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Werkstaking in textielfabriek van de 
N.V. Te Strake en VerkoQteren te ASTEN.

-

In de voormiddag van 14 JQni 1947 is een staking 
uitgebrtken onder het personee� van de textielfabriek der 
N.V. Te Strake en Ver�outeren te Asten.

Van de ciroa 175 man personeel der fabriek zijn plm 
140 man bij de staking betrok�en, ZQlke met inbegrip van een 
gedeelte van het kantoorpersoneel. 

De reden der staking is gelegen in het feit, dat 
de mededirecteur VEBKOUTEBEN, die ge.ruimen tijd als politiek· 
delinquent was geïnterneerd en op 21 Mei 1"1. in vrijheid 
w�rd gesteld, zich op 14 Juni 1.1. weder in de fabriek ver
toonde en in een toespraak tot de arbeidors zijn herniauwd 
optre�en als mede-direote�r trachtte aan te kondigen. 

Door het inwerkingstellen van de fabriekss��ene 
werd de toespraak onmogelijk gemaakt, waarna door de fabrieks 
raad we�d besloten het werk neer te leggen. 

Gevolg gevende aan een reeds eerder genomeil be
slllit in een vergadering van de R.K.Textielarbeidersbond 
St.Lambert�s, waarvan de meeste arbeiders van dit bedrtjf lid 
zijn, is besloten niet aan het werk te gaan zolang Verko�te.re 
als mededirectelll.' der fabriek zal blijven optreden. 

In en om de fabriek met de daarnaast gelege� wo
ning van verkouteren, alsóok in het overige gedeelte der 
meente Asten, is tot op heden alles rustig. 

Ongeregeldheden van welke aard ook hebben niet 
plaats gehad. De staking is echter nog voortdl.lrende en in 
overleg met àe B�rgemeester ztjn na,dere maatregelen tot het 
hanahaven der openbare genomen. 

Voor zov•r bij onderzoek bleek. behoeft in deze 
niet aaa extremistische activiteit te worden gedacht. 

var. het bovenstaande gewerd U op 16 Jllni 1.1. 
�oeds ca� mo.t.deling berioht van de Adjl.là�nt A.O.vissers 
het m.o.h. Distriot. 
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Ik heb de eer UEdelGestrenge het volgende te berichten: 
Op Maandag 20 Juni 1947 brak des morgens om 9 uur bij de 

Katoen.maatschappij, v/h M.v.Dam, een fabriek voor kantoenafval 
aan d� Cromhoffsbleekweg alhier een proteststaking uit. 

tiet gehele personeel omvat 18 arbëiaers (mannen en vrouwen) 
waarvan er momenteel 4 ziek zijn. 

De aanleiding hiertoe was het volgende: 
De arbeiders eisten o.l.v. de onlangs in dienst genomen 

/< •\1�.,.KLAAS WOBBEN, geb. te Lonneker, 11.10.1917, v/h kapper, wonende· te Enschede, Willem Barendsstraat 23 (Glanerbrug), loonsverho
ging, omdat de productie was verhoogd en de arbeiders bij een
ander soortgelijk, doch groter bedrijf meer verdienden.

De directie kwam met K.Wobben overeen, dat zij, indien de

arbeiders per dag 24 zgn. balen· zou�ersen (vo0r de porlog be
droegi

,,di t 27), bereid was een premietoeslag te betalen.
en bracht het echter slechts tot 21 à 22 balen, zodat de

directie besloot ge·en premietoeslag te geven.
Door de E.V.C. werd hierop een ultimatum aan de directie

gericht, dat op zaterdag 28 Juni j.l. eindigde , met de eis om
de toegezegde premie uit te betalen. Hieraan werd niet voldaan,
waarop de arbèideTs op Maandag 30 Juni 1947 in staking gingen.

De staking was aanvankelijk bedoeld als een 24-urige pro
teststaking en de arbeiders gingen Dinsdagmorgen 1 Juli 1947 weer

aan het werk met de eis, dat zij voor 12 -uur die dag antwoord

wilden hebben.·Aangezien dit antwoord niet werd gegeven, gingen
zij opnieuw "in staking.

Volgens mededeling der directie was het uitsluitend de

E.V.c., die zich met het geschil bemoeide. Van de zijde der
Besrijfsunie werd vernomen, dat de overige vakbonden zich niet
in de kwestie mengden.

Nadat de directie de E.V.C. had medegedeeld, dat zij pp 
haar standpunt bleef staan, is, zonder dat de eisen der arbeider 
werden ingewilligd, het werk op Woensdag 2 Juli 1947 te 13.30 
uur he:tvat. 

Genoemde Webben is volgens de directie de agitator tot deze 

staking geweest en is een actief E.V.C.-propagandist, terwijl 
.....dezerzijds bekend �s, dat hij is aangeêloten b..!_j_ de C.P_.N. 

( 
Opmerkelijk was, dat De Waarheid, zoals gewoonlijk, op de 

voorpagina's van de Twentse editie, dd. 1, 2 en 3 Juli j.l., 

\ 
berichten over deze staking gee� en o.a. meldt, dat het gehele 
bedrijf - in dit geval slechts 18'werkkrachten omvattend - stil 
ligt. Voorts, dat dit blad het doet voorkomen alsof deze staking 
succes heeft opgeleverd, terwijl de directie mededeelde, dat het 
werk op de oude voorwaarden werd hervat. 

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
.Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 
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In verband met de op l{.aandag 2.J -U,:iustus 1�,47 
bi, de N.V.Gtooms.1:-'innerij en - weverij H.ten Cate 
Hz;;. en Co. te ..:,..lmelo 1-ndetreden werkstakin g is 
dezerzijds een nader onderzoek ingesteld en kan 
terzake net navolgende v:orden medegedeeld. 

Op heden Dinsdag 9 �•eptember 1947, zijn i:q 
verband met een daartoe door genoem de firma dedane 
beKendrre.king de werkzaamheden in het �ehe le bedr:ijf' 
te 7.20 uur v.m. weder be�onnen. 

In net geheel verschenen twintig arbeiders 
niet op het werk. Deze .iJersonen waartoe achttien 
stakers uit de voorspin nerij behoren en voorts twee 
symJ;ié:thiserende stakers, eveneens ·spinners, hebben 
innnddels nun ontslag_papieren &an het kantoor der 
fc;i.br iek afgehaald. 

e.!;{ens uitschakeling van de stakers zijn 
moeilijKheden ontsta.an in de voors pinner ij ;dez� zyn 
door opleiding en ver_t-1J.aatsi!l!5 van werkkracnten 
uit. andere afdelingen, in zoverre o]!lèSelost dat he
den met een gevwne dc:igi-•loeg_ kon worden aangevangen� 

Door middel van de �laatselijke pers was door 
de fabrieksdirectie op 8 September j.l. bekend ge
mb.akt dat te�evolge: van iîet conflict niet da.de
lijk met het 2=ploegenstelsel kon worden begonnen 
doch dat dit, overeenkomstig de v oorwaarden door • 
de Vakraad voor textielproductie desteld, binnen
kort weder zal worde.n ingevoerd • 

In de f&.briek zijn door de invoering van een 
dh,g1,.Loeg circa .l50 arbelders overcomJ:Jleet. 

Deze blijven gehandhaafd om, zo mogelijk bin
nen enke.Le dagen, weer in het twee-ploegenstelsel 
te worden opgenomen. 

Tijder2s de staking hebben zien ter pl.a.atse 
geen strubbelingen of ongeregeldheden voorgedaan. 

JUmelo, · 9 .:.>eptember 1947. 

Het 11oofd van de pl&atselijke 
Inlicht��endienst, 
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Naar aanleicting van de op 25 s.u6ustus 1947 bij de fir
ma. H.ten :::ate Hzn, en :!o's textiels.l,'innerijen en - �,everij
en te tLlrnel.o ui t.;tebroken ,verkst8.king, waarbij door de ar
beiders bezwaar werd gemaakt tegen bestendizing va.� het 
.J,J.LOeJenstelsel, is ten aanzien van het ver.Loop van dit con ... 
f'.Lict een n5,der onaerzoek inJesteld en kan net vo.L..::·ende 
worden medeiedeeld. 

Or vo, rstel van de I edrijfsunie van textielarbeiders 
is op ui,,.andag 15 0e1.Jtember 1;47 een vergadering belegd met 
de fabriek.sá.ern der .i'i:ema en het bestuur van de afde_l_ing 
�nielo der E.'/.:,. teneinde een en ander noe eens nader te 
bes •. reKen. het bleek toen dat het bestuur der E.i/.�. zich 
de situatie van de firma Ten �ate volkomen kon inuenk en 
en dat �i� de noodzaak van het ploe.3enwerk inzag. 

1'Ja afloo1; van deze vert;;adering werd door af'devaardig
den hiervan aan de fabrieksdirectie voorgesteld om het 
1 J..oegenstelsel op te schorten tot kaandag 22 3eptember 1947 

De oirectie __;inJ _lie1•r,,ee accoord. 
In verband met deze bes_ rekin.:_; zijn a.oor de i'irrra 'l'en 

�ate ne6en arbeiáers aangewezen om uet werk in 11oeB:enver-
bo.nd .veder aan te vai.é;.{en. I:.eze ,djn op I.�� frndag 22 Sertern
ber- 194'7 in de avondploeJ van 17. 30 tot 2. - uur aari. het 
werk Je.,;aan zodat nier ,ede het conflict ten einde liep. 

Voorzover de weri.zab.n!!leden in. het bedri
<
jf dit toelaten 

zal het aantal. in oe avond} loe__; werkende arbeiders worden 
Or>,L°evoerd tot 130 man, zi, nde net door de 1/akra;;.d vour 
'l'ex."iel1,1·odu...:tie toe .,•estane aantal. 

1ret bestuur van -de Eer heidsv& centra.Le heert oi-, '3ater
d� 20 ie1•terr,ber j.l. door 1 • .iddel van de rlaat:;elijke pers 
bekend .iera kt dat 01, 22 Se:çtember 1947 te 20.- uur een 
ver.::,;acterir4.: zou worden �enouden in het Jebouw van de Socié
tei t aan de Gr-otestr.-1:;.t no . .LOO t,,_ .1melo. 

In deze ver�adarini zouden de moeilijkheden die tot 
net cun.i:'lict bij de firma 'ren �ate a� nleiding heb"Jen gege
ven, worden l. es11roken • 

.,.,._ _ Ll'rlL ..::en volledi_,; verslag van deze vergaderi.11.; wordt nier-
' blj .,;evoegd. 

Almelo, 23 .3e11te:nber 1947. 

Het .Loofd der r .l atselijke Inlichtingen
Dienst, 
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Met betrekking tot het enige arbeidsconflict, dat zich deze maand 
voordeed, h�t volgende: Begin Januari stelde de E.v.c. bij de 
Directie van de Camel Confeotionary Works aan de Da�idstraat alhier 
de eis over te gaan tot vaststelling van een minimun weeksalaris 
voor het aldaar werkzaam zijnde jeugdig personeel van f.30.- per 
week. Dit werd voorlopig van de hand gew'ezen en daarop gingen op 
8 Jan'48 een negental jongens en drie meisjes in staking. Zij werden 
die dag ontslagen,wa&rmede het conflict tegelijkertijd opgelost was. 
(De volgende dag melden de ontslagenen zioh voor werk aan de f'abriek). 

' 

Uitgetrokken door .............. f.R ................. . . ....................... Afd./Seccle ...... ..... ACD4. ... ..... Datum ..... 9. ... 3 .... 48 ...... . . 

A.L. 17249-'47



van Bnsched.e 

DE E.V.C., BEDRIJFSGROEP TEXTIEL EN KLEDING BLAAST 

Verzamelen 
W.M.,
Het is wederom gebleken, dat de textielfabrikanten de aanvallen op het levenspeil der arbeidersklasse van
Ensch.ede hebben ingezet, door loonsverlagingen toe te passen.

Thans is het weer de firma van de Spinnerij "Oosterveld" 
die hun arbeiders een loonsverlaging willen opleggen van '3-, 5- en 10%. Zij noemen deze loonsve1faging 
met een wat mooier woord "Looncorrecties", d.w.z. het gelijktrekken der lonen, maar dan na11ir beneden. 
Telkenmale proberen deze heren de lonen aan te passen aan de regeling der nieuwe C.A.O., 

samengesteld en aanvaard door de Unie-organisaties. 
Volgens de bewering van de fabrikanten en Uniebestuurders, noemt men de lonen die thans door de 
arbeiders worden verdient, zwart. 

Wij vragen, is het een zwart loon 
wat thans wordt verdiend door de arbeiders, terwijl de levenspeil. prijzen der directe levensmiddelen nog 
steeds stijgende is ? 
Het antwoord van de"arbeiders kan niet anders ztjn dan NEEN! - want moeder de vrouw komt elke 
week nog tekort. Maar waarom spreekt men niet van de 

Zwarte winsten der fabrikanten 
die milioenen guldens bedragen, is dit volgens de regering Schermerhorn het geleidelijk verdelen der 
armoed.e, zoals zij dat aan het NederlR,ndse volk na de bevrtjding hebben medegedeeld! 
Het levenspeil van de textielarbeiders zal weer gelijk zijn als voor 1940. Maar wij als arbeiders in de 
bedrijven zeggen tot elkaar - neen en nog eens neen en daarom blazen wij 

VERZAMELEN. 
De arbeiders van "Oosterveld" hebben de strijd aangebonden, het is nu de taak van alle textielarbeiders 
van Enschede, om achter deze strijd te gaan staan, want hun strijd is Uw sfrijd. 

Vandaag is de aanval op deze arbeiders ingezet, 
morgen op U !

Weest daarom solidair met Uw mede-arbeiders. Steunt hen moreel en financieel in hun strijd. 
De Uniebestuurders hebben per telefoon aan de arbeiders medegedeeld, wij zijn niet thuis. Maar wel 
kunnen ze opwekken tot onderkruiperij. 
De E.V.C. zegt, waar gestreden wordt door de arbeiders, daar moeten w�i zijn. Zowel het Hoofdbestuur 
als het Afdelingsbestuur van onze bedr\jfsgroep hebben zich dan ook achter de stakende arbeiders geplaatst, 
en hun de volledige steun toegezegd in dit conflict. 
Ook gij mede-arbeiders hebt een taak te vervullen, weest solidair met deze stakende arbeiders, want het 
gaat om ons Dagelijks Brood. 

Hierover spreekt op 18 Febr. onze Landelijke 
Secr. B. v. d. Heul in "Ons Huis", te Enschede 

Arbeiders toont dat het U ernst is! 
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BUREAU B 
/J",t.yJ 

Ik heb de eer Uedelgestrenge het volgende te berichten omtrent 
de terzijde vermelde staking: 

In December 1947 kreeg de directie van de Spinnerij Oosterveld 
een bekeuring wegens het betalen van te hoge lonen. De verbaliseren 
de ambtenaren waren van de C.E.D.E.K. Aan de fabriekscommissie werd 
daarop medegedeeld, dat de lonen zouden moeten worden teruggebracht 
tot het loontlafond van de C.A.O. De Unie-bonden hadden hierover 
een bespreking met de fabriekscommissie en wederzijds werd de nood
zaak hiervan ingezien • 

Op Zaterdag 31 Januari 1948 werd door de directie bekend ge
maakt, dat verschillende categorieën arbeiders respectievelijk 3, 
5, 6 en 10% loonkorting zouden ontvangen om hun lonen te brengen 
in overeenstemming met de C.A.O. 

Gezien de hierdoor ontstane on:cust in het bedrijf, hadden de 
besturen van de verschillende organisaties een onderheud met de 
directie. 

Op Woensdag 4 Februari 1948. besloten de ontevreden arbeiders 
zelf te vergaderen in een nabijgelegen café. 

De besturen van de Katholieke en Christelijke organisaties 
wensten op een gedaan verzoek hieraan niet deel te nemen, gezien 
het feit, dat deze vergadering op instigiatie van E.V.C.ers werd 
belegd en de fabriekscommissie zeer goed op de hoogte,was van het 
standpunt van de Unie-bonden in deze kwestie. De hoofdbestuurder 
van a.e Textielarbeidersbond 11 De Eendracht" was uitsted:i,g. De vol
gende dag verweet een lid van het plaatselijk bestuur van de EVC 
hem, geen overleg te hebben gepleegd, waarop ten antwoord werd ge
geven, dat "De Eendracht" zijn eigen standpunt had bepaald in over
eenstemming met de andere bij het N.V.V. aangesloten organisaties. 

Terzijde zij opgemerkt, dat reeds enige malen werd gesigna
leerd, dat de E.V.c., waarmee de Christelijke en R.K.-bondsbestuur
dBrs niet wensen te praten, contact zoekt met "De Eendracht". 

De op laatstgenoemde datum gehouden vergadering liep uit op 
het besluit om te staken. E.V.C.-bestuurders waren ter vergadering 

v taanwezig en voerden het woord, o.a. de welbekende Karel Willem As-
0 sink, geb. 26.10.1895, voorzitter afdeling Enschede der E.V.C. De 

E.V.C. deelde mede, zowel morele als financiële steun te zullen
verlenen, in geval gestaakt zou worden; niet alleen aan de leden
VBn de E.V.c., maar aan alle georganiseerden en ongeorganiseerden.

Door de stakende arbeiders werd uit hun midden een "Comité 
van Actie" gekozen, dat zou trachten een bespreking met de fabrieks 
directie te verkrijgen. Van de circa 450 arbeiders, die in totaal 
op het bedrijf werkzaam zijn, staken er circa 150. Degenen, die 
doorwerken en zich dus houden aan het advies van de erkende vak
bonden, zijn in hoofdzaak georganiseerd in de confessionele bonden. 

A AN: 
Het Hoofd vancè Centrale Veiligheidsdienst 

te 
's•G RA V EN H A  G E. 
Javastraat 68.
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Aangezien die delen van het bedrijf, waarin een voorbehandeling 
van de grondstoffen plaats vindt, door de staking zijn stil gelegd, 
moet worden rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de directie 
gedwongen zal zijn, het gehele bedrijf stil te leggen. 

Het is niet aan te nemen, dat het z.g. "besmette werk" door 
niet-stakers zal worden overgenomen. 

Op Donderdag 5 Febr. 1948 vond opnieuw een bijeenkomst van een 
groot aantal stakers plaats, waarop o.a. het woord werd gevoerd door 
Hendrik Jan van der Wolde, geb. 26.2.1898, plaatselijk bestuurder 
van de E.V.C. Hij raadde de arbeiders, georganiseerd in de Uniebonder 
aan, hun contributie in de stakingskas te storten indien hun bonden 
niet van plan waren, hun weerstandskas voor de stakers te openen. 

In het "Comité van Actie" van de stakers, waarin naar bekend is 
geworden, 3 E.V.C.ers, 3 N?V?V?ers, 2 ongeorganiseerden en 1 Katho
liek zitting zouden hebben, treden o.a. op de voorgrond: 

"J I Willem Warringa, geb. te Odoorn, 20.3.1919, krasser, won. te 
Enschede, Zwarteweg 95;

,...1 Sieger Leunge, geb. te Lonneker, 19.8.1922, krasser, won. te 
Enschede, Lonnekerweg 98, op 14.1.1947 gekozen tot bestuurslid van 
de bedrijfsgroep Kleding en Textiel der E.V.C. te �lanerbrug, had bi� 
verkiezingen in 1946 een CPN-pamflet achter raam van zijn woning en 

)( 1 Thomas ten Donkelaar, geb. 20.4.1922, drosser, won. te Enschede, 
Noordhoek Hegtstraat 67, lid E.V.c., bracht 11 0osterveld-N;i.euws", een 

.5 b_edrJjfsco�rap.t der C.P.N., op de fabriek, is" zoon van de bekende 
..,,,.,. I Arend ten Donkelaar, geb. 1 • 7 .1895.

"1 De aandacht gevestigd op het feit, dat op bovenbedoelde bijeen-

' komst van stakers op 5.2.1948 het communistisch gemeenteraadslid Jo
;:( han van der Kolk, geb. 4.4.1918, aanwezig was. Waargenomen werd, dat 

hij met verschillende arbeiders sprak en speciaal een langdurig on� 
der houd had met één der leden van het "Comité van Actte". 

Op deze bijeenkomst werden de namen der stakers genoteerd en te
vens, hoe zij eventueel georganiseerd waren. 

Op Vrijdag 6 Febr. 1948 en volgende dagen werd geconstateerd, 
dat door stakende arbeiders werd gecollecteerd. Bij controle aan de 
uitgangen van diverse fabrieken bleek, dat aldaar niet werd gecollec
teerd. 

Het dagblad "De Waarheid11 stelde zich openlijk achter de stakerE 
en zegde hun alle steun toe. 

Dit blad beschuldigde in zijn editie van 9 Febr. j .1. 1
1Het Vrije 

Volk" van verraad der arbeidersklasse, aangezien dit laatste blad in 
een bericht over de staking had vermeld, dat het aantal stakers reed 
verminderde. 

"De Waarheid" bleef in zijn editie van 10 Febr.j.l. veel aanàach 
schenken aan deze staking. De stakende arbeiders waren op een bijeen 
komst op 9 Febr. 1948, volgens dit blad, eenparig van mening, dat de 
staking moest worden voortgezet. De "burgerlijke pers" had wel ander 
luidende berichten verspreid, maar door het "Comité vc:1.n Actie" was 
verklaard, dat de arbeiders van Oosterveld eensgezind stonden in de 
verdediging van hun gezinsinkomen. 

Verder v�rmelde "De Waarheid", dat het A.N.J.V. zich solidair 
had verklaard en dat een A.N.J.V.-bestuurder op de stakersbijeenkom� 
had gesproken en namens deze organisatie de volledige steun had toe 
gezegd in deze strijd, waarin ook de jeugd haar taak had. 

Vermeldenswaard hierbij is het uit zeer betrouwbare bron verno 
"1.,f men bericht, dat op Zaterdag 7 Febr. 1948 de algemeen aecretaris v 

• het districtsbestuur der C .P .N. in Twenthe, Joop Teiwes, werd getel1
'Je. f foneerd uit Amsterdam door een zekere Marcus (Bakker ? ) , over de ac
r tie van het A.N .J. V. in verband met de staking-:--

-3-
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Teiwes deelde hierbij aan Marcus mede, dat hij onmiddellijk Jan 

f Los, secretaris van het A.N.J.V. in het district Twenthe, tevens 
ttt functionaris in het districtsbes e C.F.N.-Twenthe, belast met 

..::> het jeugdwerjj: z e  toegezonden rapport R. 2, dd • •• 1 81, bij zien 
had laten komen en deze opdracht had gegeven een manifest samen te 
stellen. Door hem - Teiwes - zou dit eerst worden gekeurd, waa�na het 
op Maandag 9.2.1948 zou worden verspreid. In dit manifest zou o.a. 
worden vermeld, dat Marcus Bakker zeer binnenkort voor het A.N.J.V. 
zou spreken. Teiwes zei verder, dat nu met de staking op de fabriek 
Oosterveld de tijd rijp was voor bewerking vanëè jeugdige arbeiders. 

"De Waarheid" noemde het "broodroof", dat de directie aan re sta
kende abbeiders - die daarom Maandag 9.2.1948 verzochten - weigerde 
het loon uit te betalen tot de dag waarop de staking was uijgebroken. 

De dir�ctie stelde zich echter, in overleg met de Uniebonden en 
de Fabrikantenvereniging, op het standpunt, dat door de stakers con
tractbreuk was gepleegd, daar zij zonder enig overleg in staking wa
ren gegaan, w eshalve hun de uitbetaling werd geweigerd. 

Het dagelijks bestuur van de "Algemene Bond van Werkers in de 
Textiel" der E.V.C. heeft volgens het dagblad "De Waarheid" zich in 
een oproep, naar aanleiding van deze staking, gewend tot het Neder
landse volk. De oproep stelde vast, dat er voor de ar�eiders niet 
anders overbleef dan gezamenlijk te strijden totdat de loonsverlaging 
bij Oosterveld zou worden teruggenomen. Het dagelijks bestuur riep 
op tot solidariteit en verklaarde, zich volkomen achter de stakers 
te plaatsen. 

Stakers van de fabriek Oosterveld formeerden op Dinsdagmiddag, 
10.2.1948, een stoet van ongeveer t5 personen met het doel om voor d 
bureaux van de Uniebonden te demonstreren. Zij voerden kartonnen 

1 
bordjes met zich mee, vermeldende het opschrift:"Uniekassen - los'!1"

v Aan het hoofd van de stoet liepen: Teunis Stuivenberg, geb. 30.8.16, 
f.�f Frederik Steenbergeh, geb. 10.5.1916 en S.Korper uit Amsterdam.

} Enige stakende leden van "De Eendracht" probeerden een onder-. 
houd te krijgen met één hunner bestuurders, teneinde te spreken over 
een uitkering. Hun werd medegedeeld, dat er tot nu toe geen medede
ling door hen was gedaan, dat zij in staking waren gegaan. Om een 
onderhoud te verkrijgen met een van de bestuursleden, dienden zij op 
een ander tijdstip terug te komen, daar met een �oet voor de deur 
niet werd vergaderd. 

Ve$'volgens begaven de stakers zich naar de fabriek Oosterveld, 
waar de leiders van deze demonstratie, vermoedelijk leden van het 
actie-commté, een onderhoud hadden met de directie. Na dit onderhoud 
werd het resultaat op de volgende wijze onder woorden gebracht: 11 Ka
meraden, de bespreking is mislukt; we zullen laten z'1:en, wie de 
blankste. billen heeft". 

De Uniebonden hebben de directie in overweging gegeven, alle 
mogelijke moeite te doen om de niet-stakende arbeiders aan het werk 
te houden. 

Het verdere verloop van deze staking zal U worden bericht. 

De·'çommissaris van Poli tie, 



UITTREI<SEL 

Voor ............. .. .... .... OD .... 169 .... . .. .... ,. .. ........ ....... ..... . ........ Naam .... ..... ERKEND.E .... S.T.A.KI.NGEN ............................... . 

Origineel in ... ....... 9.P . 53� .. . .. ........... ...... . Naam NEDERL •. VROUWEN "BEWEG.ING .. .. (_OPENB •. VERG.)

Volgnr ...... ....... ............ Ag.nr .. 3.9§?..2 .. ................... Aard van het stuk 

·•

.. ................................................... Afz. I .D ..... ENSCHEDE .... ......................... ................................. Datum ... 5-3-48 .................... ..

Verslag van een bijeenkomst, belegd door de Nederlandse 
vrouwenbeweging, afdeling Enschede, voor de vrouwen vap de 
stakers bij de textielfabriek Oosterveld, gehouden op 
4 Maart 1948 in "Ons Huis" te Enschede. 

Aanwezig ca.70 personen, waarvan 30 vrouwen (zaalcap.100) 

spreker: een onbekend gebleven vrouw. 

medewerker: een accordeonist. 

Opgemerkt werd, dat zich onder de aanwezigen een tweetal 
leden van het plaatselijk bestuur van de E.V.C. bevond, alsmeë 
enige leden van het Comite van Actie dat werd opgericht in ver 
band met de staking op de fabriek OostervelQ. 

Uitgetrokken door ............. ..... JJ!. .. ...................................................... Afd./Sectie ..... ........ AG.P. .. 4... .. . ... Datum ....... ? .. .1�.9. .. :: .... 4� .. 

Op aanwijzing van ............. B. .I I.I . .a .... .

@ 5030 • '48 
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1 �, -�lts/• Hiernevens heb il; de eer· U te do�/\'oelcèiaen 
het rapport no.11/2-004 van de I.D.Haa.ri.em, bê'Gre"'r:renàe 
de op 8 dezer uitgebroken staking van een gedeelte· van 
het personeel der lï.V.HIN Kousenfabrj_ek te Haarlem.De 
staking is thans practisch geeindigd. 

Deze sta.ldng is ongetwijfeld op touw gezet door bij 
de E.V.werkzame EVC-ers,doch de mogelijkheid is niet uit
gesloten dat ze feitelijk haar oorzaak vindt in de-overi
gens mislukte-poging van de directeur der 1:.V.Salvo te 
Hilversum� om de vakman(duitser)Rebm 
voor zijn bedrijfje te behouden.Getracht zal worden hier
in nader licht te lct'ijgen. 

De Hoofdoommissfs
_

v:_an Politie,

�-
Centrale Veiligheidsdienst 

Java.straat 68 
1 s-Gravenhage

-
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ST.AKIHG personeel der N.V.HIN Kousenfabriek,�ijlvreg Haarlem. 

Bij deze N. V .zijn ongeveer 000 personen vrerkzaam, ,.,aarvan on
geveer 4-05b georganiseerd zou zijn( in SOlillG.ige afdelingen bedraagt 
dit 75;�,in andere,w.o.de vlakbrei-afdeling 35,b). 

Bij deze iî. V.doen zich-zoals in alle. bedrijven-nu en clan wrij
vingen voor tussen leidinc en personeel,döch deze konden tot dusver 
s·t;eeds vmrden opgeheven.Zoo ook in het volgencle geval. 
Er werken 2 dagploegen en 1 nachtploeg.De dagploegen vrerkten tot 
voor kort sarn.en 88 uur per v.reek tegen vol weekloon met 10% toeslag. 
Het ma..."{imum-aantal uren dat gei'J"erkt mag wordep. tegen dit loon en 
toeslag bed:raagt 96 uur .D� directie nu wilde de Herk-uren der dag
ploegen op 92 uur per vreek brengen doch de bestaande beloning hand
haven.Hiertegen rees verzet.na overleg werd besloten de werk-uren 
voor de d�loecen te bepalen op 92,doch de toeslag te brengen van
10 op 12?1 ,o.Hiermede gingen. de arbeiders accoord. 

Een ander punt van belang was het volgende: 
,rrjde N.V.Hin werkten voor de oorlog veel vreemdelincen,alle 

vakl��de1;,,deze namen uiteraard vers�h�llende sleµtelpositi�� ;in het 
bedrJ.Jf in.De oorzaalc daarvan was o.a. dat Irederland geen voldoende 
vaklïeden voor deze in ons land nog jonge industrie kon opbrengen. 
Bij het personeel bestond nu de vrees d�t de directie met het oog 
op het permamente pe1·soneelstekort weer vele vreemdelingen( als vak:
lui') zoü à.antrekken,welke de plaatsen der 1:federlandse arbeiders zou-
den gaan innemen en't:z:t.ook zouden worden gèbruikt om de lonen 
te drukken. 
In verband hiermede werd op 11 April 1947 tussen á.e directie der 1'1. v'. 
en de vakorganisaties een contract getekend,waarbij de lf.V.Hin werd 
toegestaan maximtun 10 vreemdelingen op te ne1�en in het, bedrijf,doch 
liefst geen duitsers, 

Van dit door het contract vaste;Éüegde recht der ïf. V .maakte de 
de directie gebruik door enige vreemdelingen in dienst tB nemen. 

- -:::::::1 Momenteel werken er vier vreemdelingen, waaronder de DUITSER Arno
,,.J,, -=1 Karl Rebm, geboren 8 E.ebruari 1913 te Thalp.eim, thans wonende te IIaar-
b'V-, lem Aelbertsbergstraat 29. 

- Deze Rehm ·werkte reeds ver voor de oorlog bij ljin, zoo ook bij de
capitulatie van Hederland in 1940 .Korf daarna werd Relm door de

�. Duitsers gearresteerd wegens dienstweieering.lïij werd.oye�gebracht 
� haar Duitschland en veroordeeld.Enige maanden na zijn veroordeling 

werd hij voor de keus gesteld om of als soldaat te gaan vechten of 
bij weigering de gevolgen daarvan te onderga.an.:Iij koos het eerste 
en werd-met een strafcompagnie-ingezet aan het�Oostfront.Na een ver
wonding· të hebben opgelopen werd hij overgeplaatst naar 1:ederland 
en a.oea dienst in de omgeving van liO"tterdam en in het Zuiden des 
lands .• Daar hielp hij o.a. een .Amerikaans piloot ontkomen en slipte 
tenslotte zelf cloor de linies, vraarna hij door de Engelsen werd ge
arresteerd en als lèrijgsgeva:113ene overgebracht naar .I!ngeland. Van 

\. 

' daàr werd hij overgebracht naar Hamburg. . ...i:ij kHam tenslotte weer 
in 1-Tederlana. terecht en gin� ·werken bij de H. V .Salvo te IIil versut1. 
Hij werd enige tijd gelede1J7.aangesteld bij de N.V.Hin in Haarlem. 

1 nl .op 1 Laa.rt • 1948 · · • , ' ' 
Tegen zijn tewerkstelling bij ::Jin v1erd door arbeiders van de vlak

br ei-afdeling bezwaar gemaakt. In het dagblad II De 1N aarheicl11 ver scheen 
op 6 baart het volgende àrtikel: 
1r Arbeiders tegen de tevrerkstelling va11 collaborateur # HDe arbeic.ers 
vrerkzaar.i op de afdeling n cotton" van de kousenfabrielc van de r;. V .Hin 
te Eaarlem,gehoord hebbende dat een zekere Rehm, vroeger werkzaam bij 
de fifi.ma Hin, thans weer tewerkgesteld zal worden,wetend clät genoemde 

Hehm 



'""" 

Relrn. tijdens de oorlog een belangrijke rol heeft gespeeld i.t1 -het u-:zi-
leger, zich her inner end de ellende die door dit regiem. ove'r de vrerêlcî<.. 
vrerd gebracht,protesteren met klem tegen aannemen van bovengenoemde 
persoon,kunnen er niet voor inst,aan dat,wanneer .i:1ehm te v,erk gesteld 
zal vmrden, de bedrijfsvrede gehandhaofd za'l worden, c1oen een beroe21 op
de directie in verband met het bovenstaande ,:1ehn1 niet in het bedrijf 
te vrerk -te stellen". · · 
Bovenstaande motie werd door de arbeiders van e;enoem.de fabriek aange
nomen." 
Aldus de Waarheid. 

Opgffinerk� zij dat het destijds door de Vreemdelingendienst van de 
poli tie Haarlem ingestelde !hnderzoek geen aanv1ij zingen heeft opgele
verd waaruit een politiek niet acceptabele houding van Rebm kon wor
den geconcludeerd. Van de zijde der poli tie is dan ook gunstig geadvi-
seerd aan ·de nijksvreemdelingendiens

b
t. 

t k op v;elke datum .1.lehm e on e we:r � 
◊p 8 hlaart 1948 tijdens de ochtendpauze kwam het tot een· openlijke

agitatie tegen de aanwezigheid van Hehm.Arbeiders van de vlakbrei
afdeling deeld-en aan de directie mede,dat zij niet aan het werk gin
gen zola.nq Rehm in dienst bleef. 
De directie nam claarop contact op met de drie gröte vakbonden,nl.de..,. 
R.K.,de ahrist.en het n.v.v.De vertegenwoordigers dezer bond·en· scll�

i! den zich na een bespreking achter de directie .Namens· het E.V. V. vrerden 
• t de stakende arbeiders toegesproken door de heer De Krui1,die mededeel

de dat de staking niet de sympathie der vakbonden had.· · 
1rëärbeiders van IIin,welke aanBesloten zijn bij het E.v.a. ,met name 

!Jl} W.H.Fic�,P.v.d.Knoop,P.Zo�an en A.F.a.Linthorst,stookten het 
· vuurtje verder op eriöngeveer7'75 arbeiders van'"'äë afdeling lesden

het vrerk neer. 
Volgens de directie kunnen ongeveer 50 arbeiders beschouwd vmrden 

als bewuste stakers, de rest zou het werk hebben neergelegd uit so,li
dari teit .De verwachting was dat de voleencle rio reen 855; der arboic1ers 
-::reer aan het werk zou gaan. 

Op 9 Iüaart bleek dat de stakers voet bij stuk hielden en dat zich
een 40-tal arbeiders van andere afdelingen bij de staking had aange
sloten,nadat zij op straat voor de fabriekspoort vvaren aangesproken 
door postende stakers. 
Bij de fabriek wordt door groepen stakers gepost bij het op en af

gaan der ploegen.Verstoring der orde vond tot dusver niet plaats en 
het geheel verliep rustig.�'/el ,werd vrnrkvrilligen ingefluisterd da:_..d e E.V.C,alles zoti. beta.len,ook al zou het een half jaar cluren,w�
11\ïij houden het langer vol dan Hin". 

-

Op 9 Maart 1948 omstreeks 10 uur werd in het gebouw trDe Nijverheid t' 
aan de Jansstraat te Haarlem een bijeenkomst van de stakers gehouden. 

')( tnet wo0rd werd o. ä. gevoerd· cloor het bestuurslid der E. V.a. Brouvrgr, 
......,lde bij IIin i:'Terkzame Pool B.Zavrislak(een pool uit het.leger vanêîên. 

A nders en als zodanig in Nederland toegelaten) .Deze laatste vras nog
al opgewonden en meende dat het conflict·buiten de bonden omging en 
een kwestie was tussen directie en personeel.Hij drong er op aan o:ra 
de·eenheid te bewaren.Uiteraard deelde Brouwer Y'lede do.t de E.v.a. 
achter de staking stonc1 en noreel en finantieel stetm zou verlenen.

· Er werc1 een stakine;scomi té gevormd, b.estaande uit FiQ.:!&Q.r ,SM ,K�in
tt½hout ,Bernhard· en �abelis Jresp. van E. V .c. ,N.V. V. ,KVP (?) en onbekend) 
-fs!ot nam-aë leiding van het comité in handen en stelde zich ,met de

- directie in verbinding.De directie bleek echter geen behoefte te heb-
ben aan contact met het stakin13scomi té.
nadat Slot dit aan de vergadering had medegedeeld,werden de namen
der aanwezie;en opgenomen en ·werd-na telefonisch overleg met het Eva

. bestuur-besloten diezelfde.dag om? uur des avonds opnieuw bijeen te 
komen.(Gezocht werd nam aen zaal voor 300 mani 
In de loop van de dag bleek dat de stal<:ers weer in 11 De Nijverheid" 

bijeen zouden komen en dat om 8 uur door de drie vakbonden een bespre
king met hun leden zou plaats hebben in de cantine van IID'f. 

Eerstbedoel 
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Eerstbedoelde vergac1ering begon om 20. oo uur en eindigde 22. 50 uur. 
Zij werd bezocht door 141 personen. De bijeenkomst WéJ.S ro1;.llilelig en de 
sprekers soms slecht verstaanbaar. 

Als eerste spreker trad. op de heer dlot, die beïTeerde des morgens na
mens het stakingscomité een onc1erhoud te hebben gehad met de directie 
van liin.Deze had hem de volgende punten vooreelegd: 
l.H:ï_n is volkomen vrij in het aanneL1en van arbeiders, zolang zij nog

geen 10 vreemdelingen heeft aanget:rokk:en, 
2.c1e stakers zullen vTOrden ontsla�en indien zij zich niet op 10 Maart

des morgens als werkv1illige hebben gemeld, 
3.de stakers zullen worden vervolgd Hegens contractbreuk,

·4:c1e directie 'heeft in deze h.··vrest�e de stetm van 'dê Unie-bonden en het
G.A.B. 

Slot had daarop elders geinformeerd en was tot áe ·conclusj.e gekomen, 
datbde directie sterker stond dan de stakers.Hij betooede dat men zich 
niet moest blind staren op de aanwezigheid in het bedrj_jf van de duit
sElr Heb.m,omdat deze persoon politiek niets aanvachtbaars vras aan te 
wrijven. 

, De staking vras-zo vervolgde hij-begonnen om t.erue;keer der vooroorlog
se �oestanden vraarin bui tenlanaexs de sleutelposi tie;ts in het bedrijf 
hadde.q.,te voorkomen.lfiettemin adviseerde hij het werk te hervatten, 
omdat de H.V.toch haar zin zou doordrijven en daarin gesteund werd 
door de diverse instanties .riij v-ras er van overtuigd dat de staking 
zou vernateren en de stakers individueel tenslotte de dupe zouden wor
den. 
Hierop riep de E.V.C.-er Fictoor: 11 Als wij in de fabriek gaan komen lNij 
'in een concentratiekamp". 
Slot vervolgde en woog diverse punten tegen elkaar E.f en kv<ram wederom 
tot de conclusie dat verder stakèn nutteloos wa.s, temeer waar zij niet 
op de steun van het Haarlemse publj_ek kon :rekenen, aange,zien dit in 
hoge mate v1as beinvloecl door de pers,die de E.V.C.01s de stakings-ver
,;rekker beschouwde.Als bevrijs hiervoor las hij enkele passages uit de 
Nieu·we llaarlemse Courant� het Haarlems Dagblad voor. 
( Uit het applaus dat na zijn optreden klonk maakte Slot blijkbaar op 
dat de lust tot staken uas verdwenen.In elk geval schijnt hi� zich 
met de directie van Hin ( bijeenkomst aldaar om 8 ·-uur begonnen, in ver
binding te hebben gesteld en daar te hebben bevieerd dat met 90% zeker
l}eid de staking de volgende dag zou rrord'en' opgeheven). 

De volgende spreker was het EVC bestuursli'd Dr..2.1lli§r ,die van mening 
was dat Hin thans haar laatste kaarten uitspeelde,doch dat de stakers 
beslist zouden winnen indien zij gezamenlijk doorzetten.In dit ver-
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Op een vraag in hoeverre de E.V'.C.achter de s-êaléers stond,bevrèerde 
Brouwer dat de E.V.C. aan haar leden 70% van hun weekloon betaalt.Voor 
de anders-en ongeorganiseerden zal worden getracht ook '707t vah hun 
loon bij elkaar te krijgen.Dit zou moeten komen 'uit de solida.riteits-

, 1 kas d
(
er E.v.c.,wellce f 13000.-groot is,en uit de opbrengs

)
t van collec

tes. De staklngskas der E.V.C.zou f 2000.000.-groot zijn • 
Intussen had cle in de zaal aanvrezige verslaggever van "De ,/aa.rheid", 
de heer De \Jolff, zich naar aanleiding van de vraag of inderdaad tegen 
de stakers een c;orechteli,ike actie zou kunnen vJOrden ïne;esteld wegens 
contractbreuk telefonisch in verbinding gesteld met een raadsman,welke 
hij u11�\5nt' noemde .Deze raadsman had hem-zoals Brouwer later. de bij
eenkom mededeelde-gezesd dat ·h1j •c1it niet Kon beoordelen alvorens 
het contract te •hebben gelezen en op de vraag van D,e 1.folff of tegen 
stakende politieke delinquenten of vreemdelingen van overlieidmYege zou 
kunnen worden opsetreden had de raads:o.an geantrword dat alleen vreem
delingen konden worden e;etroffen door intrekkine van hun verblijfsver-
gunning. 

De bijeenkomst besloot vervolgens over te gaan tot stemming.VoorGe
steld ·werd dat zij die niet meer v..renschten te staken hun rechterhand 
zouden opsteken.Dit ceschiedde.Hesultaat:30 aanv.rezigen,ïl.o.de heer 
8lot voornoemd, en een viertal vreemdelingen·,werkzaam bij Ein, bleken
tegen verder stal:en te zijn. 

Slot 



Slot-als lid van het stakingscomité-drong daarop aan op een nieuwe
schriftelijke stem.mine; oma.at volgens hem verscllillencle aanwezigen 
nj_et voor hun mening duxfden uit te komen. 
Een der EVC-ers deelde daarop stemmingsformulieren uit • .tlesul taat: 

136 vóór voortzettinG der staking,21 tegen en 5 bl@.Ilco: 
Jlot deelde daarop mede dat hij de consequenties niet .c1ecl.' à.o:i.•at 

to u.xaccm en zic:1 daarom uit het sta}dngscomité terug te trekken. 
Eo eYvel dit aanvankelijk op enig verzet stuitte werd een nieuv, sta-

kj;n�scomiJ�.�=:tenoemd, bestaande uit:
1 Ficsobr{E:�c.) ,Bakker(Eendracht) ,Brickert(H. V.V.) ,11.Iosterd(E:V .c.) 
\ en Kraansma(ongeorganiseerd). 

De bij de R.K. en de Ch.rist.organisaties aan8esloten aanwezigen 
wensten zich (nog) niet beschikbaar te stellen voor deelname aan het 
comité. 
Op voorstel van de EVCer Brou,·1er werd besloten om op 10 Maart ·weer 

bi;jeen te komen(om steunbilletten in te vullen?)en wel om 15.oo uur 
de letters A tot en met L,en de rest om 16.oo uur.Lerkwaarc1igerwijze 
werd nj_et gezegd-en niet geinformeerd-v,aar Ben bijeen zou kom.en. 
Later werd beweerd dat men in de cantine van Hin zou komen. 
De vergadering had overigens een volkomen rustig verloop. 

( Gebleken is dat op 10 I.!aaJ'.'t des mia_dags omstreeks ·3 uur het sta-
}.:ingscomi te' in een kamer van "De Hij'Verheid" heeft vergaderd). •· 

De bijeenkomst van het personeel der stakende afdelingen,belegd 
door ·de Uniebonden in de cantine van de iî.'V.>H:rn, begon om 7 uur. 
De leiding berustte bij de heer 1iind,hoofdbestuurder van "Unitas11

, 

terwijk voorts als sprekers optraden de heer Van cl.er Heyde( St .Lam
bertus) en Kruit(Eendracht). 

Van de ongeveer 100 bij deze drie bonden aangesloten arbeiders 
naren er ongeveer 80 aanwezig. 

In deze bijeenkomst werd vastgesteld dat gisteren(8 Haart)slechts 
een klein deel der stakers tegen de door de bondeh(Kruit)a.1:1-ngenomen 
houding was, doch dat cli t kleine deel bereikt had dat de rest ook 
ging staken.Kruit had een•onderhoud gehad met het door de stakers 
gevormde comité,had hen medegedeeld niet met hen te willen onderhan
delen,doch hen nogmaals het stand_punt van de bonden( vasthouden a an 
de op 11".A:pril 1947 gemaakte overeenkomst met Ein)uiteengezet. 
De deputatie van het stakin0scomité had hem beloofd een en ander 
aan de stakers-bijeenkomst in "De Nijverheid11 te zullen overbrengen.
Kruit hoo].)te dt3-t de stakers zouden besluiten het vrerk te hervatt�� 
Hij zette nog eens uiteen dat de op 11 April 1947 gemaakte over� 

komst met de li.V.allè waarborgen in zich houdt om te voorkomen dat 
de toestand van 1939, waarbij •ongelimiteerd vreemdelingen bij Hin kon 
den worden aangenomen,zou terugkeren. 
De heer Kruit, zowel als de andere ore;anisatieleiders wezen er op, 

dat cleze overeenkomst destijds met grote meerderheid van stemmen was 
geaccepteerd en men zich nu dus aan dit contract·drende te houden. 

Gewezen werd op 'het· feit, da'i; deze staking verliep precies volgens 
het recept van de E.V.C.De staking wordt drie tot vier weken gaande 
gehouden,waarna het steungeld ophoudt en de arbeiders met hangende 
pootjes moeten terugkeren naar hun w_ erk.Dergelijke stakingen,vm.araan 
de Uniebonden niet wenschen m:ee te doen brengen alleen me.ar ellende 
voor d.e arbeiders,doëh de E.V.C.bereikt er ·haar doel mee,namelijk 
ilroebel ·water, waarin ze dan kunnen gaan vi.ssen. 

Het ge.väl. Rehm ·werd uitvoerig besproken en de organisatieleiders 
Yvaren van mening dat cl.eze Rehm een der weinige fatsoenlijke duitsers 
was en lid was van 11 De Eendracht11 • 

Om halfnegen arriveerde ter vergadering de heer Jlot van het Sta
kingscomité, die mededeelde dat het voor so�; zeker was ,dat de stake1•s 
mörgen( 10 I�aart) om 6 uur weer zouden gaan vrerken.Bepaalde voorvmar
den ·waren daaraan niet verbonden. 

tltaru1c1e de vergaderj_ng vrerd tenslotte een resolutie aa11"traard, '.marbi 
men z:ic.!:m verklaarde zich te zullen �houden aan de aangegane over-



overeenkomst van 11 April 1947 en niets tegen de persoon van de
dui tser Rel1m te hebben. 

Tenslotte deelde de heer l�ruit nede,dat de directie de aan de sta
leers toegedachte ontslagen had opgehouden, t.och dat dit slechts r;old 
voor hen die zich op 10 Baart 19/lB weer zouden melden als werlmilli
ge. 

(In dit verband zij opgemerkt dat Ilin voornemens was alle stakers
te ontslaan en daarna slechts terug te nemen degeneE. die zij wenst.
Op deze wijze v,il de directie bereiken dat de raddraaiers in cleze 
niet in het bedrijf terugkeren.De vakbondbestuurders hebben de di
rectie bewogen dit standpunt te verlaten om een nieuv, conflict te 
voorkomen) • 

Op 10 ïA:aart 1948 blijkt de staking voort te duren.Van de 100 
stakers keerden des mor;;ens slechts 15 man op het nerk terug, zoétat 

•f> het aant
0

1 stakers, op 10 1:iaart nog 165 m.an bedraagt. · 
�'/(- 'lf,.,, I 1Ieden11oreen heeft Hin ontslagbrieven verzonden aan.\.i .J .I'.•lo.se;r:,;,- =

? 1111A.F .C .Li-1;1thorst ,C .J .L�ä1;,a.k, W .H.Fi�r en P .ioeteman, allën EVCers. 
, De res'\;is ngg yas"&gèfiou en. - -:=.:---

.., JJ 
Des rlicîdags ontving de directie Hin een brief van het stakines-

� coruté,e;etekend door de secretaris{rn.et rode inkt) Brouwer,testuurs-

• ,,,,,.,-
lid vru1 het EVC alhier, luidende da.t de directie voor ondcrhandelin-

, e;en met het comté·dit kon bereiken in gebouw "De Nijverheid11 alhier
vraar elke dag van 10 te)t • Hi uur zitting zou vrorden gehouden. 

Des middags k\'ram een 75tal,hoof'dza.kelijk jongere·,stakers in "De
Nijverheid" bijeell om steunformulieren in te vullen.Een deputatie 
v1erkwilligen voerde,op instigatie van de directie,het wooTd.Gevolg 
dat des middags cle stakers druppelsgewijze naar hun vr erk terugkeer
den.Dè algemene verwachting onder de stakers is dat het overgrote 
deel, bang geworden door de houding van de directi9', weer zou gaan 
werken.Slechts een 75tal vlilden nog eens o.f'vvachten. 

Op 11 :Maart 1948 bleek het aantal stakers te zijn teruggelopen
tot ongeveer 40 man. Van middag zal in gebouw !!De Nijverheid'' nog
maals door de stakers word€n vergaderd om hun standpunt te bepalen.
De verrraC'hting is dat in de loop van de dag zeker nog een twintig
tal werkwilligen zich zullen melden. ( Een der stakers is inniddels 
door de direct-ie11 in6ebouwd11om als s takine;sbraker te funceren)Ont

·slagbl'ieven zijn vercler ,niet verzonden,de directie van Ein zal daar
mede wachten totdat de uitslag van de bijeenl�omst van hedenmiddag 
bekend gevrorclen is. 
De ontslaGen EVCers(zie hierboven)worden in geen geval teru5genomen.
(Fictoor heeft verklaard dat hij als llin zijn ontslag handhaa:ft 
vrel bij de Hoogovens terecht ls:an). 

Practisch gesproken is de staking thans geheel verwaterd. 
Hanordelijkheden deden zich totaal niet voor.Alggm.een ziet men

in dat de stalrende arbeiQers zich hebben laten misleiden door een 
stel raddraaiers(zie bovengenoemde personen)en de staking in strijd
was met de o'IPereenlwmst van 11 April 1947. 

� . . 
1 Verder is het volgende van belang om op te mer een. 

Yt Jacobus 'Johannes van Es, geboren 12 September 1915 Haarlem, 
thans wonende Geuzenweg 181 Eilversum,doch elk weekend' in Haarlem
vertoevende en diJnvijls de café's in de .Smedestraat,6'-paarnvrouder
straat en op de Grote Harkt îiaarlem bezoekende, ·werkte ten tijde 
dat bij Hin de duitser Rehm daar ook vrerkzaam vras, eveneens bij Hin.

0 
(llij is een goed valanan} .Sedert enige jaren werkt Van Es echter 

\
�op de kousenfabriek van de H.V.Salvo in Hilversum. 

Toen Rebm in 1946 in Nederland terugkeerde had hij de bedoeling om
bij L:in te gaan v.rerken.Deze lil'. V .kon hem echter toen niet plaatsen 
met het oog op de algemene afkeer tegen duitsers onder de arbeiders.
Rehm ging werken bij de IJ.V.Salvo Hilversum. 

�
Op influistering van Van Es werd door de arbeiders van dalvo tegen
Rehm agitatie gevoerd,zodat tenslotte een bestuurslid van het lNV 

�



,ç._ -�-

er aan te pas moest komen.lîadat c1eze aan de arbeiders h:1d medeg;: 
deeld dat Relm -na e;rondig onderzoE_;!k- door het 1T. V. V .was toec;elat�u 
als lid van de 11Een9-racht11 en dus tec;en Relnn niets v,as in te bren-' 
gen,keerde de rust in het bedrijf terug.Van Es bood daarop aan Rehm 
zijn verontschuldiging aan onder mededeling niet met de juiste toe
dracht van Rebm' s geschiedenis op de hoogte te zijn c;evreest. 

Enige tijd later kreeg Rehm ongenoegen met de directeur van de ii. V. 
Salvo,tengevolge waarvan Rehm: de directeur mededeelde ontslag te 
zullen nemen per 1 I,iaart 1948, · 
�ebm sollici teerd·e daarop bij IIin en vrnrd daar aangenomen.De di-• 

recteu.r van de H. V .salvo trachtte daarop Rehm voor �ijn bedrijfje 
( er werken ongeveer 35 man) te behouden door help. aan te bieden een 
baan van werkbaas .Rel1m weigerde echter. Vervolgens heeft de direc
teur (eene Blolc,schoonzoon van de eigenaar van het bedrijf eene Vos) 

. getracht de Vreemdelingendienst Hilversum te bewegen Rebm te belet-
[) ( ten e lders( dus bij Uin)te gaan werken.Dit liep natuurlijk op niets

\ 

uit.De directeur werd daarop grof en zeide dan zelf zijn maatrege-
;---·1en ·wel te zullen nemen. 

van Es schijnt van de direct'?ur geld· geleend te hebben� is een on
evenwichtig man en moet veel van een borreltje houden.Ilij onder
hield steeds contact met arbeiders van Hin(Fictoor en Knoop) en ïras 
steeds vol½=omen op de hoogte !an de P_:,:rson�els-, teChnische-en a.11:li 
re omstandigheden van de fabriek der n. V .Hin. 

Van Es zou lid zijn van het IT. V. V .doch steeds in de contramine 
· 

verkeren. 
, Getrç1.cht zal vmrden na te gaan of en zo ja in hoeverre een en an-

. der bij deze staking een rol heeft ge�peeld. 

Haarlem,11 Haart 1948. 

Op 12 Liaart 1948,des midclags 3 uur,vervoee;den .de ·40 nog stakenden 
zich aan de fabriek om een onderhoud met de dil�ectie,waarna men 
weer aan het werk zou gaan1De directie weigerde een onderhoud en 
gaf tot halfvier gelegenheid zich wee11 te melden.Hierop gingen 25 
man weer aan· het werk., 

- (Jl De rest ,nl.H.Tu�.o�r, Thorbeckestraa� 3'7 ,c .J .La�era.k,Lj.Brouwe:rstr.
o�l6 ,c .v.d.St�g,Berc_kheydestr .26"u. ,.L,C-.Bälf_ker, pionkopstr. 69, 
),1 B .Kleinhout, oemer Visscherstr .187 �.Jl!gl.Fod,Kweekerlaan 11( Sant-
'\ l :poort r,J. van ��et, 3ophiastr. '7rd. en J •. ohnevelc1 ,:J:end j espoortstr.
-; t-f5 allen te naar em,ontvingen daarop eveneëri's een ontslagbrief. 

l/\.b�� : ;6<?dat in totaal 13 arbeider ·werden ontslagen als gevolg van de
� king. 

tJ./J \1-P-./· 
De secre·t;aris van het siakingscmnité,het EVCbestuurslid Brouwer,

11:'!'V � had aan d� 5 ontslagen EVCers( zie hierbovcn)het advies gee;even om
gewoon weer aan het werk te ga.an,daar zij de ontvangst van hun ont
slagbrief konden ontkennen(was nl.niet aangetekend verzonden) . De 
directie gaf evenwel t-e verstaan hiermede geen genoegen te nemen. 
:lij overweegt tlians evenwel om 2 van deze vijf ,nl.Linthorst en 1:0-
ser weer aan te nemen. 

Laa.rlem,ll,1Ja.art 1948. 
1(Ivien wilde nl.a�s voorv.matde stellen terugname van de reeds 

ontsla:gen 5 EVC ers) 

.' . 
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11 lla.E'il't 1948 G.EHEIM

20 April 8. 

Stclting .t:I. V. t11lin" 
Kousenfabriclt en E.v.c.

. Met verwijzing .naar Uw in margiiïe genoemd
schrijven heb ik de eer .U te verzoeken mij iii 
kennis te �illen doen stellen met dé ncrsonn.lia 
�olitieke o?iëntaring en·aativite1t, älsmede meÎ 
de 'eventuële functie iri. de E.:V "c. van de in Uw 
rapport genoemde stakingsagitatoren, dé leden van
het oude en nieuTie sta.,.�ingscomitd én de ontslagen 
arbeid·ers. Dezelf"de gegevens zál 1k ook gao.rne
ontvangen omtrent het verra.eld.e bestuurslid der
E.v.c. Brouwer. 

·. Voorts zal ik ,gaarne vernem� of dé in het
rapport genoemde H.C.Bakker identiek :t's aaIJ."Hu
bertus Cornelis B�er-, geb. 21" .October· 1924 ta 
Haarlem2, 11onende .. a daar Spionkopstraat 69, die in
?;ei 194, is aangehouden tt1s lid van·de s.s. en in 
Augustus 1945'. naar het kamp Vught is overgebracht. 

Het Hoofd Ván do 
J; CENTRAIB VEILIGHEIDSDIDNST,

nanens deze: 

_., � 

�.-. De Heer HoofdC�issaris 

J .G .Crabbendam. 

· van Politie \ 
te HAAROOI •• ,
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21 J'imi . f. 
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3,1251

V. nD.;

De Heer
te 
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�" 
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Hierr-ede rnoge ik 1J mijn schrijven d.d. 20 li.pri1 1948 
no.;31251 in herinner:µ1g brengen, ·waarbij i::t U ver.zocht mij 
l"adere gegevens te willen ,rcrstreld�en 0jl\t2;ent -�.V. C. -o!'s, 
betrok�·en bij de Staklng :r,.V."lriZl.° Kousen.f-al?r::ek te Haarlen:.

!�et spoedige beant·noarding zul� TI tüj zèer ver:r,,lichten.

HET HOCID VAN DI'. C.bHTRAllf 
VEILIGÈEIJ)SDI• J ST, 

lloo�dcommissaris van Politie 
namens· deze: 

1 em. 

J.G.Crabbenaao. 
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!.lllîISTERIE VAN ALGEri!ENF5 ZAKElî 
3. 

J:Io.3125_1. · 

Ondeprerp: Rappel. 
V. TZ.5.

•s--qravenhage, 15 Deoe:mbér 1946.

, � . 
GE HE t M.

;:, �. • I f, \ � 
,l 

· Hiermede moge ik U nogmaals mijn sç b;t-i jven dd •. 20-4-i 948
No.31251 in 11.srinnering brengen, waarbij i� U-verzoèht; mij" 
nadepe gegevens te ,villen verstrekk�n omtrent qe 'lin UW rappó�t 

• i No.111/2-004, -a.d. 12-3'- 148 ·genoemde ·personen,� die betrokken· 
,�ren bij de stak 1.ne N.V. "Hiri" Kousenf abr-i,ek, te �uwent • , ,

. ,.,. . 

. ,.. 

'•' 
:Aan de .Heer 
Hoofdcommissaris,vàn �olitie, 
te .� · 
.[ Ji. AR LE M. 

. " .. ., > ',, • 

" . 

( ·� ,.. . . 
� · HBT' HOOFD VAN DE DIENS!i?, 
. voor ueze: · · ' . ·· -

'11; . �, '.

�-
L.L" van La�re.

\.' 

' '• 

• 

I" 



., r 

; 

M. -�UREAU t, -... ��..,�-��·'J48_. 
Inlichtingendienst. 

l'ïo. P. 234a/48. G E H � / S- •. : f 8 t4; .. :�,� • ' J / l/ 0 7Onderwerp: staking Oosterveld. �} ,.__ 0 1 :; �i;bf.> , 
/ &,� )1:/-'I J�O I! !.. 

AAN: 

In aansluiting op hetgeen over de stak gin de sp�erij 
Oosterveld werd bericht in de rapporten P. 31:t/48 en R. 86(punt 6b 
heb ik de eer Uedelgestrenge het voldende te berichten: 

Genoemde staking kan als geëindigd worden beschouwd, daar de 
stakende arbeiders met ingang van 8 Maart j.l. door de directie 
werden ontslagen. 

Uit het verdere verloop van de staking is het volgende ver-
meldenswaard: 

Vanaf 4 Maart 1948 werd overdag doorlopend door enige stakers 
gepost bij de ingang van de fabriek. Volgens "De Waarheid", dd. 
5-3-l�8, was de reden hiervan, dat er met bemiddeling van het Ge
westelijk .�beidsbureau enige "onderkruipers" waren tewerkgesteld. 

Aangezien de werkwillige arbeiders niet genegen waren 11be
smet11 werk te verrichten, en de directie de indruk verkreeg, dat 
wanneer de stakers officieel ontslag zouden krijgen wegens con
tractbreuk, het merendeel der werkwilligen wèl daartoe genegen 
zou zijn,'werd aan alle stakers een aangetekend schrijven gericht 
met de mededeling, dat zij uiterlijk 8 Maart 1948 het werk moes
ten hervatten en dat zij anders ontslclgen waren met ingang van die 
datum. 

Omdat hieraan door geen enkele staker gevolg werd gegeven, 
werd op diezelfde datum het werkwillige personeel verzocht er mee 
in te stemmen, voorlopig niet in ploegen te werken, doch slechts 
in één dagploeg alle werkzaamheden te verrichten. Bij een gehouden 
stemming van dit personeel bleek het merendeel hiervoor te zijn. 

Op 9 M-';;;.rt 1948 werd door een tiental stakers bij de ingang 
VBll de fabriek aan de werkwilligen een gestencilde brief uitge
reikt, waarvan een Bxemplaar hierbij wordt gevoegd. Op de daarin 
genoemde bijeenkomst verschenen 14 werkwillige arbeiders. Eén van 
hen zou aan de "stakingsleiding"(opmerkelijk: voordien ncomité 
van Actie") kort en duidelijk hebben medegedeeld, hoe de mening 
der werkwillige arbeiders was. Er werd geen gevolg gegeven aan 
de uitnodiging van de stakers, het werk neer te leggen. 

Op 11 Maart j .1. werden opnieuw 6 personen aangehouden, wa.ar
onder een tweetal hoofdbestuurders�·er E. V .c., die collecteerden 
voor de stakers bij Oosterveld. 

-2-

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

's-G r a v e n h a g e. · ;•· 



Deze zijn genaamd: 
-. 1 Herman de Jonge, geb. te Steenwijkerwold, 13.4.86, textielarbei

der bij Oosterveld, wi:hn. te Enschede, Leliestraat 134; 
-1 Jan Willem Elshof, ·geb. te Enschede, 9. 11 .07, textielarbeider

bij Oosterveld, won.te Enschede, Lipperkerkstraat 337;
i-..lFrederik Leushuis, geb. te Den Ham, 21.5.03, voorzitter landelijk
1 bedrijfsgroep IG.eding- en Textielnijverheid der E.V.C., won. te 

.Almelo, Elzenstraat �6; 
�•Simon Korper, geb. te Amsterdam, 25.9.07, hoofdbestuurder der EVC,

"'on. te A'dam, Schalkburgerstraat 33 hs, zie Uw schrijven No.
22995, dd. 5.12.47 en het daarop dezerzijds gegeven antwoord; 

_,Herman Frederik ter Mors, geb. te Lonneker, 14.2.11, sjouwer, 
wonende te Enschede, Oostburgweg 80, staat bij Oosterveld bekend 
als lastig E.V.C.-er; 

-1 Sieger Leunge, geb.te Lonneker, 19.8.22, textielaxbeider bij Oos
terveld, won. te Enschede, Lonnekerweg 98, lid C.P.N. en E.V.c.,
staat in het bedrijf bekend als raddraaier. 

Door de hierboven genoemde gang van zaken is de productie 
van het bedrijf �omenteel een derde van voorheen. 

D�omrnissaris van Politie, 



Arbeiders en Arbeidsters . 
• - - ----·-... - .  _ .. -- ...__.,_,_,_ - -· · "t • • •  

J rv () r 
__-:---

N3 verschillende pogi�gen om jullie tot besmet werk aan 
te s:poren, heeft den Heer Hof man gemeend Oi:l met _1_�_1?;.g__e_.q_� jul•• 
lie i;ot deze vuile werkzaamheden te gebruiken. 

Zo is er door Eof:nan aan jullie medeged·eeld dat hij ge-
tracht heeft om met de stakingsleiding in co:1tsct te komen, 
dit is een leu__gen. 
Waarom deell-''.hff 'èit aan jullie mede ? Dit àoet hij om de 
sugestie bij jullte ingar,g te aoen vinden, dat àè s·l;akers niet 
bereid zonden zijn om tot een oplosein_; te k.o:ner:.

Hierna is er eon stemming ::;2ho11.den die als vólgt is uit~ 
gevallen: 64 voor besme� werk, 62 tegen en 27 blanco. 

Maar wie he�it dit geco1� koleexd ? Dit is gedaan door 
1 persoon. �aar iE de 0arantie dat deze �elling j�ist ie? 

.Arbeiders Bll Arba:j_dste rs wij roepen jullie op, doe geen 
besmet v,erk. Wij zijn vas't·-besloten om déze -ge.rechtvaardige 
strijd tot een succesvol einde te leiden. 

Vlij laten dê!n ook onze strijd door niemand ondermijnen 
Wij zullen·ons hiertegen met al ons të dienste staande midJelen
verdedigen� · 

Wij roepen u·tevens op, e5m Morgenmiddag 10 Maart, om 12 uur 
in Café Hofstede, Tubantiasingel te komen en met ons deze zaak 
te bespraken, waarbij wij speciaal den Heer Hofman uitnodigen, 
om daar het zélfde wat hij buiten onze aam:ezigheid heeft gedaai.1

9

mede te delen. 

De Staki-1'.lgsle•iding; 



UITT;REKSEL 

Voor .... .. ..... 0.,.� ..... 16.9 ........... ................... ......... :. Naam ........ Jsrkende .... stakingen ................................................... ....... . 

Origineel in ........................ 430 ............ ............................... Naam Teest and 'I'extielbedriJven ··········•···························••························�---·································· 

Volg nr ..... .................... Ag, nr ... .. ;3..�J? .. !,?. ................. Aard van het stuk ........ .9.-E3.�.E3.�P.-.��pg.J.J.:tJ.E3 .... �I'.�.(}�.E3.9:� .... . 

.......................... ..................................................... Afz. . ............ :ï):tJ:.i..c?.4."l!.tt:J..B�P.-.9:.i..E3.P..?.J.................... Datum ........ ê.?..:.�:: .. '.Jê .. .

Hierbij doe ik U tevens toekomen een"TEXTIEL-BULLETIN" 
uitgave van de Algemene Bond van "erkers in dè Textiel
en ïQedingnijverheid,aangesioten bi.i de E.V.C. 
Deze bulletins werden in gedeelten van deze gemeente huis 
aan huis te koop aangeboden door tsakers van de Spi�nerij 
Oosterveld. 

Uitgetrokken door ................... �.t:r-! .. � ........................................ . 
A.C.D. 4 15.4.48 

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



UITTREI< SEL 

OD 169 Voor ...... ..... .. ..... ............................... ...... ...................... ...... ........ ........ Naam ERKENDE STAK INGEN 

Origineel in .......... �D ..... �-�� ······-···.... . ................... Naam ···-�--�--?.·�--�-�······Y,��-��-!?..ER �-�-�-: ..... �.Y.�.!-���-�-� .. --� ........... .

Volgnr . ...... .  -· ..... Ag.nr .... J.?J�.2 ......... .. . ........ . Aard van het stuk . ................... . .. .. . . . .... ...... .............. ... . . . .... ...... . ....... . .....

.............. .......... ... . ................ .......... .. . ........... Afz. . .. ... !.�.J?..� .. �.��9_�!?..� .......... .. .......... .. .............. ............. Datum ........... ...39.::3.::4.8. . 

Verslag van de op Woensdag 24 Maart 1948 gehouden openbare 
vergadering in Cafe Lippinkhof te Enschede, belegd door de 
C.P.N.

Verder memoreerde Teiwes de staking bij Oosterveld, waarbij hij 
opmerkte, dat, in tegenstelling met diverse publicaties in 
dagbladen, de staking geenszins aan het verlopen was. Wel waren 
een 20 tal arbeiders weer« in de fabriek gegaan, doch na een korte 
bewerking in samenwerking met de E.V.C. hadden zij het bedrijj.f' 
opnieuw verlaten en stond men er moreel beter voor dan ooit. 

In zijn slotwoord kwam Teiwes terugóp hetgeen hij in zijn 
inleiding had gezegd omtrent de staking bij Oosterveld. 
In deze inleiding had hij n.l. de C.P.N. enigszins vereen
zelvigd met de E.v.c. Om geen verkeerde indruk bij de aanwezigen 
achter te laten wenste hij er op te wijzen, dat de C.P.N. zich 
uiteraard niet bemoeit met de E.v.c., die volgens spreker geheel 
los staat van de C.P.N. Wel had de C.P.N. vanzelfsprekend 
het recht en de plicht om een partijlid op een verkeerde 
handelwijze attent te maken. 

Uitgetrokken door 

Op aanwijzing van . 

JW 

B. V

. . Afd./Sectie ... A.9.P. ..... 4 .... �. . ...... Datum ..... 22.-6.-48 ......... ..

@ 5030 • '48 
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Voor OD. ...... 1.6.9.... .................... . .... .... ....................... Naam Erkende stakingen. ............................................ ·•··························································•··•"·

Origineel Jn ......... OD ....... 3.48 ........ , ....... :.............................. Naam .......... Mo.unOl'.aP..P.Qr.t.e..n. ... NP.Qr..çl�;B.�ab.Ç,n.t. .............. . 

Volg nr .......................... Ag, nr ....... Z.27.3..5 ................ Aard van het stuk ... ... ;'§....9.po:rt ................................................................. .

........................................... ..................................... Afz. ..G:E:!P.i., ... J'Q.�J,�_.t_lF,) ... W.ti.lJ.14:'g.. ........ .............. Datum ......... '.?..��.�-·-···· ..·

Door een zevental erbeiders van evenzoveel textielfabrieken alhier, 
ziel, noemende 11ertegenwoordigers de1· arbeiders ·uerd een motie inge
zonden aan de Heer crricier van J·ustitie bij ae arronäissementsrecht
bank ·tG Almelo in v�rbend r.iet eeu uitspl'aak betr�rtenà.e een looncont'l 
b�.j éie ll'lrme van Heelc en Co. te Enschede. 

" Deze �otie werd .rr.edeondbrtekend door plru. 116 arbeiders in 
hoofd�aak a1len we:i.k:zuam bJj c.:e J.A.-Be-tab:rie!c !:i.lhie.r, 1:m, rvan zoals 
bij onc1erzoek is gebleken, de m,esten ongeo?ganisaerd zijn. De zich 
noe1•1ende ve1·tegenwoordigers van do á..L beiders �.tülrn deze u.otie inzonden 
zijn leden van de C.P.N. ot E.V.c.

Op 6 1ttart 1948 v✓e1•ó.0n à.oor he'1, J!luu.t.::,ol:i.jh. oefltuur van de 
EVC al.hier &an verschillende tox-tielfabriekon alhier 11amfletten onder 
de arbeidertJ vers1,reid waarü1 clezeH worJen u.6.�dS})O<;rd 011 o:p Maandag 
8 Mr-:.a.rt �948 ln veronnd met Ge ,ütsprual-: Vb.n de .&cono,L.sche Rechter 
te !ûmelo • een p.rm;e$tstaking van :.:en ulll' 1"e 11.oudun 011 dan deze pro
teststF.l.ki.ng aan de eoononisohe Recüter bekullê. te Jt:.'·:en. Deze poging 
0111 het ,.,erk een uux stil te :i.eggon heeft t,Ceu m.1.r�ol :rosultuat gehad 
en ove:ral v·erd norl!li.èul duorge".1E:Jrkt. 

Uitgetrokken door ................ �R ....... ................ ............... ... ................. Afd./Sectie ........ 1.\-g?. .... � .. ........ Datum ... ...... f3..�.7� .... ..

A.L. 17249�'47 
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Voor ........ on .. 16.9, .. (.6)............................................... Naam .................. er.ke.nde ....... ataki.ngan ................................................... . 

Origineel in ....................... OD. .. .3.42........................................ Naam .................. i,:aandr . .,.,/RW.t.en ... , · ..................................................... . 

Volg nr ..... .. . ..... .. ._ .... Ag, nr ......... 34f44 , ... .......... Aard van het stuk ...... ..l'.P.!Mmg9.Y.e.:r.zi.9.g:t ... ,1JJ.r.i.l ... l9.I& ............... . 

Afz . ....... ?..91 ...... EP.�.ç.:P.'ilQ!=L................................................ Da cum .. .5...5. •. 48. .................. . 

Stakingen. 

Staking Spinnerij Oosterveld. . 
Zoals reeds werd bericht in het rapport over de maand Maart 1948 was net aantal 
stakers aan het eind van die maand met c.a. JO verminderd,zodat het totaalaantal 
toen ca.· 120 bedroeg.Nadat op 2.4.4b een bespreking had plaats gehad tussen de sta
kingsleiding en de plaàtselijke bestuurderd der Uniebonden,wel<e g en resultaat 
opleverde,vond ruim een week badien een tweede bespreking pla·,ts va.n de· Uniebestuuur
ders,thans met de stakers.Ook nier werd geen overeenstemming bereikt.In hoofdzaak 
werd dit geweten aan het f�it,dat de stakers vressden,dat de iirectie van Oo3terv�ld 
niet genegen zou zijn,alle stakers terug te nemen,m.a.w.raddraajers zou uitsluiten. 
Op ca.13.4.48 verzocht de communist Heinrich Bernard OTTO,in zijn kwaliteit van wet
houder van Enschede,telefonisch aan de directie van OostervP-ld om een onderhoud. 
Hij '"'nst,e desgevra, gd niet mee te delen,wa r over dit onderhoud zou _Jl!laüs v!hnden. 
Daar bij belast is met de verdeling van ,voonruimte in Ensc ede er en kwestie lopende 
was over de woningen van enkele personeolslden,heeft de directie,in e mening verkeren 
dat hij waarschij nlijk daarover wilde spreken,dit onderhoud toegezegd.Het bleek nadien 
dat hij over de staking wenste te spreken.Hij informeerde, of de directie genegen �es, . 
alle ontslagen arbeiders wenr in dienst te nemen.Hemv.erd duidelijk te kennengegevrn, 
dat de airecuie zich dit 1r1enste voot te behouden JCl!IX en verder,dat mogelijk de terug
gekeerde arbeiders in een and re functie dan voorheen zouden worden tewerkgesteld. 
Dit laatste met het oogmerk om in de meeste vitale elen van het be rijf uitsluitend 
betrouwbare krachten te plaatsen/ 
Ool( word hem te kennen gegeven,dat eventu le besprr.ldngen alleen zouden Plaats vinden 
met de erkende bonden en nadat het werk was hervat. 
Op Donderdag,15-4-48,werden daarop_ een 49-tal arbe-i ders opnieuw te,,ver1<-gesteld .lli.erbij 
v1aren ook enii;e,overigens niet lastige EVC-ersHet hun aangewezen .-ark werd geaccep
teerd oHet ligt in de bedoeling i:r;t de looI_l dezer maand de overige in te schakelen. Ver
trouwelijk werd meegedeeld ,dat ca .10 arbeiders n · et zullen werden teruggenomen. 
Door de plaatsel;ijke pers'!""uitgezonderd "De ·•1aar· eid11-�;erd deze gaHg van zaken volgens 
de feiten weergegeven.Gesproken werd o,a .van 11het zoveelste door de ·communisten ontke 
tende conflict ,dat in ·een nederlaag voor de aanstichters is geijindigd. 11 
"De llaarre id 11 in zijn editie van 17-4-48 schreef echter: 11De stri,jd bij spiLner.ij 
Oosterveld is met succes bekrc•ond. 11en: 11de directie is de garantiê a,fgedwongen, dat alle 
arbeiders weer zouden �orden aangenomen en geen rancunemaatregelen zvuden worden i;oe
ge1,ast. 11 Verder heette het,dat 11binnen een week bespreking .zal .vorden gehoüden,waar
bij ook de E\TC zal zijn vertegenwoordigd. 11 
De direc·i;ie van Oosterveld kwalificeert de ze bewering als even zovele leugens. 
In verband met deze staking en hetgeen is vermeld in de overzichten No.2 en ·J-1948 
in hoofdi:r�uk XVII( overzicht d_,'r stakingen) ,moge ik erop wij zen,dat daarin ten onrech
te is verm.eld,dat buiten de 150 stakende arbeiders,een aantal arbeiders nooq!gedwongen 
werd uitgesloten.In mijn schrijven p.234/ 48,dd,11.2.48,wees ik op de mogel.' jkheid 
daarvan.Doordat de directie na ruim een maand het twee-ploegenstelsel verving door 
één dagploeg,werd dit echter voorkomen. 

Uitgetrokken door ................... - ................ .9.:11 .......... ............................... . Afd./Sectie .}l�P./4 .. :. .. .......... Datum 12.L.48

A.L. 17249-'17 
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Voor ................... 9.P. .... !§.� .... Y.J::.. ..... .. ..................... ....................... Naam .... �.�.�.E3.1:1d� ... ?..�.�.�.�.7.� . .. '.1:'.E:3����1.?.�°.1.��J.Y.�.l:l: .................................. . 
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Volgnr ....... ...... ............. Ag.nr. ·····5422&························· .. Aard van het stuk ···Verg .. ••Verslag ..... . ... . 
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Verslag van een op 25 �anuari 1949 gehouden bijeenkOmst van stakers ii1 
de bedrijven van de Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maatsch appij, Kledingfabriek 
Hollandia en schoownaakàienst Cemsto te Amoterdam, belegd door de E.v.a. 1n Ge
bouw Bell'8VUe aan de La1asekade te Amsterdam 

• 

Uitgetrokken door .... . AGK· 

Op aanwijzing van 
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Belicht op Uw ref.: 
V 31251 dd. 20.4. •1+8 

äw,.12. •48. 

- .

i). tB.1°�9 

u (.) :·/,/) ®'l- . ,-.r-. , . --=-i 
In aanvulling op het U toegezonden rapport· No.11/2- o4, 

betreffende de staking bij de N.V.Hin, Kousenfabriek te Haarlem, 
zij vermeld, dat de personalia van de daarin genoemde personen 

... ,luidt-n: 

-
Aan de: 

..,- 1. F 1 c t 

12.K n o o  

1 3. Z o e t 

o o r, Wilhelmus Hendrikus, Haarlem 13.2.1917, cotton
breier, Hertzogstraat 29,Haarlem. Lid E.V.c.;

p van der, Pieter, Haarlem 14.2.1920, cottonbreier, 
Kleverparkweg 141, Haarlem. Lid E.v.c.; 

e ma n, Pieter, 1.8.1923, Kanaalstraat 144, Amsterdam 
(verdere gegevens niet bekend) en 

L 1 n t h o r s t, Arie Frederik Cornelis, Haarlem 11.11.1918, 
cottonbreier, Lange Raamstraat 1, Haarlem. Lid 
E.v.c. 

�7 Februari 1949. 

Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
's-G r a v e n  h a  ge, 
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.................................... Afz ......... ....... ... T.1l..bu:::-g .......................................... ............................ Datum ....... l.� .. 9..t1.1.�., ................ .

In het begin van de maand werden bij enige textielgabr1eken 
alhier, namens de algemene textiel- en kled1ngsbond, aange
-loton bij de EVC aan de arbeidem prunfletten u1tgero1kt. 
Deze b�nd die voorheen genaamd wns, afdeling kleding en textiel 
aa ngesloton bij de EVC afd.Tilburg is nu schijnbaar omgedoopt 
in Algemene Textiel en K1ed1ng Bond, afdo Tilburg. 
aierln 3ouden zitting hebben de door mij meermalen genoemde 
personen A.C.M.Galle" wonende Vees.JJraat 61 11 alhier, M.vo.n 
Pillen, Valkenier'itre.at 46 11 alhl.er on J .H.J. van Lieshout" wo
nende rtoo:mskerokst!'aat 25, alhier. 
Op eni i::,-e toxtoolfabrieken, alhier, 1s door leden van de CPN en 
EVC got�acht.oo do arbeiders to bewegen het we�k neer to leg
gen on zich solidai� te verklaren met de stakende arbeiders in 
de textiel te Gernert, echter zonder resultaat. 
Eveneens is getracht bij moiejes we�kzaam op de oonfect1e-ra
br1ek 11.v. Uwe Sti'aten, Piushaven" alhier, ta staken en zich 
solida.1-r te verkl..aI'en mot de arboidera(aters} dex- Hollandia
fabrieken te AÊlSteroam� doch ook zonder resultaat. 

�----�----�---�----

Uitgetrokken door ........................ ..................... .. .... Y .... P .... ........ .. Afd./Sectie ..... �.-..�.�.�.� ..... !.Y ..... �. Datu� ... ..... . ... �� .. �.� .. �.�� ...... . 
Op aanwijzing van 
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Aan 

GEMEENTE-POLITIE TILBURG 

No. 2730 I.D. 

met 2 bijlage. n • 

Bericht op missive 

l 

Vo.'

/ 

� TILBUPF-:28 Lfu.art 194 9.

@ ,,,, 1 2 9 MRT 1949

b I ACD/ S&��

Ik heb de eer U hierbij te doen toe

komen een am1 mij ui tgebr .... ch·� r .... pJ:;ort omtre21t een 

·uilde st .... Jr..ing, ;,elke op 24 k..art j .1. is ontst""an 

in de èi.fdeling spinnerij vc1.n de Finn<,;. Ver::ichuuren

Piron 1 spinnerij en wollenstoffenfä.briek te Til

burt,;. 

T>.rp .J • 
Coll. 

�- De Commissaris van Politie, 

de Centr�le Controle Dienst 
�veelinckplein 14 

te I s-G r a. v e 11 " a '" e • 
9 
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lE a / 'Jll !--

T I :t BURG.

No. JO.

Onder\-.,erp: Vliléle staking in Spinnerij en Wollenstoffenft:lbri�k van do Firzxa
Versohw.lren-Piron te !ril.burg;

B. A 1' PC RT.

!Iiermede heb 1k, rapJ)O;rteu.r no. 3 • d& ee:r u E clelge.
strenge beleefd hst navoli-ende te repporte:ren; 

Op :Donderdag 24 Maart 1949 is er onder hot p(;rsoneal van d•
àf'deling spinnerij van d.e P:irm Verschuuron-..::U:'on. Spirmeri� en
\'lollenatoffen:.fabriek• Belegen aan de .Konir.i..gsboeYen 259 • al.hier,
een wilde �taking uitgflbrok�n. 

Op do fal;irie:k zijn we:rkaaam ruim 200 :personen. 
De staking omvat plus minus 40 personen, werkzeam in

nerij. 
De oorzaak vao deze wild� staking moet uorde1.:. gezocht in het

f'llit dat door de D1:rectic twee personen ziju aarJ,f;oateld äio too
zicht moeten uitoetonen CJP het personeel \'vf.l"1:za&:r. in de. s:g>innerij
teneinde lijntrekkerij tegen te gaan en duórdQW.' do productie op
to voeren. Met deze maatregelen kan h�t poxso�ocl,zioh niet Yer•
enigen.

rr is e11?.t1 stakingscomité gevormd bostoonda uit: 
lllt'anof scus Ludovicus liaria OB'tll.i�MANS, gebo:ron 15 Januari 1907 •

-
wonenae te �ilburg Merelstrae.t ,2; 

· ,�IJ/ J 2e. Antonius 11.ranoiscus DnutJRS saboren 15 Jan�i 1917, wonende te

�-
,11bu:rs vsn Hessen Kasa$1stmat 51. 

f 3e. Io.mbertus Anclreaa OORLF.lr1AllS • geboran 14 April 1924, wononde te
Moergestel, 01stcrw1jkseweg D157. 

Er zijn mani.testen uit3ogevan waarvan oen a1'1:.1chrUt bij dit
r�ppo�t �ordt ove�eelcgd. 

Leden van de E.v.o. stokan. 
Dá�e wildu staking ht •.tft con rustig verloo».

Aan de Heer 
Commissaris van Politie

te

Tilburg, 25 Maart 1949.

De Rap_portour •

m,. ;. 
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STAKING VERSCHURBlî P!RO!r. lf.V • 

T l li B t n G. 

L.S.

Vanaf 24 ?î!aa:rt staan �lij , du $pinners van Vcrsehi.'lren Pi.rem in sta• 
king. 
Do oorzaken van d•ze 81lak1n6 lissen in de volgende �citon: 

ne�ds vanaf Ootober heeft de .fahriekscommiasin al h(."t mogeli.jkf: in het 
,W?rlr gest..-ild, om. grlievem walkB vanaf: <lifJn datum 1�ee6.a lagen op te loss, 
Allos is iloor do2e U1Gnson, in sarn{mwe.rkiitg met ons, (de eyin.r.ers) in 
het \Vt:.rk gestel,i om met de Direo"tili tot overaenmo :ruinc; ts komen, doch 
niets roooht batan •. 
Integeadecl, ste ... 1..s ,.er«rm er an<l€re vernléchtcrinc;en ingnvoerd. 
Op het moment is hst �el i's r.iJ: -}at de �ortimeuto1.: van 's-tdor6ens 
5 uur t�·t 's tivonös tion u.w (llu.s in twee:1 ploeg�n) ib:-naion en dè �
�ctin§s ooht en een half uvr.

Dit houdt .in dat ,,ij i;c:dwoncan wardet1 in 8 1 /'4. ut.r. il� ar11eid te ver
r:!.cht t&n V•Ja&-"'"Voor f iteli:jk 17 uur nodit; ze>u s,;ijn. 
En in plao.ta dat door dit �aaesys'frnem de lonen �.,aeon,. v:e:rd er s.y.ste
r.ntisoh aan ons loon geknabbeld. 

llog niet tGvredfnt w..ng •ie lOirectie Ma.r&dag 21 ?,!aart j .l. er toe 
over om tw9e oen5on aan te stollen, welke we-rden G0bruil:t oir. ona op 
te jagen. 
))1t v.ras de d:rupr,öl uio d.e em.:ner ovor deed lopen �n zoalo gozegd, Don
derdag morgen legden wij hEt wex<k neer. 
WIJ t4IJN V!\�� .B�aLO'.f- U (l. C>NS lCRAORTif: T (,- � D!T Sîf.lT !:1 TE V l<ZET!I'f:IH 
Wij zijn van m�ning da� do u�or ons geleverd� prestatie tot uitdrukkinB 
l!IDC.t komen 1.?1 het loonza'!r..je. 
DUB t;nt4 LOOU6'f IU"J"ClING-, MMR WONSV- JiROGlNG, DAtJl Il'!D!1 1, 1IJ RCOliT OP� 
Op het moment ziju \"11j ,eé\wongan de strij<1 au:l te �m on misechien 
:reeds binr.,an kort z!.jn jullit1 nan de b-0ur1;. 
WIJ !)CL.11 • tf .B .{(L"1 l'U: U " 1L. l1, 01\l ONZfo G:r ... lJlJ 1-Ll:?. .. � JCllfVAABDICT lS • 
MOP. .L ,N PIPAU11r l, �· OND. r-:s:rr UITE11i. 
HOOG ui:- •.OLIDAHZT IO; • 

Vc)or liet stakinsaoomité 
n��nï!les de staters• 
F. �rlomu1a
A, Br-.:.urr, 
L. Oerlerama.
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Op Donderdag 24 Maart 1949 is er een wilde staking 
uitgebroken onder het persone�l van de afdeling 
spinnerij werkzaam op de Spinnerij en Wollenstoffen
fabriek van de Finna Verschuuren �Eiron, gelegen aan 
de Koningshoeven, alhier. 

• Bij deze staking zijn ongeveer 40 personen betrokken,
op 2 na allen van de afdeling spinnerij. 
fleze staking heeft tot op heden een rustig verloop. Er 
werd een stakingscomite gevorm, doch de E.v.c. heeft de 
algehele leiding. 
De leden van het stakingscomite zijn echter geen E.V.C.ers 
doch vermoedelijk niet georganiseerden. 
Opdracht ià de Uniebesturen hierin te betrèkken, doch dit 
is niet gelukt, daar deze oordelen, eerst het werk heD
vatten en dan besprekingen voeren. 
Ook is er getracht door het stakingscomite met de 
Directie besprekingen te vo�ron, doch deze stelde 
eveneens als eis eerst de werkzaamheden te hervatten. 
Daarna is door de E .V.C. getracht met de Directie in 
contact te komen, doch hierop is door de Directie ge
antwoord geen E.v.c.- organisatie te kennen. 
Door bemiddeling van steunbonnen en steun van de E.v.c. 
zouden de stakers f.35,- en f.40,- per week worden uit
betaald. Deze staking heeft tot hedenveen rustig verloop 

•
en aan de fabriek wordt niet gepost. 
Bij de AaBè Wollen.stoffen en Wollendekenfabriek N.V. 
gelegen aan de Koningshoeven, Alhier werden zoals het 
onderschrift luidt, door een aantal AaBe-arbeiders pam
fletten onder de arbeiders verspreid met als bovenschrift 
"Arbeiders opgelet", (Zie bijlage I rood in OD 261-5.) 
Hierbij wordt·opgemerkt dat bedoelde van Dillen\ is de 
bekende vurige C.P.N.er Martinus van DILLEN, ge�oren te 
Utrecht 12.10.08 1 wonende te Tilburg, Valkenierstraat 46. 
Met hetzelfde doel worden aan genoemde eveneens pamfletten 
verspreid namens het Bestuur der Algemene Bond van Werkers 
in de Textiel en Kledingindustrie (A.T.E.K.) onderafdeling 
van de E. V .C. met als bovenschrift "Aan de arbeiders "der 
Firma AaBe", (Zie bijlage II rood in OD 261-5.) 
Gebleken is dat M. van DILLEN voornoemd niet in de Onder
nemingsraad is gekozen. 
De stemming onder de bevolking alhier•rustig te noemen. 

Uitgetrokken door ........................... .J: .. �.B .. � ........... ............................. Afd./Sectie ....... AGP..'.".'.JY.�:P.� ........ Datum ......... ?..P..,..P..,..i.�.L .. . 

Op aanwijzing van . ....... ................ l;?., .... +..l'..I. ... E=l .. , .......................... . 
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l'iron ;_:_.._ Onderwerp,,; Wilde stakinB bij de Firma Vcrschuuren 

1 A-..v1 :rJ�/J

• 

R A :P l' 0 Ft T • 

In verband met de wilde staking in do spinnerij van de 
wollenstoff enfabriek van de .Firma Verijohuur�n - J.1iron, aan de 
Koningsboeven, alhieJ:, kan door mij, ra1Jportcur no. 3, het na
volgende worden gere-pport�erd: 

Door de Directie is de staking als geeindigd. bcscl1ouwd. 
Op Woonsdfl.u 6 April 1949 is doc-r de Directdie .aan de staken

de arbeid�ra een aangûtekend schrijven verzonden w�arin hen werd 
medegedeeld om op Donder�ag 7 April 1949 te werlczarunheèlcm te 
hervatten. Indüm zulks niot gebeurde, hield d.a oircotie zich 
h<:t reobt voor, ae Htekend� arb(:ide:rs te ontslt:t.an. 

Aan deze oproep werd door con viertal t:!-l"betders GOhoor se
geven. 

Nadien werden de stakaude arbe;tders �anGesotu�even om op
Vrijdag 8 April 1949 hun ontala.gbE1v1ijs aan de fa.L>:t>ick te komen 
afhalen. Hieraen werd door Gëen der arbtiders voldaan. liet ont
sl.agbevüjs is hen ve?-volgcns ,op Zaterdag 9 April 1949 ,:per post 
toe{iiezonden. 

Onge.regeldheè!en hebbSl! zich niet voc-rgedasm. 
In verband met de toezending van de ontalagb&wijzen 1 aan 

de stakers en mede in verband met een poêin& van àe Directie om 
de arbeic1t1rs binnen het bedrijf te verplichten hei,; we1'k der 
stak&ra ova.r te nemen werden de arbeiders, werkzaam bij Vcr
schuuron - Piron, alsmede de sta.kers op6e:roepen voor een perso
ncel�vergactering op Maandag 11 April 194�, in het café van 
Le 1jten rum de BroekhovenSbWtiS 3 22, ulhie:r.. 

Op deze vurg-adflring, die te ongeveer. 20 .oo uur �ai.. \l.llg en 
die onder leiding stond van de "F.l. Y .G., vr.il.ren aam1ezig plus mi
nus 40 peraonen • 

llaüe.t (lo vergadéli."ing êloor t1Em lid van het si:iakincscotnitti 
was geo11end en hij het c:oel van deze bijeenkol!lst daid�lijk Y,il
de maken• bleet hij na onkcle wo0rd.en gezegd .. .;c l1ebben, steken• 
en was niet meer in staat om nog een wooi·d uit te brengen. net 
woord word teen overgenomen eoor Gijsbortus Franciscus Spijkers 
geboren tè TilburB 1 O April 1908, algemeen b€atuurder van <ie 
�.v.o. wonende van Alkemadbstraat 11, alhier. Ilij schctsta aller 
eorst de vooroorlogse toesta.m'.len op de tcxtielfabi•ieken o.a. 
het jaag-systeem, het ploegen ,:erken en het bcà.1 nc:;n à.er getou
wen. Vervolgens zag hij het spook dl:lr werkt;)looshoid steeds ru:.
der komen. Dan kwam hij tot de oorzaak van de staking bij 
Verschuuren - l'iron. De oorzaak van deze staking w1ae niet I 

al
dus -spreker 

I 
het aanstEllen van twee meno en op de fabriek vrnlke 

zouden worden gebru.ikt om het jaagsysteem vreer op te voeren, 
hetgeen wel de klap op de vuurpijl was geweest. no oorz9ak van 
à6ze staking begint reeds bij de in October 1948 ingevo�rde ver
slechteringen van de Wt;rkzaanheden en het aindaditra oystcmatisch 
knabbelen aan het loon. 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 

to 

T I L B U n 0-. 
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Hiervoor moeten wij vechten, aldus spreker, Indien jullie dit 
verliezen zullen er nieuwe verslechteringen komen. De Pirma Ver
sohut·.r�n - Piron is de voorproef van de verslechteringen voor de 
gehele textiel-industrie. 

Spreker deed een beroep op de niet-stakende arbeiders om 
deza strijd, welke rechtvaardig is, moreel en finantieel te steu
nen en geen besmet werk te maken. 

"Is.at U niet bang maken door het ontslagbmvijs dat U hebt 
ontvangen. Als de Firma Verschuuren - Piron denkt dat wij het 
finantieel niet lang zullen bolwerken, zeg ik, misschien langer 
als zij, want als onze bronnen hier zijn uitgeput hebben wij nog 
Eindhoven, Helmond, den Bosch en�." 

Vervolgens werd het woord gevoerd door een zokere van der 
Wolde vermoedolijk afkomst�g uit Twente. 

Deze spreker hielQ �en zuiver propagandistische rede, waar
in hij tot eenheid aanspoorde. Deze eenheid bestaat, aldus 
spreker, bij de B.v.c.

Vervolgens werd de aanwezigen eevraagd of er onder hen wa
ren àie het woord wensten of vragen wilden stellen. ·.er gaf zioh
echter niemand op. Door een der arbeiders, die volgens zijn 
zeb6en door de Firma Verschuuren - Piron �as uitgeleend aan een 
andere fabriek werd gezegd, de staking tot het bittere einde vol 
te houden. Ook de overige arbeiders, aldus opmerlcer, bij de Fir
ma Verschuuren - Piron moeten een offer brengen door het verval
len van de premie die tien à tvm.alf gulden per week beloopt. 

De stemming in de vergadering was onder de jongere arbeiders 
optimistisch, bij de ouderen meer gedrukt. 

Tilburs 12 April 1949. 

I.D.
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-r;; an de rij van bedrijven, die ins..:,de_.,�a�a•;,;;,;,;,;;;,;,-,;.;;,;;4,;,:.;,;;.�� 
een staking te lijden hebben gehad is op 10 Maart jl. toe
gevoegd de N.V. AMSTERDAMSE TRICOT en KUNSTZIJDEFABRIEK 
"A.T.E.K," 
Stopzetting van de uitbetaling van lonen, die uitgingen 
boven de wettelijk. toegestane, is de oorzaak van dit con
flict. Na gehouden controle door de C.E.D.E.C, was komen 
vast te staan, dat door de werkgever lonen werden uitbe
taa:ad die van f 10.- tot f 25.- boven de toegestane lonen 
lagen. 
Van het uit 51+ personen bestaande personeel, nemen er 42 

l_--hoofdzakelijk vrouwen-- aan de staking deel. 

c4. 

/ 
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Op 25 April-1949 heèben de arbeiders vände Firma 
Verschuuren - Piron,-nie op 24 Maart-1949 in wil�e staking 
waren gegaan, onder de oune voorwearilen het werk hervat. 
Hoewel aan neJe-arbeiders iloor ne Directie een öntslagbewijs 
wera thuisgezonden, heeft men hen, na overleg met ne U:nie
bonden, weer aangenomen. �en uitzonneringhiervoör heef't men 
gemaakt voor 2 arbeiders nie werkzaam waren In de twernerij 
van genoem_,e-fabriek. Zij waren mi• i'le arbeiders-van ne spin
nerij in wiMe stalting gegaan en ,.,e �irectie wiMe deze twee 
niet-meer· terug nemen. - -
Met neze wilne staking is door ,.,e arbeiders geen enke l resul
taat bereiTct. 
Genurenne neze wilde staking werden aan de fabrieken door leden 
van-ne E.V:c. Stakingsbulletins uitgereikt, (zie bijlage I rood)
Verder werden door ne E.V.C. nog een tweetal pamfletten verspreid. 
(zië bijlage II en III rood r

- -

In de onmindellijke nabiJneiii van <ie stakets was steeds een afge::. 
vaardigde van de E.V.C. genaamd H.J.v.d.WOIDE, wonende te Enschede 
Br1nkstraa't 340. 
Ge<iurende iieze-staléing hebben zich geen incinenten voorgenaan, 
Da stemming onder ile bevolking is rustig te noemen. 

Uitgetrokken door ............................. J .• H ........................... ..... ........ Afd./Sectie .ACD .... IV ... b. ........ Datum .......... 9 .•. 7 .• 49 ............. .. . 

Op aanwijzing van ............................ B .. . V. .......................................... . 

i!\ 5074 · "◄8 
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Het is op grond hiervan, dat wedero 
Voo, : -=:.�� 

zers wordt gedaan, waarvan het resultaat is geweest, dat 
in de maanden Januari, FebrUllri en Maart, resp./ 175,34 

� T 148,97 en/ 122,44 werd gestort.

Q. Socialisme r Het bestuur van de Nederlandse Bond van Vrije Socialia-
van Onder Op. t'en deed in de aanvang van dit jaar door middel vun een

• 

• 

oproep, eveneens een beroep op de lezers van het orgaan 
"Socialisme van Onder Op" voor een financiële bijdrage. 
Het resultaat van deze oproep is geweest dat per 20 Naar· 
jl. bij de administratie van het orgaan was binnengeko-f-- mon een bedrag van / 802, 50.

Stopzetting vun de uitbetaling van .lonen boven het wette

lijk vastgestelde bedrag was de oorzaak dat, meer in het 
b;1zonder in het confectiebedrijf, enige sta,<:inge11 werden 

geproclameerd, waarvan hieronder het resultaat wordt 
vermeld 

�&
,

De op 10 l•iaart jl. bij de !LV. Amsterdamse Tricot- en 
Km1stzi jó efabriek (ATEK) geproclameerde staking, eindig
de op 2 i-iei jl. door het aan de staaksters, in totaal 46,, 
gegevc,, ont,;lag. 

, 

'

Op 1,1 April jl. werd door 13 vi...n het uit 70 personen be-
, 1,,. sta::1.nde personeel van de Tricotagefabriek, Vijzelgracht 
VV 28, alhier, een st.<!üng geproclameerd, die 2 dagen daar

na weer werd opgeheven. De loonkorting, variërende van 
/ 7.- tot j 10.- per week,werd doorgevoerd, 

Veertig leden van het personeel, werkzaam op het confec
tie-atelier "Contrico" legden op 19 !•lei 1949 de arbeid 
neer, herv,, tten haar op 20 Mei 1949, om op 27 Mei 1949 
opnieuw in staking te gaan, welke op 28 Mei 1949 weer 
werd opgehe•,en. 

--- 1 In al deze gevallen stond de staking onder leiding van 
---;J de E,V.C. 

(tezelfde oorza:.i.k was aanleiding tot het proclameren op 
21 April 1949 r�n een staking v""n stucudoors, die, voor 
wat Am5teróam betreft,� 2CO man omvat. Ter ondersteu
ning v ... n deze actie werd op initiatief vim de E.V.C.
Bouwvak, op diverse bouwobjecten hier ter stede op 30 
i,ei jl. ee1, sympathiestukint; v ... n één uur geproclameerd, 
Hieraan 11erd niet, zoals tl oor DJ:: ',/AARlillID werd bericht, 
óoor 1000 m,11, deeli;cnomen, doch door te11 hoogste 500 
man. De urboid werd op het va.;tgestelde tijdstip weer 

hcrv&t. 
illijkens een in het orgaan ."Spartacus" gepubliceerde 
circulaire v"n het bestuur v""n de Algemene Bond vnn 
·.:erkers in de Bouwbedrijven, heeft dit bestuur getracht
om door middel v-,.•1 het oprichten ""'-11 :;.g. actie-comité•s
de leiding 11un deze "3t&.king geheel in handen te krijgen.
,Ln de besturen der a.;nge'llotcn ;.fdelingen werden in
èeze circul"ire de volgende richtlijnen daarvoor gegeven,

In 
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Op Woanedag, 14 S�ptomber 1949, te 5 uur v.m., ie in de 
N.V . Koninklijke/Fabriek van wollon dekene v.h. J.C. ZAA.uB&RG 
en Zoon te Leid@n, een wilde etaking uitgobroken onder de ar
beidere van de afdeling dekenwcvorij. van de 48 arbeider3 dia 
op genoemde afdeling werken legden ar 37 het werk neer, terwijl 
er twee aan het werk bleven. Van de overige negen arbeidere zijn 
er enige ziek en enige hebben vacantio. Omtrent hun etandpunt 
aangaande de etaking ie niete bekend. De 37 etakere zijn niet 
gcorganieeerd. De 2 arbeiders die aan het werk bleven zijn wel 
georgani3.ae rd. 

De oorzaak der etaking ie de volgende: 
Op 22 November 1948 staakten de �rbeidere der dekenweverij 

van bovengenoemde firma eveneene naar aanleiding van de invoe
ri;!]& van tariefloon. Hiermede gingen de arbeidere toen niet ac
coord en na een beep�eking met de directie der fabriek en de 
be3tuurdere der Uniebonden werd voorlopig het vaste loon w�er 
uitbetaald. Een tariefloon zou echter later worden ingevoerd, 
doch de arbeidere verlangden, dat dit tarie!loon weten�chappe
lijk zou worden va.etgeeteld door een arkend Bureau. Door de 
arbeidere zelf ie toen voordeze tarief vaetetelling aangewezen 
het buraau KERKHOV.li:N te Aml!lterdam • .&inde Kaart 1949 il! dit bureau 
met hot ontwerp tariefloon klaar gekomen en na beeprsking i:, 
dit ontwerp goedgekeurd door de arbeider:!!!, de Bonden, de Rijke
bemiddelaar an do directie der fabriek. Ook de Vakraad advieeerde 
het ontwerp goed te keuren. De Rijk3bemiddelaar vond zelf:, goeà, 
dat bij invoering van de tarief-ragcling het loa»p.plafond (due 
dat de arbeiders boven het vaetgeetelde maximum loon uitkwamen) 
werd doorboord. Bij de invoering van het eyeteem werd een qver
gangeperiode van 16 weken vaetgeeteld. De oerete 4 weken dat op 
dit tarief werd gewerkt zou, ongeacht de preetaties der arbei
dere, het (va3te) loon voor 100 % worden uitbetaald. De overige 
12 weken zouden, bij te geringe preetatiee, kleine bedragen van 
het loon worden afgehouden. Op 17 Auguetue 1949 word bedoeld 
tariefloon ingevoerd. In de eerete 4 weken leverden eommige ar
beidsre preetatiee van 115 - .118 en zel!e 121 %, waardoor due 
bewezen werd, dat bij voldoende inepanni.og maer dan het normale 
kon worden bereikt. Het groot3te gedeelte der arbeidere bleef 
echter beneden de 100 % en sommigen haalden niet meer dan 65 à 
70 %. Op Dinedag, 13 September 1949 (einde aerete 4 weken), na 
beeindiging der dagtaak, informeerden de arbeidere bij de directie 
dar fabriek of het tariefloon gehandhaafd bleef. De directie ant
woordde beve3tigend en zei, dat het tariefloon wae vaetgeeteld 
door een door hen zelf aangewezen bureau en dat zij (de arbeidere) 
zowel ale de Bedrijf3unie hiermede accoord waren gegaan. De ar
beider3 zeiden zich te zullen beraden of zij de volgende ochtend 
al dan niet aan het werk zouden gaan. Bij de aanvang der werktijd 
op ,Voen3dag, 14 September 1949 te 5 uur v.m., beeloten 37 van de 
39 arbeider3 niet aan het werk te gaan. 

Vermeld wordt nog, dat een groot gedeelte van de 37 etakende 
arbeiders wel georgani3eerd is geweest, doch na de etak.ing in 
November 1948 al3 lid van hun Bond beaankten. De Uniebonden e teu
nen do ete.king niet. 

Op Woensdag, 14 September 1949, kwamen twee )!J.V,C, bestuur
ders uit .Am:sterdam naar Leiden en haddan een be3preki:ng me.t de 
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etakere. 
Ongeregeldheden deden zich niet voor. 

Leiden, 15 September 1949. 

Aanvulling. 

Bij nader onderzo�k ie gebleken, dat vere chillende etaker5 wel 
georganieoerd zijn, v�rdeald over de beetaande bonden. ( 3 E.V .Cere 

Tovorenie door de etakor5 geen ov rleg gepleegd met debeeturen 
van hun organieati�. 
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Chdorwerp: Staki� Zaal be r�. \T 1f 0 o[p� 1
• J

In aaneluitin� op dazerzijde echrijven van 15-9-49, 

No. 881 Z., wordt het navolgende �e rapporte e rd: 

De dekenwevere, dia op 14 September 1949 in etaki� 

�in�on, hebben hedenmor�en,(19 September 1949) het 

werk hervat. Do Unie-Bonden hebben in dit contlict 

bemiddeld en etelden voor het werk te hervatten en 

daarna een beeprekin� te houden over de tarieven met 

de directie van het bedrijf en het bureau KERKHOHN 

te Waeeenaar, dat de tarieven in het bedrijf heeft 

vaet�eeteld. Deze beepreki� zal op 20 S�ptemter 

plaate vinden. Op een etakin�evergadering, welk� op 

Zaterda�, 17 September alhier werd �ehouden, wwrd be

eloten het werk ts hervatten, onder voorwaarde,dat 

er op 20 September a.e. eon beepreki� met dQ direc

tie zou plaate hebben,�aaraan alle dekenwevere uit 

het bedrijf zouden kunnen deelnemen. Van werknsmere

zijde werd op dezG ver�aderint; �eze�d, dat du invoe

ring van hot tariefloon een looneverla�ing bete kende 

en wanneer er �sen andere loonre�eli� tot etand 

kwam, er �etracht zal worden op 24 September a.e. 

een etaki� te doen uitbreken, welke hat �ehele per

eoneel van ZAALBERG zal omvatten. In dit bedrijf wer

ken on,;eveer 300 pcreonon. 

Omtrent het -verloop derbeepreki�en, welke mor�en 

plaate vinden, zal no� nader worden �erapporteerd. 

Leiden, 19 September 1949. 



-

I.D. 881. A.

Onderwarp: Staking Zaalber�. 

In aaneluiting op dezerzijde echrijven van 19-9-49, 

No. I.D. lei .A, wordt het navolgende gerapporte<3rd: 

Op 20 September heeft de vergadsrill!; plaate gehad 

van de etakende wever� uit het b6drij! van Zaalberg 

met de dirocti@ van dit bedrij! en de Unie-beeturen. 

Op deze vergaderill!; wae tevcne aanwezig een verte

genwoordiger van het Bur6au Kerkhoven, welk bureau de 

tarieven voor het bedrijf heatt vaetgeeteld. Beeloten 

ie, om can commieeie te benoemen van 4 pereonen uit 

het bedrijf (werknemere) en dezs commieeie zal over 

een periode van 16 weken de nieuwe tarietregeling nog 

nader beetudaren. Indian zulke nodig blijkt, zullen 

in overleg met het Bureau Kerkhoven, veranderi�en in 

de tariotre�eli� worden aa�cbracht. De i�evoerde 

tariefregeli� blijft due gehandhaatd,zodat de etakere, 

di� op 19 September 1949 het werk hebben hervat, �e�n 

reeultaat hebben �uboekt ten aanzien van hun geetelde 

cie�n. De Uni�-Bonden hebb n in dit contlict 

terwijl de E.v.a., zoale gebruikelijk� etookte. 

O�ere�eldheden kwamon bij dit conflict niot voor. 

Leiden, 21 September 1949. 
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No: 14/oo; e. 
Uw schrijven No: 
31251 d.d. 20-4-1948 
21-6-•48 en 15-12- 1 48.

� 
Ond. Staking N.V. "HIN" 
Kousenfabriek en E.V.C. 

�
,._ 

GEHEIM. 

Directe aanzetters der staking. 

1. 
J

✓ ,F i c t  o o r, Wilhelmus Hendrikus, Haarlem 13-2-1917, co�ton
breier, Hertzogstraat 29 Haarlem.
Lid E.V.C. Is goed agitätor. Meldde zich op 12-3- 1 45 vrijwillig
voor werk tussen Meppel en Groningen in dienst van de N.S.».A.
Dossier op 12-12- 1 47 door O.F. geseponeerd. Werd op 1-10- 1 42
door R.H. t/z. diefstal in vereniging met braäk veroordeeld tot
1 jaar gevangenisstraf.Werd ontslagen en is thans werkzaam bij

2 ·� de '9:aar 1. Scheepsbouw.
:Z.\van der Kn o o p, Pieter Haärlem 14-2-1920 cottonbreier, 
/ Kleverparkweg 141, Haarlem. Lid E.V.C. (194ê/1949). Werd ont

slagen doch na een jaar weer teruggenomen. Beweert thans geen 
lid meer te zijn vän de E.V,C. 

3. / Zo e t e  ma n, Pieter, 1-8-1923, Kanaalstraat 114, Amsterdam.
Communist en lid van de E.V.C. Werd ontsi· gen. 

4. ,\L i n t  h o r s t, Arie.Frederik Cornelis, Haarlem 11-11- 1 18,
1 cottonbreier, Lange Raamstraat 1, Haarlem. Lid E.V.C. Is commu

nistisch geori�nteerd. Werd ontslagen, doch is thans weer te-
ruggenomen. 
, 

In het 1e stakingscomitá hadden zitting, 
5. _, F 1 c t o  o r, genoemd onder 1.
6 • ..,..-tS 1 o t, Louis, Ha<irlem 17-12-1922, bteier, Wilgenstréiat 64,

Haarlem. Fungeerde na de uittrad1ng uit dit comité, als vertou
wensman van de directie. Is aangesloten bij het N.V.V. Een door 
de PRA contra hem gevormd dossier werd op 19-3- 1 48 overgedragen 
aan de P.R.A. te Amsterdam. Werkt nog bij de fa. 11 HIN 11 • 

7. _,....'K 1 e i  n ho u t, Bernardus, Haarlem, 3-11-1922, kousenbreier, 
Ooievaarstraat 14, Haarlem. Lid C.P.N. en E.v.c. 1 48/ 1 49. werd 
ontslagen en is thans werkzaam bij de Haarl. Scheepsbouw. 

8. /\B e r n h a r d, Jan, Ha�rlem 9-4- 1 21, cottonbreier, Kleine
Houtweg 4 rood Haarlem. Is wa�rschijnlijk aangesloten bij het 
N.V.V. In 1945 werd p/v. t/z. diefstal in vereniging van 500
;:,aar kousen tegen hem. opgemaakt. Dep6t. Werd door de fct. 11HIN 11

na de staking ontslagen doch kort daarop weer teruggenomen.

9. 
1 o. /

In het 2e stakingscomité hadden zitting 

F i c t  o o r  genoemd onder 1. 
Bak k e r, IIubertus, Cornelis, Haarlem 21-10-1924. Kousenbrei 
er, Spionkopstraat 69, Haarlem. Aangesloten bij het N.V.V. 
Ging op 8-7-1942 vrijwillig naar Duitsland om te werken. Werd 
2-8-1944 onder beschuldiging van sabotage door de S.D. te Des
sau gearresteerd en voor de keus gesteld dienstname Waffen s.s.

of concentratiekamp. Tekende daarop voor het eerste en heeft
daarbij dienst gedaan tot aan de capitulatie van Duitsland.
Uniform en wapens gedragen. Uitspraak Tribunaal Haarlem 29-3-47
internering tot 1-7-'47 met ontzetting uit de kiesrechten en
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en het dienen bij de gewppende macht voor 10 jaar. Werd na de 
staking ontslagen doch kort daarop weer teruggenomen • 

. - B a n k  e r  t, Hendrikus Cornelis, Velsen 7-4-'21. Hoeuffstraat 
2 Haarlem. Is aang�sloten bij het N.V.V. Werd na de staking ont
slagen. 

/Mo s e r, Wopke, Johannes 1-4-1914, breier, Pdul Krügerstraat 
34 rood, Haarlem. Politieke gezindheid kon niet vastgesteld wor
den. Werd ontslagen doch na de staking teruggenomen. 

jG r a  a n  s m  a, Hyacintbus Wilhelmus, Haarlem 17-8-1927, Leidse 
vaart 64, Haarlem. Is ongeorganiseerd. In 1944 werd p.v. t/z. 
diefstal en in 1945 t/z. verduistering tegen hem opgemaakt. De
pdt. In 1948 werd hij t/z. diefstal veroordeeld tot 3 rond. gev. 
In Juni 1944 tekende hij vrijwillig voor de Duitse Kriegsmarine 
doch ontvluchtte na drie dagen. In Jan. 1945 tekende hij op
nieuw doch werd afgekeurd. 
Op 23-8- 1 47 werd hij v.w. buiten vervolging gesteld met een 
proeftijd van 3 jaar en ontzetting uit de rechten voor 10 jaar. 
Werd ontslagen. 

nomen. 
Verder werden ontslagen en al of niet terugge-

14. L a n g e r a k, Cornelis Johannes Haarlem, 16-9- 1 18, breier,
Zuid Brouwerstraat 20, Haarlem. Lid E.V.C. 1949. Werkte tijdens
de bezetting vrijwillig voor de O.T. en in Duitslánd. Werd ont
sl�gen doch nà een jaar teruggenomen, doch op 10-9-1949 weer
onts_ldgen. Reden: "te weinig productiviteit".

15. ;< \ O t t e r, Hugo Moritz, Schoten 26-3-' 27, Thorbecke straat 37,
Haarlem. Ontslägen. 

16. - Vän de S t e e g, Wijnand, Baarn 26-6-•96, Berckheijdestraat 26
zwart, Haärlem. Ontslagen. 

17. ·(IVan Egmo n d, L. Kweekerslaan 11, Santpoort (Velsen). Geen
� veràère gegevens bekend. OntslQgen.

18. /'van B o  g g e  t, Johannes, Haarlem 10-7- 1 96. Sophiastraät 7 rood
Haarlem. Lid E.V.C. Werd in 1918 veroordeeld t/z. diefstal en in 
1927 t/z. verduistering in dienstbetrekking tot 3 rond. gev.voorw 
proeftijd 3 jaar. Ontslagen. Werkt thans bij Haarl. Scheepsbouw. 

19. A Z o n n e v e 1 t, Jan, I{ac1rlem 28-3-1924, Eendjespoortstraat 25
Häarlem. Ontslagen� 

De jaartallen vermeld achter de bijzonderheden 
betekent wanneer zulks bekend werd. 

Verder zij vermeld, dat de in Uw schrijven ge
-lnoemde H.A.Brouwer te Amsterdam woonachtig zou zijn. Hij is 

hoofdbestuurder van de E.V.C. en trad op als voorzitter resp. 
secretaris Ván de stakingscomités. 

Nog zij vermeld, dat de eveneens in Uw schrij
/�lven genoemde H.C.B<ikker identiek is aan de onder 10. genoemde 

Bakker. 

/1 26 September 1949. 

Aän: Het Hoofd van de B.V.D. 
Javastraät 68. 
's-Gravenh<::tge. 
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Onderwerp: wilde staking 

2. ter Kuile. /?. � 
VERTROlJJELIJK. -

verloop en 
bemiddeling 

"De 1t1aarheid" 

VERSLAG van een WILDE STAKING 
bij de N.V. Textielfabriek i. ter KUILE & Zn te Enschede. 
(tota�l 150 arbeiders). 

aantal stakers: 

oorzaéi.k 

m:1nleiding 

16 vrouwelijke arbeiders, ,,,erkzaam in een 
vitaal deel van het bedrijf. 
de vrouwenlonen in de textielindustrie 
in Twenthe lige;en boven de CAO. In op
drac:bt van het College van RB wordt door 
een ,,,etenschappelijk bureau een onderzoek 
naar deze lonen ingesteld. 

:l1et verschijnen van een bedrijfseconoom ir 
de vroul.-enafdeling, teneinde de tarieven 
op te nemen. 
17 tot 27 ctober 194q. 

Reeds op de dag na het uitbreken van de staking ,.•erden 
namfletten verspreid in diverse bedrijven. Hierin richtter. 
de staaksters een oproep tot alle textielarbeiders(sters) 
van Nederland. Gezien de opmaak.,waren deze pamfletten 
kennelijk afkomstig van de EVC. (Zie btjlage I1. 
Het op dit pamflet vermelde staaksterscomité riep daarin 
op t "Jt deelneming aan een opr-,nbare verg�dering, waar zij 
de reden van de staking zouden uiteenzetten. Ook bevatte 
het een onroep tot het tekenen van steunlijsten, het 
vormen van comité•� in elk bedrijf en het zenden van mo
ties adn rege�ing, ondernemers en organisaties. 
:Je redacties v ... u du plaatselijke bladen werden bij afzon
derlijk schrijven uitgenodigd, deze vergadering bij te 
\-ionen, "teneinde opjectieve berichten van deze staking 
te kunnen geven .11 

Het staakster scomité was uitgebreid met een vierta. l ar
beiders uit het bedrijf. 
De Uniebonden waren van mening dat de staaksters het verk 
dienden te hervatten. 

"De laarheid" schreef, eveneens op 1 P.-10-4-9, dat de manne 
lijke arbeidskrachten reeds het gevolg van het onderzoek 
van deze bedrijfseconoom haoden ondervonden in de vorm 
van loonsverlaging. (Dat fit laatste in strijd is met de 
feiten, ,,,era reeds gemeld in rapp.ort no.P 5'22a, dd. 1P-1O 
-49, handelende over een 2-d?agse stakingpp ditzelfde be
drijf).

Op 18-10-49 werd een vergadering gehouden,- waaron het ge
hele personeel door het stakingscomité was uitgenodigd. 
Volgens 'De :!aarheid11 waren hier vertegenwoordigers van 
andere bedrijven uitgenodigd. Gebleken is, dat slechts 
ca. 30 personen aanwezig ,1arem. Volgens "De •. aarheid' @ ,.van 19-10-49 snrak �rederik STBC:NBERGEh (10-5-16) namens

/ de ATEK en verklaarde hij dat de mannelijke arbeiders 
in deze strijd naast de vrouwen moesten staan. De voorzi 
ster van het stakingscomité van de K.V.T. te Deventer 
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der BVC en was reeds eerder agitator bij een staking op 
dit berrijf. 

;-(tLambertus Hermanus Gerardus BINKHOH.ST (2!+-3-15) is comm 
Hij is voorzitter van de febiekscommissie en zou als corref 
::ondent van 11.Je daarheid" voor dit bedrijf optreden. 

;,(tLambertus Ki:t:LER (9-1-21) is cow1unist en lid der EVC. 

vl. 



..,.. ' .

11Het Vrije Volk" 

steunlijst en 

IJV, NVB
en 

itTEK-Jeugdraad 

-2-

zou ou deze vergadering aanwezig zijn ge·weest en namens het 
personeel van dit bedrijf haar sympathie hebben oetuigd. 

Dit blad gaf in zijn editie van 1?-10-49, daartoe geïn_spi
reerd door plaatseli :ike bestuurders van ''De i�endracht" (NV l), 
in een artikel: 11 De E\fC in Twenthe op het oorlogspad", een 
uiteenzetting van de h,estie met de vr mwenlonen.Czie bijlage 
II) . .LJit w s voor "De · aarheid" van 20-10-49 aanlei rHng om
een staakster een "antwoord' aè::l!l aHet Vrije Volk" te laten
geven, door hPar te laten mededelen dat zij en haar familie
deze krant de deur uit hadden gezet, benevens and�e lectuur
van de PvàA, en een abonnement op "De ', aar heid" hadden /'.'e
nomen. Tevens berichtte dit blad over "Grote solidariteit
met de staking", in de vorm van geldelijke steun. Op 19-10-
49 zou namelijk reeds f 100,- zijn bijeengebracht. Ook van
andere zijde werd vernomen, dat met steunlijsten werd gewer

Enige maatregelen, door de directie genomen om leden van 
het stakingscomité te weren uit de fabriekscommissie en 
de tariefcommissie, "erden door r1De ·aarheid 11 betiteld als 
intimidatie. Ook 'Het Vrije Volk" .zou zich hieraan hebben 
schuldig gemaakt, daar het had geschreven "�at er ,·el eens 
slachtof:'ers zouden kunnen vallen". 

Daar de directie gedwongen zou zijn, spoedig het bedrijf 
stop te atten regens gebrek aan grondstoffen voor de vievers, 
"'erd besloten, de 16 staaksters als ontslagen te beschouwen, 
indien zij op 27-10-49 het werk niet zouden hervatten. Dit 
werd hün schriftelijk aangAzegd. 
Hoewel het merendeel dezer staaksters oi;i genoemd tijdstip 
voór het beèrijf a mwezig ,,:as en enigen van hen pamfletten 
uitdeelden, hervatten zij het werk niet. 
aiermede kan de staking als geëindigd v1orden beschouwd. 

Op 28-10-49 .:erd daarop een openbare vergadering belegd 
door de stakingsleiding, welke in 11 De ' aarheid 11 �,•erd aan
gekondigd. Ge�leken is dat hieraan slechts ca. 50 oersoner 
deelnamen. Ou 29-10-41 vermeldde "De ;1a�rheid 11 dat arbeider 
uit diverse grote bedrijven te Enschede - "'f'YJ. 8-tal werd 
genoemd- en va.n een bedrijf te Almelo - n.'1.' Schol-Engbert s 
hun sympathie hadden uitgesproken en enveloDpen met solida
riteitsgeld hadden overhandigd, tervijl door het ANJV en 
de NVB te 3nschede morele en financiële steun zou zijn toe
gezegd. Door de Jeugdraad van de il.EK(EVC) tenslotte, 
werd omstreeks 31-10-49 een pamflet verspreid, getiteld: 
"Appèl aan de T,,,entse werl<eride jeugd", "'aarin zij zich 
solida.ir verklaarde met de staaksters en -waarin een "gezel
lige bijeenkomst" op 4-11-49 verd aangekondigd, waarop het 
aandeel van de werkende jeugd in de strmjd zou ,,,orden be-
sproken. 

Leden van het stakingscomité: 
-• Elisabeth CaPELLE ( 13-1-28) is lid der EVC en communistisch 
-\Heintje B�RG5NA, geb. 7-2-32, text. arb., ,,1onende te Losser, 

Gronausestraat M 132. Zij zou lid van het NVV zijn, 
-tChristina BOMEnT, geb.22-4-17, te:xt.arb.,wonende te Ensch

Ceramstraat 27 • 
.._,Jan GERRITSEN, geb.14-5-22 te Nijkerk, "'ever, won. te 3n�ch 

de, Min.Dr.De Visserstr.31. Zijn vader is lid der EVC. 
v 1Jobannes Jacobus R�E,geb.3-11-10 te qengelo(O),text.arb., 

.r ,,,on. te Enschede, 1-Tillem de Clerqstr .37; is v� rmoedelijk lid 
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Oproep van de stakende vrouwen, 
werkzaam bij E. ter Kuile Enschede. 

-�l..t!:
rjJ lt IJ

Aan alle Textielarbeiders(sters) van Nederland 
Collega's Tot U richten zich de vrouwen, werkzaam bij E. ter Kuile te Enschede, welke, zoals U waarschijnlijk reeds gelezen zult hebben, sinds Maandag 17 October in sta1dng zijn. Reeds geruime tijd hebben de ondernemers, dus ook de directie van E. ter Kuile, economen in bun bedrijf aangesteld, teneinde door tijdopeneming (scherpere tarieven) de thans betaalde lonen voor de vrouwen te verlagen. 
Waarom gebeurt dit? 
Omdat volgens de regering en de ondernemers de thans betaalde lonen voor vrouwen te hoog zijn en verlaagd moeten worden tot het peil in de nieuwe loonregeling voor vrouwen. Dit betekent voor alle vrouwen, werkzaam in de textielindustrie, een grote loonsverlaging. Door taaien strijd, die de arbeiders iri. de textielindustrie hebben gevoerd, heeft het ondernemersdom en de regering het niet aangedurfd de thans betaalde lonen te verlagen en mede door deze strijd is het College van R\jksbemiddelaan gedwongen, de uurlonen voor vrouwen met enkele centen per uur te verhogen. 
Toch moet worden vastgesteld, dat deze z.g.n. verhoogde vrouwenlonen nog steeds belangrijk lager liggen dan de werkelijk uitbetaalde lonen. Ondernemers en regering proberen dan ook door deze sch\jnbare verhoging de werkelijke lonen te verlagen tot het peil in de nieuwe loonregeling voor vrouwen. Wij z�n van mening, dat de t\jd er zeker niet naar is, om verslechteringen te aanvaarden. 
Vooral nu, als gevolg van de devaluatie 
regelmatig de prijzen stijgen, is het nodig l0onsverhoging te eisen. 
W_ij hebben aan de lijve kunnen ondervindep, dat het invoeren van nieuwe tarieven betekent, harder 

J 
werken en loonsverlaging. Wanneer wij no niet in strijd gingen, om onze en daardoor alle vrouwenlonen te verdedigen, dan zullen zeer zeker binnen1rnrt ook de mannenlonen verlaagd worden, omdat het ïn de bedoeling ligt van elke ondernemer, de vrouwen als loondrukster te gebruiken. 
Ondersteunt ons daarom in deze str�jd, door een financieel offer te breng�n, wanneer onze lijsten bij jullie worden aangeboden. Ondersteunt ons tevens door i4 elk bedrijf comité's te vormeJI., die het verzet org�iniseren, tegen elke loonsverlaging eh in overleg met cle arbeiders loonsverhoging eisen, in verband met het steeds hoger worden der prijzen. Ondersteunt onze eis, gelijk loon voor man en vi:ouw. Ondersteunt ons door W,,Q,ties op te sturen, naar de regering, ondernemers en organisaties, waarin gij U uitspreekt tegen elk�"-verslechtoring. 

reedt eensgezind op, want alleen door eenheid van actie is succes te bereiken. 
Bezoekt de 

Openbare Vergadering 
op Vrijdag 28 October a.s. in 
zaal 2 van "Ons Huis'', waar 
het staaksters comité U, de 
strijd die zij voeren, uiteen ·zal 
zetten. 

Aanvang 8 uur. 

Het staakstHscomité van E. ter Kuile : 
Mej. E. Oa-pelle (E.\,1'.O.) Voorzitster Mej. M. Bergsma (N. V.V.) Secretaresse Mej. C. Bomert (kernlid) Penningm.resse 
Aangevuld met de onderstaande arbeiders uit het bedrijf : 

J. GerritsenJ. ReeBinkhont (kernlid)
B. Keler



Appèl aan 
lf J/½ 1.

de Tw_entse werkende jeugd 

Wij als jonge werkers, die in de bedrijven werken, ondervinden dagelijks grote onrechtvaar
digheden, die in de bedrijven heersen. 
Wij lezen mooie advertenties, in de dagbladen, zoals: ,,het is prettig werken bij Bendien", 
,,Oosterveld.', enz.: Is bet prettig werken? a1s een econoom achter je staat met de klok? 
Is het voor de jongens van ter Beek (AI.m·elo) prettig_ werken, als ze vijf procent minder 
ploegentoeslag en 7½ procent minder premietoeslag krijgen? 

Neen, dit is geen prettig werken. 

Dit betekent, harder werken en logischer wijze minder verdienen. 
De toestand in de bedrijven wordt alle dagen slechter. W

ij als jeugd zijn altijd gebruikt, om 
de winsten van de heren werkgevers te vergroten en om de lonen van de oudere makkers te drukken. 
Nu wil men ons harder laten werken, om mede de kosten van de oorlog in Indonesië op onze 
schouders af te wentelen. 

e· 
Dit kan door de jeugd niet w.orden aanvaard

-

Wij zullen de strijd tegen de oorlog en tegen de verslechterjng van de positie van de jeugd, 
in de bedrijven moeten voeren. 
De jongé arbeidsters bij E. ter Kuile geven ons het voorbeeld. Op onze morele, zowel als 
financiele steun, moeten z\i kunnen rekenen. 
Want dit is geen kwestie van de arbeidsteri! b\i E. ter Kuile alleen, het is een zaak van de 
gehele werkende jeugd. 
Dit wordt bewezen door de pogingen van de textielfabrikanten Scholl Engberts Scholten te 
Almelo en de K.V.T. te Deventer, om.ons als jeugd, hai:der te willen laten werken voor minder geld. 
W\i als werkende jeugd, georganiseerd in de E.V.C., roepen de gehele werkende jeugd op, de 
strijd van de staaksters bij ,E. ter Kuile te ondersteunen. Zendt uit de bedrijven sympathie
betuigingen bij het sta.-kingscomité in. 

Het devies moet zijn: 

Hun strijd is onze strijd 

Maar er moet meer gebeuren ! Laten wij hierover met elkaar 

spreken op onze gezellige bijeenkomst, die gehouden wordt 

op VRIJDAG 4 NOVEMBER a.s. DES AVONDS 8 UUR IN 

ZAAL 2 van "ONS HUIS", OLDENZAALSESTRAAT, waar 

ontspanning zal zijn en wij als werken.de jeugd, ons aandeel 

in de strijd zullen bespreken. 

WIJ REKENEN OOK OP JOU, MAKKER. 

Jeugdraad dei: Algemene Bond van 
werkers in de Te.xtiel- en 
Kledingindustrie, aangesloten bij de 
E.V.C.



No. 

AAN DE TWENTSE TEXTIELARBEIDERS w~:.: 

:0: :e:e:s� va: :e: t:x:i:l:e:r:j: :�::e:s \e Gemert :1! �I 
, 1 (Nrd. :Brabant) zijn in staking gegaan tegen een l•ona ;.c;; r � v,l' 

verlaging van :f 10.= tot f 14• = • ,·bi ! m 

Zij róepen lan�s a_eze weg de Twentse textielarbeiders . i i ,
op tot solidariteit, ter ondersteuning van hun strijd -----•·• 

en vragen hun medearbeiders hiervs.rt blijk te geven 
als de steunlijsten wordetl aangeboden. 

Uamens de Stakingsleiding
M. Peters ( :r,enningm. ) ·

6
. � '--=-b.L-er_ ----

� -



EVC in wen e op het oorl gspa 
'1vetenschanneli1'k van het College va.n Rij�s�eA!-�e-

rr laars. 
onder.'7'oek aanlei'di'ng

Hij doet zijn werk dus niet, we1s ,.., de heer Steenber"en van de E.V.C. 
t t t k . . 

opmerkte, in dienst van zijn patroon. 0 S ll lngen De resultaten van zijn onûerzoekin-. gen dient hij niet in bij de firma De E.V.C. is in Twente weer �p 
I 
Ter Kulle, doch bij een wetenschap/te� oorlogspad. Zoals men weet zf1n pelijk bureau, dat deze vergelijkt metemge maanden _geleden �e w;_hwm• andere en eigen bevindingen. one11 in de. t�xtielinàustrie_ ver oog • Het nu aan de· gang zijnde onder-eel te weinig naar e zin van de zoek is dus eerder een onderzoek�n vakbeweging. Slechts "De Waarheid" van prestaties dan "een opschroeven 

vond in de geringe 'Verhoging reden der prestaties'·, zoals dezelfde heer 1 
tot juichen. Steenbergen het noemde. Er is voor-

H et College van Ri,iksbemidde/.aars alsnog in <ilt verband geen spr�Ke
zit nu kemiefok met dê kwestie der v�n prestatie-verhoging o� loonsverla
vrouwenlonen in i!!iin maag. Het heeft gmg. Het College,_ van R1jksbem1dde-. . . laars heeft de vrouwen1onen vn-voorlopig dispensatie_ verleend tot hoogd. de Uniebonden vonden het te1 Janua�1 1950. Tot àie datum ztûlen weinig. Gevolg: een wetenschappe:ijk dus in ieder geval de nu geldende onderzoek. Gevolg van de staking: 
lonen mogen worden uitbetaald. dit onderzoek wordt onmogelijk 5e-On. opnieuw zijn standpunt te kun- maakt. 
nen bepalen, la.at het College· van En dit is juist wat de heren com
Rii1'sbemiddelaars een wetmisclwppe- mumsten willen. Moch� _aan het eind
l#k onderzoek wstelle11 naar de vrou- v�n het onderzoek bhJken, dat de
wenlonen in de textiel Vcm het rem!- vrouwenlonen 1�. de Twentse textiel. · 1 aanvaa.rdbaar Z!Jn, dan kunnen zij taat van dit onder�o�k zal het mede beweren, dat dit het gevolg is vanafhangen, of de hmdige lonen ook na I hun strijd. Dat bij deze nu overboJanuari 1950 zullen worden gehand,. ' dige en schadelijke strijd misschien 
haafd. • slachtoffers vallen en in ieder geval De vrouwenlonen in de Twentse voor ons land zeet kostbare ·produc-, tex�el hg en hoger da.n die mnet tie verloren gaat, deert hen niet inwes en n des ·1a.nas:-mar het minst. Wat er uit de bus zal koverr c ten de vrouwen In e textiel- men, is echter t-0t nu toe volkonrnn fabrieken over het algemeen speel- onbekend. fiek vrouwenwerk. In Twente ver- Zou het daarom niet dienstig zijn 1 richtten de vrouwen meestal mannen- als de werkgeve.rs hun arbeiders in werk. Het beginsel van gel!jk loon ieder geval een eerlijke voorlichting 1 voor gelijke arbeid is hier dus meci:e geven over alle maatregelen die geno-in het geding. men worden in het bedrijf? Ook aan werkgeversZijde is men Dit zou veel wantrouwen uit devan oordeel qat een drastische loons- weg ruimen. verlaging - en dit zou het gevolg zijn 

j al& de nieuwe regeling van het College van Rijksbemiddelaars in Twente zou worden ingevoerd - een groot productieverlies zou meebrengen. Stakingen zouden ongetwijfeld het gëvo1g 
zUn. � direct gevolg van het door ci:e Rijksbemiddelaars gelaste Olilderzoek is het verschijnen van bedrijfseconomen in de textielfabrieken. Dit feit alleen 1s voor de communistische elementen in de bedrij-çen \"Oldoende om llnks en rechts agiLa.tie te gaan voeren. --Zo is er Maandag een staking uitgebroken onder de spoelsters, scheersters en rijgsters van de fü·ma E. ter Kuile te Enschede. Uit het verschijnen van de bedrijfseconoom op deze afdeling werd door de arbeidsters c1e conclusie getrokken, dat er een nieuw tarief zou worden samengesteld, claL, zoals een manifest zegt, .,een loonsverlaging zou betekenen van t a tot 

! 10".De E.V.C. heeft zich direct acht.er<le staking geplaatst en op de eeu;te stakersvergadering. die Dinsdag is gehouden, heeft men vooral verzwegen, dat ook de bedrijfseconoom van cle firma Ter Kuile handelt in opdracht 



Verbinding lt-6. 
Nr .l+Jl+-. 

28 Januari 1950. 

Onderwerp : Werkstaking bij de e.v. 
Ankersmits Katoenfabrieken. 

Betrouwbaarheid berichtgever : zeer betrouwbaar. 
Waardering bericht: zeer betrouwbaar� ·-

( ·3t Jk� WS-0

7�0.J 7' 

Op Woensdag, 2; Januari 19;0 legden 160 à 16; 

fabrieksarbeiders en -arbeidsters van het* 900 personen tellen

de personeel van de Katoenfabrieken Erven Ankersmit e.v. aan 

de La�ge Zandstraat nr. 6 te dezer stede, gedurende korte tijd 

het werk neer. Van een goed georganiseerde werkstaking was in 

deze echter geen sprake; sommigen staakten het werk gedurende 

een kwart&er, anderen veerden twintig minuten of een half uur 

niets uit, terwijl op enkele afdelingnin het geheel niet aan 

de staking werd deelgenomen. Het bedrijf werd niet stilgelegd. 

De staking was opgezet en werd uitgevoerd door leden van de 

E.v.c. De aanleiding daartoe is een geschil met de directie

over de 5%-loonsverhoting. De direetie zal een ohderzoek in

stellen,welke eategorieln veer deze loonsverhoging in aanmer

king zullen komen. 

Het 1s niet onmogélijk dat de bij de E.v.c. aangesloten per

soneelsleden op Maandag, 30 Januari a.s. wederom tot actie 

zullen overgaan. 

Wanordelijkheden deden zich tot dusver niet voor. 

Einde. 

' . 
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Gedeeltelijk verslag van de op 24 Januari 1949 te 10.00 
uur geh9uden openbare vergadering in de kleine zaal van 
het gebouw "Frascati", alhier, welke was belegd voor het 
persone�l van het schoonmaakbedrijf N.V. CEMBTO, kantoor
houdende Zwanenburgerstraat 37-39 te Amsterdam. 

Deze vergadering was aangekondigd in het dagblad "De Waar
heid" van Zaterdag 22 Januari 1949. 
Aa;ánwezig waren ongeveer 3 à 400 vrouwen en ongeveer 5 man
nen. De capaciteit van de zaal bedraagt ongeveer 300 zit
plaatsen, èodat de zaal propvol was. Onder de aanwezigen 
bevonden zich ook een aantal staken�de werkster.s van de 
gemeente. 

Om ongeveer 10.25 uur opende een onbekend gebleven spre-
ker de vergadering. 
Hij deelde mede, dat hij_ Zaterdagmiddag met een- deputat-ie 
van 4 vrouwen een ondl'erhoud had gehad met de directie van 
de CEMSTO en dat de eis was gesteld, dat de ·vrouwén een 
uurloon van f.0.86 moesten hebben en dat zij anders het 
werk zouden neerleggen •. 
De directie had zich ook hier verscholen achter het0Col
lege van Rijksb'emiddelaars. Daar neemt het personeel ech
ter geen genoegen mee. Het heeft niets met dat College 
te maken, alleen met de cmvISTO� Dit afschuif-systeem ken
nen wij. 
De CEMSTOmaakt grot.e winsten, zodat de eis van f .0.86 
per uur volkomen gerechtvaardigd is. 
Millioenen worden er uitgegeven voor een koloniale oorlog. 
Maar' een rechtvaardig loon voor de werlan!'ouwen kan er 
niet af. 
Wij zullen nu de strijd aanbinden en volhouden tot het 
bittere einde, al moet alles komen stil te leggen. 
Nu was tovh wel duidelijk gebl�ken door de overweldigende 
opkomst, dat de vrouwen "bewust 1

1waren, zelfs 1''bewuster" 
il. de mannen. Die konden aan de vrouwen een voorbeeld 
nemen. 
Hij deelde nog mede, dat de. CEMSTO getracht had enkele 
vrouwen te bewegen aan het werk te blijven. Zij zouden 
met zijn drieén moeten werken en dan het loon ontvangen 
van ;[O vrouwen. Maar dat :hemen we niet, Daar gaan wij niet 
op in. (Geloei). 

Nadat er over en weer nog wat geschreeulW.was, waaruit men 
geen wijs kon worden, deelde een afgevaardigde van het 
schoonmaakbedrijf en glazenwasserij ''Heineken", alhier, 
mede, dat hij f.100.-. namens het personeel overdroeg m 
voor d·e stakenae werksters van de 'CEMSTO. 

De voorzitter deelde hierop mede, dat nu zou worden over-
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gegaan tot het samenstellen van een stakingscomité. En 
daar dit een aangelegenheid was, die uitsluitend de vrou
wen van de CEMSTO aanging, verzocht hij de aanwezige man
nen de vergadering te verlaten. 

Nadere gegevens omtrent genomen besluiten konden tot nu 
toe nog niet worden verkregen. 

voor de aanvang van de vergçidering a·eed zich nog een klein 
incident voor. 
Een p�iculiere werkster, in dienst van de directie van 
het gebouw "Frascati" .werd aangezien voor een "maf'fer". 
Men was n�l. de mening toegedaan, dat het onderhoud van 
dit gebouw was opgedragen aan de CEMSTO. Men wilde haar 
daarom in het water van de Oude Zijds :ln,B&ez· Voorburgwal 
gooien. Nadat zij uitdrukkelijk had ver.klaard niet voor 
de CEMSTO te werken maar in particuliere dienst te zijn 
en geen enkele reden·haa om te staken (zij geniet een 
loon van f.1.-. pe:r\Uur), liet men haar·ongemoeic!,.-Einde. 

N. 3.
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Nr. 321-D-4-' 49. 
Betr.Vergadering schoonmaaksters. 

26 JAN. \049 

r 

! \ -S-'-f I g / 

Op Vrijdag,21 Januari 1949,te 14 uur,werd in het gebouw 
"De Leeuw", Val.k:enburgers traat,.Amsterdam, een vergadering 
gehouden belegd door de afdeling Amsterdam Chevofa der 
E.v.c.en bestemd voor de werksters van he� schoonmaakbe
drijf "Cemsto".De vergadering was door een advertentie in 
"De Waarheid 11 aangekondigd.Aanwezig waren omstreeks 1QQ_ 
personen,voor het grootste gedeelte vrouwen.Behalve perso
neel van "Oenisto.11 was ook personeel aanwezig van de N.V. 
Schoonmaakbedrijf W.H.SPimEL;HEINEKEN'S .Amsterdamse gla
zenwasserij en een aantal stakende schoonmaaksters der 
g�me.J:}n.t�------1Un.sxerdam. 

Een aantal sprekers en spreeksters,waarvan de namen niet 
genoemd werden,voerden het woord. 
Allen betuigden hun instemming met de staking van de 
schoonmaaksters der gemeente en brachten diverse grieven 
uit het eigen bedrijf n.aar voren. 

Na veel heen en weer gepraat vatte de voorzitster van het 
stakingseomit� der gemeentelijke schoonmaaksters het ge
sprokene samen en spporde de aanwezige staaksters aan de 
strijd voort te zetten.11Bàter twee weken kreperen als je 
hele leven. " 
Het personeel van de particuliere schoonmaakbedrijven 
raadde spreekster aan om personeel vergaderingen te houden , 
een stakingsleiding te kiezen en het werk neer te leggen 
om dan samen met het personeel der gemeente de strijd 
voort te zetten tot de overwinning was behaald en de 
gestelde eisen waren ingewilligd. 

Te omstreeks 16.30 uur ging de vergadering uiteen • 

Aan het vorenstaande kan nog worden tÓegevoegd,dat het 
personeel van ncemsto" op Maandag,24 Januari 1949,het 
werk heeft neergelegd. 

��---�---�---------------------------:::�-�------
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onuer\terp: verGaderil1G van cemstm,er;csters . 
.. iat..un ontvangst berict1t: 10 ·ebr J_<01ri 194') 
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�eveus bericht �ezondea aan: I,D, ttmsterdam 

.edewer.-:eude iLE'te11ties. ---

ondernomen actie:---

16 .. /ebruari 1949. 

18 FEa 1949 

:Door middel v:>n een advertentie in het dagblad 11 .De 'JaPr
heid" van '3 ,'ebruari 1949, heeft het bestuur van de J. V .0., 
,A.fdelin5 11 C,1evofa' de Cer1sto111erkst1-,rs 01x;eroeper.1 voor een 
o_penba1·e r ijcenkomst op loensda.g 9 ,.'ebru.ari 1949 te 14. (Je 
u . ..Lr in de zaal 11 • .,artinus 11 , :.uyedselstrBat 98 te 's-Gravenh"'
ge.

voor deze vergadering bestond weinie belangstellinP,. 
rn totaal.waren 9 vromven en 1 ::aen aanrezi;, onder wie twee 
stalrende v:couwen uit A 1c:te-·dr;,m. V?n àe 500 te dezer � -tede 
wer�zaam zijnde ce�st�wAr:eters waren 6 ter vergadering aan
wezi,;. i)e beide uit 1 1sterdam k:omende vrou.wen deden ·enK,.,le 
nededelin"en omtrent het verloop Vl'lll c e stakin5 aldaa1·. ,.je
sloteu werd de directie van ue �to �1 eon 01derhou.d te vrP
gen, teneinde te komen tot loonsverho�inG. Je directie daar
e "tei:;en aen.::t niet aan loonsve1'hoging. Pt LHlI'loon der verl;:
sters bedraal·t 62 cent. In .... 1.1sterfü:im wil .J.en dit bedre1g ver
hogen met 24 ce Lt ner u.1;u,. 1...0'- r 1 zou. _de directie het loon 
van de werkst rs willen verl10gen, Oè!n nog zou dit niAt mot·e
li ·;: zijL1, daar men in conflict zou. komen net de _ ijtrnbemid
de laar. ( "'inde) 

' 
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GEHEIM . 

Betreft, 

Kort overzicht staking II Cemsto 11 • 

Met betrekking tot bovenvermeld onderwerp wordt dezer
zijds het volgende bericht: 

Aangemoedigd door het Amsterdamse voorbeeld werd in 
het begin van deze maand door de E.v.c. onder het circa 
600 vrouwen tellende schoonmaakpersoneel van de ° Cemsto 11, 

gevestigd Aelbrechtskade 81a te Rotterdam, actie gevoerd 
om te komen tot een algemene staking. 

Op de op Donderdag, 10 Februari 1949 daartoe bijeenge
roepen vergaderin_g, welke door circa 20 vrouwen bezocht werd, 
werden door de Amsterdamse staaksters van DiJk en Miedema 
de redenen toegelicht, welke tot de staking 1n Amsterdam 
aanleiding hadden ge geven. 

De landelijke voorzitter van de "CheVoFa", aanges lo
ten bij de E.v.c., van 7festen, maakte vervolgens de eisen 
bekend, welke ter inwilliging aan de directie van de 11 Cemsto 11 

zouden worden voorgelegd en welke nagenoei geheel overeen 
k,.amen met de Amsterdamse eisen, n.l. 

le! Een u�lg_op VAn 86 cent; 
2e: Een grotere personeelsbezetting; 
3e: Afschaffing van tijdbriefjes; 
4e: BetaJ.ing van tramgeld; en i

5e: Opvoering van het loon, ook voor beginnend personeel. 
Uit de vergadering werd een viertal namen van vrouwen 

naar voren gebracht, welke zich op Vrijdag, 11 Februari 
naar de directie van de 11 CemstoH zouden begeven, teneinde 
aldaar hun eisen kenbaar te maken. 
Deze namen luiden: 
Baars, '.Vilhelmina Francisca, geboren 28-10-1915 te Rotterdam, 
echtgenote van Schmidt, Hendrik, geboren 22-5-1900 te Zut
phen, wonende te Rotterdam, Beukelaarsstraat 41a; 
Kraai,jenbrink, Maria, geboren 10-10-1917 te Hellevoetsluis, 

6_«..
echtgenote van Baars, Adrianus, geboren 18-8-1913 te Rotter-

ff 1 dam, wonende te Rotterdam, Beukelaarsstraat 41a; 
'./"' )Dolman, Cornelia Johanna, geboren 31-1-1930 te Rotterdam, 

wonende te Rotterdam, Schans 61a; en: 
IHekelaar, Geertje, geboren 14-5-190? te Amsterdam, ,.,onende 
te Rotte rdam, Brielselaa.n 290a. 

Toen deze eisen op Vrijdag, 11 Februari door de 11Cem
s to 0 van de hand ge-wezen werden, besloot men op Zondag, 13 
Februari in het Doofstommen-Instituut aan de .A):nmanstraat te 
Rotterdam. deze aangelegenheid nogmaals onder de o-gen te zien, 
terwijl de "Oemsto" reeds bij voorbaat verantwoordelijk ge
steld werd voor. de gevolgen. 

Deze bijeenkomst op Zondag leid de evenmin tot bepaalde 
resulta,ten als de voorafgaande. Het aantal bezoeksters (aan 
de bezoekers werd bij aanvang verzocht de zaal te verlaten) 
bedroeg circa 60. Door Baars, :l.F ., , voornoemd, werd verslag 
uitgebracht ov èr de door hen gevoerde bespreking met de 
"Cemsto 11-directie, waarna men overeenkwam op Maandag, 14 Fe-

- bruari -
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bruari nogmaals een poging te doen om met de directie tot 
een vergelijk te komen. 

Daar de directie dit onderhoud echter niet toestond, 
wergen bovengenoemde vier vrouwen verkozen in de stakings
leiding van de 11 Cemsto 11 , terwijl voorts daarin zitting 
zouden krijgen: 

�/\,Kagchelland, Margaretha, geboren 15-2-1930 te Rotterdam, 
�, wonende te Rotterdam, Moerkerkestraat 93b, en: 
C/�IDolman, Cor nel ia, geboren 20-3-1910 te Rotterdam, wonende 
� te Rotterdam, Oranje Nassaustraat 5b. 

De staking werd Dinsdag, 15 Februari 1949 een feit, 
toen 's-morgens 47 vrouwen niet op het werk verschenen. 
Hëeronder bevond zich een aantal vrouwen, dat geintimi
deerd was door dreigementen van de zijde van op de voor
grond tredende staakster� Een bepaald succes leverde de 
actie niet op. Er werd op zeer kleine schaal gepost, uit
voering van be paalde dreigementen bleef achterwege, terwijl 
het aantal staaksters kennelijk te klein bleek om tot be
paalde rpsultaten te kunnen komen. 

Ol) Oiawägg.,, ;�2 Februari werd nogmaals een schaars be
zochte vergadering belegd, gedurende welke besloten werd 
de werkzaamheden weer te hervatten. 

Op Vloensdag, 23 Februari kon de staking dan ook als 
totaal verlopen worden beschouwd. --- Einde • 

.Aans C.V.D. 

i�,1 

� 
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Verbinding: No.12 Jo. ;...� 
Doss.2,/73 

3 .t�ugus Lus 1949. 

vnde.cwerp: Staking beZoJ:gers 11N. V. Ge.1..Llu.s Gree1·ae ..l:'e.1.:s 11 

Dai..um on�vangs1, bericnt: 2 August..us 1949 
Be-i;rouwbaarheid bericrngever: be 11rouwbaar 
Waarder J.ng beric.ü.'i,: be t..rouwbaar 
�evens bericni gezonden aan:-1.D. Amst..erdam en Ro�i..erdam • 
.LJ.ectewer 1eende ins tani,ies: ---
vncte.r:nomen actie:---

/ 1-:- 3 1949. 

\ ÄfL/ b7zos

up 2 Augus ... us 1949 o.ca.k unde.L· de bezorgers (17 man) 
van De Geïllustreerde Pers N. v., gevesti�d · 7lagens i..raa � l.vb 
te 's-Gravenhage een sta.KJ.ng U.J.11. 

De li-e!l.Llusi..reerae Pe..1.·s.w.v., waa1:van he,.; Huordkantoor 
geves"Gigd .is N • .::..!tolk 31 i..e A.ms i..ei.·dam, gee:t i.. o.m. ui II de 
weekb.Laden "Margrie"G 11 en "De Week i.n Bee.Ld. 11 • 

ln ve.L·sch.Ll.1.end.e s 11eden zijn b.1.j.iran-c;oren geves Gigd. 

U 
vanwege het biJkani;oor Wagens 1,raa i.. lvo worcten ci.cca 

:,.uOO exemplaren per week verspreid. De oezorge:r·s onL..van
en van ieder blad, cta1; zij ve.c.Kopen 4 cent.J Daar het aan

tal abonné 's dour iedere bezorge.L· t.e bev1e.r·ken zeer ui teen
loo_p li - soIIllllitsen werken één aag pe:i: wee.K:, i..erwiJl weer an-
de1·en zes dagen werken - varieeri; he-c; weekloon van :f. b .-

-c;o-c; I.bu.-- per week. 
De oezorge1·s e.1.sen i..hans 7 cen"11 van .i.ede.:i:· exemplaar, 

da� ZJ.J afleveren. De direc�ie wensi.. onde.r: geen enkele vour
waarde deze eis in i;e wil.LJ.�en. 

l 

De leiding van d.e s11a.K1ng berusi.. OiJ de oezorger: 
1 Johannes Pe�rus BEHSERIK� geboren -c;e 's-�ravenhage lo

�nuari lö:Jö, wonende Jan St;eens i..raa � 12::, f:e 's-u-ravenhag,0 
.Jl>i j Uw diens i; bekend) {re wiens huize op 2:'7 Juli l:14� een 
r�ergadering zou zijn btlegd, op welKe bijeen..K.omst een 

E.v.C.-�eide.L· (naam onbekend) zou heboen gesproken en Ii
nancHne s 1ieun zou hebben i..oegezegd.

De s take.c·s zouden vowr.uemens ZiJn zich naar Ams tierdam 
en .Hot �e.L·dam lie betseven teneinde hun collega I s aldaaI· �e 
bewegen eveneens in s�aking te gaan. 

Nog werd vernomen, da� van ffi.v.u.-zijae ge�racht zal 
worden de bezorgers van andere dag- en wee.K:bladen in de 
s-c; king �e bei..rekke� (einde)

1
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4 .August.US 194�. 

uncterwerp: S tïak.Lng bezorgers 11 :U. V. G-e.!U.lus �i·eercte .PeJ:s 11• \ l...#

Dat.Wil o�tvangst berichtï: 3 AugusGus 1949 

1 Volg,---Be t.rouw baar heid bericn vgeve.c·: be vi·ouwbaar 
i/aar·ctering oer:i.chL: be1irouwbaa.r 

6 AUG.19-49 :i:evens oerich11 gezonden aan: i.D. !\msLe.L·dam 
l.'iledewerKende inslïanc;ies:---

{Ä 6JNfuudernomen actie:---

-

• 

Be LreIIende de s tiaking der oezorgers van de "M. V. G-eil
lus Lreerde .!:'ers 11, Wagens ... .r.·aa l. .Lü6 ï.e 's-Gravenhage, 1\.an nog 
heï. volgende word.en medegedee.Ld: 

Op 2 Av_gus Ht.S 1�41J ve.r.·voegaen zich enige s vakers 
(namen onbe.ir.end) b.Lj de Direct.Le en svelden vo0r ne"ï. werK 
�e hei·va t. ten. ZiJ gaven hun oorsprorucelijke eJ.s pri ja onder 
voorbehoud, da L ae bezorge:r:·s, d:i.e mear dan lUOO exempla:r:·en 
verspreiden Ï.�v.-- en ZJ.J ctJ.e m.Lnder dan .LvOO exemplaren 
verspreiden I., .-- ex 1..ra vergoeding pe1· week/on i,Vangen. 

De Directie zegde tïoe de n.Leuwe e.Ls J.n overweging ï.e 
zullen nemen up voorwaa.ca.e, a.a1; cte s vaKers vour lopig nor
maal hl,ID werh.Zaamheden zouden aanvangen, waarmede laaLsGge
noemden accoD�d gingen. 

1na..1.en op o Augus·c;us 1949 de nieuwe a.our nen ges"telde
e1.s n.Le-ti wordL J.ngew.1.l.Liga, zu.l.Len ZJ.J wederom in s i;aking
�aan. 

Naar we.cd ve.rnb.men J.S de DJ.ree �ie n.Le" voornemens de 
nieuw ges lie.Lde eJ..S .tn "Le vn.L.ligen, doch Z.J.J za.L 11rach�en 
17 nJ.euwe bezorge.r.·s 11e v .Lncten, a.ie bereid ZJ.jn op de oude 

?

o,waarden , e gaan werken. (einde)
/"



Betreft: 
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Wilde staking 
bij Zwitsersche Wasserij. • '(v-il X !) JAN. 1950 " 1 

� '7 Ar J 7 N T :l ) 
Op 23 Januari 1950 te omstreeks 13.00 uur brak een 

wilde staking uit bij de Zwitsersche Wasserij te Rijswijk(ZH), 
Geestbrugkade 34-37.

Van de ongeveer 400 aldaar werkzame personen werd door 
door 71 personen het werk neergelegd, nl. 24 mannelijke arbei
ders en 47 vrouwelijke arbeiders. 

De staking ging uit van een zgn. actie-comité, waar-
van de leiders zijn genaamd: - · � 

, ,,, 1 Je,n van den ESSCHERT, geboren 26-12-1919 te Ams·cerdam, 
f wonende te 's-Gravenhage, Ravensteinstraat 194 en 
\.. ,,,-1 Hendrik Teunis de VOS, geboren te 1 s-Gravenha.ge, 14-9-'25, 

wonende te 1 s-Gravenhage, van Dijckstraat 93.
Voor zover bekend werd de staking uitgelokt door leden 

van de E
_, 

V ..Q.,._ - -
-.--- · In verband met deze staking is nog des avonds van 23

Januari 1950 te 's-Gravenhage en te Rotterdam een vergadering 
belegd, welke door middel van pamfletten bekend gemaakt was. 

Op deze vergaderingen is gebleken, dat de Vakbonden, 
waaronder de ��v.c., de stakers niet geldelijk zullen steunen. 
De E.V.C. heeft door het laten crrculeren van steunlijsten op

morele wijze steun verleend. 
Vorengenoemd actie-comit� vroeg op 23 Januári 1950 een 

onderhoud a.an met de Directie in verband met de loonregeling. 
Dit onderhoud werd door de Directie geweigerd, aangezien over 
de loo�aangelegenheden reeds met de Vakbonden wordt onderhan
deld. Het comit� drong echter op een onderhoud aan en weigerde, 
met het stakende personeel, het wachtlokaàl te verlaten. Op 
verzoek van de Directie zijn de sta.kers door de politie verwij
derd. 

Naar de Directie mededeelde ligt de oorza.ak van deze 
wilde staking in ontevredenheid ov_e..r dLIJ.i.t_b�_t..al.�ng van <ie_ zgn. 
J__c:e]resgulden. Een gedeelte van het personeel nl. krijgt deze 
gulden wel, terwijl een ander.gedeelte, waarvan het loon reeds 
ligt boven het vastgestelde maximumloon voor die categorie van 
werknemers, deze Joekesgulden niet krijgt. 

Wat betreft de vrouwelijke arbeiders, staakte in 
hoofdzaak jong personeel, dat aanspraak maakte op de 5 % loons-
verhoging. ts,-,---.?' In de morgen van 24 Januari 1950 zijn 6 van de 47 in 
staking gegane vrouwen weer aan het werk gegaan, zodat het 
totaal aantal stakers momenteel 65 bedraa�t. 

Het bedrijf lijdt door deze wilde staking geen noe
menswaardige scha.de. 

Tot op heden hebben zich geen incidenten voorgedaan. 
De aandacht van de politie blijft op deze aangelegenhe 

gevestigd. 

/�jk(ZH), 

/ 

24 Januari 1950.



BETRM'T: Staking Zwitserse i.j asserijinrichting II. 

·21 AN, 19SO

TOESTAND OP 26 JANUiffiI 1950: 
A-... 7()1 b s-1

Het aantal stakers is teruggelopen tot 62. Bij de aan
vang en het einde van de werktijd wordt op straat bjj de 

uitgang van de fabriek door een paar communisten gecol-

�rteerd ;net "De T.i�arheig!1
• -

--
- -

Als regel bevinden zich bü de uitgang van de fabriek 

een 15-�al stakers. Incidenten hebben zich 

f-6 Januari 1950.-
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Door de Directie van de Zwitserse 1;asserijin

richting wordt de staking als geëindigd beschouv11d. 

55 Leden van het personeel, die uit eigen beweging 

in staking waren gegaan, zijn verleden week ontslagen. 

Van communistische zijde Hordt er af en toe nog 

\fel geµost bjj de fabriek en wordt getracht personeel 

over te halen in s�aking te gaan, doch zonder succes. 

Ook bij de filialen van de Zwitserse �iasserij 

110rdt door commwlisten gepost en trachten zij de mensen 

die hun vmsgoed ko,nen brengen over te halen dit naar 

een andere wasserij te brengen. 

i1et geheel heeft een rustig verloop gehad.-

2! Februari 1950.-
/ 

/ 
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