I N G B � R � I K T 
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Aan de stak mde vrouwen 
en meisjes van JAMIN.-

Het grote vreugde kan worden gezegd,dat wij onze staking gewonnen hebben. 

Thans heeÎt de directie door middel van het Tilniebondsbestuur laten weten, 

dat, 
HAAST :JE UITBETALING VAN DE RUIM 5?� LOOJ:ITSVE..'RHOGHTG, 
m SNIPPERDAGEN IN t T VERVOLG v:uJ G�NOHEH KUlîICN ' ORDE:H' 

dat, 
EEN v:;;RBETZRING INZAKE DE f. 5 .-- PiTh'MI:S TO� STAND ZAÏi WORDEN 

da:t., 
::JR UIT :rm DOOR EET PEi:smn�..:L .dJ!}N P.ERSON}ï'..,ELSKERN GE KOZJ1JN ZAL VORJJ.GN' 

dat, so '.?EL�-;_ IHSTRUCTI 'S . P."'i.i ,E FAB,1LJ ;:;-10
T

" �-".:?. 0 r,.:.:;vnr �r1:: w .:oREEHt
dat ,DAT DE JU:'FROU\'! IH DE BAKKB�RIJ ,die zo goed meisjes voor straf in a.e 

hoek zette e.d. ,DOOR EEN Al'IT.GR .!ORDT TIHVANGEN, 
dat, 

WANNE:SR IIB VROU\-lEN EN lIEISJES a. s.HAANDAG AAlï I-GT -•. ·�RK GA: .. N,HZT 
LOON OVER ALL'S S�:AKINGSDAGBN ZAL 1.•!0RD:t�H DOORBE11 AALD?OOK D.2 PRElUE. 

DIT BE'.CEKENT,DAT WIJ ,DANK ZIJ ONZE EEWSG::J
ZINDJs STRIJD,E:H GROTE OVERi!IHNING IfEEB�N 
BEB.AALD -�H UAT DE DIRECTIB IS GECAPITULJ.ERD. 

De vergadering van staaksters,die gisteravond in 11 0deon" plaats 
vond onder de leiding van de stakingsleiding en vn.arbij ook de ,,. V .C .aan
wezig was,heeft dan ook met grote vreugde van de mededelini;en van de 
directie kennis genomen en heef't 

MET ALGEMENE ST�NMEN BESLOT3N ,ALS 
EEN HAN a. s. NA AN DAG I-::BT t., ]RK �:.:} 
H:BRVATTEN, OP VOOff'J\Jill]J8 VAN DE 
DOOR DE DIR ·c��I ,, G]DA�-J: H:�DED3LING"5N. 

Wij kunnen zeggen,da.t in ons bedrijf nog nooit z;o 1 n grote overwin-
ning is bereikt en dat wij dus met voldoening onze stalting 1runnen eindize 
Thans is het onze plicht, om er met elkaar voor te zorsen, dat ook è.e ande
re nog bestaande klachten in l"et bedrijf worden opgelost.Daarom zullen 

wij in de kern de beste vrouwen en meisjes moeten kiezen. 

Vrouwen en meisjes,indien wij onze EE:'111EID bewaren en bereid zijn 
voor onze rechten te blijven opkomen, ZULL':ï)N :A L L E 0�1TRJ :HTVAJ._1:rn1G
HEDEN UI'.r '3T BEDRIJ..i? VERDWIJNZN" 

De stakingsleiding.-

0-0-0



• 

.� .,.,t , • ., f' 

ALG.BOND VAN WERKERS IN. CHEM. -, VOEDING ... & FA.BRIEKMA.TIGE �EDRIJi,"}_� 
( CHE-VO-Fa) DE� EVC.--Afq.ROTTERilAM--SECR.HEEMR#D6lNGEL.185 

. TEl.. 3 61.3 J 
--------------------------------------------------------------- �

'J .,.. .Rotterdam, 2.5 Sept. 19.50 

Aan het je�gdige Personeel 
werk�aam bij de firmti 
Beukers & Ri.jne·ke te R 1 dam 

,· 

'N "M.,', 
.
.

Door de -.;el� 9���i,._ec,A.die er door de. arbeiders cm arbeidsters in 
èle bedri-jTen gevoer:.d zi jll was .•de Nederlandse reger;i.nt ijC3d�oÎ;tgen� 
ean loon�Te.rh�-�in€j v�n 5;o t�e -.e ·staan.per l September"'J..950� 

Deze. 5�� l�o.Qn��orhoging ;werd oohtG:r a:Heen verplicht g-B!;lta:ld v.aor 
manno:Jlijka Gn vrouwelijke .we:rknemars·van .23 jaar en o'ud0r. 

' . 
Het vrouweli j'ke persqneal van d� firma C. Jamin alhi·ep' nam met 
deze rageling van de regering, di� er wederom op nc�r kwam dat 
de jeugd van ae i5�Q verstoken .21ou blijven, g3C$n genoegen� 

Het was de druppel di� de �aai bij hen d�ad overlopen daar er 
rGeds :grote ,ontevr0dwihe,ii cmdar hen bestond ovar de la.ge lonen, 
d0 willE3keur di0 er 913"ir1uht wor�t en ve.1e a.ndcra grievGn die 
èr in het bedrijf a.anwt1zig z,ijn • 

Het vrouwelijk prarsone�l. ·stol.de -dan oo� dG ,volgende�·eiee·n, dia 
het door mi dde 1 van ae.n . ctel "<l.ga:t . .i e,_13,8.Ik..d.3-·di:-�e.O't,ie J.�Jlrenbaa:or� ·· 
maken: gara.ndering vàn de :f 5, _.:_ pr�mie ( die om 't minste g<? · , ringste werd ingeho�i 

· hat neme:n val'.l sni.pp�rcragan naar '3igen keu�e /, den·) 
.);l-i tbeital·ing ván 5,-;,. loon

1
svat:hoging voor het geh-Jle

pexsoneel over gronglOon en premie g�rdkend,. 
en op Donderdag 21 Sept. ,ja. --gingï;in ,:t 480 vrouwen en moi,sjes YO.v" 
dez0 etsen in staking. 

> �
De staking, die alleen werd ond.ai's�.e�na do<1r. de QE:E,l-VOi..F-.A. aang0· 
sloten bij de E.V.8. an niet doo·r: de Uni,e-bonden die aan de rege 
ring gabond'3n .�ijn,werd aan VQ�IB.D;tGE OVERIVINNING. 

De volgende suceassan hebben da vtbuwen en meisj'es woten te be
halen: 
dat: NA.à.ST UITBElTaING VAN :óEf RUIM 5

1
� LQONSVEBHOGIN·G DE SNIP·: 

PERDäGEN VOORT.d.AN YRIJ °Jl.!dGIDN WOIDEN GENOMEN. 

9dat: EEN VEi'RBETERING INZ.aKÊ DE f • .5 ,-:-·- PREMIE TQT S114ND Z.äL 
WOR:IBN' GEBR.á.CHT. 

dat: 

dut: 

dat: 

z.o.z.

ER UIT EN 00011. HET PERSONEEL EEN PERSONEEI,SKE� GEKOZEN 
Zat WORDEN. 

SOEPELER lNSTRUCTIES � DE FABRIEKSOOKTER GEGHjVEN ZULLEH 
WORDEN 

DE JUFFROUW DIE IN IlE BAICKERIJ ZO GOED MEISJES VOOR STRA:lf' 
IN DE HOEK ZE·J!T:E e • d. DOOR EEN ..iliDER wo"RDti VE,RV.1\NGEN 

z ... o.z. z.,o.z� 
' ' 



dat:

vervolg

W�NEER DE VROUW-.1:!JN EN ME]SJES- M.e...illDJ..G 2.5 SEPr��R J"9.5..0 
(=.HEDEN) �� �ET WERK_::G�, �T "Lö'ó,N"Ö�R ..:i.LLE ST�JCINGS-
D ..... GEN ·Z ..... L WORlEN DOQBB.!:!,T..w.,..LD, o6k DE PREMIE. 

Demo overwinning was een 13rnstige slag t8gcn de ver!lrmingspolï ti.3k
van dl3 Nodcrlo.nds..3 regc:ring en di3 gerióht is o.p oorlogsvoorberai
ding.

DG act ia bij Jami11 had meda tot gavolg dat de direo.tiG ,;van de. 
firma. Pau,l :c. Kü s.Jr haar porsone-31 G..3n· lo.onsverhoging van f. 2 ,50 
mo.:ist govem, kc;nn;cïi'jk om t.J voorkqmcn d<lt, .de ·st;rijd oo'lç no.ai:� haar

. j " 

badriJ'f zo:U, o'vterslaan. . · · � ' 

Het j.:mgdig8 përsonGel van de firm� "De Hear'11 à.lpf13r, faöri..3k van 
(.;hoc. en bi scu.it, stelda Zutordag j. L mede- geïnspiraerd door d.a 
succ0�:ean tij Jamin de eis van: noök wij mo13ten da .5�_and�rs zullen·
we er de �st-ri�jd· vo.o.r inzett.:rn". NO'G IEZENi'DE Tu ... G WE.h.UJ. BEKEND GE-
M.,: .... :n D,,.,T . D�·.::.5.,,r1! _OOK_ • .1.-:..N ffi JEUGD Z, .. � WORDEN' BET,l�JsD MET . TERUG�R-
KTI.NDE KR. .. CHT "y_..,.Ni1EL l. 1SEPTEMBER 19 .5Cf. 

W:.:i.t er door·de .j8ugd 'Vl:l.n J:imin, eh De 'HeG'r is bere''ilrt'' kan ook, ... ,.
• • . • ' 1 •• • 

door d!9 jeugd. van. :�,.mke·r� & •Rij;1jnè.�'3 :,vora.en bdwe,;r:.�stcl�i�d. . .:. .:

bok zi,j moet, do dwingende eis bij do dir0oti� 6p tafel'':l.eggen: 
ïifilermc·t do: VIJF PROCE.NT voor d.a ,j8ugd, .di0 de regering .bn;s .ni0t_.

toekent. 11 • 1 • 

De tijd is daa..rvoor than:s gunstïg0r da.h ooit.

De CRE-VO-F.11.., aang.asloten bij do Eienheidsv'a.kc<rntrale, wil er mede
toe bij dragen dat oc:ik de jeugd van B. &, :R .. . d0 '.haar tóekomende 5�
loonsverhpgi.ng kr�jgt· en roept daarom·· het jeugdige personaél op 
tot h.;t bj,,iwonen van een korte Vergad0ring .,· 'die z3l pi-:.iats vinden

+++++++-1,+-,.srst-++'t"l"'l'T-r4-+.+1·-l--r"l"-t'++"l'+-t-+-t,t..-+,--r+-rT'-r'l"++++'+'+++++'t-++"I"
+ M..� .. rnDJ.l.G 2.5 SEPT. 1.9:;50 ( :::, h e d, e n ) ' j' 

+
"F 

. ) . .• . : . . . • .. _; . •  ' +
+ in de ?.ual· van Ca.fó Re�t

.
:J.ut-6.-nt. ·· B e�·l · v é d G r e. ,. . . ' + .•• , •.•• NOORDSINGEL· nr.· 39, � ·� , . , ·. · · . 11 

+ direct n.:1 afloop van de warktijd, 1-
.., +>t-+'I"++.,..+ r+-r++-t++-t--r+++-t--t+-t-:i-4-++-t-1-+ 1-tt.f+++ ,.,.:;:. "!"'t'+-t-+� ·r++++++:

Het Bestuu r van- da "CBE:-VO-F"1� 11
, a'.:l.ngesloten bij da. EVC w.akt alle

j augäige ..1.rb<liders ( -st0rs) in hun �·igen bel�ng op deze hoogst 
b-alu.ngri jke -verg".ide.ring bij t0 wonen.

• 

N I:EM.t.iND V • ...N IB JlWOD 1vL�G ONTBREKE.N l 1 ! 
TOT N.J.iJ'.,.�YOND, N .... JLQO:P V.itN DE WEmIJD DUS ! 11

. .., 1 .e 

Het Bestu�r .

..p <,,,�,., �/. -1. .. --..,"--«:.<.--Á' � ���- ,? ""� 9 . .f""y,7 ' � ... 

� ) � / �- �<--
:Z ru.aL,1_ � � �..,------C VA-- c.tÁ. 

/�� d-�/ �- � ..... � � c.� � ..... !�. #��
/ê �,..... .... ""',..._ 7 ,. ,,._,
� � he-; /.?�f .
r.n,�.,_/y-6,u-� ·� 

' ' 
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Algemeen Noderla.nds Jeugdverbond 
District Rotterdam.-

n�ttordrun 23 September lQBe 

H-:,e-- hekonde spreekw:-ord 11Beter f'en hr.lf t'li dan cce loge d•:i, 11 � deze 
keer niet op� Zo dachten toruninatc do meisjes van Jrunin orevor, 
Met de dag voelen Vlj als arbeidersjeugd, dat de heren ondernomers �n� 
steeds hard9r willen la.ten werken on min�e:r onsr�nning en loon �nef, 

Wanneer wij a: av�nds de fabriek verl�en, voelen wij·stee�s·meo�� dato� 
minder geld ovor blijft voor �ntspcmning, z na.ls film, dansen cnz, · 

Als gevolg vnn deze voor ::·na :-,16' arbeidersjeugd bijna onhoudbare tJeè,tand 
heeft hoe fabrieksporsonuelva� c. Jamin na een korte proteststaking o� 
DINSDAG 19 September eergisteren ten getal� van 46n moiajoa en v7�uwe� 
he t werk voor de volgende eisen neergelegdo 

1·� 5 % LOi"'!"_BVE>rhO$ing 
�. Vrtjc ker.zo van snipperdagen ( 2 o:rvan mocht· man.zelf \1-e• 

p..;.le,:, doch d9 ar..doron worden door de directie· va.stegc,s-;eiid, wa.a.a:l'ij do• 
ze dan in do'vrcgol op Zaterdag ge goven worden,) 

3 e -m.zetting Vëtn de F.§ . .... :pr0n1:ic in vast loon.( Dozo r.remio 
kon door do directie. indien zij het wenstg

7 
ingehrrud�n wi,rden, wa.nncor 

bijvoorbeeld oen meisje luidru�htig was 6ç;,weeèt, 6 r; too b��('lrdel1n8 v� 
de cheffin haar :;;·lichter: niot nageknmon hado HiO"rdO.f\r kon met de �J:'9">t._ 
gr-oo�s�o willekeur deze rremie worden inGahOY'..der. 0 

Cp de gisto2.1en· gohcude� att:.,J.kat-0.ravsrgc.dering · w<n'd onder êntho����• 
bekend gemaakt. wat na önder'h.:indelingen tuss.B,1. de sta.a.kM0r1'loidin16 e-s 
' d� t. 

. 
ao ... re--: ie was boro1..k-::.;, r h l: : 

l·e •1emidddld 7 % loonsverhoging voor allÇ) meisjes, 
�ó Vrije keuze van snippordagon, 

Er wordt oen fabriokskern gekozen 1 

r.: 
,: . 

l{e dokter kri� soepeler 1nstructioa, 
o�. J>0ozichthoudond persono01, dat zich onhopbelijk

gedraagt wordt verwijdord o

.Als klap <':P de vuurpijl wordon de s'hakingsdat;on door do 411:�·�etio ui ... 
1'e:,aald. 

e HIFRUIT BLIJKT DUS WAT DEZE JEUGDIGP ARBEID8TERR DOOR ....GEN.HEID �BEN 
BER1'1IK'l' I 1 1 I l 

MAKKER� ? WAT ZI.J BEREIKT .HEBB�N KUNNJ;.:N (' 8 K JULLIE BEREIKENo 

0ezion de reeds bereikte· resultaten zoals bij c. Jamirlr Yat\l c. Kaieer 
on vele andere bodrij.ven, is tl1.äns 0oz: YOOR JULLIE het '3uiste ogen'6ri:k 
aangebroken cm voor do zelfde eisen in strijd �c gaan� 

�esprook deze rechtvaardige eisen m�t olkaa� 1 kies uit j'..lllio midden 
oen aantal kameraden, die jullie wensen aan de directie overbrengen 
en er op aandringen dat deze verlangens ook in jullie eigen bedrijf ver
werkelijkt worden� 

WEEST ER ALL:i.1:N VAN r:vERTUIGD. DM A L  J. E E N- EEN EENSGEZINDE BTRIJD 
OOK VOOR J U L L I E VERBETRING BRENG,EN ZAL 11111 

Dag;e-lijke leiding 
A.NJoVv
Distr, .Rotterdam.-
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..è..LG.BQND VAN WERKERS IN CBEM. - , VOEDil'lG- & F.A.BRIEE:MATIG-E BEDRIJVEN 
(OHE-VO-FA) Afd.Rotterdam--Secr.HEEMRA.A.DSINGE� 185--Tel. 36133. 
--------------------

----·-----------------------------------------

,Aan alle arbeidero (-sters) 
werkzaam bij de firma C. Jamin 

w .M:.' 

Rott�ra��m, 21 Sept. l9 '.50

Het jeugdige personeel van de firma C,Jamin is een actie be
gonnen· om de "wille·keur-premie11 tot vast loon te krijgen alsmede 
voor 5� loonsverhoging. 

Het heeft haar eisen middels een delegatie aan de dir�cti& 
kenbaar gemaakt.en er kracht achter ge�et door de machines enige 
tijd stop te zetten en de lopende band een poos op non-actief 
te stallen. 

De Algemene Bond van �erkers in Ch�mis�h-,V9eding- � Faöriek
mati�e .Bedrijven ae.ngeeloten bi.j de EVC erkent volkomen. de réde
lijkheid der gestelde ei�en daar enerzi,ids de winsten van de 
firma Ja.min énorm zijn '9n anderzi.jds de koopkracht van de arhei
ders an nie-5 minder ven de .jeu�astadig, daalt door de voortdu
rande prij�stijgingan. 

De jeugd van d0 firma '0. Jamin meent terech") da-t ook zij rach-ç 
h�eft op 570 lotmsverhogin�, ( met ean minimu.m van 4 cent par uur) 
daar voor haar d� artikelen di8 ze in do winkels kopen moet met 
·.J,.Sn evan groot bvdra_g_ in prijs F.:tijg�m als voor de ·oudaren,

D0 Algemeen ser.rata;i:is van het N.V.V',, è.c .heer Ad Vermettlan 
heeft onlangs va:cklanTd te betr�uren dat da 5$o die door de rage
ring was {o.:;gG staan � voo�t :r al_le arb,:Hdors11 gold, doeh allaèn 
voor arbeiders( -stars} ven 2; jaar en ouder. 

D0 jGugá. werkzaa.!l bij de fi:nn.èi. ,Tam:i.n ui s"!; dus datgene op wat 
ma�a door d.3 Unie-organi sat5.es als gare;�htvaardi.gd werd be�chouwd, 
nl. d� 5,o loonsverhog::i.n&: 0ok·v'-;er da jeugd, 

DJ j.:mgdig0 arbeidars ( -stars) bij Jamin d:i.'3 lid zijn van hat 
N.V.V.� G.N.V. of K.A.E. di0nGn van hun organisaties ta ein0� dat
deze de docr het jeugd�ge porsonecl van Jamin g3stelde rechtvaar-
dige ,3is�n ondarsteunen. , 

Dat de:.:t.e inddrdaad ra,.·,htv::i.arà.ig en voor inwilliging vatbaar 
zijn blijkt o.m. uit��� �olgcnde:· 

Bij d� firma r s Albar+o iiayn en V0rkadq uit da Zaanstreek 
haaft een mclisjo van 14-jaar een aanvanP,sloon Tan f 18 82, 

dat gèlaidolj.jk half-jaa:rlijks oploopi: tot 00n ;toon van .f '.36 ,50 
op 2'.3-jarigo le..:;fti,jd.; terwijl' er tt3vcns gald voor hat 
spaar.fonds word": gG stod· door d0 d.ira0ti,a. BSn en ander 
m0t goadk.::uri-ng Vtin hl;'� '\:ollag0 van Rijksbamiddelaars. 

Welk vers:<1hil do lonen van da me:\. sJa s bij J..lb13rt Ha.yn an V;;r
kafü.>. met die 1/1'.êlka bi .i Ja::nin verdient worden uitmaken kö.n iadoraen 
uitrakenen. 

Jeugdige arbeid0rs )-aat U nie'J àoo:r- da d.irec�ie me� een 
kluitiJ in hat rie"it sturon ;bi.j-.r. met 0°é.'n rogeling van 27i:1, 3>;; en4fo 
1oonsv0rhog::;,ng naar g0lang <l.0 l;;c:{tijd. )'? maar EIST DE U BEl0HTMA
'i!IG TOEKOMi:1:NDE 5,c LO.óNSTERI-IOQ::;:NG .. 

Oudc�e arbeidèrs, onderst0unt de �ctio van de jeugd i� het 
b0dri .if en èi èt ID,;dG voor hen de .2) loonsvarhoging l ! 1 

W G e s t  s o lià. air !ill! 
De jeugd van de .firma 1�.Jami:.1 kan varzGkûrd �ijn van de -vol

lodige ond0rst..:nming .:.n he.Br 0� s door dd Alg0m0no Bond van W..3rk.ars 
in Cb.om.-,Vooding- & Fabr.Jl . .:i:tiga B.:3dri.iv0--.n o.angeslo-ten bi.i dè EVC. 

Hot Pl. B.;;.stuur 
F.Vog�laar (secr.)



Betreft: Staking bij de N.V.Albert Heijn te Zaandam 

/. J.,- i:' 10 APR. 1951 · 

Bijlage: 2 karthotheekkaarten Acö0;;2�r(,_ 

• 

• 

J�� ._·� � OPl<AART 
,DIENSTGEHEIM ��A_C�D/-LrT>"7r"1' DAT: 

t----<-=:::-1'-'l 

PAR: f).. 
Op Dinsdag 3 April 1951 te 12.45 uur is oná"ë'r het per

soneel van de Firma N.V. Albert Heijn te Zaandam een staking
uitgebroken. Het totale personeel telt ongeveer 650 leden. 

Hiervan zijn ongeveer 400 personen in staking gegaan, waar
van ongeveer 22.5 meisjes (inpaksters) en 175 mannen (meest 
jongere arbeiders) • 

De aanleiding tot het conflict is gelegen in het feit, 
dat de directie geen vertrouwen meer heeft in de sinds 1945 
bestaande bedrijfskern. Deze kern bestond uit 11 leden, waar

van 7 leden behoorden tot de E.v.c. en de overige 4 tot de 
Unie bonden. 

Toen op of omstreeks 21 Maart 1951 door de regering en 
de Stichting van de Arbeid overleg werd gepleegd aangaande 
een niauwe loonronde (3e 5j), eiste voornoemde kern onmiddel
lijke uitbetaling van 5i loonsverhoging. De directie nam het 

ndpunt in, dat looneisen liggen op het terrein van de vak-
beweging at een kern zich slechts kan bezighouden met be-
drijfsaangelege • Ontbinding van de kern(op 31-3-51) 

j 
bracht onrust onder he soneel teweeg, waarna de vice-

1'.D l� lo.f X X-l voorzitter van de kern, genaa J'. Vlietman eboren 23-3-1919...;....;--
te Amsterdam en wonende Houtrijkstraat .5 huis te Amsterdam� 
c;pwekte-om in staking te gaan. Enige kerrileden Begaven zich
naar de directie en stelden hun eis: "Erkenning van de oude 
kern". De directie wenste niet af te wijken van artikel 2 
van het kernreglement:Samenwerking, gebaseerd op wederzijds 
vertrouwen� Nogmaals wees de direntie erop, dat de kern geen 
looneisen kon stellen. Toen dit bekend werd legde een groot 
deel van het personeel het werk neer. Dit was op 3 April 19.5 

Het grootste· deel van het personeel, dat in staking was ge
gaan en dat te Amsterdam woonachtig is, is hierna naar huis
gegaan. 

De Uniehonden hebben zich tot op heden met deze sta-
�ing niet bemoeid. Onmiddellijk stelde zich echter de E.V.C 
achter deze staking. 

Op Woensdag 4 April 1951 tussen 9.00 uur en 12-00 uu:
waren ongeveer 350 staaksters en stakers in vergadering bij
een in "Ons Huis" te Zaandam. Een stakingscomite werd opge
richt en een delegatie begaf zich naar de directie teneinde 
haar te bewegen de kern wederom aan te stellen. De directie 
wenste de delegatie toen echter niet te ontvangen. In de 
daguren werd dan ook besloten de staking voort te zetten. 
stakers werden allen ingeschreven en in het bezit gesteld 
van een stakerskaart en tevens van een steunlijst. 

Op Donderdag 5 April 1951 van 14-00 uur tot 16-00 u
werd eveneens in "Ons Huis" te Zaandam, door de E.v.a. een 
filmvoorstelling georganiseerd bij wijze van recreatie va 
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de stakers. Namens de stakingsleiding werden eerst enige medede
Lingen gedaan, omtrent de tijdsindeling voor het afstempelen van 
de stakerskaarten, dat met ingang van 6 April 1951 voor de stakers
zal worden ingevoerd. Hierna werden vertoond een Russische sport
film, alsmede de Russische of Hongaarse film "In naam van het Le
ven", een film, die enige jaren geleden door het toenmalige "Radio
werkend Nederland" aan de Centrale Commissie ter keuring werd 
aangeboden. Bedoelde film werd toen geedgekeurd met het praedi
caat 11boven 14 jaar". De voorstelling werd bijgewoond door onge
veer 300 stakers, waarvan tijdens de voorstelling een 20-tal de 
zaal verliet. Overigens had de bijeenkomst een rustig verloop� 

Op Donderdag, 5 April 1951 was door de CHEVOFA (EVC) een
besloten vergadering belegd voor de ouders �an de stakende jon
gens en meisjes van de N.V. Albert Heijn te Zaandam, in het ge
bouw 11de Leeuw", Valkenburgerstraat 149 te Amsterdam. Aanwezig 
waren daar ongeveer 25 personen (zaalcapaciteit 250). Deze ver
gadering die aanvankelijk om 20.00 uur zou beginnen werd te om
streeks 20.30 uur geopend door J. VLIETMAN voornoemd• Spl!ker 
zette op gebrekkige wijze uiteen, wat de aanleiding tot het con-

•
flict was. Vlietman deed het voorkomen, alsof de eis va.n 5 1o loons
verhoging was gesteld voor personen benede

� 
de 2p jaar .  Kennelijk 

werd door hem verswegen, dat de eis tot 5 o loonsverhoging door 
het stakingscomité voor elke arbeider werd gesteld. Hij betoogde 
voorts dat in een toekomstige oorlog Nederland, België en Frank
rijk bufferstaten zouden worden. E;ngeland en Amerika hadden,vol
gens spreker, in de jongste oorlog niets anders gedaan, dan de 
burgerbevolking van Duitsland gebombardeerd. Fabrieken en belang
rijke gebouwen werden opzettelijk gespaard. In een toekomstige 
oorlog moesten de Nederlanders er rekening mede houden, dat de 
arbeider dan opnieuw zou worden gebombardeerd en opnieuw het kind 
van de rekening zou worden. Spreker zei vavolgens, dat iedere oent
loonsverhoging,die de arbeider van de regering kon afdwingen ten 
koste ging van het bewapeningsprogramma. Door voortdurend te 
strijden voor loonsverhoging zou de regering gedwongen worden het! bewapeningsprogramma te verminderen. Hij waarschuwde de aanwezige
ouders hun kinderen vooral op het hart te drukken, dat zij de na
men van de leden van het stakingscomité aan niemand bekend mochten

tlt maken. Voor de politie en voor de directie van de N.V. Albert Heij
was het van groot belang om dit te weten. Het stakingscomité be
stond, volgens Vlietman, uit zeer betrouwbare mensen. Hij versprak 

'
zich echter, toen hij mededeelde, dat het stakingscomité bestond 
uit de 7 leden van de voormalige kern. Ook deze vergadering verliep
rustig en van enig enthousiasme was geen sprake. De vergadering eë:!9.

1 
eindigde te omstfeeks 22.15 uur. 

'JW..L.�YI'\ ·r 
Volgens de ten dienste staande gegevens bestaat het staking

·�� 1 comité uit: 

��jl < le. Johannes Lambertus NAK , geboren 28 .Juni 1901, te Amsterdam
l>u.� n,v, PD �LI� theemenger, wonende te Zaandam, aan de Meidoornstraat 7, 

'� �.L_ t:,_ 
voorzitter; 

��.r: .. � •rtf�I/� .T. v,tIETMAN, geboren 23 Maart 1919, te Amsterdam, wonende te
�,ti,,.. uv Amsterdam, aan de Houtrijkstraat No .5 hs, vice-voorzitter; 
� .�-"i S'I ,< <.I 3e. Reinier van HOUTEN, ·geboren 29 April 189.5 te Koog aan de 
��- Zaan, pakhuisknecht, wonende te Zaandam, aan de Plataanlaan

01 k, )( No.?; 
l.f, �, 0: '<} l 4e_i,.\J)J. STOFFER, geboren 20 April 1922 te Elburg, wonende te

"i.. ?.Q '''\ Zaanda.m, a�n de Zuider Kerkstraat No.16; 
X,' ;e. H. B. BURGEMEESTER, geboren 27 September 1922, wonende te

Amsterdam, aan de Lijnbaansgracht 159 III· 
6e. Gerrit Johannes KOKKES, geboren 13 Juli 1924 te Zaandam, 
• �fabrieks-arbeider, wonende te Zaandam, aan het Zuider Val-
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1

'i,...t.�valdaarspad No.6;
'
\t, (4,.\..

�
{ ?e./f R. OBERINK, geboren te Apeldoorn 3 October 1923, wonerne te

Amsterdam, aan de Brouw�rsgracht No.173 II. 
De staking heeft zich tot nu toe niet uitgebreid tot andere 

b edrijven. De staking duurt voort en heeft tot op heden een rustig 
verloop. 

Zaandam, 7 April 1951. 



Bet�eft: Staking bij de 
N.V.•s Albert Heijn en Verkade.

J'À. No. 93A / 1951 
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·�

:ff16 APR. 1951 · !

OPl<AART 
ACD/;//?> 
DAT: tó'j • .f1 
PARs: 

t4-iCIJ/ 1v 3 � .i 

../e-L����
D IE N"S T GE HE I M 

/ V
� I ir;f 1t 

In vervolg op mJ.Jn schrijven No. 93/1951, d.d.
? April 1951 betreffende opgemeld onderwerp, heb ik 
de eer U thans het volgende mede te delen: 

Bij de N.V. Albert Heijn is de situatie onge
wijzigd, met dien verstande dat op 6 April 1951 een 
25-tal werkwillige meisjes, wonende te Amsterdam, aten 

einde moeilijkheden te voorkomen met behoud van loon
naar huis zLln gezonden. 

' 

Op Dinsdag 10 April 1951 is een deel van het per
soneel van de N.V. Verkade's Koninklijke Fabrieken te 
Zaandam eveneens in staking gegaan. Op deze datum ging 
bij Verkade het gerucht, dat een auto van de N.V. Ver-
kade beschuit stond te lossen bij de fabriek van de N.V. 
Albert Heijn. Hierin vond een deel van het personeel aan
leiding om tot staking over te gaan, waaraan onmiddellij 
een eis tot 5% loonsverhoging werd verbonden. ·Omstreeks 
11.30 uur verlieten 110 jeugdige arbeiders (sters) en 2 
mannen de fabriek, waarvan de totale personeelssterkte 
ongeveer 800 meisjes en vrouwen en ongeveer 860 jongens 
en mannen bedraagt. Ook achter deze staking stelde zich 
onmiddellijk de EVC,terwijl de Uniebonden dit niet deden.
Bij" deze staking treden de volgende personen op de voor

rond: 
�, Baart BOON, geboren 28-4-1895 te Koog aan de Zaan, 
van beroep fabrieksarbeider en wonende Burgem.. van de 
Stadtstraat 5 te Zaandam en 
KI Arie BOLLUIJT, geboren 9-5-1921 te Zaandam, van be

roep handlanger koekfabriek en wonende Ameland 1 te Zaan
dam. 

...._ __ Tenslotte zij nog vermeld, dat de in het 1:B drijf' 
van Verkade zeer bekende communist, EVC-er en Arcor, 
Klaas van 't VEER, geboren 2?-1-1906 te Westzaan, van
roep fabrieksarbeider en wonende Wes�zanerdijk 95 te 

aandam� normaal aan het werk is gebleven, hoewel hij 
op Dinsdag 10 April .1951, aan de directie een vrije dag 
hal gevraagd(en gekregen) teneinde een conferentie (verm
met de E VC) bij ie wonen. 

Heden (13-4-51) is het aantal staikers bij de N.V. 
Albert Heijn ongewijzigd. Bij de N.V.Verkade is het aan
tal 135. 

De stakingen hebben tot op heden een rustig verloop 
carthotheekkaarten van de in dit schrijven genoemde 

personen bev�nden zich reeds in Uw bezit. 
Zaandam, 13 April 1951. 
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Oopie vo 1r BIJ. 

RAPPORT V!L_� 

VO :R EB 

No.: 2452/VII 

20 Apx-il 1951 

Betr. : B .. mMm :SLORZIJ'L &'1' DZ ACTIE BIJ V-.clPJ<'..ADà Ui 
A ,._-n ,U HEIJli.

U:!.t doorgaans be°l;]:'0:1.mbare bron werd vernc.,men, 

dat Berend BLOKZI,iL ve1.•m1twoo.rd.elijk �ou zijn g3sto1.cl door 

bei; 1>artijbes-tuvl', voor de act.ie 'i.>ij Verlm.do en Albor-t Heijn. 
1!en zou oom ·t.e verstaan hebben. gegeven, dat hij 

n.u maar ocoo moest tonen, behalve tot het houden. vau. rodov-oo
rin.;;)en.,. ook no� in s·tara.t te zijn tot enig(; 1):l'è6ta.1rle in d.o

practi�lk •
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No. 18 - 1951 Vertrouwelijk 

' -· 1 :2 3 � 1951 
Onderwerp : Inzameling gelden voor staker OP-KAART �

!)i/ . _ 
ACD/ 

�/� DAT: , �t ._.; 
PAR: � 

Ik heb de eer U het volgende te berichten. O�nsdag 
18 April 1951, omstreeks 16.00 uur, bevonden zich drie 
vrouwspersonen� in de gemeente JISP, die gelden inzamel
den voor de stakers en staaksters bij de firma Verkade te 
Zaandam. 

Zij waren in het bezit van een collectelijst van het 
stakingscomité, waarop door zeven ingezetenen van de gemeent 
Jisp was getekend voor bedragen van f.1.00 f.0.25, to-
taal f.3.50. 

Betrokkenen waren niet in het bezit van enige vergunnin 
waaruit kon blijken, dat zij gerechtigd waren een dergelijke 
collecte te houden. 

fi Gelden en lijst l.f,,_ inbeslaggenomen en tegen hen is 
,proces-verbaal opgemaakt. 

;IJ 1 

1 2· 

1 3 

De inzameling werd gehouden door: 
Magaretha KAT, fabrieksarbeidster, geboren te Zaandam 
19 October 1933, wonende te Zaandam, J.C.van Wessem-

straat 27; 
Willy SCHOLS, fabrieksarbeidster, geboren te Zaandam 
26 Februari 1933, wonende te Zaandam, Zaagselpad 11, 
gehuwd met Alewijn 13AKKER, metselaar, geboren te 
Heer Hugowaard 20 Juni 1930; 
Annie BOEKEL.AAR, fabrieksarbeidster, geboren te Zaandam 
6 December 1934, wonende te Zaandam, Hógedijk 28. 
Zij verklaarden, dat de ingezamelde gelden bestemd 

waren voor de stakingskas, ter ondersteuning van hen die 
bij de firma Verkade te Zaandam, in staking waren gegaan. 

Wormer, 

No.436.1443 -19;1.- DIENSTGSHEIM. 

Gezien en doorgezonden. 

Amsterdam, 2�1951. 
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Geheim 
14.4.51

Onderwerp: Actie i.v.m. staking Albert Heyn en Verkade. 

Datum ontvangstbericht: 14.4.51 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar 
Waardering bericht: Betrouwbaar roPÏ(AÁRT-

ACD/ 

Bijlagen 2. 

Jl.. -���� 
In verband met de staking Albert Heyn en 

Verkade is op 13.4.51 door de gehele Amsterdamse EVC een zg. 
enveloppen-actie begonnen. Door elke EVC bedrijfsbond te Amster 
dam moesten in opdracht van het Hoofdbestuur der EVO enveloppen 
worden klaar gemaakt met de naam van elk lid. 

Deze enveloppen worden door stakers van bedoelde be
drijven bij de geadresseerde aangeboden, nadat daarin doaa:-;dec 
EVC een circulaire was ingesloten. (Zie bijlage 1. )-� p /; 'l /1 

Deze enveloppe wordt door de betreffende staker we
derom in ontvangst genomen en afgeleverd. 

-- Voorts werd medegedeeld, dat de normale inzamelings-
actie met steunlijsten geen succes is. Door de actie van de 
ABT(EVC) leden is gedurende de periode, dat de staking gaande 
is (drie weken) nauwelijks honderd gulden binnengebracht. De 
eerste staking was die van "De Atlas" en de gelden voor deze 
staking ingezameld zijn bij bovengenoemd bedrag berekend. 

Thans zijn minstens zes soorten steunlijsten in om
loop, nl. bij Atlas, Ku.ykens textielbedrijf, Bouwbedrijven, 
Verkade en Albert Heyn. 

Einde. 
'1{. 

N.B. Dinsdag 24 April 1951 we:d_een algemen;_led��vergadering 
gehouden i.v.m. voorbereiding congres(Zie bijlage 2.) 

�?
,. 

/tjl 
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VERTROUUELIJK 28 April 
19 OP KAART 1

No. 1078d-4/51 \� i}., ( S, d} 2. t </l.b 
t/1 ./ 22 '3 t. �< ,\ 

·- ,A(D/ t Ç

Betreft: Staking bij Albert Heijn. et. urf t. 5-1-

/ � - tf'b, !Jt} t,. ;;, J 

I Y.3 /, ÓAl: :-
--- PARi �-Zaandam. 

=========-===========�====;�-=--==-=----=------=---- J��=Mf:!J9Sb=---====== 

Datum ontvangst bericht: 28 April 1951 
-(;/-Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar A "b](_('{jf 

Waardering bericht: aannemelijk: . 1 Afschri:ft_ aan=====-----------------ID-Zaandam. J�--é.-""'��-

Bij een groot deel van de stakende meisjes en jongens van d.e firma 
Albert Heijn, zou de gedachte leven om a.s. Maandag, 30 April 
1951 het werk te hervatten. De afgelopen week moet men er bij de 
stakingsleiding op hebben aangedrongen een vergadering te houden, 
waarop over al dan niet opheffing der staking zou dienen te wor
den gestemd. 

4t�-
Tot dusver moet de stakingsleiding, i.c. de U bekende Joha�

•,( 1 VLIETMAN (23.3.1919) =die secretaris zou zijn van de afdeling 

01 � Amsterdam van de CHEVOFA:, zich nog steeds van klemmender betogen
11.&.L- in die richting hebben kunnen afmaken. Vooral VLIETMAN spreidde 
�

r

�, daarbij een weergaloze brutaliteit aan de dag ten opzichte van 

• 

zijn tegenstanders, ongeschoolde kinderen veelal, die hij zelfs 
bedreigt met t•ze de kop in te slaan", "we hebben over twee jaar 
de macht n en "kijk naar Tsjecho-Slowakije".

Om bedoelde goedwillende stakenden een spaak in de wielen te 
steken, heeft het stakerscomité besloten om de steunuitkering 
niet op heden, dus Zaterdag 28.4.51, uit te keren, doch op Maan
dag 30 April a.s. Op deze wijze wil men de jongelieden weerhouden 
het werk te hervatten. Wèl zal hedenocntend in "Felix Meri tis" 
een stakersvergadering plaats vinden, waarop men deze jeugdige 
mensen wel zal trachten te overrompelen. Toch leeft onder een deel 
der stakers de gedachte om, ongeacht de afloop dezer bijeenkomst, 
a.s. Maandag toch, hetzij per fiets, hetzij per spoor, naar hun
werk te gaan. Er is wel enige beducrhtheid voor, al eerder plaats
gevonden, terreur. Het is nl, al eens gebeurd, dat gekochte kaart
jes uit de handen werden gerukt en verscheurd.

Dezerzijds zijn de nodige maatregelen voor toezicht genomen. 
======================r=E IND E��••e============================ 
f N.



Betreft: Staking bij de N.V. 's Albert Heijn 
en Verkade te Zaandam. NIET O.K. 
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/j. f,.' DIENSTGEHEIM 

In vervolg op schrijven 
7 April 1951 en 13 April 1951, heb 
mede te delen: 

ACD!'/I!> 
DAT: -J1 
PAR. ftlt. 

\ \::; 4(0/ /(/ -; � rJI ; ' ,.,' ·Jt.. _,� d
.�, .,y' 

,/'J...'(f t ,,> \ 
/ " 93/1951 en 93a/1951, d.d. 

ik de eer U het navolgende 

Op Dinsdag� en W�g.,ag 21 Maart 1951 was door de Directie van 
de N.V. Albert Heijn te Zaandam een z.g. kernvergadering belegd. 
Op deze vergadering wera door de Directie aan de kern de medede
ling gedaan, dat de 3e ,i loonsverhoging direct zou worden uit
betaald, nadat van regeringszijde daarvoor toestemming zou zijn 
verkregen. Het commlÛilistische gedeelte van de kern eiste echter 
een ogenblikkelijke uitbetaling van de 5Î• Aangezien de directie 
deze eis niet mocht inwilligen, verzocht zij aan de kern, het 
standpunt van de directie aan het personeel mede te delen. Door 
het communistische gedeelte van de kern is toen aan het personeel 
medegedeeld, dat de directie weigerde de 3e 5Î uit te betalen. 
Zodra echter de toestemming verkregen was om de 5Î uit te beta
len, is door de directie van genoemde N.V. opdracht gegeven, om 
aan hen, die daarvoor in aanmerking kwamen, op 24 Tu�art 1951 een 
voorschot uit te keren van f.2.50. Op 30 ��art 1951 is opnieuw 
aan hetzelfde personeel een voorschot van f.2.50 uitbetaald. 
Op 31 Maart 1951 is de directie op grond van artikel 2 van het 
kernreglement overgegaan tot ontbinding van de kern. Dit werd de 
aanleiding tot het conflict bij de N.V. Albert Heijn. Op de laat
ste kernvergadering (31 Maart 1951) werd door de in schrijven 
93/1951 genoemde Johannes Lambertus Nak, de volgende uitdrukking 
gedaan: "Wij hebbè"n opdracht om de zaak bi.i Albert Hei.in plat te 
;t....§ggen". Ï)oor een der directieleden werd toen gevraagd, waarom 
dit juist bij Albert Hei jn moest zijn. Hierop antwoordde hij, dat 
het juist Albert .tleijn moest zijn, d§ar qit het meest kwetsbare

�rijf was. Op 3 April 1951 is vervolgens de staking bij genoem
de N.V. uitg6broken, waarover reeds mededeling is gedaan in voor
melde schrijvens. 
Op 2 Mei.� 1951 is de staking bij de N.V. Albert Heijn opgeheven 
Op genoemde datum te omstreeks 14.00 uur verzamelde zich aan het 
station der Nederlandse Spoorwegen te.Zaandam een honderdtal sta
kers en staaksters. Aangezien het onbekend was, dat de staking op
geheven was, werden deze personen door de Politie verspreid. Zij 
begaven zich vervolgens in kleine groepjes naar de fabriek van 
genoemde N.V. Te omstreeks 14.15 uur arriveerde vervolgens een :tll2 
tweede groep, die zich ook naar het bedrijf begaf. Volgens beko
men inlichtingen werd de staking opgeheven, omdat de directie wei 
garde met stakers te onderhandelen en verder staken geen nut had. 
Alle stakers en staaksters wilden weer aan het werk gaan. De di
rectie nam echter het standpunt in, dat zij slechts een gedeeite 
van het stakende personeel weer in dienst wilde nemen. Het ge
volg van een en ander was, dat door de directie ongeveer 100 werk 
namens werden ontslagen (waaronder 57 mannen en jan�ens).
Op 4 Mei 1951 te omstreekS 9.00 uur arriveerde�bij e fabriek van 
de N.V. Verkade te Zaandam alle stakers en staaksters van genoem
de fabriek. In een vergadering van de stakers en staaksters was 
besloten ook hier de staking op te heffen. Door de directie vam

deze fabriek werd eveneens het standpunt ingenomen, dat zij 



slechts een gedeijlte van het stakende personeel wilde terugnemen. 
Het gevolg hiervan was, dat ongeveer �werknemers werden ontslagen. 

Zaandam, 10 Mei 1951

. .

• 

. ..



UITTREKSEL 

Uit Naam: ALGEMENE BEIDRIJFSBOND TREliNPORT 

• Voor

OD 1291 

OD 1698 Naam : ERKENDE ST 11.KINGEN 

• 

Ag. nr: 109723 Afz. 

.Aard van het stuk: ABT (EVC) Amsterdam. 

I.D.Velsen Datum: 15-5-'51 

De staking bij Verkade en Albert Heyn is, zoals bekend, verlopen. 
Er heerst onder de leden van de EVC grote teleurstelling over het verloop 
van deze staking.Speciaal de leiding (st3kingscomi te) en het gebrek aa.n 
a.ctivi tei t va.n de stakers zelf, vormen het ondervrerp van de cri tiek 

Uitgetr. door: T. G.

Datum: 10-7-1951 

1 10185 • 51 • 116 2 

Op aanwijzing van : B V.
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MINISTERIE V AU AUG i951. 
•s-Gravenhage, 11 Augustus 1951.BINNENLANDSE ZAKEN î"'":-:---.._ 

No" i3X 115398. U! {GEBÖt?i{f, 
Betr.: Staking schoonmaa.KD1· eai!'-i..l.:�/ DIENSTGEHEIM

0De Gast0
• 

BV WK 3. 

Blijkens berichten in "De Waarheidu, Amsterdamse editie, 
van 14-7-'51 en Haagse editie van 17 Juli en 26 Juli 1951 gin
gen 14 Juli j.1. twaalf arbeiders van het schoonmaakbedrijf 
"De Gast" te Amsterdam in stakinge De leiding van de staking 
berustte bij de organisatie "Nieuw Leven" en de "Cfüevofa". 

In verband met het bovenstaande moge ik U verzoeken mij 
met de aard en het verloop van deze actie in kennis te doen 
stellen. Tevens zal ik het op prijs stellen te worden ingelicht 
omtrent de organisatie "Nieuw Leven". In welke verhouding staat 
zij ten opzichte van-de EoV.C. en moet zij of vanwege haar doel
stelling of vanwege de samenstelling van haar leiding als poli
tiek extremistisch worden aangemerkto 

HET �D VAN DE DIENST
� Namens deze, 

�? 
Aan de heer Hoofdcommissaris : L. van Laetf 
van Gemeentepolitie 
te 
AMSTERDA 
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In aansluiting op de U dezerzijds toegezonden berichten betref 
fende de op 22 Augustus 1951 uitgebroken staking bij de brood
bakkerij der firma JANUS, wordt bericht dat deze staking thans 
wegens opheffing van het bedrijf, is geëindigd. Het betrok
ken personeel heeft inmiddels successievelijk elders .... 
andere werkkringen gevonden. 
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Op 22 Augustus 1951, te omstreeks 9 uur is een staking uit
gebroken bij de broodbakkerij D.J. JANUS, gevestigd Van der 
Hoopstraat 93, alhier. De filialen der firma in de Tweede 
Jan�Nassaustraat lb, de Groen van Prinstererstraat 110 en de 
Spaarndammerstraat 126, zijn, evenals de bakkerij, gesloten. 
Het gehele personeel, bestaande uit 30 man, en georganiseerd 
in verschillende vakbonden, heeft het werk neergelegd. Er 
zijn dus geen werkwilligen. 
De staking is uitgebroken wegens het niet-uitbetalen van de 
vacantietoeslag van 2% aan het personeel. 
De staking staat onder leiding van de bij het N.V.V. aange
sloten ALGEMENE BEDRIJFSBOND VAN ARBEIDERS IN DE VOEDINGS
EN GENOTMIDDELENBEDRIJVEN. 

Deze staking heeft de aandacht van de gehele Amsterdamse 
pers, waaruit, voor zover kan worden gedistilleerd, blijkt, 
dat de betrokken bedrijfsunie de stakers adviseerde om ten 
aanzien van deze 2% vacantietoeslag een soepele regeling aan 
de directie voor te stellen. 
Deze vacantietoeslag, die bij een groot deel van de bakke
rijen wordt uitbetaald, is wettelijk niet vastgesteld, doch 
is wel verdisconteerd in de prijs van het wittebrood. 
Persberichten gewagen verder va.n financiële moeilijkheden 
in dit bedrijf. De Regionale Bakkerijstichting bood haar be
middeling aan in dit conflict, terwijl een deskundige dezer 
Stichting een onderzoek zal instellen naar de bedrijfsresul
taten der bakkerij. 
Het personeel, dat een loonvordering op de firma van ongeveer 
2% dag heeft, werd door de vakorganisaties schadeloos ge
steld 

De Algemene Bedrijfsbond (zie boven) schreef een openbare 
vergadering uit voor de bakkersgezellen op Woensdag 29 Augus
tus 1951, in gebouw DE BRAKKE GROND, alhier. 
De Waarheid van 28 Augustus 1951 animeerde deze vergadering 
door de bakkers er op te wijzen dat zij aldaar aanwezig die
nen te zijn. Aan de orde moet worden gesteld om gezamenlijk 
met de CHEVOFA de staking tot een overwinning te brengen. 

Op deze vergadering waren circa 160 personen (capaciteit zaal 
300) aanwezig, allen mannen, en naar later bleek, behorend
tot zowel bij NVV, andere UNIE-bonden en EVC aangesloten or
ganisaties. Er was geen gecolporteer of gecollecteer, terwijl
de zaal een sobere aanblik bood (geen opsmuk).

J 
Aan de bestuurstafel troonde een zestal personen, waaronder 
de voorzitter BRAND, secretaris KUI(IJ)PER(S) en de Bonds
voorzitter DINKLA. In de zaal bleek eveneens aanwezig de 

·voorzitter van de roomse bond LENSINK of MENSINK.
BRAND 
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BRAND opende de vergadering te 20.15 uur, releveerde de 
totstandkoming van vacantie-toeslag, huldigde de werkers 

J 
van JANUS en gaf daarna het woo�d aan de secretaris KUI(IJ)
PER{S), die eerst uitvoerig ing&ng op de geschiedenis van 
deze toeslag en de rol welke de Uniebonden daarin hadden 
gespeeld om hem bindend te verkrijgen. Hij herinnerde er 
daarbij aan dat in voorgaande jaren, toen het publiek nog
veel klein brood en gebak kocht, door de werkgevers de 
vacantietoesla.g zonder pijn werd uitbetaald. Later, in 
1950, baarde het al moeilijkheden, terwijl in 1951 verschil
lende werkgevers in eerste instantie weigerden de toeslag 
uit te betalen. Nochtans was het steeds gelukt om middels 
overleg de werkgevers te overtuigen van hun morele plicht 
de toeslag te geven. Immers bij de vaststelling van de 
broodprijs, zowel volksbrood als witbrood, was� ingecal
culeerd voor sociale lasten, nl. 4% voor de vacantiedagen 
(12) en 2% voor de toeslag. De werkgever ving van het pu
bliek dus wèl dit geld. Als hij dan nu niet wil betalen 
dan moet er iets niet in orde zijn. Mogelijk wil de werk
gever het niet, mogelijk ook kunnen de bedrijfsresultaten 
het niet lijden. Dit laatste nu is voor de Uniebonden moei
lijker dan het eerste. 
De ouderen onder d e  aanwezigen zullen zich wel herinneren 
dat JANUS al omstreeks 1911 of 1919 een slecht geleid be
drijf was, financi�el gesproken. Toen moesten de werknemers
op Zondag terugkomen om te horen of er nog geld voor loon 
was overgebleven. In de loop van de jaren is hieraan niet

veel veranderd. JANUS is en blijft een rotte plek in het 
bakkersbedrijf. Ook na de afgelopen oorlog werd bij JANUS
meerdere malen met staking gedreigd, maar tot dusver koos
JANUS eieren voor zijn geld. Nu evenwel, wil hij het spel 
geheel uitspelen. 
Bij JANUS is enige tijd geleden als een soort bedrijfslei
der aangesteld een zekere VAN TONGEREN, die in de bakkers
wereld een slechte faam geniet. Deze man is niet voor rede 
vatbaar, is alleen bij JANUS om de vuile was op te knappen. 
De Uniebonden hebben JANUS niet voor een voldongen feit ge
steld, maar hebben met hem gepraat en gecorrespondeerd.Hij 
bleef echter doof. Wij zijn zelfs zover gegaan, dat wij 
hem hebben voorgesteld de vacantietoesla.g uit te smeren 
over een periode van 24 weken. Iedere week 1 arbeider. Ook
daarvan wilde hij niets weten. Toen hebben-de Uniebonden 
gezegd, "dan gaat het werk neer". Welnu, nu is het zover. 
De arbeiders worden door de Uniebonden gesteund. Wij vragen
U de arbeiders moreel .te steunen; zij moeten weten dat U 
achter hen staat en""Óp!/ U kunnen rekenen, welke levensbescho
wing U er op na. houdt. 
Er wordt thans bij JANUS een onderzoek ingesteld of het 
mogelijk is het bedrijf te laten voortbestaan, of er gereor
ganiseerd of dat er gesloten moet worden. JANUS deelde ons 
mede, dat bij een eventuele reorganisatie en dus voortzet
ting van het bedrijf, hij zal nagaan of het mogelijk is 
alsnog de vacantietoeslag uit te betalen. Maar wij blijven 
op ons standpunt staan. Reorganisatie of niet, de vacantie
toeslag moet betaald worden. Dient het bedrijf gesloten te 
worden, dan zullen de arbeiders moeten worden ondergebracht
bij andere werkgevers. 
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Het geval JANUS heeft echter bewezen, dat, wanneer de arbei� 
ders zijn georganiseerd, de werkgever niet zo maar alles kan 
doen met zijn personeel. Juist door de organisatie zal de 
werkgever zich nog wel eens bedenken om iets te ondernemen 
wat de arbeiders nadeel kan bezorgen. JANUS wil dat spelletje 
wel eens spelen. Vrienden, hij z al dat spel verliezen. 

Hierna gaf voorzitter BRAND gelegenheid tot het stellen van 
vragen en het maken van opmerkingen. Een viertal mensen gaf 
zich op. Twee daarvan begaven zich op het pad va.n onbenulli
ge opmerkingen. De twee anderen bleken EVC-ers. De een, de U 
bekende Johannes VLIETMAN (23.3.1919), deelde mede, dat hij 
sprak als afgevaardigde van het CHEVOFA-bestuur. Volgens hem 
ha.d de EVC el! bij het bestuur van de gezamenlijke Uniebonden 
op aangedrongen in deze eenheid van actie te betonen. Hierop 
was evenwel niet gereageerd. Thans drong spreker nog eens op 
eenheid aan. 
In zijn antwoord aan deze spreker zeide KUI(IJ)PER(S) dat 
het NVV zeker voor eenheid was, maar dat de EVC deze eenheid 
na de oorlog zelf had verbroken. Als de EVC het mes in het 
vlees wil zetten,dan niet bij het NVV, doch bij zich zelf. 
De andere EVC-er, zekere (Van) MOOK, verklaarde dat de arbei
ders konden rekenen op de steun van de EVC en de kameraden 

1 van de EVC. 

Hierna werd het woord gegeven aan Bondsvoorzitter DINKLA, 
die de strijd van de Uniebonden memoreerde om de vacantie
toeslag opgenomen te zien in bindende voorschriften. Hierop 
was de kans in het begin van het jaar vrij groot geweest, 
maar de oorlog in Korea en de daaraan verbonden prijsstijgin
gen e.d. hadden een spaak in het wiel gestoken. Ondanks deze 
tegenslag blijverr de Uniebonden deze eis handhaven. Daarom 
is eenheid van actie, zoals bij dit conflict, van groot be
lang. Hiermee wordt de werkgever herinnerd aan de macht van 
de arbeider en zijn vakorganisatie. Daarom moeten allen 
zorg dragen, dat ongeorganiseerden zich aansluiten bij een 
organisatie. 
Tot slot dankte� de aanwezigen voor de betoonde goede orde 
der vergadering . 

De bijeenkomst had een rustig verloop. 

Mochten zich in deze actie nadere perspectieven voordoen, 
dan zullen U deze worden toegezonden. Tot dusver heeft de 
broodvoorziening van de hoofdstad door deze (kleine) staking 
niet gestagneerd. 
=======
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Opgemerkt zij, dat van�ugus
tus tot 4 September is gestaakt bij 
de Fruitveiling van de firma R.Septer
alhier, waarbij+ 40 personen waren 
betrokken. 

-

Deze staking was georganiseerd 
door de bonden en betrof een geschil
over de arbeids�oorwaarden. 

Aan een politieke achtergrond b
hoeft niet te worden gedacht. 

,r Tiel, 5 September 1951.

� 
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TIEL. 13 September 19s 1. 
GEMEENTEPOLITIE 

TIEL 

TELEFOON No. 3900 - K 3440 

No. 1233/B. 2 .Bijlage: 

ACD/ 11/;t; 

Hiermede doe ik U toekomen een door 
mijne politie terzake opgemaakt rapport 
d.d. 8 September j.l. No. 1233/B.2. be
treffende een georganiseerde staking
bij de Tielse Veiling Septer.

Ik moge mij verwijzing naar de in
houd van dit rapport veroorloven. 

De Inspecteur-Korpschef van 
Gemeentepolitie, 

A.W.A. Suèr. 

AAN 

DE� Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
� Javastraat 68, 
� 's-G r a v e n  h a  ge. 
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Onderwerp: Georganiseerde staking bij de 
Tielse Veilingen van Septer. 

• 

• 

Totaal aantal stakenden,47 personen. 
Geen politieke strekking. 

R A P P O R T 

Ondergetekende,Antonius Bernardus Bolhaar,hoofdagent van 
Politie te Tiel,heeft de eer,Nedelgestrenge,beleefd het volgende 
te rapporteren. 

Op Vrijdag 31 Augustus 1951 brak op de Tielse Veiling Septer 
en bij de firma Remmert Septer(pakstation en koelhuisinrichting) 
een door de Algemene Bond 1

1 Mercurius 11en door de R.K.bond St • 
"Franciscus van Assisië" georganiseerde s�aking uit.Bij dese

staking waren in totaal �7 personen betrok..�en,waarvan bij de 
Tielse Veiling Septer 24 personen en bij de firma RemMert Septer, 
23 personen. 

Bij laatstgenoemde firma duurde de staking maar één dag en 
bij de Tielse Veiling Septer van Vrijdagmorgen 31 Augustus 1951 
tot en met Maandagmiddag 3 September 1951 te 14.- uur,toen het 
werk op advies van de bondsbestuurders werd hervat,waarna echter 
nog dezelfde dag omstreeks 19.30 uur de staking voor laatstge
noemd bedrijf opnieuw werd uitgeroepen. 

Deze staking dmurde echter maar tot de volgende dag (Dinsdag 
4 September 1951 te omstreeks 12.- uur,toen de staking definitief 
werd opgeheven en de stakingseisen voorlopig werden ingewilligd. 

Oorzaak der staking. 
De oorzaak dezer staking is gelegen in het feit,dat de firma 

Septer,oorspronkelijk weigerde de landelijke salarisregeling , 
zo als die voor alle land en tuinbouwveilingen,dd.l manuari 1950 
door de Commissie van Rijksbemiddelaars is opgelegd,toe te passen 

Onder bedreiging met boete door de looncontrole-cornmissie 
van de Rijksbemiddelaars,werd deze säl..arisregeling eerst 15 maan
den nadat deze was voorgeschreven,toegepast.Deze weigering had 
tot gevolg,dat de werknemers geen vertrouwen meer konden stellen 
in de directie.Deze verhouding �erd nog verslechterd,doordat de 
directie in de afgelopen winter trachtte van het Gewestelijk Ar
beidsbureau toestemming te verkrijgen om enkelfl arbeiders te ont
slaan.Deze toestemming werd echter geweigerd.Dit had tot gevolg, 
dat de werknemers,die bijna allen georganiseerd zijn,een collec
tieve Arbeids Overeenkomst( C.A.O.)wensten. 

Op de door de vakbonden gedane verzoeken om besprekingen, 
teneinde de gerezen geschillen uit de weg te ruimen,ging de direc 
tie niet in.De eerste poging daartoe dateert reeds van 1 April 
1950. • 

In Juni 1951 zonden de vakbonden een concept C.A.O.aan de 
Septer directie,met het verzoek om binnen twee weken te willen 
berichten op welke datum,binnen een redelijke termijn,de onder
handelingen hierover konden beginnen.De directie van Septer bleef 
hierop het antwoord schuldig. 

De Weledelgestrenge Heer -Hierop-
Korpschef van politie 

te 
T IEL 
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Hierop zonden de vakbonden op 16 iuli 1951 een rappél op 
dit schrijven,waarop de directie van Septer de vakbonden te ver
staan gaf,dat wanneer zij medewerking van derden nodig oordeel
den,zij zulks wel zouden laten weten. 

Doordat de Stichting van de Arbeid pogingen in het werk 
stelde tot bemiddeling,werd nog niet op bovengenoemde datum tot 
staking overgegaan.Deze bemiddelingen mislukten.De staking werd 
hierdoor op 31 Augustus 1951 een feit. 

De directie der firma Remmert Septer,verklaarde zich reeds 
bij de eerste onderhandeling op genoemde datum in principe be
reid met het door de vakbonden aangeboden voorstel,om tussen 
1 en 15 Januari 1952 over een C.A.O. te onderhandelen,waarbij 
tevens werd overeen gekomen dat deze overeenkomst dan zal gelden 
vanaf 1 Januari 1952.Het personeel van deze firma hetwelk bij 
deze staking was betrokken,heeft hierop op advies der Uniebonden 
het werk op Zaterdag 1 September 1951 hetvat. 

Op Maandag 3 September 1951 liet de directie der Tielse 
Veiling S�P,ter de vakbondsleiders weten,dat zij bij de directie 
werden ve�cht voor een bespreking.Bij deze bespreking werd 
practisch overeenstemming bereikt over: 

le. Het in principe invoeren van een C.A.O. 
2e. De datum hiervan te bepalen op l Januari 1952; 
Je. Geen rancuae maatregelen op de werknemers toe te passen; 
4e. Ieder stakend personeelslid dat zich zou aanmelden,zou te-

werk worden gesteld. 
De directie had bezwaar tegen de eis der vakbonden om de 

lonen der arbeiders tijdens de stakingsdagen door te betalen. 
De vakbondsleiders verklaarden zich echter bereid hierover met 
de respectievelijke hoofdbesturen te zullen praten.Het tijdvak 
binnen welke overeenstemming zou moeten worden bereikt,werd ge
steld tussen 1 December 1951 en 15 Januari 1952. 

De directie verklaarde echter,alvorens tot ondertekening 
over te kunnen gaan,zich eerst nog te willen beraden over het 
doorbetalen van loon en terugneming van alle stakenden. 

Om 13.30 uur deelde de heer Septer Jr.de vakbondsleiders 
mede,dat hij bereid was de voorstellen te ondertekenen,mits de 
arbeiders terstond aan het werk zouden gaan. 

De vakbondsleiders verklaarden zich hiermede accoord,mits 
nog dezelfde namiddag tot ondertekening van de voorgestelde re
geling zou worden overgegaan,waarna de arbeiders het werk weer 
hervatten.Om 17.- uur hadden de vakbondsleiders weer een be
spreking met de directie Septer,die toen geheel onwillig bleek 
te zijn en opnieuw bezwaar maakte tegen de datum van ingang van 
de C.A.o.terwijl practisch geen enkele der door de vakbondsleide 
opgestelde bepalingen door hem aanvaardbaar werdeh geacht,waarna 
de vakbondsleiders zich bereid verklaarden te 19.30 uur ander
maal te zullen terugkomen,opdat de heer Septer Jr.zich met de 
andere mede directeuren kon verstaan. 

Toen om 19.30 uur de veiling-directie nog niet bereid was 
tot ondertekening en de vakbondsleiders werden afgescheept met 
de mededeling de volgende morgen maar terug te komen,werd voor 
de tw'èede maal tot staking overgegaan, 

Dinsdagmorgen,4 September 1951 te 9.30 uur werden de be
sprekingen met de veiling directie voortgezet.Hierbij werden de 
door de vakbondsleiders voorgestelde bepalingen volledig door de 
directie van Septer overgenomen en ondertekend,waarna de staking 
om 12.- uur werd bëëindigd. 

De staking had een rustig verloop,met uitzondering van de 
eerste dag,Vrijdag 31 Augustus 1951,toen slechts een klein inci
dent voorkwam,waarbij één der stakers ,genaamd:Antcf.tü.s van Dreumel, 
wonende te Wamel,Dorpsstraat 262a,die weder aan het werk wilde 

-gaan-



gaan,door Arnoldus van Empel,wonende te Tiel,Kijkuit No:19 
tegen zijn hoofd werd geslagen. 

De staking had geen politieke achtergrond. 
Geen der stakers was aangesloten bij de Eenheids Vakcen

trale,terwijl ook geen verdachteelementen bij de stakers of 
posters werden opgemerkt. 

De Algemene Bond "Mercurius" is aangesloten bij het Neder
lands Verbond van Vakverenigingen(N.V.V.)en de R.K.bond"St. 
Franciscus van Assisië�is een onderafdeling van de Katholieke 
Arbeiders Beweging.(K.A.B.) 

Waarvan door mij naar waarheid is opgemaakt,gesloten en 
getekend dit rapport te Tiel,8 September 1951. 

-
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VERBIBDING Nr.59 

Nr. I. 99 

ONDERWERP: Staking 
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r2 5 OCl 1951 

D i e n s t g e h e i m 

Ik heb de eer U het volgende te berichten. 
Op Vrijdag 19.10. 51' b'es'loten de schippers, die aa:cdap
pelen voor de fa. D.W.M. en Co., aardappelmeel- en dex
trinefabrielcen te Veendam, aanvoeren, te gaan staken 
verband met een te lange wachttijd tenîevolge van de
aanvoer van aardappelen met vrachtauto s. 
Door de lange Wachttijd werden ·de verdiensten van de 
schippers evenredig kleiner. 
In een op Maandagavond 22.10.51 te Veendam gehouden 
vergadering waarbij tegenwoordig waren de werkgevers
vereniging, de fabrieksdirectie en vertegenwoordigers 
van het hoofdbestuur van de Algemene Schippersvereni
ging ASV, werd volledige overeenstemming bereikt. 
0.P Dinsdag 23.10.51 zijn de werkzaamheden hervat. 
Van enige inmenging in dit geschil van de EVC is niet 
gebleken • 

24.10. 51 

� 
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Uw schrijven No.115398,dd.ll.8.1951. 

Betreft:Staking Schoonmaakbedrijf 
"De Gast" •. 

DIENSTGEHEIM. 

24 November 1951. / . .f./;f'.;y H7-:H 
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In antwoord op bovenvermeld schr�jven wordt het volgende 
bericht: 

Tengevolge van het optreden van een controleur van de fa.G.A. de 
GAST, schoonmaakbedrijf, glazenwasserij, markiezen en rolluikenfa
briek, Jacob van Lennepkade 301 te Amsterdam werd door genoemde 

1, firma op 14 Juli 1.1. ontslag aangezegd aan een arbeider genaamd:
(Y'\11.· "X, Christianus D E L Z E N N E, geboren te Amsterd�, 28. '7.1916, 

.� 

wonende te Amsterdam, Danie Theronstraat 30-.III,U bekend. 
Tegen dit ontslag werd door zijn medearbeiders geprotesteerd en 
�angezien de firma aanvankelijk niet wilde toegeven, werd een sta-

,t· �ing geproclameerd onder de arbeiders van het schoonmaakbedrijf en 
Il glazenwasserij, een afdeling bestaande uit 13 arbeiders. 

ne glazenwassers die te Amsterdam bij firma's werken zijn verplicht 
zich te organiseren bij de Amsterdamse glazenwassers vereniging 
11Nieuw Leven°, welke verenigi{lg Koninklijk is goedgekeurd bij K.B. 
van 30.12.1933.Dit ingevolge let voor de glazenwassers geldende 
C.A.O.
Bovendien zijn enkele arbeiders ook wel georganiseerd in de Chevofa.

V 
Dit wa-s ook het geval met genoemde Delzenne en met nog een staker

it. ' genaamd:
L31.?. 1 Christiaan Frederik de HOOIJER, geboren te Amstera.an:v. van•,beroep

. 1909 scharenslijper,wonende te Amsterdam, President Brandtstra.at 44-III. 

V.� 
Dientengevolge was zowel "Nieuw Leven" als de 1

1 Chevofa 11 geinteres
,.-r seerd bij deze staking. 

r.}f De staking duurde tot 25 Juli 1951 toen de directie van meergenoemde 

-

Y firma het ontslag van Delzenne introk en de opzichter overplaatste 
naar een andere afdeling. 
Later heeft de firma bovengenoemde arbeiders, die de kwade geesten 
in het bedrijf waren, wegens reorganisatie kunnen ontslaan. 
Het bestuur van de organisatie "Nieuw Leven1• bestaat uit de volgen
de personen: 

r :Theodoor Frederik de BOER, geboren te Amsterd0.J!1, 15.?.188?; van be-
� � roep los werkman, wonende te Amsterdam, la Looiersdwarsstraat 25-I, 

voorzitter, 

v 

Hein KAUWEN, geboren te Amsterdam, 1 Februari 1904, secretaris, (U be
kend), en 
Pieter Adrianus Ko P PER s, geboren te Rotterdam, 2?.?.1894, van 
beroep glazenwasser, wonende te Amsterdam Lijnbaansgracht 16?-II. 
Gezien de geslotenheid van het bedrijf telt de vereniging uit�raard 
ook extreme elementen, doch dit komt bij het vaststellen van •e� 
c.A.o. noch bij gevoerde acties bijna niet naar voren. Men ziet in
vakkringen Nieuw Leven dan ook niet als een extreme organisatie.
Door het optreden van de Chevofa is deze stking doorgezet, omdat de
bovengenoemde aanstichters zich een bepaalde aanhang in het bedrijf
hadden verzekerd.--------------------------------------------------
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Op 7.aterdRg 5 Juli 195? te 10.or uur z"jn de 18 br�o� 
zorgers VRn de �.V. VRn der fu.er en Scnoep in deze ge eente 
in staking ge�R�n. 

Ofschoon de berichten, welke ons omtrent de >Orzank vc•n 
de strking bereikten, tegenstrijdig zijn, menen wij toch dat 
de oorz�ak is ze1ege� in het volgende: 

Per 1 Juli 195? is voor het pe�soneel in de bak ersbedr j
ven een nieuw looncontrRct v�stgest0ld. Dit betekent dat het 
L.1on v;:;n elke bi:ikker, elke bAkker- bezorger en va.R elke bezor
ger mP-t een gulden per week verhoogd werd. Er ?:i.jn echter

bA?:o-egers die gedeeltelijk o-p 9rovisie werken en do JT· die
provisie meer verdienen d::m de oekkers. In het l)"'tref:fende
contl•act zou, volgens een persoon die weli;1

t..
el i ent is, si:;aen

dRt aan de bezorgers, .i�r 1 on reeds hoger ligt dan dat van
de balekers, een 1 unsv"rhoginp vqn een gulden per weeK m�g
worden gegeven. Ver?c ill�nae pAtr�ons in Rotterdam en
heoben gemeend dat net niet redelijk is om aan hen die reeds
meer verdienen di:311 de �nceren een loonsyerhoginr te zeven,
wesh81Ve zij hAt loon ven laatetg��oemde categorie niet ver
hoogden • .Dit ,1aP niet n ar cle zin van de werkrem8rsorgenisatie
Deze nemen cont�ct on met de patrouns en onderhaib.delden,
onderhandeling ec�ter geen resultaat ouleverde. �oen besloot
men het �1P.rsoneel in enkele grote bedrijven te Rotterdam,
Schied �m en 111 erdi1:1. en in stRkL g te doen gcan.

De staking in V1 ard�ngen verliep zeer rustig. De sta 
hadden e;r zelfs geen be?.waar tegen dat bz.kkers, die d)or de 
staking bij Van der Meer en S0'1oep brood tekort k vamen, bij 
laatstgenoemde hun voorr.,..,,.d kw�men Frnnvriz:llen. 

Nad t de bakkerspi=:tr.Jons besloten hadden de lo(.lnsverhoging 
v;:in eeh gulden ook voor de broodbezorge.rs v�n toep2ssinp· te 
verklaren, is het v,erk ou M"'and.Ag 7 Juli norm3::;.l hervat.-
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