
er&lag van de openbare Vergadering, gehouden door de E.V.C., af'deeling 
Metaal, in het caf'e "De Griffioen" te IJmuiden.Oost, gemeente Velsen, op 
12 April 1947. 

Aanwezig: Ongeveer 100 personen. 

Sprekers:}{ le. 

'f.2e. 

Cornelis Schlringa, geb
.

O Juni 1910 te Velsen, betonwerker, 
wonende Meidoornstraat rd,IJmuiden-Oost, g �e Velaen

rMeyers, lid van het hoo estuur der E-.V-..G-.- Volgno. 

• 

1 BURC:4U C 
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De vergaderClilg werd geopend door de voorzitter C. 

Scheringa, die mededeelde, dat deze vergadering was belegd 
om de arbeiders van de afdeeling Metaal gelegenheid te geven 
klachten en grieven naar voren te brengen op het terrein der 
vakbeweging en die niet door de kern opgelost konden worden. 
De klachten zullen met die welke elders op andere vergade
ringen geuit worden, worden verzameld en door het bestuub 
worden besproken. 

Hierna werd aan de arbeiders gelegenheid gegeven 
vragen te stellen en klachten zoowel als wenschen naar voren 
te brengen. O.a. werd de vraag gesteld, of de E.v.c. iets te 

} maken had met het blad "De Hoogovenarbeider". Op deze laatste 
vraag werd door Scheringa geantwoord, dat dit blad een uit
gave is van de C.P.N. "De Waarheid", waarmede-aldus zijn me
dedeeling-de E.v.c. niets te maken heeft. 

Voorts beantwoordde Scheringa vragen omtrent loonen 
en andere zaken van sociale strekking, waarna hij het woord 
gaf aam Meyers, Hoofdbestuurslid van de E.v.c. 

Meyers besprak daarop de loonregeling in het alge
meen in de metaalindustrie. Deelde voorts mede, dat de gren
zen van het · .. loonpeil door de regeering waren vastgesteld en 
het overschrijden daarvan inbreuk zou maken op de regeerings
politiek. De E.v.c. deinst daarvoor-aldus spreker-niet terug. 
De E.V.C. streeft naar vaststelling der pr.ijzen en verhooging 
van den loonstandaard, dus verbreking van het loonstopfront. 
Minister Beel zou reeds, volgens spreker, de wenschelijkheid 
hebben geuit een bespreking met de E.V.C. omtrent den nood 
der geheele Nederlandsche arbeidersklasse te willen voeren. 

Tenslotte wekte spreker, de hoogovensarbeiders op 
mee te marcheeren in de actie om loonsverhooging. 

Op deze uiteenzetting werd nog uitvoerig van ge
dachte gewisseld, waarna de vergadering door Scheringa werd 
gesloten. 
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,r � ''\,.,...._ .t: •·, ',' ,_, ,,.,. � .... • 1 r'c" 4 : 

/Naar ai3nle'id,ing van het, gemelde i.n u.,.";terzijde ,vermeld 
,. ,· _.. .. schriij:vcn bétreffep.dec het plad _1'de l{ocrgovena.rbeiderl1 . moge ik U ·. verzoektn mi:j 'te ·v,illen _doen berichten of genoemd blad bepchouwd

� ;moet Wördcn'als,eé� C.cP.N.-bedr:Ljfskernblad. Ïndien dit het geval 
·modht zijn moge'ik ·u:verzoek-0n,�ij daaromtrent zoo volladig·m9g�

lijk te_tdl:l.�n doen inl.i;c1i.te}'.l_, in b.oi; byzonder be:tref�ende de
. namen, p�rsonalia en politieke orii!bteering- van dë leden der 

r-� 1. 

• �edaoti�, de �o:pla.;ge van .het -blacl enz. . , · ,· 
.· .,..· . , · Tevens zal.,ik gaarn,e worden ing�-lictiiï omtr.ent, de ever.1.-

. ·· -\ .- tueele ·c.1?.N.--:oedrijf�kern van de ilqogo'irehs, d,e namen en perso-
nalia der �oden, 7de a,ctie · -d.ie van de kern 'Ui tgrui.t enz. ·. 

,., · · Indien •'het mogelijk is, ontvang ik ganrn.e� ,ran de .ree da 
,yersche'nel} en nog te verschijnen .nUllllJ1era veh·. ttde Hoogc:>v:enarbe'ider11 

een. exen,.pla.ar. · · ,. · ", · , . ·. ' · · -
14.et het res-µl tai:·t'·ve.n h�t onder3oek :verzqek ik U �j 

in kenuio te doen stellen.. .� •, · . ," � .. . ( " 
J. � 

0011.1 

. '• 
. . 
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In het VDlksdagblad 1De r·aarbeid 11- editie voor 
de staa Groningen- van 1.oensdag 21 Mei 1947, komt een 
persbericht voor van de volgenàe inhoud : 

rtQïTT3VR E1ifH8ID LN·iGS HEr1 'DTSCHûTBliJilllEP. Z.ULLE�
DE RELLPT�rUIBRS STll:ËN 

Het is zeer waarschijnlijk, dat de _ê.!'beiders oç 
de Groninger scheepswerven, vooral die langs het "t-j_nscho 
terè'ien, aan net eind van de week een korte pr oteststa
king zullen houden. Op deze wijze willen zij hun misnoe
gen tonen over de .huidige looncontracten, die zij ver
anderd willen zien. De arbeiders hebben aan het college 
van �ijksbemiddelaars een viertal eisen voorgelegd. 
1. 10 pct. loonsverhoging •
2. Bij ziekte uitkering over de eerste 3 dagen.
3. 50 pct vacantietoeslag.
4. Productieverhoging, waarbij de produciteverhoging
ten bate van de arbeider komt. 11 

Bij een terstond ingesteld onderzoek on de 
scheepswerven langs het rinschoterdien is gebleken, dat 
door de Directie van dettScheepsbouw Unie N.V." ,-in.scbo
terdien 265, in de a.fgelonen week aan de a:i:beiders een 
loonsverhoging van 5 "9rocent is toegekend. On deze werf 
zijn ongeveer 50 arbeiders werkzaam. 

Naar aanleiding van deze loonsver�oging zijn 
enige arbeiders-werkzaam 0'9 de werf van S.VbS d Zn aldaar 
naar hun Directie gegaan om verhoging van loon te vragen. 
Deze Jirectie heeft aan de arbeiders medegedeeld dat zij 
wel genegen was om verhoging toe te kennen doch dat zulks 
niet mogelijk was zonder toestemming van den Rijksbemid
delaar. De arbeiders zijn daarna gewoon weer aan het werk 
gegaan. 

Van een voorne�en tot staken op een of meer 
scheepswerven aan bet 1:insc.hoterdien is niets bekend, 
noch bij de Directie noch bij de arbeiders. 

Een van de Directeuren was van mening dat het 
bier slechts een 1'rel 1' betrof van communistische zijde 
honende dat men daar in zou tra�ven. 

Mocht van een staking iets blijken dan zal ter
stond nader bericht worden ingezonden-
- - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - -

\
\ 

Groningen, 22 Mei 1947. 
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- Om�,rent de cioo2· de Hoogovenai·beiûei:s gestelde eis
,,:g. :,·: "-1/ 

van sverhogi.'.lg ea de bij niet-inwilliging, te verwachten 

/ _:.'3:'."1"" op dit bedrijf wordt het, volgende ;,er kennis gebracht:

Blijkens bekomei1 inlichtingen heel't de Bedrijfsunie 

voo:r· de Metaalnijverheid, bestaande uit de Algemeee Ned .... etaalbewer

kersbond , Nect<•ath.Metaalbewerl!:ersbond en de Chr. Metaalbewerkers

bond alhierdoor middel -van pamfletten aan de arbeiders medegedeeld, 

dat hun belangen inzake voornoemde eis met grote ernst worden behan

deld, terwijl zij voorts de arbeide�s opriep)Mfde beslissing van het 

College van Rijksbemiddelaars af te wachten, Bedoelde Bedrijfsunie 

verwerpt in dit geval staKing als middel ter bevordering der inwilli

ging van de gestelde eis. 

In verband met de activiteit der E.V.C. alhier kan 

worden medegedeeld, dat deze in de afgelopen week heelt vergaderd en 

daarbij de bestuurslèàen der andere Bonden heeft uitgenodigd, waaraan 

door deze geen gevolg is gegeven. 

Op bedoelde vergadering der E.V,C,, welke te Bever

wijle we.cd gehouden is o.m. besloten de andere vakorganisaties tot 

omstreeks Vrijdag 50 Mei 1947 de gelegenheid te ge,en de hellingen 

van de arbeiders te behai.•t,igen, waarna , ingeval geen gunstig resul

taat zou zijn geboekt, _;ie, deze actie door de E,V,C.�zal worden over

genomen, Het bestum.· der E,V,C,, bij monde van de voorzitter Wallet 

wonende te Beverwijk, stelt zich achter de eventue�e stakers. 

De aanleiding van eis van 15% loonsverhoging en de 

daaruit voortspruitende onrust onder genoemde arbeiders heeft zich 

gevormd onder de arbeiders van een der me�st vitale onderdelen van 

het bedrijf, nl. de afdeling Hoogovens. Bij een eventuele staking zal 

de gasvoorziening in gevaar worden gebracht., 
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In verband hiermede heeft de Directie van het 

Hoogovenbed�ijf een vertrouwelijk beroep gedaan op de ambtenaren van 

genoemd bedrijf om, in geval van staking de werkzaamheden voor de 
ü' 

gasvoorziening noodzakelijk I te willen overneme!!. Deze toezegging ·1s- -·

ianiddels gedaan. 
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InlichtinBendienst. 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

Lr .. A/.�Nr 542 1 47 • 

Bij/e,gen: 

Bericht op schriïven No 

van ....................................................... . 

Onderwerp: C , P , ,.� •

• 

UTRECHT, den 

ZEER GEI-IBIM. 
--------.. , ____ ..,. ______ _ 

28 Mei 

Volgno. 

l ,9 47. 
;JO MEI 1947

j ACD/1&

Naar van welingelichte zijde werd vernomen, bestaat
er bij het districtsbestuur van de Commgnisti�che �artij 
Nederland te Utrecht het voornerneii om met behulp van de 
E.V.C. een staking te bewerken onder het personeel van 
de Staalfabriek v/h J.M. de Muinck-K�izer te Utrecht-Zui
len en van de Chemische fabriek der N.V. P.Smits enZn. 
aan de Hoogelandente Utrecht (De z.g. 'been• zwart fabriek). 

Het tijdstip waarop de staking zal u..itbreken is niet 
bekend, noch de motieven die tot stillegging der bedrijven 
aanleiding geven. 

Het voornemen zou bestaan om de staking in Utrecht 
te doen samenvallen met een algemene staking door landar
beiders,welke in de maand Au$u�tu� zou moeten plaats vin
den en waarover reeds werd gerapporteerd bij schrijven A/1-
no. 498, dd. 19-5-1947 van den I.D.Utrecht. 

De wnd. Hoofd-Commissar· van Politie, 

(R. n.v.Eijk). 

Aon 
de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
' s-G R A V E N H A G B 
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Na een twee-tal inleidende artikelen in "De 
i.aarheid 11 -editie voor de stad ;roningen- van 21-
en 29 Mei 1947, over ontevredenheid onder de arbei
ders on de schee�swerven langs het ;inschoterdieo 
te Groningen, verscheen in de morgen van Maandag 2 
Juni 1947 te half acht de E.V.C.-bestuurder J.A. 

AOLM.AN op de scheeoswerf van J. Vos aan het' insc.bo
terdiep te Groningen, die de rlrbeiders mededeelde 
dat er dien namiddag_ eeg_ één-uur' s proteststaking 
op alle sc.hee,;,swerven langs het ,-inschoterdie-p zou 
ulaats hebben. Kolman werd op de werf tev�oord ge
staan door twee bestuursleden van het N.V.V. die 
zich tegen deze staking verklaarden en Kolman lieten 
weten dat ze met zijn "-praatjes" niets temaken had
den. :rcolman heeft zich daarna terstond van de werf 
ver dd. j derd. 

Naast de werf van J.Vos bevinden zich aan het 
'inschoterdiep binnen de gemeente Groningen nog 
drie scheepswerven, namelijk van de scheepsbouw Unie 
N.V. , de werf "Gideon" en de N.V. Noord Nederland
se.

Bij onderzoek is gebleken dat de E.V.C.-be
stuurder Kolman op deze werven niet geweest/om de 
staking aan te kondigen of de arbeiders daartoe aan 
te zetten. Op alle genoemde werven is normaal door
gewerkt, tmwij i ook op de scheepBwerf van Vos van 
een proteststaking niets is gekomen. -

Door één van de Directeuren van een werf 
werd nog vertrouwelijk medegedeeld, dat er in de 
toekomst rekening mee moet worden gehouden, dat er 
op de werven moeilijkheden kunnen komen aangaande' 
een loongescbil, waa:ebij 00k de Rijksbemiddelaar be.:. .... 
trokken zal zijn. Op alle werven wordt namelijk ee�,. 
hoger loon aan de arbeiders uitbetaald dan door de 
Rijksbemiddelaar is toegestaan. Hiervocxr moet reeds 
een boete aan de Directie's zijn opgelegd, terwijl 
de Rijksbemiddelaar in een onderhoud met de Direc
tie's de eis gesteld moet hebben dat de lonen ver
laagd werden. Er zal nog een nader overleg met de 
Rijksbemiddelaar (Mr. Berger) plaats heboen. 

Groningen, 3 Juni 1947. 
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CENTR.-.. LE V1ILI G'.Hl:.IDSDIENST 
GEHE.Ld 

No ,B.16927. 

1 s-Gravenh�ge 13
Javaetraat 68
Tel:111539"

Dict:H Typ:MN 11 
On�erwerp,Proteststaking in de 
metaalnijverheid te Amsterdam. 

112778. 

Juni 1947 

Een groot aantal a.rbEiders, aangesloten bij de E.v.a.

en werkzaam in de :netaalnijverl1e:..d, te .t\.msterde.m heb
ben gevolg gegeven aan de 01roep van de Landelijke Be
drijfsgroep Metaal - Nijverheid dezer organisatie en 
zijn op Maandag 2 Juni 1947, te 15 uur in proteststa
king gegaan, Gebleken is echter dat ook een groot ge -
deelte van de leden van de E.v.c.,hebben do,orgewerkt. 
Door in andere vakverenigingen dan de E.v.c.georgani -
seerden is niet gestaakt 

Circa 800 etakers kwamen bijeen op het Mosveld te Am
sterdam. Daar werden zij to,egei::proken door een onbe -
kend gebleven persoon. Deze zette het doel van deze 
proteststaking uiteen. Vervolgens werd door hem ee� 
motie voorgelezen welke, met instemming van de aanwezi
ge etakers, zou worden toei�zonden aan z.E. de Ministér 
van Economische ZakEn en aan be:t Fersbureau, 
Deze motie bevatte de navolgEndç eisen: 

1 

2 

Verho0ing van de minimumlonen mEt 10% met een e
venredige verhoging van h€t :naximum, 
Vacantiet·oeslag van 50%, w�lk2 nog dit jaar 
moet worden v:rstrekt; 

3 VérhoogdE uitk�ring bij ZiEktE èD ong2va1 • 
Na het vogrlezen van deze moti<: ging,_n de aanw"zig€n 
uiteen. Op andere plaatsen in Amete:rdam is niet gede
monstreerd, In dè b0drijv\;n hebben fü, arbëidErs, diE 
doorwerkten, gE: 2n ovt'rl.::ts ·� va.n de et : ... �cs:rs ond0rvond0n" 
Op Dinsdag 3 Juni 1947 wr_;1< het werd. normaal he:rvat, 
verzonden aan, 
Z.E.de Miniet"Êr van Btnn:.:_1lands-: Za.k..::n 
z.E.de Minicter van J1�Et�.ci.e
Commissaris dE, r Koningin in dé Provifl.cie Noord ... Holla.nd
Hoofd G.S.III B
Hoofd S€ctie III, M,I.D.Ma=inestaf
Hoofdcommis�arie van Politie te Rotterdam
Hoofdcommisearis van ?olitieite Den Haag
Hoofdcommissaris van PolitiE te Utrecht
HoofdcommissariE van Folitie te Groning€n

- 2 .... 
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Van de grote bedrijven, waar werd gsstc.1:'.kt, kunnen 
worden genoemd: 

A• Amsterdamse Droogdok Mai:tschc.p:;:-ij 
Nederlc.�d:�e Dok en Sche!pE'bou.w fäo.rtschrtpi:ij 
Verschure· & Co's Schsepswerf E:n l\fi!:'.cbinefebriek 
Holl::-,ndse Dre.P.d-en Ko.belfr.bri:2Kén 
Gtbr.Stork & Co. 1 S M:1.chine:.fabriek N .• V. 
Kromhout Motorenfo.brid<: D,Goedkoop Jr.N,v, 

. . 
. 

N. V.Nederlr.ndse Vliegtuj_gfc.briEk Fokker •

In deze bedrijven legden iµ tot�el + 2600 m2n he� 
werk ne.sr. 

• .·, •Jl. • • • • 

Tevens werd gede2ltclijk gestc.:;.kt 9 door + 400 'Jl[',n 9 

bij enige .kleinere bedrijvEnJ t.�. 

�. N. V.Emaille-En Me:tP,c..lwo.renfcbriek Gelriq
N,V.Noordholl.7,ndse Asbestfe,briEk v/h J,de Boer & Co;

'
-

Handel in Scp!ot en Met�len y/h B.J.Nijkerk;
Fr,brieken vhn Spoorwegmo.teriHl N.V, v/h Orenstein & 
KOPJ?E 1; 
N,V.Eternit v/h le Nederl�,ndse li'::'.brick ve.n Asbeet
oement�plnten M�rtinit. 

• 
In 'tegenste:lling met EEn groot c.r.nt:,l ··.rbE:itlers, 
werkzc.r.m bij de ond-::r A g:no<:md.:: beodrijven, die niEt 
o.c..n de oproep .. tot protêè 7.'::'li-.king geî108r geven, wnrcn 
er ondEr de bij sub B WGY-k-':ëûdE -r.rbx:. �.û.é:T2 slechts GGn 
kl<:ine dertig, diE het v1-crk niet bélie:fdm neer te leg
gen, 

------- - --• • · •  � .  k·---•----

Typ :1iN 
Coll:dR 
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I.D. Velsen

No. G 48 

Onderwerp: 

Afz . .... .. fP. .. ,Vels.en ........................................ ............... Datum ........... ....... . .. . . . .. . 

Conflict Kon.Ned.Hoogovens 
en $taalfabriEk eb 

R a p p o r t 

In aansluiting op rapport G. 41/1947 d.d. 24 Mei 1947 wordt 
gemeld, dat op 4 Juni j.l. de termijn van het overleg af
liep. In verband met de beslissing, waarbij aan de personeel 
eisen slechts ten dele werd tegemoetgekomen, ontstond on
rust, welke er toe leidde dat de nachtploeg aan de Hoog
ovens in qe nacht van 4 op 5 Juni j.l. het werk staakte. 
Zelfs werd aan de Staalfabriek het "afsteken" van een oven 
eerst nog af te werken nagelaten, zodit ten einde grote 
schade te voorkomen, door de fabrieksleiding zelf verricht 
moest worden. Omtrent de voornaamste agi tater (Duin genaamd') 
worden nadere gegevens verzameld. 

De staking breidde zich uit over de afdelingen Hoog
ovens, Staalfabriek, Vervoer en Cokesovens, omvattende 
ruim 2000 personen. 

In de latere voormiddag werd een personeelsvergadering 
gehouden, waarbij de organisatiebesturen bemiddelend op
traden. Als gevolg daarvan werd het werk tegen de middag tij 
delijk weer hervat, in afwachting van een nadere beslissing 
van de Rijksbemiddelaar. Verwacht wordt, dat deze aan de 
eisen slechts ten dele zal tegemoet komen. Gelet op de stem
ming dient er ernstig rekening mede te worden gehouden, dat 

in de loop van de volgende week toch tot staking zal wor
den overgegaan. De Directie schat die kans op 80 %.
Mogelijk zal de gaslevering aan meerdere �emeenten hierdoor 
pezwaren onderviuden. 
Tengevolge van gebrek aan arbeidskrachten zijn tal van lie
den van ongunstige reputatie als arbeider in dienst. 

Velsen, 7 Juni 19�7

Op aanwijzing van B. 
Uitgetrokken door ....................................... JJV. ........................................ Afd./Sectie .... ACD ...................... Datum ... 2.4 . .,.,6"'47- ....... . 

A.L. 17249-'-'17 
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In aan � schrijven • 1/47 , JG -=-1\i � ,. �CDl,!J;tt .
d.d.11-6-47, doe ik U g sloten toekomen een circulaire 
van de Directie der K.N.H.S., alsmede een Manifest der 
arbeidersvertegenwoordiging der K.N.H.S. en nevenbedrij
ven welke beide op 11 Juni 1947 op het bedrijf aan de ar
beiders ter kennisneming zijn verspreid. 

Onder de op bedoeld manifest voorkomende 
namen der kernleden, worden ook, die van de E.V.C.-ver
tegenwoordiging aan getroffen. ( Zie manifest gemerkt E) 

De personal�a van vorenbedoelde personen, 
alsmede hun politieke orientering wordt nog nader gemeld. 

Voorts is op Vrijdag, 13 Juni 1947, door de 
Directie het volgende bij circulaire ter ken nis gebracht; 

"De in een deel van de pers tegen Zaterdag, 
(morgen) aangekondigde perso.nB.elsvergadering, te houden 
in Walserij "West", is noch door de kern, noch vanwege de 
organisaties bij ons aangevraagd. 

Het is trouwens volkomen ongebruikelijk, dat 
de organisaties op ons terrein een vergadering beleggen 
en wij zouden daarvoor onze teestemm.ing ook niet kunnen 
geven. 

Men houde er dus rekening mede, dat er morgen 
in Walserij 0Wes±:" geen vergadering plaats vindt." Tot zover 
de c ircul ai.re • 

De aldaar dienstdoende terreinpolitie heeft 
dienovereenkomstig opdracht geen der bestuursleden der 
E.V.C. op het terrein van genoemd bedrijf toe te laten.

Overigens ligt het, voorzover bekend, niet 
in het voornemen van de Bedrijfs-unie, zich op een verga
dering, waaraan de E.V.C. deelneemt, te doen vertegemwoor
digen. 

Tenslotte zij nog medegedeeld, dat de persoon, 
bedoeld in schrijven als boven vermeld,( betreffende het 
mededeling doen omtrent uitbetaling aan de arbeiders van 
Fl.25,- aan het communistische dagblad "De Waarheid'' ) is 
genaamd: Willem SWARTZ, geboren 12-12-15 te Amsterdam., van 
beroep beambte Hoogovens, wonende Eenhoornlaan 9 Beverwijk • 

Velsen, 13 Juni 1947. 



ARBEIDERSVERTEGENWOORDIGING 

K.N.H.S.EN NEVENBEDRIJVEN 

MOTIE 

De Vertegenwoordiging der Arbeiders, in vergadering bijeen 
op 9 Juni 1947 te 14U30 in het Statenhuis j Yelserweg No.12, Beverwijk, 
gehoord hebbende de ernst.ige woorden van haar voorzitter, besluit aan 
de Directie en aan de arbeiders, die zij vertegenwoordigen het volgende 
bekend te maken : 
le Voor het bereiken van het grote doel, sociale zekerheid voor alle 
- hand- en hoofdarbeiders, prefereert zij voor verdediging hiervan het

wapen van het 11Rech t11 boven dat van de "Macht 11• 

2e Zij verklaart bij dezen uitgesproken tegens·tandster te zijn van act.1,. ,, 
welke zonder overleg met de vakorganisaties worden gevoerd, omdat d�zc 
op den duur zullen blijken te zijn de dolkstoot in de ruggen der geor 
ganiseerde arbeidersklasse� 

3e Met begrip van haar verantwoordelijkheid voor de arbeiders, hunne ge 
�- zinnen en de gehele gemeenschap, zal zij trachten hiervan alle werken 

- den te overtuigen, mede omdat zij daardoor in haar streven naar mede
zeggenschap sterk geremd wordt, hetgeen tot schade van de arbeide.r·s
�al blijken te zijn &

4e Zij streeft naar menselijke verhoudingen in het bedrijf, tot welk doel 
zij wil komen door overleg met alle bedrijfsgenoten. 

� Als blijk van haar democratische opvattingen, zal zij telkens als dit 
nodig geacht wordt een personeelsvergadering uitschrijven en daarin dt 
grote zaken b espreken, welke a an de orde zijn, of door haar aan de orcl 
gesteld zullen worden o

6e Zij zal met spoed middels de uit ha&r midden gevormde commissie haar 
- volle medewerking verlenen voor het opbouwen van· een ethisch verantw�,· ,. .t 

tariefsysteem, als onderdeei van een aandeel in de bedrijfswinst.
7e Haar idealen zijn, naast de hierboven omschreven: 

a) eerlijk en openhartig overleg door en voor allen;
b) het bundelen der bindende factoren, waarnaast zij niet blind zal

zijn voor de scheidende factoren, welke volgens haar vaste overt 1

ging zullen kunnen worden overbrugd, indien allen eerlijk willen.
� Zij spreekt de verwachting uit, dat èn de arbeiders èn de leiding v.:�t• 
� - het bedrijf, met begrip hiervoor, a an haar de zo noodzakelijke mede

werking zullen willen geven, omdat wij alleen hierdoor kunnen groeitü 
naar de ideale werkgemeenschap, w elke wij ons als doel stellen, n o l. 
die der K.N.H.S.en Nevenbedrijven. 



A�J.PJlgBVERT�__G ENW OORDI GING 

K.NoH.S.EN NEVENBEDRIJVEN

Waarde Collega's, 

-'CC -

IJmuiden, 9 Juni 1947. 

Na de grote "personeelsvergadering, welke Donderdag j.l o

gehouden is in Walserij West, is ons door enkele arbeiders gevraagd, 
of wij wilden proberen de door de arbeiders geleden geldelijke schade 
alsnog vergoed te krijgen en of wij ons met deze vraag tot de Directie 
wilden wenden. 
Alvorens dit echter te doen moet een en ander nog eens nader belicht 
worden. 

Het resultaat van de langdurige en zeer inspannende besprekingen, 
gevoerd bij het College van Rijksbemiddelaars is U allen bekend o Dit 
resultaat was niet zo maar te verkrijgen, doch kon slechts worden ver
kregen door vasthoudend discussiëren van allen, die er voor verdediging 
van de belangen der arbeiders van dit bedrijf bij aanwezig waren; waar
bij de Directie zich met ons tot het uiterste heeft ingespannen om tot 
dit resultaat te kunnen komen. 

· Dat de arbeiders niet tevreden .. zijn met het resultaat is hun geed
recht, maar dat dan als eerste reactie plompverloren het werk wordt neer
geleg,d is voor geen mens te aanvaarden, omdat dit organ.ïsatorisch abeol1r::::" 
onjuist is. De vakorganisaties y welke dan ook, zijn er niet voor niets 

- en als de leden-dus niet tevreden zijn met het resultaat van gehouden
' besprekingen, moeten zij zich tot hun Besturen wenden en niet zonder meer

het werk neerleggen. Aan de andere kant is het voor elk doordenkend mens 
absoluut onaanvaardbaar, dat de kostbare apparatuur, waarmede wij ons 
brood verdienen, onbewaakt achtergelaten wordt, want daardoor kan de 
grootste schade ontstaan, welker noodlottige gevolgen wij slechts kunnen 
-sc�atten, .doch niet overzien. Hiermede bewijzen wij dus noch onszelf, 
noch de gemeenschap een dienst en indien zoiets verkeerd uitloopt slaan 
wij onze--eigen ramen in en welk weldenkend mens doet dit? 

Laten wij ons dus bezinnen en het volgende besluit nemen: 
le Acties worden slechts gevoerd na overleg met de organisaties, welke 

dan öp hun beurt-het personeel op democratische wijze in vergadering 
bijeen, laten beslissen. 

2e �ij het verlaten van het bedrijf wordt de apparatuur bewaakt achte:r•-
gela ten, dat gebiedt ons onze arbeiders eer. 

3e Het belang van de volksgemeenschap eist, het voorzien der gemeenten 
·van gas, hetwelk dus ook dient te geschieden in overleg.met elkaar
en met begrip voor de noodzakelijkheid hiervan •

• 4e Het Bestuur der Arbeidersvertegenwoordiging organiseert dit alles op 
zulke momenten en draaÉt de volle verantwoordelijkheid hiervoor 

.2.! Wij willen er met nadruk op wijzen, dat, indien de Directie uit 
menseli ke overwe in en zou. besluiten aan ons verzoek om ver oedin 

er uren tegemoet te komen, dit nimmer moet en mag wo rden uitgelegd 
als zwakte harerzijds. 

Collega's, laat ons met begrip voor de ernst van het ogen
blik zorgen, dat-wij zelf onze ramen niet inslaan. Overweeg dus goed, 
alles wat hierin vastligt en besef d!= verantwoordelijkheid die gij draagt 
voor gezin en gemeenschap. 

Met kameraadschappelijke groeten 
van de Arbeidersvertegenwoordiging, 

P.M.Mulder s.230 Voorz.

/ H.Dekker 
E::- J.C;Kabei-c.2 Sècr. !:. J.W.L.sa-uer D.240,2e Voorz. 

R.37 Comm. e..E.A.Lohman H.50 Comm. J.W.v.Someren P.3 
E.- D.BoomG.124 Com.m. C.Roodzant D.503 Comm.

Comm. 

F.Basstra
e J.A.v:Eden
E. J oHoBaars
€. H.Biesbrouck

C.A.Holleman
� J.C. v. d .Aar 
E Co Timmerman
E c.v.d.Zwet-

Slo.temaker 
1: p. Verschoor

W.Pirovario
E.Prirtssen
G.Houke·s

BolOO R.Kaasenbrood -z.2 H.v.Wijk
H.4 G.W.v.Leijden �-159 H.v.Dok
H.11 - e E.Warmerhoven D.356 A"Schelvis
0.81 M.F.Dijkhuizen G.51 B.W.Bontebal
Y. 38 1:. J. Bes N. A .1 7 Ê J. C • Du.in
L.l J.D.v.Eijkelen E.80 EG.L.de Haas 
W.1-78 EJ.H.Bijl B.36 1:G.H.v.d.End 

V.1·9
D.325
D.509
T.K.13
w.11;

C.Butter M.27 G.Dekker
W.S.Admiraal s.132
P.J.Thomas S.70
C.Sluimers E.60

eW.H.Ritter w.170

G.73
1°85 
E.47
D.762
v.37
H.180
K.100
F.58
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Circulaire No. 178 
Hoogovens - Mekog - CtIJlij 

A&n het i:'erson.::el
1

Wij willen ons met een ernstig woordtot U richtE:n. 
Dezer dagen h�bben w1.j de uitspré .. ël.k van h0t College van 
Rijksbe10iddelaars, betreffend� d,, mog<-lijkheid om Uw inkomstên 
te ve_rhogen, bekend gema.é,kt. In s�menwe:r.king nwt de �:srn en de 
vertegenwoordigers v&n de Bedrijfsunie, hebben.wij ons tot het 
uiterste ingespannen, të:neinde voor U h-:;;t b·.;1ste - bc:reikbare -
resultaat· tv verkrijg3n. \ 

_De verwachtingen van een decil van U allen, waren echter hogor 
gespannen, zodat de�6 b8slissing hen niet kop bev�edigen en 
daarom h�bt U gem�end bij het College\ van Rijksbemiddelaars, 
door middel van d��u v&rtegenwoordig�ndeBonden een·nieuwe po� 
ging t� ·moeten aar1'enden, opdat dit· ne. rijp .b�raad genomen be-
sluit,. w<?rdt hiorzi�n. . . . 1 � . Slechts in afwachting van de be&i.ssin'.' h1.�rop 'ging U w-eer aan 
het werk. 
·Jij willen ons niet uitspr.,:,..kan ovE:r de kans" dat aan Uw wens 
zal wordbn voldaan. D0 moga,lijkheid, dG.t dît nist het g�val
zal zijn en uit Uw midden wed&rom tot $taking·z�l word8n opge
w�kt > moet -achter onder het o�gwo:rde;;n gezien. 
Het is duidelijk, dat, ook watmeer in een ged�el¼e van de fa
briek staking ontste.at, het onvurmijd,üijk is, dat reeds na
zeer korte tijd vrijwel het g6helé bádrijf �topgezet z&l moet",n
worden.
Het komt ons voor, dat het verschil tussen hetgeen is bereikt
en hetge�n door sommigen v�n U vorlangd is t 

t� gering is om
daarvoor de ellende van E.:en stuking ov<:)r U, Uw gezinnen en het· 
bedrijf te lat�n komen. · 
Imr111:irs, de Rijksbomiddelao.rs hëbbtn U; voorlopig tot i, Se..,..temb&r 
a.s. een toe�l�g van 6 çent per uur toegekend, ingaande.- niot
zoals U V8rWé,Ch t h(;, bt op 1- M� i - doch reeds op 1 M2.art j. 1.

·Hit betekent, d2.t gij gerekend ov:.:r hti:,t tijdvak 1 Mei tot 1 
Septefob ;::r, d,.i.ovGr 17 wek,:m, ondèr r . ..ftrek van loonbelasting,
8�n uitkering zult ontvang�n van 75 à 85 gulden •
Het gaat er nu uus om, of een door de Regering genom�n of t�
nemen.beslissing zal worden aanv�ard of niet •. 
Indien U het nü,t met de beslissing &Gns bent, past in ei;m· . 
democ,atische staat slechts één wug_ om een wijziging daarin·
te verkrijgen, n�l� door middel van de VolksvGrtegenwoordiging
Uw bezwaren kenbaar maken en de Volksvertegenwoordiging lat�n
beslissen; en h8t is volkomûn onjuist om aan eventuele bezwaren
uiting te gevën �oor �én bbdrijf, d�t als zodanig met d�
Regeringspolitiek nivts te màken heeft, stil t� leggen en zo

doende allen die met dit bedri'jf V6rbond-en zijn aan een ·name-
loze ellende prijs te geven. · 
Wij ge;lovbn - en dezer dagen is dé juisths-:id van deze: verondt;;t'•
st�lling gebleken - dat er velen onder U zijn, die de verhoudin
g�n op de juiste maniGr zien an b�reid zijn de gonomen b�slis�· i
sing, w<=:lke U "in red<2:r geval 8tm belangrijke v-.::rbetering brengt, 
te aanvaé.rdEc:n 1::n niet tb blijven vc.sthoud.:.;n a&n �vpntue ... l ge
ko8st1:1rde verwachtingen, die ttl hoog zijn geblekë:n. 
Tot hc:n, die toch .délcraan vc.sthouden, bëhoren zonder twijfel
personen t die dit doé-n, nl1:;t o� dl:!Zt:: VE=lrwachtingen zelf,· _doch 
omdat zij de onrust, dib daardoor gewekt wordt, v0rkiez�n en 
mee wensen tb do€n ac:.n de verbr�iding van d0 golf van wanorde
di.:i thans ovc;;:r gehel:ál Europa gc:.a.t,,
Wij willen U daarom op hêt hart drukken, in de .komend� dagen 
ge�n onberadçn stapp&n te do�n �n U niet te laten v�rleiden 
door schoonklink8nde l�uzen, ma�r à� w��kelijkheid Vé:'.11 h�t
mogGlijke en be:r ... ikbare onder ogen te zien &n dus ac.n het W1,;:rk t;;;
blijven. 
Uz;:::lf, Uw kamer�dt:in ... n Uw gozinnen bespaért U dt..c.rdoor d.e t';lh,n
dige govolg,.m VW1 t;Gn stilst.:i.nd v.:.n d& fe.b,riek en het wegvD.ll�n 
van. Uw inkomst�n. De Directie. 

'1:-
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In aansluiting op à�hrijven G 55/47, dd. 

15,6.47 word� nog nader gemeld, da� de arbeiders der K.N.H.S., 

bij de Bed1•ijfsUnie in afzonde.dijke vergade:ring nebben besloten het 

wer.te onder de door de Rijksbemiddelaars op Woensdag 4 Juni 1947 bekend 

gemaakte beslissing, te blij ven verrichten en zich niet op de op 'Zater

dag, 14 Juni 1947 door de E.V.C. vastgestelde vergadering te vertonen. 

Mede in verband met vorenstaande en het reeds 

vermelde verbod der Directie, om op het Bedrijf een vergadering te ho-u

den, heeft bedoelde ve�gadering op laatstgenoemde da�Ulll niet plaats ge

vonden. terYlijl voorts van enige stakingsaç:tie tot nog toe niets is ge

bleken. 

Wel is bekend geworden, dat de E.V.C. leden, werk

zaam op de Hoogovens zich in een,in de komende week te beleggen,vergade

ring, omtrent hun standpunt, ten opzichte van genoemd conflict zullen 

kunnen uitspreken. 

14, Juni 1947 
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1

van 

het fk>ogovenbed:djf -i;e IJMUIDEN, gemeente Velsen, om aan een bepaald 

gedeelte (een ploeg) der cokea-oven arbeiders, in afWijking_met. de al1dere

cokes-.oven arbeiders, een extra loon-uitkering te doen van f 10,- heeft 

bedoelde ploeg (ongeveer 40 personen) op 8 Mei 1947 van 6 uw: to-i; 14 uur 

het werk gestaakt. 

Mede in verbal1d met het feit, dat. het hier eerr vitaal onder 

deel van het bedrijf be1,.cof, is de Direct.ie op !láar weigerihg t�rugge.komen 

en heeft. aan bedoelde a.cbeide ... ·s de ui. tkering van f 10 ,- be ta�ld, tenge

volge waarvan deze "v,ilde 11staking tot genoemde uren beperkt bleef. 

Van georganiseerde linkse activitedr:. is in dezs•niets kunne: 

blijken. HeL betrof hier ongeorganiseerden, leden van de Alg,Metaalbewerke. 

Bond en vermoedelijk enkele leden van de E.V.C., Geen der vak-o�ganisaties 

heeft zich in hel, conflict gemengd. 

Thans wo.cdt bij ger-u�hte vernomen, dat naa.t' aarrleiding van

de \/ex-minderde ext.ra-levensmiddelen-1.oeslag voor zw,ue a1·beid van 150 % 

t.ot 100 % ·voor de arbeiuers van de Walserij-Oost, dooi' laatstgclnoemden 

wordt overwogen een staking, althans een actie te beginnen, �er1einde aldus 

de oude regeling van toewiJzing van levensmiddelen-rantsoenen_wederom tot
,. 

stand te brengen. Aanwijzingen, welke op actie of staking duiden hebben 

zich nog niet voorgedaan, Hieromtrent zal nog nader worden gemeld, 

Velsen, 10 Mei 1947. 

Aan de Heer Commissaris 

Te 

van Politie

N 

l~ _ 
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In aa:luiti��eri;r-:G.497î47 wordt medege

deeld, dat het bericht inzake voorschot-uitkering van f.25.-,op
genomen iyn de "Waarheid" d.d. 9 Juni 1947, niet overeenkomstig 
de waarheid is. 

• 

• 

De Directie is in principe bereid de beperkte loonsverho
ging, door de Rijksbemiddelaar goedgekeurd, uit te betalen met 
terugwerkende kracht vanaf 1 Maart j.l. 

Op de Afdeling loonadministratie wordt de berekàning van 
het uit te keren bedrag per hoofd over een personeel van ruim 4000 
man uitgewerkt; deze blijkt ruim f.25.- te zijn, weshalve werd 
overwogen spoedshalve voorshands een bedrag van f.25.- achterstand 
uit te keren. 

Door een indiscretie Q op deze afdeling is het communis -
tisch gemeenteraadslid van Beverwijk, genaamd Zwart werkzaam) is 
het onjuiste persbericht ontstaan. 

Ingevolge de laatste beslissing van de Rijksbemiddelaar 
wordt de verder geëiste loonsverhoging niet toegestaan. De situa
tie is dus ongewijzigd t.a.v. de stakingsmogelijkheid. 

Per directie-mededeling wordt heden aan de arbeiders bekend 
gemaakt, dat, nu de beslissing van de Rijksbemiddelaar door het 
personeel niet zonder meer is aanvaard, de beslissing t.a.v. de 
uitbetaling van de verhoging me"P-�ugwerkende kracht zal worden 
opgeschort tot meer duidelijkheid omtrent de gedragslijn van het 
personeel ia verkregen. 

Vrijdag a.s. loopt de door het personeel gestelde termijn 
af. 

Verwacht wordt, dat uiterlijk Zaterdag a.s. een vergadering 
wordt belegd, waarop een bes�issing kan vallen. 

Velsen, 11 Juni 1947. 
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Onderwerp: Vergadering der stakende arbeiders 

op 5 Juni 194 7 t.e omstreeks 11 uur 

;, . van de Kon.Ned.Hoogovens en St1:8;j�am:
0"

ett 
in eep der hallen van het bedrijt A( / //R'7.

Sprekers: van der Born LandeliJk Voorzitter- MetaalOnie. 
Lignijan .1:Ioofdbestuurslid der Bedrijfsunie _ . 1 .1. 
Mulder P. wonerlde te Beverwijk, K�rnvoo1'zitter der arJ:>E:iiei·s v��Kon.�ed.Hoog-

Meyer 
ovens en Statlfabrieken. ' � 
Hoofdbestuurslid der E. 'v.C. 
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Bedoelde vergadering werd te lilmstreeks 11.15 uur doo_r 
de Landelijk voorzitter der Metaal Unie , de heer v.d. Born geopend. Hij 
gaf het v;oord allereerst aan L.lgnijan, alvo:rens zijn advies in dit co 
flict te geven, teneinde Lignijan in de gelegenheid te stellen de arbei
ders een behoorlijk overzicht te verschaffen van de rondom dit conflict 
gehouderi besprekingen. 

· · · Lignijan gaf in het kort de besprekingen weer, welke 
met de verschillende instanties, zooals o.a. met de RiJksbemifdela.ars 
hadden plaats gevonden en noemde de huidige beslissing der Rijksbemidde
la.;.rs weliswaar nie-i; in overeenstemming met de gesteld-2 eisen, doch dit 
gaf, volgens spreker, de arbeiders nog niet het recht op de wijze te re
ageren, zooals hedennacht w�s geschied. 

Hierna vervolgde -.,;.d.Born zijn betoog. Spreker begon 
met zijn misnoegen uit te ,sr,reken over de onverantwoordelijke stakings
wij ze der arbeide2:s. 

Voorts moest volgens preke.'!', de door de Rijksbemiäde
laar·s gegeven besliising worden gezien in het grote verband en beschouwd 
als een voorloper op hetgeen in samenwerking met de erkende vakorganisa
wordt getracht te b�r�i\{en. (Interruptie: "De E. V.C. is er ook nog"}; 

Sprekende over de E.V.C. ging spreker voort, dat bij 
het overleg_m9t_de E.V.C. van de hand had.gewezen, omdat hij slechts 
nliar het communistische Frankrijk behoefde te verviij zen, telleinde het 
verantwoordeliJkheidsgevoel van dergeliJke organisaties te toetsen.· 
(Grote bilaritei� onder de nogal talrijk aanwezige Communistisch georien-
teerden) 

. _Sp_reker 1:.rac_ht.te hierna zijn betoog te vervolgen, doch 
hij werd herhaaldelijk door gejoel en interrupties onderbroken. Bij ein
digde tenslotte met qe opwelr..king het werk wederom te hervatten ., onder 
mededeling dat een eventuele staking geen steun zei vinden in de erkend€ 
vakorganisaties.( Gejoel en gescqreeuw: 11Nooit, nooit 11.) 

l 

Mulder, de kernvoo1·zi t.. ter der .Hoogovena.rbeiders besteeg 
bi�rna heu spreekgestoelte. HiJ begon met te zeggen, dat bij gemeend had 
voorzitter van een ke:t·n van arbeiders te zijn, doch thans tot de ontdek
king kwam,· dat het kw�jongens waren. 

Is dit de manier, waarop volgens jullie dit conf.11.ct 
tot een oplossing moet worden gebracht, ging spreker. voo,rt. Als er een 
van jullie behoefr.e gevoelt· ZiJn mond t.e openen, laat hij het dan hier 
doen. (doelende op het spr·eekgestoelte}. Heftig applaus en bijvalsbetui
gingen). 

Na nog enklü:è interrupties met kernachtige bewoordingen 
de kop te hebben ingedrukt, resuneerde spreker, het door de kernleden 
gepresteerde, waarbij door hem o.a. werd gezegd: 11Wij zijn nu bijna twee 
jaren aan het werk om ons allen een menswae,rdig bestaan te ve1·zekeren. 
Hebben wi,j Jullie in de�e tijd een keer verkocht? 11• (Applaus en n�geroe_

r 



-2-

Voon.s hekelde spr0ic1,H· de houding "�n de 1:1.l'b\üaers 
dü, in de afgelopen ru.cht ovt::1· de hoofaen van de overige arbeiders een 
stakini ha. iden ontKet..end •. 

. _ HiJ mc;;mo1·ee1.è� hoe. hiJ met anden�-· geedwillend�n ge-
._n,rht. nad deze a,•beide• s tot inkeer t.e bn:ängt::u en toch in iëder gevai, 
voo dat el.:lo besli�sing 11e.d ge•.,omen, deze.. ve_g�àer-ing0iif te v,abhten, 
wuar-io tenslotte àe mening Vél.n het gehelE: bedL'iJj!f -tot uiting kat wo't-
den g!3br11çht en niet. die van enleele v.e1·bi"1.exo.en. 

renslott.e advisee.·de Sf-!'!=.:Le;· over de t.è nerr,en bé
slissing rijpelijk na te denken, en �e,·biJ cJ.e��l.,dlJ<.c�ende gevolgen VOOl' 
hun gezin niet te verge�en. 

. .... 

Meyer, Hoofdbesti.lmslid der E,V,C,, die hierna 
SPL'aJt, begon met ziJn 1.,eleurstelling uit te spr1:;.lu.'n -omt.rent, t;;n 81:!I·sc.e: 
het optreden v&.n de Bedi•iJfe-Onie, àie zelfs .he.denmo.cgen, voordat de 
vere1:1de.ting begon, niet bereid bleek met hem ove1·leg te plegen en �!!... 
tv.eede: om l;.r-ent de onve-ran twoo1• -ieli.j l!'.e hand·el,üJ ze v ... n een 8.èlnib.l tr.l'

be.i,ders, .die zi:<:·b georg,,niseet,d no.e1ten,0 001:.;h--een door h'1.m ot-·ganisatie 
g1::ncrmen beslissiug te:c.ziJ;cie 1t3ggan •e.n e:i!genhandi-g het· --s'taltio-gsV1a:pen ter 

_ ·hand hadden gtioomen, .J • 

Voortgaande ov•ei· be !3 neg(:H c::ri n,n' de d'é r,_'V. C. doo_• 
de Bedrijfs-Unie, zeide spI'eKer, wel 1e �eLen, aat mett de E.v.C, "7ils 
eeq "St..a.b.K mb.a. r'a&.K" _or.gauis&.t.ie afspi-ege-Lt., dO<'b 'dar.. hij, evenals de 
vorige spr•e,1.�•a de overtui;,,.i%, bo.d" aät,, m.i Nederland zi-ae·h mect.e-1�üja 

_wederom een w�vare.nc.L!l�nd k..u.rnen notimen, bEJ t, bedt·iJI'tüeven op de eers-
te plae.tR. op� gang dient. te v,o.L·den. gehouden .) 

Tot, net opgè10g houden \b.n het b�·iJfsleve.n was· bij 
ten volle bereid, doch he1, gaat .toeh niet aa.n, v·o-l�e-ns -spr-ek-e!'; aa.t ·bij 
een vernouding '11&.n een arbeidersa.ern van 21 Beari.i fsunie, H li,. \l,C. en 
5 ongeorganiaeo_.!'-qe_n, de heH't. .à.e.r- p.e·beid.e.rsv.e, ... ogenwöorctigil,g tot&-1 
wordt genege1:d. ( (4RPla_us '1,&.I;L, C.'QlhID,ë;.é.JltJ� .. û.ge11, );, -

Voorts de beslissing de;· rdJi!Sbt:tmi�il--elat..n,••·6Il ·he.t 
gt.&rui t- voo�·tgekom__e__n co,nf}..� t bes.pL'e-'e.tlde, &:dv'ü;.ee-:..•-0è hiJ ondel' de vol
genàe voorwaa,:den het _y1er;c ,:ede" OJll t.t::_ hi:::. vè. t,.t,.,n: 

.i. Beslis;;ing Rijksbemió.del&.o.rS,.è:I. a.llY&.-...·cien onder _p!·ouilst,->v 
�- In__ k.OID!J_!lde_ WB!'JK. b�v.�i'&.wlliging. de.?.· ei_s. D • .w.-. z. bi,J benàäe.:iI,g ·6 of 

'7 gulden per arbeider pef '!V8�Ä mec:.r. ., 
"· Bewerkst.elliging, va� e.a., in Si::llllenwe.·Áit.ig.met..de i, 1.,0. et.. ar.dere

Bonden. 
4. a, s. -V.djdag 15 �uni 1�47 moet.en Bi.i 1'sbemidcte1&.a.l's zieh o.f.fieieel

·u1tsEreken omtr·ent. de o.oo .. · ge11 -benomen beslis ... i-rtg, � c 
-5. a. s. Za1..e1dè:1.g, 14 Juni 1947 vergaaering van het g1:::hele ui beiders..:

_pe.·sone.,,1 Q1.et h;rte,genwo.ord.igiug o.a. v..:n de .fu, lf,,C. 

Mulder hier:.ua het woo:rd voerende-, v1·oeg aan de 
a&.nwez:i,gen , ltj.& het .met dit. laë.st.e ".l.oor:stell eens was,. •Doo� .oet opst"eÀ'.en 
v1:1n de band kou .men dir. .kênba.;.r ·mwcen, BiJ.Dtl.· ó..J;..le-n bavui-gden ·op vot'en:.: 
omscnreven wi.J ze hun instemming. De arbeid wet·d te ongeveer 12. ;S() uur 
dien .dag wederom hervat. 

.r.;,. -t' 

7 Juni· Ht47. 

p/ s,, De kernve_r-)loWi.ng de:-. 1u·;wide.cs. ge-.eft niet ti-e ·\-er nouding der leden 
vi.n de. E.V. C. eH de andere, Organäsat.�s � ui-si:,. weer •• •• · 

-'· 

-LJ J I 
L• .. .... ,t. 

'J .. . .. .. :. 

' ' 

; : j V 

., I 
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Voor .......... ........... . QP. ... 9.77. .. .......... .... ...... . ........ Naam TOESTAND .... IN ... DE ... METAALBEDRIJVEN ..................... .
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Volg nr . ........................... Ag, nr . .  1776.2 .................... Aard van het stuk ............................................................................................... . 

.......................................................................... ...... Afz. . ........ !P ... Y�.�.�?..1:J:�....................................................... Datum ............ ?..?...:§:.±?. ..

Op 26 Juni 1947 zou er door de E.v.c. leden werkzaam bij de 
Nedeilandse Spoorwegen te Utrecht een actie gevoerd zijn voor 
loonsverhoging. De leden van het N.V.V. voelden hier ook voor 
en oefenden druk uit op de hoofdbestuurders. Dezen weigerden 
medewerking, doch nadat gedreigd werd dat óvergelopen z�u 
worden naar de E.v.c. zijn de N.v.v. hoofdbestuurders met de 
directie van de Nederlandse Spoorwegen in bespreking gegaan. 

Het N.v.v. zou in enkele dagen 150 leden, werkzaam in ver
schillende bedrijven aan de E.V.C. verloren hebben. 

Uitgetrokken door....................................................................................... Afd./Sectie ....................... ............. Datum ................................... . 

A.L. 17249-'47 



INLICHTINGENDIENST VELSEN • 
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Geheim nr. �
f , u , � I L: .. ..,.•:. 1. �-

Onden,erp: Inlichtingen uitgave 11De �ê"nart:5'èTder" 

• 

--, 

• 

" omtrent de Bedrijfskern \.an de

r: 

. ..,_ 

. .;,. 

11.r .. 1 � .. 

.) • - ,.1.:, 

R A P P O R T .• 

C I -·� - J 

,l . ' 

J 

Naar aanleiding van een s<•.hrijven van de c. V.D. ,nr •
..i,._ ' �I,, - - 4 t � • ; - J1 

B.J.4001, dd. 25 Api·il 1947, houdende het verzoek om inlichtingen, om-
- '"' .,� � • .. .J 1 ' .'I...; -

, . :-.; . 

trent het in schrijven G 26/47 der Inlichtingend�enst Velsen vermel-
' • .J 

de blad "De Hoogovenarbeider, zijnde een z.g. 'd"edrijfskernblad der
- ' -

4 , ...... 

C.P.N. en omtrent de in het eerstgenoemde sc:hrijven bedoelde Bedrijf
(:. . . -"'� : .::__ - --

kern van de Hoogovens, wo1·dt het volgende ter kenllis gebracht:
' .• 

.... � • ,J, L -6 • t .., • - - ,:j ..._: .J • • - � 

. Volgens bekomen inlichtingen zou bedoeld_blad worden
�..i. • • ., .. ., • _,. v-.:., -.1 J._ - .111. 

uitgegeven door de C.P.N., enwel uitsluitend aan erkende en vertro
� • .;,,J ..,_, � J. � :..t) 

de, op het bedr·iJf werkende C.P. N. leden, met die!1 verstande, dat het
0 ,. � ..: 

e�nmaal uitgereikte blaç., hetvrelk vermoedelijk ·1 maal per maand in
1 t .  • • , .J  J. .., • ..  ..l 

een bepe:c.kte en t1aa.cschiJnliJ k gest.encilàe oplage verschiJn�,. steeds
:,Q -..J .i l .i 

• 
J .J • • • - :1 .... 

aan een volgend communist wordt doorgegeven. · · 
\, .- • ;:. ... ;.,;r ....1 � ,,v , ... l 

-�

Indien echter· zou blijken, dà't een dezer bladen
., . .1 

niet ter bestemde plaats t.erugkeert, dan wordt degene, die in dat
, . . 

�.L � 

val aansprakelijk kan worden gesteld, van ve:r:de-.ce· lezing uitgesloten.
.0·1 f •• • - l • 

Bedoelde uitgave beeft echter niets uitstaande met
.,, � l _;_ . i 

de alda&r bestaande bedrijfaker·n, doch staa't ·bier.van- afzonderlijk •
.,;._ • •  '. t:t -i . 

Omtrent personalia en politieke orientering van de eventuele reàactie
J .., .L . 

van deze min of meer onde:i.·grondse briefwisseling onder de cOllllllU-
�..J .;.) ,;J/� .. ,; b nist

_
en op

l 
he: hoog�venbedri�f 

_;�, 
n�� nad��'.

J.�:rden gemeld
�
" 

_ 1
Voorts ka.n omtrent de op het. Höogovenbed!'ijf be-

staande ar·beidenive!·tegenwoo:..-diging , de z.g.· arbeidersKern het

volgende , mede in aanslui�ing op schrijven I.D. Velsen G 55/47 dd_.
J- -

15 Juni 1947, ter kennis worden gebrac;bt:
. -:._ 

"Bedoelde kern bestaat uit 45 personen , t.w. 21

E.v.c. - , 5 ongeorganiseerden en 21 Unie-kernleden(,oortkomende uit
.... c. .i. 

de R.K. , Christelijke en Algemene Nederl. Me-caalbewerkers Bond).
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Van deze bedrijfskern, t!1�r� �l�e aldaar �,1.·kz�,tf"P.�
-�t

ers worden ·

vertegenwoordigd, mE.kenfde volgende personen deel -uit �an het bestuur, 
.. - - ... - ·- - � w - .;---

' 

zijnde: Voorzitte1·{l.id A.N.I!��• ) . .. . . , : .s -:: 
P.M.J.lulder, geboren 2.4.17, wonende Heemskerkerweg 57 te Be"ven,ijk. 1

Mulder is links-socialist en aanvankeiijk lid geweest van de E.V.C., 
-- - -

hem ...duidelijk werd, datdeze vakorganisatie een sterk CODIDiU-

. . ,.;. � , 

nistische inslag had, heeft hij hiervoor bedankt en is na enige tiJd lid 

gewo�den van de Al�. Ned.MetaE.lbewerkerdbond: Bedo;ld persÖon is �e·n· uit

stekend organisatie::.leider en goed spreker, t.el•WiJl hij vo�rts gespeend 
.. J ' • ' ., :. 

is van communistische sympa.thieen. 

Sec.Î:·e-c.aris:(Lid E.V.C.) 
.,: • !: -

.: 

�o . ...

J.C.Kabel, geboren 28.5.06, wonende te Bever�iJk; Berkenle.an 15. Bedoeaid 2
'.... � Jo � -� \. 

links georienteerd, doch geen communist. Hij geeft blijk van_ 

een goed organisatievermogen e,n--staat voorts· op zeei· goede voet înet Mulàer

Hij is reeds· enige malen van· plan gèwèest zich Ûit de E. te·: têrug-'te 

trekken, doch blijft op á.anraden van Mulder Ha ta.n de t.v".f., teneinde 
• , .. ..,. ! r .. •• - , 'i onder zijn invloed deE.V.C. acties voor zoovèr mogeliJk in goede banen 

te leiden. Kabel staat onder ·de medebestu�rslea.ê·n der ·un1ê als· absoluu"t 

etrouwbaar bekend.

Commissaris (lid E.v.c.}

1. • 

' ' : 1 

D. Boom, geboren ll. 2.15, wonende' te Beverwijk, èreutsberglaan 125 te Be-
�J, .. ' � 

vervdjk. Bedoeld persoon is min of meer communistisch georienteerd en

zodanig de acties va� de E.v.c. in ge�en dele in de- weg. Moge-
o.,J .c...- "'� l· ... · 

Jijk mede in verband met vorenstaande is Boom thans benoemd als beambte 
- _. ..1. J .; - 4 � 'i j �J - V .J I 

genoemd bedrijf, met gevolg dat hij thans geen zitting meer mag heb-

het kernbestuur der &t,beidersv�rteg�nwóordf�ing, omdat bij"' ge�n arbei

der meer is. 

2e voorzitter (lid E.V.c�r
' . .1. 

5. 

J.W.L.Sauer, gebÓren· 15.11.04 wonende te Be,,ei:wijk, Berkeniaan 21· 
' 4. 

Als organisator en spreker heeft bedoeld persoon geringe' betekenis'. Toch 
" 

dient met zijn invloed op het. bed1·ijf 1·e1<:ening te worden gehouden in 

verband met zijn comn,unistisch sympatbieen. J " • - • • 

t ( v 

• 

r 

•



• 

• 

-5.

Commissaris (lid E.V.C.) 

5. E.A.Lohman, geboi·en 6.11.10, wonende Regulierstraat 50 te Beve.rwi.jk,

Bedoeld persoon staat op politiek gebied niet ongunstig bekend, hoewel

moet worden aangenomen, dat hij zeer links georienteerd is.

Omtrent de overige drie bestuur·s�eden van de kern, die allen 

zijn georganiseerd in de erkende vak:orgar.isa�ies, kan worden gemeld, 

zij op poli tieK gebied absoluut betrouwbaar kunnen ,,orden geacht. 

Bedoeld kernbestuur heeft reeds vele malen getoond de 

gen van het bedrijfsleven en van de at>beiders te kunnen behartigen en 

geniet biJ Directie en arbeiders een gezond vertrouwen. 

De werkwijze van deze kern kan in enige bewoo:r·dingen 

samengevat, Allereerst onderhoudt zij het contact tiJssen Directie en 

a.rbeider·s, ter·wijl voorts met inschakeling Vé:tn de kernleden in overleg 

met het kernbestuur kleine geschillen tot oplossing worden gebracht. 

Bij grotere conflicten wordt steeds door' het kernbestuur 

diverse organisaties (erkende) ingewonnen.-

Behoudens het uiterst linkse kfil'akter van de E.V. C., 

tevens de aandacht gevestigd op de z.g. ongeorganiseeEden in genoemd 

bedrijf, die , volgens bekomen inlichtingen de rust in het beddjfsleve 

niet a]r,eszins bevorderen. 

Naar verluid, zouden ztih onderde·ze categorie uiterst link 

zo niet revolutionnaire elementen bevinden, die zich zelfs in de E. V .C. 

niet op bun plaats gevoelen. Omtrent de personalia en politieke orien

tering van bedoelde personen zal nader worden gemE:ld. 

Velsen 28 Juni 1947 
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UITTREKSEL 

OD 677 Voor .......... ........... .. . TOESTAND IN DE METAALBEDRIJVEN Naam ....................................................................................................................................... . 

Origineel in ······oo "34,..... ............................ .. ............ Naam IDOUIDRAPPORTErl NOom,;.;.;HOLLA.ND;· ....... ............. ..

Volg nr ......................... Ag, nr. l8026······· ............ Aard van het stuk ........... .... ... ........... ........... ..... . ... ..... .............................. . 

··············· .... ············ .. ········'·· ... ···························........ Afz. . ····m···Anïs·teJ:•däm····························· .. ,.......... ...... Datum ···,5;;,;.7;;,;.19'47" ..... .

Ter ondersteuning van de actie voor: 
le. verhoging der minimumlonen met 10% met een evenredige verhoging 

van het maximum. 
2e. vacantietoeslag van 50%, welke nog sit jaar �oet worden ver-

strekt; 
3e. verhoogde uitkering bij zlekte en ongeval, 
werden door het bestuur van de landelijke bedrijfsgroep Metaal der 
E.v"c. de metaalbewerkers opgeroepen tot een proteststaking op
Maandag 2 Juni j.l. van 15 - 17 uur. 
Hoewel dit bestuur als zijn mening te kennen gaf:"Met grote geest
drift en SYtllpathie is onze oproep, gericht aan de -I'lederlandse metaal 
·bewerkers, ontvangen," moet worden vastgesteld dat dit in Amsterdam
niet het geval is geweest. Rekening houdende met het feit, dat de
sta.}('..1ng in wezen betekende 2 uur eerder beeindigen der werkzaamhe
den, heeft - ruw geschat - slechts 40 % der arbeiders aan deze op
roep gehoor gegeven. Het opmerkelijk verschijnsel deed zich daarbij
voor, dat bij de grote bedrijven het werY gewoon voortgang kon
vinden ( plm.260O man staakten), te1•wijl in de lüein-e bedrijven
door plm.400 man werd gestaakt en plm. 30 man het werk.niet be-- ·liefden neer te leggen.
Overeenkomstig een door de vergadering van 26 �lei 1947 genomen be
sluit, luidende: "dat, gezien de bestaandê verhou.dingon tussen
lonen en prijzen en het bUitensluiten van onze bedrijfsgroep.in het
overleg! zij als protest op Dinëdag 3 Juni 1947 de arbeid stil
zullen eggen;
doen verder een dringend beroep op a11e arbeiders in het land,
werkzaam 1n hout-en meubelbedrijven om eveneens op Dinèdag 3 Juni
1947 de arbeid voor 24 uur (1 dag) st.ilte leggen11

, werden door het
bestuur: van de landelijke bedrijfsgroep Hout-Meubelnijverheid E.v.c.
de in deze bedrijfstakken �•rwa,aa werkzame arbeiders opgeroepen
het werk neer te leggen. In Arilsterdam werd in 17 bedrijven om
vattende ongeveer 400 personen, door plm. 340 arbeiders het werl
op dien dag niet hervat.

qp 5 Juni 1947 werd'door het bestuur van de vakgroep Bakkers E.v.c.
een staking geproclameerd voor de arbeiders te Amsterdam 1n het
bakkersbedrijf. Ook deze staking liep op een fiasco uit voor de
leiding der E.v.c. Tegenover 1808 workwilli?en in 367 bedrijven
,stonder. slechts 255 stakers in 87 bedrijven, hierdoor werd de
broodvoorziening geen moment in gevaar gebracht. Bij de Roggebrood
fabriek FUrKE

l 
werd de staking voortgezet. Deze staking eindigde

op 30 Juni j •• · door ontslag van het 10 man sterke stakende perso
heel.

Or aanvli.jzinc van B. 
Uitgetrokken door ................... JW .. ············ .. ·......... ............ ................ Atä./Seccie .... ACD···••···--............ Datum •·23.7-47· ....... .. 

A.L. 17249-'47
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AFSCHRIFT o

EENHElDS VAK CENTRALE 
Bedrijfsgroep Metaalindustrie 
afdeling Amsterdam. 

Bedrijf: ISOLATIE.

Seor.a P.Schiltmeijar 
de Wittenkade 35'''•

Waarde Makker,

� 
IJ)>· / .

A�materdam, 17 Juli 1947. 

Hiermede verzoek ik ja namens Amsterdam aan alle af
delingen in het land mededeling te willen doen en hen op te wekken 
ter navolging van het besluit dat 16 Juli in Amsterdam door het be
drijfstakbestuur en de diverse contactcommissies is genomen,nl.om op 

;Al6 Augustus a.s. een vergadering te beleggen voor alle werknemers in 
9de isolatiebedrijven, ongeacht hoe georganiseerd of niet georganiseerd 

zg. buiten de E.v.o. om. 
Op deze vergadering waar dus alles wat in de iso

latiebedrijven werkzaam is gevraagd wordt op te komen ter bespre
king van hun belangen, zullen ook bestuurders der verschillende 
organisaties genodigd worden. 

De bedoeling van dit alles is, dat wij op deze dag 
de werknemers er van overtuigen dat het noodzakelijk is voor onze 
reohten op te komen, nl. de � punten van -2.!!!! actie, en de zaak 
zo te stellen, dat allen voor deze punten op Maandag 18 Augustus het 
werk n1et hervatten, zodat dan een algehele staking voor de isola
tiebedrijven een feit wordt. 

Zorg moet worden gedragen voor stilzwijgenheid van 
onze werkers, zodat de Uniebonden niet weer, doordat zij tijdig ge
waarschuwd zijn, roet in het. eten kunnen gooien. 

-

Rekenend op volle medewerking, 

kameraadschappelijke groeten 

w.g. P.Sohiltmeijer.

p.s. Wil zo mogelijk een Landelijk
contact om één en ander ruim te 
bespreken. 
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EENHEIDSV AKCENTRAm 
Landelijké Bedrijfsgroep 
l1ETAALtllJVERIIEID • 
Rozengracht UJI • 'l'el c J9487. 
A m s t e r d a m • o.

Diot.H. Typ:'1'13. 
Ret; A.I.c. 

Amsterdam 23 Juli 1947. 

Aan de Bedrijtotakoonmiasies 
van het Iaolatiobedrijf en 
de Plaatselijke B.G. besturen. 

----�--�----------7 
1�v / Betrott: AQ'lp! I§OLEERDERS" 

MET DE E. V "O • UMR pE EENHEID 1 111 

W.M.,

lil een bespreking met de Landelijke Bedr1jtstakcQlllil11ss1e voor do 
Isolat1ebedr1jven, Vl"'8rd de actie vooi- de eisen 1n daze bedrijven ge
steld, besproken. 

Aansluitende hierop heeft een versadering met de bedrijfsoammio• 
sie•s van de Isolatiebedrijven te ,Amsterdam plantegevonden. Hier we�d 
besloten, om vnumeer voordien geen gunstige beslissing van het Col
loge van Rijkabellli.ddelaars en de V .I .B. genomen 1a, het werk op 18 
Augustus neer te leggen. 

On de situatie vooraf met de werkers in het lsolatiebedr1Jt te 
kunnen bespreken moot zo mogelijk op 16 Auguotua een vergadering z:iet 
alle isoleerders, plaatselijk waar z1J zieh bevinden, belegd worden. 

Het is echter nodig voor$f reeds met onzo iaoleorders loden in 
verbinding te treden, teneinde vooraf hun standpunt te kunnen bepalen. 
Het tal dus hierop neerkomon dat een tweetal vergaderingen belegd lil.Oe
tan worden. De eerste zo spoedig_mogelijk, doch v661- 2 Augustus, de 
tvmode zo mogelijk op 16 Augustua e.k. 

Ter verduidelijking laten ,dj hieronder nog evén het resultaat 
van do tot lleden gevoerde actie volgen. 

Op 19 April werd door een uitgebreid oontact-Commissie in de 
Isolat1ebedrijven hot besluit genomen actie te voa�en voor de volgende 
4 eisen, t.w. 

l. 20% prestatie-toeslag op grondslag van de verhoogde produotie.
2. 50% ot weekloon toeslag bij vaoantie.
}. Vérhoogde uitkering (100�) bi,j ziekte-.ongoval en doorbetaling

4:i arenz-daaen. 
4. Vergoeding voor kleding en eigen gereedschap.
over deze o1sen heett ons H.B. z1ch tot het College van Rijks

bemiddelaars en tot de V .I.B. gewend per scbr1jven. 
:tn eon bespreking met 111'. v .d .Geest van de V .I .B. ,wrd ons mode

cedeeld, dat t.a.v. de eis voor�� toeslag, do v.I.B. zich tot het 
OolleBe gewe,n.d had, waarvan wi3 enigo dagen loter het antwoord mede
gedeeld Jacgon. Het College wilde aleohta een toeslag overwegen, 1n" 
dien daartoe een strelckond-vooratel door oen bepaald bedrijf ward in
gediend op grond van een torietberekening" waarbij dus oen verhoogde 
1nd1viduele prestatie voorwaarde was. 

Teneinde meer kracht bij te zetten en te protesteren tegen do 
langzame ntwikkellng van deze belane;r1Jke zaak werd 1n vele bedrijven 
gedurende 2 uur gestaakt. terwijl op 30 Juni bat werk de gehole dag 
,verd neer gelogd. 

Vooraf heeft ons H.B. z1oh nogmaals tot de V .r.n" en het college 
g-0wend am hiermede do ernst van de toestand 1n do Isolatiebedrijven
o.an te tonen.

Do Bui tengowone ledenvergadering van do V .I .B" heeft een geheel 
onbevree1gend antwoord gegeven. 

V/at nu ? Daarover moeten de isoleerders zelt beslissen. AJDSter
dalil heoft be�loten om op 18 Auguatus het werk neer to leggon als voor 
dien datum geen b8Vl'edigend antwoord binnenk«nt. 

- 2 -
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Kameraden, bijgaand nog een atschr1l"t van oen brief van eon 
lid ven de Landelijke bedrijfstakccmnniss1&• waarin hij U de besluiten 
vsn J.:msterdom modedoolt. 

Laten vro or voor zorgdragen, dat de eventuele komende strijd 
godrBBen \10rdt door alle isoleerdera onaencht hun overtuigine; en laat 
ons in de str1Jd een voorbeeldige diso1pline bewaren. 

Alleen ecm i3zeren c11sc1pline en eensgezind optreden ken ons 
naar de ovenTinning voeren. 

ltet kmneraadscb.appelijka groeten, 
voor het Bestu\U" van de Landelijke 
Bedrijfsgroep Metaalnijverheid 

van de E.V .c.

w.g� N.H1llebrand. 

N.Hillebra.nd. (Penningmeester)

p.a. Onderstaand geven wij u de tekst van een
petitionnement ven het personeel van de 
Fa.Kooy te Enschede hetwelk is ondertekend 
door alle werknemers al dan niet goorganiae�rd, 

Ae.n het College van Rijksbemiddelaars •. 
Ondergetékendon, werkzaam bij do Fa. Kooy, Isolatiewerken te 
Enschede, verzoeken tn, College haar goedkeuring te willen ver-
lenen ean hU..11 verzoek, een prestatie-toa.slag van 2� op hun lo• 
nen toe te kennen. 



AFSCHRIFT• 

EENHEID$ VAK CEN!l!RALE 
Bedrijfsgroep Metaalindustrie 
afdeling Amsterdam. 

Bedrijfs lSOLA.TIE. 
Seor., P.Schiltmeijer 

de Wittankade 35•••• 

Waarde Makker, 

Amsterdam, 17 Juli 1947. 

Hiermede •erzoek ik je namens Amsterdam aan alle af
dalingen 1n het land mededeling te willen doen en hen op te wekken 
ter navolging van het besl'IÜ t dat 16 Juli in Amsterdam door het be

..ai�ijfstakbestuu.r en da diverse contactcommissies is genomen,nl.om op 
96 Augustus a.s. een vergadering te beleggen voor alle werknemers in 

de isolatiebedrijven, ongeacht hoe georganiseerd of niet georganiseerd 
zg. buiten de E.v.o. om. 

Op deze vergadering waar dus allee wat in de iso
latiebedri.jven werkzaam is gevraagd wordt op te komen ter beepre
king van hun bel9.nBen, zullen ook bestuurd.era der verschillende 
organisaties genodigd worden. 

De �edoeling van dit alles is, dat wij op deze dag 
de werlmemers er van overtuigen dat het noodeakelijk is voor onie 
reoh ten op te komen, nl • de .ll2t punten van onza actie, en de zaak 

. zo te stellen, dat allen vQor deze punten op Maandag 18 A�ustus het 
werk niet hervatten, zodat dan een äl.gehale staking voor de ieole.,
tiebedrijven een feit wordt. 

Zorg moet worden 0edragen voor stilzwijgenbeid van 
onze werkers, �odet de Uniebonden niet weer, doordat zij tijdig ge
waarschuwd Zljn, roe-t in het eten kunnen gooit'n. 

-

Rekenend op volle medewerking, 

kameraadschappeliJke groeten 

w.g. P.Sohiltmeijer.

p.s. Wil zo mogelijk een Landelijk
contact om één en ander ruim te 
bespreken. 
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EENBEIDSV.AKCEN'mAIE 
Landelijke Bedrijfsgroep 
METAAINIJ"VERHEID, 
Rozengraoht 19I, Teli 39487. 
A m s t e r  d a m  - o.

Diot .H. Typ :TB. 
Ref; A.I.c. 

Betreft: AQTIE ISOLEERDERS. 

W.M.,

t�rdam 23 Juli 1947.

Aan de Bedrijfstak:oommissies 
van het Isolatiebedrijr en 
de Plaatselijke B.G. besturen. 

--------------------------Ä 

MET DE E.V .c. NAAR DE EENHEID 1111 

In een bespreking met de Landelijke Bedrijfstakcommissie voor de 
Isolatiebedrijven, werd de actie voor de eisen in deze bedrijven ge
steld, besproken. 

Aansluitende hierop heeft een vergadering met de bedrijtscommis
sie's van de Isolatiebedrijven te Amsterdam plaa·tsgevonden. Hier werd 
besloten, om wanneer voordien geen gunstige beslissing van het Col
lege van Rijksbemiddelaars en de v.I.B. genomen is, het werk op 18 
Augustus neer te leggen. 

Oil1 de situatie vooraf met de werkers in het Isolatiebedrijf te 
kunnen bespreken moet zo mogelijk op 16 Augustus een vergadering met 
alle isoleerders, plaatselijk waar zij zich bevinden, belegd worden. 

Het is echter nodig vooraf reeds met onze isoleerders leden in 
verbinding te treden, teneinde vooraf hun standpunt te kunnen bepalen. 
Het zal dus hierop neerkomen dat een tweetal vergaderingen belegd moe
ten worden. De eerste zo spoedig mogelijk, dooh vó6r 2 Augustus, de 
tweede zo mogelijk op 16 Augustus e.k. 

Ter verduidelijking laten wij hieronder nog evèn het resultaat 
van de tot heden gevoerde actie volgen. 

Op 19 April ,verd door een uitgebreid contact-commissie in de 
Isolatiebedrijven het besluit genomen actie te voeren voor de volgende 
4 eisen, t.w. 

l. 20% prestatie-toeslag op grondslag van de verhoogde productie.
2. 50% of weekloon toeslag bij vaoantie,
3. Verhoogde uitkering (100%) bij ziekte-ongeval en doorbetaling 

e arenz-da.gen. 
4. Vergoeding voor kleding en eigen gereedschap.
over deze eisen heeft ons H.B. zich tot het College van RijkS

bemiddelaaxs en tot de v.I.B. gewend per schrijven. 
In een bespreking met Mr. v.d.Geest van de v.r.B. werd ons mede

gedeeld, dat t.a.v. de eis voor 20% toeslag, de v.I.B. zich tot het
College gewend had, waarvan wij enige dagen later het antwoord mede
gedeeld kregen. Het College wilde slechts een toeslag overwegen, in
dien daartoe een strekkend-voorstel door een bepaald bedrijf werd in
gediend op grond van een tarietberekening, waarbij dus een verhoogde 
individuele prestatie voorwaarde was. 

Teneinde meer kracht bij te zetten en te protesteren tegen de 
langzame ai"wikkellng van deze belangrijke zaak werd in vele bedrijven 
gedurende 2 uur gestaakt, terwijl op 30 Juni het werk de gehele dag 
werd neergelegd. 

Vooraf heeft ons H�B. zich nogmaals tot de v.r.B. en het College
gewend om hiermede de ernst van de toestand in de Isolatiebedrijven 
aan te tonen. 

De Buitengewone ledenvergadering van de V .I .B. heett een &}heel 
onbevredigend antwoord gegeven. 

Wat nu? Daarover moeten de isoleerders zelf beslissen. /Uil.Ster
dam heeft besloten om op 18 Augustus het werk neer te leggen als voor 
dien datum geen bevredigend antlvoord binnenkomt. 
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Kameraden, bijgaand nog een at'schrift van een brief van een 
lid van de Landelijke bedrijfstakcommissie, waarin hij U de besluiten 
van .Amsterdam mededeelt. 

Laten we er voor zorgdragen, dat de eventuele komende strijd 
gedragen wordt door alle isoleerders ongeacht hun overtuiging en laat 
ons in de strijd een voorbeeldige discipline bewal.'en. 

Alleen een ijzeren discipline en eensgezind optreden kan ons 
naar de overwinning voeren. 

p.s •

Met kameraadschappelijke groeten, 
Voor het Bestuur van de Landelijke 
Bedrijfsgroep Metaalnijverheid 

van de E.v.c.

w.g. N.Hillebrand.

N.Hillebrand. (Penningmeester)

Onderstaand geven wij U de tekst van een 
petitionnement van het personeel van de 
Fa.Kooy te Enschede hetwelk is ondertekend 
door alle werknemers al dan niet georganiseerd: 

Aan het College van Rijksbemiddelaars. 
Ondergetekenden, werkzaam bij de Fa. Kooy, Isolatiewerken te 
Enschede, verzoeken Uw College haar goedkeuring -te wil;Len ver-
1enen aan hun verzoek, een prestatie�toeslag vau 20% op hun lo
nen toe te kennen. 

Ty:p.:TZ.3. 
0011.: de
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UITTREKSEL 

Voor ........ 9P ....... ?.T!....... ....................... .................... Naam .... Toestand ... in ... Metaalbedrijven •................... ... ,.

' 
Origineel in ............. OD ....... 140 . ............... .... ............ . Naam ........... E. .•. V.& .•.... A.Q.°t.,Ï..�.$..� .........b .................................................. . 

Volg nr ............................ Ag, ·nr ......... ?.9.Jc.:3,.?. .............. Aard van het stuk . ., .... YE:l!..l3-��·g····l:3E:l.S.J.ll.ll,J;.S..Y.E:l!.€::.�.;E. .. �.V..�.Q.: 

.......................... ........................................................ Afz. . ...... :I:/P.. ...... :R.9.�.:t..e..:r.9-:� ... , ... ..... .... ....... :............... Datum .... J� ..•. 8. ..• 4;.7. ........... . 

Kort verslag van de besloten bedrijfsbestuursv�rgadering van de 
Eenheids-Vak-Centrale, bedr1JfsgrOep Metaalnijverheid, gehouden op 
Vr1Jdag, 1 Augustus 1947, te 20 uur', in cafe Kleyburg, Stieltjesstraat 2 
te Rotterdam 

Aanwezig 26 personen (zaalcapaciteit 12Ö personen). 
van Vliet,Dirk, ge�oren r-+-1'903 te Woerden, wonende te Rotterdam., 

Moerkerke�traat 80a, voorzitter dezer bedrijfsgroep, onent te ruim. 20uur 
de vergadering met een woord. van welkom en zegt o.a., dat de Indonesische 
kwestie wel zeer in het teken der algemene belangstelling staat.Spr. le
vert de gebruikelijke critiék op het N.V.V., zegt, dat het N.V.V. slechts 
noodgedwongén met de E.V.C. aan een tafel is gaan zitten om te confereren 
met het Wereld-Verbond �an Vakverenigingen en- onder de druk van de dui
zenden telegrammen, welke tijdens deze conferentie binnenkwamen- accoord 
ging met d& aan de regering gestelde eis, om het vuren te staken. 

I Spr. zegt het opmerkelijk te vinden, dat Kupers, toen deze voorstelle 
in de 2e Kamer werden behandeld, schitterde door afwezigheid. Spr. criti
seert meteen de leden van de plaatselijke raad, die eveneens geregeld 
door afwezigheid schittenen zegt, dat hierin verbetering moet komen en 
merkt sarcastisch op, dat ook in deze belangrijke vergadering slechts 
twee leden van de plaatselijke raad aanwezig zijn, n.l. Been, Oornelis, 
geboren 1-5-1913 te Rotterdam, wonende te Rotterdam, Rietvinkstraat 28b 
en Jan�en, Johannes,Cornelis, geboren 22-11-1901 te Rotterdam, wonende 
te Rotterdam, Puntstraat 2ia. 

Spr. zegt, dat het hoofdbestuur van de bedrijfsgroep "metaal" heef't 
vergaderd met de plaatselijke,raad, in welke bijeenkomst ook de onderaf
deling "metaal" is besproken. Er dient een grotere actie te komen om 
kracht bij te zetten aan de eisen van de isoleerders, welke nu al sinds 
April 1946 slapende worden gehouden. Men heeft daarom de volgende oplo·s
sing gevonden: elke groep in de metaalnijverheid, dus auto-monteurs, 
electriciens, dlassificeerders, verwarmingsmonteurs, enz. enz. kiest in 
elke plaats een eigen bestuur, w.aarvan een der leden weer zitting krijgt 
in de plaatselijke raad. Al deze groepen gaan nu vergaderingen uitschrij
ven, w�arin de plannen voor actie worden 80sproken. Deze vergaderingen 
worden z.g. door de verschillende groepen zelf uitgeschreven en zij 
nodigen·dan de öesturen uit van de andere organisaties, alsmede het E·V•C 
bestuur. Daar voor een dergelijke vergadering elke man, werkzaam in het b 
drijf' waarvoor zij geldt, wordt uitgenodigd,ongeacht hoe en of hij geor
ganiseerd is- de vergadering gaat immers uit van de werkers zeli' en niet 
van de E.v.c.- en de.E.V.C. natuurlijk aanwezig zal zijn en alle voorstel 
len, welke gedaan zullen worden, zal ondersteunen, zullen de andersdenken 
de arbeiders ondervinden dat het alleen de E.V.C. is, die iets voor de 
arbeiders doet en het geheel zal dut een geweldige toeloop van leden tot 
gevolg hebben. 

Uitgetrokken door ............ P.R ........................... ...................... ............... , Afd./Sectie ....... AC.D. ... 4 ....... ... Datum .... 12 .•. 12 .•. 47 .. . 

A.L. 17249-'47 



Spr. vraagt of men zich met dit voorstel kan verenigen.(De aanwezigen 
antwoorden bevestigend). 

Spr. beslmit dan roet te zeggen, daj zo spoedig mogelijk met de 
uitvoering der voorstellen moet worden begonnen. 

Nieuwland, Willem Jacobus, geboren 29-11-1903 te Rotterdam, 
• machinist scheepswerf, wonende te Rotterdam, van Haeftenstraat 8a,

vraagt of alle functionarissen in het bezit kunnen worden gesteld
van de nieuwe C.A.O. in het metaalbedrijf, zoals die is opgesteld
door de Unie-�onden en de E.V.C. en of de patroons "verplicht" zijn
de 2% toeslag uit te betalen.

De voorzitter belooft, dat de functionarissen in het bezit zullen 
worden gesteld van de nieuwe C.A.O. en zegt voorts, dat de patroons. 
niet verplicht z-ijn de 2% uit te· oetalen. 

Spr. baveelt tenslotte aan met de steunlijsten van de nog steeds 
stakende arbeiders van de Kabelfabriek te Delft te werken en sluit 
vervolgens te 22 uur de vergaàering. ·-

, . 

-Afschriften van een drietal brieven,betrekking hebben de op deze
vergadering en het daarin besprokene zijn aangehecht.

_) 

.. ! 

•



INLICHUNGENDIENST VELSEN. 

No: J:J
Onderwerp: Dreigend conflict in de metaal-industrie, t.w. Machinefabriek "IJMUIDEN" en 

N.V. Ned.Y..on. Hoogovens.-en_§���J_fabrü,ken

Aantal betrokk1:in arbeiders: Machinefabriek 58 arbeiders. _____ _.,. Yv:; 10• 

beiden te Velsen. i 
Eis: loonsverhoging. 

Hoogpven 75 tot l��e�8è'JS{3 ---.,,.,.. .- • 

L---:-------7'(.&...;;.'·--.; . 1 2 AUG 1947 

• 

• 

/5 Aug.47 

"'::•p, 0 � T >� - ,P - r_t' ,� j to 1;! ,; 
en proteststaking, die dreigde het 

fabriek "IJmuiden", waar ongeveer 58 arbeiders in d1enst zijn, voor tweemaal 

24 uur stil te leggen, is overeenkomstig een door de betrokken arbeiders ge

nomen besluit voorlopig uitgesteld. In de op Maandag 4 Augustus 1947 gehou.. 

den vergadering, waarbiJ het plaatseliJk bestuur der E.V.C. aanwezig was, 

werd de zaak uitvoerig besproken , maar tenslotte werd besloten niet tot 

staking over te gaan. Mocht er echter op 18 Augustus a.s. geen gunstig ant

woord zijn ontvangen, dan zal uit protest twee dagen worden gestaakt. Geeist 

wordt dat de loonsverhoging van 10 % met terugwerkende kracht zal ingaan op 

2 Augustus 194 7. 

Voorts heeft de in overleg met het Bedrijfsschap ingevoer 

de niew1e tariefregeling op de Kon. Ned. Hoogoveni,...en Stadfabrieken 

enige moeilijkheden opgeleverd. Een deel der arbeiders meende, dat deze 

we regeling niet beantwoordde aan de door hen indertijd gestelde eisen. 

Een nieuwe eis van 15 % loonsverhoging direct, waarvan 

arbeiders op de afdeling Hoogovens de init�atiefnemers waren , werd gesteld, 

terwijl tevens een ploeg van deze afdeling, r..o. ene Mandemaker, waaromtrent 

na.der zal worden gerappo.rteerd, uit protest op Dinsdag;(-an 6 uur 

en op Donderdag 7 Aug.47 van 14. uur tot 16 uur heeft gestaakt. 

Bedoelde staking welke ongeveer 75 tot 100 personen be

trof werd door ge�n enkele organisatie gesteund, hoewel met enige stiJlmlatie 

van E. V.C. zi jde rekening dient te worden gehouden, aangezien arbeiders van 

bedoelde afdeling, leden van de E.V.C., w.o. Mandemaker, rondom de schaft

lokalen Ylerden gesigné.Lleerdop het momei:t, dat zij geen arbeid op het bedrijf 

te verrichten hadden. Op het. vermoeden, dat deze personen tot staking tracht 

ten op te vrekken zal vanwege de Directie ten oi:zichte hiervan maatregelen 

worden getroffen. Velsen, 
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GEHEIM 

E.v.c.-actie 1n Metaal
bedrijf te .Arnhemo

28 Nova.mbar 7o 

Hiermede heb ik de eer U ter informatie bijgaand atsohritt 
van een mij toegezonden verslag van een op 19 November 1947 te 
Arnhem gehouden besloten E.v.o.-vergadering, aan te bieden, naar 
de inhoud waarvan ik U moge verwijzeno 

De HoogEdelGestrenge Heer 
-.. Mr.H.L • .lagel 

Administrateur Ministerie 
van Sociale Zaken 

Zeestraat 73 

·te 's-G RAVE N HA G E.

/ 

ffET HOOFD VAN DE 
:J CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST•

namens deze : 

J'.G.CRABBEND.AM. 



APSCHRIJ1T 
---·-------..--..:-----

Oy woonsdat;, 19 Novenbor 1947 uerd te Arnhem een besloten 

vorsadering gaholidGl'l van arboidars van de Hollandse Metallurgische 

Bedrijven (T1ntabr:lekon) to �hem, leden :van' de E. V .c:, afdel11ls 
. 

Ueteal. Acnwezis wa.re1:1 plm. 20 personon. De �orsadorins werd voor--
, 

gezeten door Arend Steme�ÜJ,g• geboren te R!').Qd:en,. 9 Juni .1888,oonoiergo

van hét Gemeetlte:.r.ztsenhU1a te Amhem1 \"JOnende. to Arnhèm, Rosendael• . 

ser1og '1'14. 1revans wa'a e.atJ;Jf8Z1g een niet net nóme l>élm:de a�vise\11' 
• " 

1 ' ' 

van de E. v.o.

St$lllerd1rlg o�lid de versade�tng en deèlde mede dat het de bs

doeltng was te komen tot een e.otie 91> de Tintsbr1:èk. Daal" wem thans· 

onderhandeld ov&r 4e opr1ohting � een pensioentondS. De tJnieboJlden
. 

; 
. . . 

aConden echte!' niet toe dat cle E.v.a. aan d.e beprekingen deelnam; 

terwi�l ook de l>1reot1e J.n deze de E.v.a. niet erkende. Hi.1 ge.t hier.no. 
, ' 

bat uool'd aan een zekere Ven Kooten (nadere gegevens ·noe onbekend). 
. . 

•. 

Ven Eooten zette uiteen 4at b1j vorige besprekinaen over het op te 
' 

. . 

riohten pensiçentandS c1è E.v.o. niet aanwezig was geweest. De weigering 

w.s gegrond. .op het te1t (let de E. V.o. geen erkende organisatie was. 
' 

Enige E.v.o.-leden hn.ddm nu bealot.en een petitionnement .onder de 
... 

E. v.c.-laden te' laten l'Ondgean ter ondertekonlllg, waa�n geeiat uerd

dat op de verBadering van de'Peneioenoommissie op Donderdag 20 November
. ' ' 1947 de E. V .o; ook ·toegelaten zou worden. Zo niet 4e.n zou, on san. de

eia kraóht b13 te zet;tcn, s� alt, down-ot� ven 2 d 3 uur 1.rlgaan·, 
' ' 

' ' � ; 

zotJel in de oohtsnd-; middag• .ala �ohtploeg. i.t'evett!3 zou verzocht 
., 

,ordE!n de verge.éleririg nog een· dec uit te stellen om een 4eel:Und1ge von 
. -

do E,v.o. de gelegenheid tè seven de versaderlng bij te wonen. Blj 

niet tnw1ll1Bing van �it verzoek zou teven, de-saxiotia van sit down

tf'lkûg toegepast; wordett. Op vooratol van enkele (!On\'leZlgen werd bij_
•' 

d.eza eiaen nog eç clerde toegevoegd• n�.l. ultbetel.ing ven �gjmum b13 
. . 

de O • .A.O. vaotaostelde lonen. lle enige 41souasie en toeliobthig van. � 
de E.V .o. adviseur werd oldua beoloton; echter b1J niet im1lllf.s� 

·:ma
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van alleen do le:atsto e1a zou niet de oonobie von ateldns tooeepaot . 

wordon. 

sta:iel"dilig wakbe do .aanwezigen op om voet bij st.uk ta houden en 

bulten de bonden om eonagozindhe1d an.der de arbeiders to bevorderen. 

Het nu besprokeii.o moost vooral -gêheitl vJOrden gehouden daar andórs 

de Un1ebonden \'teer een ,spaak 1n hot w1el zoudezi steken en Yell Kooten

niet de km,.s zou krijsen het pet1t1onneni.ent'·asn te bieden • .Er moos, 
• 

I , 

ook onder de ongoorgan1oee1'den W(?rden gewerkt om eventueel aan de

sit 4own-ata1d.ng deel te nemen. 

Stemercling 4eel4o �� Uike�e ataunlilsten u1t ,oor hulp nan de 
�

stokende textielarbéiders in Til�-..µ-g. Volgenr;1 spl"8lcer waa ei- elke 
t } � • 

we� i'111lXt .t.20.000 nodj.g om olke. stakende arboiq.er het tQ.egozegde

l>GdraG Tan f�35.- per week te tunnen ûit
b
ètàlelJ.. 

. " 
. . . 

m.ema werd de vorgadertng.gesloten. . ·•) 

Volgens hier bekende gegeVGns is het;, porson�e1' ven, do 1'infa• 
-t \ • ' ' • ..., ' - �. 

• 

� br1eken te Arllhe.m 515 .lD8D. sterk� Ruim OOJ zou ongeorganisoerd zijn.1 ,

J)lm. � 1n _de VnÏobÓJ:lden flll.., plm. 20� in'-do E.v.o.

Doorvoexing·Yem. do eo.ngekondigdo at� zou geén'prn�tiae,, . 

,. , st�atie· !n hot bodr131' veroorzaken • 
. '
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BUREAU B 

A a n : 
.J-/,l·:J 

� 1 o Centrale Veiligheidsdienst I S-Gravenhage; 
2. I.D. Enschede, t.a.v. Hr. Mos.

Ter kennisneming doe ik U hierbij toe
komen een ai':achrift van een verslag van een 
vergadering, gehouden op 5 November 1947, ver
moedelijk te Enschede, over de loon- en 
voorwaarden in het isolatiebedrijf. 

�e Hoofdcommissaris van Politie, 



• 

AFSCHEIFI'. 

VERGAD.isRING op 5 november 1947 over da 1oon ... en 
a�beidsvoorwaarden in hst isolatie
bedrijf'met de n1recties. 

==-��- --=-----:e.:=------ -========;=====

vertegëhwoordigers van de werknemers: 
van de··ra. v.a. Linden en vel�u1zen 

11 11 11 

Spanjaá1>d n Il Il Kooy 

r.'";. Werkgevers; 
"�JGeerdink - APeldoorn; 
'I Van Galsdorp en Kól:ff" - Fa. ·Herte1;

�aarda - firmant; 
, 'ten Bergen - Fa. Cleton; 
'.ffkir. van Geést - r.echtskunclig ad�saur.. 

� Gijger, �otterdam; 1 
- Tflman• Delf't;.. J 
- van •t Reve, .Enschede. 

Opmerkelijk was, dat bovengerio�m�e 
ers waren. _ , 

. Het .personeel. van de fa. De Boer liet weten,· dat zij geen 
deel aan deze bespreking wensten te hebben. · , · Geopend werd door Mr. van Geest. Deze zette uit�en, dat wij 
hier bij elkaar waren om een basi.s te zoeken, waarop men va:s.t moest 
stel len de arbeidsprestaties per man pa!' uur, ,waarop dan prestati� 
geld uitbetaald kon worden. Hij �teJ.de daarop voor om maar het eerst 
met de verwarndngsisolatfe te beginnen, waarvoor hij de Heer Baàrda 
verzocht zijn mening kenbaar te máken. 

� · :Van 't Reve was hat met de gang van zaken niet eens; h:i:j''had 
gaarne een duidelijke!" uiteenzetting van de·voorzitter. ook l�ek het

· hem beter eerst de vraag te stellen of allen met het voorstel tot 
vaststelling' van arbeidep:restátie, a�ooorg. gingen. van zijn kant wa
Nm er tal va,,.n �ezwaren, 'die. het eerst besproken dienden te wo:rden. 

De Voorzitter ,ging, hierop de za.ak breeg,voerfger uiteen zetten 
en merkte op, dat de E. V .c. met het verzoek om p'restati egeld was ge
komen, dus moest er een basis-prestatie vastgesteld worden. De Rijks
bemiddelaars hadden al aerdei\ naar de prestaties gevraagd; dez.a waren 
nog lang ·niet zoals in 1-939. 

Hierop krijgt de i soleerder Tilma.n het woor-d. Deze dealde mede 
dat hij en zijn ccill�ga• s a.fwijz�nd tegenover h-et voorstel stonden. 

. Voorts waarschuwde hij voor een derg�¼ijk systeem. Hem� waren 
de praotijken :van de HeI'el'l werkgevers van voor de oorlog nog goed be-

. kend. · · . 
·De.Heer Baarda (firmant) �ad gedac�t een bedrag te ·noemen,

zijnde Fl. voo.r. een meter, zoveel, d!3-t de i spleerders een behoor-
lijk loon koncl.en halen. 

Van tt Reve zeide: Wanneer de isoleerdersde ene waak dan een 
flink loon hadden gehaald; da werkgevers de voigende week.zouden ko
men met d,e_med-edeling:, 11 -Er moet wat af, ik �an er.niet mee ult. 11 Ook 
Wij kennen de heren wePkgavers; het i·s hun schuld, dat het vertrouwen 

., - , I - - - ... 

weg is, gezien hun houding van voor de oorlog •. 
Ook de Heer Giäger isoleerder, 1iet hetz-elfde gel

u

id horen. 
De Voorzitter Ëielde nogmaäls m ede, dat het College zich be

riep op de toe ständen van 1939. In verooudµig werd veel en veel inin
der gepresteerd, zoè.a:ç geen toeslag gegeven werd. 

De Heer Baarda deelde de mening van de voorzitter. Hij dacht,
dat L�o meter per week wel gehaald kon worden� 

Van 't Reve maakte de opmerking, dat we thans in 1947 leefden. 
Wij hebbe�galeerd, dat we vooruit moeten en we danken er voor

om de klok terug te zetten. 
Wanneer we nu wel een aantal meters gaan vaststellen, wordt,

dan \Vel de prestatietoeslag betaald? 
Een precies .antwoord bleef man schuldig. 



• 

Tilman markt a nog op, dat de werkgeva-r.s thans genoeg verdien
den op ae mensen genoeg tegemoet te kunnen komen. 

De Heer tro!Lf'.f vroeg )lierop aan Tilrnan van wi:e hij dat ,,etan 
kon an of we ons da.armee ook al bemoeiden. 

·waarop door ons volmondig ja geantwoo:t"d werd.
Vervolgens lä"svan 't Reve een v:erklal'ing voor namens het per 

saneel v�n de .fa. Kooy. · ' 

p,aarop ontspon zioh een discussie over het uitbetalen der. 2% 
en het uitbetale� van 10%. De 2% gratificatie werd door allen reeds 
betaald, behalve de�,· d1.e, naaat de reeds öestaande gratificat�es, 
ultbeta�ld mogen worden. . . 

De heer Baarda vond het billijk, dat de werkgevers overalls 
verstre.ldcen, alsmede scha.enen enz. ook ,!lij deed dat. .� 

De haar Gijger vertelde, dat zijn werkgever alles ·wou doen
voor. Zijn mensen; maar hij kon niet omdat hij ziob. aan de �oörwaar-
den moest houden. 

Van tt Reve plaatste de opmerking, dat hij dat smoesje meer�e 
re malen va31• alle werkgevers had gehoord, maar tot nu toe zag 1:ûj . 
we�nig van het meeleven Va.fi de Heren werkgevers. 

·, . De isoleerder Gijgèr was bekend, dat ver-schillende ,werkgevers 
verkapte loonsverh.ogingen hadden doorgevoet>d, hetgeen do.or de geha-
•le v�rgadering bevestigd wordt. : , 

De Voorzitter ga� toe, dat de werkgevers, er zich niet aan 
hielden. 

, Voorbeel�an werden ge�oemdt 
1-. Fa. Ve�hoaf' liet dalen in de winst, zelfs, al tweeinaal;
2. Er uerden extra·loop_uren gegeven; 
;. Verhoogd kostgeld tot .f. 7:.50 toe; 
4• Zogenaamd ove:r,wèrk; , , ,. 
5. Belasting voor hun rekening. � 
De· P:ee:r Geerdink deelde mede,� dat op zijn bédz-ijf tarieflÓon 

werd: uitbataald.Het loon_ waa, t. 1 .01 of f. ·1.05. � 
-Later probeerde_ spreker terug te krabbelen" maai� werd door

van .' t Reve da pas ai'gesneden en moest- tenslotte ook bekennen, dat 
bij hem poven het loon werd uitbetà�id. De Heer Gaerdink werd.nij
dig e.n vroeg, waarvoor wij hie.r bij alke:ar zaten, als er toch geen 
ove?.>aenstenimj.ng bal"eikt kon worden. · < 

_ De Heer Baarda en de Voorzitter ware:q. van· mening, dat ver-
schil in: loon aa��avelanswaarêlig was, ·omdat da.t de productfe .ten• goe-

_dezo� .kqmen._ De éen kon meer pre.st·eren dan de anda'.t' en dan moest die 
man" die meer presteerde ook -meer hebben.· . 

. Van 1 taRéve kon .dat niet aanvoeren; ook diegene, die niet 
kon m�ekomen en toch zijn best p.aed,behoort op dezelf'de wijze behan
deld te, wol"den_. De hüishoudingen- van b·eidan vragen evenveel. 

Ook in Rusland_ wa:s ver.schil in 1oon, Volgens de vooPzit':it.el'. 
Wa:arop van 't Reve ··antwoordde, dat we 1:;Lier in Neaar1e.nè1 wa't"en 

en we J:iier dua een Nede,rîandse volkshuishouding moesten opbouwen. 
De Rµssen konden hun eigen bonen ·wel. dopp.en. Daal:> was voor iede�e�n 
bestaansmogelijkheid wgggelegd. 

� � De heer�Baarda. de�lde m�de" daà ook die werkneme�s voor-
prestatie in aanmerking moesten komen.,· welk� ruimer met de .materia
len omgingen. Men ,had mensen die klakkeloos de boal qell.andelden. 

Van I t Reve antwoord-da, dat deze alemGnten uit het bedrij.f 
dienden. te worden verwijderd. Wanneer ee.n werkgever zi-jn zaken rilet 
kon regelen, was hij als werkgev�r ongeschi�t • . 

lJergelijkè toestanden kwamen b:1:j de fa. Kooy nlet voor. 
Ook de Heer Geerdink voelde er niet va.el voo�. 

,;' . De_ Voorzitt�r merkte op• dat allés voortvloeide uit de slap
pe houding van fü3t College va.n. Rijksbemiddelaará. De v.r.B. wilde 
l'lél, 1:naar zij kon er oolc niets aan doen. Wat was er dan bereïkt door 
de staking? 

Van 't Reve steldè de vra�g: Als U thans cri tiek levert op de 



. 

Bemiddelaars - onze staking was geri'cht tegen de Bemiddelaars -
waarom :keurde U de staking_ dan af? 

vervolgens kw·a.men we op een ander thema, doordat de V'ool'zit
·ter mededeelde, dat men aan een nieuw contract bezig was,. waarin op
genomen ,-,aren verschillende toeslagen voor vu,11 werk enz.

Hierop merkte van 't Reve op wie daarover besliste. Da unie
bonden vertegenwoordigen bij ons enkele mensen eri zelfs die enkelin
gen worden overal nog buitengela�en. Spreker vroeg· of' de Voorzitter
hem een Coricapt ter hand wilde. stel:·len, opd�at wij er ook óver mee
konden praten (dat kon deze nfet doen). Spreker. waarschuwde de voor
zitter voor de moeilijkheden, die er Uit kunnen voortvloeien, wanneer
de grootste g�oep van isoleerders overal buiten wordt gehouden en
uit te 'sluiten van ie-dar overleg4 Voor dé gevolgen bent U allen aan-
sprakel:!.:jk. ..

Spreker vroeg of' het resultaat van 4 jaar illegaal werken was,
dat we thans zo ond�ocratisoh behandeld worden.

� De voorzitter antwoordde, dat het niet zijn schuld was, ook
niet van de Ve!•�• bat was de schuld VUl de regering, dat moest maar
in de tweede Kamer wç,rden uitgaknókt. Ook had hij een onvriende1ijke
briEf' van de .1::: •. v.c. ontvangén, waal'à.n ook deze ham het verwijt deden,
waaraan hij ook niets kon doen.

Nogn'laals waarschuwt van 't Reve op te passen met het a.t'slui-
ten van e·en nieuwe C • .A.O. door de Uniebonden.

De isoleerder Tilraan bracht 1n herinnering de belofte, des
tijds door de l:'egering geêläan, nl., dat de lasten gezamenlijk gedra
g-en moesten worden. Thans waren wij het weer, die de loodjes m9esten.
leggen. De werkgevers verdienen en de arbeiders gaan: bij de dag ach
teruit.

"'· ook de Heer Baa�dà. was die mening toegedaan an voelde meele ..
ven met da werknemers, maar zag toch gaarne, dat we tot aan oplos
sing zouden kemaR kunnen geraken en 9f er. dan toep geen .vo?rstel te.
vin.den was •

. waarop van 1 t Rave mededeelde, dat da Heren werkgevers wel
wisten wat er geproduceerd werd. ·R:tj stelde voor, .dat da Heren maar
naar da Rijks�emiddelaars moesten gaan en hen zeggen, dat de produo

, tie normaal �s, dat zelfs topprestaties geleverd Vierden en v.ra.gan · . 
of sancties verleend kunne;11 worden, dat de ?O % mag worden ·m.t,gek-eerd 
op de huidige productîe ta. . · · • 

ons kan,het' niet sçhelen. of -het prestati-e ... gel-d. heet o:f wat 
anders, maar meer loon moet er komen. '

overal •worden ,verkapte loonsverhogingen doorgevoe.rd...... .. 
Nada_t door van • t Reve bovengenoemde voorstellen nog eens 

, haald weraen, deed de Voorzitte� da toezegging deze voorstellen nog-
,maals aanha,ngig. te zullen .maken. -� 

� 

: 
Bove·nstaande is woordelijk overgenomen uit liet verslag van 

ze vergadering, gemaakt doCfr Van 't Reve • 

., 



L 8 December 7. 

B. 25454

V. Rfi.3
GE HE I Mo 

Hier mede heb ik de eer U te verzoeken mij in kennis te 
willen doen stellen met de personalia, politieke ori9ntering 
en verder van belang zijnde gegevens betreffende zekere 
Tilmen, \'lonende te Delf't, als 1soJ.eerder werkzaam bij de 
tlrm.a Spanjaard, aldaar. 

Volgens ontvangen inlichtingen zou Til.man lid zijn van 
de E.V.O. en als vert rouwensman optreden van het personeel. 

De Heer Commissaris 
ven Politie 
te DEL F T. 

HET HOOFD VAN DE 

�
CENl'RALE VEILIGHEIDSDE NST, 

Yna.mens deze:

J" .G.CRABBENDAU. 
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V. RD.3

GIJ'GER. 

G :& HE I J4.

8 December 7. 
nD: ovu'i;)..\.�� 
DXX 

Hiermede heb 1k de eer U te verzoeken mij 1n kennis te willen 
doen stellen mat de personalia, politieke orientering en verder 
van belang zijnde gegevens betreffende �ekere GiJger te Rotterdam., 
werkzaam bij de fim.a v.d oLinden en Veldhuizen aldaar als isoleer
der o 

Volgens verkregen inlichtingen zou Gijger lid zijn van de 
E.V.C. en als vertrouwensman optreden van het personeel.

I • 

HET HOOFD VAD DE 

� CENl'RALE V1!.IEIGHEIDSDIENST, 
namens deze: ' 

De Heer HoofdCo.mmis saris 
van Politie 
te BO 'rrERDAM. J .G .CRABBENDAU. 

) 
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_ 8 December 

Bo 25454 
1. 

ZEER GEHEIM 

Verslag Vergadering. 

Hierbij heb ik de eer U, te Uwer in.formatie, afschrift aan te 
bieden van een ver.slag van een op 5 November 1947, waarschijnlijk te 
Enschede gehouden vergadering met de directies van bij de Verenigde 

Isolatie Bedrijven aangesloten ondernemingen, over de loon- en
arbeidsvoorwaarden in het isolatiebedrij�. 

De HoogEdelGestrenge Heer 
?.tr. HaL.Fagel, 
Administrateur Ministerie van

Sociale Zaken, 
Zeestraat 73, 

\) e 's-G R A V E N H A G E. 

HET HOOFD V Al! DE 

,d', OEllTRALE VEILIGHEIDSD!liNST, 
:,;v namens deze: 

J.G.CR.ABBEND.AM. 
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8 December x 7. 

Co V/G 610- 1 4'7. 
2'1 November l 947 o 

Hr.Van Geesto 

GEHEIM 

Onder Terwijzing naar UW terzijde ver��ld schrijven, heb 
ik de eer U te verzoeken mij - zo mogelijk - in kennis te willen 
doen stellen met de personalia, politieke ori�tering en verder 
van beleng zijnde gegeTens betreffende de daarin genoemde 
Mr.van Geesto 

UW bericht terzake 

De Heer HoofdOommissaris 
van Politie •58 AR N HE U.

zie ik .m.et belangstelling tegemoet. 
HET HOOFD VAN DE 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENS'J!,
,j namens deze:

J'.G.ORABBEND.AM. 



Nr. Kabinet 

Bericht op schrijven van : 

Onderwerp: 

metaalbewerkers 
Bijlage(n) 

Bergen op Zoom, 

··�
.,/ 

29 November 194? O� 
.. 

� 1 i .., 1 DEC 194/ 

éJ \ 2,-r 1/J-7 

BUREAU B 
,,l- /2· 'f 

Ik heb de eer U hierbij aan te bieden het rapport mij
ne� administratie dd. 27.11.194?,Kabinet, in duplo, aan de inhoud
waarvan ik mij moge refereren. 

• 

Hoofd c.v.n.
Javastraat 68 
DEN HAAG • 

De wnd.Ooi:p 

iessen 
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• G•BMEENTEPOLITIE 

BERGEN OP ZOOM 

Nr. Kabinet 

Referte: 

Onderwerp: ontevredenheid Metaalbewerkers. 

BiJlnge(o) èen 

RAPPORT 

In verband met een bericht in de  11 Volkskrant" 
van 25 November 1947, getiteld " Metaalbewerkers· boos op 
het C..D.K."' hoorde ik, Franciscus Cornelis Adrianus Jïmke5,, 
Ibspectaur van gemeentepolitie te Bergen op Zoom en onbe
zoldigd rijksveldwachter, op 25 November 19471 - - - - - -
PETRUS THEODORUS LANGESLAG, oud 27 jaar, leider van d e  dis
tributiedienst te Bergen op Zoom, wonende te Bergen op Zoom 
Korte Parkstraa t 1, die verklaarde: 11 Volgens een circulai
re van het c.n.K. van October 1947 nr.22719 is er een ande
re regeling getrorfen met betrekking tot de to�slag levens
middelen voor arbeider, niet alleen metaalarbeiders, doch 
voor alle soorten arbeiders. Deze nieuwe regeling is over 
het algemeen ongunstiger, d.w.z. deze krijgen gemiddeld 
volgens de nieuwe regeling ongeveer 20� minder toeslag. 
Voor de regeling van October j.l. ontvingen de arbeiders 
voor langdurige arbeid 25�, voor zware arbeid 75� eh voor 
zeer zware aubeid 100� toeslag.Volgens de nieuwe regeling 
is de arbeid verdeeld in 7 categorieen. Op verzoek van de 
heer Nahuis, Provinciaal Inspecteur van het C.D.K. heb ik 
op 14 November 1947 de vertegenwoordigers der direcjies 
van de metaalfabrieken van Bergen op Zoom �pgeroepen en is 
ineen bijeenkomst door de heer Nahuis aan hen medegedeeld 
de nieuwe regeling. Deze regeling is landelijk. 
Volgens de nieuwe regeling betreffende aftrek voor zelfver� 
zorgers kan d eze ongunstiger zijn. Indien bijvoorbeeld iem 
mand in de 4e klasse arbeid �ordt geplaatst. krijgt hij va 
50 tot 75� toeslag; is deze arbeider zelfverzorger, dan K

wordt hij geplaatst in een lagere klasse, dus klasse drie 
en krijgt hij maar 50 fo joeslag."' 
Op 27 November 1947 hoorde ik: 
MARTINUS FRANCISCUS BROOS, distributieambtenal:l.r, oud 47 
jaar, wonende Koning Willem II straat 12 te Bergen op Zoom 
die verklaarde: " Ik ben voorzitter van de Katholieke Ar
beidersbond, afdeling Bergen op Zoom.rol> 22 November 1947 
is in " De Korenbeurs" te Bergen op Zoom gehouden een verg 
dering van de Nederlandse R.K.Metaalbewerkersbondt waarin 
de afdeling West Brabant gedeeltelijk en Zeeland en Zeeuws 
Vlaanderen geheel vertegenwoordigd waren. Deze vergadering 
was een gewone periodiek plaats hebbende vergad(..I'ing en 
had niet tot speciaal doel te spreken over d e  vermindermlil. 
van de toeslagen voor verschillende soorten arbeid. Toen 
deze vergadering is gehouden, was bekend geworden d e  nieuv 
regeling met betrekking tot het toekennen van toeslag lev 



• 

2 

middelen voor arb�iders. Dit is toen tevens besproken op 
die verge.dering. Men was van oordeel, dat tegen die nieuwe 
regeling actie gevoerd moest worden, hetgeend:m ook is gef 
schied. De reden tot invoering van een n:hemve regeling, die 
ongunstiger is voor de arbeiders e� wa,rbij sommige arbeid 

die vroeger geen toeslag kregen, thans wel in de toeslag
regeling vallen, is mij niet bekend. Men redeneert echter 
zo, dat de toeslag voor de arbeiders die deze thans wel kri 
gen en vroeger niet, wordt gegeven ten koste van de arbei&, 
ders, die altijd toeslag hebben ontvangen en volgens de nie 
we regeling minder krijgen. 
Over deze kwestie is ook een bijeenkomst geweest met de 
voorzitters der kernen uit de diverse ijzergieterijen in 
deze gemeente, waarbij eveneens tot uiting kwam de minder 
gunstige regeling, die thans is ingegaan. 
Aan het Hoofdèestuur van d e·Nederlandse R.K.AckexàBcxb.lWÈ.c 
Metaalbewerkersbond is opgedragen, zich met geoorloofde mid 
delen tegen dezè regeling te verzetten. 
Ik geloof niet, dat, indien er dringende redenen zijn en 
bekend gemaakt worden, bv. de ongunstige xexexex voedselpo
sitie, de metaalarbeiders het zover zullen laten komen, dat 
gestaakt wordt. In elk geval zal de K.A.B. op grond van ver 
mindering van de toeslag een staking nimmer goedkeuren • 
De resolutie aan het C.D.K. van d e  R.K .Metaalarbeidersbond 
is s cherp gesteld. Uit deze resolutie behoeft naar mijn 
mening niet de gevolgtrekking worden gemaakt, dat bij niet 

l În!'flliging van het verzoek met staking gedreigd zal worden:
�ij het door mij verder ingestelde onderz.oek bleek, dat na

het bekendworden van d e  nieuwe regeling, onder de metaal 
arbeiders enige onrust heerste. Toen bekend werd, dat er 
actie zou worden .gevoerd tegen d e  nieuwe regeling, was er 
van onrust geen sprake meer. 
Ik leg hierbij over een mij door Langeslag ter han� gesteld 
afschridrt van een circulaire. verzonden aan de R.K.Metaal
bewerkersbond St.Eloy aan de onder 2 vermelde adressen. 
fe Bergen op Zoom werken naar schatting 1600 metaalarbei
ders. 

1
typ.em.28"ll.47 
) 

,Gezien, . h) ,,\November
De wnd. Cor 1Schef, 

r 

1947 

Bergen op Zoom
J 

27 November 1947. 
De Inspecteur van Politie, 
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Onderwerp : t 
• on evr·edenhei rt Metaalbewerkers. 

81jln11e(n) een

- ),,.. J-

\ 
I 

j 
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RAPPORT 

\ 

r \, 
In verband me� .,e � berikt in d e  11 Volkskrant11 

van 25 Nov�1mber ·1947, getiteld " :Uetaalbewerkers boos op 
het C.D.K.� �oorde ik, Franciscus Cornelis .Adrianus Jimkes,
Ihspecteur Vä."l �emeentepolitie te Bergen op Zoom en onbe
zoluigd i�ijksveldwnc.hter, op 25 lfovembor 1947: - - - - - -
?ETRUS '.ëHEO

�
. 0 US LI\NG.GSLAG 0 oud 27 jaar, leiJer van d e  dis

tributisdie. . te Bargen op ,zoom, 1�1onende te .Be1•gen op Zoom
Korte Pa.rks r·1a. t l, die verir�·:1.�rde: 11 Volgens ean circulai
re van het c.o.K" van Octobel' 1947 nr.22719 is er een ande
re re�eling�tr,offen met b<;1treltki!1g tot de toeslag levens-

. mi�qelen voór ar'3eider, n13t ::1.l,leen ·ae taala1•bEdders, doch 
.�oor l:).lle soorten arbeii.dars•' Deze nieuwe regeling is over 
het ·\�gemeen ongu..").stig'er� d.w.z. deze krijgen g�raiddeld 
vol�ens de ni�uwe rèetliqg ongeveer 2oi minder todslag. 
V�f'!.r de .regeling vt·.'1 Oc toJ>er j. l. ontvin�en de 1J.rbel.d13r•s 
voor langdurige arbeid g5�, voor z .'are arbeid 75� en voor
zeel' z ,,are aèbeid lt)O� toeslag. Volgens de nieu•,!e regèling
1s de àrbeid veráeêld 111 z càte�orieen. Op verzoek van de
h�er Nahuis, ProvÜ)ci�al �nspecteur van he� C.D.K. heb 1� 
op 14 Nove�ber 194� de v· rtegenwooruiger� der direcJies 
van de u1etaalfabr leien van Ber6en op Zoom �pgeroepen en is
in en bijeenkomst dooi· de h�er- Naht.lis aan hen meciegedeeld 
de nietl'.e regeling:. �,ze reJ3lin0 is landelijk. 
Volgens de nieuwe t,e6'3ling be·treftende aftrek vo 1r zelfver
zorgers kan à. eze oAgunst1ger zijn. Indien bijvoorbe-;;ild ie!!! 
mand in de 4e kla��e arbeia �orJt 6epl�atst, krijgt ·hij van
50 tot 751a toeslag; is deze arbeicter zelf'verzorger, �.n x 
wordt hij gepl!!a:

1
tst in ren lagere klasse, dus kLisse drie 

en krijgt hij 1aar J5f> t. j;oeslag." 
Oo 27 November i947 noorde ik: 
.!\R'l'.dfü$ FRA.NC!SGUS :àh :es, distributieambten,vJ.r, oud 47 
j1 .-.�, � on�nde Ko'ning Vv1.llem II st1•"'!-l.t 12 te Bergen op Zoom,
d!e verKl·1.arde: ,,, Ik ben ,roorzi t i.:.er v�m de Katholiake AI·• 
beiiersbond" afcleU.�ng_ Be�gP-n op bOO ,. Op 22 Nove:nbe.:r 1947 
i.J in '' De Korenbeurstt te Bergen op Zoom gehouuen a-Jn v rga
dering van de Nedsrlan'ctse R.K.Mëta lbo�1erkersbonàJ niarin 
-�e afdeling West Brabant gedeeltelijk en Zeeland en Zeem'ls 

f,Vlaanderen geht�el vert.egenw"ord:tgd , .. aren ._ Deze vergadering
,; as een ge',"."one periodiek pl':ta ts he boende vergacie..ring en 
had ,tiet tot speci 1 1+ doel te sprek9n over de verrninderilàg 
van de toeslagen v-:>0r ver$chlllende s·>orten arbeid. Toen 
qleze v rgadering :l,s gehoucl�n, �.as bekend geworden d e  n.:. u ,
regeling ::iet bstre!cklnë tot het toekennen van toeslag leve1 

' � 
1 "", 
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middelen voor arbei�ers. Dit is toen tevens bes�roken op die v. rgadering • .i'iiDn s v�;1 CiOl'deel, dr•t tee,:::n die nieuweregeling act,te gevoerd. moest �,0rden, hi-; tgeen àin ook is getselliad. fle re ... en tot invoering van .-en nietnve 1-ebeling, diongunstiger is voor àe ·arbeiders en wa rbij sonmige arbeiddi.e vro0ger geen -;;::,�sJ &g Ja>ef!>en� than�-; wel i � Çle toeslag.refolin0 V'.illen, ls mi,; 111 L bekenö. M�n reci�n��t·t ec,1te:r ze, dn •� <.i.e trJ�Hlr.g v -�!' ,:e arbeiders ede r1e2e "twns wel krgen en vroE:g"-='r ni.Ht, irvT.'át Gegeven ten koste van d€ 8l'be14 ders, die altijd toeslag imüuen ontvangen en v<,:>le,ens de nie· e reg�li:16 n1lv1der krijgen. Over de:t:e kwei;ti.•:? is oo een bijeenkom$t gewe�$t JJ:at de voorzi ttcr''J e .... kernen uit de o.iverse iJz�r•gJ.eterijen in de,z-e ge!"le·,H?.te, 1aarbi,j eveneem:i tot uiting lt,•éf.m ae ITAirideI·gunstige r.e�eling, file thans is in�1;;16,�an. Aan .het ffo:�ldhnJtuu.r v•.n ei e lllede:r·lantlse R.A.Xl.!b.P...td!uJsb.rumc liet�11loe1··e.rk.'=!rsbond .i.s opged:rage·t. zich me L �..:oorloofde m.iddele1. te6tm detJ;e roiL,eling ·te V�l'zet�en. Ik gelo f niet, d t• ifl<.Ue,1 er ü:ringende red-enen zijn e.n bekend genaakt worden, bv. ie ongunstige xexeJtax voedselposi tie, de metualurbelder"I h'3t zover ,mllen laten komen, da·tgestaakt ..,.ordt. J:n el!< geval �al de K.A.B. op grond van ver·mlnderlng van de to :3Slag een stak:tne n.L1 '.!er. _;o8ctkeu.ren. De r,➔solutie »an hat C.D.K" v·.m ae H. ( .i.et·•uüa:rboiaersbondis scherp gest9là.., Uit <leze ·resoltttie u �noe.t't n• nr llijn mening niet de i;evolgtreklting v1orden gema&kt, <.mt bij niet inwilliging "an het V-3r.zoek met s·i;aking gedreigd zal \1orden�Bij het dooi• mij verd'='r ingestelde O"lderzoek bleek, dë:.t nahe -ç be kenàworde!l vsn d s nieuwe .ret;elint;, onder de ,.1etaal�ll"baiders enigè on!'ust heerste. T�en bekend werd, da i; er::.;ctie a;ou T,'Orden �evoerd tegen de nieuwe :rec,,eltng, as er va.n onrust geen. sprake meet-. Ik: l�g hierbij over een m.1j docr t�ngeslag ter hand gestel.ca.fschri:ft van een c1rculs1re, v1�r·zo·'.1den ,un de R .K • .tfätaalbewer1<:e:rsbond st.Eloy aan de onder 2 ,r9r1.nelde adressen. l'e Bergen op Zoom werken naar- scha. rt:!ng 1600 metaalarbe!der.s. 

typ"em.28.11"47 
Ge:?ien, 14 November 1947 'll9 lfnd. Cdrp::,cht', .• :, 

B�rgen op Zoom, 27 Jovember 1947.De Inspecteur van Politie•

Th.J. !.Andrlessen. ( 
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TZ.3. GE HE I M. 

tietaalbewerkers. 

Hiermede heb ik de e.er U ter in1'o!'Irlatie bijgaand arschrii't aan 
te bieden van een door het distriotsbestuur van de ?red .Kath .uetaalbe
werkersbond te Breda .aan zijn hoofdbestuur verzonden resolutie. 

Ten aanzien ve.n deze resolutie verklaarde de voorzitter van de 
Ka�holieke A.rbeidersbond, afdeling Bergen op Zoom, �og het volgend�: 

"0:p 22 November 1947 is in "De Kofenbell!'s" te Bergen op zoom fle
hou.den een vergadering van de Nederlandse R.K.IJetaalbewerkersbond,
waarin de afdeling lVest Brabant gedeeltelijk en Zeeland on Zeeuws 
Vlaanderen geheel vertegenwoordigd v1aren. Deze vergadering was een ge
vrone pexiodiek·plaats hebbende vergadering en had niet tot spe6iaal
.doel te spreken over de vermindering van de toeslagen voor versohil-
lende ·soorten arbeic1. Toen deze vergadering is gehouden, was beka11d: 
geworden de nieuwe regeline met' betrekking tot het toekennen van toe
slag levensmiddelen voor arbeiders. Dit is to�n teyens besproken 0:9 
die vergadering. 1:en was van oordeel, dat tegon die .nieuwe regeling
actie· gevoerd moest v;orden 1 hetgeen dan ook is seschlecl. De reden tot 
invoering van eon nieuwe regeling, die ongunstiger is voor de arbei-
ders en waarbij sonmtl.ge arbeiders dia vroeger geen toeslag kregen, 
thans wel in de toeslag.regelir..g vallen, 1s mij .niet bekend, Den rede
·neert echter zo, dat•de toeslag voor de arbeiders qie deze thans wel
krijgèn en Vl'Oeger niet, wordt gegeven ten koste van de arbeiders,
die altijd toeslag hebben ontvangen en volgens de nieuwe regeling tain-
der krijgen. _ . 

Over deze krrestie is ook een bijeenkomst geweest met de voorzit
ters der kernen uit de diverse ijzergieterijen in deze gemeente, waar-. 
bij eveneens tot u1ti�g kv;am de mi�der gunstige �egeling, die thans
is ingeBaan. · 

Aan het Hoofdbestuur van de 1',ederlandse R .K.l!etaalbewerkersbond .. 
1� opgedragen. zich met geoorloofde middelen tegen deze regelîng te 
verzetten. · · 

'Ik geloof niet, dat,ind.ien er dringende redenen zijn en beke,nd
gemaakt worden, bv. de ongunstige voedselpositie, de metaalarbeido�s 
het zover zullen laten- kamen, dat gestaakt wordt. rn· elk geval zal de
K.A.B. op grond van vermindering van de toeslae een staking nimmer
goedkeuren. · · , . 

De· resolutie aan het C .D .K. van de R.K.U.etaalarbeidel!sbond is 
scherp gestelà. Uit.deze resolutie behoeft naar mijn mening niet ae 
'88Volgtrek:king worden gemaakt, dat bij niet inwilliging van het ver-
zoek met staking gedreigd zal worden''. 

. Bij een nader i.ngesteld onderzoek bleek, dat na het bekend woT
den van de nieuwe regeling, ond&r'de metaalarbeiders enige onrust 
heerste. Toen bekend werd, dat er actie zou worden gevoerd tegen de
nieuwe regeling, was er van onrust géen sprake meer.

;(J, 
HET HOOFD VJ.N DE CENTRALE 

Aan de lioogEd.Gestr.Heer Ur.H.L.Fagel, rVEILIGREIDSDIENSî 
Administrateur Min.van Sociale Zaken, Namens deze: 
Zeestraat 73 
te 
• s-GRAVENHAGE.

J .G.Orabbendam. 

,. 
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St .Eloy 
Nederlandse Katholieke Metaalbewerkersbond. 

District Breda. 

Ref .1251 /1 Dis tr .verg. 

Breda, 
Ginnekenstraat 79A. 

Resolutie. 

De NED. KATH. METAALBE
0

,'lER.KERSBOND St.ELOY,district BREDA,omvattende 
40 afdelingen mey plm.3500 leden in lvfidden-en West Brabant,Zeel.and 
en Zeeuws Vlaanderen, 
in Dis tr ictvergaderi ng bijeen te BERGE:t.i OP ZOliM. op Zaterdag 22 Novem -
ber 194?, 
gehoord de besprekingen naar aan leiding van de met ingang van 23 No�
vember 194? in te voeren regeling inzake de nieuwe voorschriften 
bijzondere arbeid,speciaal in de ketaalnijverheid, 
constateren dat: 
le deze regeling een sterke mate van ontevredenheid en onrust onder 

grote groepen van metaalarbeiders heeft veroorzaakt, 
2e dat door deze regelini de bedrijfsvrede in zeAr ernstie gevaar 

is gebracht, 
3e speciaal de machinevormers/gieters, sjouwers/gieters, ovenisten/ 

sme·l ters, handvormer/ gieters, en slijpers van reep .100-100-100-
100 en 50 procent zijn terug�ebracht op 50en 25,50en 25,50en 25, 
50, en 2X 25 procent, 

4e de invoering van een klasse aftrek bij de zelfverzorgers eveneens 
een belangrijke verslechtering betekent� 

5e weliswaar in het algemeen enkele andere categorieën nu in de 
nieuwe regeling zijn opgenomen,doch zulks gaat ten nadele van 
medearb.eiders, 

6e uit de indeling van de z.g. 11 beroepenlijst'' overduidelijk blijk 
dat bij de samenstelling da· rvan gèén prac·ticus is gehoord, 

BESLUIT 

l) het Hoofdbestuur met klem te verzoeken met alle mogelijke en
geoorloofde middelen:
a) die maatregelen te nemen welke er toe kunnen leiden,dat de in

werking getreden wijzi�ing,.,,:ben spoedigste wordt ongedaan ge
maakt, en vervangen door een regeling meer afgestemd op de
zwaarte van de te verrichten arbeid,

b) te trachten om bij de bevoesde instantie binnen 14 dagen een
gunstige beslissing in deze te verkrijgen, daar anders de
mogelijke �evolgen niet zijn te overzien,

2) deze resolutie ter kennis te brengen van het Hoofdbestuur van
de Ned.Kath.Metaalbewerkersbon, de Prov. Inspectiedienst van het
CDK te 's'Hertogenbosch, de plaatselijke distributiedienst te
Bergen op Zoom,alsmede de pers.

BERGEN OP ZOOM, 22 Nov.194?. 

Het Districtbestuur van de 
Ned.Kath.Metaalbewerkersbond in district BREDA, 

voor dit bestuur 

w.g. onleesbaar.
voorz. 



AF S C HR I F T. 

St.Eloy 
Nederlandse Katholieke Metaalbewerkersbond. 

Distriot Breda. Breda. 
Ginnekenstraat 79A. 

Ref:1251/1 Distr.verg. 

• 

• 

Resolutie. 

De NED. KA'lH. :METAALBEWERKERBB0ND Bt,ELOY, district BREDA, omvattende 
·40 afdelingen met plm.,500 leden in Midden- en West Brabant. Zeeland en
Zeeuws Vlaanderen,
in Distriotvergadering bijeen te BERGEN OP ZOOM op Zaterdag 22 November
1947,
gehoord de besprekingen naar aanleiding van de met ingang van 2J November 
1947 in te voeren regeling inzake de nieuwe voorschriften bijzondere ar
beid, speciaal in de Metaalnijverheid, 
oonstateren dat: 
le. deze regeling een sterke mate van ontevredenheid en onrust onder 

grote groepen van metaalarbeiders heeft veroorzaakt, 
2e. dat door deze regeling de bedrijfsvrede in zeer ernstig gevaar is 

gebracht• 
3e. speoia.al de maohinevormers/gieters, sjouwers/gieters, ovenisten/ 

smelters, handvormer/gieters, en slijpers van resp.100-100-100-100 
en 50 procent z�jn teruggebracht op 50en 25, 50en 25, 50en 25� 
50, en 2X 25 procent, 

4e. de invoering van een klasse aftrek bij de zeli'Verzorgers eveneens 
een belangrijke verslechtering betekent, 

5e. weliswaar in het aJ.semeen enkele andere oategoriSn nu in de nieurm 
regeling zijn opgenomen, dooh zulks gaat ten nadele van hun mede
arbeiders 

6e. uit de indeling van de z.g."beroepenlijst" overduidelijk blijkt, 
dat bij de samenstelling daarvan geen practicus is gehoord. 

BESLUIT 
1) het Hoofdbestul,l.t' met klem te verzoeken met alle mogelijke en geoor

loofde middelen:
a) die maatregelen te nemen welke er toe kunnen leiden, dat de in

werking getreden wijziging ten spoedigste wordt ongedaan gemaakt,
en vervangen door een regeling meer afgestemd op de zwaarte van
de te verrichten arbeid,

b) te trachten om bij de bevoegde instantie binnen 14 dagen een gun
stige beslissing in cleze te verkrijgen, daar anders de mogeliJ1ce
gevolgen niet zijn te overzien,

2) deze resolutie ter kennis te brengen van het Hoofdbestuur van de Ned.
Kath.Metaalbe\verkersbond• de Prov.Inspeotiedienst van het CDK te
•s-Hertogenbosch, de plaatselijke distributiedienst te Bergen op zoom,
alsmede de pers.

Het Distriotbestuu.r van de 
Ned.Kath.Metaalbev18rkersbond in 
district BREDA, 
voor dit bestuur 
w.g. onleesbaar•

voorz. 

BERGEN OP ZOOM, 22 Nov .194'7. 
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ARNHEM, 30 December 1947: 
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst q-.J 
Javastraat 68 
1 s-GRAVENHAGE.
--------------

•v

In antwoord op Uw schrijven dd. 8 Decem
ber 19!).7 No. 25454, _betreffende Mr. Van Geest, 
wordt medegedeeld, dat Mr. DE GEEST voor zover 
alhier bekend voorzitter en adviseur van de 
V.I.B., d.i. een landelijke vereniging van. pa
troons van isolatiebedrijven, is (V.I.B. bete
kent: verenigde Isolatie Bedrijven).

Mr. De Geest woont vermoedelijk te Rot
terdam aan de Heemraadsingel, no. onbekend. 

verdere gegevens omtrent Mr. De Geest 
zijn alhier niet bekend ge�orden. 

'
t. 

De Hoofdcommissaris van politie, 
,/(1, 

(c.��). 



INLICHTINGiliNDIENST. 

ROT TERDAM . 

I.D. No. 1210 /1947

GEH E IM .

,'t ·271/10
Rotterdam, 13 Januari 1948. 

BU P '.:: 1.. '� 1 �pGQ.(G!)

ii- /- ·'P/7

In antwoord op Uw schrijven No. 25454, d.d. 8 December 
1947, betreffende Gijger, wordt het volgende bericht. 

tl/\.,IOf Gijger, Corn elis, geboren 18-3-1905 te Rotterdam, iso-
�•�V fleerder, won ende Couwaelstraat 25b alhier, is lid van de C .P.N., 

lid van de E.V .c. en abonné op het dagblad II De Waarheid "• 
Begin 1946 werd hij gekozen als bestuurder van de be

drijfsgroep Isoleerders der E.v.c. te Rotterdam. 
Hij is van jongs af werkzaam bij de N.V. Hollandse Asbest 

Mij, v/b van der Linden en Veldhuis, gevestigd Keilestraa.t 
No. l te Rotterdam, waar hij in dit bedrijf optreedt als ver
trouwemsman der E.v.a. en veel propaganda maakt voor de C.P.N.

en de E.V'.C •• 
Hij staat bekend als een buitengewoon goed vakman en 

wordt door zijn firma regelmatig naar divarse werkobjecten 
uitgezonden, zodat hij practisch werkzaam is door geheel Neder
land. 

Verzonden aani Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat 68 
te 's-Gravenhage. 
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B. 26543.

iT 1 • 

17 

rr 
' 

--•Jo 

1ooohh-1-4ö.
December 1947.

Actie C.P.N. 

GE HE I H. 

Naar aanleiding van het gemelde in de 3e alinea van Uw terzijde 
vermeld schrijven heb ik de eer U te verzoeken - zo mogelijk - te ,lil
len doen nagaan uit vrelke personen de bedrijf'skern is samengesteld van 
het metaalbedrijf' van.Orenstein en Koppel, benevens het aantal in de 
E.V.C. georganiseerden op deze fabriek en op het bouwobject achter- het
.Amstel-station.

Ik zal het op prijs stellen net het resultaat mn kennis te vrorden 
gesteld. 

::ET HOOID VAN DE SENTR.AIE 
rJ îEIUGHEIDSDIENST

/ :Ja.mens deze: 
Aan de Heer Hoofdcommissaris 
van Politie, 
te 
A ll S T E R D A :U. 

'3 
J.G.Crabbendam. 



ARNHEM, 1 6 J,;18.a.t>t 1948 • 

G E H_E_I_M • 

\ 1 tl 1918 

r IA ,l j/l/ bi 
� 

Aan de Centrale Ve:l.ligheidsdienst 

Javastraat 68 

--BUREAU B 
IJ, 3·11 

t s-Gravenhae;e. 

Ik doe U hierbij toekomen een manifest 

van de E.v.a., afd. Metaal, aan de arbeiders 

der Arnhemse Stoomsleephel_ling Mij. te Arnhem. 

De inhoud spreekt voor zichzelf. 

Het manifest werd omstreeks eind Februari 

1948 onder de arbeiders verspreid. 

In verband hiermede verwijs ik nog naar 
de desbetreffende passages in mijn brieven dd e 

13.1.1948 No. CV/G 20-1948 en dd. 9.2.1948 No. 
I 

CV/G
;

4--1948, betreffende verslagen van verga-
deri en der afd. Metaal op 12.1.1948 en 5.2.19 

,,, r' ' ' ,, �. o 1 ',! c? l
j).�µJ ,., ,-

1-....... 
De Hoofd mmissaris van Politie, 

(C,�ap ), 



E E N H E I D S V A K C E N T R A L E 
BEDRIJFSGROEP METAALNIJVERHEID

Afdeling ARNHEM 
Secretariaat: Singelstraat 100, 

---============�===========================��=========================-

Aan de werkers van de A.S.M. 

De uit:voering van het tariefstelsel bij de Arnhemse Sleephelling 
geeft al gedurende enige tijd aanleiding tot ernstige ontstemming onder 
het personeel. 

De tariefdervingstoeslag, welke door de afkondiging van de vierde 
wijziging der loonregeling voor de Metaalnijverheid per 1 Januari j.l. 
ingehouden moest worden, is vervangen doo_r een nieuwe tariefregeling. 

Indien deze nieuwe tariefregeling op de juiste wijze tot stand '}Nas 
gekomen en wel door· het invoeren van goed berek�nde tarieven, die ge-, 

• toetst zijn aan het oordeel van de, door de arbe:i.ders gekozen, tarief
commissie, zou dit zeker aanvaardbaar zijn,

HOE STAAT HET ECHTER MET DE TARIEVEN? 
De bedrijfsleiding maakt gebruik van een zodanige calculatie, dat 

� b.v. voor bepaalde werkzaamheden tarieven zijn gesteld, die van 45% tot
zelfs viermaal het verloonde bedrag te hoog zijn gesteld.

Daartegenover staan tarieven, welke tot zelfs 100% te laag zijn 
begroot. 

In écrstgc,moemq.e gevallen wordt dit geweten aan gemaakte vergissin
gen en worden de tarieven verlaagd; de te lage tarieven worden slechtp 
zelden herzien, waarbij zelfs.aan het oordeel van de bestaande tarief
commissie wordt �oorbijgegaan, 

Deze tarief-anarchie werkt zeer storend op de goede.gang in het 
bedrijf en is zeker van nadelige invloed op de productie. 

Daarbij komt de mogelijkheid van een LOONSVERLAGING door de zeer 
willekeurige tariefbepalingen. Wanneer immers te hoge tarieven zo vlot 
worden afgestoken, daarentegen de te lage tarieven sporadisch verhoogd, 
leidt dit tot een toestand, waarbij de arbeider spoedig niet.meer in 
staat is door zijn prestaties oen redelijk loon te verdienen. 

Men verkeert bovendien steeds in onzekerheid omtrent de prijzen 
voor het te verrichten werk.door het uitblijven van de werkkaarten. 

Arbeiders van de A.S.M.!

Het wordt hoog tijd,,. dat aan deze toestanden een einde komt. 
Wil men in tarief laten werken, goed, maar dah ook in een béhoor

lijk berekend tarief, dat aan de practijk is geto�tst en waardbij de 
adviezen van de ta,rief commissie niet in de wind geslagen worden. 

VOOR de arbeiders, die niet in tarief kunnen werken het gemiddeld 
verdiende tarief der onderneming--, als toeslag boven het loon 
uit te betalen; �

JOOR alle afdelingen van het bed ijf collectieve tarieven. 

'f · '-,. ook



den lonen, ook boven het loonplaf·ond, door het College van Rijksbemidde

laars getolereerd. 

WAT DAAR KAN, KAN OOK HIER ! 
' '

ARBEIDER S, EIST DIT IN GEZAMENLIJK _OPTREDEN V.(l.N UW W ERKGEVEB en �aat 

de Kern weti:m;-·êlat, ·hoezeër ook haa:ri...:0ptrèden bij jubilea e.d. gewaar--

deerd wordt, zij in deze zaak,van het uit�rst belang voor ped.rijf (;)h pB'r-. 

soneei, al het mogelijke die-nt t·e doen om !•uit dit ta.riefmo@ras te geraken. 

Onderling geka;nker kan U niet helpen. 

VERDEDIGT MET UW KERN D�ZE EISEN BIJ DE DIR EC TIE 
==�=== ·========�=========================---------"' 

In e e nh ei d  ligt Uw k r a cht !la

HET BESTUUR. 

.. 

' 
., 
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Bij de Verenigde Blikfabfieken te Dordrecht is onder de arbeiders 
een duidelijk merkbare verschuiving van.de E.V.C. naar het N.V.V. 
waar te na.men • 

Uitgetrokken door ............. .... PR ................ � ........................................ .,. Afd./Sectie .......... :!IP.P. .... ".t. ........ Datum .... 2.l'."'.i.�4e, .... .
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VERTROUWEN
V

OOR bne ligt een paragra.a1! mt 
het ontwerpreglement voor · de bedrijfskernen saxnenge. ·steJd door de Vakraád in de Metaalindustrie. Hierin lezen wij, dat de "contractuerende vakver• eniging,en" .(de Uniebond�n dus) het recht hebben om zonder .meer ' candidaten te stellen. De E.V.C. en eventuèel anderen kunnen dit ook, maar voor heri zijn allerlei beperkende bepalinge� opgenomen, die het in de practjjk dikwijls zeer moeflijk zull�n maken niet candidaten voor de dag te komen. Is nu de verhouding in de bedrij• ven zo. dat dit Teg1ement met enig reent 7.0U ku.nnen worden verde• di_gd? Het tegendeel ifl waar! Ziehier enige voorbeeldezi: In de grootste ( en ook In <le' ll:).eeste minder grote) me'taalbt<· drijven genieten de E.V.C .• ers het �ee-Ste vertrouwen en blijken de werkers het met de door de E.V.C. gevoerde' vakstrijd eens te zijn. In de kern van de Ned. Dok en Schéep.!!bouw :M;ij. ;s de verhouding E.V.C.-Uniebonden: E.V.C. 19, Unie ll. Bij (Ie Amsterdam�e Dok Mij. 6-3, bii de Fokker 5-4.. bij de Hoogoven-S 2-1-21. Het ,vertrouwen der Unielede11 in de E.V.C. blijkt uit het volgende: Bij de firma Smit te Appingedam werken 48 N.V.V.-ers. 2 E.V.C.ers en enige . christelijk georganl• Beerden. Bij de kernverkiezingen werden één N.V.V.-er, één E.V.C.er en één cbrieteJijke arbeider irekooen. 

Bij Verschure, te Amsterdai:n moest.en vijf kernleden periodiek aftreden. Deze keer waren het 3 Un1eleden en 2 E.V.C.ers. Bij de nieuwe verkiezingen kwamen vijf E.V.C.-er� op hun i>laats Toen bij een bspreking_ van de Hoo!!'o:venkern een der leden voorstelde het ontwerp-reglement te. bespreken, zeide de voorzitter van de kern, Mulder: ,,Laat ons daal'!)ver liever niet sprek!!n, Het ll'l h,et meest ondemocratische, wat llc oqlt gezien heb:" Dé katholleke arbetd,ers, ·dJe In strijd hebben gest11.11.n, reagere:n .niet. anders. De _ _te,cttelarhelder.i;_ der .A,.-B-fäbrieken te .Tilburg· hebben ruet mlndei, dan_ vijf leden_ 1de;' stakln!l'sleldlng, die de .Joon• strijd In dit bedrijf leidde, In de fabrlek$raa<l geko7,e11. Waartoe het ,afsluiten van Collectieve Arbeidsovereenkomsten uitsluitend met de Un!ebonden onder deze verhoudingen leidt, Is In de laatste conflicten voldoende bewezen. Onder de druk der omstandigheden ztrUen del'gelijke C.A.O.'s, door de al'belders, mede d�r de 1Jnteleden zelf, onder de • VQeJ; gelopen worden. 

r---
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••• �•••••••••••••••••;•••·•••·••v•· ...... Afz. . ...... l/P .... 4mêt�.;r.4.�. . ..,............. .. ............. Datum .. 15..�3..�.48 ........... . 

VERSLAG van de op 13 Maart 1948 te 15 uur gehouden openbare Mobilisatie
vergade�ing, onder auspicien van de Eenheids Vakcentrale-Metaalnijver
heid te Amsterdam, in de ,toneelzaak van het gebouw "De Leeuw" te .Amster
dam. 

De vergadering was o.m. aangekondigd in ttDe Waarheid" van 11 Maart 
j.l., waarbij werd vermeld, dat voor de werknemers in de Verwarmings
Industrie gesproken µOU worden over het onderwerp:''Hoe is de positie van
de werknemers in de verwarmingsindustrie en wat doen wij?", De toegang
was vrij.

In de zaal, die met het balcon meegerekend, aan ongeveer 300 pers. 
plaats biedt, waren ongeveer 110 pers. aanwezig. Hun leeftijden varieer
den van 17 tot 60 jaar. Geuniformeerde .militairen waren niet aanwezig. D 
zaal was niet versierd en er werd niet gecolporteerd. 

De vergadering werd t� 15 uur 15, door de voorzitter,Theodorus,Anto
nius Joseph,NIJSSEN, geb. te Den Helder, 15-l-i9ol, secretaris-penning
meester van het plaatselijk Bestuur Bedrijfsgroep "Metaalindustrie" te 
A'dam, geopend. 

Spreker riep alle aanwezigen een hartelijk welkom toe en sprak zijn 
vreugde uit over de grotè opkomst. Deze vergadering, zo zei hij, is een 
vervolg op onze, vorige week in een ander lokaal gehouden vergadering,die 
was georganiseerd, daar er van verschillende kanten klachten binnen waren 
gekomen over de tinanciele moeilijkheden waarmede de arbeiders te kam.pen 
hebben. Er is vorige week zo over het een en ander gesproken en we will�n 
vanmiddag eens proberen, de wegen te vinden die we moeten bewandeien om 
te komen uit deze steeds erger wordende toestand. Ik wil hier niet langer 
over praten, want de voorzitter za+ er uitvoerig op in gaan en een duide 
lijk overzicht geven van de stand van zaken • 

Hierna sprak de voorzitter van de afd. A'dam der Metaal industrie de 
Eenheidsvakcentrale, Pieter, Cornelis de VR00ME-, geboren te Den Helder, 
14 Juni 1911. Hij betoogde, dàt de toestand van de arbeiders in de metaal 
nijverheid en in het bijzonder in het kleine metaal-bedrijf zeer slecht 
was. De schuld van dit alles lag niet zo zeer bij de arbeidersorganisati 
ot bij de werkgevers, want die hadden verschillende .malen do

.
or samenwer

king overeenstemming bereikt over de lonen. Het is ach.ter de regering,die 
door middel vanhet college van rijksbemiddel�ars ingrijpt. In het oosten 
van het land hebben rechercheurs van de economische recherche reeds enige 
tientallen processen-verbaal opgemaakt tegen werkgevers die te hoge lonen 
hadden uitbetaald en er zijn zware straffen gevallen. Niet wij of de werk 
gevers maken uit wat wij verdienen moeten. Zelfs het Ministerie van Socia 
le Zaken niet, maar het Ministerie van Justitie. Wat al reeds bij-de Tex
tiel en de Bouwva ken is @ebeurd, staat ons ook te/wachten. De regering 
handhaaft �e loonstop ondanks alles, dat zien we het best hier in Amster
dam,waar men ondanks 'de geweldige woningnood, liever het werk stil laat 
liggen, dan d-e-- arbeiders een rechtvaardig loon uit te betalen. Wat de ar
beiders daar aangedaan wordt, staat ons te wachten. De looneisen door de 
Uniebonden gestel� en door de werkgevers goedgekeurd, waren·voor de 

Uitgetrokken door ........ .. ...... ... �� ...... ;.......................... ............... ...... AEd./Seccie .:!�P.P. .. . 4 ...... ......... Datum .... .. z i�·:�·:·;;ia"
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verwarmings-monteurs f.1.10 per uur. De eisen van de E.V.C. waren voor de mon
teurs f.l.ll per uur en voor de le klas monteurs met verantwoordelijk f.l.25 
peD uur. Het College v:a.n rijksbemiddelaars heeft zich daar echter niets van 
aangetrokken en ondanks alle besprekingen zijn tot nu toe de eisen niet inge
willigd. Het is te betreuren dat er tussen, de Unie-bonden en de E.V.C. geen 
saménwerking is geweest. Wij hebben indertijd op een avond vlak naaatelkaar 
vergaderd voor ·dezelfde doelstellingen. De verschillen.. in eisen, waren zoals 
gezegd, zeer gering. Het zal daarom nodig zijn tot een beslissing te komen in
zake de te nemeh maatregelen. De loonstop, die de regering niet los wil laten, 
moet verdwijnen. De regering zegt wel, dat bij het opheffen der loonstop, de 
prijzen der goederen zul1en stijgen, maar wij bestrijden deze theorie. Het is 
echter niet aan ons om nier beslissingen te nemen over hetgeen wel of niet ge
beuren moet. Het is bij de E.v.a. zo, dat de arbeiders zelf beslissen. Ik ver 
neem dan ook .graag,.wie zich o�er deze kwestie willen uitspreken. Maak van je 
hart geen moordkuil en zeg precies was je er van denkt. Vragen zullen door de 
voorzitter worden beantwoord. 

Hierna meldden zich een vijftal on@ekend gebleven sprekers. De eerste spre
ker vroeg wat nu eigenlijk de bedoeling was. Wil men tot een actie overgaan 
en bij een bevestigend antwoord, is zo'n actie wel wenselijk? Ied�reen weet 
toch, dat er vele werkgevers zijn, die dat, w�l graag zouden willen, gezien het 
teveel aan arbeidskrachten in hun tak van bedrijf. Wij zouden ze µa�rbij be
hoorlijk in hwi kaart spelen, want ze willen wat graag van een groot gedeelte 
van ons af. 

De tweede spreker meende, dat staken allemaal goed en be,st was, maare 
. niet wanneer het alleen in Amsterdam gebeurde. Hij zag het nut niet v�n 

een kl eine plaatselij$e staking en vroeg of er geen andere mogelijkheden ware 
De derde spreker verklaarde het met de voorzitter niet eens te zijn. U 

hebt, zo zei hij., gesproken over verhoging van salarissen en U hebt er in het 
geheel geen rekening mee gehuuden dat daar veel meer aan vast zit. Wanneer de 
salarissen dér arbeiders verh,oogd worden, da,n volgt daarop ook een verhoging 
van de goederenprijzen. Wij zitten dan weet met dezelfde moeilijkheden en we 
krijgen een kringloop waaruit onvoorwaardelijk inflati� ontsta�t,waarmee we 
niet gebaat zijn. De loonstop is daarom nog zo gek niet, want we moeten komen 
tot wettelijk vastgestelde salarissen, die voldoende zijn om van te leven. O_p 

:het ogenblik verdienen we er bijna allemaal "zwart" geld bij en ik vind dat 
niet juist, al krijg ik het zelf ook. Ik wil het graag laten vallen als er 
een goede rege ling komt. Maar het is wenselijk dat de prijzen van de goederen 
niet verhoogd worden. Daarom vind ik dat we daar onze krachten: op moeten �ich 
ten. 

De vierde spreker meende dat de voorzitter de zaak niet Juist gesteld 
had, vooral waar het de lonen betrof. Het is namelijk zo, zo zei hij, dat bij 
ons in het,bedrijf de monteurs allemaal veel meer verdienen. De jeugd neemt 
zelfs nog een gunstiger positie in. Jongens van 17 jaar gaan in ons bed.f 
met een uurloon van f.0.69 naar huis. Ik vind dat een prachtloon en je 
kwit moeilijk van die jongelui verwachten, dat zij strak,s met ons gaan staken 
en toch zal het.nodig zijn, want anders heeft staken geen nut. Als het werke
lijk nodig is, dat er actle gevoerd moet worden, dan ben ik julli� man, maar 
dan alleen als de voorzitter mij voor 99% zskerheid kan geven, dat de staking 
gewonnen wordt.Kan hij dat. niet, dan begin ik er niet aan, temeer daar ik de 
resultaten van de gevoerde acties van Uw organisatie tot nu toe in het geheel 
niet bevredigend vind. 

De vijfde spreker betoogde, dat· het doel van al�e arbeiders 25% loonsver 
hoging was. Ook de arbeiders in de E.V.C. georganiseerd wensen dit, want ik 
lees het hier in een pamflet uitgegeven door die organisatie. Ik heb hier 
echter nog een ander ,pamflet, wat ik in mi'jn brievenbus gevonden heb. Hierin 
wordt gesp�oken over de moeilijkheden der arbeiders en de wenselijkheid om 
te komen tot een actie voor 15� loonsverhoging. Ik was zeer verwonderd toen 
ik �at las. Dit moeten mensen zijn, die niet in de kringen der arbeiders leve 
dacht ik, want anders wisten ze wel dat die 25% eisten. Ik begreep het echter 
volkomen toen.ik aan de achterzijde de ondertekening las. Er' stond namelijk 
Welvaart-Coro.ite onder met de namen POLAK, VAN WIJK, �EEGERS e.a. Ik vraag me 
eoht,er, af, hoe ze het in hun kop hebben gehaald om er 15% neer te schrijven. 
Is het soms de bedoeling ons te suggereren dat wij 15% geeist hebben? 
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Straks, als er onderhandeld wordt, knijpen ze er weer�5% vanaf. en blijft
er maar 10% over. Daarom meen ik, dat ze 40% hadden moeten eisen, misschien 
dat er 25% overgebleven was.Ik wil tot besluit de aanwezigen waarschuwen. 
A1s ze zo beginnen met je belangen te behartigen, pas dan op. Hierna ging 
de voorzitter over tot beantwoording van de diverse sprekers. Hij verklaar
de de moeilijkheden van de eerste spreker volkomen te kunnen begrijpen.In-

.• derdaad is het zo, dat de regering door haar loonpolitiek, kunstmatig aaM.'e
in het leven roept. Er zal dan ook uitgemaakt moeten worden in hoeverre het
wenselijk is een actie te voeren. Wat de tweede spreker oetreft, die gespro
ken heeft over het nutteloze van een plaatselijke staking, meen ik, dat het
juist Amsterdam is, wat de meeste.mogelijkheden biedt,daar de arbeiders er
het best georganiseerd zijn en bovendien getoond hepben, het meest strijd
baar te zijn. Zij hebben in het verleden verschillende malen bewezen, de
spits eraf te kunnen bijten voor de anderen. Verdèr ben ik er van overtuigd
dat hulp zal wordan geboden in de andere bedrijven, als we een beroep op
hen doen. De derde spreker, die het niet eens is met de loon- en prijs
politiek ûan de E. v·.o., kan ik het volgende antwo1>rden:Ik ben van mening
dat hier in Nederland geen sprake is van eerlij� verdeelde armoede. Het is
ons, die gestreden en gel�den hebben , vl� na de bedrijding wel beloofd
door Minister Schermerhorn. Niets is van al die beloften terechtgekomen.
Wij hoeven maar de kranten te lezen om vast te stellen dat door de concerns
banken en bedrijven, millioener:winsten worden gemaakt. De regering meent,
dat we het particulier initiatief niet mogen beknotten. De winsthonger van
de ondernemers .nroet bevredigd worden, anders is er voor hen geen aardigheid
meer aan. Inderdaad is het zo, dat een bij herhaling verhogen van lonen en

�prijzen, inflatie ten gev lge heeft. Wij menen echter, dat, gezien de abnor 
.maal hoge winsten der kapitalisten, het mogelijk moet zijn, de arbeiders
àalarissen te verhogen en de prijzen op hetzelfde peil te huUden. Hier moet 
dus zuiver een verschuiving van geld plaats vinden,n.l. van de zak-ken der 
kapitalisten naar die der arbeid�rs. Zij hebben het het meeste nodig. De 
regering houdt echter de goederen zoveel mogelijk vast en zij doet h�t met 
een doel. Ze kan gemakkelijk de schoenen vrijgeven �neen grotere hoeveel 
heid textielpunten verstrekken. Ook het voed�elpakket kan best vergroot 
worden. Dat dit niet gebeurd, vindt zijn reden in het feit, dat we dan nog 
meer merken hoe weinig we verdienen. Wat de vierde spreker betreft, die 
meent dat. ik de loontoestand niet juist gesteld heb, wil ik verklaren dat 
ik hier de officiele loonvoorschritrten voor mij heb liggen. Als er arbei
ders in Uw bedrijf zijn, die meer verdienen dan fl.07 per uur, dan zijn 
dat "zwartelonen". Die jongen van_l7 jaar, die f.0.60 verdient, mag eigen
lijk maar f.b.20 verdienen • .AJs er in Uw bedrijf controle is geweest en er 
is niet van gezegd, dan hebben zij zèker geen annleiding gevonden om 0p te 
treden. Reken er echter maar gerust op, dat ze je op de d.uur wel weten te 
vinden. Wat dié critiek betreft op de resultatBB van de stakingen van de 
E.v.a., wil ik wijzen op de vele gunstige resultaten.. die bereikt zijn. Ik
Uitgetrokken door ........................................................................................ Afd./Sectie .................................... Datum ................................... .
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kan U geen 99% zekerheid geven dat een staking gewonnen zal worden, want 
de resultaten hangen veeàl af van de omstandigheden. De vijfde spreker 
heeft het gehad over een eis van 25%, die gesteld zou zijn door de arbei
ders. De eisen die gesteld werden in dat pamflet, kwamen niet van de me
taalarbeiders. Dat er in dat andere pamflet, dat uitging van de Communis
tische Partij, gesproken is van 15%, dat begrijp ik ook niet. Ik ben zelf 
ook man mening, dat de arbeiders zelfs meer dan 25% nodig hebben, maar wa 
spreker een eis van 40% vandaan haalt, is mij een raadsel. Wij willen 
geen koehandel en welke organisatie zal zo een eis willen stellen. Wat 
me nog meer verwondert, is, dat ik zo juist hoorde dat U nog niet eens 
georganiseerd is. Het is wel prachtig wat U daar allemaal verkondigd hebt, 
maar ik zou zeggeh, organiseert U zich eerst eens, het geeft niet bij wie, 
maar het liefst bij de E.V.C., en praat U dan nog eens verder. 
Na enige duscussies bleek duidelijk de onwil van de aanwezigen om tot 
staking over te gaan. De voorzitter der yergadering,NIJSSEN,. stelde dan 
ook voor, de werkers in de bedrijven te activeren voor de strijd, die 
toch onvermijd�lijk komen moest. Hij van zijn kant zou proberen de zaak 
landelijk aanhangig te maken. Hij wekte de aanwezig�n op bij het vèrlaten 
van het vergaderlokaal, de stakers te gedenken en flink te offeren bij de 
collecte. 
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Bij de n. V. ''lALDORP-instrumente,1fabriek is eni,;e act ie 

ontstaan in verbqnd met een aange�ondig�e verminderine van 

de premie per 1 April 1948. �n zel trachten om met de 
�ijksbemidddlaar overeen te komen, dat voorlopig de premie

vermindering zel worden opgescQort. 

In verband met vorenstBanàe is er enige deini�g onder 

het personeel ontstaan, omdat tevens be{end is geworden, 

dat op de oude Aandelen 4- en op de nieuwe Aandelen 2% wordt 
uitgekeerd. Dit schijnt onvermijdelijk te zijn, omdat men 

de kapitaalsuitbreiding van de .:r.V.Waldorp aantrekkelijk 

wil maken. 

Het C.P.l.J".-lid, Ll'�EFLANG, werkzaam in het bedrijf, 
heeft zich uitgelaten, dat hij over die uitkering een stuk 

in "De '.'!aarheid 11 zou. laten plaatsen. 

verzonden op 18 Jaart 1948 

aan: C. 7. D • 

• 
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werd.en omtrent hem in 1941 vanv,ege het Koninklijk Zweeds 
Consulaat,afdeling Nederland, te Keulen inlichtingen verzocht 
in verband met verI!U$ing van zijn paspoort.- Ook kwam zijn 
naam blijkbaar voor in de vroegere administratie van het bu
reau Inlichtin�endienst aan de Doelenstraat,alhier, doch is 
niet meer na te gaan terzake waarvan. In de administratie 
van de PRA, alhier, is zijn naam onbeke nd. 
Contra F. Ver.kley werd in 1945 proces-verbaal opgemaakt terzake 
verspreiding van pamfletten, getiteld "De Rode October", doch 
deze zaak werd door de rechter geseponeerd. 
_E. Ver.kley staat bij het andere personeel van genoemde NV.
bekend als een radicaal-communist, die onder de naam "Ferry" 
wel eens een artikeltje in de "Tribune" zou sc.hrijven. De 
directie is hem in verband met zijn opposante aard. liever 
kwijt dan rijk, doch heeft tot op heden geen geschikte aanlei
ding kunnen vinden, hem te ontslaan. 
Vorenbedoelde kern is later vervangen door de volgende : 
Voorzitter Gerrit Jacobus Visser, ge boren 16 December 1917 

te Singkawang(N ö1), au togeenl asser, gehuwd, wonen
de 2e Boerhaevestraat 73 ; 

2e Voorz. w. Hoogerhuis, wonende op een woonark, gelegen
aan de Lange �/1uiderweg te Weesp �overige persona
lia niet bekend) ;

secretaris Willem Frederik Jag_ues, geboren 17 Juli 1917 te 
Amsterdam, werktui-gkundige, wonende Cooperatiehof 
33-III ; -

2e Secretar. Robertus Hendrikus Jacobus Wol ters, geboren 
11 Juni 1918 te Amsterdam, metaaldraaier, gehuwd, 
wonende Van Limburg Stirumstraat 26; 

Penningmr. Bernardus Elderhorst , geboren 30 November 1890 
te Haarlem, havenarbeid er, gehuwd, wonende 
Boeroestraat .32-III, met u.i tzondering van W. Hoo
ge:rhuis allen te Amsterdám. 

Volgens de po litie-administratie werd. contra R. H. J. Wol ters in 
194.3 proces-verbaal opgemaakt terzake diefstal van metaal in 
vereniging, doch is geen veroordeling bekend. Contra B.Elder
horst werd in 1943 eveneens proces-verbaal wegens diefstal 
opgemaakt, doch volgde vrij spraak door de Po litierechter, alhier. 
Overigens is in crimineel opzicht niets ten nadele van boven
bedoelde personen bekend. In de administratie van de PRA,al
hier komt gee n van allen voor. In politiek opzicht is dezer
zijds alleen W.F. Ja�es bekend als secretaris-penningmeester
van de afdeling Meta industrie der EVC en diens deelname aan 
het comité, dat zich ten doel stelde, uitbreiding aan de meel
staking te geven. 
Van vorenbedoelde kèrn is W. F.Jaques eigenlijk de spil, de 
anderen zijn zonder veel betekenis. Volgens de directie wordt 
eenmaal per jaar een bespreking met deze personeelskem ge
houden. Het jaar 1947 leverde 2 kleine conflicten op, namelijk 
een staking van 2 dagen omstreeks begin September, omdat de 
directie had bepaald, dat het ''vrijaf" op Koninginnedag op an
dere dagen moest worden ingehaald en eenl'laal terzake van het 
weder in dienst stellen van een ex-NSBer uit het bedrijf, waar
bij het echter niet tot een staking is gekomen. Bij deze gele
genheden kwam Pieter Cornelis de Vroome,geboren 14 Juni 191� 
te Den Helder, voorzitter van de afdeling Metaal der EVC, 
zich eveneens met de directie verstaan. Bedoe lde De Vroome 
s�.hijnt de gewoIDnte te hebben, zich bij vergaderin6en en con-
gressen van de EVC in werkmanslcledin'g te steken, doch bij an-
dere gelegenheden als 6entleman gekleed te gaan. 

Wat 
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-Nat w. F. Jaques betreft, w�s de directie van genoemde N.V. 
tot v66r de staking van de vorige week in verband met de 
kwestie der communistische wethouders tamelijk goed over hem te 
spreken. Hij moet vrij behoorlijk ontwi.lr..k.eld zijn - Iv1. T. S. op
leiding - en hoewel trouw de parolen van de EVC volgend, moet 
er niettemin geschikt over bedrijfsaangelegenheden met hem te 
spreken zijn. Hij weet daarbij het midden te houden tussen de 
belangen van de arbeiders en die van het bedrijf'. Door zijn 
voorkeur voor minnelijke oplossing; van geschillen, waarbij 
opgemerkt dient te word.en, dat bepaalde voorstellen en/of 
eisen tot het aanbrengen van wijzigingen dikwijls gemakkelijk 
voor uitvoering vatbaar zijn, werd hij door zijn collega's in 
he t bedrijf wel eens gewantrouwd. Redelijkheid bij het afwegen 

v,,,. \_ van verlangens en belangen is een bepaald deel der arbeiders 

A 1
, 677•\} in dergelijke bedrijven nu eenmaal veelal vreemd. De directie

uU• was van gevoelen dat door de invloed, welke W.F.Jaques op de ' andere arbeiders in het bedrijf heeft en zijn tact, om de 
wensen van zijn collega's te bespreken, dikwijls is voorkomen, 
dat conflicten van grotere omvang uitbraken. 
Sedert de vorige week is de zienswijze van de directie dienaan
gaande enigszins gewijzigd; Jaques heeft toen, kort na aanvang 
der we:rkzaamheden, het personeel in de cantine van het bedrijf, 
zonder de gebruikelijke toestemming te vragen, toegesproten in 
verband met de te verwachten motie in de Gemeenteraad ten aan
zien van het verdwijnen der communistische wethouders en het 
personeel overgehaald, in staking te gaan. Namens de directie 
is Jaques toen onmiddellijk aangezegd, politieke toespraken 
niet in het bedrijf te houden en ziëh eventueel buiten het 
bedrijf te be 5ev en. Jaques heeft zich toen verwijderd en onge
veer 2/3 van het personeel volgde zijn voorbeeld.

���. 

/ 
De woningbouw op de terreinen achter het .Amstel-station, alhier, 
wordt uitgevoerd door de aannemers Buur uit Alkmaar en Castri
cum uit Castricum, die delen van het werk als schilder-, 
timmer-, stucadoor-, metsel- en vlechtwerk hebben uitbesteed 
aan verschillende onder- aannemers. In het begin van deze maand 
had Castricum nog ongeveer 50 en Buur ongeveer 150 man aaa. B:e-t 
�, die in staking waren. Geschat werd, dat ongeveer 60 tot 
65% in. �e EVC georganiseerd is. Het werk lag toen reeds onge
veer 2 maanden stil. Als reden voor de staking was de tarief
kwestie aangegrepen, doch men had het gevoel, dat het meer om 
het nastreven van politieke doeleinden ging, althans bij de 
leidin'.6 van de EVC. 
Als leden van u± de contactcommiss ie of'Áactiecomi tê werden 
genoemd : ( 1 · t d c t · ) comp ex ui voer er as ricum 

t;()(J 1. �h��s Alta�du�_van res��l, geb
h
ore.� 5Novem

d
ber

R 
1
t

?11

f 
t
t

e 
t s er am, e onLJ zerv ec er, ge u ,NU, wonen e e ie s raa 

78-III ;
r:f., A 2" Laurentius Baptist Dietvorst, geboren te Princenhag;e, datum 

?, timmerman, gehuwd, wonende Nicolaas Beetsstraat 41-II; 

_, 
_,,. 3. Aris Schoemaker , geboren 1 Januari 1895 te Beemster,

�� huisschilder, gehuwd, wonende Tjerk Hiddes de Vriesstraat 
23-I

1" 

�· 2. 

+/' 3� 

'1:1 X• 4. 

y.. ,, 1 5.

(complex uitvoerder Buur) 
Johannes Allardtis van Gess el, (zie boven) ; 
Klaas de Vogel, geboren 5 Augustus 1 915 te .Amsterdam, 
metselaar, gehuwd, wonende Joris van .Andringastraat 11-I; 
Jacobus Mathijs Verlinden, geboren 30 October 1915 te 
.Amsterdam, timmerman, gehuwd, wonende Insulindeweg 50-huis; 
Pieter Müller, geboren 25 Januari 1885 te .Amsterdam, stuca
door, gehuwd, wonende Sportstraat 43-II en 
WilheBmus Franciscus Renting, geboren 2 Maart 1900 te  

Sloten (NH),stucadoor, gehuwd,wonende Amstelveenseweg 912hs,
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Uw brief': 26543. _,,,, 

Onderwerp: bedrijfskernen N.V. Fabrieken v. Spoorwe.;materiaal
v /h. Oren stein & K opl) el en 
bouwobject �chter het Amstelstation, alhier. 

Bijlagen: ----

GEHEIM� 
1-Gevol2: 6evend aan het verzoek, vervat in bovenaangehaald

schrijven dd. 1.3 Januari 1948, wordt thans medegedeeld, t, dat het bedrijf van de N.V. Fabrieken v. Spoorwegmateriaal 
f� ! ru' \� v/h. Orenstein & Koppel is 6evestigd aan de Crug_uiusweg 

0.( ' ;,, 0 t'l 142, terwijl de kantoren zich bevinden aan het adres 
& t.1 · .J wetering schans 16, alhier. 

� Deze N.V. produceert smal spoormateriaal en verricht 
'-6 

reparaties aan spoorwegmateriaal. 
• Van het fabriekspersoneel, on6eveer 175 man, merendeels

• 

Aan 

Hfd. CVD. 

'-metaalbeweikers, is 85 à 9afo georganiseerd in de EVC. 
De vorige fabriekskern was samengesteld uit de volgenc...e
arbe:ir.ers : 
Voocyi tter: Louis Johan van de StoJ-;p�

'Î5 
geboren 19 September

1912 te .A.msterdam,màcnine ankwerker,gehuwd, 
wonende Columbu splein 52-III ; 

Secretaris: Victor August Struiken-Boudier, geboren 26
November 1897 tê"""1Uns·Géraam,�:fuetaaldraaier, 

""/l Leden 
gehuwd, wonende Zeeburgerdijk 206 ; 

l, Bastiaan Neyss�l, geboren 24 Juni 1900 te
Amsterdam, këtelmaker, gehuwd, wonende 
Wagenaarstraat 123-II ; 

g. Paulus 1/l�u;;., geboren 17 October 191.3 ste 
AmsterdDID., metaalbewerker, gehu-.vd, wonende
Nieuwe Vaartweg 5 huis en 

2• Ferdinand Verkl�y, geboren 1 Juni 1920 te
Amsterdam, b'ähkwerker, ongehu w:i, wonende 

Javaplein 26-I, allen te .Amsterdam. 
L.J.v.d.Stolpe en P.F.l.eur komen nóch in de administratie
van de Poli tie, nóch in die van de PRA, alhier, voor. 
Contra V.A. struiken-Boudier werd slechts in 1916 proces
verbaal opgemaakt tecyake van belediging van een ambtenaar
in functie, welk feit door de Rechtbank,alhier, met f.5.
werd beboet� overigens komt ook zijn naam niet in genoemde
administratien voor. 
B.Neyssel werd in 1922 geverbaliseerd terzake openbare
dronkenschap, in 1940 door de Politierechter, alhier, 
veroordeeld tot f.1 0.- boete plus een voor1.vaardelijke ge
vanJ;en:isstraf van 14 dagen(met 6ebruikelijke proeftijd) 
ter�ake steunfraude en in 1943 veroordeeld tot f.15.- boete
plus verbeurdverklaring der inbeslag3enomen voorwerpen 
terzake overtreding der Prijzenbeschikking 1941. Voorts 

' s-Gravenhage. werden 

.. 

1OOQ-10-47 
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allen te _,unsterdam. 
Als grootste raddraaier van vorengenoemde personen werd 
J.A. van Gessel genoemd, met L.B. Dietvorst als zijn assistent. 
Tenslotte werden als opposanten genoemd : 

t,(/1 •Nilhelmus Woudenberg , geboren 23 Juni 1917 te .Amsterdam, 
timmerman, gehuwd, wonende J.P. Heyestraat 91-III ; 

r:J. y Lambertus van Boxtel, gJhoren 7 Juni 1916 te .Amsterdalll, 
/ timmerman, gehuwd, wonende 3e OosteII)arkstraat 82-II ; 
� Johannes Albertus Bolte, geboren 12 November 1910 te Woensel, 

bouwva.karbe:ktler, gehuwd, wonende Semarangstraat 16--III en 
�• Pet.rus van Raan , geboren 27 Januari 190:1 te .Amsterdalll, 

huisschilder, gehuwd, wonende Orteliusstraat 204-III, allen 
te Amsterdam. 
Van laatstgenoemde 4 personen wordt vooral P. van Raan als 
een oproerkraaier beschouwd. 
Als leiders van de verschillende beroepen traden op : 
a. namens de betonijzervlec.hters 
�. " " metsel aars 
c. " " timmerlieden 

,, 

Il 

" schilders 
11 stucadoors 

. 

. 

J. A. van Ge ssel 
K. de Vogel ; 
L.B.Dietvorst en
J.M. Verlinden.;
A. Sch oema.k er ;
P. Müller •

Van J.A. van Gessel is nog bekend, dat hij werkJaam is bij de 
aannemer G. J. Moria, Kloosterstraat 11 te Duivendrecht, ter
wijl K. de Vogel in dienst is van de firma 'fuininga & v. d.Laan, 
Westlandsgrach t 101, te .Amsterdam. 
Van A. Schoemaker, overigens een rustig :persoon, heef't men 
reeds in de loop van het vorige jaar bemerkt, dat hij van een 
lijst, waarop de namen der in het voornoemde bouwcom:plex 
werkzaam z.ijnde schilders stonden genoteerd, notities maakte. 
Gevraagd naar de bedoeling hiervan, had hij een ont wijkend 
antwoord gegeven. Vermoed wordt thans, dat hij toen reeds 
doende was namen voor een op handen zijnde actie te verzamelen. 
L.B. Dietvorst, A. Schoemaker, P.Müller en W.F.Renting komen
iru he t geheel niet iru de administratie van de politie,alhier, 
voor, terwijl evenmin. in politiek opzicht iets te hunnen 
nadele bek end is. 
Van J.A. van Gessel is evenmin in crimineel opzicht iets 
nadeligs bekend; uit de administratie van de ID.alhier blijkt, 
dat hij in Januari 1947 abonné was op de Vrije Katheder, in 
Januari 1948 spreker was op ee n openbare vergadering van de 
EVC, afdeling bouwnijverheid, in de Diamantbeurs i:B .Amsterdam, 
in Februari 1948 voorzitter van het Centrale Actie Comité, 
belast met de steunregeling van de sta.kers in het maal- en 
bouwbedrijf en lid van het Centraal Actie Comité voor de 
bouwvakstaking. 
Contra K. de Vogel werd in 1944 door de Ii.farechaussé te Lienden 
proces-verbaal opgemaakt terzake diefstal van een tentzeil; 
een veroordeling is niet bekend, vermoedelijk omdat de admini
stratie van de 1viarechaussé te Lienden tengevolge van evacuatie 
verloren ging. 
Contra J.M. Verlinden werd in 1944, 1945 en 1946 proces-verbaal 
opgemaakt terzake van diefstal etc., terwijl hij in 1935 tot 
1 maand en in 1936 tot 2 maanden gevangenisstraf werd v, 
eveneens terzake van diefstal. 
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Omtrent W. Woudenberg werden in 1946 door de Officier van 
Justitie voor de Economische Zaken te Breda inlichtingen ver
zocht, terwijl zijn naam in de administratie van de ID.alhier 
staat genoteerd als stakingsleider op het bouwcom.plex achter 
het .Amstel-station; hij zou zijn ontevredenheid over de leiding 
van de EVC in het algemeen hebben geuit. 

Van L. van Boxtel is slechts bekend, dat in 1926 proces-verbaal 
tegen hem werd opgemaakt terzake van diefstal van oud ijzer, 
doch volgde geen veroordeling. 

J. A. Nol te komt alleen in de politie-administratie voor terzake 
het veroorzaken van lichamelijk letsel bij een aanrijding met 
een rijwiel, voor welk feit hij met f. 25. - boete plus schade
vergoeding werd ge straft. 

P. van Raan werd in 1912 terzake van diefstal ter beschikking
van de Regering gesteld, terwijl in 1937 proces-verbaal tegen
hem volgde terzake diefstal door opensluiting. Wegens gebrek 
aan bewijs werd deze zaak geseponeerd. 

E-2 
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G ..:.J tl .,..: I L. 
d 
y.!)f" ;aar aaleiding v:,m de onge1e,·elèhedet1 bii de .• v.-tAL

DORP-instru.mentenfabxiek aétll de "'aldorpstraat alhier, "ordt 
liël;navol�enóe medegedeeld: 

OP 7 l1pril 1948 we:r·d in het 5ebOUVl 11 Aè1icitü1 11 aan het 
"festeinde al!lier, een bijeenkomst gevfouden voor het pArso
neel van �laorD, belegd door het plsntselijr bestuur ven 
de �.v.�.� 2fdeling :�taal, in verbena �et het ontslac V?n 
de communist, L3.J11•L.AJ.W, bij ialdorp. 

:oeze vergadering ·aerd door + 70 personen bezocht, onder 
wie + 25 mf-ln personeel van de i{. if. InstrwnentenfPbrie'c fal
dorp:

In deze vergr-élering, die een besloten k2rq1cter droeg, 
werd een comr.lissie ,:evormd, waarin 5 3.�.�.C.-ers en 2 niet-
3. r.J.-ers werden geteozen.

r.ret doel ven deze co".lmissie \7as 011 ,uet de _Jirectie v:1n 
de �.V. ·valdorp te onderhandelen over het ontslag vPn Leef
lang • 

LP 8 .April 1948 vond op 11et 1rnntoor v2n de .d.t.,laldorp
een bespre!:..in,; ol0ats tusse i voormelde commissie en de :Jirec
tie • .Jeze 1espre,dnz werd afgebroken, oml "'t 0e cornr;üssie de 
eis stelde, füü Leefla.1g bij de besureking tegenwoordig zou 
zijn, ·,a,.,rin èe :'irectie ,iiet kon toeste'1.m.en, 8'"'n:;ezien nen 
1ee.rl2n6 noc 11 Lt de f?briek, noch op bet l:t=intoor wilde toe
laten. 

In verband '1ien1ede werd voort;esteld om. de besnrekince'1 
diezelfde rnidJaf:.· te omstreeks 15. 00 uur .,�en lmize v2n één der 
commissielc,den voort te ze"i;ten, "'1ar-,rbij .,JP .fl"'nc èan tegen
woordig zou zijn. _)e -'Jirect ie rinC' hiermede ace oord. 

:m deze besox·e:\.ing werd o.a. voori:_:-esteld een ste�i11aing 
onder het personeel van de 1.7. 7aldorp te houden over het 
al of niet in het bedrijf terug'..eren van Leeflang. �e Direc
tie kon met dit voorstel niet accoord gaan, waarop Leeflang 
dreigde �et een staking. Toen de Directie Leeflang er op

wees, dat hij dan als een goed democraat het ontslag van 
een 70-tal werklieden fup zijn verantwoording zou nemen en 
deze kwestie op een politieke rel zou uitlopen, krabbelden 
de 2 niet-..-:;.��.C.-leden v1:1n de commissie terug met als eevolg, 
dat Leeflang en zijn trawanten �emati5der werd in hun eisen. 

Je Directie gPf o.m. te kennen, �at zij, gezien de slap
te i� het bedrijf en het eventuele spuien van de onroeri·e 
elementen, niet bevreesd was voor een sta�ing. 

�Je eindconclusie van deze bespreking was, dat lieeflang 
niet in ''let bedrijf zou terugkeren, roch c_;edurenèe enif!e tijd 
een financi�le tegerioetkoming zal ontvangen. 

0p 10 April 1948 te omstreeks 7.30 uur hadden zich voor 
de ingang v2n de feb" iel-: V"'il de ·.V. fa ld orp aan èe zij0e 
1eeg�1aterstraat al�ier, ± 40 bou�vakarbeiders verzaneld, 
die thans in sta'üng zijn bij 1-iet bou.1.·•v•er\: van de :C.L. i. ean 
de · .aamweg s lhier. Deze bouwvakarbe iaers vers ure idden onder 
het fabrieltspersoneel nam.fletten, 177aarin op stP .:ing 17erd -:ian
gedron6en, ter\·.1ijl/het personeel v�n de _;.Y • .7aldorp de eis 
gesteld :1oest worcten, fat hun k2meraad, Leeflang, wederon in 
dienst zou �orde� &enomen. 

In bedoeld p�mflet st9_nd tevens vernPld, è2t èe �rbei
ders cle revolge11. van de---15eslissing van de =cijksbemiddelr-iars 
reeds in hun loonzakje van �rrijdag, 9 April 1948, h::i<lden on
dervonden. 

-In-
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In verband 'liermede zij vermeld, d2t dit lBatste on
juist is. l)e 9rbeiders hebben tot heèen hun norm::>le sal9.ris 
en prenie ontvan�en . 

. loor het personeel v2n de _�.v. :Bldorp werd in 1-iet re

�eel niet oo deze actie gerea�eerd. -�t werc vond on normale 
,'li jze voortgst1g. 

:::ie ste :u'line onder 11et personeel v8n de ,.-.v.',laldorp is
rustig, omdat t.a.v. de preMies een ITin of meer runstiPe be
scl1L< ing v2n de :lijksbemiddelPar ie afgekomen. 

verzonde� op 15 April 1948 
aan: c. Y. -:J • 

• 

•
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1 Aüî/JJ 7' IS 1 
]3etreI't: 
:T.V. "{.A:...,DORPT

�-:-aar Kanle idine,; van het feit, dat met ingang V8n 1 April 
1948 de z.g. �ercpremie werd afgeschaft, zo� de �irecteur vPn 
de _T.v. NAL:JOL.P aan de 1aldorpstre.at elhier, op 6 April 1948 
voor 1et Ïabrie:rnperso·1Pel een rede :iouden, "rnarin '1ij een 
uiteenzetting zou 6eve1, over èe oorzaak v,:,n het efsc'la:ffen 
dier wer·:premie. Zulks zou n.l. geschierï zijn n8ar 8anlei

• 

• 

c' ing van een c ontr61e vs 1 de boe leen door een c 0P111iss ie, in
gesteld door de RijkPbemiddelaars. 

�e �irectie bad �et voornemen om van de in�ehouden pre
mie een fonds te vormen en daerna met de Eij�sbemiddelaar 
tot overeenstemming te komen, teneinde het fonds op een of 
andere wijze te doen uit�eren. 

' 
')e commun.ist, Cornelis LE:SFLJl .. ;G, geborer1 te "Jtrec11t, 

..,.. 4 Juni 1899, v10nende f:>chle,;elstraat 89 alhier, die deel uit-
maakt van de ··ertrouwensraad, had te kennen .:,·eceven, dat hij 
;ijdens de rede van de •1irec-teur persoonlijk een woord tot 
de f'!'beiders zou richten, èloch niet in zijn kwaliteit flls 
lid van de vertrouwensraad. 

-rioen de .Jirecteur vr:i 1 voorr.ielde :;. 7. te o:nstree'rs 16.45 
uur 'iet personeel in de f!:,brie�:: had verzeneld en het woord 
tot hei1 wilde richten, n-.:im 1;ee.1.l?rtf tegen de nil v2n de .ui
rectie het woord en wees er de arbeiders op, dat een en ender 
Yrijdag a.s. (9 .April 1948) i1 hun loonzr-i:je merkbear zou 
zijn. 

1ierop werden de in de tebriek aanwezige sirenes in wer
:::ing gesteld, ,rn� rdoor :i.,eefl2ng onverstaanb::>ar ,,, erd. Leef lang 
v1eréi d2erop ooor de 'irectie het verblijf in de fPbriek ont
zegd. 

~iaar im.1ic:dels 1et einde ven cle werktijd was aengebrokAn 
verliet het personeel de febriek. Leeflarg verz�melde op 
straat eea 25-tal erbeiders on zich ":leen tegen vie '1ij een 
�ort/ woord ric�tte • 

.Joor de inmidfels �ewaarschu'\'.1de en ter pl3.atse versche
nen Poli�ie werd �eefl2ng e� zijn trawanten ver�ijderd. 

J)e Jirectie ven de 1'. �r. Jalclorp '1eeft Leeflang op grond 
van een artL-cel vn1 riet }jurt;elijl': ,retboek (11et niet o:ovolr;en 
van ee� redelij� bevel) ontslegen. 

Op 7 !pril 1948 te orastree�s 8.00 uur vervoegde �ee�
len� zich 2an cte fabrie,r, èoc'1 de oortier ,·,ei:--erde be :i de 
"';oet;ang. I,eefla11f: zocl-Jt daaroo contact ··1et de j_•1 genoemd 1

'.>e
drijf '.'ler-:z2ae �-�-.,JO-er: 

fl Cornelis VA''..r :n:::1. L__;:;:;, ,;et oren C'lhirir, 12 ->Uf.:'UPtu� 1914, 
. one nae L.ItL1e:.1sstreç1t 7 4 ·.:il 1::iier, nie 11i j :nededee lde, è2t het 

ner � binnen één uu.r zo,l torden neergelegd. 
7ij jet verschijnen vsn twee agente·1 ven Politie ver�ij

derde Jeeflan6 zie�. 
�e oustreeks S.GO uur, op dezelfde da.g·, \7erd tiet perso

neel weèero,,1 ir. de :\:brie-:- verzFr1eld. :Je _'irecteur, =I� G:,uoT, 
mat kte zijn 1)lannen beke'l.d e 1 deel<''e ffi!'''"e, c1,.,t die 1ort..�en te 
onstreerrs ll. 00 tllll" een besnreking met de -ij'csbemiddel"'ars 
zo� claats vinden. 

va1 fer :ee vooraoemd, fi� ea�roc het woord vroee en 
v�rr;:ree�, deed ee 1 1:,eroep op de Jirectie om Leeflo.ng v1eer in 
dienst te nemen, omdat hij (Leeflang) toch zeer veel goeds 
tot st2nd had gab.r.ae-ht. 

e omstreeks 13.00 uur lschafttijd) �erden door Leeflang 
ter plaatse pamfletten verspreid, waarin het personeel werd 

-opceroepen-
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opgeroepen tot bijwoning van een, op diezelfde dag te 20.00 
llur, te houden personeelsvergadering in het gebouw 11Ar.1ic i tia 11 

alhier. .et per-1flet was onderte_:end roor heJG :Bestuur _: .. ·. D. 
1.eteal.

Leef'lang \'7erkte bij de i.V •• !aldorp "'.;egen een salaris 
van f.325. == per meand. 

verzonden op 14 April 1948 
aan: 0. Y. IJ • 

• 

•



• 

• 

A f s c h r i f t 

Plaatselijke Bedrijfsgroep :ïeteal 

der :enh�idsv�:centr.ele. 

0P}.03P AA.- H.3T P-STIS 11,r;:3:::, VAN 7ALD0RP ! 

Arbeiders, het Z8l jullie nu uel duidelijk zijn, hoe het 

met de democratie bij �ldorp is gesteld. 

Deze directie v., e i g e r t c r i t i e k aan te 11oren 

over hw1 sooi"al-ecanomisch 1oeleid. 

:et was ac:1 :Ueefl2ng door de heer ,J. GR00 � l:li tr1ru'.:k:elijk 

verbode1 over het sociaal beleid v�n de directie te sore�en • 

Arbeiders, het g2at hie:u o-n uw ·ezin. 

ALS GIJ r:-rr KI.E'T �7�c r:'.:'. VOOR "J1i :]3CITT31:, :JAlT :.::ulJT GIJ I.� D:J

1-i.AASTE :io:::·:or:s� J,LL:J VsJ:.SL:SCET�mrJGE:ï LO.wlEr i,�,_-:-:u-.,:; ])EU! 

Arbeiders, wi roepen u op hedenavond ?llen te �omen on een 

P ::-; P. S O l� .3 :3 L S V E R G A D E "" I N G 

in Gebouw 11 .A��CI'.;:IA", {este inde 15, eanv:=m,t; 8 um·.

:Iier zel ,rnrde, f;es n•o':e!l over het ontslac va.1 Leeflant; en 

alle da rmede samenhangende problemen • 

.Discussie vrij. �estuur 3.V.C. ·�taal • 

• 
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·Volg nr . .......................... Ag, nr . ......... �.�.�.?.�?.. ........... Aard van het stuk ... ... ... Y6.�;,��.�� .......................... ......... ................ .. 

................................................................... Afz. . .. , .... ?..9.:1:.i..tt� .... A+..��� ...... ... ......... ... Datum .. ...... J..l?..�.i.-➔-8 ..... 

Verslag van een besloten streekvergadering van bestuurders van de afd. 
Metaal der E.V.C.,gehouden te Utrecht op 10-4-48 

· Aanwezig waren 47 personen,· onder wie uit Arnhem;
Andries Oosterveld, geb. 10-9-1908
Harm de Jonge, geb. 13-9-1901,
Alphonsus Maria Broekman, geb. 15-10-1916
Reinierus Johannes Brugman, geb. 9-7-1918
Nicolaa� Hendrikus van Engelen, geb. 10-11-1917

.zekere Wingaard of Bingaard, nadere gegeven nog onbekend. 

Inleider was Nicolaas HILLEBRAND, geb. te Apeldoorn, 18-1-1909, wonende te 
Wormerveer, Oostindischekade 42. 

De vergadering werd geopend door DONSELAAR, voorzitter van d e  ·ara. Mej3aal 
der EVC Utrecht, die mededeelt, dat deze vergadering belegd is om de strijd 
baarheia der metaalbewerkers te 'Vergroten en om de problemen te bespreken 
welke aan de qrde van de dag zijn. Hij bereid de aanwezigen er op voor, dat 
er loonsverlagingen· in all� bedrijfstakken aanstaan�e zijn en zegt, dat de 
reactie dit op de meest geraffineerde wijzd doet. Zo wor4t er nl. gesproken 
over m�teriaal-gebrek, doch spr. noemt dit camouflage en zegt, dat bij de 
grote concerns, zoals bv. bij Werkspoor, waar hij werkzaam is, het materiaa 
in grote hoeveelheid aanwezig is. Zo beschikt werkspoor over 14000 m3 hout, 
waarvoor speciale opslagplaatsen geroaákt zijn. Als er door het personeel 
van Werkspoor dag en nacht door gewerkt wordt, heeft het 10 jaar nodig deze 
voorraad te verwerken. De kleine bedrijven echter hebben inderdaad met mate 
riaalgebrek te kampen, bv. in de IJsselstreek aldus spr. zo ontstaat werk-

•
loosheid, maar dat heeft de reactie juist nodig om de lone.n te kunnen drukk 
Spr. zegt overtuigd te zijn, dat er grote acties voor de deur staa� en die 
zullen natuurlijk door de EVC geleid worden. 
Tenslotte geeft spr. een kort overzicht over de stakingen in 1947 en zegt, 
dat de EVC met haar 180.000 leden in dat jaar stakingen heeft geleid, waar
bij ongeveer 780.000 arbeiders waren betrokken. Op deze vergadering zullen 
àeze problemen en de eventuele houding der EVC besproken worden. Spr. geeft 
dan het woord aan HILLABRAND. Deze zegt, dat er vergaderingen als deze op 
hetzelfde tijdstip plaatsvinden in Rotterdam., Amsterdam, Hengelo {O) en 2 
plaatsen in het Noorden van het l�nd. Reeds hebben er vergaderingen plaats
gevonden met verwar.;ningsmonteurs, chauffeurs, monteurs, isoleerders enz.

Voor allen geldt het parool "Paraat in de aanval". -------�--enz.-------

Bbrna bespreekt HILLEBRAND de C.A.O. van de Metaalbewerkers , welke nu op
gezegd is. Bij het tot standkomen van de nieuwe C.A.O. wil an zal de EVC 
ook een woordje meesprken. Onherroepelijk .zal dit tot botsingen leiden en 
dus moete n de arbeiders zo spoedig mogelijk daarvoor mobiel gemaakt worden. 
Hoofdbestuurders en kaderleden moeten daaraan met verdulbelde ijver meewer
ken. De ledenwinst bij d e  afd. Metaal is een bewijs dat er gewerkt wordt, 
doch nog niet hard genoeg. Spr. zegt, dat er votige week een vergadering va 
bezoldigde bestuurders is geweest, waar Blokzijl v�rscheidene bestuurders 

Uitgetrokken door .......... .... PR. .......................................................... .. Afd./Sectie ........... AC. 4 .� . ..... Datul!l ... 7""..7.::-� .. ?.i .•. 9 .z.

A.L. 17249-'47



"op hun duivel heeft gezeten" om hen tot grotere activiteit aan te sporen. 
Dag en nacht moeten deze kameraden in de weer zijn, dat is hun plicht en 
dat geldt ook voor de bestuurders van de afdeling Metaal. Stàêds moeten dez 
de arbeiders de aanvallen van de reactie op hun lorum duidelijk voor ogen 
stellen. Die aanvallen zijn reeds ingezet; spr. wees op de actie onder 
de bouwvakken en de textiel arbäders, die jammer genoeg een veer gelaten 
hebben. Ook "Metaal" komt.aan de beurt en dus moeten wij paraat zijn en 
ons voorbereiden aldus spr. Hij eindigt met een beroep op de aanwezigen_pm 
steun aan en propaganda voor het solidariteitsfonds, dat straks een steun 
in.de strijd zal moeten zijn. 

• 

., 

•



-

UITTREKSEL 
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i1.1aandoverzicht A:pril 1948,C.P.N. 

Dat d.e voorstelling van zaken, welke G-EJ!iLHO::..:;D op een vergadering,gehou
den op Em 7 April 1948, van het conflict bij de 1-J .Y. 1:_I\LDO��-fabriek ge-
heel bezijden de ,�aarheid is, blijkt uithet volgende: 

De arbeiders van genoemde fabrielc ge-'-'-o:ben een nremie van plm.fö.
per week • .Jit bedra� werd regelmatig ui tbetaals bui ten mede,:eten van a.e 
:lijksbemiddelaar.Bij gehouden controle kvvam een en ander ter kennis van 
de Rijksbemiddelaar en werd de directie mededeling gedaan,dat bedoelde 
uremie niet meer aan de arbeiders mocht worden uitbetaald • .Je directie 
besloot dan. ook het bedrag aan pr01ilie in t e houden, doch haift tevens het 
plan opgevat, het bed:rag, dat anders aan premie werd ui tbet.aald.opzij te 
leggen, om dit later bi.i wijze van gratii'icatie ;ineens uit te keren • .Oi·G 
besluit ilde de directeur op uinsdag.6 April 1948,aan de arbeiders 
mededelen.De coI!lJ .unist, LEEFLA1'TG, die voorzitter vr%,9 van de personeels
raad,greep deze aangelegenheid aan als politiek stunt en gaf de direc
teur te kenne,dat hij de arbeiders ook wenste toe te spreken.J)it werd 
hem geweigerd.Toen LEEFLAHG te kennen gaf,dat hij toch zou spreken en 
tegeliik het woord nam,zag de directie er ook vanaf om de arbeiders van 
haar besluit mededeling te doen.Bui ten de fabriek heeft LEEJ:!'LliI\fG nog 
een aantal arbeiders toegespro eken.Len en ander had tot gevolg,dat 
LEEFLANG ·werd ontslagen. Op Vloensdag, 7 April 1948, wrrd in verband met hEf 
ontslag van LF.EFL.A.NG een vergadering belegd in het gebouw il.Amicitia" aa 
het ·.vesteinde, uitga nde van de h'VC, afdeling MEtaal.O:p ·cleze vergadering 
v1elke door plm. 70 personen was bezocht, waren pln1. 25 man :gersoneel van , de N.V. ·,'faldorp-intrumenten:fabriek aanwezig. Op deze vergaa. ering werd ee 
commissie gevormd, welke tot taak had met c1e Directie · van de 1-î.V .\ialdor:p 
te onderhandelèn over .tiet ontslag van UE1'L.ANG,Resultaat heeft deze 

commissie niet bereikt.LEEFLll�G bleef ontslagen,die door zijn al te 
slappe houding als vertrouwensman in vorenbedoelde fabriek bij de part� 
in ongenade was gevallen (ten gevolge waarvan hij zijn gemeenteraadsze
tel moest prijsgeven) en deze gelegenheid trachtte aan te gri,jpen om de 
aandacht van het partijbestuur op zich te vestigen • 

., 

Uitgetrokken door ..................................... GH. .... :.................................... Afd./Sectie ".AGD ... i ................. Datum ..... ê.! .. ?. .. �.1? .......... .. 

A.L. 17249-'47



I N G E N D I E N S T VELSEN . 

No: 

Onderwerp: luur proteststaking op Kon.Ned,Hoog, en S�aalfabrieKen �e IJmuiden, 

-�---------------------------------------==.

I 
",/ 

Bijlage 1. 

• 

• 

7. M Al " ij

1 ACLJ/ J l/J_, M
RAPPOR'I·. 

In aansluiting op bijgaand pamflet wordt alsnog medegedeeld, 

dat deze proteststéikings-actie tot stand is gekomen tijdens een kernvergadering 

XI onder voo1·zitterschap van P.M.Mulder, geboren 2,4.17 wonende Beemskerkerweg 57 

te Bever,üjk(kernvoorzitter), waarbij 37 kernleden aanwezig waren, Tijdens het 

afstemmen �'lt��deze motie hebben 7 kernleden zich hiertegen verzet, 

Voorts werd door de voorzitter medegedeeld, dat de vital� 

punten in het bedrijf normaal bezet zou:len blijven, terv,ijl voorts· door hem werd 

gesuggereerd, dat het verzuimde uur door de betrekkelijke va_korg,-i.nisi:ities zou 

worden uitbetaald, tit laat;:3te is reeds niet juist gebleken, aangezien de Be

drijfsunie haar· standpunt ten opzichte van deze stakingsmanae-uvre inmiddels 

heP.ft bepaald eu besloten zich voor de uit dit conflict voortvloeiende finan

ciele en sociale moèi�ijkhederr niet garant te stellen. E.a. zal bli)kens een 

brochure aan de arbeide.es van het. bedrijf bekend worden gemaakt • 

Thans is reeds gebleken, dat bij de arbP,iders de interesse 

voor een algehele sit-down�taking ontbreekt, terwijl algemeen de indruk is dat 

hiervan weinig terecht zal komen. Het verloop van de staking zal nog nader wor

den gemeld. 

1 N.B. 

Velsen, 4 Mei 1948 

·ne kern op 1 Mei 1948 in vergadering bijeen heeft besloten de aankondigde
staking niet door te laten gaan.

Te vermelden bijzondtrheden hebben zich op 5 Mei 1948 op ge
noemd bedrijf niet voorgedaan. 

Velsen, 5 Mei 1948. 



• 

• 

�, /" � /J 
Vertegenwoordiging der Arbeiders f 'v./

IJMUIDEN 
K.N.H.S. en Nevenbedrijven 

MOTIE 

De vertegenwoordiging der arbeiders in vergadering bijeen op 27 April 
1948 te 13.45 uur, gehoord hebbende de uiteenzetting van haar Voor• 
zitter over de bespreking, welke de "Kernraad" op 23 April 1948 met 
de Directie der K.N.H.S. en Nevenbedrijven had, besluiten ter kennis 
van de regering - de "Stichting van de Arbeid" - de Vakcentrales-__ 
de Directie der K.N.H.S. en de arbeiders werkzaam aan dit bedrijf te 
brengen, dat zij met klem protesteren tegen de van regeringswege ge
decreteerde wijze van herdenking der bevrijding op 5 Mei 1948, waal'bij 
de werkers in de bedrijven normaal moeten werken tot 4 uur n.m. Zij 
kan met deze beslissing niet accoord gaan en zal als protest tegen dit 
besluit de arbeiders, die zij vertegenwoordigen, opwekken tot 'n protest• 
actie van 1 uur op alle ploegen, welke werken op 5 Mei van 0 tot 24 
nur. Zij vragen daarbij de arheiq�rs, welke op 5Mei na 16 uur werken 
de extra yerdienste voortvloeiende uit de extra betaling met 100 °/0 

van 5 Mei 4 uur n.m. tot middernacht beschikbaar te willen stellen 
voor de nagelaten betrekkingen der oorlogsslachtoffers van dit bedrijf. 

Arbeiders werkzaam aan 't Hoogovenbedrijf, verleden jaar wekten wij U op 
om de 5e Mei 1947 demonstratief te werken, als protest tegen de van rege
ringswege genomen beslissing, dat wij allen slechts vrij konden zijn, indien 
wij hiervoor 'n "snipperdag" namen.. Wij drongen toen aan op protesten
hij onze vakorganisatie's, die op hun beurt zouden trachten de 5e Mei 1948 
tot Nationale Feestdag te verheffen, met dien verstande dat wij vrijaf zou
den zijn met behoud van loon. Nu in 1948 drukt men ons weer in de hoek 
met 'n regeling, welke voor dit bedrijf betekent 15 minuten eerder naar 
huis voor de dagdienst ! ! ! Daarom besloot de "Vertegenwoordiging", dat na
mondelinge en schriftelijke protesten EEN DAAD MOEST VOLGEN, als in 
de Motie is voorgesteld. Ar�eiders wij rekenen daarbij op de spreekwoordelijke 
solidariteit, welke als 'n rode draad door de geschiedenis van de strijd der 
arbeiders klasse loopt. Toont U solidair en volgt 't gegeve� parool stipt en 
ordelijk op. De nachtdienst houdt haar sitdown staking op 5 Mei van 1 tot 
2 uur, de dag- en ochtenddienst van 9 tot 10 uur en de middagdienst van 
5 tot 6 uur. Wanneer er arbeiders zijn, welke bezwaar hebben tegen de ge• 
vraagde bijdrage van de extra verdiensten ten bate van de nabestaanden 
der oorlogsslachtoffers van dit bedrijf, zij gelieven dit dan schriftelijk of tele
fonisch kenbaar te maken in 't "Kernkantoor", Tel. 527. 

Arbeiders wij zullen door deze d emo nstrati e laten zien dat 
eendracht macht is. HOOG DE SOLIDARITEIT! 

Namens de "Vertegenwoordiging ·der Arbeiders" 
HET BESTUUR. 
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Voor-'Gs bericht ik U, dat de .fabrieks ern van genoemde fabriok bosta.at; 
uit zeven leden,van :.ie er twee zijn aangesloten bij de :ï:..V.C.,terwijl
de overige vijf aangesloten zijn bij do Unie-bonden. 

In totaal zi ·n er bij \,illen. umit 8v0 arbeiders .,crkzaora..II:i.orvon zijn 
25 arbeiders aangesloter. bij do i!:VC, enk:elo zi,jn �:o:i: ongeorgohisccrd en 
de rest is UllllGGslo·ten bij de Uniebonél.en.De bij de �vc aangesl0ten arboi 
ders zi.�n voor.:·.·1Lelijk ·.10rkzaOD in d..e at'del.ing l�ontage on zij beLeerseh. 

.. ·odoenèl.e de productie van de i'abri-k.Ecn stn'·i g in doze ai'deling ou 
de tab.riek stilleggen • 

• 

1 Uitgetrokken door .. ................... ..... . . ......... •GU ............ •·· .. Afd./Sectie .. AOD-4 .... .. .................. Datum ···lS·.·'7 ... 48······· .... . 
'Op aanwijzing van ·····--B···5- ... .. ......... . . .... . 

(&} 5030· '18 
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Voor . . .... ..... on. ... 677 .. . ............................... Naam ........ Toes.tan.a ... .J,n ... Metaalbedr.i.j:v.an ........ ........................ ............. . 

Origineel in ......... -"OD IIBJ. ...................... ................................. Naam ............ . ..... EV.c. ... be.sloten .... v..ergadringen •............. 

Volgnr. . ........................ Ag.nr. 35534 ........ ................ .. Aard van het stuk ................. hri.e.f........ .-3460.t�·�·••-5•.--5. • .,4.8 .. 

• 

• 

.... ..................... .. ......... .......................................... Afz. J...·D.· ... Jfilv-er-sum .................... ......................... ..... .. ................... Datum ................ ,1.1-.5 •. 48. ........ . 

Vervolgens werd gediscus.3ieerd over verschillende vraagst11v-.ken,de scheeps
bouw betreffende en vooral het lc-on-en ?rj j zenvraagstuk werd door verscfiil:hèa:le spre
kers belicht.De aanwezigen namen stelling tegen het overwerk en zegen als enige op

lossing loonsverhoging over de gehele linie • 

--

Uitgetrokken door .... ·-··9.1:f .. .... . ......... ......... .............. Afd./Sectie .. ............... ACD/ 4 .............. Datum ... .. �.§�?�.A�

Op aanwijzing van ....... . .... Jl/2 . .....................................................

@ 5030 - '"18 
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Origineel in .... ..... -........ . .. on ... 1158 ....... ......................... Naam .. . . .  .g:!G-j.eugd-oong.r.essen 
Volgnr .. . . .... ... .... . .... Ag.nr ..................... :39-8.20 ....... . Aar9- van het stuk .......... :v:ergader:ing..,-

·•··· 

• 

. . 

• 

..................................... .............. Afz. . .......... Ji,,·V· ... p .... ··Arnhem.................... ........... .. ·················· Datum .... -,9.6.4& 

Veral.ag van een vergadering van het bestuur der afd.Ar�hsm Bedrijfs
groep fletaal dar EVC met vier jeûgdledan,ter voorbereiding vàn l e t
.STC-jeugdcongres te .Amaterdam,gehouden te Arnhem op 25 Juni 1948, 
Nsdat de aamvezige jeugdleàen zich verwijderd hebben,dealt de sec:r. 
mede,dat hi. van het bestu.•r van Ie Lnadelij'J1 Raad van EITC-r�etaal een
ont�erp-mani.fest had ontvangan,ter vers �eiding onder dearbaiders van de
Tini'abrieken te Arnhem.Het ont.�erp wordt goedgekeurd en zal teruggezonden 7i 
worden,te einde dit manifest in een o:,laag van 400 stu' J te J.bten vervaar
digen ( zie oot· VC 495-1948 dd 24.6.48-ID Arnhem)
Bi.erna volgt nog een besprekiflg over eeb conflict 011der de arbeiders van
een aannemer in de metaal--constructiebouw.(Hiervan volgt oen afzonderlijk
ve.rslag). 

Bijlage:een afschrift van het ontwerp-manifest Tinfabrieken • 

Uitgetrokken door ....... . . . .. ............. � ... ...................... . ............ ..... Afd./Sectie ,6.i{A, .. /.L.J. .................... Datum .... 1. ... <-d'.� .... ':1 .... 4.. ....... ..

Op aanwijzing van 

@ 5030 • '48 

Sh ..... J................................................... . 
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ONTWERP ... MANIFEST voor de TINFABRIElüiN • 

METAAL . 

Afd. Arnheni. 
Beer. Johan de wfttlaaan 101. 

�·--·-�-------�-----------��--
' 

AAN d(l ARDl!IDBR3 arm de Tl?iFABRlJ<;KEN • 
-�-------��--------·--------------�-�

' . 

De laat at-e m1ken leeft onder éle arbeiders van de T1nfabr1e ken. 
� � 

-

eén sterJce dreng om te korn�n tot ver.hoging van hutj ln!:comen. 
.. . � .. . . ..  

De-hoge prijzen voor·levena1'11iddelea� textiel, nohoetsei en.z., 
�maken het voor het merendeel practiàoh onmogelijk deze aan te sohaf-

�. 
• 

l'>" -

fan. Het loon, dät. zij met·'h\Üi .zwal'e arbeid verdi�nen is amper voldoen-
de om hun vaste lnsten, zoals huur, sns,-electric1te1t enz. en de hoogst

< > 

noodzakèleijke leven smiddelen te betalen. ,, · 
i.. .,. , • � 

Het perspectief dnt hun dan·maast geboden wordt is al evenmin 
kel�rlg. li�n spreekt.over huu��erhoging, ov�r intrekking van de oubaid11Ei 
op le'trensmiddelen* dua hogere prijzen, over 2� bijdrage in de werklóoske1 
he1deverzeker1ng.;212�!!�!-���-���!���!!����-!�2:-�!-!!�:!��!!-

En de ondernemers gaan voort m1llioenen .winsten te maken. Hun niets 
� r 

ontziende winsthonger· kent slechts één deviess !,1��2:.!-�:'!J!�t.!�§2 .. ;�: 
·nen en harder werken.
---�--"-------�-�----

_ Daertagen binden alom 1n steeds meer toenemende mate �de arbeide!s de
strijd aan. rm deze strijd vallen de soheidsmuren tuàaen de arbeiders 

. . 

weg. dan staat allen, ongeacht hun geloof of polit_1eko _overtuiging, on-
g�noht hun organisatie� sle?hts één doel voor ogen, n.l.1

STRIJD VOOR HUN GEMEENSCHAPPELIJKE BELAlUJEN. ----------�-----�-----------------�---------
zo zullen ook de arbeiders aan de T1nfabr1eken hun macht weten te 

formeren en in daden om te zetten • 
ZO zullen ook tij met kracht hun aot1e gaan vooren voor1 
1. Tien pl'ocent loonsverhoging; . 
2. Toeslag op de ZOndngeuren van 100 procent;
3. Verst�ekking vm werkkleding door de Directie.

. 

Het bestuur �e� un1eorganiaat1es heért 1n een person�elsvergader1ng
de e1a van loonaverijoging térugge\vezen. Gebruikmakende Vlln hot_ na-�orlogs 
argument a loonsverhoging geeft prijsverhoging• enz. 

-

Jo., 1nd1en de lonen omhoog worden gebl'aoht, .. zonder dat de .ondernemers 
. 

) 

. iebu van hun Winsten loslaten, dèn zullen de prijzen stijgen, maar niet 
)'.'els zij g�nt ten koste van deza winst�. . /.. -

Wij moeten strijden voor prijsverlaging, zeggen w1i, mttnr dnt geluid 
horen mj reeds einde october 19!�6, de datum, waai-op het N e V•V• het eer" 
sta van de drie anti-duurtecongz-essen hield. HGe�t u ar iets van geme�kt, 
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De E.v.a.-Metanl voert echter reeds vanaf 1946 een ononderprokon 

strijd voor LOONSVERH�GING, eon strijd, die binnen·het bereik del' ar. 

betael'B ligt•. 

OOK BINNEN UW BER':n:KI Sl.IltEDT DAARTOE DE NOODZAi'J:!.'LIJKE IillNHlilD 
------------·---------�------�----------------�------�-------

VAN OPTREDl!.'N 1 
------------�- � 
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c.v./a. 495-1948•

GEHEIM .

Aan de centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68
1 s-Gravenhage.

Arnhem, 24 Juni 1948 • 

I �olgoo. ��� 

:;;;�:� In het kader van de actie der E.V. a.-Metaal om lQ nsverhog ng 
voor arbeiders in de metaalindustrie en van het algemene pog n 

E.v.a. om actie te voeren onder de arbèiders, waartoe de laatste tijd
op vergaderingen van de E.v.c. werd aangedrongen, doet zich bij de Hol
landse Metallurgische Bedrijven, kortweg Tinfabriek, te Arnhem, het
volgende voor.

Enige tijd geleden is uit het personeel van de Tinfabriek, na enig 
geha�rrewar, waarover reeds is gerapporteerd, éen nieuwe fabriekskern 
gevormd. In de oude fabriekskern waren geen E.v.c.-leden vertegenwoor
digd. Thans is dit wel het geval. De oorzaak hiervan is mede te danken 
aan de min of meer halsstarrige houding van het bestuur der betreffende 
vakgroep van het N.v.v., dat n.l. de eis stelde dat de vakbonden de can
didaten voor de fabriekskern steldenen niet de arbeiders buiten de vak
bonden om, zoals de Directie van de Tinfabriek had voorgesteld en aan
vankelijk reeds had uitgevoerd, waarbij toen de E.v.c.candidaat te wei
nig stemmen had. 

De fabriekskern bestaat nu uit 1 lid van de K.A.B., 2 leden van het 
N.v.v.(de zgn. Uniebonden dus), l ongeorganiseerde en l lid van de

'E.v.a., te weten de bekemde communist Theodorus Johannes K o  c k , geb.
24.5.1905, wonende te Arnhem. 

Door intensieve propaganda is het Koek gelukt niet alleen de E.v.c.
leden (plm. 30 arbeiders), doch ook een aantal ongeorganiseerden en 
Uniebondsleden actief te maken voor een loonactie, n.l. 10% loonsverho
ging. Het is zelfs zover gekomen dat een deel der in de Uniebonden geer 
ganiseerde arbeiders hun organisaties een vergadering met het personeel 
hebben afgedwongen. 

Op deze vergadering hebben de bestuurders geweigerd achter de eis 
van 10% loonsverhoging te gaan staan, doch toegezegd een bespreking met 
de Directie aan te vragen, teneinde enige andere voor de arbeiders van 
belang zijnde kwesties te bespreken. De Directie heeft in het houden 
van die bespreking toegestemd. Op 22 Juni 1948 zou deze bespreking 
plaats vinden, doch is, ter nadere orientatie, uitgesteld. 

Ko ck zeide in een be stuursvergadering van E. V .c.Metaal te Arnhem 
dd. 21 Juni 1948: 11 Op deze (bovenbedoelde) bespreking worden slechts 
enkele ondergeschikte zaken, als het beschikbaarstellen van overall•s 
e.d. geei st, welke 11 natuurlijk 11 , aldus Ko ck, ingewilligd worden. Dan
kunnen de Uniebonden zich op de borst slaan en zeggen dat zij dat voor
de arbeiders bereikt hebben • .Maar, aldus nog steeds Koek, hiermede gaan
wij (hij en zijn aanhang op de fabriek) niet accoord en wij blijven va
houden aan 10% loonsverhoging."

Dezerzijds is echter bekend geworden dat de Uniebonden met een be
langrijke eis komen, n.l. het percentage van het personeel op de fa
briek dat in tarief werkt (momenteel 25%) op te voeren tot 4ö%, zodat 
dan aan het overige personeel een loon uitbetaald mag worden, gebaseerd 
op het tariefloon, hetgeen een niet onbelangrijke �oonsverbetering over 
de gehele linie zou opleveren. 

De Directie staat hier voorshands nog afwijzend tegenover, niet zo
zeer dat zij de noodzakelijkheid voor de arbeiders hiervan niet inziet, 
dan wel dat de explotatie de hieruit voortvloeiende kostprijsverhoging 
niet kan dragen. 

Tot nog toe is de E.v.c. met deze eis der Uniebonden niet op de 
hoogte. 

Dezerzijds wordt de ontwikkeling dezer actie met aandacht gevolgd 
uw dienst zal met het verloop daarvan op de hoogte worden gehouden. 

De Hoofdcommis
�

van Politie, 
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

� s- Gravenhage • 
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In aansluiting op mijn schrijven CV [�95_1948 dd". 24 Juni 
1948, b€treffende de loonactie op de Tinfabriek, wordt nog het vol
gende medegedeeld: 

Op 25 Juni 1948 heeft een bespreking plaats gehad tussen 
de Directie van de Tinfabriek en bestuursleden van de Uniebonden • 

Deze laatsten stelden voor het percentage van de arbeiders, 
die op de Tin.fabriek in tarief werken, te verhogen van + 25 '!-& tot 40 
%, opdat dan de fabriek als een in tarief werkende onderneming be
schouwd kon worden, waardoor het gehele loonpeil niet onbelangrijk 
verhoogd zou kunnen worden. 

Dit is echter door de Directie van de hand gewezen, daar: 
1 e. de werkzaamheden op de fabriek zich niet lenen voor tariefwerk 

op groter schaal - en 
2e. de opvoering van de kostprijs der te fabriceren praducten niet 

toelaatbaar is, daar reeds nu niet meer met het buitenland kan 
worden geconcumaerd,waardoor reeds belangrijke orders zijn ver
vallen. 

En.keie kleine tegemoetkomingen, o.a. verstrekken van werk
kleding, zijn toegezegd. 

blijven. 
Van de zijde der Uniebonden zal verdere actie achterwege 

Eigener beweging heeft de Directie enkele weken geleden, 
vóór het begin der actie aan het college van Rijksbemiddelaars ver
zocht enkele voordelen voor de arbeiders te mogen invoeren, nl.: 
a. een doorbreking van het loonplafond tot maximum 10 % voor enkele

bijzondere gevallen (Voor enkele geschoolde arbeiders in de fa
briek. Voornamelijk werken op deze fabriek ongeschoolde en geoe
fende arbeiders, waardoor het loonplafond wat laag ligt, do ch ge
heel aan de laatste C.A.o. (dd. 24 Mei 1948) voldoet.

b. een uitkering aan de arbeiders van een aandeel in de winst, bere
kend naar een bepaald percentage ·van het arbeid�loon.

De Directie verwacht echter, dat dit niet zal worden to egestaan. 

Van de zijde der E.v.c. gaat de actie voort. In de loop de
zer week is een manifest (;oo exemplaren) bij de bedrijfsgroep Metaal 
der E.v.c. texArnhem aangekomen, teneinde dit onder de arbeiders der 
Tin.fabriek te verspreiden. 

Te elfder ure werd door de Landelijke Raad E.v.a. Metaal de
ze verspreiding afgelast, omdat in het Manifest een fout ontdekt was. 
(zie aan tekenin�_dezerzijds op_het afschrift van het ontwerp-manifest
bij CV/G 511-19J+e dd. 29.6.194t5). 

Inmiddels zijn nieuwe manifesten, waarin de i'out hersteld is 
verzonden; deze zullen op zaterdag, 3 Juli 1948 verspreid worden. 

In de loop van de volgende week zal de E.v.c. trachten de ar-



beiders van de Tinfabriek in een vergadering bijeen te krijgen, ten
einde de 11 eisen 11 te bespreken. 

Voor zover geconstateerd kan worden voelt het overgrote deel 
der arbeiders niets voor een actie. Tot nu toe is op de fabriek al
les rustig. 

Bijlagen: 1 ex. manifest oorspronkelijk. 
1 ex. idem gewijzigd. 

De Hoofdcommissaris van Politie, 

��lap), 
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__ ,.. ______ , ___ _....:,_ ____________ .,...,.. ... .......,_...

De laatste weken leeft onder de arbeidèrs van de Tinfàbrieken 
e.en sterke dran� om te ko!I!e:O. tot verhoging "liaxl: hun inkomen. 

De hoge p:t>ijz.en 1,�oor lev-ensmiddelen, textiel, eohoeisel enz., ' 
makën het voor b.et meren.deel p:r:aotisoh cnmogelijk. dezè �an te sohaf1..
fen� Het loo:r::i., dat zij met hv.n zware arbeid · verdienen

1 
is· ampe1' vol

doende om hun'-vaste lasten� zoals huur 1 gas; eleotrioiteit eni: en 
de hoogst noodzakelijke levensmiddelen· te betel.en. · ·· 

Het perspectief� dat hun d.aar�aast geboden· wordt 1 is al even.
min roos)tle'U:t'ig� Men· SJ?l'eekt over b:u.urv·erhoging, over intz,e� 

. van de subsidies o:p leyensmiddele:n. dus hogere P.rijzenL. over -2:�-bij
drage in de werklooqheidsverzekeringo OPNIEUW DUS GROTlfilE LASTEN 
VOOR DE ARBEIDERS. -

lle ondernem�rs gaan eohter voort M!LLIOENEN WINSTEN te ma.ken. 
Hun niets ontziende w:!.nsthcnger kent sleohts �én devies: 
p..oge�e ]22Z;tjz_e,�, ;!.p.ge lon�, B?:rde:r. werkena 
Daa.r.tegén binden a;:Lom ·in steéds meer toenemende mate de arbei-

ders de strij� aazl.. 
In ·a.êze strijd vallen de scheidsmuren tussen de arbeiderà weg, 

dan staat aJ.len, on��aóht hun gelgof of politieke ova�tüig:Lng, on
geacht hun organisat;J.e, slechts êèn doel voor ogen, n.l·.: 

STRIJD VOOR HUN GEMEENSCH.AJ?PELIJKE BELANGEN • 
.............. _�..,.,,__.j.,. -- )---�--�-·;/;Il· t=tt ----.-- � 

zo zullen ook de arbeiders op de Tinfàbrieken hun macht weten 
te formeren en in daden weten cm te zetten� 

Zo zullen ook zij met �aoht hun a.otie ga.an voeren voor: 
J . TIEN l'ROCENT ;LOONSVERHOGING· 
2'; 11'0.E'S'LAG OF ZOWES\JREN V'.hlfioo PROCENT•

. ·

�- 1.msrnKING V:A.H \�DHîG DOOFCDnJraECT��.�- .. • 
Het ·Bestuur van de Unie--organisatios heeft in: een ·persoheels

vergadering de. eis van '.1.oon.sverhoging ·terugm,ewez.�n. 0,rer de andere 
punten zouden de Uniebestu:ren een bespreking met de Dil:'eotie vo·eren; 
deze ging eohter·niet door 4 zodat ook deze zaak op de lange ba.an 
drei� te komen. 

De eis loonsverho..,.ing was voor de 'Uniebestuu:rdera onaanvaa.l'db� 
en fJij gebruikten hier�ij hèt a�.oude r..a-oorlogse al:'gument: loonsver
hoging geeft pri i sverhoging. enzi., · · '

Ja indien de lonen oml;i.oog wordèn gebraoht, zonder dat de ondei-
nemers iets van hun. wi:n.s·ten loslaten, d.a.n. zullen de :p_rijzen stijgen, 
ma.ar niet als zij gaat 1: e11 koste van deze winsten. ;,..-- -=::,.. -Wij moeten strijden voo.:i;- pri.jsverla�:Lng, _zegg�li wij 1 � de.� CJ1 gëlü.id horen. wij· ree.da sinds Oot'o'&er 19·46, de aattun; . waarop h&t N. --t 
V.V. het eerste VM de drie anti-duur-te-Congressen .nield.

Heef·� U èT. · ie.t:.-'?·-� gemerkt 1 
D'ë""E:Y:'C::::Mëta.àl.voexf-e'on{er reeds vàna.f 1946 een onondez,b�o

ken strijd voor LOONSVERHOGING, een strijd, die binnen het bereik!
der arbeiders ligt·� ·-

OOK ;BINNEN UW BEREIK ! $MEEIY.r D�-ARTOE DE NOODZAKELIJKE EENHEID 
. - . !�vl'7.m),"il� . .  , - ·-·-

VERSTERKT UW_8TRI§_:Q� VERSTERKT J)E JB:J "_ç_� - MET.lutL 1: 1" 

Het Bestuur. 



• 

• 

E, V. c:.- M_E T A.A L 
: .Afd, ARNHEM -

Seor�: Joh. de Wittlean 101. 
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De laatste weken leett onder de arbeiders vau de Tinf�brieken 
een sterke drang om te komen tot verhoging van hun :i.Ilkomen. ·: 

De hoge prijzen voor levensmiddelen, textiel, aohoeis-el enz.;, ' 
ma.l:àn het voor het merendeel praotisoh onmogelijk dez;a san. te soha.'f
f en. Het loon, dat zij met·hun �wa:re·lit.t-beid•verdienen1îs älll-per·vol
d.oenda otn hun vaste lctsten, �oa:ls huur, �,. eleo�ioiteit enz. en 
de hoog�t noodzakelijke levensmiddelen te betalen. 

Het pe�speotief, dat hun daarnaast �eboden wordt, is. al evebmin 
roos��ig. Men spreekt ov�r huux'Verhogin�, ovè� int�ekking va.u de 
subs.idies op levensmiddelen, dus h9gere pr10:iZ'.en

,1. 
over 2% bijd,r�e 1n

��;�ooaheidsverz,ekering.: ��NJ!� ....... D� GR TER.IS LASTEN V�R DE �-

De ondernemers gaa?l. eohter voort mLIOENEN WINSTEN te maken. 
Hun nieta.ontziende winsthonger kent sleohts ��n devies: 
hog��e prijze��. � lon.en, bard$i! we:r.lc�.
naarte,en binden'i�J.om in ·steéds·mèe.t toettemende mate de a.rbei-

ders de str:i.;tg_ aan. 
Tn aeze s.trijd vallen de scheidsmuren :bussen de arbeiderS. wieg,r

dan ,s,táat allen, ongèa.oht hun geloof of politiekë overtuiging, onge. 
aoht hun organisatie, slechts ��.n doel voor ogen, n.l.: 

STRIJD VOOR HUN GEMEENSCHAPPEL:CJKE BELANGEN. 
Zo zallen ook de arbeiders op de Tmnfabrieken hun maoht weten te

formeren en in daden weten om te zetten. 
to zullen ook zij me·t k:ra.oht hun a..otie gaan voeren voor: 
1; TIEN PROCEN? LOONSVERHOGING;. 

· ?; To.ES.LAG OP ZONDAGS URE!1 VAN l 00 PROCENT;
�. VlERS'.ffimt1Ncî '\@'! W'@{IÇÇEDmG boog m: PIRECTIE.
l_Iet ·Bes.tuur van de ·Unie-or�ii;iaties heeft· in een personeels..ver

gadering de eia van loonsverhogmg teruggewezen. Over de a.ndere pun...1 
ten zouden de Uniebesturen een ·bespreking met de Direotie voeren; de
z-e ging èohter niet door, zodat ook dez,e zaak op de lange ba.en dreigt 
te komen. 

De eis loo�sverhoging was voor de 'Unièbestuurdera onasmvaardbaàr
en zij gebruikten hierbi� het aiJ,.oude na.-oorlogse argument: loonsver
hoging geeft prijsverh�ging enz� ·• 

Ja, indien à.e lonen orilhoog-·wordèn gebr�oht, zronder dat de onder
nemers. ieta van hun win.aten loslaten, dan zullen �e prijzen stijgen, 
m� niet als zij gaat ten koste van dijz.e winaten. · ·-

Wij moeten strijden voor prijsverl.aging, z�gè1l z�j 
I 

maar dat 
gèluid horen wij :reeds sinds Ot>to'ber ?l.946, de datum, �op het N.V. 
v. het eerste van de drie anti-duurte-Congressen hield.

Heeft U èr iets vaD, gemarkt? -
De R.v:c�vOert eolïter �eeda van� 1946 een ononderbrok� 

strijd voor·LOONSVJmHOGING, een strijd, die binnen het bereik der ar-
beiders ligt. ·-

Q,QK BINNEN UW BEREilÇ ! SMEEDR DAARTOE DE NOODZAKELIJKE EENHEID 
m rn.srnn.:&- . , 

VERSTERKT. UI &TRIJD5 VF..RSTREKT DE E" V .c. - METAAL lt. 
Het Beetuut". 



• 

-

I 
f1DS$.-;�

�r.: �.lJ·.;Lk.�.-li_ ,,�,u•: ·--.-Ln..::.7-'� , 

-

,,.: .. .. . 1 ,Proteststaking bij Wald�o=rp=.: ·,-���:J
"

i: tegen loonsverlaging
·
"' 

Aangekondigde
verlaging 12 %

Enige tijd geleden deelden wlj mede, dat de directie van de N.V . . Wa!dorp instrumentenfabriek te · Den Haag het 'voornt!f1:len had een loonsver.laging in haar bedrijf in te voeren. 
Het is nu zover °gekomen. Zaterd,a,ganiddag jl. werd in de fabriek l!ekend gemaakt, dat met ingangv.an Maandag 19. Juii', de lonen met ongeveer 12 PJII-IM�rlaagd zouden word.en. . . vendien u de 2 procent vacantie-toeslag die voorheen voor het gehele p soneel gold, voortaan alleen og maar aan, de "pi;oductieve"· a iders wol'élen uitg�eerd. Het an. toor,personeel, dat volge · de directie tot de zg. .,niet-.p ucfieve" arbeiders l)eboort, geen tpes.lag meer krijgeh . 

.M�andagmorgen; bij h van· de fabriek, heel'St ,gehele personeer ee ote beroe-r.ing, di_e zic!h ui in een spon. taan, over de e fabriek, neer• leggen v èt werk. Door de arbeiders werd onmdddellijk een personeelsvergadering geëist, die dan ook 's ochtends werd gehouden, en waarin door het personeel, het vertrouwen J.n de vertrouwensraà.d, èie een �angse1 van de directie bleek te zijn gewol)ien, wera opgezegd. In pl4ats van deze. vertrouwensraad werd tijdens de y'}rgade:ring een perSQneels-.com;ilj11,tje. bestaaruie uit. 7 man (1 voor elke afdeling van hèt'bedrijfj samengesteld, die rechtstreeks met de directie zou onderhandelen. Daar de direct.ie afwezig bleek, · - .inoeten deze onderhandelingen nog 

1 

plaats hebben. Na and�lfalf uur het werk te hebben neergelegii g/.ng het personeel, in afwachtingvan het ondlll'lhoud n:iet de directie, weer aan het werk. De vak)>onden houäen zich in dit conf!ct voorlopig nog afzijdig, 

.. 

.. 

I 

•
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Hierbij wordt toegezonden afschrift van een pamflet, 
dat op 22 Juli 1948 door: 

\ 
Cornelis LEEFLANG, geboren te Utrecht, 4 Juli 1899, 

J< electrisch-tecfînisch tekenaar, wonende Schlegelstraat 89 
te 's-Gravenhaga, bezoldigd propagandist van de E.V.c., 
aan de arbeiders van de· N.V. WALnORl? werà uitgereikt bij 
het verlaten van de fabriek. 

Het viel op, dat maar weinigen het pamflet ongelezen 
op straat wierpen. 

De aangekondigde vergadering (zie bijlage), waar Leef
lang het woord zal voeren, wordt om 5.00 uur gehouden, aan
gezien om 8.00 uur de verschillende bonden vergaderen, op 
welke vergaderingen de resultaten van de besprekingen met 
de directie zullen worden bekend gemaakt. 

'6EtE6D 
Vol':?r."". ... � • 

•--
verzonden op 23 Juli 1948 �- l 

2 3•JUU 1�4t·aan: c.v.n.

c.v��
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A f s c h r i f t. 

E.v.a. EENHEIDSVAKCENTRALE

Plaatselijke Bedrijfsgroep Metaalnijverheid

secretariaat: Antheunisstraat 242 Den Haag.

AAN HET PERSONEEL VAN WAL D O R P  
Met volkomen eenstemmigheid hebt gij geprotesteerd tegen de nieuwe 
maatregelen van de Directie, welke een directe aanslag op uw levens·
voorwaarden betekent. 
neze Directie acht het niet nodig uw mening te vragen over maatregelen, 
die uw direct levensbelang raken. 

DIT: IS EEN HOON 
aan uw waardigheid als mens en als arbeider! 

De Directie deelt zelfs aan de door U gekozen commissie mede, dat nog 
verdere maatregelen in het voornemen liggen en dat zij deze commissie 
niet meer zal ontvangen, maar uitsluitend de Vertrouwensraad, aan wien 
door u het vertrouwen is opgezegd. 

HET BLIJKT DAT

deze Directie zich tegenover u alles meent te kunnen permiteren! 

Gij werkt en leeft voortdu.rend in een zenuwslopende stemming, door de 
onzekerheid van uw bestaan en door de gedwongen verhoogde inspanning 
van uw arbeid. 
Nu slechts het uu.rloon gegarandeerd wordt met 10%, zult ge nog harder 
moeten werken, waarbij dan uw inkomen minder wordt. 
ne Directie verdient dus extra aan uw grotere inspanning en betaald 
belangrijk bedrag aan loon minder! 
En gij hebt sinds het beleid van deze Directie al wat offers moeten 
brengen.! 

GIJ ZWOEGT ALS SLAVEN. 
onder de dictatmur van de Directie! 

Maar gij zijt er nog niet arbeiders! De Directie heeft nog meer nlB.atre
gelen voor u bestemd, nog meer ontslagen - straks alleen uu.rloon - en 
geen 10% meer·! 
Arbeiders, waar is uw eigenwaarde? 

Is dit democratie! 

Wij kunnen niet geloven, dat gij dit alles alleen maar onder protest 
aanvaard! 
Wij roepen u op, komt allen naar de personeelsvergadering, waar 
malige voorzitter van de vertrouwensraad tot u zal spreken. 

De bijeenkomst wordt gehouden 

VRIJDAG, 23 JULI OM 5 UUR IN DE BOVENZAAL VAN HET KOFFIEHUIS "MET Z" 

AAN HET CALANDPLEIN. 

HET BESTUUR. 
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DE N H A A G.
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G EHEIM. 
',t 6 JULI 1948

A!D/I y � I / ,:Ll 
In aansluiting op dezerzijds schrijven, -Bmm-:î7';ro van 

23 Juli 1948,Á(ordt nog het volgende medégedeeld: 
Ongeveer 35 � 40 arbeiders van de N.V. "Waldorp instru

menten.fabriek" hebben gehoor gegeven aan de ui tno·diging van 
de E.v.a. Plaatselijke Bedrijfsgroep Metaalnijverheid, om 
op v:t-ijdag, 23 Juli 1948, ter vergadering te komen. Onmiddel
lijk na het beeindigen van de werktijd, begaven deze arbei
ders zich naar de Bovenzaal van het Koffiehuis "METZ" aan het 
calandplein alhier. De propagandist van de E.v.c., LEEFLANG, 
(personalia bekend) gaf een uiteenzetting van de toestand, 
welke was ontstaan door de aangekondigde loonsverlaging op 
zaterdag, 17 Juli 1948. 

Na veel critiek te hebben geleverd op de diverse vak
bonden, waarvan de bestuurders de belangen der arbeiders uit 
het oog hadden verloren en die zich hadden geschaard aan de 
zijde der directie van genoemd bedrijf, wekte hij de aanwe
zigen op met de voorgestelde loonsverlaging geen genoegen te 
nemen. Gaat, zo zeide spreker, straks naar de vergadering 
van uw respectievelijke Vakbond en eist van zijn bestuurders, 
dat zij U het recht tot staking niet alleen geven, maar, dat 
zij uw strijd in alle opzichten steunen. 

Na het betoog van Leeflang kreeg nog een bestuurder 
van de E.V.c. het woord. Ook deze spreker, wiens naam niet 
kon worden verstaan, wekte op tot staking. Blijkbaar gevoel
den de daar aanwezige arbeiders niet veel voor staking, daar 
tijdens het betoog van de tweede spreker, een 15-tal bezoe
kers de zaal verlieten. Er was weinig enthousia;me ten aan
·zien van het gesprokene.

Te omstreeks 19.30 uur werd de vergadering gesloten.
Blijkens bekomen inlichtingen hebben diezelfde avond

ver�aderingen plaats gehad van de verschillende organisaties.
OP deze vergaderingen werd de arbeiders mededeling gedaan
van de resultaten van de besprekingen, welke met de directie
van Waldorp waren gevoerd. De indruk werd verkregen, dat de
arbeiders niet tot staking zullen overgaan.

Op zaterdag, 24 Jµli 1948, te circa 8.00 uur, bevond
Leeflang zien in de onmiddellijke omgeving van de fabriek
en sprak daar nog met verschillende arbeiders. Een vijftal
arbeiders gaf te kennen niet aan het werk te zullen gaan.
Deze zijn allen op staande voet door de directie ontslagen.

verzonden op 26 Juli 1948 
aan: c. V.D. 

c.v.p��



l, UITTREKSEL 

Voor ....... .. ...... ......... ..... 0D ... 67.7......... ......................... Naam ................ Toestand ... in ... metaalbedr�jY.�.� ................................ .. 

Origineel in ..... . ....... OD. ..... 345 .. . ........ Naam Maandrap:r.ont N-Holland • 
.......................... ·�--·········. .. . ........... ······· ................ � ............................... , .. . 

Volg nr ....... .................. Ag, nr . ...... 43.253..... . .... ..... Aard van het stuk ... ........... .. Y.e��J..?._g, .. �.Y.�.'.!; ... ��.:L .... :]:'.�4.?. ...... , ...... ..

.... .................... ....................................................... Afz ............... P..9.+.., ... Ye.1?.�.g� ......................... ... .. .. ......... Datum ........ 5 .• 8.48 ..... .... .. 

Ver§lag over Juli 1948.

A_rbei dsconflicten: Zonder dat het tot staking der v1erkzaamheden kwam is het 
arboidsconflict bij de machinefabriek 11IJmuidenf geeindigd 
Ingaande 2 Juli 1948 is door het Gewe�telijk Arbeidsbureau 
te Haarlem ·l;oestemming gegeven om de vergoed· ng ui-t te betalen 
aan de arbeiders welke bui ten de gemeente V31Sen ,voonacb.tig zijn. 

Uitgetrokken door ......................... G.H..................... .. .... .... . ............. ... Afd./Sectie ACD/4 .. ... . ... Datum ... 23. .• l'. .• /4.8. ............ .
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,- , 0 AUQ, 1948 

De Inlichtingendienst te l1.1uastricht 1J9rit�llf��e:

O:p ,;oensdag 4 .d.ugustus 1948 r.erd aan het Bestuur vm de 
R.K. Electro-Technische Bond van ierkgevers en de van R.K. Bond 
van Loodgieters te dezer stede, door de werkne:aers een ultimEit,um 
gesteld, tot uitkering van de 2/4 vanantie-toeslag, uit te beta
len o:p 7 ... ugustus 1948. Bij niet uitkering van de 2i, vacan.tie
toeslag zoude op 9 Augustus 1948 tot staking o,;rer gegaan ,1oraen. 
In verband daarmede heeft he·� Bestuur van bovengenoernde bonden 
in de voormiddag van Zaterdag 7 __ u gustus 1948 een bespreking ge
voerd met de Vrijgestelden van de L"etaalbeverkersbond, wa13.rin de 
-serknemers van  vo ormelde bedrijven zijn georgarüseerd. Van de 
zijde der werkge:mers is tegen uitkering von de 2.;� vacantietoeslag 
dit bezvmar, dat zij die/uitgaven op geen enkele post mogen boe
ken, doch z.é,. uit e.igen zak moeten betalen. Tijdens de gehouden 
bespreking, 'l"'erd van de zijde der '\'1erkgevers het voorstel gedaan, 
een uitstel te verlene van 1� dagen., teneinde in deze bes_prekin
gen te kunnen voeren het Qe Hoofdbesturen der Bonden. D�t voor
stel werd door de Vrijgestelden aangenomen en zoude zij in èit 
verband in de namiddag van die dag een bespreking voeren met de 
arbeiders. Tijde::rs die bespreking, die plaats had in het ge'!)om" 
"Stichting de :3tuers 11 alhier

,-
,..-erd het door de - er�evers gedane 

voorstel aangenom.en. ûp Maandag 9 Augustus 194-8 is het werk in 
het electro- en loodgietersbedrijf hier ter stede normaal hervat. 
O:p ,,oensdag 18 mgustus zullen in deze besprekingen plaats hebben 
met de Ho0fabesturen der Bonden te Utrecht. riet verloop in deze 
zal te zijner tijd nader ware.en berich t. 

1i Maastricht 9 .. l.lc,ustus 1948.
De Inlichtingendienst te Haastri cht. 
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GEHEIM. 

) 

De Inlichtingendienst te MaastricM; bericht het volgende: 

Op Woens dag l.i- Augustus 1948 werd aan het Se�tuur vm de 
R •. K. Electro-Technische Bond van ,7el'kgevers en de ven R.K. Bond 
van Loodgieters te dezer stede, door de werknemers een ultimatum 
gestel•, tot uitkering van de 2% vanont1e-toeslag, uit te beta
len o:p 7 Augustus 194-a. Bij ni&t uitkering van de 2% vaoantie
toeslag z.oude o.p 9 Augustus 1948 tot steking overgegaan v,orden. 
In verband daarntede heeft het Bestuur van bovengenoemde bonden 
in de voonniddag vani Zaterdag 7 Augustus 1948 een bespreking ge-

1 voerd met de Vrijgestelden van de Metaalbewerkersbond·, waarin de 
werknemers van voomelde bedrijven zijn georganiseerd. Van de 
zijde der werkgemers is tegei uitkering vm de 2i vaoantietoesl 
dit bezwaar, dat zij di-e uitgaven op geen enkele :post mogen boe-

l !ten, doch z.g. uit eigen zak moeten betalen. Tijdens de gehouden
bespreking, werd va n de zijde der werkgew-ers het VQorstel godaa:n. 

, een uitstel te verlme van 11+ dagen, tenelnde in deze besprekin
� gen te kunnen voeren met de Hoofdbesturen der Bonden. D&t voor-
i l?t� werd door d-e Vrijgestelden aangenomen en zoude zij in dit 

f/verband in de namiddag van die dag een bespreking vPerm met de 
,ij,•,\ arbeiders" Tijdens die bes.preking, die plaats h ad in het gebouw

� / '/ "Stichting de Stuera0 alhier• werd het door de werggevers gedane 
i ,1 �ora-tel aangellQmen. Op Maandag 9 Augustus 1948 i,s he:t werlc in 

11 •, t11et eleotro- en loodgietersbedrijf hier ter stede normaal hervat 
.A . Op Woenstag 18 Augustus zullen in deze be�rekingen plaats hebb 

f, .\ >f met de Hoofdb esturen der Bonden te Utrecht.. Het verloop in deze .fl ) ·; ze.1 te zijner t-!jd nader ,'lorden bericht.
J • � Maastricht 9 A'Ué:,'Uetus 191'8. 
ï :/A De Inl!chtingendienat te Uruastrioht. , Il ,.
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ONDERWERP, staking electro- en 1
(!

·-Q{tg�_ itêrsoearijf.
ANTWOORD OP SCHRIJVEN, dd • - �ll.'/ 'Y ,a 6 /),( 1 

&i 

• 

Hierbij heb ik de eer U ter kennis
name te doen toekomen een afschrift van 
het rapport mijner administratie, No.
484, betreffende de voorgenomen staking
in het electro- en loodgietersbedrijf. 

Coll. 

. : ·� ::-

Aam het Hoofd van de C.V.D.
DEN HAAG. 
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:f O L I T I E - M A A S T R I C H 'r. 
Afd. INLIOHTINGEN"DIENST. 

Afschrift. 

No:/,'#� 
Onderwerp: STAKING. R A P P O R T. 

==--=---=----===-== --------

' 
Ondergetekende JOS!2h VISSERS.._ Brigadier van Poli-. 

tie te Maastricht, dienstdoende bij dê-ëenträïêRêëherche, tevens Onbe- 1 
zold1gd Ri,ksyeldwaohter, heeft de eer UEdel Gestrenge als volgt te rap
porteren: 

"Op Woensdag 4- Augustus 19lt-a werd aan het· Bestuur van de R.K. i
Eleotro Teollllische Bond van Wergevers eu �an de R.K. Loodgietersbond 
te dezer stede door de werknemers een ultimatum gesteld tot uitkering 

1 

van de 2% vaoa.rit1e-toeslag, uit te betalen op 7 Augustus 1948. Bij niet ' 
uitkering zoude op Mamdag 9 Augustus 194a tot staking overgegaàn worden 
In verband met gorenstaande heett het Bestuur van bovenve.nnelde bonden 
op Za1erdag 7 bgustus 1948 des voormiddags een beS!)reking gevoerd met 
de Vri�.3estelden vu de Metaa.lbewerkersbond, waarin bedoelde werknemers ; 
zijn geo11ganiseerd, teneinde in deze tot een oplossing te komen. Van de 1 zijde der werkgevers is tegen uitkering van de 2% va.oantietoeslag, dit 1 
bezwaar, dat z·1j die uitgaven op geen enkele post mogen boeken, dooh z.g 
uit hun eigen ze.k moeten betalen. Ti,Jdens de gehouden bespreking werd 
van de z1Jde de-r werkgevers het vooratel gedaan, een Uitstel te verlenenJ
van 14- d agen, teneinde in deze besprekingen te kunnen voeren met de 
Hoofdbesturen der Bande.n. Dit voor stel werd! door. de V.rijgestelden aan- j 
genomen en zo11den1_.ziJ in deze in de namiddag 'Va.il Zaterdag 7 Augustus 1 
1948 een bespreking houden met de wel'k:nE111ers. Tijden� die bes,preking, 
diè p;J.aats héeft gehad in het gebouw "Stichting De Stuers" alhier, werd 1
het do<:>r de werkgevers gedane Toorstel aengeno.men·. O:p Maandag 9 Augustus1 

1946 1s het w:erk 1.n het eleotro ... en loGdgietersbedrijf hier ter stede 1 

. normaal hervat. Op Woensdag 18 Augustus 1946 zullen bes_prekingen pl a atshebben met dè Hoofdbesturen der :a:>nden. te Utreoht. Het verdere verloop 
� deze zal te zijner tiJd worden gerap�orteerd. 1,a

48
arvan dit miJn ambtsedig rapport gesloten en getekend op de 98 Augustu

19 • 

' '/;., � " ooll; , 1 rv 
1 

... Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
M A A S T R I C H T. ./jlezien:

F1'8 Comnd



Onderwerp: 
Voorgenomen staking 
in het electro- en 
loodgietersbedrijf. GEHEIM. 

'\ " ( 

In aansluiting op het bericht dd. 9 Augustus 1948, 
betreffende de voorgenomen staking in het electro- en loodgietersbe
drijf te dezer stede, bericht de Inlichtingendienst te Maastricht, 
dat bij de op 18 Augustus j.l. gehouden bespreking tussen de Besturen 
der Bonden der �ierknemers en de Bonden der Werqevers, overeenstem
ming is bereikt, waarbij werd afgezien van de eis tot uitkering van 
de 2� vacantietmeslag. In verband daarmede hebben de werknemers het 
door hen gestelde ultimatum. ingetrokken. Het werk in de electro- en 
loodgietersbedrijven te dezer stede is op Maandag 23 Augustus 1948 
normaal hervat, zodat in geen enkel bedrijf gestaakt is geworden. 
De stemming onder de werknemers is normaal. 

Maastricht 25 Augustus 1948. 

<;Zf'D.e Inlichtingendienst te Maastricht.



Onderwerp: 
Voorgenomen staking 
in het eleetro- en 
loodgietersbedrijf. GEHEIM. 

In aansluiting op het bericht dd. 9 Augustus 1948 
betrefi'ende de voorgenomen staking in het eJ.ectro- en loodgietersbe
drijf te dezer stede, bericht de Inlichtingendienat te Maastricht,. 
dat bij de op 18 Augustus J.1. gehouden bespreking tussen de Bestur 
der Bonden der �erknemers en de Bonden der Werk:8evers, overeenstem• 
ming is bereikt, waarbij werd afgezien van de eis tot uitkering van
de 2% vacantiet6eslag. In verband daarmede hebben de werknemers het 
door han gestelde ultimatum ingetrOkkén. Het werk 1n de electro- en 
loodgietersbedrijven te dezer stede is op Maandag 23 Augustus 19�8 
no:roiaal hervat, zodat in geen enkel bedrijf gestaakt is géworden. 
De stemming onder de werknemers is nonnaal. 

Maastricht 25 Augustus 1948. 
dt De Inlichtingendienst te Maastricht. 
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INLICHTINGENDIENST. 

ROTTERDAM . 

I.D. No: 1199. 

GEHEIM. 

\ Volano 

1V · SEP. 1948·

l�A(Dj �6�-;- 1
Rotterdam, 25 September 1948. 

Dezerzijds wordt het volgende bericht: 
In verband met de z.g.n. actie van werknemers in de 

classifioeerbedrijven te Amsterdam beeft de E.V.C.,afd. 
"Iûetaal11 ,alhier getracht een act ie onder de classificeer
ders te ontketenen. 

Daartoe werd op Maandag,13 September 1948,een aantal 
pamfletten verspreid,waarin de eisen werden bekend gemaakt 
en werd opgeroepen tot het bijwonen van een tweetal verga
deringen • 

De op Maandag,13 September 1948,aangekondigde vergadej 
ring voor de clasmificeerders van de .firma "Full Speed", 
Crooswijkseweg 90 te Rotterdam,welke gehouden werd in een 
zaaltje van het gebouw "Ons Huis" ,Gouvernestraa-i; 133 al-

l hier,werd slechts bezocht door 14 personen van het uit
ly ruim 100 personen bestaande personeel. 

De op Diasdag,14 September 1948,in hetzelfde gebouw 
gehouden vergadering voor alle werkers in de claasificeer
bedrijven werd bezocht door slechts 34 personen. 
/ Enig resultaat heeft deze actie niet gehad. 

Verzonden oan: Hoo�a Centrale Veiligheids Dienst 
te 

r s-Gravenhage. 

Procureur-Generaal 
Fgd. Directeur van Politie, 
bij het Gerechtshof 

te 
's-Gravenhage • 
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cm.aas/richt, 
8 Oct. 

Geheim. 

Volgno 
ONDERWERP, voorgenomen 
ANTWOORD OP SCHRIJVEN, 

staking �r-�e-ehn. �edrijf. 

�, 11 ·0CT. 1948 ' 
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• 

\ 

Hierbij heb ik de eer U ter kennis
name te doen toekomen een dfschrift van 
het rapl:'ort; mijner administ.ratie, �o. 
565, betreffLmde de voorganomen staking 
op 27 September jl • in hei> electro-tech
nis ch be ·rijf. 

Coll. De 

Aan àe Heer Hoofd van de Centrale Controle 
Dienst 

DEN HAAG. 
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AF D. l i:l .L I C U T I N O � U D IE N S 'r. 

Voorgenomen ataki�. 
�����=-==-==gu::��=�=-=-

R A P P O R T. 

Afschrift. 

---- In verb�nd met 4e a�ruc9ndiging, d�t de werknemers in het elec
tro�techniaob Qedrijf te dezer stede op :U-..Qnd�g ?.7 September 1948 
in ataJdng .;ouden a.lil,on, indien de werke;evera niet hereid nren de 
2% va.-oantietoeal.� op Zaterdag 25 September 1948 uit te botnlen, heb 
ik. ----...-.---·-----·-------·-·.,J·o.sepl;l Y, I 3 �.; J� R i:!; • ...... _________________ • 
Brigadier 'Iran .Politie te llru1atricht • te-veniJ onbezoldigd RiJkeveld• 
wachter, de oer Ul?delGestrcll4ie het llQ\role;ende te re,pporteren : -----
.. ___ " Op hfbden van. 15. tot '18 uur hébben de w&rkgevere in het eleo-
tro-techniaoll bedrijf te ii'1.aat:riobt een vergcadErine; �ehou<len in ver• 
band me.t 'l"oomeJ.de a.mkondi�i�. Tij d.ena de 'beap:rt;.:-ing werd overeer)ê' 
komen, <lat öe 2% vac�tietoealog zou worden uitbetac.:ld en wel l;., op 
Zaterdag 2.5 September 1948 on l� met Kerstmis:, 1948. :Oeho.ud�no de 
v1erkgevers J. Cbolly • hier wonende aa11 de l1t • .1:�iet et·st rant No. 19 
enx.ch • .t • .Oe�noz, bier won�nde aQll de Uöenderstr:a.c<'lt No.1.9. ging�m 
alle werkgever" met het uitbetalen vQn de 2iá- v.i.cantietoesla.; acooorw 
---- iUer� heeft h�t beetuur van de n._K- Eleet1·0-Technische .Bond 
v�n Werl4:ge-1ér8 e�n baopreking gehouden met de voorzitter van de .Bond 
van Werkne\llers 11 en hem met do genomen beslissing in kennis gesteld. 
De ?oorrdtter de llee;r- l,1.athijsaen, varkl�a.rde zich acet0ord. met de 
voorgeuornea wij.ze van uitbetaline � de�d hij de toese11wing, dat de 
voo�enomen staking geen doorgang zou vi'nden, e:a het werk ol) U!:um-
d�g 27 �e:Ptem.ber 11)48 normaQl &OU worden hel"Vat . ........ _ .. .,._.., _______ _ 
--�- ��dit onderhoud hebben de werknemers ��.n korte verg�derins ge 
houden, en n;id�t sij dOi:>l' <le voorzitte� met het genoueu besluit van 
d.e werkgevers in kenni.f;Y wal"en e:est6ld, verkla�rde; al1en zich hier
med.o QCOoord. Ten aanzt�n van <lè we:rlr.geve1"S Cholly en Delnoz voor
noemd, zouö en voortillsnog geen m�t�tgelen worden geuoff"en. --�-•-•
--•• ;}e secretarie van de R.K. Xlectro, .. teclmiachf'! •:Ond van �erkge
vecrs, de heer Veusen, alhier wonende aan de .Drusaelscweg .. ,o. 63,
.zoude zich tillsnoe in verbinding $.tel.len met beide voornoemde werkg9r
vers• teneinde te bewerlcatelligen, d t ?ij eveneeno de 2µ v:i.oanti�
toasl.ig zouden uitbetalen. •-----·--�----·,,..--·•-• ..... -...... -........... ___ ... 
--- Wg,aIVan d.it mijn .ambteedif r;appoi-t • geoloten en getekend t� 
Aiaaatrioht op 24 septenlber 194A • •----.................... ___ ,. __ .,..,._,.. .. _ 
Typ: vW. Collt b::r. 
GEZIEil : 
DE OOW ... I5SARIS V.AH l-1..>Ll.TlB, 

AAN: 
De Heer Comnûsiaaria vQn Politie 
te 
Jl AA UT. '.P. .I C.li 1'. 

/ 



No• CV/G J'#'-48 •

G E H E I M. 

Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
te 

��:Q:!�":!=���!:.! 

Naar aanleiding van de ontevredenheid onder de arbeiders
in het J.�etaalconstru"etiebedrijf van de firma Eijkmans te Arnhem 

� (welke firma practisch uitsluitend werkt aan herstel-en nieuwbouw 
• d�r A.K.u.-fabrieken te Arnhem en Ede), is er actie gevoerd om te

komen tot besprekingen ten d1ze met N.V.V. bestuurders. 
(Reeds eerder zijn er besprekingen gevoerd met E. V .c.

functionnari ssen - zie OV/G 512-48
,t, 

dd. 29.6.19[i.8, CV/G 5?3-L�S, dd.
17.7.1948 en CV/G 641/48, dd. 27.ö.48) • 

�en schriftelijk daartoe ingediend verzoek was onderte-
kend door 23 arbeiders van Eijkmans. 

Op 8 October 1948 is door het N.V.v. een v�rgadering 
belegdi maar hier waren slechts vijf van de ondertekenaars aanwezig,
n.l. ,éen N.v.v.-er, cé.én Katholiek, ,één Christelijk-en twee ongeor
ganiseerden. 

:Vel verschenen op de ze vergadering vijf E.V. c.-ers, niet
ondertekenaars. 

De diverse bekende klachten werden weer naar vor�n ge
bracht en de aanwezige N.v.v.-bestuurder (naam enz. onbekend) zegde
toe met Eijkmans te zullen gaan praten. 

-;el l , Sientje Johannes Daniël van Zomeren, geboren te Amsterdam,
11.6.1885, wonende te Arnhem zeide: "ban word je, evemals de lui 

•
van de E.v.c. en de K.A.B., door Eijkmans de deur uitgesmeten 11

• 

f 
Van Zomeren stelde voor àm een bedrijfskern op te richten 

1 (zulks in opdracht van zijn E.v.c. bestuur). De w.v.v. bestuurder 
()l.fÁA wilde daarvan echter niets weten, hij noemde dit 11 onnodig11

• 

t{, � _ _,,,. De vmjf E.v.o.-ers besloten toch een bedrijfskern op te 
. � 4'-'• �� richt en. Candidaat daarvoor werden gesteld: 

""'·''-�• 
Van zomeren, voornoemà; 

+ .. \,� ....----1
A. Kraak, Arnhem en 

V-- ;,,,' 
l

G.J. van de Enk, uit Dieren, gem. Rheden. 
/ Er zal met een lijst ondeT het personeel worden gewerkt,

om voldoende steun voor deze candidaten te verkrijgen. 
De N.v.v. bestuurder zeide te vertrouwen dat deze aange

legenheid door overleg geregeld kon worden. Hij v1ilde niets van 
samenwerking rn,et de E.v.c. weten. 

Arnhem, 
2H"1 0.194B. 
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Br. 6408 - 48 Amsterd� l.6 Nov�ber 1948

l ��-� 
SStrett; dreigend conf'liot 

�ij deN.V:. "WerksPoor" 

Geheim 

Z 2 dUV. 1948 

Bij het per:;wnente contact, dat dezerzijds wordt ondEr
houden met de bona-tide vakbeweging en de leiding ven 
de gr<>tere bedrijven hier ter stede, teneinde zoveel 
mogelijk ge1ntormeerd te blijven over de eooiele rust, 

· werd een niet te onderaohatten board ven onrust gevon
den in het Am$terdemse bedrij:t van de r1ff. v. Werkspoor"•

Weer het hier een zuiver soo1aal-econom1soh prob1eem
betreft en hetdü

s

aoorön'tbreken van politieke facto
ren niet tot het" speo11"1eke Jachtterrein van de E.V. a�
behoort, dient hieraan meer 4an normale -et>nducht te
worden·besteed. Immers, bij een niet-tijdige of niet
gunstige oplossing van de materfe zou het zeker blij•
ken, det leden van de bone-tide vakbet·eging meegaan 1n
een eventuë1e weritstèking, die dan door bept-ul.de groe
peringen Y.Ou·worden uitgebuit voor directe of' ind!.reote

· po1it1eke agitatie.

Hoewel. deze lmatste argumentering niet is bedoeld om
een onredel.i�ke engststêlmn.ing te wekken, dient er tc!>eh
1n de huidige omstanctigbèden rekening mee te worden ge
houden, dat door de laatste maatregelen op het gebied
ven de lonen en prijzen bij aenzienlijke groepen •en
on- of niet voldoende ontwikh.--elden het vertrouwen 1n
de leiding van bona-tide politieke partijen. ve�Diwi-

- gingäl:eiäers en tie.Paê!de overhelàsiriatant1ea e:rnstiB is
g�hokt. zodat Jnet zeer veeI taot d1ent te worden -
voortgewerkt om het vertrouwen te herwinnen en oonflio-

·ten te voorkomen.

Hoewel- er een COJ2U)l.ex Tim re4enen wl. t op te sOJnm-en.
die getuigen tegen iedere maatregel, welke een stap
verder betekent van de ,maal uitgestippelde filiano1ee1-
èconomische weg. zal toch 1n de eerstvolgende-maand-en
meer in het bijzonder 4e aandacht dienen te worden be
steed een de sociale zijde van de bestaande ot nog te
ontstanez problemen. . .

V'lá!meer 1n deze se stel ten is de moeilijkheden bij de N. v • ..- �
îlerkspoor worden bezien en opgel.ost. dan zel een sanzien-
lljke bijdrage zijn geleTerd tot. het behouden van de · .
sociale rust. V'1Etlke ebsoluut noodzakelijk is "om enerzijds
het reg�ingapi-ogramma 1n de meest Uitgebreide zin te

. doen. slagen en anderzijds politieke agitatie van min o t
meer extremistische groeperingen te clàen mislukken. 

i 
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Reeda 1n he� voorjaar ven l.948 bleek het bij. "Vlerkspoor" 
�e Amaterdsm bea�oende tariefstelsel niet Tan d1Ei1 aard 
te zijn, dat daarmee doorbreking TSll het loonplat4nd kon 
worden voorkomen. Toneinde niet in directe overtreding 

fvan de desbetreffende bepalingen te wllen reserveerde 
cie be'dri jtsleiding dat beürag, hetwelk volgens het vigermd e 
terietetel.sel zou moeten zijn, uitbetaäl.d, JIJS61' waardoor het 
percentage ven 25 proce4t zou worden oversobreden. 
Op een desbetrettend verzoek ven de bedrijf�le1d1.ng• het
welk uiteraard werd gesteund door de genrganiseerde werk
nemers. verl.eende het ooU�ge van Rijksbem1dde1iuirs, d.d. 
24 Mei 1946, een dispensatie tot het uitbetalen van de ta
r1etgel.den tot een percentage van 29 procent. Deze d1spensa
tde · werd geacht t.e zijn dngegaen op l. April 1948. De dl.rec
tie van lt\Verkspoor" kon een ·niet onbélongrijk deel v�n het 
gereserveerde aan haar werkers uitbetllen. 
Het Ool1ege wn Rijksbemiddelaars stelde bij zijn beschik
king de voorwaarde, dat :m�r 1 Januari 1949 door "Werkspocr" 
een Ui�gebre1d en deskundig rapport zou worden sruaengesteld 
over de prestaties en te�ieven <ln haor bédrijt. Daarbij 
me1tltle het meerbedoeld Coll.ege eventuee1 niet afW!Jzend"te 
stson tegenover �en verdergaande verhoging van het percen
tage•· zel1's met ingang van de eerder genoemde detum l April 
1948, mits bij de noodzakelijk geachte herziening ven het 
tariefstelsel rekening zou v,orden gehouden met de algemeen 
bekende rioht1ijnen van bet 'College, steunende op de IPon
politiek van de Regering. 
En in deze bijkomende bepalingen nu zit de oorzeek von de 
thans ontstane moeilijkheid, welke tragisehe gevolgen dreigt 
te krijgen. 1.mmers. door de intio�d van de besohlltlcing dës� 
toe verleid, bleef de a.ireotie van "Werkspoorrt doorgaan IlSt 
het reserveren van de verdiende prestatiegelden• welke 
boven de 29 prooen t lagen. Zeer duidelijk liet ziJ een het 
personeel. weten, dat deze gelden eenmaal zeker zouden worden 
uitbetaald. haevtel 6:J." harerzijds reden zou zijn geweest met 
de.nodige voorzichtigheid te hêndelen, omdat de'besohikking 
van het Oollege de ges1gnel.eerde bepsl1Ds inhield van het 
deskUndig rapport v6&r l Januari 1949 en-deer.in vervat leg 
de herziening van het geldende tarietstelsel.. De im,passe 
\Verd COI!U)leet door het telt. dat het als onmogelijk 1110est 
worden beschouwd v6�r de genoemde datum een werkelijk des
kundig rapport se.men te stellen. Door het bijzondGre karalt
ter van dit bedrij:t zijp. volgens het oordeel vsn een bij 

·uitstek deskundige, hiermede enige joren gemoeid.
De t;tWerkspoor•tdirectie heett van een en 8nder k�isgege
ven aan het College van RiJksbemittdel.aars en daarbij ··ge-

· vraagd om dispensatie :tot het opnieuv, verhogen van het toe
slagpercentage om4st de erba1dsprestat1cs inm1ddels z1Jn
gestegen tot een. o-v:,erverdienste ven ei.ree 35 procent en het
gereserveerde kapi�ool tot ongeveer 200.000 gulden 1s ge
groeid, hetwelk betekent, det voor iedere werknemer ong&-- ,
�eer een bedrag. gelijk aan twee weeklonen is gereserveei,1.,
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E:r wordt in het bedoelde bedrij� inderdaad serieus g►

werkt aan-de herziening ven het tariefstelsel en reeds 
zijn diverse wijzigingen, ook verlog:lng�. aonge�racht, 
dooh wil men tot èen '90or elle partijen bevredigend reàul.
taat en een 1n de toékomst te handheiren .systeem komen, 
den zal ae voorberild1Dg en· opbouw daarvan zeer veel tiJd 
vergen. D1 t .woi-dt ook door het,· College ven Rijksbëmid► . 
leers er1'end. · · ' . . 
Inmiddels bl1Jft·het �eserve-kapitnal zioh steeds ophopen,. 

· en neemt de onrust over de uit�1ndel1jke bestemming ven
· deze gelüen onder- de we.rkers zodanige vormen aru)..,_�f!i,

1 · 
ernsti.g moet worden gevreesd voor een_ werkstaking. wen-: neer-niet binnen enige weken_ een redelijke op_losaing wo rc11'

..,_.gevonden. 

Zaterdag i3-Hovembär j.l. dreigde reeds het oontliot toen, 
na e�der gehouèlen kleinere besprekingen. onder ·tiue_piaien 
van, de E.v.<>. een algemene personeelsvergadering zou wor
den gehouden· t>p de terreinen van �e N. v. v,erkspoor. Door 

'zee� teotisoh optreden -van de tb.ie-bonden kon de greep van 
de oeuwi&,-1.n-t�el-\mter-v1ssende E.v.c. op de "Wèrkspoo:rq. 
�beiders worden voorkomen, door het houden ven een soort· 
contra-vergadering, welke zeer sqed werd bezocht- �n wear, 
na senvankelijk scherpe OPJX>Bitie, tenslotte het st&nd,punt 
van de Cbi&.-bestuurders \'lerd aanvaard, hetwelk inhoudt de ·· 

. kans ,op een op�oasing door overleg open te houden en ctem--
. door mede de invloed van de E.V. o. op de arbeiders te·· ver

minderen. De aangekondigde vergadering van deze lao'ti,te 
sroep wnd geen doorgang, om.dat de uwerkspoo:r"-direot1e 
haar eanvankelijke toestemming tot gebruikmaking van het 
fabrieksterrein introk. Ook hiermede 1s voor de bona-r1•
vekbew·eging een sucoes geboekt, went· reeds meèrd:ere '?118len 
meest worden geconstateerd, dat de betreffende directie. 

V 
min ot meer uit vree,r voor verstoring van de bedr1jt'svra1e" 
te gemakkelijk toegsf atm. de druk ven de sterke :m.:v.c.
aroep onder heer personeel. � . · . ·
I>&ze successen ven de thie-bonden 21 Jn opmerkellk; gez1� 
het te1t, dat slechts ruim een derde ven de-bet�ettende m-� 

, be1ders in hun gelederen z1 Jn, opgenomen. . ' . 
· 

De oplossing ven �e gerezen moe1liJkh$1d. zal nu 1ri :grote-
mste· a:t"hsngen .van dt, beslissing ven het College v&n Rijlm � 
bemiddelaars. zou deze instantie absoluut vasthouden aan 
haar eerder gestelde bepalingen, den z.ou uitbeteling�vên 
het in reserve gehoudén, vex-diende loó� niet ktmnen �soh•
den en zal er hoogatwaersohijnlijk een eonfliot ontstoen 
van ernstige omveng � elS' zeker resultee't: .,Productie

.verlies,· vergaande sociale .onrust. gl"Qeiend ·wantrouwen 1n. 
_de bona-:tide, vakcentràles en w1n�t VóC>r p0litieke agita-
toren. , .... , ... .,. 

Men zie '�it. rapport niet als te ·somb.- �eteld; de stem
:'"rning onder de werkërs in het nlgemeen en ona.ez- d� oirèti
• 3000 "WerksPoor"-érbeiders 1rÎ het b:J:jzonder• reohtTeardig;



. .. 

de hier gegeTen toon. Btj een ongmstige �beslissing 
dretst de betreffende groep arbeiders de dupe te wordm 
van een, ;11el.lioht niet teuiooe, meer in prin_oipe ook 
door llet OOllege erkend tEtrtetstelsel en van een 1n de .. · 
voorgeschrev� tij� niet te verwezenlijkm. bepaling, 
met .betrekking tot herziening vun · dat stelsel. Een zo
danige, besl11ss1ng zou door de betrokkenen worden aan" 
gevoèld els 1n strijd met de boven el.1es heUiga soèiè:. 
le reohtvaardighe1d, de.basis wor het slagen van de 
in het Nederlandse volle aanwez;ige wil: tot maatsèhapp1j-
hervoming.' . ·. 

. ·

�

et zal van"• belang zijn dè in dit rapport bèhendelde " 
. stie met cle daarbij nanr voren gebreohte punten te 

b_en��en of te doen �es.preken met het Collège van Rijk 
bemiddelaars, waarbij contaot dient te. worden opgenom�· 

. me'ti de deel. van dit college �itmakende Mr. G.JAUBm • 

., 

·'

··•

l <

., 
' '-
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26 :rovenber · 8. 

'Jn'eigond conf'lict bij de n.v.ttrrerkspoorn.

• 

♦ 

' " 

Ik heb de em� Uua Excellentie te berichten, îdat mij 

doo� een mijner verbindingen-een rapport bÓtrof'fonde 

nevonverrneld ondernerp werd toege�onden. 

Ik ben n1, :er van beuust, ciitt do in dit r�port be-
� .. -

han�elde·raterie, buiten het terrein vrilt �narvoor nijn 

dienst geinteressoerd is, doch ik hob niottoriin Be�cend, 

hét niet aan Uw kennisnG??)ing te �oeen ontbouèlon. 
o 

N 

'Te.n aallZien ven het gestelde 1n de laatste all.nea 

:ven genoemd rapport, hetwelk U bi�tteand in e;f'schrift 

Believe 'aan te traf'f en (!n waarnaar lli ?lij v.or11i�zing 
. . 

1:1onc ve:roorloven, moge ik cpt:erken drit door miJ op grond 
. ' 

v� bovenverme1do reden, geen c.ctie nerd ondtµrn� om 

tot een bam,reging i:et het .daarin bedoelde College to 

komen. 
EBT HOOF'l> Y/Jl Dll DIE?:�, 
voor rio.zei 
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Notitie voor BV 
van D II 

.,,,,,-c:..-
ALLEEN VOOR 

Volçino. 

1 3 0 N.OV. 1948-
INrERN GEBRUIK,._ 

.J,/ S-OSJ/ 

Betreft: Mogelijke staking bij Werkspoor. 

De Directie van Werkspoor vreest, dat binnen enkele 

weken een staking zal uitbreken. 

Het betreft hier een contlict over loontarieven tus

sen arbeiders en Directie. 

In feite is de Directie op de hand van de arbeiders, 

maar zij wordt door de Rijksbemiddelaars verhinderd aan de 

eisen van de �rbeiders tegemoet te komen • 

's-Gravenhage, 26-11- 1 48 

D III a 
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Nr. 6408 a - 48 A:msterdl1m, 29 Hovan.ber 1948 

Betreft: stemming in de metualindustrie 
�. �.

Z e e r 

1 2 DEC. 1948, 1 

jTu, �r" 1 
ge h e i m  

In aansluiting op het gestelde in rapport nr. 6408-48,, 
d.d. 16 dezer kan, met betrekking tot de moeilijkheden
bij de N. V .Werkspoor, alhier·, worden medeaedeeld, dat
door de plfwtselijke besturen vvn de Unie-bonden een sche
ma is ontworpen voor de basis Vélil een nieuv,1 teriefstelsel,
Wf,tirbij enerzijds is rekening gehouden met de wensen van
het College van. RijksbemiddelaélrS om te komen tot een ver
lhging vHn de t,oeslHg, manr fmderzijds de mogelijkheid
tot verhoging van het th1ms geldende maximum van 29 pct.
blijft bestpon.

1 

Het resul tólat van een -eventl,lele m1nvaard:ing door alle be
trokkenen van het gestelde principe zou zijn: 

a. behoud -van de f1rbeidsrust;
b. verder gHande verhoging der productie;
c. economisch gezondmaking� van het tariefstelsel. ,

Bij ,wnvi,arding z�l vun de zijde der betrokken werknemers. 
zeker de voorwaarde worde:o. ·gesteld: uitbetaling vnn het ' 
thans gereserveerde kapitaal. 

In de eerstvolgende dagen zal over d<:- ze materie moeten 
worden besliàt door het College van RijksbemiddelHers en 
de betrokken arbeiders. Tot dusverre is deze laatste gröep 
niet geinf_ormeerd over de strekking van het voorstel. 
Van de zijde dE:r Unie-best1 t�rd, rs rekent men op voldoende 
overvvicht en vertrouwen bij de arbeid, rs om het plan te 
d"Oen atnvaarden. Men weet zich daarbij het voord el, dat 
door de ürbeiders begri? zal worden.getoond voor een derge 
lijke positieve da1::1d, waardoor, indirect, de . .L. v. c.-metho
den vrorden vero_ordee:J_d. 

.rli·ksbemiddelnurs het 

nin. mee dienen te ,,,orden gehouden dat ook de ie
bonden, in deze -kwestie2 de weg van het over eg k1mnen 
en w�1arschi,inlijk zullen verlaten. 

De 9eslissingen van de eerstvolgend� dagen zijn zeer be
langrijk en de gevolgen dfü1rvé1n 7,ullen niet beperkt blij
ven tot de:, N.V. Werkspoor, want ook de bij de N.V. Neder
landse Vliegtuigenfabrieken Fokker/en bij N.V�Dok- en 
Scheepsbouw-Maé, tschapp.ij geldende tariefstelsels zullen 
9€n herziening moeten oiiderginin, zodat bij voorb• i1t wel 
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is te zeg :en, hoe ·de houding der arbeiders van de�e groot
industrieën zal zijn bij een ongunstige beslissing in het 
geval-Werkspoor. 

De ontwikkeling van een en ander zal met de grootste zorg 
dienen te worden gevolgd, want men 7,ál df metablindustrie 
als zeer element0i:b moeten blijven zien. 

M.-3 

/ 
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KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 's-Gravenhage, 2 December 1948 
21818 Pfc:in 1813, No. 4 =,;;,,;, 

____,,..,,,,_.,....._...- -

Vc'· �. 

6 OEC.1948 

n" ' :5(:)8; � -,

Naar aanleiding van Uw brief dd. 26

November, No.50077, deel ik U mede, dat der

gelijke rapporten voor mij van belang zijn. 

Ik verzoek U dan ook, mochten dergelijke 

gegevens te Uwer kennis komen, deze aan mij 

te willen toezenden. 

DE MINISTER-PRESIDENT, 
Voor deze: 

De Raadadviseur in Al emene Dienst, 

�

Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 

1 s-G r a v e n h a g e •

® 5017 • '47 



GEW�T ARNHEM DE R RIJKSPOLITIE 
1 District DOETINCHEM 

COMMANDANT 

DOETINCHEM, 19 Januari 194g. 
Dr. Hubernoodtstr11et no. 5 
Telefoon K 40 Nr. 223 

No. 

Aan de Heer 

Onderwerp 

In antwoord op , 

Bijlage(n) 

• 

• 

Geheim-Persoonlijk 
15/1949 - doss.C.V.D. 

Hoofd Centrale Veiligheids Dienst te 's-Gravenhage. 
Procureur-Generaal, fgd.Directeur van Politie te Arnhem. 

Courantenbericht in "De Waarheid". 

l V•'•":· --· 1 

1 . 

b 

·2 0 JAN. 1949 1

I� r:!5.ig�JI 

Hierbij heb ik de eer Uhoogedelgestrenge / Uedelgroot

achtbare te doen toekomen een rapport, opgemaakt door de 

mij o.h. Districtsrechercheur, de Opperwachtmeester van 

Bruggen, naar aanleiding van een bericht, voorkomende in 

het dagblad "De Waarheid" van 14 Januari 1949, onder de 

kop: "Arbeiders in de Achterhoek gaan in de strijd", naar 

de inhoud waar�an ik U kortheidshalve moge verwijzen. 

Typ.: tP. 
Coll:\ De Districtscommandant, 

De Officier der Rijkspolitie le klasse, 
E. W. Off ers. 



GEWEif ARNHEM DER RIJKSPOLITIE. 
' 

"1 District D0.1!.TINCliE!i. 
11 Districtsrecherche. 

----------------�-------------

NO:/'/ GEHEIM. 

• 

• 

de Heer 

RAPPO RT . 

Ondergetekende : ---------------------------------
l.rerrit van .tSruggen,upperwacht meester der itijkspolitie,inge
deeld bij het hierboven aange haalde onderdeel,tevens onbezol 
digd rijksreoherch eur, moge ü Weledelgestrenge rap porter en 
dat het dagblad "De Waarheid " van Vrijdag,14 "anua.ri 1948, 
onder een vette 11 kop" ,luidende "Arbeiders in cie Achterhoek 
gaan in de strijd" een b erioht bevatte ,luidende :---------- -

" Bij de bekende D.R.U. emaillefab rieken te 1Jl:ft(bij 
Doetinchem) "genie ten" de arbeiders 2% winstdeling.JJit "aan-
deel'' d!t niet .meer ui tmaak:t dan één extra weekloon per jaar, 
was de directie nog te veel en daarom "bam zijjl maar de be
slissing--- en de kern ging daarmee accoord--dat l % zou 
worden uitbetaald. en de andere 1 % inge houden zou worden 
voor eEll'.l "groter d oel" .Tereoh t waren de arbeiders hevig 
veron twaardigd over deze besl issing, die geheel zonder over
leg met hen,werd genomen.wat een unicum bij de democratische 
D.R.U. schijnt te zijn,gebeurde:onder druk der arbeiders
moest men overgaan tot ee:i personeelsvergadering.

b'el keerden de arbeiders zich tegen de kern,die 
zich tot verlengstuk van de directie liet maken • .tSij de ge
houden stemming bleek pngeveer 85 % van de ar):)eiders�het 
merendeel is kat holiek georganiseerd) tegen de besli �sttg van 
de kern en unaniem eisten zij uitbetaling van de volledige 
2 �.Uit de vergaderi ng kwam nog duidelijk naar voren dat 
ook in de gezinnen der D.R.U-arbeiders grote tekorten zijn 
ontstaan en dat deze 2%"winstdeling" onvoldoende is.JJaarom 
zul�en ook de v.R.U. arbeiders hun eisen voor loonsverho
ging moeten stellen en de strijd verder aanbinden" • 

Mede op Uw last werden naar aanleiding van juist 
geciteerd bericht op Maandag,17 Januari 1949 door mij op 
de D.R.U.-fabriek te 01f t inlich tingen ingewonnen,alwaar ik 
bij ontstentenis van een der Virectieleden--sprak: met een 
bij ons 1

1 goed 11 bekende staande beamb te van de daar b estaan
de afdeling 11Personeelszaken11

• 

Mede naar aanleiding van het krantenbericht,doo 
de beamb te nog niet gel ezen, werd mij een verkl aring a fge
legd, waarvan de zakelijke inhoud als volgt luidde: --------

" Wij heb Den op deze fabriek een �ersoneel sraad, 
omvat tende een 13-tal per8onen,werkzaam in verschillende 
lingen van het bed.rijf.Deze Raad treedt in het algemeen vo 
de arbeiders op,indien bepaalde aangelegenheden met de Di
rectie besp roken moete n worden. 

Aan 
DI STRIUTSCOMMA�DANT 
der RIJKSPOLITIE 

te 
DOET INCHEM . 
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Ook heboen wij hier een l:'ers2n;e���.Q.O..t'..��JJin��f��ds. 

/"� / In dat Fonds worden/v:�l:j regelmatig, ook door de Direc-
/ · T01 .. · · tie,vrij regelmatig gelden gestort terwijl uit dat .1ronds uit

IT keringen worden gedaan aan arbeiders,werkzaam op de fabriek, 
die daar om een en ander reden\ziekte bijvoorbeeldJbehoefte 
aan hebben. 

Met goedkeuring van het vollege van Rijksbemiddelaars 
kon in het laatst va n 1948 2 � van de in het bedrijf gemaak
te winst ter beschik.tcing van de arbeiders word.en gesteld. 

Op 9 December 1948 werd door de Directie met de l:'erso
neelsraad vergaderd en werd ook over die 2% gesproken. 

De Directie stelde voor om 1% aan de arbeiders uit te 
betale.n en het tweede procent te storten in het Persone els
voorzieningsfonds ,met welk voorstel de l:'ersoneelsraad--ook 
weJ. 11Kern 11 genoemd--accoord ging.Door deze kern zal over dit
punt vooraf met de arbeiders geen overleg gepleegd zijn. 

:Nadat dit l)eslui t genomen wa:s en dit onder de arbei
ders bekend  werd bleek dat een g root gedeelte van de arbei
ders ook het tweede procent toch maar liever uit betaald zag
en er dus geen storting in het l'ersoneelsvoorzieningsfonds 
zou plaats vinden • 

Door de l:'ersoneeJ.sraad is toen over deze zaak met de 
arbeiders een vergadering gehouden en bleek inderdaad dat de
meerderheid van de arbeiders uitbetaling verlangden.De juis
te stemmenverhouding weet ik niet, heb die althans .niet beR-chi 
ba.ar. 

liet stand_pu.nt van het merendeel der arbeid ers is to en 
weer bekend gemaakt aan de Directie,waarop bedoeld bed.rag ook
aan de arbeiders uitgekeerd is.Inderdaad heef t die uit kering 
inmiddels plaats gevonden • 

.tSij ee.n e_n ander had de Directie zel:r niet zo veel be
lang 

.l!:ir is geen sprake van dat door een en ander de arbei ds
vrede op de fabriek in een of ander vorm gestoord geworden is 

Alle arbeiders hebben normaal hun werk gedaan en va.n 
een haatstemming is zeker bij het merê�deel der arbeiders gee 
sprake. 

wij hebben intussen wel gehoord dat er ar�eiders bij 
zijn die hun loon wel wat omhoog gebracht zouden willen zien
doch verzoeken daarom hebben ons nog niet bereikt. 

flA<J<I ln hoeverre de door u bedoelde Adrianus Y.&.�,gebo-
� ren te  J)Ordrecht,24 Augustus 1915,werkzaSm op örisn"éOrijf{is 

,.-r bekend communist;rapp.Jaan de berichtgeving naar buiten debet
is kan ik natuurlijk niet beoordelen.Wij bemerken van Van 
Rooy hier nie t zo veel,d.w.z. van zijn politieke activiteit 
dan.üOU hij in het bedrijf wat bijzonders uitvoeren zouden 
we dat waarschijnlijk we.:; wel gauw bemerken .liij werkt .name
lijk geliJ!C op met een persoon,op onze fabriek aangewezen 
als een der vertrouwensman nen van de Direoti e. 

'l'ha.ns hebben wij nog maar een tweetal van die vertrou
wensmannen doch het voornemen bestaat om er heel geleidelijk 
heen nog een paar bij te werven . vanzelfsprekend moet die wer
ving met de nodige zorgvuldig heid geschieden.Doel er van is 
slechts te bevorderen dat de leiding op de hoogte blijft van
datgene wat er,voora l ook in politiek opzicht,onder de arbei
ders leeft. 

Natuurlijk is bij het personeel in het a.lgeme �n niet bkend welke personen voor genoemde functie aangewezen zij�,jamen weet niet eens dat die functie bestaat. 
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:.c,oals bekend is nemen wij hier hij voorkeur personen in 

dienst, die niet uiterst links georïénteerd zijn .undanks dat 
hebben wij toch een paar ma nrien in diens t gekregen die wel 
zeer links bleken te z ijnY ---------------------------------

Naar buiten uit is plaatselijk van het hiervoor bedoel
de geschil practisch niets bekend geworden. 

waarvan door mij, op amb tseed, is opgemaak t dit rapport 
J.)o etipahem op de 18-de 8 anuari 1949.

de o
7ywacnt meester,

,V.v .Bruggen •

t1JA j)�

�-
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OP 26 Januari 1949 vond te Arnhem een bespreking plaats 

tuFsen EVC en contact op de Tinfabriek. 

Een uitvoerige uiteenzetting werd gegeven over de werkwijze 

en lonen bij de Hoogovens te IJmuiden, welk bedrijf wat de 

aard daarvan betreft, ongeveer te vergelijken is met de Tin

fabriek te Arnhem • 

Uitgetrokken door ...... .... ;rJf ..... .. .. ...... . .. . . . . ....... ..... Afd./Sectie ... !1-.9.P ..... � ..... I:3. ....... .: ........ Datum ........ �.:.� .. :.� .. �···· . . ...... . 

Op aanwijzing van ............................................... . 
BV. 

@ !i030 · '48 
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A&n de: 

RT1�g 

Bericht: L.�•. �<P3J1 Bron 
Inhoud 
Actie : 

Betrouwbaar 
Betrouwbaar 
Commissaris van Politie Velsen onderricht. 

Copie 

In de nacht van 17 op 18 Maart 1949 wilden de arbeiders 
van de buitenhaven van de Hoogovens te IJmuiden het werk neer
leggen en in staking gaan. Reden hiervan was, dat de directie 
zieh niet gehouden had aan de belofte betreffende 9.gd pol;htieke 
delipquenten. 

Er werkt n.l. als opzichter op de buitenhaven een per-
O-1,,1soon genaamd ü a g e n, vroeger stuurrnan bij de K.N .S.!v:. Deze

woonde tot Dolle Dinsdag te Breda en ging toen naar Amsterdam. 
Thans woont hij in een groot huis van de Ho0govens te LJmuiden. 

Bedoelde q a g e  n is te Breda lid geweest van �e N.S.B. 
en zou aldaar Krineleider geweest zijn. 

Daar de directie beloofd had dat politieke delinquenten 
niet in hun bedrijf in leidende functies geplaatst zouden wor
den,komen de arbeiders thans in verzet. 

Door de arbeiders is nog niet v�stgesteld dat bedoelne 
Ha g e n  Kringleider is geweest. Dit was dan ook het motief 
waardoor de staking niet is doorgegaan. Door de arbeiders zal 
woroe� nagegaan of hij Krin�ider is geweest. Als dit vast 
komt te staan zal men tot staking overgaÄn. 

�18 Maart 1949 •

Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
1 s-G r av e n  ha ge. 
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Bericht:··-----
Bron : Betrouwbaar 
Inhoud : Betrouwbaar 
Actie �· Commissaris 
Copie : .-----

van Poli tie·. Velsen onderricht. 

In de nacht van 17.op 18 Maart 1949 wilden de arbeiders 
van de buitenhaven van de Hoogovens te IJmuiden h.et werk neer
leggen en'in staking• gaan. Reden hiervan was, dat de directie 
.zich niet gehouden had a�n de belofte betreffende oud politiek 
delinquenten. · "· 

Er werkt n.l. als opzichter op de buitenhaven een per
soon genaamd H a g e n, vroeger stuurman bij de K.N.S.!$. Deze 
woonde tot Dolle Dinsdag te Breda en ging toen naar Amsterdam. 
Thans woont hij in een groot huis van de Hoogovens te IJmuiden·. 

Bedoelde Hag e n  is te Breda lid geweest yan"de N.S.B. 
en zou aldaar Kringle1oer geweest zijn. 

Daar de directie beloofd had dat politieke delinquenten 
· niet in hun bedrijf in leiden�e functies geplaatst zouden wor�

den,komen de arbeiders-thans ip verzet..
, •, Door de arbeiders is nog ntet vastgestelà d.at bedpelde

Ha g e n  Kringleider is geweest. Dit was dan ook het motief
waardoor de staking niet is doorgegaan. Door de arbeiders zal
worden nagegaan of hij Kringe1der is geweest. Als .dit vast·
komt te staan zal men tot sta:tt� overgaan •

. 
-, . 

i 18 Maart 1949. 

; 

Centrale Veiligheidsdienst 
· Javastraat 68

1 s-G r a v e n  h a  ge.

,. 
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Onderwerp: 
Loonactie bij da l'T.V. 5 Maart 1949. 
HOllanr'lse Apparaten te 
H!tnge,lo ( O), voorheen, 
!!i!-�!!!!!!j!�-�!���!---------------------------------------�---------------

Eigen bericht. 

• 

•• 

Ik heb de eer U het navolgende.te borichten: 
In het dagblad "-De Waarheid",. van Vrijdag 4 Maart 1949, was een 
bericht opgenomen betreffende de door de arbeiders van de N.V. 
Hollandse Apparaten, voorheen N.V.Ha.zeme1jer Signaal te Hongelo 
(0), gevoerde loonactie. Het boricht, dat op een opvallende plaat 
in deze courant geplaatst was luidt als volgt: 
Het opsohrift met grote kapitale letters; 
Arbeiders Holland Si al eisen Loonsverho in • 
aaron er me e nere e ers, oc o�s ga rultt; 

Dil'ectie wil persoonli k tarief invoeren • 
el"ITo gens e r c ; k ge · me kleine letters, 

�De strijd v�n de arbeiders 1n dG bedrijven voor var'betering vm 
hun positie en tegon varnleehte�ingen ontwikkelt zieh steeds meer 
Loond1ctaten. pogingen van de 11:>iders van de Unia-Organiaaties 
om de strijd te breken, hebben geen enkel afeet. 

·Met alle energie trachten de arbeiders hun eenmaal behaalde over
w:tnni'l.gan te behouden en te vergrotën. Zo ook lij Holland Signa.al
te lfongelo (O), waar onrlanks veroordeling vsn Ae -irbei'1ers doo:r
de Rechtbank, de c.a.o. doorbroken is. 1n opniemv hebben ne arbei
ders �e strijd 1ngeze1. Want de stijging van de kosten van levens
onderhoud heeft hun overwinning, in geld uitgedrllkt, vrijwel te
niet gedäan. En daarom �1san de arbeiders loonsverhoging en zul
len zij dit blijven eisen, totdat de ovei'w1nn1ng behaald is.
(Bovenstáand gedeelte van het bericht g$drukt over een breedte
van twee kolommen. Het bericht gaat vorder gewoon geiirukt met
kleine letters)
De Directie poogt na.tuurlijk te verhindex--en, dat h·,ar enorme w1ns
ten vermin1eren. Zij zet er alles op om haar winsten nog te ver
groten. En daarom heeft zij tegenover de looneis van de arbe1de:ra
da kwestie van het ta:rief aan de orde gestelrJ.. Indertijd we:rd,
onder leiding van de E.v.a., besloten tot een bepQald tarief als
bekroning van de strijd van de arbeiders. De d1reet1e wil, in
dien de lonen verhoogd worden, omdat de prijzen zijn $0stegan,
ook de productie opvoeren. Dit natuurlijk ten kost& van de arMi
ders.(Hierna wordt het bericht vet'Volgd met dik gedrukte letters)
En daartegen komen de arbeiders van Holland S1gnnal 1n opstand.
Ds oude ovoroenkomst luidde, dat als do gGhele fabriek bovon het
bepaalde tarief bleef, er geen persoonlijk t�r1ef ingevoerd zou
word.en. De praetijk wees uit, dat de lone.n er altijd boven lagen,
h�t overige geld ging dan 1n een potjo voor sociale voorz1eninge
Er is dus goen enkele reden om het pe�aoonlijk tarief te aanvaar
den; de d1roet1e wil het alleen gebruiken om de hogere lonen, di
zij gedwongen zijn te iaima betalen, te kunnen dekken uit de ver
hoogde proöuet1e en uit de grotere winst, die zij dan maakt.
�I1erna wordt het bericht vervolgp. met gewoon gertrukte-letters}
De arbeidal's staan 1.us op het st'Ul1punt: geen aanvaarrling van he
persoonlijk tar1er. Want dat betekend verscherpt� uitbUiting,
g�an werkelijke loonsverhoging en verdeeldheid oniar de arbe14er
�n opniouw is het de E.v.a., dio hen hierbij volledig onder
steunt. (Einde van het bericht 1n de courant)



• 

• 

De 1n voorga.and bericht vermelde loonactie 10 reeds enige maan
den aan de ganff• In de Fabrieksco@a.nt" uitgegeven door 11De wur
heid" genaamd ::De Wekker·" in het einde van de maand December 1948 
(Zie ID. bericht No. 180/48) werd deze loonactie r6o1s gerelataa 
Opmerkelijk is wei" dat hoewel op de fabriek de v.v. Hollandse 
Apparatén te Hengelo ( O), de lonen van de arbeiders stukken ho
ger liggen dan bij de over1e;o metaalve!t'lrerkende fabrieken alhier, 
thans juist op deze tAbv1ek een loonactie gevoer� worrlt, tot ver
hog1.'1.g van de lonen. De reden hiervan kan liggen 1n het feit, �at 
onder de arbeiders van deze fabriek teer velen z�jn, die 111 zijn 
van de o.P.N. en E.v.c., 1n elk geval is het riarsentage van de 
arbeiders bij de Holl'll'lnse·Appnr•1,'ten, "fie 11:i zijn van rte O.P.N. 
en �.v.c., hoger dan op �.n1ere rabri�ken hie�·ter nl��tse. 
'.!!c}'ter kan c•,)k de oorz'lnk van deze actie een ï.ione:re b�tsk�nis 
hebben, dan alleen eon streven naar loonsv5rhogihg. De N.V. Hol
landse Apparaten heoft Rltijd zeer grote en b�langrijke appara
ten voor de Nederlandse Marine gemaakt. Thans 1s ean ge.boel nieu
we fabriek voor de ze N.V. in ·1anbouw aan ne Raven te  Hengelo { o) 
en wordt e� veel gesprok�n over grote opdrachten voor de marina" 
�elke 1.� de nieuwe fabriek in de productie zoudon komen. 
Da rnogel1jkhe1d van aabota,:, door mi<'idel vsn het aankweken van
ontevrod.enhoid 1n dit bs�r-jf onder de arbeido�s, zodat dit sta
kingen tot gevolg zou hebben is niet denkbeeldig. Vel'sehillënde 
uitlatingen vnn prom1nonten in da C.P.N. en E.v.c. op vergade
ringen en congress�n wijzen wel 1n die richting. 
net verloop van deze loonactie zal nauwlettend worden gevolgd en 
zal. U bij voorkomende bijzonderheden overwijld worden bericht. 

E:l\lde 

Op 5 Maart 1949, toegezonden aan mt 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te 's-G R 4 V E N n A G E • 

In Afschrift aan; 

D& Procureur Generaal �gd. Directeur 
van Poli tie t& A R N H E M • 
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Vol 

ONDER.JERP: Inlichtingen. 

HL.rmede moge ik U berichten, dat in "De '.VAJ
&�n.!

..�� 1
�

1-49 
het navolgende bericht voorkwam: 

: "Dl jèf) jr !

• 

• 

''UNI .!.BONDEN WERKEN MEE AAN TARHJ 'i'SVBRLA.GINda. -�- · 1 J 1 
"Volgens het toegepaste tar iefsystee m konden de arbeiders biJ d 
"iJzer-industrie "Vulcanis" in Vaa.ssen fyelu,,e) 70 tot 80% bove 
"hun uurloon verdienen. ·:au,Yelij ks had het niem,e jaar echter 
''zijn intr•?de gedaan, of de directie deelde mee, dat het tarief 
''tot 30% zou worden teruggebracht. De arbeiders 1vei.;erden echte 
"onder deze voorwaarden aan het werk te gnan en ongeveer 300 m 
"Jingen een halve dag in staking. 
"�r· volgde een bespreking van Uniebesturen met directie met als 
"gevolg, dat de arbeiders van deze bondsbestuw·ders te horen kr 
''gen: "vlij hebben voor jelui 10% meer oereikt''. :! .a.w. deze be
" sturen gin65en de strijd uit de ,11eg en namen genoegen met een 
"tarie�sverslechtering van 80 tot 40%. De arbeiders werd tevens 
1·me_degedeeld, dat het bur. nEconomm" met de chrono.meter tijd
"zal opnemen om de to.rieven noemaals te herzien. 11 
Il 
Naar aanleiding van dit bericht is een onoer-zoek ingesteld,waa 

bi,J het volgende is gebleken. 
Volgens het tot 1 Januari 1949 geldend tariefswsteem, werd aan 

de arbeiders, de z.g. "gieters en handlangers 11
, werkzaam in de 

af eling ijzergieterij van de VULC"\NJG te Vaaasen, gemeente Epe 
niet rneer dan 80% boven het uurloon uitbetaald. 

1)i t maximum werd door bedoelde arbeiders soms na zes uren wer
ken reeds bereikt, waarna zij hun dagtaak als bëèindiid beschou 
den. Jit was niet no.ar het genoegen van de directie, die daarom 
besloot het tariefloon te verlagen en te brengen op 30% boven 
het uurloon. Dit werd de betreffende arbeiders, op de voor dat 
teàrjjf geldende en gebruikeliJke �ijze, kenbaar gemaakt, door 
middel van aanplàkking op de z.g. fabrieksborden. 
-..adat de betrokken arbeiders hiervan kennis haJden genome:a,werd 
overleg gepleegd tussen de arbeiders onderling en werd besloten 
van dit door de directie genomen besluit de bestu·en van de me
taala:i:>beidersbonden, \,aarbij zij ,,aren aëin6esloten, hiervan ken
nis te geven. Een bespreking tussen de Directie en de besturen 
van de -�ed. -, Chr. - en R. K. metaalbewerkersbond volgde hierop, 
r.iet .:ds re sul t.aat dat het te "oereiken tari13floon niet 3.) doch 
40% boven het uurloon zou mogen bedragen. 

Dit \ïerd niet onverwijld ter kennis van de arbeiders gebracht 
en toen deze op Dinsdag, 3 Januari 1949, te omstreeks 7 uur he 
werk wilden hervatten, was niemand op de hoogte van het door b 
doelde besturen bereikte resultaat. De Directie hact verzuimd 
hiervan mededeling te (laten) doen op het hlerboven bedoelde 
bord. (.oJcC "as de Directie op dat uur niet aanwezig, 11aarom de 
beiJers besloten de arbeid niet aan te vangen, voordat zij �is 
ten ,velk loon zij zouden kunnen bereiken. 

Dit besluit werd genomen door 120 arbeiders, de reeds eerder 
doelde gieters en handlangers. Door het niet werken van deze 
12C personen, vielen automatisch nog lc.0 uit, 1,aardoor het to 
niet v,erkende personen op 240 kwam. 

Toen omstreeks 9.30 uur de Directie ;,as gearriveerd, vond re 
spoedig een onderlinge bespreking plaats, met als resultaat d 
de betrokken arbeiders genoegen namen met de te bereiken 40% 
ven het uurloon en het werk om 13.-- uur weer werd hervat. Hi 
op behoorde deze z.g. staking, die een zeel' ürdelijk verloop 
�eer tot het verlecten. 

'Het aantal te Vaassen werkzaam zijnde metä.alarbeiders is 
volgt: 

IJzergieterij "Vulcanis" ••... 
IJzergieteriJ 11 Inàustr·ie" • . • . • • 
,.achin.af'abriek van J .A. van Rijssen. 
Sraeuerij van P. r,-. de Goey • . • . . 

. . . . 
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Deze arbeiders zijn woonachtig te Vaassen, liï., Heerde, Hattem,
�unspeet, Doornspijk, Elburg, Deventer en Apfidoorn.

Het merendeel hiervan is georganiseerd en ingeschreven als lid
van een afdeling van een der bonden te Vaassen of elders. 
De Ned. metaalbewerkersbond afd. Vaassen telt hiefvan 715 
De Chr. i d e m  afd. Vaassen telt hiervan 110 
De R.K. i d e m afd. Vaassen telt hiervan 130 leden. 
In de maand December van het 19�7 bestond te Vf.filsen nog een afd. 

van de E.v.c. met 38 leden, aoch deze is thans opgeheven. 
Vermoedelijk zijn nog twee arbeiders uit Va.assen en werkzaam op 

de Vulcanis, lid van de E.v.c., en ingeschreven bij de af'd.Apeldo 
Het zijn: 

�l. Eildert Johan van PETERSEN, geboren te Devemter, 12 Maart 1888, 
fabrieksarbeider, wonende te V�assen, Pastoorsweg, H.358.V. 

Deze was in 1947 bestuurslid van de E.v.c., afd. Vaassen en hij 
is geabonneerd op het communistisch dagblad "De WAARHEID". 

Bij het hiervoren omschreven conflict was hij een van de weinige
die steeds met het woord "staken" en "niet werken 11 op de lippen 
liep. 

Door zijn bemiddeling is dan ook het hiervoren aangehaalde beric 
in "De WAARHEID" versclumen. Het is n.l. bekend, dat hij van be• 
doeld conflict onverwijld z.g. rapport heeft uitgebracht aan het 
communistisch raadslid der gemeente Epe, genaamd: 

)J Hendrik�IJS, geboren te Epe, 15 Januari 1904, wonende te Vaas
sen, H. 246-1. 

Deze PRIJS, voorheen werkzaam op de WLCANIS te Vaassen, is thans 
werkzaam op de ijzergieterij van VAN REK'UM, aan bet kanaal Noord 
te ,Weldoorn. 

Omftent hem is laatstelijk gerapporteerd bij dezerzijds schrijven 
van 27 November 1948, onder no.610, Geheim • • 

(

l.:J2.Johan Martinus TöPFER, geboren te Epe, 17 Januari 1901, léatstely 
genoemd in dezerzijds schrijven van 27-11.48, onder no.610, Gehei 

APELDOORN, 23 Maart 1949. 

� ,.,,.., 
I r;..,,y.if a 

Jr,,c-N'�� \ 
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Verb. Nr. 1 April 1949 

Nr. 2277-1-49 

door C.P.N. 

Datum van ontvangst bericht: 1 April "949 

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar. 

waardering bericht: niet te kwalificeren. 

Tevens bericht, gezonden aan: -- --------

Medewerkende instantie: geen 

Ondernomen actie: geen. 

In. een brief aan ziJn hoofdbestuur verklaart eern plaatselijk -funC
tionaris van een der bona-fide vakbonden met betrekking tot de toe
stand bij de N.V.Artillerie-Inrichtingen Hembru.g het volgende: 

" • • •  De activiteit van de communisten in ons bedrijf neemt steed 
meer en meer toe. Bij een woordenwisseling liet êên zich ontvallen, 
dat hij van de O.P.N. moest blijven werken bij de N.V. Art. Inrich
tingen. Het is opvallend, dat deze communistische heren juist die 
werkzaamheden verrichten, dat zij over de terreinen en in haast all 
fabrieken en afdelingen kunnen komen en zodoende goed cpntact met 
elkander kunnen houden. Ook bij mij, in de militaire afdeling wer
ken communisten, waaronder een paar vurigen ! ! Ik schr:ijf U dit 
met het oog op de uitbreiding en nieuwe aanbouw van de munitie
fabriek. Vt>6r de oorlog mocht men geen li<il. van de z.g. "moderne 
bo1illd" zijn en nu heoben wij potdorie een communistische cel ! ! "

Dezerzijds is van het bovenstaande allêên-kennis genomen.· - Einde. 

M.- 2. 
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I
Ui tgave van de bedr ijfs�:n.oep 11Werkspoor"
der C.P.N. (de Waarheid) 
Redactie:· M�riaplaats 16 

Mei 1949 

NEDERLAAG DER DIRECTIE 

Op een niets aan duidelijkheid 
te wensen overlatende wijze hebben
de arbeiders van ons bedrijf een 
antwoord gegeven aan de ondernemem
ten aanzian van de maatregel géén 
vrij te geven op de bevrijdings
dag •. 

De .ondernemers stelden zich op 
het st,a.ndpunt, dat het niet ver
antwoord zou zijn, in verband met 
de economische toestand van ons 
land, •s midda.gs vri.jaf met behoud
van loon te geven, de ,prod1;wt.ie 
zou in gevaar worden gebracht. 

Wat de heren ondernemers daarmee
bedoelen wordt duidelijk, als we 

· weten dat de productie cijfers ho
ger zijn dan ooit tevoren. We we
ten allen dat deze hogere produc
tie niet ten goede �s gekomen aan 
de arbeiders, maar in de vorm van 
hogere winsten aan de ondernemers. 
Als zij danook schrijven of zeggen
"het belang der productie" bedoe
len zij "het belang van onze winst
De werkelijke oorzaak van de wei
gering tot vrijaf geven is, dat 
deze heren hun brandkast belang
rijker v.iJlden dan het herdenken 
van de bevrijdingsdag. 

-Terwille van hun winsten probe'ren 
zij met ons te doen wat zij willen

Zij proberen dit door te pogen
de fabrieksraad naar huµ hand te 
zetten, zij proberen dit door op 
onze bonnen te knijpen, dat wil in
feite zeggen de tarieven verlagen, 
zij proberen dit door te weigeren 
ons vrijaf te geven.

\ 
De grote. betekenis van hetgeen

de 5e Mei heeft plaats gevonden, 

is, DAT DE 11/lBTA.hLBEW.J.JRKERS VAN 

UTBE HT HEBBEN GETOOND DAT DE ON
DERNEMERS NIE'.J: .vfr,'ER ICTJIDIBN DOEN EN
LATEN WAT ZIJ WILLEN!! 
RQim 3000 arbeiders van ons bedrijf
hebben het werk neergeleg�. 

Dat de solidariteit onder de 
Utrechtse arbeiders groot is, toonde
de arbeiders van DEMKA en FRANS 
SMULDERS, door na het bekend worden
-van het feit;, dat de 'ilerkspoorders 
het bedrijf hadden verlaten even
eens in grote �etale het werk neer
te leggen. " In vele bedrijven is reeds de 
toezegging afgedwongen, dat deze
midd§:.g doorbetaald zal worden. 
Ongetwijfeld kan ook in ons bedrijf
!leze toe zegging worden bereikt. 

ACCE.2TEER GEEN ENKELE LOONlJJ!1RVING
in welke vorm danook. 
Vormt delegaties naar directie en 

Fabrieksraad om dit van hen te eisen
Stel dit aan de orde bij j� vak

organisatie. Een toezegging van: 
"We zullen ons best doen II is niet 
voldoende. Eis van je vakorganisatie

a zij zich onomwonden achter de 
eisen van h�i...]�soneel stellen en
ervoor knokken. 

De gebeurtenissen van jl Donder
dag openen verdere perspectieven. 
Bij eenzelfde eensgez:ünd optreden 
is het mogelijk het beknibbelen op
de bonnen ongedaan te maken, is 
het mogelijk betere levensvoor
waarden af te dwingen. 

z.o.z. 
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ZO ZIJN HUN MANI�REN 

Er ziJn vele metaalbedrijven in 
Utrecht en omgeving. Een daarvan 
is de Nederlandse Aluminuim Maat
schappij. 

Reeds de naam zou aanleiding 
kunnen zijn voor een artikel, v1ant 
hoewel het bedrijf Nederlandse 

Het blijkt, dat hoewel ook dit 
bedrijf grote winsten heeft ge
maakt, en nog steeds maakt, bij 
de minste productiemQeil�jkheid 
(dié overigens nog niet vaststaat) 
de arbeiders op straat worden ge
smeten. 

Aluminium Maat- ----------------------------
We moeten dus vaststellen
dat evenals voor de oorlog 
men de gevolgen van de 
�risis (reeds meer dan 
90000 werklozen zijn in
geschreven) op de ruggen 
der arbeiders tracht af 

schappij heet, is 
het een maatschap-

VOOR BETER WONEN 
pij met overwegend EN HOGER LONEN 
Amerikaans kapi taa,l K en ook -inë°rAnien::- · L:,ST OOMlhUIHSTEN IN DE

kaanse methodes. RAAD 
Zo kan het vori- -- - ---- - - - - - te wentelen.

Een gewaarschuwd mens telt ge week gebeuren dat 45 arbeiders 
van dit bedrijf de mededeling ont
vingen dat in verband met de ver
minderde productie zij over zouden 
gaen naar een ander bedrijf. Op de 
vraag van een der arbeiders of dit 
ontslag betekende, �erd dit ont-- kend. Als deze 45 arbeiders maar
een papiertje ondertekenden zou 
de zaak voor elkaar zijn. In goed 
vertrouwen tekenden de arbeiders 
maar wie �chetst hun verontwaar
digingtoen zij van de G.A.B. een 
oproep kre·gen om in verband met 
een ontslagaanvraag door de N.A.fü 
gehoord te worden. 

Op het a�beidsbureau bleek dat 
deze arbeiders reeds ontslagen 
waren en dat het getekende papier
tje, waarvan de arbeiders dachten 
dat het getekend moest worden om 
de "uitlening" mogelijk te maken, 
een accoordverklaring met hun oijt-slag betekende. 

voor twee. Het is nodig 
dat wij van 't''erkspoor met deze prac
tijken op de hoog.te zijn. 
Soortgelijke �ractijken tracht men 
ook in andere bedrijven door te 
voe'ren o.a. bij Hamburger ,en N.y

._v.d.Heem, wel
)
.icht dat men dit� 

de toekomst ook bij ons zal probe-
ren. 

Een scherp protest van alle me
taalarbeiders is op zijn :plaats. 
Da2rom kameraden, stuur je protes
ten rraar de directie van de Alumi
nit1mfa brie k. 

Stel de eis van dat deze arbeiders 
in hem bedrijf te:r'uggenomen worden. 
S�EL DIT AAN DE ORDE OP DB L3DEN
VERGADERIN 3N VAN JE VAKORGANISATIES 
HOO G D E  SOLIDAR I T EIT 

ABONNEERT U OP DE WAARHEID 

KIEST COMMUNISTEN 

0-0-0-0-0

STEUNT 

De �olgende kameraden ziJn lijst
a nvoerder op de lijst van de 
Communistische partij. 
in U�rech-t C. �b�ZEN 
in Zuilen A.F. KASBERGEN 

TIE 

STAKENDE 
STUCADO,ORS 

Copy voor "De Werkspoorvonk" in 
te zenden Mariaplaats 18 
21 Juni spre�ki Fred Schoonenberg 
in het Tivoli theater. 

-------
-
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Verbinding: 19 
A/1 no 484'49 CPN 

GEHEIM 

Betreft: N.V. Nerkspoor te Zuilen 

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

Op Donderdagmiddag, 4-5-49, werd in schafttijd door de bij 
de schaftlokalen van Werkspoor te Zuilen toegestroomde arbeiders, 
namens sprekers van verschillende vako�ga�i�aties, waaronder ook 
de E.v.a., geêist, dat Vlèrlfspoor op de bevrijdingsdag - 5 Mei -
na de middag aan het personeel vrijaf zou geven. 

Dit werd direct door een der directieleden, Ir. Van Zwet, 
afgewezen. Er werd toen door de arbeiders geroepen dat zij dan 
vrij zouden nemen. 

Verschillende arbeiders leefden in de veronderstelling dat 
·hun loon wel zou worden uitbetaald, hetzij door Werkspoor of
de organisaties. Moment�el zijn velen in h�n org_anisatie teleur
gesteld en zouden vërschiIIenaen willen bedanken.

Bekend is, dat, indien het neerleggen van het werk alleen
van de E.V.C. zou zijn uitgegaan, er niets van terecht zou zijn
gekomen, doch juist door de houding der Uniebonden werd het een
,succes.

:Bijlage: afschrift "De Wer kspoorvonk" Q'J · 
verspreid op Werks�or te

(
,...

Zuilen op 11-5-49. \ l,_P 

%', 

\,b' .. 

GEZIEN: 

?!""-, 
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2000 \X �rkspoor
arbeide'rs � demon-

streerden te Utrecht 
Voor vrï;af op nationale. 

feestdag 
Naar aanleiding van de weigering van 
·de werkgevers In de metaa)nijverheld,
om het advies van de Stichting van de 
Arbeid op te volgen en de. arbeiders op 
,5 Mei ter gelegenheid van de nationale 
feestdag 's middags vrijat te geven, 
hebben gisteren de arbeiders van Werk
spoor te Utr_echt ten getale van 2000 
man een (Jemonstratl� op het terriiln
,voor het kantoorgebouw gehouden. 
Een lld van de directie, Ir. v. d. Zwet,
deelde mede, dat het besluit om niet vrij 
·te geven door de Metaalbond was ge
nomen en dat ook Werkspoór zich daar- j 
aan bleld, welke mededeling met luid ; 
gejoel werd ontvangen. '. 
Vervolgens heeft een der demonstreren-
de arbeiders zijn kameraden toegespro- � 
ken en hun de betekertls -van deze n�lo- Î 
nale feestdag uiteengezet. Hierop deed 
dè directie het voorstel met een delega- ; 
tie van de arbeiders de zaak verder te 1 bespre.ken, hetgeen geschiedde. 1 
Ondanks weigering ondernemers i . l
Zoals wij gisteren reeru, meldden, hebben j
de fabrlkantèn besloten om vandaag op 1de natlonaJe feestdag de arbeiders ge e il i 
vrij te geven. In een aantal Enschedese 
textielbedrijven hebben de· kemèn, naar '
aanleiding 'daarvan, het· personeel bij 
elkaar geroepen voor een bespreking. 
Het resultaat daarvan Is, dat de arbel- <
ders van de volgende bedrijven besloten 1
hedenmiddag toch vrij te nemen: Schut- �
tersveld, Roozendaal, T.T.M, Tubantla, , 
.Robers, Nico ter Kuile, E. ter Kulle, l 
Blijdensteln. De arbelder.s van Jannink 1neme n onder ptotest snipperuren op, 
terwijl de ar,belders bij Rigtersbleek vrij 
nemen, tel'\Yijl er nog onderhandeld 
wordt over betaling van deze vrije uren.
'Het persontel van Tubatttla.nam boven
dien een protest-mo.tle aan, die werd op
gezonden aan de regering, en de fabrt-
kantenbond. 

1 u,.-- ' 
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HPt nemeil van vrijaf /{(/. 
op de Natioilale fP0stdag 
door dP arb0 iders van de 
1'l'. V. terkspoor en dP 1�. Il. 
Demka te �uil0 n. 

• 
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Over het alge 1een werd verwacht, dat @r op 
de :Nationale fe;;stdag, 5 1\lei 1949, door de werk(2'€'-V�rs 6én dag, 
dan wel een ualve dag·extra wrlof zou worden �;e!;-'even. Toei..i bij 
geruchte be :;:end werd, dat er gEien F)xtra VP.rlof zou wordr-iu wr�= 
leend, hebben de arbeiders bij de ·�,.V •. 1er1espoor zich on 4 Ivï.i;d 
j .1. in groten Getale naar hE't ka..1toor van di::. Directie b"e even 
en hebben daar hun wensen Kenbaai: gemaakt; namens de Di:-.:-,:,dtie 
te woord gestaan door de Heer Ir.van Swet, wPrd hun med<=>p·edPeld 
dat dA Rijksbemiddelaars Pn de JArkgeversorganisatie a"'r 111etaal 
industrie besloten hadden, dat er geP.n extra verlof zou v10rden 
verleend en daG daaraan niets meer te veranderen was; de arbei
ders moesten maar rustig aan n.un werk gaan. Dit laatste is ge
schied, hoewel er niet veel r.1.�er werd gewerkt. In. de loop van 
4 ï�i.ei werd echter bekend, hf,tgeen in de bladen werrl ge-publiceer 
dat de Rijksbemiddelaars van mening waren, dat er wel extra 
verlof kon worden gegeven; niet de plicht werd opgelegd, doch 
de mog,-elijkheid werd dus f.:,-eopend. 

Op 5 Mei 1949 werd des morgens namens de 
Directie van de N.V.Vierkspoor bekend gemaakt, dat er geen 
extra verlof voor de nationale feestdag zou worden E?;egeven; 
De Directeur der tl.V., de Heer Ir.Damme sr. was persoonlijk 
a.anwezig en heeft nog overleg gepl�egd m"3t de fabriekskern;
hij dPelde o.m. mPe, dat de Nerkgeversorganisatie dE'lr Metaal
industrie, zulks in overleg met de HijksbemiddP.laars, had
besloten g;::,en extra verlof te verlenen, t@r.'vijl h�t niPt m0er
mogelijk was op dit besluit terug te komen. HoPwel hij zich,
speciaal na hetgeen door d0 �t"'f·Prine; was oe rCPnd gP naakt, dP
wensen der arbeiders kon indenk?.n, kon de Di.ra-ctie niet andPrs
doen, dan haar bPsluit te bandhaV"'n ,c;n hij verwachtP ook, d"'t
de arbeiders gPeu vrijaf zouden nsm.en. Hierna is door de
fa brie ;_cskBrn ov"'rlet gepl.,,Agd met de Uni r., der ,,1Pt-=ialbondE"n,
vertegenwoordifend.e dus de drie ore-anisati�s; bij mond€1i van
de .:,ecretaris der Unie werd medeged"e:d, dat dP bonden zich
accoord verklaarden met het besluit Qer arbeiders om vrijaf te
neillen. Later is gebleKen, dat deze secretaris niet bevoegd
was, deze to-:rnef·ging te doen en dat zijn mededeli.np niet op
waar�d berustte. Het gevolg was �chter, dat d0 arbeiders,
in de overtuiging dat hun Bonden e.chte r hen stonden, bP.slot0n
om wel vrijaf te nemen en om 13.- uur werd danook door het
overgrote dP.el der arbeiders het werk n,=,erfN''leFd, waarna zij h
het fabriekste1·rein yPrliAten.H'"t Kantoorpersoneel en c1P z'7.n.
beambten, hieronder te verstaan de maandsalaris-trecKenden
(bazen �n hoger persoilP.81, controleurs), blevAn in de fabriAk
en werkten, voor zover zulz:s rr.ogelij.te was, door; ook al, door
dat de w�rkmeestersorganisatias in dezen gPen bAsluit namen.

Bij de l .• V .Fiederlandse Staalfabrif>ken v/h 
J .1,1.a.e !Vluinck Keizer te LiUiJ.Pn is het v�rloop geli.j c.csoortin· 
isewiAst.üdaar werd op 5 Iv1Pi j.l. des voorniddar:s om oni,:i:.iv0 :?r 
11.- uur bP Kend gemaa kt, dat er g·Pen extra verlof zou wo rdPn 
.. ,,,-;�V!"n in V?rband m<>t d0 dationale FPestda�.Ho,,,.,el de Dirocti� 
er wel voor was om vrijaf te geve.o., kon zij dit niet doen, daal 
door de ,ier1:çgPversorr anisatie in dE' .,tsa.lindustrio and.Prs was 
besloten. Bijna alle W"I".iill.Pmers, met ingiegrip -.ran z�;n.bP.ambten 
en van het kan.toorperso.a.Pel, voor zover zij w�•rkten in de dag
ploPr-- en in het twr-eploer;,enstels@l, hebbPn or r;:eno0md0 datum 
om 13.- uur h�t wPrk ll Argele�d en zijn wogr��aan,na maatr0 gel 
tl:! he bbcn gonomPn om bij zonde re schadP ti:> v0orkomAn. 

_rbP.idP.rS 
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Arbeiders, 1erk .... ndP. in 3-- 0n 4-·)lo,;,i:ronst.,.lsel, 
hebben normaa l doorg-01rerkt, met en en,<:ele uitzondo.ring; dezi:, 
ploer;r�n wf-rkl?n in continu "'ll de aard van hun. w...,rk is van tii0 

a3.rd, a.a t hAt n rlei:�gen van het v;ierk �rot.o schade tewi:>eg zou 
breng;en. 

Hi rbij wo:ro:t opgem0rkt, dat he:1t -vrijaf UP"'l"'Il

ZFer ordelijk is v -rlopen, in bei d"' bP.drijv9n; "'r d0d-"'n zich 
gr?en ordevPrstoringen of di:>rgP-lij ke voor. 

Voorts, dat hier in g@�n i:>val spra..�o is van 
oen actie der CPN of �vc of 6én ba r�r ond�rafdolingon; het 
was zelfs zo, dat personen, die diP richting waren toPgPél 8.an 
en di� zich op de voorgrond trachtten t� plaat sen, WAiûen 
becritiseerä. 0n tetilg gedrongen. 

,el wo rdt t:?-tracnt doo:2 d0 voornoe.nde croPpen, 
om uit de actie munt te slaan, betuü:,e bijgevoerd biljet,
w·1arvan uitreiking pl<:J.at s ha d bij è.e uitr::-ang van ·11-;rkspoor 
en van bijgr-voegd uitlIDipsel uit "TJe Haarheid11 van 5 iuei j .1. 



De Metaal 
BOND VAN WERK NEMERS IN DE METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

il'Dff
+
¾11SL.;LJ r·e 8 h t S

eg
:re-G�! Leidsekade 114 

• 

4-ii.N à. e W e r k s p o o r ,_ ARBEIDERS o 

:=:. --=== -=--=========::::=================::=, 

.. 
1 

Vandaag is :!.-1ct vier jaar g1=üeden 1 dat een eïnde kwam aan 
dö ve:t;sch.J:·ikkeli jke tweede, wereldoorlog" 

])9. 5e Mei, a.e dag 9 waarop het fascisme zljn nederlaag 
moes;-; erkennen en het· Nederlandse volk van de Dt:ii;se .:.<r.azi Is 
wc.rd bevrijd. De arbeiders willen deze d�g hoog in. ere houden;
de react:�e echter doet a2.les om de ve:rzetsstrijd en de neder
laag van het fascisme te besmeuren. 

Dit streven va-.11 de reactie komt tot uiting in de -weigering 
yan de werkgevers om zelf� $en hai:ve dag vrijaf' te geven, meJG 
·oehou.d van loon 7 ondanks, dat. dit mogelijk is door de beslissing
van 11et College van RiJksbemiddelaars" 

ARBEIDERS VAN \ilf�RKSPOOR� gij .hebt l'let juiste antwo'.:'rd op
deze botte weigering gegevtJn u In massa hebt gij geprotesteerd
en thans het werk neergelegd� 

De a:?.·beider.s Y§:'1 Werks-Pq.2)2. h�qen _çTuideJ.i�. :9,i tg·espr0ken 
vrijaf �. willen hi:-bben t MET BEHÖ� YAN_ LCDN l. 
" 

en niet i..."l. .ruil voor snipperà.ageh of' voo:r eigen rekening !
Thans gaat het e:rcm all es te doen om de d:i.rectie "'te ver

hi.nderer. 9 dat zij desondanks deze halve dag afhoudt of ir. de 
toekomst 1 als de laa·l;st3 sn:i:gperdagen opgenomen worden 1 hier-
voor een snipperdag aftre� 

Een duidelijke u.itsp:r-aak hierGYer moet van de directie
verlang]. worden ! 

Een uitspraakr die slechts kan luie.en: 

.ê. � !1 h .ä 1Y � Y s.. .12 � i §! g r-!!! � ,1;. bah o u d Y§!!l l.9.Q!ll. 

î7'ERKSPOOF.ARJ3EIDERS i Eenè.rachtig was Uw demonstratie 1 een
d:r.achtig Uw beslu:U; het werk stil te leggen. VERSTERKT EN BE
WAART DEZE EENHEID, W.Ai'ifNEER HET GAAT OM T.E VERHINDER.EN 1 DAT DE
ZE DAG- ALS SNIPPERDAG 0]' ALS LOON WORDT AFGJ<;HOîJD.EN t 

U W -0 V E P. W ·I N N I N G Z A L D .A N Z E K E R Z I�T N 
= = ;= ::-.:. == = :;:J - = - -

- .,_, -- - - = .,_ -· - ·-

HET BESTUURo 

- __ , -- = 
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Geheim. e..,, h Î-: 1 · ·· 1949
O,�, Met betrekking tot schrijven van 28 �.;;i;_:.48 Gv-1 doe ik U alsnog toekomen een tweetal op de l'J. t.•We-rks-13oorte Zuilen verspreide pamfletten van de: 

a. bedrijfsunie in de Metaalnijverheid
b. bedrijfsgroep der C.P.N. Werkspoor 
naar den inhoud waarvan ik mij verwijzing veroorloof.

Aan het Hoof'd
v.d. C.V.D.

te
's-Gravenhage.
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Litt E 59 Gehe1m/GrVD 988/49.
Vo:qno. -1

Bijlage: 1. 
Onderwerp: 

18 JULI 1949 1 
Ontevredenheid onder - - -
arbeiders van een fabriek! A(L/ // // ç-
te Vaals. - -- :......i

Te Uwer informatie doe ik U hierbij toe
komen een uittreksel uit een .rapport, opge
maakt door z., betrekking hebbende op onte
vredenheid onder de arbeiders van de "Eerste 
Nederlandse Naaldenfabriek A. en F.Musolf 
te Vaals. 

Ik voeg hieraan toe dat, hoewel aangele
genheden als de onderbavige niet tot de com
petentie van z. behoren, mij bij onderzoek 
is gebleken, dat het rapport werd opgemaakt 
nadat een contact van rapporteur, behorende 
tot de Directie van voornoemde firma, een 
en ander aan z. uiteenzette onder de mede
deling: "De ene dienst is de . andere waard en 
daar ik hierover liever niet met andere in
stanties spreek, verzoek ik U een en ander 
ter juister plaatse ter kennis te brengen". 

Daar het mij voorkomt dat behandeling va 
deze aangelegenheid wenselijk is moge ik U 
in overweging geven de verdere behandeling 
hiervan te willen overnemen. 

c.s.

Aan: 
V Hoofd C. .D • 

• 
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VEIIJ: GHEJ: Il3BERICHT. 

Nr. 41 G.V .D. 

Oltum van het bericht: 4 Juli 1949. 
Rapporteur: 
Betrouwbaarheid b&rioht: goed. 

goed. 
gene. 

Betrouwbaarheid berichtgever: 
i!elke acties ondernomen: 

Met wie wordt samengewerkt: Directie Eerste Nederlandse Naaldenfabriek 
te Vaals, Jos. Francotteweg nr. 4. 
A, Musolf, wonende te Vaals, Bosstraat 13. 
Directeur. 

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

.BERICHT. 

Op 29 Juni 1949 bereikte mij het gerucht, dat er spanningen gerezen wa
ren onder de arbeiders van de Naaldenfabriek alhier. De reden hiervan zou zijn, 
dat er in voornoemde fabriek controleurs werkzaam waren an de uitbetaalde lonen 
te vergelijken m'lt het C.A.O. metaalbewerkers. 

In verband met mogelijk te vezwaohten actie der C,P.N. zie mijn bericht 
nr. 37, d.d. 21 Juni 1949, is door mij dienaangaande een onderzoek ingesteld. 

Smo!ING CNDER DE ARBEIDERS DER NAALDENFABRIEK. 
Door middel van verschillen&, betrouwbare contacten, die niets van elkan

ders opdracht afwisten, heb ik contact opgenomen met de arbeiders van bedoelde 
fabriek, om de stenming onder hen zo objectief mggelijk te kunnen beoordelen. 

Een en ander zoveel mogelijk samenvattende· kwamen bun rapporten op het 
navolgende neer: 
l. sedert ongeveer 10 dagen wordt door 2 Rijks-controleurs een onderzoek in

gesteld in het betreffende bedri jf over de uitbetaalde lonen;
2. dat het de meeste arbeiders griefden, dat deze controleurs, werkzaam om

hun loon te doen zakken, gedurende voornoemde tijd in Vaals leven alsof
zij duizenden te verteren hebben. Dit laatste werd gemotiveerd door te
wiJzen op de omstandigheden, dat deze ambtenaren logeren in het duurste
hotel hier ter plaatse; des morgens eerst laat met hun ,'18rkzaamheden
aanvangen en des middags al weer vroeg eindigen.

3. dat wanneer hub loon verlaagd zou worden, zij als spec iaal geschoolde ar
beiders zeer gemakkelijk in buitenlandse naalden-industrie werk zollden
kunnen krij�n, zal.f's onder betere voorwaarden, dan de huidigen in Ne
derland.

BE$'ffiEKr.NG DIRECTIE N.AALDENFABRIEK. 
Naar aanleiding van bovenstaande heb ik mij voor een bespreking in vei

binding gesteld met de Heer 
MUS O L F, A. wonende te Vaals, Bosstraat nr. 13, directeur van de Eerste 
Nederlandse Naaldenfabriek A & F Musolf, gevestigd te Vaals, Jos. Francotteweg 
nr. 4. 

De navolgende punten werden bij dit onderhoud besproken en nader toege-
licht: 
1. Ecxmomische belang der Naalden-industrie in Nederland.

Genoemde fabriek vervaardigt machine naalden van ruwe grondstoffen tot
afgewerkte producten en is enig in ons land.
Deze fabriek voorziet niet alleen ons land van een zeer schaars product,
doch exporteert een groot gedeelte van haar productie naar het buitenlan
De '\1erhouding voor het binnenland en het buitenland staat als 1 : 10.
In 1948 werd door deze fabriek voor ruim f. 680.000 geexporteerd, terwij
dit bedrag voorwat betreft de export in de eerste helft van dit jaar ree
belangrijk is overschreden.

- Ook de prijzen -
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Ook de prijzen liggen in het buitenland gunstiger, dan in het binnenland, 
doch de concurrentie begint op dit terrein in het buitenland al d anig 
de kop op te steken. 

2. Opleiding van de geschoolde vak arbeiders.
Alvorens een volwaardig quali teit product te kllllnen afleveren, welke met
die v an het l:uitenland met succes kan wedijveren, moet het product -
machine naalden - zeer veel bewerkingen ondergaan met diverse precisie
inst:rumenten en machines.
Voor be t bedienen van dergelijke instrumenten en machines is een lang
durige opleiding noodzakelijk. Een handige arbeider heeft minstens 5 jaar
nodig om Van gewoon metaal arbeider een geschoolde vak arbeider in de naal
den industrie te worden.
De ale u te 1 positie' s in voornoemde fabrie k worden dan ook bezet. door der
gelijke geschoolde.arbeiders, tel.Wijl de reserves eerst na langdurige
opleiding gereed zijn.
J:legrijpelijk is dat dergelijke geschoolde arbeiders, wanneer zij dat wil
den in de naalden in dustrie veel stagnatie zouden kunnen veroorzaken en
de directies dus alles doen om deze mensen aan zich te binden.
De naalden industrie in het buitenland - Belgie, Duitsland en ZWitserland,
heeft een groot gebrek aan goed geschoolde vakmensen.
Reeds dit voorjaar is het voorgekomen, dat een geschoolde arbeider van
voornoemde fabriek naar Zwitserland is gegaan en aldaar op het ogenblik
werkzaam. is in de naalden industrie •

.}. De lonen in de naalden-industrie. 
Gezien het voorgaande is het begrijpelijk, dat ook de lonen in de naalden
industrie voor geschoolde vak arbeiders boger liggen, dan in enige andere 
metaalbewerkenda industrie, za.vel hier te lande als elders. 
Vooral na de bevrijding was het voor de directie van voornoemde fabriek 
moeilijk hun oude vak arbeiders vast te  houden en nieuwe arbeiders te 
werven in verband met de uitbreiding die deze fabriek onderging door het 
uitvallen op de wereldmarkt der Duitse naalden industrie. 
Juist in deze· grensstreek was deze moeilijkheid dubèel groot, daar de 
gische textiel- en metaal industrie lonen betaalden, die ver boven de 
loonpolitiek van Nederland uitging@n. 
Bij een bespreking diel)aangaande tussen de directie van voornoemde fa
briek en de Rijksbemiddelaars te 's-Gravenhage werd mondeling toegestaan, 
dat onder andere de loonbelasting geheel door de fabriek zou worden be
taald, waardoor de loonschaal eigenlijk hoger kwam te liggen, dan de toe
laatbare welke in Nederland gold. 
Getracht was de loonschaal meer in overeenstellllling te verkrijgen met het 
O.A.O. m3taalbewerkers, doch het ingewikkelde productie-proces maakte dit 
practisch onmogelijk. 

4. Aantal arbeiders werkzaam in deze fabriek alsnede hun organisatie.
In voornoemde fabriek werken momenteel W arbeiders, waarvan 52 vrouwe
lijk13.
Bijna allen zijn lid van de R.K. Metaalbewerkers Bond. Voor zover bekend
bevinden zich geen conununistisoh georienteerde personen onder hen.

5. Het onderzoek door de Econtmtisc he Controle.
Door de heren SANffiTRA en KOOY beiden wonende te Groningen, ambtenaren
van de Economische Controle te •s-Gravenhage, wordt een controle uitge
oefend over de in voornoemde fabriek uit betaalde lonen en de calculatie
Vàn de prijzen der afgewerkte producten van de eerste negen maanden van
het jaar 1946.

CONCWSIE. 

- Bij een controle -
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Bij controle is mij gebleken, dat voornoemde ambtenaren inderdaad 
logeren in Hotel Bellevue te Vaals. Dit hotel kan gerekend worden onder 
een der duurste in deze omgeving, vooral gedurende het seizoen, wat nu 
in volle omvang aan de gang is. 

Voor de Limburgse arbeider, die zich toch al achter gesteld voelt 
ten opzichte van de "Hollanders" in het algemeen is vorenstaande zeer on
tactisch, te meer daar hier hun lonen worden bekeken en mogelijk dien 
ten gevolge worden Verlaagd. 

De Limburgse grensarbeider kennende, is voor mij de mogelijkheid niet 
uitgesloten, dat zij hun bedreiging om in het buitenland te gaan werken 
bij een eventuele loon aanpassing in daden zullen omzetten en daardoor 
ons land zeer zeker economische schade zoudtln aandoen. 

Daarbij kamt ook nog dat een Vaal.sar arbeider heus niet veel nodig 
heeft om in de annen gedreven te worden van de doelstellinge n derGU,.N. 
Dit laatste leert de gehouden gemeenteraadsverkiezing in Juni 1.1. De 
C.P.N. alhier heef't officieel ongeveer 20 be talende leden, terwijl de
uitslag der verkiezing hun 581 stemmen ooeft bezorgd.

Voor zover door een mijnercontacten is kunnen worden nagegaan is om
trent bovenstaande nog ni ets bekend bij de leiding _der C.P.N • .Afdeling 
Vaals. 

Da F.S .e.o. is door mij niet ingelicht. 

?/ 
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Voor Naam ............................ 0:f!_f]L ............................................................ .. 
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---------------Bij afwezigheid van Directeur Willemse is op 14 December 1949 
de Chef Personele Zaken.- Heer Sacks - om inlichtingen gevraagd over het geven 
van ontslag aan arbeiders na beeindtging van de werkzaamheden aan het m.s. 
"Oslofjord" (Zie ACD ?0802). 
De Heer Sacks deelt mede: 
Het m.s. "Oslofjord" moest drie maanden voor de oorspronkelijk1 vastgestelde 
contractdatum opgeleverd worden. Aangezien meer arbeiders nodig waren, is dit 
aangetrokken door de G.W.A. in Amsterdam - Haarlem en nog enige plaatsen. 
Toen de werkzaamheden aan dit schip arliepen, konden al deze lieden niet meer 
in dienst blijven • 
.Aanvraag voor ontslag is door G.W.A. te Amsterdam geaccepteerd. Er zijn ongeveer 
1o·man met ontslag gegaan. De bruikbare arbeiders zijn in dienst gehouden. 
de ongeveer ?Oman die met ontslag zijn gegaan, waren merendeels ongeschoolde 
lieden. 
Er heeft nooit een staking gedreigd.------------------------------------------

Uitgetrokken doÖr ........... 'P./.'! .............................. : ... . Afd./Sectie .................................... Datum . .  21,,,12.,.,.49 ........ . 

A.L. 17249-'47 



GEHEIM 

Verbinding: 19 
B/3 no 1097'49 Demka 

Berichtgever betrouwbaar 
waardering bericht: idem 

Datum: 21-10-49 

A. 

In de fabriek van "Demka" te Zuilen is een comité gevormd. 
De aanleiding hiertoe vormden de plannen der directie om 
de bezetting van het walsbedrijf van 38 man op 34 man te 
brengen. Deze 34 man moeten dan hetzelfde presteren als 
de 38 man. Een en ander zou een uitvloeisel zijn van de 
berekeningen van het bureau Bereschot. (Verm. Ir. B.W. 
Berenschot, Raadgevend Bureau voor Bedrijfsorganisatie, 
Beurs 28-29, Amsterdam-C. - Verb. 19). 

Op een vergadering van communisten, waarbij tegenwoordig 
llwaren een zekere DUMERNIT (althans een zo klinkende naam; 

deze persoon zou bij Demka werkzaam zijn) en een hoofd-
x fbestuurder van de EVC, HARRY MEIJERS, werd dit besproken. 

In dit comité heeft ook zitting genomen: 
Ak I lJ ANOS KUBAN CSIK,�geb. 13-7-95, Hongaarse nationaliteit,
� wonendë De Klerkstraat 22 te Zuilen en werkzaam als fijn

fraiser fil:"'j�.tea::- -ffij- z·ou reed-s voor de oorlog in N eder
land gekomen zijn. Met deze naam moet volgens aanwijzing 
van de partij voorzichtig worden omgegaan, omdat hij anders 
zou worden uitgewezen. Hij zou destijds uit Hongarije zijn 
gevlucht voor zijn revolutionaire da�en onder het kapita
listische :regiem. Op een vraag aan partijleden, " waarom 
die man dan hier blijft in dese rotzooi", werd geen ant·
woord gegeven. 

Door H. Meyers werd aan Dumernit het advies gegeven, om 
met de directie niet in discussie te treden, maar na afloop 
van de bespreking te zeggen: "Ik aanvaard het niet, ik ga 
met mijn arbeiders praten". 



flo.72256 

' , ' 

Rientted• heb· ik de ·••r �·te nrzoeken l!11j ·te 
willen doen berichtè:n ht,tgeon ln dfi.�ihistratie van de Rijles-· 
vreetldelingendie�st voorRomt bet�effencle een· vr,e�eling Tilll 

'
)! �• l ' ' ,., • 

Hone;al\\rsc nationaliteit genaam J'anoa .KUBANCSIK, geb. 15"'1.,'95 
van beroep ,bsnk\>1orker

1 
l'l'Ollende te Zuilen, de Jnerl<:straat 22� 

d, . , 
• 'Betrokkene zou reeds "-voor ,de 'oorlog in Netl&r-

lanèl, zijn gekomen·. , . ., ._ 
: -· Het ver1!l0eden,bestaat.dat hij.de communis-' 

Üsêhe beginselen ;is toegedaan� Hij zou d&etijds uit; Hongarije 
zijn gevlucht'voo�-zijn re'tOlutione.ire da.den onder h�t'lcapita-
liatiache regie111. 
'hl ·,_ • 



Betreft het verspreiden van pamfletten 
• met communis'J;ieche inhoud onder het per,��---

soneel van de ff.V.Verheul's Carosserie-
fabriek te W.A.DDilfXVEJ:lf. Da:bum,5 Novembe�49. 

·-�

• 

GEHBIM . 

In de gemeente WADDINXVBEN is geves-
tigd de B.V.Verheul's Carrosseriefabriek.De pereo 
neelsterkte·van die fabriek is ruim 470..l)ersonen. 
De fabriek is een fit aal bedrijf .Ruim 60% van het 
in llederland b�odigde autobusmateri·aal wordt al
daar vervaardigd.In het begin van Octobe.r 1949 
worden door de Directie van de fabriek 10 arbei
ders ontslagen wegens wanprestatie. De leden van
de B.V.C. te GOUDA gingen hiermede niet acèoord. 
Door middel van het verspreiden van pamfletten 
onder het fabriekspersoneel hebben de voorzitter
en secretaris van de E. V.C. van de Afdeling GOUDA 1

genaamd LBWWlilSE en JAMOEL,actie tegen dit ont
slag gevoerd.J.AMOKL die �elf in genoemd bedrijf 
werkzaam was weigerde op een gegeven moment enig 
overwerk te verrichten en werd deswege door de . 
Directie ontslagen. De actie van de R. V. C·. heeft 
geen resultaat voor de communisten opgeleverd. 
Binde ••••.••••••••••• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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11 Iifovember 19�-9. 

aollandse Signaal Apparaten. '1' 
•n---�-----------•------•----------•�-------•---�----•----•--•••---•-••-••�--�-

Eigen 'be:ti.cht. 

• 

• 

Ik heb de eer o het navolGende te berichten: 
Peeds gerl1j :nen tijd is een actie betreffend.e de lonen grim do 
bij ae N • V. J:rû 1 l�ndse Sig:naa 1 Apparaten te l!enge lo ( O) • (�ie 
Bericht No. 47/49). Op Aandrang van àe plaatselijke bestu.ren 
van Qe unie-Bonden werd op Woensdag 26 Ootober 1949, te 1.,0

t1ur > e�n.1. vt.:x·gndori"1t: 1)·-lcc:d voo:t· het gehele perso;:mo.lvan voor
noemde fabriek in het 0 Eigen Gebouw'' aan de Pds-;;or:i.eetraat al
hier. Dit wa.s geen openbare vergadering, ds.s.:c ui tslui tena le
den. vo.n a.e N.V. Pollandze Sig,naal Appa.ra.tar werden toagelaten. 
'Roewe 1 de vergadcr'i Y,c belegd. w-.J.S door de san;.em·,e-ckende Unie 
.lJesti.rron vo.n de Afa.e:,_ingen Hengelo ( O) en van iedere Bond een 
L.oo.fc1bostuuràer a&.nwczie was, werden ook de leden van ël.e R. ,r.
c. t\fdaliné; Metaal, werlrme.am bij meergenoemde fab:riek t;o-t de
veréaderina toegelaten. Van re-;; N.V. V. was :innwezig de lloofd
�estimrdt!!r De Vr:tes, van é..e 01'..xistelij:re "9ond w�s sa:_1we�ig de
Ho0fd'bestuurder Bijker en van de Katholieke Bond de Rechtskun
dige Adviseur v� deia Ak'i.:..er. Op ve1·gaöering was vti ;;vvel het
vol tallj_5e persone:::l van o.e fabriek 1>ije-en. Ongeveer 4-5 1:i :pEir•
sonen lin.;.ren a.r.mwezig. De man vo.n. de ::C.D. op deze ver.gadering
a.s•nwezib werè. door d.c. Foofèlbest1..111ràer De Vries ver.zocht de
z 'l te Hi.1Jen verlaten, ä.uar hij me·:mde, qat d:îärdoor-de
13·i;er.� L"'á oncfor de 30.lll•Vezi.;en ;;eprikkold zot� worde::i. Opgemerkt
zij, dat dit, verzoek geclaan Nerd na gemaakte opmerkingen te
l,enover ö.e Vries voor de aanvang der vergadering van de E.V. C.
leden, Johannes van LREll,�Ulft, wonende 'te Hengelo ( 0) 

1 
Li jste:r.•

we6 iio. 28 en P'endî"'icus ,Jqîia.n;ies O'l'TEN, wonende te Hengelo ( O),
Ferdi:nant Bols"t:ra:rti No. 20. Aan 'neiï verzoek van voornoemde
De Vries is 0evolg gegeven, zodat oen juist verslag van de�e 
v�rt.:adexine ni.P.t •)/kan worden se11cvon. ' el is 'bekend, d.at d/9 
ver�adering een tamelijk rumoerig en onrustig verloop bad en 
dat de leiding van oe vergadering, de drie voornoende Hoofd
besJruurders, grote moeite ha.d�en de vergadering in toom te 
houden. Za�r vele s�rekers hebben die avond het woord gevoerd, 
?.-a.aronder ock genomme Ot-ten, die zich ongeveer als volgt uit
sprak: n Ze willen ons nu dat acooord systeem op de rug schui
ven. Datzel:fde systeem waardoor mijn vader jarenlang bij Stork 
is uitgebuit. Nooit mogen wij dit rot jaagsysteem aanvaarden". 
�ee omstreeks 23.30 uu.:r, werd de verga.déring gesloten, zonder 
dat er tot een beslissing geko.men wa,5, met de t-oezegging , dat 
binnen enkele dagen opnieuw een vergad�r,i_.,g zou worden gehou• 
den. Naar aanleiding van àeze vergadering werd door de Afd. 
f.fetaal, een pamflet verspreid onder de werknemers vi:;m voo:rnoe 
de .fabriek" Dit pamflet, gemerkt Rood I gaat hierbij. 
Op de dag na de vergader;i..ng werd wederom een pamflet verspreid 
door de Afd. Metaal, welk pamflet eemeJ?kt Rood II hiE)rbij 
wordt t:,;evoegd. 
Op vrijdag 28 OCtober 1949, te 20.00 uur, is daarop door de 
Afd. Metaal een besloten vergadering belegd van de Kérn leden 
lid der E.v.a. en werY�a�m bij meer genoemèie fabriek, aange
vuld door andere leden van de Metaal en onder leiding van WAL
m. bondsbestmurder der Meta.al te Rengelo ( O). Deze vergade
rllig vond plaats in het Hotel Nationaal alhier. Op deze ver
gadering waren 17 personen aanwezig. 
Na deze vergadering werd op Woensdag 2 November 1949, te 20.00 



• 

uur
1
_ door de P...:f'd.elins l�etaal to Hengelo (0) een slgeuene perso•

m,easvorgadering Uitgesobreven in het Hotel RoJal te Hcngclo(O) 
Vo�r dezb vergadering werden wederom pàmfletton verspreid door 
de �taal, walk pamflet gemerkt Rood III hierbij gaat.
Up deze v�rsadering waren ongeveer 70 personen aanwezig, voer
namelijk leden van da �.v.0. Ook aan deze vorgader:Lns ward oen 
beslotàn karakter G88e�n door deze ook alleen toegankelijk te 
stellen voor leden van het personeel van meer genoemde �abriak. 
Op deze vergadering werd een motie aaneenomen, aan v;elke motie 
bekenfilleid wei'd gegeven dO()r de verspreiding van een pamflet, 
waar!n de motie e:,becl �s opgenomen, zulks de das na de gehou
den vergader:i.ng. D1 t pamfle·t Sf)oorkt Rood IV eaat hiei-bij. 
�en slotte heeft no� oen vor,gade:�tng plaats s0vonden van de ge
zamelijlte Unie-Bonclen welke woe:r door ongeveer 450 personen 
wera bezocht -en op wcl.ke v-ergaäerine {'te vooz,s•tellen van het 
Foofdbestuur der Unia•Bonden en Directie vm1 meer genuemde fa• 
bri-0k werden aan,B<3nornen. 

O!)semerkt zij, <h\·ç deze loonaot:to wel cprumins onder het perso
neel van de li. V. Hollandse Signaal Appa;mten heei'ir ge braoht, 
Bui wn de le<Jen van de E. v .c. Afd. raetaal:, rmxon er ook wel ve
le let'ier.1 der U'nie-.Uonden., <liè niet raet de vooi--stollen van bv.n 
f.îooftl.baatuurde.ra acooo� Ginger.1, <m �el:t's nu nog ?üet saai1. 
Het woora Rtak-:ï.na 1s gedurende dez� ver�d.crinson tnGcrn1alen ge• 
orun:t, vooral dt'or de E.V .c. leden. Hoe.vel da l�don van de Unie 
Bonden n.iet allemanl me� do voor�-tellen v�n hun Hoofûbestum:- ac-
000:rd r·· n.ger:t. w:::..ren er onder dczo toch f3€ell té v:i.nê.cn, dio hun 
ontvrc.,(mhe1d 2;ovex wilden dcmus•èreron, de:t zij c.k1artoe l:,e1"0id 
,�.:ren ieen sti:ur:1ng te .forocxon. 
J'i t D-eval 1:-• to be�chouwen alo e01� nedorlt1'.lg voor de '3. V .c:. Afd. 
l.:e ·taal w nenco lo \ o) • 



MINISTERIE VAN JUSTITIE 
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· Bericht op brief van t,,O 

6 Dec.191+9, No. 72256/
betreffende· J. KIJ.B.iJ-.fCSIK. 

Men wordt verzocht bij aanhaling Vllll deze brief dag

tekening, afdeling en nummer nauwkeurig te vermelden 

Ve r t r Jil"'J!,°e 1 ijk 

• 

Aan 

1� DEC. 1949 . \ 

f'bt?· 
In antwoord oo bovenverincld schrijven heb 

ik de eer UHoogEdelGestrenge mede te delen, dat -
J. KUB.AJ.{CSIK in à.e a.&ninistratie van de Rijksvreemde
lingendienst alleen voorkomt op een lijst van in de
gemeente Zuilen woonacht�e vreemdelin~en.

DE :i..mITSTER V.\N .TIJSTI:l'IE, 
Namens deze, 

Het Hoofd van het Bureau K.,binet 
van de Afdeling Politie, 

Bij afwezigheid, 
Namens deze, 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
Hoofd v.d.Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Java.straat 68 te 's-'"'-,R;.,.VE:mfaGE. 
t.a.v. Jhr.:trr. 1,.J.Th. SERRli.B.IS.



Etp. Nr. 1384 'iiet1sti;reheim. 
\_ -

Onàarwerp: 4ct1e p&rsoneel van de "5eoker's 
fAbrlek te Brummun. 

OP KAART 1b ACD/ ·· ") 
DAT: ·." -.,

Naar aanle1d1nF van e6n op 20 Dace ber 1949 door de Ge
me::>ntepoltt.1e te �utphct"l gedane kenn1s�ev1ng. ala zou da E. v.
�- tracht&n ean atak1ng te rorceren ondar het personeel van 
é!e 1'�ec'.ter 1s Sans" 1'a'hrlak te Brutn .... 'Jen, ov�r wel.ke �nn�elegen-

PAR: ; •· ' 

ba id van dle zlJde reeds rappo?ten waren gezonden aan äe He-er 
Pro<";ureur-Ge!1eraal "un�rend l11ractGur van l ol. 1t,1e te �rnhem, 
da Co��taaarts der 7onln�1n te Arnhe� en de �.v.o., 16 ean 
onderzoa� 1n�eatel� en he+ nav�l�e"de �eble�en. 

•e 1'T.V. P1jn •�uchs.ntacbe Industtte •s,ec�ar'e �ons" te
Bru:1n1en voert- 'DQ'7!L.'lteal :net na�r onge'l."oer i?50 man pi.,rcomiial 
OtJdrac�. tan u1 t voor b.dt Ddparte::n-dn t van Oorlog. 

In op�r.acht. VA.tl d1t i;>tn•soneel v:,arde de Badr1,1�6kàrt'l, 
'ïa3.rvan _g1'3dn lln:-ts-extreu:1sten deal. uitr:mlt<,r, beaprtiitingen 
�et de dtreotte over de ul�ker1ng van 2 Proèent winataandeel 
ovèr 194�. Pit leverdo n1et net g��ens\e resultaat op. omdat 
tot @enoe�en van de qeartjfs�3rn ·werd nangetoond, dat m�t ver• 
l 1as was gal'•erkt..

Vf:l"l het varloop �ezer bespre:tint"'en en het ree;Jl taa t 11erd 
in een vergRaer1ng van het. peraoneel. door de Bedr1J:f"ak.,arn vesr
&lae; uu.,,-ebracht. -q1.ett11:tgenst.atmdt! de Bed-rijf6\t�rn hüt perso
neel uitnod.t�de O'n 1n -zo &rr,oot mor;eltJke gêtale a6nt,�z1e: t"" 
z11n, lieten slechte one:evaer 75 perî,oneulsl&dèl'\ van btln he
lan�stell 1nF. bl tJk.en. 11nder h�n. die verstalt l1aten e:a0n, bt:i
vonden z1ch verschillende prom1nante Oo!l11Il�n1&t�n. 

fll• X ( Sen der e.an.-:az:lsan - tl 1lpester van de Hoe::t:. �ebor�n 9 
��Dl. Dac��hdr 1�22, voorheen te Arnhem aan de Hazelnar,strn�t 6P 

Y -, 
1
r-oonachtr1g en stnèls kort nan deze fabriek r,erk.:i:aa.m

. 
t;'1 ti.:> Bru!l!-

t1.,J • men "'on�nd - tn,:mds �ich niet tevr,:;den en bracht ander nie&r 
. L .. � naal" voren" 1aUt�dr1,1rskern �ell teht lm�age had gelt?"eç:er, van 
�-- een spectate, duhbele boekho·ttHnF. die er, na.ar hiJ wel eens 

hnd ,;,;ehoord. door versch1ll.ende werk�evers op na fre:rà gehou
den. l �e too� vnn de�e crttlek heeft aanleiding geieven een on

/ der�oe� na�r da politieke antecedenten van genoemde Van de Hoe� 
· 1n tt> .. tellen.

De i:nedadel tng, dat de Go. •. c. 1n het afw1jzen van dö 2 vro
cent w1n0tu!tt{el"tn1t aen ga.tlchl�to aanle1dinp: zou vlnddn tot 
�dt uttlo�ken van 68� staking. bleek niet ov0re�nkomst1s de� 
f'sltori. '"an enlfl:•�rle1 aet1e van d1d z11de 1& n1eta gebleken. 

let voren&taand� F&f achter aaolelding esn ond6rzoek in 
te stallen naar de pol1tte�e anteeedenten van bet perooneel, 
het....elk voor t'1lea-d�rde deel ut t nanurl,re tre:xieenten afito-nstig 
1s. 
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Verbinding no.12. 

Dossier 13/664. 

27 December 1949. 

Onderwerp:Onderzoek i.v.m.een artikel in "De Ylaarheid"dd.23 December 1949. 

Datum ontvangst bericht: 26 December 1949 

netrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 

Waardering bericht: betrouwbaar. 

Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen acties: 

�----------------
Naar aanleiding van een artikel in de .7al::lrheid van 23 

December 1949 onder het opschrift "Directie vreest strijdba
re arbeiders" werd dezerzijds een onderzoek ingesteld en 
wordt het volgende medegedeeld: 

Bij de N.V.Ir.2scher's Constructie werkplaatsen en 11a.
chinefabrieken

1
gevestigd 2e v.d.Kuniiötstraat 10-14 te 's-Gra

venhage is in overleg met het Gewestelijk Arbeidsbureau een 
dertiental arbeiders ontslag aangezegd. 

Onder deze arbeiders bevindt zich een zekere 
lf.i!L /l Philippus van der W I N D E N, 
f/"' ..:.,:::----gefb�ren te 's-Gravenhage 7 Juni 1922 van beroep constructie -

� bankwerker�gehuwd met Antonia Petronella van der äar, geboren 
te 's-Gravenhage 23 December 1926, wonende te 1 s- Gravenbage, 
Larensestraat 36. 

Volgens één persoon staat Van der Yinden voornoemd in 
het bedrijf als een vurig communist beke nd. 

Hij voert veel agitatie onder de arbe.iiers en grijpt el
ke gJlegenheid aan om onrust onder de arbeiders te verwek
ken.Hij is bovendien lid van de B.V.C.metaal. 

Het betrefiende artikel heeft'dan ook betrekking op Van

7
r Winden voornoemd.(einde)r
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Il�ICHTmGENDIENST BEVERWIJK 

Nr. 16 GEHEIM 

9 Janu.axi l9.jf 

f 1 
Onderwerp: Bevorderingen extreem 

P.E.N.-personeel op de 
Centrale te Velsen. 

. 11 JAN. 1°5C 

1'117 y/,

1 J1 \ 

� 

Op 6 Januari 1950 hebben wij, uit zeer betrouwbare bron, 
een opgave gekregen van personeel van het Provinciaal Elec
triciteitsbedrijf Noord Holland, werkzaam aan de P.E.N.
Centrale te Velsen, dat in het bedrijf op 1 Januari 1950 
bevorderd is met terugwerkende kracht op 1 Januari 1949, en 
welk personeel is aangesloten bij de E.v.c. of de eveneens 
extreme organisatie I.V.B. (Bellamy). 

De bevorderingen zijn als volgt: 

1. IJACOB HARTOG, geboren de Rijp 30-10-95, wonende Beverwij<
Strick van Linschotenstraat 41.
Lid I.V.B. Secretaris I.V.B., afdeling Beverwijk • 
Medio 1949 Abonne op dagblad "De Waarheid". 
Bevorderd tot Technisch Ambtenaar B op jaarwedde f 5200. 

IH. BEKKER, Wijkerstraatweg 286, Velsen Nrd. 
Lid E.v.c. 
Bevorderd tot Technisch Ambtenaar A op jaarwedde f 4560. 

1THEODORUS VONK, geboren Muiden 20-8-1902, wonende te 
IJmuiden-Oost, Stationsweg 53. 
Lid geweest E.v.c. Thans lid P.B.o.p. Vurig Bellamyaan. 
Lid I.v.B., afdeling Beverwijk. Oud-redacteur Bellamy-
orgaan. 
Bevorderd tot Technisch Ambtenaar A op jaarwedde f 4560 • 

.f 4 •. HENDRIK JAN WATERKAMP, geboren Zwollerkerspel 10-9-1900,
y-. wonende Beverwijk, Populierenlaan 15. 

f'n ,Lid E.V.C. Had in 1946 C.P.N.-verkiezingsbiljet op zijn
�.J perceel. 

-
� Bevorderd tot Technisch Ambtenaar A op jaarwedde f 4560.

{ 5. �c. VPJ.� DER VEiiDEN, de Ruiterstraat 198, IJmuiden-Oost.
Lid E.V. c. Ex-politiek gevangene uit bezettingstijd. 
Bevorderd van vakman le klas tot '1llonteur le klas op 
jaarwedde f 3100.-. 

' 
6. • ANDRIES ALBERTUS HOEBE, geboren Haarlem 22-10-94,wonende

� 8. 

I' 

l 

�Beverwijk, Creutzberglaan 24.
_)Lid E.v.c. en c.p.N. en N.v.s.H. Oer-communist.Gevaarlijk

politiek werker. 
Bevorderd van voorman tot vakman op jaarwedde f 2895.-

J.G. ROOS, J.T. Cremerlaan 57, Santpoort, gem. Velsen. 
Lid E.V.c. en c.p.N. Gevaarlijk politiek werker. 

'Bevorderd van voorman tot vakman op jaarwedde f 2895--

1JACOB BEKKER, geboren Amsterdam 4-2-19, wonende Beverw�K 
Assumburgstraat 13. 
Lid E.v.c. Tijdens bezetting lid Communistische verzets
organisatie R.v.v. (Raad van Verzet). Zoon van H.Bekker 
onder 2 genoemd. 
Bevorderd tot vakman li klas op jaarwedde f 2710.-
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2. 

9. WOUTER .ANTONIUS MEEUWSEN, geboren Culemborg 16-1-96,
wonende Beverwijk, Creutzberglaan 53 B.
Lid E.v.c. èn lid P.B.o.p.
Bevorderd van machinist le klas tot Technisch Ambtenaar
A op jaarwedde f 4560.-

� 10. PETRUS JOHANI-rES .ANTONIE KRAMER, geboren Den Helder 11-9-
1916, wonende te Beverwijk, Wilhelminastraat 17. 
Lid E.v.a., c.P.N. en voorheen R.w.N. Gevaarlijk politiek 
werker. Abonne op dagblad "De Waarheid". 2e Voorzitter 
Plaatselijke Raad E.v.c. en secretaris-penningmeester 
BNOP, afd.Beverwijk-Velsen. Bestuurslid Centrale E.v.a. 

/Reeft E.v.c. Kaderschool bezocht. Contact met Proper,� 
T c.P.N.-lid van de Provinciale Staten van N.H. 

Hij kwam eerst in 1946 op het P.E.N.-bedrijf en heeft 
reeds nu een rang bereikt die gelijk is aan personeel 
dat reeds 18 jaar in dienst is. 
Bevorderd tot machinist le klas op jaarwedde f 3600.-

11. IHENDRIK JOOR, geboren Beverwijk 5-3-99, wonende Beverwijk:,® Noorderwijkweg 68.
Lid E.v.c. en C.P.N. Voorzitter B.N.o.p.,groep P.E.N.
bedrijf Velsen. Ijverig politiek propagandist en col-
porteur. 
Bevorderd tot terreinwerker le klas op jaarwedde f 2710.-

Van alle hiervoor genoemde personen, met uitzondering van 
die genoemd onder de nummers 2 - 5 en 7, werden reeds Infor
matiekaarten ingezonden.Nrs.2-5-7 behoren onder I.D. Velsen. 

Voor nadere inlichtingen over het P.E.N.-personeel en de 
aanwezige vakorganisaties op het P.E.N.-bedrijf te Velsen, 
verwijzen wij naar onze meldingen 

Nr. 78 d.d. 23 Mei 1949 
Nr. 78 II d.d. 24 Juni 1949 
Nr. 129 d.d. 13 Aug. 1949 
Nr. 300 d�d. 6 Dec. 1949 

Onze informant deelde ons nog mede dat door bovenstaande 
bevorderingen verschillende van de genoemfoe personen thans 
werkzaam zijn of toegang hebben in bepaalde vitale dèlBB 
van het bedrijf. 
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67. 
1361/50 ID. 
Ontevredenheid 
onder Philips
arbeidere. 

Datum: 6 Febr.1950. 

/ 

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

13 S-'-?-o

Zondag, 5 Februari 1950 sprak ik de 
Chef van de Bewaking van de N.V.Philipe, 
Faro. 

Deze deelde mij mede, dat naar zijn me
ning de representatieve vakorganisaties on
voldoende vat hebben op de Philipaarbeiders 
te Eindhoven, zodat, indien zioh feiten 
zullen voordoen, welke aanleiding tot pro
test van de-zijde van de arbeiders kunnen 
geven, een wilde staking onder leiding van 
een comité kans van slagen kan hebben. 

Vandaag hoor ik van niet-Philips-zijde, 
dat in den Bosch door het N.V.Philips-per
soneel een protestvergadering gehouden zal 
worden op hedenavond in verband met de op
voering van de arbeidsprestatie aan de lo
pende band, als uitvloeisel van de 5% 
loonsverhoging. B.v .n. in den Bosch is ge
waarschuwd. "•;;t_. e " _.,,
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Nr. 43 

G..,!.LIM 

Ond rwerp: Sollicitaties van J.J.V.C.-leden 
naar bezetting v...,,n bel,'lngrijke 
posten bij het P • ..,.N. 

7 FEBRUARI l S'\50 ç--
1 7t7

:,( (1 E, z i, .. l-1_;r.-

-13 fli 1950
\_ 
1 A( 11J7:rt 

Op 21 Januari 1950 hebben wij uit zeer be1".J'onv"hare
bron mededeling ontvangen dat enkele belan,vrijke posten 
bij het P ....... N. te Bloemendaal en Velsen vaC'11nt vraren en 
dat felle l�. V. C. -leden nc.ar deze bP-tre'iclrin en hadden e,e

sollici teerd.

Op h':?t HorifdJc=mtol"r van het rrovinciaal "leetriciteits
bedrijf Norrdholland wordt een portier gevraagd. 

Naar deze f\mctie heei t gesolliciteerd: @�I Andries li..lbertus Hoebe, geboren te Haarlem op 22-lC-94, 
vahnan P...;N, wonende te Beverwijk, Cre1 tzberglhan 24. 
Hij is lid CPN. en .;,VC. Inforr,ntiPkaa.,'•t werd ine;ezonàP:n. 

!1Taar ons contact uit betrouwbare bron had vernoY11en 
ma-�i1cte Hoebe een _e:oP.de kans te worden benoema .• 

Volgens dezelfrle bron besta.at bij het PJi,N nog steeds 
de mogelijkheid dat de portier inzage kan ver�rijgen in 
stu.k1-en di� als geheime en vertrouwelijke stuJr:-en dienen 
te worden beschouwd. Dergelijke stl1t+en zouden o:p b11.remu 
achte.r bli jYen, 'l1elke bv.reaux voor a.e :pc:rt.ier toeganlrelijk 
zijn, ook bu.i ten kantoonrren. Sec-n.:ri ty schijnt op bedoelde 
burea11.x nog niet te worden toegepast. 

V 
Op de P .JJ"N. -Centrale te VP.lsen worc1t een chef'-ke1·el

hu.i s gevr aa.gd. 
Naar deze betrek1ring hehben gesolliciteprd: 

/-;:'"\ �f 1. J:.i!artinus CorvP-rs, geboren te 's-rerto,EE'rbr scl-i op 
� 27-3-90, van beroer stoker Pi.JN, wonend.e te BevPr'"-'ijk", 

Creutzberglaan 22. Inf'ormatiek.P1• rt ,,, 1 d inge?nn<len. 
Hij is Lid EVC en zou lid CHT zijn geworil0n. 

-� 2: . J �E. �e �11i jter, Gec,lvincJ..-stra?t 49 te Velsen-J\Trd.
�FlJ lS lid J,v.c. 

Ook e·�n van hë!'. hPi r1en 7.0U e en goede :lrèms H'3.ken tot 
de op nsta,=rn.d.e .L\1nctie te worden fü .. ngestelfl. Hierdor.r zou 
ooJr de stiperleidin_; in deze afdeling in hnnden komen v .n
zeer linJrs e:ctreme figuren. De leiclinL in de2,e 81"d.eling 
bevindt zich re�ds in linl:s extreme h�den. 

Deze srordt ui te;emaDlrt. door de voJ.5/.mde personen: 
/7;\_ p(I 1. 'You er .Antonius Me ,1.1_i7sen, geboren te C1.1le:6borg OI, 
\..�6-1-96, Tech • .Ambtena·i.r A bij P.bN" wonend.e te Bever"l"Tijk, 

Cr,eutzbergla n 53b. Lid L.V.C. InforrrtatieJracrt ingezonden. 
�C 2. Theodon1s Vonk, geboren te Muiden op 20-8-1902, 

1Tech • .Ambtemnr .A, ""one 1.e te IJm1,iden-Oost, Stationsv-eg 53. 
Oud lid ,,.V.C. Lid I.V.B. Informat.ieka�rt ingezonden. 

)l.C 3. F. Belr1cer, di jkerstr"tl'tweg 286, Velsen-Noord. 
Lid .:..,.v.c. Functie: Technisch Ambtena<:u- A bti P1:r-.r. 

� 4. Simon Willem Kabel, geboren "f"i+geest 15 'flover1ber 
1�11, Inspecteur 2e klas PLN, Tionende BevP.r�i:�, Zeestra�t 

· D 407. Oud lid EVC. Gebruikte tRren informmit 1roT't geleüen
de uitdrulr1dn0: 11Hoe eerder de zc:1.1� in AH:a r za.J.rt, hoe 
beter ik het vind. 11 Informl"tiekfl.' rt in:-ez.ondr:>n. 
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NOTITIE V.t-i}i B IX. 

VOOR HB 

l !��...,�-- 7
"· /_,. 7'- ..L ' 

! - 15 FEB. 1�50 \

l Ac 171.1:r1

van betrouwbare zijde wordt medegedeeld, 

dat sinds korte tijd de E.V.C.-leden de meerder

heid verloren hebben in de fabriekskern van 

SIGNAAL, Hollandse Apparatenfabriek te Hengelo 

(0). Het is te Hengelo van algemene bekendheid 

in f�briekslcringen, dat in de meest kwetsbare 

a�delingen van deze Îabriek, zoals de afdeling 

Radarinstallatie en Vuurleidingen, arbeiders werk

zaam zijn, die als zware communisten oekend staan. 

Bovenstaand bericht is reeds eerder door

gegeven aan een jongeman, woonachtig in Den Haag, 

die zich aandiende onder naam 11 Willemsen''. 

•s-Gravenhage, 27 Januari 1950.

16 • 

0- ...

ÛJ-
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' ', 1 5. Jan Jacobus Davif van DoornP., gF,lo-rp11 te 3.otter�om 
op 1� dei 1895, machinist le kl'. s FT,N, -, onl"!:rde te "3everwij'\r, 
Acrwiala.-m 4. Informatielca1rt ingezonden. 

Vocrb.ef'n C.1-.r. ':)n ,,.V.C.-li'a, 01,a. ..... ,ï.'.:,-vo rzi-t 1 �r, 
af'd. B.I,.O • ..t-. op de PMT-Centrale V"üsr-n. 

Voor intussen pl<11.�ts ge bad he: ·hen.de bevor<''éningeri op de 
P.L.IL- Centrale te Velsen� verwijzen wij nf\.'.r ons scr1rijvP.n
d.d. 9 Janu.arm 1950, Yr. lh.

�
I.D.
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BIJLAGi, bij Rr. 43, d.d. 7 Fcbr11ari 1950 

In 11.:)e 'fla·rheid 11 vFtn 30 DPCP.DÜJP.r 1949, l!;ditie Nr. 2, 
verscheen de volg811de :public·,.tie: 

11 NIEUWJï.: 1 lTELS VOOR VBLS...,N"S.t1 
EL ,CT"flI CIT....;F�'SC.L 'l'TRALlJ 

Uit een scnrijven van Ged. DtatP.n VFn No('rd-holland 
aan de Provinciale Staten blijkt, dat de Velser blectrici
teits-centrale een onvoldo9nd stoomvermogen he8f't en dat 
de stijgin6 van de belastin;� der centrale de aanschaffing 
van kostbare nieuwe accomoc1atie noodzakelijk zal mnken. 

De Velser Centrale beschikt thans over 12 ketels, 

twee nieuwe ketels zijn reeds enigP. tijd gelP.dev besteld 

en zull8n in April 1951 gepl11 .. -,tst worden. 

Ged. Staten stellen thhnS voor over t� gaan tot be

stelling van nog twee ketels, waaraan kostPn tot een bedrag 

van negen millioen gnlden zijn verhonden. 

Gezien de lange levertijd der ketels - pas in 1955 

zullen �ij in bed.rijf kunnen komen - vragen Ged. Staten 

voorlopig een bedrag van f 6.000.000.- wa�rmede de bov�

kosten van ketelhuis, voedingstation, scha�elinstallaties 

en andere uitgaven bestreden moeten worden. 

De ketels op zich zelf zullen per st1k f 2.700.oco.

kosten. Volgens verwachtin0en van Ged. Staten zal de be

lastine van de Velser Centrale teeen 1954 zodanig 7.ijn 

gestegen dat zij volledig beslag zal heN,en geleed op het 

"veilige vermogen" der Centrale, reden waarom zijN de 

voorgestelde uitbreiding dringend a�,nbevelen. 11 

I.D.
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..N-o-ra voor CO 79540 

Van: D/VTI 

8 MRT 1950- 1 

j A �Ot C9 t tt s- ;; J 

Naar aanleiding van het door I.D. Eindhoven aan ons gemelde terzake 
de ontevreden.teid in het bedrijf merkte de Thilipsrelatie op, dat hij dit 
had vernomen van de chef van het kernbureau, die dagelijks met alle lagen 
van het personeel in contact koCTt. Niet alleen de E.V.C.-ers, doch vele 
andersdenkenden laten hun ontevrednnheid merken. Voornamelijk wordt dit 
wel veroorzaakt door de 5% loontoeslag die men te laag vindt. Men acht het 
mogelijk dat wanneer b.v. de EVC actie gaat ontketenen, zij de sympathie 
van het merendeel der arbeiders zal hebben. De enige rem, die volgens de 
relatie Philips bestaat is de angst die men koestert voor ontslag, 

Volgens de andere heren is de angst voor ontslag momenteel echter 
t8IJ1�lijk groot. De vakbonden zullen ongetwijfeld op de hoogte zijn met de 
geschetste situatie. 

�/VII, 17 Februari 1950 

7 
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VERTROUWELIJK 

Vclrbinding: No.12 
Doss.13/713 

20 l,ei 19:JO. 

Onderwerp: Ontslag p9rsoneel bij de :r�. V. WALDORP 
Datum ontvangst bericht: 1? Lei 19?0 

OP KAART 
ACDf'.11 �,. 
DAT:JJ...{,SI\ 
PAR: 

r; 4 MEI· 1950 :Betrouwbaarheid berichtgeve1·: betrouwbaar 
Waardering berichi;: betrouwbaar ACD/ J✓ff�Tevens berica� gezonden aan:--
kedewerkende instanties:---
undernomen aci;ie:---

• 

• 

Op .L li-1ei 1�,o werd door een 30-tal personen voor de 
ingang van de ins,:;rumenteniapriek van de 1:. V. 11 Walaorp 11 , 

geves,:;igct Leeghwaterstraat 119 te 's-Gravenhage, gedemon
s1;reerd, omdat de 11!. V. een aantal bij haar in aienst zijnde 
personen met ingang van 1 hlei 1950 had ontslagen. 

De demonstranten, die pamf'letten wilden verspreiden 
onder het personeel, gingen op vordering van de politie 
terstond uiteen. 

Een afschrift van deze pam.tletten wordt als bijlage I 
aan dit rapport gehecht. 

Van een persoon, die goed geinformeerd is, werd het 
volgende vernomen: 

De N.V. Waldorp voornoemd vervaardigt de ro genaamde 
"Mosquito 11 (hulpmotor voor rijwielen). 

In Februari 1950 werd door een I-.linisteriele beschik
king bepaald, dat voor hBt besturen van e en rijwiel, voor
zien van een hulpmotor (met uitzondering van de t

1Tuiosqui to 11) 
geen rijbewijs meer nodig was. Door deze maatregel werden 
vele bestellingen van "Mosquito's 11 bij de N.V. Waldorp ge
annuleerd. Dit noodzaakte de directie om 5, arbeiders te 
ontslaan. 

,,.,M.. � J Tot de om;slagenen behoorden:

b'_;-.� Albert DE HOUGH, gebo�en te 's-Gravenhage 13 April "' 1919, van beroep monteur, gehuwd met: 
Jannetje KRUL, geboren 2 Augustus 1927, wonende Lous

duinseweg 155 te 's-Gravenhage. en de bekende C.P.N.-leden: 
� 1 Johannes VA.1'1' BEKlIEL, geboren te 's-Gravenhage 1 Decem

ber 1902, van beroep chauf_:...eur, wonende \laalstraat 39 te 
1 s-Gravenhage.(Laatstgenoemde maakte in 1948 deel uit van 
het �'takingscomité van het H.T.M.-personeel) en 

"'- 1 RudoJ.f VAN VEEN, geboren te ·, s-G·ravenhage 15 December 
1929, van beroep monteur, wonende Jacob van der Doesstraat 
3� te 's-Gravenhage. (Van Veen is ook lid van het A.N.J.V. 
Op 20 Augustus 1947 nam hij deel aan het wereld jeugd con-
gres te Praag). 

Deze drie personen staan bij Waldorp als communist be
kend. �ij waren ook bij de demonstratie aanwezig. 

Gedurende de tijd, dat de conÏerentie van het Atlan
tisch Pact in Den Eaag plaats had, hebben bovengenoemde per
sonen meermalen in het bedrijf geprobeerd handtekeningen te 
verzamelen op een gesi;encild formulier. Dit is ech�er nim
mer gelukt. Een afschrift van dit formulier word),,als bij
lage II hierbij gevoegd. 

-2-
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In voornoemd bedrijf is het werk door de demonstratie 
verstoord geweest. (einde) 
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à f s c h r i f t 

OPROEP A.AM ALLE '.VERKERS VAN W A. L D O R P 

1 ME I 19:>0 

MakKers. 

Op deze dag, de dag waarop de arbeidersklasse van d e  
gehe.Le wereld demonstreert voor haar rechten, wordt bij i7aldorp een 
groot deel van Uw mede-arbeiders de toegang tot de fabriek geweigerd. 

Een zestigtal arbeiders wordt op straat gezet, werkloos!! 

Evenals u, gaven deze 60 arbeiders hun krachten aan hun werk, waar
van de directie van 1�ldorp proiiteerde, winst maakte en de zaak 
uitbreidde. 

En nu!!!!!! 

N u  zijn ze niet meer nodig, wegens de slapte, zegt de Directie. 

Dat is het echter niet, makkers!!!!!!!!! 

De Direc�ie wil met minder arbeiders meer producten afleveren d.w.z. 
voor U, harder werken. 

1faarom nog ploegenstelsel en overwerk als het zo slap is! ! ! ! 

'{laarom vandaag en 5 :Mei geen vrijaf, als het zo slap is!!!! 

Neen kameraden, het is winsthonger!!!!!!!!!!!!!!! 

Wanneer de Directie van Waldorp NU geen halt toegeroepen wordt zu.Lt 
GIJ zeer binnenkort aan de beurt zijn om ontslagen te worden. 

DENKT AAN DE UITSPRAAK VA.N POLS, DT.i: :tEI "ER HANGT NOG HEEL WAT BOVEN 
DE HOvFDEN VAN DE ARBEim:i:RS VAN WALDORP 11

Protesteert daarom direct nog bij de Directie van �aldorp en eist 
11 INTREKKING VAN DE ONTSLAGEN 11

KIEST EE1� DELEGATIE, OM BIJ DE DI�ECTIE KENBAAR TE MAKEl'T DAT 
VERDSR G·AAT. 
S T "EL T EE N DA .A D !!!!!!!!!!!!!!!!!!·!!! 

Het Actie Comité. 
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A f s c h r i f t 

Onderstaand protesi;schrijven is bestemd ter overhandiging 
aan de Ambassadeur der Verenigde Staten van Noord-Amerika. 
De initiatiefnemers van dit protest verzoeken een ieder van 
het personeel welke accoord kan gaan met dii; protest, zijn 
handtekening hieronder te plaatsen. 

Ondergetekende, allen wer lrnaam bij de Neder lanase Instrumen
tenfabriek Waldorp te 's-Gravenhage, pro i;esteren met klem 
tegen de aanwezigheid van Generaal Bradley en de overige 
Atlantic Pact generaals, welke thans in de Julianaxazerne 
te Den Haag, onderhandelen over de reeds ver doorgevoerde 
oorlogsplannen. 
Zij zien door deze onderhandelingen de Vrede in gevaar ko
men en spreken zich uit voor een duurzame Vrede met alie 
volkeren der 1ereld. 



• 
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I.D.DORDRECHT.

t/f 199/tJ.

, .
t. r. �-2 1 t .z -

1 . 

DIENs\eE�k1!
'°

Aan de Heer Hoofd t-ra1iC�l rf&I!/ \
Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 's-GRAVENHAGE. 

Naar aanleiding van een bericht in "De Waar
heid" van 23 Mei 1950, met opschrift: "LANGER WERKEN 
BIJ 'JOHAN DE WIT' TE DORDRECHT - UNIEKERN HET EENS 
MET DIRECTIE BUITEN ARBEIDERS OM", wordt het volgende 
medegedeeld. 

De arbeiders van de z.g. nachtploeg in de Metaal 
warenfabriek "Johan de Witt" te Dordrecht, hebben van
af 1945 tot 15 Mei 1950 per week 42½ uur gewerkt. Dit 
geschiedde in verband met het feit, dat de Directie 
van de fabriek .zich op het standpunt stelde, dat 
nachtarbeid extra vermoeiend was en de weerstand van 
de arbeiders door de oorlogsomstandigheden sterk ver
minderd. Met ingang van 15 Mei j.l. echter, gaan de 
arbeiders van de nachtploeg 45 uur per week werken. 
Dit was de directie met de fabriekskern overeengeko
men. Genoemde arbeiders krijgen echter 48 uur betaald, 
plus 10 3/4 uur, omdat het nachtarbeid betreft. Bo
vendien komt er nog het z.g. tariefloon bij. 

Op 16 Mei 1950 lagen er enkele pamfletten in de 
waslokalen van de fabriek en was er één vastgemaakt 
op een mededelingenbord. Het is niet bekend geworden, 
wie deze pamfletten heeft verspreid. Het pamflet, dat 
als bijlage, gemerkt I, hierbij gevoegd wordt,(in af
schrift), was vrij slecht gestencild. De arbeiders 
hebben op dit pa.rn:flet geen reactie getoond, terwijl 
geen protesten zijn gehoord. 

Een afschrift van het desbetreffende artikel in 
"De Waarheid" wordt eveneens hierbij gevoegd, gemerkt 
II • 

Dordrecht, 27 Mei 19 50. 



Aan het personeel van "Johan 

Waarde Makkers, 
Ondanks alle geruststellende verklaringen, zowel van werkgevers-zijd

als van die der Unie-organisaties, dat bij opvoering der productie de 
sociale positie van de arbeiders zich in gunstige zin zou wijzigen, is
het levenspeil der werkers steeds slechter geworden. 

Naast de afschaffing der subsidies op levensmiddelen en kolen,waarte 
gen de beruchte Joekes-gulden als slechts gedeeltelijke looncompensatie 
gesteld werd, heeft een steeds verder schrijdende prijsstijging de posi
tie der arbeiders meer en meer verslechterd. 

De devaluatie, wat de werkeloosheid als gevolg van grotere exportmo
gelijk4eden buiten de deur moest houden, heeft gewerkt als een boemerang 
en grote prijsstijging met zich mee &ebracht. 

Tegenover deze prijsstijging steftlde men 5 % loonsverhoging met de 
meest nadrukkelijke vermaning dat de productie moest stijgen.En hiermede
kwam de aap uit de mouw: grot.ere inspanning der arbeiders, wat middels
tariefwerk doorgevoerd moest worden. 

dat 

• die

Hoe is de toestand op uw bedrijf? 
Ook hier is bij toekenning van de 5 % loonsverhoging, de vermaning,
de prodûctie moest stijgen. 
De beproefde methode is daarbij, de tarieven te verlagen om daardoor 
grotere inspannin.g te verkrijgen. 
Ook bij "Johan de Witt" dus tariefsverslechtering, waarbij om geen

loonsverlaging te ontlopen, grotere inspanningen, ja bo�en-menselijke 
inspanni�gen geleverd moeten worden. 

Als klap op de vuurpijl, de Maandag ingegane werktijd-verlening van 
de nachtploeg. 

Ditzelfde poogde men in Ei.nfilloven bij Philips te doen, maar is door 
een overweldigende meerderheid van de arbeiders afgewezen, en als gevolg 
daarvan niet doorgevoerd. 

Hoe is het nu mogelijk dat in uw bedrijf dit doorgevoerd werd?
Ten eerste heeft de fabriekskern, door de Directie hiervan op de 

hoogte gesteld., zich met_ deze verslechteing accoord,é verklaard. 
Hiermede heeft deze kern, die een instantie is om de belangen der 

arbeiders ih het bedrijf te verdedigen, zijn vertrouwen in ernstige mate 
geschonden. Zonder de arbeiders hierover te informeren, zonder zich de 

moeite te getroosten, de w.erkers van "Johan de Witt" hun mening hierover
te vragen, heeft ze dictatoriaal deze verslechteringen geaccepteerd. 

Ook de Unie-bonden hebben zich, naar ons uit welingelichte bron is 
.ebleken, hiermede accoord verklaard. 

Kameraden; Dit moet U tot #nadenken stemmen.
De kern en de Unie-bonden hebben hiermee een inbreuk.gemaakt op de meest 
elementaire democratische begrippen op het gebied der vakvereninging. 
Laat dit niet zonder meer passeren. 
Protesteert met kracht . bij Uw vakorganisatietegen de werktijdverlening.
Maak het de fabriekskern duidelijk, dat Uw geen genoegen neemt met hun 
eigengereid optreden. 
Laat �en weten dat hij dient te verdwijnen als kern. 
Tenslotte, bespreek de maatregelen, die nodig zijn, om de werktijd ver
lenging ongedaan te maken. 

Het Afd. Bestuur 
"De Metaal", aangesloten bij de E.v.c.

Is U reeds lid van "De Metaal"? De eenigste strijdbare Organisatie 
van de metaalbewerkers. 

Zo niet, meld U dan als lid bij: Fortuin, Hoge Nieuwstraat 32 rd. 

l 

c•,e (. )_ .,> 
I 
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lI 
"DE WAARHEID" dd. 23 Mei 1950. 

LANGER WERKEN BIJ "JOHAN DE WIT" TE DORDRECHT. 

Uniekern het eens met directie buiten arbeiders om. 

Bij de metaalwarenfabriek "Johan de Wit" (een filiaal van de 
Philipsfabrieken) te Dordrecht wil men de werktijd voor nacht
ploegarbeiders verlengen. Deze werkten per week 42½ uur. Zij 
kregen 48 uur plus toeslag betaald. Nu heeft de directie mede
gedeeld, dat deze arbeiders in het vervolg 45 uur per week 
moeten maken voor hetzelfde loon. 
Dit besluit is genomen met goedkeuring van de kern, die geheel 
uit Uniebondsleden bestaat, en die deze goedkeuring gaven zonder 
de arbeiders in deze zaak te kennen. De EVC-Metaal heeft in het 
bedrijf een maifest verspreid, waarin de arbeiders worden opge
roepen met dit dictatoriaal optreden geen genoegen te nemen en 
zich tegen de werktijdverlenging gezamenlijk te verzetten • 



:lt--;'1o. 1798, Dienstgeheim. 

"S, _ ' -, Onderwe��: N.V.IJzergieterij
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VULCANlS�tèJUffh�. 
Aant. biJl. Twee. 
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S � :,, al" A(D t1k/tt / 
In aansl

�
iting op het g · 1a�tE

ste alinea van mijn schrijven d.d. 1 Jtmi 
1950, no. 91, (mea.nêtoverzicht) r.1oge ik U 
liierbij eE.n afschrift van het schrijven dä.
16 11l'.ei l 95f, no. 6196 l, VA/�-4 06 van de Eec1
secretaris van de bedrijfsunie voor de me
ta 'lnijverheid doen -�e,ekomen, na ;.r de in
houd wa rvan ik kortheidshalve met verwij
zing moge volstadn. 

In dit schrijven, gericht a?.n de J:ir ctie 
van éie n.v.vnleanua te Vaassen, wordén o.m.
e�n a.P-nta.l grieven van de arbeiden: GJ)ge
somci, ter,.· jl de hes:preking, bec oeld in de 
voc,rla,tste alinea van af'ngehaald 8Chrijve
tot op heden nog niet h�cft plaitn gevonde

Vermoedelijk is de inhoud van dit sehrij 
ven ter kennis van het Hoofabestu4r van de
E.V.C. gekomen, althans deze vakorganisati
heeît d .a. 31 m�i j .1. door Frederj_k JONGE

)(1 i>I:BR, geb. 11-5-l91J , wonende ·te .Apeldoorn
en bij Uw aienst bekend, aan ae arbeiders 
var1 genoemdE> fahi·iek pamfletten doen t.;.i tre
ken, WR�rvan U een exempla,,r, gemerkt als 
bijlage II, hierbij gelieve aan te troffen

'/v? Apeldoorn, 5 Juni 1950 • 
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Afschrift van een afschrif't. 

RAYON - APELDOORN. 

Rond\'1eg Zuid 32-2. 

Aan de Directie van de 
.v. Vulcanus 

te 
VAASSEN . 

Apeldoorn 16 Mei 50. 

t:'.ij ne Heren, 

In een vergadering die wij gisterenavond met de machinevor
mers uit Uw fabriek hadden, zijn ons mededelingen gedaan, die ons er 
toe nopen nogmaals de kwestie van de invoering der wetenschappeliJke 
tarieven bij U aanhangig te maken. 

ten: 
De klachten en opmerkingen die ons werden medegedeeld omvat� 

a. De organisatie van het werk klopt nog steeds niet.
De vormers moeten zelf zand halen of' verwerken, ruimte
en kasten slouwen •

b. Het grootstë deel van de mach.vormers ongeveer 8ü% werkt ni
op een wetenschappelijk tarief, daar de tariefmaker, hr. Beu
mer, ziek is. Pë1.S een klein deel van de tarieven is omgewerk
tot wetenschappelijk tarief, n. 1. 10%.

c. Zaterdag 13 Mei ¼as het zand van een dusdanige samenstelling
<lat er practisch niet mee ge¼erkt kon worden.
?✓.ede daardoor ..-,as er Maandag daarop bijna een volledige wa
gen wrak.

d. De laatste w<:ken blijki, het zaad dikwijls overgezeefd te
ten �orden, daar het zo niet te gebruiken is.

e. Voor de uren die door de vormers aan dit handlangerswerk
den besteed, wordt hun slechts 15% tariet'dervingstoeslag ge
geven, ter1.iij l over een half' uur per dag in het geheel geen
toeslag gegeven �ordt.

f. Aan degenen die nog niet volgens een nieuw tarief kunnen we�·
ken v. ordt een verschillend tariefpe!'centage gegeven.

g. Voor- vvrari:gieten "ordt het volle tariefbedrag per stuk afge�Jt
trokken, terwijl er geen enkele mach. vormer is, die kan ga
r·anderen dat zijn kasten voor 100% goed zullen zijn. De af
trek wordt als een grote onbillijkheid gevoeld, daar door de
betrokkenK.lQ. arbeiders toch het bedongen werk aan de kast is
verricht en hij dus voor niets heeft staan ¼erken.

h. De kosten voor laswerk, wat aan gietwerk met gebreken \,ordt
ver·richt, worden bij de betrokken mach.vormers in rekening
gebracht.

Al deze klachten en grieven doen bij ons twijt'el rijzen, t.a.v. de 
mededelingen door U tijdens o.a. ons laatste onde1·houJ gedaan, dat 
de wer�voorbe1eiding en de organisatie van het bedrijf wel zodanig 
ware,_, dat de invoering van het \vetenscha_ pelijk tarief verantwoord 
was. 

Uit al d eze mededelingen en uit de stemming die er in boven
bedoelde vereadering heerste, is ons wel zeer d11idelijk gebleken dat 
er nog steeds geen ver·trouwen is in de wijze waarop het wetensachap
pelijk tarief v,ordt toegepast. 

Ook is er geen ver·1:,rouwen in de toezegging die gedaan worder. 
m.a.w. er is geen vertrom,en in de leiding van het bedrijf.

fiien wil het hetenschappelijk tarief wel en men Wil er ook 
wel mede werken, doch men vindt dat het gehele systeem op losse 
schroeven komt te staan, doordat de hierboven genoemde klachten zier. 
steeds herhalen. 

Hierdoor 
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BEDRIJFSUNIE VOOR DE METAALNIJVERHEID. 
RAYON : APELDOORN. 

Vervolg aan: de Dir. van de 
N.V.Vulcanu VAASSEN.

d.d. 16 Mei 1950.
1\J'o. P/VA/7-406"

Hierdoor ontstaat moedeloosheid onder het personeel, wat fnuiken 
is voor het bedrijf. 

Bovendien begint zich steeds sterker een vermindering van inkome 
af te tekenen. Er zijn arbeiders die sinds 1 Januari 1950, tientallen 
guldens minder aan inkomen hebben ontvangen in vergelijking met een o 
vereenkomende periode in 1949 • 

.'lij voorzien dan ook voor de naaste toekomst, als de toeslagrege 
ling zal zijn afgelopen, ernstige moeilijkheden. 

''lij zien geen kans deze moeilijkheden te voorkomen, daar zij een 
gevolg zullen zijn van de achteruitgang in verdienste voor vele arbei 
ders, welke achteruitgang zijn oorzaak vindt in het niet klaar zijn 
van de arbeidsvoorbereiding en het niet kloppen van de organisatie v 
het bedrijf. 

vlij willen U dan ook in ernstige overweging geven, de nodige maa 
regelen te treffen die tot gevolg zullen hebben, dat in de eerste 
plaats de werkvoorbereiding klaar is, wat o.a. inhoud dat zo mogelijk 
alle tarieven waaraan gewerkt xu�x moet worden volgens wetenschappe
lijke vormen zullen zijn vastgesteld en dat in de tweede plaats de or 
ganisatie van het bedrijf dusdanig is, dat door de mach.vormers geen 
handlangers arbeid behoeft te worden verricht. 

Verder zouden wij U in overweging willen geven voor het wrakgie
ten niet het volle tarief'bedrag per wrak gegoten_kast af te trekken, 
terwijl ook, t.a.v. het in rekening brengen van de laskosten een tege 
moetkomende houding dient te worden aangenomen. 

Ook zal moeten worden nagegaan of het aantal kasten dat nu volgK 
gens een aantal tarieven in een dagtaak geëist en ook gemaakt wordt, 
ook na enkele jaren nog door deze arbeiders gemaakt zal kunnen worden 
Hieraan wordt door vele mach.vormers ernstig getwijfeld. Men is van 
mening dat men het maken van het thans geëiste aantal geen jaren vol

'houdt. 
Mocht Uw Directie het gewenst achten nogmaals over de hierboven 

genoemde punten met ons te spreken, dan zijn wij bereid nogeens de 
reis naar Vaassen te aanvaarden en zien dan Uw uitnodiging voor een 
bespreking gaarne tegemoet. 

In verband met de over enkele weken te ver�,achten moeilijkheden 
lijkt het ons gewenst, dat ook de Metaalbond van de gang van zaken op 
de hoogte is, reden waarom wij de Heer Kanter een afschrift van deze 
brief zullen zenden. 

Namens 

Inmiddels verblijven wij, 
Hoogachtend, 

de samem�erkende organisaties, 
Secrea:t'ris 

( G.Eif:f'. ) • 
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De Metaal 
( E.V.C.). 

BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

AAN DE ARBElOEF?S VAl\J VULCANUS 

De invoering van het nieuwe tariefsysteem in de·machinevormcrij stuit 
nog steeds op verzet bij de betrokken arbeiders, En terecht! 

��idelijk is bewezen, dat de beloften door de Unie bestuurders, nt1dat 
zij door het eensgezind optreden der arbeiders tot een nieuwe bespre
king met de Directie waren gedwongen, geen enkel· pos� tiof 1·esul ta1:1t 
voo:c de arbeiders hebben afgeworpen. Integendeel. Datgene, waarvoor· 
wij ree.ds wo.o.rschuwden, nl. dat mèn zou pogen de arbeiders ·be verde.:..

len, is duidelijk tot uiting gekomen. 

Dat is het geval? Een gedeelte der arbeiders, die niet geklokt worden 
o:ntvangen hun uurloon plus 27½.c/o tarief, terwij 1 zij, die op de nieuwe 
tarieven \7erken, wekelijks = f 5,-- minde1· in hun loonzakje vinden. 
Een bewuste poging de:r directie, om door verdeeldheid t� :t:rtichten, ,de 
strijdrtil der arbeiders te verlammen en daardoor des te gemakkelijker 
ha

1
ar bedoelin

t
gen, �ie niet anders zij"n dan iê:KiQfY��ê.!�2.�i�E.i!!g�g_y2_2_!:.

�-!��, door e voe.r.en. 

Op de laatstgehouden vergadering van machinevormers cmdèr leicling van 
de Uniebestuurders1 werd de ontevredenheid der arbeiders over deze 
gang van zak0n niel, onder stoelen of banken gestoken! Do0r een der 

•arbeiders uerd er op gewezen, dat wanneer. de arbeiders eens�ezind het 
:1\verk zouden neerleggen en de directie wilden dwingen, de ouae tarieven 
te handhaven-, dit·door de Uniebestuurders als een wilde staking zou 
worden bestempeld� Deze kameraad toonde hierdoor aan, dat de Uniebe
stuurders reeds. bij voorbaat een eensge3inde actie der arbeiders zul
len veroordeleno 

Kennelijk in 't nauw gedrevel}., wisten de heren bestuurders niets an..., ·
ders te .doen, dan de arbeiders te adviseren rustig af te wachten, dan 
zou de zaak in handen worden ge.geven van de Vakraad! 

Maar de_Vakraad_werkt niet_bij__Vv.lcanus_en_heefi 
van de .slechte _tarieven_geen_geldel iike_nadeGÎf !� 

De oachi.ne vormers en alle ·overige arbeidexs van de Vulcanus �2_�g 
hterme�_g_��g_gen2._�en nemen! Zij. moete.1'1. vertrouwen hebben iJ:?- eigen 
Ifraclît_, zoals ze reeds in meerdere gevallen hebben getoond om door 
korte krachtige acties succesvolle resultaten af te driingen. 

EZH EENSGEZIHDE EN STRIJDBARE HOUDING VAH DE ARBEIDERS KAN IEDERL VEF� 
SI..ECETËRÏ-1W'rmuG DRINGEN. ZIJ-KUNNEN HIERBIJ REI):ENEN OP DE SOLTifAih
T"EIT-VAN-DE-Ai'fflETiîERSBÜITZN-DI;'-VULClWS-EN-D'.t-STtUITv:A:N-ö!iTZ'lrDRGANI-
:SATIE. 

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

HET HOOFDBESTUUR. 



V�BTR0U\'IBLIJK 
1 , .. JUNl 1950·

Verbinding: J:To.12 

Doss.13/716 

12 Juni 19,f�• f i'J 

Onderwerp: Onts.Lag pe.L·soneel bij "Rudolf' BLIK 11

Datum on�vangs� bericht:--

.Betrom.baarheid bericLJ. .,5ever: betJ:•ouwbaar 

.7aardering bericht: betrouwbaar 

Tevens bericht gesondea aan:--

HedewerKe11de instanties:---

0ndernomen actie:---

• 

• 

Naar aanleidin6 van een berJ.cnt in "De li'aarheid" van 
1 Juni 195C luidende als volb�: 

111:assa-ontslag bij "Rudo.Lf Blik 11 Den !faag 31 '"'ei. 
Hedenmorgen heot·i; de dil'ectie van de metaalwarenfabrJ.ek 
11 Rudo.L:i:" :Blik" aan de .laldorpstraat aan vij .L tig a1·bei ders 
van het 3'.:>l, man tellt::lnde personeel onuslag aa.:.1.gezegd. Dit 
is de der·de keer in korte tijd, dat 11 Rudol1 Bli.1>- 11 personeel 
ontslaat met het motie!. "slapte in he11 bedrijf 11 , werd dezer
zijds een onderzoe"c inbeste.Ld, waaruit het volgende is ge
bleken: 

In verband me-c een alue.Jlene inz1nkin6 op handelsgebied 
en mede in verba.:i.d met een hoge mate van concurren•tie door 
Dui11sland, zag dudolf Blik zich genoodzaaÄt ZiJn bedrijI te 
reo.r·ga11ise1·en en pe1·soneel ·1,e ontslaan. de der" l.l..pri.L l�::>0 
werden plm. 100 man personeel on�s.Lagen. �hans loopt er noó

een on "slagaanvrage voor 7ö arbeiders. 7anneer deze aan
vrage zal zijn �oegestaan, zal heL personeel ziJn terugge
bracht to� 264 man. 

1.rn.kele personee.LsJ.eden Z.Ljn aanges1-0Gen bij de u.V.C. 
Deze u.v.0.-ei·s hebue.i nuar aanleidint:, van he1, bovenstaande 
getrach·� voor het per·soneel vru, . .:1udoli Blik een vergader1n6

te ba.Leggen, welke wegel:'�s gebrek aan belangs ,;eJ.linè> niet 
doorgin6• 

De bedrij .1.S.k-::rn bi J Rt1dolI Blik bliJ.t>. u geheel van de 
noodzakelijlilleüt der· in bedoeld bedrij:t' genomen maa·Gregelen 

-11over�ui�d 110 ZiJn. (einue) 



Betreft: Efa-Produka. 

VERTROUWELIJK. 

n,, I �� 
j\ / 21 Juni 1950.

Bijlage: 1 circulaire. 6"Vlfl 
l

• 

frl,Ml -· -
1 

·2 4 JlN 19.50.

X1 ACDJ tf/J0
�

Naar aanleiding van een bij de ·E.F.A.-Produka Bedrijven, Omval 
3-12 te Amsterdam uitgebroken conflict, kan het volgende, te Uwer
oriëntatie, worden medegedeeld : 11 

Zoals bekend verkeert dit bedrijf in s taat van faillissement en 
de curatoren zijn momenteel met de liquidatie bezig. Op Zater
dag, 17 JUni 1950 ·werd aan 212 man van het aldaar werkzame per
soneel met ingang van 24 Juni a. s . ontslag aangezegd. Op Maandag, 
19 Juni 1950 werd door de personeelchef, namens curatoren, aan 
deze ontslagen arbeiders aangezegd, dat zij ook deze week niet 
meer behoefden te werken, daar zij nog verlof te goed hadden; 
het loon zou normaal uitbetaald worden. 
Ongeveer 70 arbeiders waren het met deze gang van zaken niet 
eens en bleven in de fabriek. Ook in de nacht van Maandag op 
Dinsdag, 19/20 Juni 1950 verlieten zij het bedrijf niet, om te 
voorkomen, dat hun de toegang tot de fabriek zou worden gewei
gerd. Curatoren hebben zich hiertegen niet verzet; vermoedelijk 
werd de vo..:::,_�waarde gesteld, dat de orde in de fabriek niet zou 
worden verstoord. 

Op Dinsdag, 20 Juni 1950 werd in de omgeving van de fabriek,door 
vrouwen, een circulaire op de openbare weg onder het publiek 
verspreid ( vermoedelijk zijn deze circulaires ook in de omge
ving huis aan hui s bezorgd), waarin de aandacht op dit conflict 
werd gevestigd. Voorts werden de Amsterdamse arbeiders opgeroe
pen tot bijwoning van een diezelfde avond te houden protestmee
ting, welke nabij het bedrijf aan de Omval zou worden gehouden. 

Te ongeveer 20 uur ( het aanvangsuur, hetwelk in de circulaire 
werd genoemd) bevonden zich naar schatting circa 300 personen 
vóór het bedrijf op de openbare weg, de Omval te Amsterdam. 
Nog steeds waren een aantal arbeiders in de fabriek, die door 
familieleden van voedsel werden voorzien. Daar voor het houden 
van deze meeting geen vergunning was verleend werd op dat moment 
door de politie tot ontruiming van de Omval overgegaan. De be
langstellenden werden vrij ordelijk, via een smal bruggetje, tot 
op de Weesperzi jde teruggedreven. Op de Weesperzi jd-e werd ge
colporteerd met het dagblad " De Waarheid II en het blad "Vrede''. 

Een losbarstende donderbui verspreidde de belangstellenden her
en derwaarts . Ongeveer 100 personen zochten een schuilplaats on
g�r een viaduct nabij het Amstelstation te Amsterdam, waar door 
een der colporteurs met het dagblad u De Waarheid " een kortet<;>�s praak werd gehouden. Hij sprak van u Wij van de E v c n ,
hiJ wekte op tot solidariteit en steun.

• • • ' 

Nà de regenbui was de belangstelling aanmerkelijk verminderd;
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waar bovendien de toegang tot de Omval verboden was, hebben 
daarna een klein aantal mannen en vrouwen post gevat tegenover 
de fabriek aan de overzijde van de Amstel, dus op de .Amsteldijk 
te .Amsterdam. Er werden spreekkoren gevormd ( Arbeiders van de 
:EFA-Produka, wij staan achter U) en enige liederen gezongen,w.o. 
d® Internationale. 

Ongeveer 50% van de belangstellenden bestond uit vrouwen; circa 
25% werd gevormd door jeugdige personen, kennelijk uit A.N.J.V.
en O.P.S.J.-kringen, terwijl de rest mannen waren • .EnigEJJ.daarvan 
gaven aan de demonstraties leiding; één van deze mannen, een 
flinke, jonge kerel, oud ongeveer 30 jaar, gekleed in een licht 
beige jasje, was in het bezit van een hond ( Duitse herder I en 

- werd genoemd " Dolf met z'n ruige wolf "· Hij-,is vermoedelijk-
genaamd Adrianus Zijderveld, geboren te Amsterdam, 21.12.'18,

�. K · van beroep autobewaker, wonende Swammerdamstraat 66-III te Am
sterdam. Nadere gegevens zijn omtrent deze Zijderveld te Amsterdam 
niet bekend . 

Slechts éénmaal werd vanuit de fabriek door de daar aanwezigen 
op de spreekkoren gereageerd met de roep " Wij houden vol 11; te 
ongeveer 22 uur kwam aan deze demonstratie een einde. Tijdens de 
gehele avond werden lijsten ter tekening aangeboden tegen het 
gebruik van de atoombom ( congres Stockholm); voorts werd met 
steunlijsten gecollecteerd. 

Bij het origineel van dit schrijven zal een circulaire, als hier
voren besproken, worden gevoegd. 

Later in de avond werd door de curatoren besloten aan de "bezet
ting" van de fabriek een einde te maken. Een bespreking daartoe 
van. de heren Mr. D. GILTAY VETH (advokaat) en VAN BREEMEN (be
drijfschef) met de politie, leidde tot het nemen van de nodige 
maatregelen i.v.m. eventuele verstoring der openbare orde. 

Om ongeveer kwart voor twaalf begaf zich de heer GILTAY VETH o.a. 
in de fabriek en hield een conferentie met de in de fabfriek aan
wezige arbeiders. Om 1 uur was deze bespreking klaar. De arbeide 
verlieten de fabriek en het terrein, zonder dat van politiezijde 
behoefde te worden ingegrepen. 

======== 
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Aan de Amsterdamse arbeiders 

Arbeiders van E fa- Pro d uk a weigeren het bedrijf te verlaten 

Kameraden, 
De arbeiders van de Efa-Produka voeren thans reeds enige weken een 

harde strijd tegen de sluiting van ·het bedrijf en tegen het gevolg daarvan, 

het ontslag van het gehele, uit 400 man bestaande personeel. 

ZiJ hebben zich in demonstraties naar het Gewestelijk Arbeidsbureau, Bur

gemeester en Wethouders en het Ministerie van Economische Zaken en dat 
van Sociale Zaken begeven en daar geëist, dat het bedrijf niet gesloten wordt 

en dat geen ontslag gegeven zal worden. 

Doch ondanks alles heeft toch de overheid de ontslagvergunning verleend. 

De Era-arbeiders echter nemen hiermede onder geen enkele voorwaarde 

genoegen. 

ALS SCHERP PROTEST TEGEN HET ONTSLAG HEBBEN ZIJ MAAN� 
DAGMORGEN BESLOTEN HET BEDRIJF NIET TE VERLATEN. 

Dit ontslag is absoluut niet nodig. De regering en andere overheidsinstánties 

neme,1 geen enkele maatregel tegen de s�uiting van dit bedrijf en de daaruit 

voortvloeiende werkloosheid. 

Het Efa-personeel is overgegaan tot dit protest, omdat zij niet meer, zoals 

voor de oorlog het slachtoffer van kapitalistisch wanbeleid wenst te worden 

en als stempelaar verder te moeten leven. 

WIJ ROEPEN DE AMSTERDAMSE WERKERS OP, MET ALLE HUN TEN 
DU!:NSTE STAANDE MIDDELEN DE STRIJD VAN DE EFA-P�ODUKA
AR8EIDERS TE ONDERSTEUNEN. 

Wat heden bij de Efa gebeurt, zal morgen in andere bedrijven plaats vinden. 

Stuurt protesten naar de regering en het Gemeentebestuur van Amsterdam. 

Eist werktijdverkorting, zolang nog één metaalbewerker op straat staat . 

St-um·t delegaties naar de Uniebestuurders met deze eis. 
Organiseert daarvoor acties in het bedrijf. 

De Efa-arbeiders ei:i de Amsterdamse werkers één in de strijd tegen werk

ioosheid en armoede. 
Wij roepen de Amsterdamse arbeiders op om HEDENAVOND een 

protestmeeting bij het . Efa-Produka �edrijl 
aan de OMVAL, bij de WEESPERZIJDE, bij te wonen. 

DEZE MEETING BEGINT OM 8 UUR! KOMT ALLEN! 

DE WERKCOMMISSIE 
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Arbeidsconflict waarin E.V.C. stookte ·-------•:-.--�

Ik heb de eer U het 

J. 30 Juni 1950.
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volgende te berichten: 
In deze gemeente aan de le van Leyden Gaelstraat 1 is 

gevestigd de machinefabriek van C. de �e�ff. De 1eeff heeft 
ongeveer 80 arbeiders in dienst. Deze arbeiders werken echter 
niet in zijn bedrijf, doch worden door hem geronseld en 
voor een zoet winstje aan de B.P.M. uitgeleend • .A_an de door 
hem geronselde arbeiders betaalde hij een hoger loon uit dan 
door het College van Rijksbemiddel8ars is toegestaan. De 
laatste tijd betaalde hij aan elke bij hem in dienst zijnde 
arbeider f 57. 00 per- 1,,;eek. De Neeff betaalde dan de verschul
digde lo1 nbelasting. 

In verband met deze te hoge lo ,nuitbetaling is De Neeff 
reeds twee maal met de economische recherche in aanraklng 
ge-weest en op 21 Juni stond 'lij voor de tweede maal terecht 
voor de economische rechter. Hij voelde de grond blijkbaar 
wat warm onder de v6Sten worden en zijn arbeiders vonden op

Vrijdag 23 Juni een belangrijk bedrag minder in hun loonzakje 
dan zij gewend waren te ontvangen. 

Oijder leiding van de uit drie personen bestaande kern, 
waarin twee E.V.C.ers en een N.V.V.er zitting hebben, verga
derden op Vrijdag 23 Juni 45 personeelsleden in de zaal 
"Onder Ons" aan de Hoogstraat in deze gemeente. 

Van E.V.C. zijde had men deze bijeenkomst blijkb�ar reeds 
verwacht, getuige het feit d2t een onbekend gebleven E.V.C.er 

bestuurder aanwezig was. Volgens nersonen die deze verg�dering 
bezochten is deze E.V.C. bestuurder behoorlijk van leer ge
trokken en adviseerde hij de personeelsleden om h�t werk 
neer te leggen. Een de�ersoneelsleden zeide daarop, dat het 
wel eens zou voorkomen dat de B.P.r. de stakers nimmer meer 
op het terrein zou toelaten. Bedoelde bestuurder antwoordde 
daarop, dat men alvorens te staken het terrein op moest gaan 
en dit niet eerder verlaten alvorens de gestelde eisen inge
willigd waren. 



Bij de Ptemming, die daarop volgde, waren 36 personen 
vóór een staking en 9 tegen. Er werd �en stakingsleiding ge

vormd. Deze liet een pamf+et drukken om op het B.P.1 .. te 
verspreiden (Een exero:pl· ar daarvan gaat hierbij) Bedoeld 
pamflet is verspreid en de arbeiders van de overige ronselbe-

. 
. 

dri" ven op het B. P .l\1. terrein werden gepolst of zij wellicht 
geneigd waren om een sympathiestr-king te beginnen. De animo 
voor ee_n 'ergelijke staking was nihil. 

Op Zaterdag 24 Juni te 12.00 uur kwamen ij6 personeels 
l,eden van De Neeff in vergadering bijeen. De ste ming ,.as 
niet mter zo strijdlustig als de vorige dag en met 33 tegen 
17 stemmen werd besloten om niet te staken. 

Op l\'la�naag 26 Juni zijn alle personeelsleden normaPl aan 

het werk gegaan. e 
11De \laarheid" van Zaterdag 24 Juni wijdde op de va°rpagina 

een stuk aan de kwestie De Jlîeeff. In "De Waarheid" van Jlila::mdag 
26 Juni komt het bericht voor dat De Neeff onder drv.k van de 
arbeiders een eerste coneessie gedaan heeft. Een en ander 
moet geheel voor rekening van de redactie van het blad worden 
gesteld. 

De l-ieeff heeft zich tot de directeur van het Arbeidsbureau 
te Vl'='ardingen ge\'1end met het verzoek om aan zijn personeel 
reisuren uit te betalen, Dit werd ge�eigerd en hem werd gead

viseerd om eerst zijn bedrijf tot een normaal bedrijf te 
ma�en. 

VolgE;;ns welingelichte bron heeft De Heef'f' thans een zo-
danig contract met de B.P.�. gesloten, dat hij als een • 
normaal aannemer en niet als ronselaar kan worden beschomvd. 

einde.-
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PERSONEEL VAN "DE NEEF" IN STRIJD TEGEN LOONSVERLAÇHNG ! ! ! 

Aan ALLE arbeiders, werkzaam
op het B.P.M.-object. -

Gisteravond (Vrijdag) we·�., door "De N9ief" f 4.-- tot f 8.-- per week 

11!i1, ·'Ier loon uitbetaald. Gisteravond hebb.en wij onmidde'llijk il: ver gade ring 

b· s 1 oten om een ultimatum te stellen 1 dat,,heàenmiddag om, 12 uur afloopt, 

,',j_ j kunnen geen cent missen en komen ze]fs aan ons loon te kort. Ook de 

v2c�1nti0toeslag is NIET definitiqf toog�zegd._ Daarom .luidt onze eis: 

• 1. HANDHAVEN VAN ONS OUDE LOON!

• 

, 

2. ONMIDDELLIJK TOEKENNEN VAN; DE 2% VACANTIETOEq-1,A.G_!

Wij, arbeiders v-an "De Neef", zien in deze loonsverlaging tevens een

ornntige bedreiging V!iJo·r alle arbeide:-s op de B,P.M, 

Wij roepen ALIE B.P.M.-arbeiders op, om ons moreel en z0n0dig finan-
1. 

cieel te ste�n
-
en. STUREN JULLIE .J!Q -?E'fDS _I'ROI'ESTMOI'IE'S

1 
NAA

l 
ONZE STA�

ç� �rr:sLEIDING ! ! · · · 
......... ".,..,. _____ 1 ' 

- ' 
'1 1'Bl.EN PETITIONNEMENTEN TEGEN DE LOONSVERLAGING BIJ 1 'DE NEJ!lF" ! ! ! ���� ���� �� =� - ������������

AJm:.:;rnERS OP DE B •. P.M.' 

\ 
:' 

.. 
1 

• j

JULLIE SOLIDARITEIT VERSTERKT ONZE STRIJD!! �----- ------------ - -- ,-- - --------

ONZE OVERWINNING ZAL OOK DE DREIGENDE LOONS----- ----------- --- --- -- --------- ------
VERLAGING VOOR JULLIE AFSLAAN!! 
--------- ---- ------ ---------

De &tckingsleiding, 
1 J.Kooy. 

. 
'

( 
1 

' 'N: W,Giesselbach. 
. . / C·. Starmans. 

� 1 B .Eykmans. 
'c.Wielders. ,..,,, 

� J, v. De 1ft • ,?: -W V

� T. de Gast. 

----;·•� 

' 

,,-
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Verbinding 6 heeft de eer U het volgende te bericht1n: 
In "De Vlaarheid 11 van Dinsdag,18 Juli 1950,komt op pagina 3 

een bericht voor met als hoofd''Loonsverlaging bij Mechanica 
te Delft ,N.V. V. bestuurder: Directie heeft gelijk'J 

Dit bericht is volgens de directie van de Machinefabriek 
Mechanica te Delft afkomstig van de bij die firma werkzaam 
zijnde: 

Albertus Johannes van VELZEN, 
geboren te Delft,l Augustus 1918,fabriekarbeider,wonende 
Nassau.plein 66 te Delft. 

Van een conflict in die fabriek is volgenê de directie geen 
sprake. Door omstandigheden is de vervaardiging van beton
molems in die fabriek enigszins gestagneerd. Het personeel 
dat aan de betonmolens werkte kreeg een prestatie-toeslag 
van 25%. In afwachting van een nieuwe qrder heeft de directie 
dat personeel toen in-productief werk laten verrichten en 
kondigde aan die arbeiders aan,dat bij dat inproductieve 
werk slechs 15 % prestatietoeslag zou worden gegeven. De 
meeste arbeiders namen hiermede genoegen temeer daar de N.V.V 
bestuurder te Delft had gezegd dat een en ander volkomen 
rechtmatig was. Bovendien zou alles slechts van korten duur 
zijn. Volgens de directie was echter van Velzen niet genegen 
met deze regeling accoord te gaan en zette het overige perso
neel tot actie aan. Op Woensdag,19 Juli 1950,hield de direc
tie met de personeelskern een vergadering doch het einde 
hiervan was dat de directie niet van haar eens ingenomen 
standpunt afweek. Volgens de directie is verder van een con
flict geen sprake,de stemming onder de,'""ar.beider is overigens 
goed en een eventuele staking wo�dt niet gevreesd. 

In de Waarheid van Donderdag,20 Juli 1950,verscheen weer 
een artike met als hoofd;" Arbeiders"Mecanica" protesteren 
tegen houding N.V.V.bestuurder". Volgens de directie is ook 
dit artikel afkomstig van A.J.van Velzen voornoemd. 

Omtrent genoemde van Velzen werden reeds meerdere berichten 
aan Uw dienst toegezonden. 

Aan de Heer Hoofd van de 

Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Verbinding 6. 

te 
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INLICHTINGENDI�NST BEVERWIJK 
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ACD/f/��! .i
Onderwerp: Stakingsdreiging K.N.H.s. 

te Velsen-Noord. op 10-8-50. 
pc 

ê,J) 

• 

./ 
In aansluiting op onze melding Nr. 362, d.d. 16-8-50, 

betreffende een dreigende staking op de Hoogovens te 
Velsen op Donderdag 10 Augustus 1950, kan, i.v.m. deze 
rel, waaruit de communisten munt hebben trachten te slaan, 
worden medegedeeld datds_grE.V.C. "Metaal" over het gere
zen bedrijfsconflict waarbij met staking was gedreigd, 
een "Hoogoven-Bullet in 11, Nr. 12, onder de Hoogove"l
arbe iders werd vers{eid op Maandag 21 Augustus 1950 . 

Dit was het eerste "Hoogoven-Bulletin" dat verscheen 
sinds 6-2-50, waarover door ons werd bericht in onze 
melding Nr. 330, d.d. 21-7-50, met uitzondering van het 
het Extra Hoogoven-Bulletin dat op 14-2-50 verscheen. 

Het hoofdartikel op de voorpagina was geheel gewijd 
aan vorenbedoeld conflict. 

Een exemplaar van het 4 pagina's groot orgaan is 
in ons bezit. 

Op 21 Augustus 1950 werd gelijktijdig onder de 
bevolking van Beverwijk verspreid een gedrukt pamflet 
van het Verbondsbestuur der E.v.c., handelend over

1112.000 werkers hebben in de loop van een week hun arbeid 
gestaakt • " 

Van bedoeld pamflet wordt een exemplaar bij deze 
melding gevoegd. 

I.D.
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naar te Oosterbeek (gem. Renkum) geruchten de ronde doen,dat op 11 Sep,
tember 19;'0 de biJ U1jbu1s' Conatructiewerkplaatsen, gevestigd corne
lia Koningstraat te Oosterbeek, in dienst z13nde arbeiders het werk zul 
len neerleggen, is een ond$rzoek ingesteld en is het navolgende geblek 
De oorzaak van de te ve�fachten staking is gelegen in het teit dat A.G. 
NiJhu1s1 won. Sehelmseweg 11 te Coaterbeok (eig,maar van IiijhuÎs• Con
structiewerkplaatsen) niet genegen 1s aan zijn personeel de vaoantietoe 
sl.ag van 2i uit te betalen. Op 16 AU&• 19;0 is te Oosterboek een besp 
kin& gehouden tussen A.G.N1Jhu1s ,too1'lloemd en de heren Maters van de 
driJfswüe, vaarb1J bet metendeel van bedoel4 personeel is aangesloten, 
Buitert van de Vakraad en Frederlks van het Arnhem•s Accountantsbureau.
Aan d" band van accountuntsrapporten .e:ou Nijkm.1s "angetoond hebben,dat 
de t1nanc1Ale toestand van zijn bedrijf de uitbetaling van de vaeantie
toeslag niet toelaat. Ben compromis-voorstel van de heet' DU:'-tert om 
een toeslag van 1� direct uit te betalen en later nog eens 1,: werd 
door Nijhu1s vorworpon on tenslotte wel'd overeengekomen daze fu:restie 
drie mnanden to laten rusten. Als gevolg van een bekendmaking van R1J• 
lmia aan zijn personeel, dat varsch1llendo urbe1ders zouden worden ont
slagen en dat van andere zijde de .Bedrijfsunie beschuldigd werd Mn 
113n te trekken aet de werkgever, 1s op verzoek van de .&?drij.tsunie 
eind Augustus 19SO een vergadering gehouden met het personeel van N1J
hu1s• Constru.ct1ewerkplaatsen, wearna N1Jlmis is liledegedeeld, dat,wan
neer de vace.ntietoeslag van 2" uite!'l1Jk op Jatel"dag1 9 Septenber/�0 
�au ziJn per�oneel niet was u1tbet�i�, op Maandftg, 11 September 19SO
liet v;erk n1et zal worden hervut. U1jllUl.s zau dati.rop geantwoord hebben, 
dat een ieder die op Kaandag, 11 September 1950, het werk neerlegt,� 
wol"clen ontslagen" li1Jhu1s verklaa:rde Gr niet aan te denken zijn stand
punt te herzien en dat hij zich houdt aan de op 16 Augustus 1950 ge
meakto afspraak. In il1jhu1s' Coustl'Uct1ewerk.plaatsen werken ongeveer 
� arbeiders, waarvan de meesten .ziJn gehuwd. 3; zijn aangesloten bi� 
de iedrijtaunie e.n de overigen z1Jn ongeorganiseerd. De stermoS ng on
der het ,ersoneel is niet onNst1g en de vel"\vaehting is 1 dat een ge
deelte van het personeel op 11 September 19;0 het wei-k niet zal neer" 
leggen. Het kantoorpersoneel is niet bij dit conn1ct betrokken. De 
bf'llkcnd.m!lktng van ii1jhu1s aan zijn persone�J., dat verschillende arbei
ders zouden worden ontslagen1 houdt verband met de t1nanc11le toestand 
van het bedr1Jf en net steeds minder ontvangen van orders.-----------
B inde • 
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Geblek�n is, dato� Vrijdag, 8 September 19;0, te Arnh�m een be
spreking heeft plaats gehad tussen A.G. �1jhu1s, e1gonaar van 
N1jhuis 1 Constructiewerkplaatsen, gevestigd Corbolis Koningstraat 
te Oosterb ek, diens accountant en vertegenwoordigers van de 
K.A.B., C.N.V. en A.N.M.B., waarbij de heer Bu1tort, Voorzitter 
van de 11Vakraad0 als bemiodelaar optrad. Tijdens deze bespreking 
is een accountantsrapport betreffende de f1nanc1ele positie van 
N1jhu1s' Constructiowerkplastsen overgelegd. Op grond van dit 
rapport is toen door de vertegenwoord1�ers van genoemde Bonden 
besloten om op Zaterdag, 9 September 19;0, een vergadering te be
leggen met hrt personeel van N1jhu1s' Construc�i�werkplaatsen en 
op deze vergadering cle financiele positie van genoemd bedrijf te 
bespreken en daarna aan de personeelsleden over te laten of de 
voorgenomen staking op Maandag, 11 September 19;0, doorgang zou 
vinden. De vergadering �et het personeel van N1Jhuis' Constructie
werkplaats�n heeft op Zaterdagniiddag, 9 September 1950, te Ooster
beek in het gebouw 0Thabor" plaats gehad. Van de ongeveer 4o perse" 
neelsleden van dat berlrijf waren 28 personen aam�ez1g, waart,an 3 
ongeorganiseerden. Voorts waren aanwezig vertegenwoordigers van de 
K.A.B., C.N. V. en A.N.i,.B., alsmede de 2e Voorzitter van de A.N a M. 
B. Do vergaèering stond onder leiding van de Hee!." li1aters, voorzit
ter van de Afdeling ArnhP.m van de A.N.M.13. Op a, :�e vergadering 1s
het personeel van N1jhu1s' Constructiewerkplaatsnn 1nge-licht over
de 1'1nanc1êle toestand van h�t berlrijf onder overlegg!_ng van vo
rengenoemd accountantsrapport. Door de vertegenwoordigers van ge
noemde vakbonden werd er op gewezen, dat de f1nanc1ele pos1t1e
van het bedrijf inderdaad slecht 1s en dat een staking tot gevolg
zou hebben, dat het bedrijf geliquideerd zou worden, hetgeen neer
zou komen op opheffing van het bedrijf, tengevolge waarvan het
personeel zonder werk zou ko�en. VordPr werd nedegedeeld t dat de
orderpositie van het be•1r1jf eohterzorlanig 1s, dat over enige
tijd een aanmerkelijke verbetering in de financi�le positie vnn
het bedrijf verwacht wordt. Voorgesteld word het ing�diende olti
matum, hourtende om uiterlijk 9 September 19;0 de 2� vacantie-toe
slag aan het person�el uit te betalen, in te trel=k�n en Maandag,
11 September 1950 normaal aan het werk te blijven, alsmede om deze
kwestie over drie maanden opnieuw met Nijhuis te bespreken. Uit
de over dit voorstel gehouden schriftelijke stem:1ing bleek, dat
van de 25 stemgerechtigde personeelsleden 15 voor aanneming van
het voorstel badden gestemd, 9 tegen en 1 s tP.m blanco. Na d ze
uitslag verklaarde_n ne tegensternriers zich bij het besluit van de
meerderheid 1n de vergadering neer te leggen. Bij het onderzoek
is verder gebleken, dat het gehele personeel van Nijbuis• Con
structiewerkplaatsen zich bij aeze b�s11ss1ng heeft neergelegd en
dat zij op Maandag, 11 September 19;0 normaal aan hot werk zullen
gaan. De voorgeno�en staking bij genoemd bedrijf heeft öus geen
doorgang gevonden.�--�--�--�-�--�---�----�-��-�---�--------�---�---
E 1 n de . 
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14 �..optembér 1950. 

Butrott: DREI{ mm COt.."FI ICT BI,T W!L'rPN' 

Het collfl1ot dat hèt varend personeel van 'ilton op 

h&t QGenblik beeft met do direotio van 1lton, geniet do beleng

stelllr.g :ven het i,estuur yan de E.V. c. net betreft hier de kwestie, 

dat do kapitein en 4 stuurlieden oen loonsverh0€1i:1B hebben aeillld 

• van r 10,- par week _ _plus unifor.aiklof<ling, ter\1iJl de overieo opva-

• 

ronaon niets ontvangen.

V/.1 DP: UJ);, als voorzitter V8Jl de. .• v.o., ie llierop 

naar de d1roctic sesaen• Dit leverde echter geen rostû.taat op. 

l1aerna is bot varend :tiGrsoneel in een ver8áàering b-1j6angoko en 

in na Huis te totta'rdam. �ijna 50 .man voraohéen op deze vorgadering. 

ór verê8,dering werden de volgende pwiten vasteesteld; 

1" 

1) ...... 

3" 

4. 

Het inhalen van overweJ�k binnon 4 weken; 

en loonsverhogi�gveu? uur; 

Het �tis verstrekken vnn werkkledine en 

Atsohattfü1g van de 55-urige werkweek. 

Na deze vorgederil!B is er uadororo een on<le:t·houd ge

weest li:Bt de directie ven Uton. Het resultaat was wederom nihil. 

Daze kwest1o is tertslotto in hand�n eegove-n vs.n het hoofdbestuur 

ven de • v.c.

VJ:!:i D.:ll. Ll :IJ �eed ook nog oen uitlat:f,r� aallgE:andé een 

ontooet1ns met de öomm1eagrls van Politie te Jch1eèlam� VAM vmr.

Deze ontn:oette b.1,1 1n d� 'tram. VJJ-î VE n vroeg hem. boe hot gins met 

de partij. VIN Dw1 U ' T gat een ont.\djkolld o.nt;woorll" waarop vr·-r Vt� 
.

r 

zeide-; "liu !tet dozo havenotalclng .moet het de 11.1onaon toch wel blijken, 



det het gei,enst 1s zich in juJ.lie sele er n n te sluiten., 
"1 , DER LA N verzocht d v r dering strikte ·eh 1.mhouáin over

dez ontmoeting. ij z eo1 er een vri d dan en
ijand van de o • • •

·r1Js even voor i • 

Verzonèien s n HB , 

...... ......_ .. __ _ 

� B II on B XI. 
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R.APPOffr VAN KB 

Voor '"5-w{ Il,$
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14 Septemu.e;i!,1-:1:,';:ffl't:rr----i

� No. 2043/II 
t. y-3 

Betreft: DREIGEND CONFLICT BIJ ,iILTON

1 :2 1 SEP. 1950· .; 

ACD/ f d3.:;.; 
' 

Het conflict dat het varend personeel van lilton op 

het ogenblik heeft met de directie van dilton, geniet de belang

stelling van het bestuur van de �.v.c. Het betreft hier de kwestie, 

dat de kapitein en 4 stuurlieden een loonsverhoging hebben gehad 

van f 10,- per week plus uniformklelding, terwijl de overige opva

renden niets ontvangen. 

V.AN DER LAAN, als voorzitter van de ...... v.o., is hierop 

naar de directie gegaan. Dit leverde echter geen resultaat op. 

Daarna is het varend personeel in een vergadering bijeengekomen 

in Ons Huis te �otterdam. Bijna 50 man verscheen op deze vergadering. 

ner vergadering werden de volgende punten vastgesteld; 

1. Het inhalen van overwerk binnen 4 weken;

2. �en loonsverhoging van 7 uur;

3. Eet gratis verstrekken van werkkleding en

4. Afschaffing van de 55-urige werkweek.

Na deze vergadering is er wederom een onderhoud ge

weest met de directie van .iilton. liet resultaat was wederom nihil. 

Deze kwestie is tenslotte in handen gegeven van het hoofdbestuur 

van dei..v.c. 

VAN DER LAhN deed ook nog een uitlating aangaande een 

ontmoeting met de Commissaris van Politie te öChiedam, VAN VEEN. 

Deze ontmoette hij in de tram. VAN VE�N vroeg hem hoe het ging met 

de part ij. VAN DER LAAN gaf een ontwijkend antwoord, waarop VAl\f 'V:Efil\J 

zeide;"Nu met deze havenstaking moet het de mensen toch wel blijken, 



• 

2. 

dat het gewenst is zich in jullie gelederen aan te sluiten, 

VAl� DER LAAN verzocht de vergadering strikte geheimhouding over 

deze ontmoeting. Hij zag in V/ili VEEN eerder een vriend dan een 

vijand van de c.P.N. 

Vrijgegeven voor actie. 

Verzonden aan HBVD, HB, B III en B Il • 
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No: 441.- VERTROUWELIJK.- 27 September 1950,-

Onderwerp:"�. Y... Q. -propaganda-act ie 
onder personeel der �-Y..·
Philipsbedri,iven".-

-�3 OCT.�'

ACD/ 
Bijlagen drie. 

Hierbijgaand heb ik de eer O te doen toeko
men, een exemplaar foto-copie van een - in de voormiddag 
van Woensdag, 20 dezer - aan de ingangen van het fabrieks
complex der N.V.Philipsfabrieken te 's-Hertogenbosch, onder 
het zich naar de fabriek begevende personeel - verspreid 
manifest. (bijlage I).-

In het nummer van "De Waarheid 11 van Vrijdag, 22 de
zer, verscheen daaromtrent een bericht, hetwelk U mede hier 
bijgaand gelieve aan te treffen. (bijlage !!).-

Alhoewel uitgaande van de veronderstelling, dat 
deze aangelegenheid inmiddels door de I.D.te 's-Bosch, te 
Uwer kennis is gebracht, moge ik U - wellicht ten overvloe
de - toch nog berichten, dat ik te dezer zake van bevoegde 
zijde te Eindhoven, het volgende vernam: 

"De betrokken ontslagen arbeider, genaamd: 
Leonardus R.LEFELD, geb.te 's-Bosch, 20.XI.1915, 

wonende aldaar, is-op 5.4.1948 bij de N.V.te 's-Bosch in 
dienstgetreden als wikkelaar. In het begin van 1949 werd 
hij overgeplaatst naar één der magazijnen, waar hij echter 
slechts korte tijd is werkzaam geweest, in verband met het 
feit, dat mejuffrouw Heerbeek, eveneens werkzaam in bedoeld 
magazijn, zich tegenover haar superi/euren erover beklaagde 
dat zij werd lastig gevallen met door LEFELD gepleegde hand 
tastelijkheden. Laatstgenoemde werd hierover onderhouden. 
en - om hem nog een kans te geven - werd hij daarop toen 
weder naar de wikkelafdeling teruggeplaatst. 

Gedurende de laatste tijd heeft LEFELD zich tegen
over mede-arbeiders meermalen erover uitgelaten, dat hij 
zich bij de N.V.wilde laten ontslaan, om in aanmerking te 
kunnen komen voor het ontvangen van overbruggingsgeld. 

· Bovendien werd door LEFELD slordig werk geleverd,
hetgeerr hem enige malen onder het oog is gebracht, met de 
mededeling, dat hierin verbetering diende te komen. Toen na 
deze herhaalde waarschuwingen, daarin geen verandering viel 
te bespeuren, is LEFELD op 13 September j.l.uit zijn werk 
bij de N.V.ontslagen. 

De in bijgaand manifest mede-genoemde g.VERWEY, is 
onmiddellijk na_de verspreiding daarvan bij zijn superieu
ren komen verklaren, dat zijn naam, geheel buiten zijn mede 
weten en zeer tot zijn ongenoegen, daarin is vermeld� 

Tevens 



- 2.-

Tevens gelieve U hierbijgaand aan te treffen als 
bijlage III, een exemplaar van een op 11 dezer, aan de "Ar
beiders van Hilversûm" gericht manifest, hetwelk ook 
personeel der N.V.te Hilversum werd uitgereikt. il.-

W.-
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Wantoestanden ,1 
hij Philips 

Een arbeider werd gesla,gen • .' 

EINDHOVEN, 21 September. - De 
wantoestanden bij Philips, waarover alle, 
daar werkzame arbeiders kunnen mee
spreken, nemen in het kader van de 
oorlogsvoorbereiding steeds sche11pere 
vormen aan. 
De Phlllps-directie ruikt nog grotere 
winsten en jaagt het arbeidstempo op 
tal van manieren meer en meer op. 

lHet is dan ook niet verwonderuljk, dat 
vele hart- en zenuwpatiënten hiervan 
het gevolg Zijn. 
Enige weken geleden werd een der 

1 bazen zelfä handtastelijk tegen een der 
arbeiders. Een andere arbeider. die 
reeds eerder over de wantoes-t811lden bij 
Philips Zijn mond opendeed, nam het 
voor zijn makker op. 

Onder béschuld!ging van sabotage 
is deze arbeider nu ontslagen. 

Door de EVC is aan het bedrijf een 
manifest verspreid, waarin de werke-
1lljke gang van zaken wordt uiteen ge
l zet en lie Philips-arbeiders worden op
geroepim zich eensgezind tegen dit 

1 besluit van de directie te verzetten en 
1•het ontslag van deze strijdbare makker 
�gedaan le maken. (Arcor) 

'1 DE WAARHEID"

van Vrijdag, 22 September 1950.-
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KAM E -�A D E N, 

1�1 i l.\1er 5 u 111. 

In het najaar van 1946 kondigde de toenmalige minis
ter-president, Beel, de onvoorwaardelijke loonstop af. 
Door de leiders van het N.V.V. werd toen gedreigd, dat indiep de prij
zen niet binnen en�ele maand�n met 10 of 15 % over de gehele linie 
w-êrden verlaagd, het N.V. V. -B·estuur · de arbeiders zou oproepen tot een
consequente strijd voor loonsverhoging. - . , 
Wat kwam er van deze dreiging terecht? NIETS!
De �rijzen gingen niet omlaag en övST strijd voor loonsver4oging werd
niet meer gesproken.
Na de drastische verlaging der subsidies op de levensmiddelen werd het
leven met plm. /. 2. 50 pe·r week duu.rdex. De Unie-bonden namen _genoegen
met de gulden fooi van Joekes en juichten over een klinkende overwin
ning. Ad Vermeulen rekende ons zelfs voor, dat we ·ervan overhielden! .•
Na het in waarde verminderen van de gulden in 1949 werd net leven weer
met meer dan 10 % duu�der. De Unie-bondsleiders namen genoegen met de

• toeste.rnming van de regering
> 

dat d-e lonen met 5 ·% "mochten;, worden
· verhoogd.

De leiders van de Unie-bonden putten zich uit in verklaringen, dat er
regelmatig overleg is met de regering inzake de spanning tusBen lonen
en prijzen.

MAAR HET GEBREK IN DE GEZINNEN NE�MT IEDERE DAG SCHERPERE VORMEN AAN. 
Dit heeft er t.oe geleid dat in de af gelopen weke·n grote groepen arbei
ders in Rotterdam en Amsterdam naar het wapen van de staking hebben 
gegr,epen, tot grote schrik en ontsteltenis in het hele kamp der reactie. 
�lle� kwam in het geweer. De +eid,ei:'& derUnie-bondèn, burgemeesters, 
Voskuil en Koos Vorrink, ja, ook Drees, zij allén kwamen tot een on·ge-
kende activiteit ........ tegen de arbeiders. 
De werkgevers en de leiders der Unie-bonden in de ho9fdstad vormden 
een Actie-Comité ......•. tegen de arbeiders. • 
Alles tevergeefs. De prachtige eenheid der stakèrs, E.V.C.-ers, N.V.V. 
-ers, leden van de K.A.B. en C.N.V:., werd niet gebroken.
En wat in maande!l van •t overleg" niet kon, dat lrnn nu wel :

DE LONEN KUNNEN MET 5 % WORDEN VERHOOGD! 
Dit ie het directe resultaat van de omvangrijke stakingen! 

• O�nieuw gaat Gchter een zware golf van �rijsstijgingen over ons land.
Maar de regering zegt; Een prijsstop kunnen wij niet afkondigen.

Kameraden
> 

er wordt een onverantwoordelijke róofbouw gepleegd op ons 
levenspeil. 
Waarom en waardoor? 
Dé economische toestan·d ·ïs niet te scheiden van de politieke. 
Op bevel van de mac,hthebbers van Amerika, waaraan ons land door Drees 
c .. s. is ondergeschikt gemaakt, voert ook onze regering een p0li tiek 
v$.n scherp·e oorlogsvoorbereiding, waaraan meer dan óle helft van de ]3e-
groting wordt opgeofferd. 
H�t is echter onmogelijk om met het voeren van 2 misdadige en vruchte
loze 11Politie - Acties" in Indonesi�, inschakeling in het Atlantische 
Pact van Amerika, waaraan milliarden zijn en- worden weggesmeten, tege
lijk het levenspeil en de volkswelvaart te verhogen of te behouden. 
H i e r  1 i g t h e t  ker npu n t!· 
De in�ornationale politieke toestand wordt voortdurend door do oorlogs
drijvers verscherpt. Men zet alles op de kaart van een nieuwe oorlog. 
De oorlog in Korea, een nieuwe misrekening der Amerikaanse imperialis
ten, brengt.de wereldvrede in ernstig gevaar. 



• 

Evenals Hitler en Goebbels dit deden, ·worden door de oorlogs
drijvers en hun handlangers hysterische scheldkanonnades tegen een be
langrijk deel der arbeidersklasse ontketend, �et het doel hun ware ge
daante te verbergen en de eenheid van de arbeiders te voorkomen en te 
breken. Immers, een verdeelde arbeidersklasse maakt het hen mogelijk 
hun roofpolitiek voort te zetten en een nieuwe verschritkelijke mensen
slachting over de wereid te brengen. 
Men poogt ons wijs te maken dat de communisten de schuld van alle misè
re zijn. 

.. 

Laat U daardoor niet van de wijs brengen. 
ALL E ARBEIDERS, GELOVIGE EN NIET-GELOVIGE, SOCIAAL-DEMOCRATEN EN PARTIJ
LOZEN STAAN, WAT HEN NU OOK NOG MOGE SCHEIDEN, VOOR EEN GEMEENSCHAPPE
LIJKE ZAAK. 
Het gaat om de fundamentele en gemeenschappelijke belangen, die beslis
send zijn voor het wel en wee van alle werkers, hun vrouwen en kinderen.

Kameraden! Sluit de gelederen op de plaats waar gij Uw dagelijks brood 
verdient! 
Organiseert eensgezinde en massale strijd voor 

1. DE ONMIDDELLIJKE UITBETALING DER 5 '% LOONSVERHOGING VOOR ·•
ALLEN, ZOWEL MANNEN ALS VROUWEN EN JEUGDIGEN. 
VOOR DE J EUGDIGEN DAARBIJ DE EIS DAT HUN UURLOON ME'l' TEN
MINSTE 4 CENT WORDT VERHOOGD. 

2. DIRECTE Al�KONDIGING VAN EEN ABSOLUTE PRIJSSTOP.

M':1-kkers ! 
. 
��l t de yu.is� te�on .de rovers, van on.s levensgeluk -in --één. mach-

tige str1Jdbare eenheid! 
Keert U tegen het waanzinnige �rijven naar een nieuwe wereldoorlog! 

Verzet U tegen de noodlo�tige bewapeningsjacht der Atoombom-maniakken! 

KOMT LUISTEREN NAAR WAT DE EENHEID& VAKCENTRALE U HEEFT TE ZEGGEN . 
... H-1•-••-0-••-•••••-••-••-••--••-••-••-•-••·""-••-- •••-••�••-••-••-•• ·-•• .... ••-ol-,•-••-••-••-"·-"·-••-••-••-••�••-••-••-••-••-••""••A••-••-"-••-••?"••-••-,.�••-.. -,,_,S,••-, • 
"j ; 

� BE Z O EK T  D E 1 
i i 

î O/:JfN/3.✓4Pt� \/ElJGADL-1)//\IG j • 
i W O E N S D A G 3 S E P T E M B E R in HOTEL SANTBERG-EN, / 
� f; 
Ï waar de voorzitter van de E.V. C. 8 E /� [ 1\/ [) i t en vice-voorzitter van het WVV , -------------- f 

j zal spreken. B LOK Z IJ .L i. 
� Aanvang 8 'uur. 

�•� 
Entree 25 cent .

. 
/

i ! 

GELEGENHEID TOT DÈBÁT. 
0

EN VRAGEN STELLEN. 
- ......

. 
_ .. _ .. _.,_.

---==-===========================�===== 

De Plaatselijke Centrale 
der E.V.C, 
Hilversum. 

's Gravelandseweg 12.
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No. 2102/II 

1 Q; OCT. fü50 

1 ACC f s-66J 

Nit!fqJ_�c 
ACD/ • 

DAT: Il " 

PAR: /"' 

Betr.: .u.r..STUURSV1:1!.tG.ADERING V.Al'. D"" E. V. C. -1:ZTAAL T.ll. JC iI:C.DAl". 

Lerichtgever: betrouwbaar. 

Besloten is om bij .Il.TON F�LT.iIN"OORD te Schiedam 

een actie te beginnen voor de 5,!l voor jeugdige arbeiders. 

Deze actie wordt geleid door de Rotterdamse afdeling van De 

?fetaal en staet one.er leiding van NOOT".u:R. In .Schiedam is hier

voor de aangewezen .man: SCHE1'1AU. 

Ook bij HOEKS .t. achine Fabrieken zal een actie 

worden begonnen. In dit bedrijf zijn klachten over de lonen. 

Men zal er toe overgaan een �.V.C.-kern te vormen. 

In de kort geleden gehouden bestuursvergadering is 

voorts uitvoerig gesproken over het schrijven van het hoofd

bestuur der �.v.o. aangaande de loon- en prijsoolitiek. In dit 

schrijven wordt er or> aangedrongen een zo snel mogelijke een

heid tot stand te brengen, opdat bij het proclameren van 

stakingen eenheid van handelen bestaat, 

Naar het congres van "De iu.etaal� 6 arbeiders 

van ïILTO!; F:C::IJJJ:-.OORD. Hieronder zijn twee ·leden van het l'J, ""',V, 

.Aan het einde van het congres zullen de namen van deze twee 

mensen bekend gemaakt worden. 

Verzonden aan: HBVD, HB, B III en Bv.
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MTNISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

'a-oraveil.h�ge, 30 November 1950 

No. : B95669 . 

Betr.: Actje E.V.0.-Letaal 

V AV 3 

., 

Hiermed_e moge 1k U berichten, -dat mededeling werd ont
vangen, dat door de E.v.o.-Metaal zou zi.jn besloten om bij 
Wilton Feijenoord te Sohiedam een actie te beginnen voor de 
5% verhoging voor jeugdige arbeiders. De aotie zou woxden 
geleid door de afdeling Rotte.rdam van de E.v.o.�etaal en 
onder leid:îng staan van de bekende Hendrikus J�oobus Nooter, 
(20-11-1920} wonende te Rotterdam. rn sohiedam zou voor ae
actie zijn aangewezen de bekende Hubertus schenau (14-11.-
1924), wonende Heen�lietstraat 26 te Uwent. 

Voorts zou ook bij Hoeks Maohinetabrieken te sohiedam 
een aotie worden begonnen. Men zou overgaan tot het vormen 
van een E.v.o.-kern 1n dat bedrijf. 

Ik moge U verzoeken mij te Willen doen beri.ohten of 
U omtrent het vorenstaande reeds iets ia geble�en, terwijl 
ik gaarne in kennis zal worden gesteld met eventuele bij
zonderheden betraf�enda de gevoerde aatjes. 

HEr Hoom VAN DE DIENST • 
. îNaman.s deze, 

W: G. Crcrbbendam 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
S C H I ED A IA. 
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No. 2102/II 

Ectr. : üb"STIJUR5Vl:11GA'DE.11IlfG Vl\f.J DE 

a-eriohtgever:- bet1.-ouwbae.r •

'Basloton is om bij WUTON Fiil!Jm OORD to Scliiedam 

oen actie t� beginnen voor de 5� voor jeugdige arbeiders.

Deze actie wordt; Beleid door d-e Rotterda.w.so i;tdeling van De ·· 

J"etaal en àtaat •onder lei:àing van l!OOT!fil" I-n Schiedam is 11.rer• 

voor de JlOngewezen mr.an: Scrt.IEN"AU" 

Ook biJ liOEKS :Machine Fabrieken zal e�n actie 

nordcn begonnen. In dit bedriJr zijn kl.schten over de lonen. 

l.!e:t;1 zal. e:r. toe overr,aWJ. een l,i;. v.c.-lcorn te voi,.inen. 

In da kort geleden gehouden bostuursvergedori.ug is 

voorts 1titvoerie gesproken over het schrijven van het hoofd-

bestuur der 'E.v.a. a®E;aa11de de J.oon- en prijspolitiek. rn dit 

scltrijven worcl.t er o:p �f!.neadro:ngen· een zo snel mo{Selfjke een

heid tot; .stand te brengen, opdat"bij -het proclnm.erau van

stakingen eenheid van b.nndelen bestaat. 
.. 

' lîaar het congres vau 11.De �etaaJ." gann 6 erbeidei·s 

van �UtTON FEIJ'l™OORD. Uieronder zijn ti.�ee leden V8ll het N. v. V. 

Aan het Eiincle, van' .het congres zUlleu ö.e. namen van deze t,1ee 

mensen bekend gomaákt worden. 

__ ...,________ _... 

-Verzonden aan� HBVD, HB, B Ill en 13 V.
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Y,:.!JRTROU'dEL IJK 

26 ûctober 19'.:>0 • 

Onderwerp: Arbeidscon�.licu bij de machineiabriek BIL�ER��T-------� 
Datum ontvangst bericht:---
Betrouwbaarheid berichtgever: bevrouwbaar 
1Taardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericul, gezonden aan:--
Ledewerkende instantie:---

l 
Iaedegedeeld wordt da"t momeniee.1 een arbeidsconf.Liclï 

J bestaa-c bij de .. achine:i.abriek ,•,. EILLERT, gevestigd aan het. 
Calanap.Lein 4 i;e 1 s-Gravenhage. In de�e rabriek ziJn onge-

J veer 70 arbeiders werkzaam. 
Eaar aanleiding van de laatsi; ·coeges liane .Loonsverhogin 

van :>7<> we1·d door de direci;ie van genoemde :tabriek aa11 de ar-, 
beiders medegedeeld, dat ouk zij deze:>� loonsverho�ing zou 
ui vbe·ta.Len. 

In verband echt.er mel, het l'.eii;, ctat koi•i; geleden door l 
een .1ooncon1..ro.1eur van e1e hijksbemiddelaar in hel, bectrijI 
een onderzoek is ingesteld naar cte ui•cbei;aalde ..Lonen, waar
bij hij vasl.iste.lue, dav de lonen die gedurende de laatste 
acnt maanden waren ui c.betaa.ld, ongeveer 270 te hoog ware1., 
werd door de directie teveus medegectee.Ld, dat dit in minde
ring zou worden gebrachu van de ,,; lo·onsvernogin5 • .tle.; ge
vo..Lg hiervan was, dat de direc l,ie bezoeK .ttret:ig va.u. drie be
stuu:rders va,1 de A.lgemene JITederlandse füetaa.Lbewerkersbond 't

's-Gravenhage (Iif.V.Y.), waarbiJ de ?laarnemend secret.aris, 
genaamà: 

_.-, \ Rienk BA.ARDA, gebore11 ce • s-Gravenhage 2:> Juni .L9..L 7, 
wohende Joan J.�aetsuyc.Kersi;raa-c :,3 tie 's-u-ravenhage. 

BAA.RDA ple1 ne bij cte direciiie om de -,.;., loonsve.,:hogin/$ 
uit �e beta.len over het vo.Lie liov dusver uiübetaa�de loon. 

Door de directie werd medegedeeid, dat ziJ wet dit 
voors-cel accoord zou gaan, a.is h1ervoo1· 1.,oesterm:ning zou 
worden verleend door de Rijksbemiddelaar. LJ8 ,. .. ijKsbemictde...

laai· heei' ïi ecnr.er tot dusve1� zijn toestemming 1uerover out.-
houden. 

Bij het ondernoud tussen �enoemde bes'tuurders en de 
directie trad BAARD.!\ enigszins gro1 op, waaraoor een on
pre 1., cige sreer ontstond. 

3nige dagen ge.Leden zijn de arbeiders in vergade·rinE, 
bijeen gewees1;, waarbij door BAARDA werd toegeze 6d, ctai; het 
bes'tiuur van de A.N.Ll.B. ·a.1 he� mogelijke zou doen om de 5% 
loonsverhoging over het vol.ie to't dusver uitbetaal.de �oon 
ui�gekeerd te krijgen. 

Hie:cna ontving de dire c'tie van genoerud.e BURDA een 
scnriJven, waarin werd medegedeeld, dat verwacat. wordt dat 
v66r 2H October 19,0 de 5� lounsverhoging over net to-c dus
ver uit.beuaalde J.oon aaH de arbeiders wordi; u11ïbe1,aa.Ld en 
wel me c -cerug,•;erkende kracht tot J. :::lepi;embe:r 1950. 

Daar de Rijksbemidde.laar hiervoor ecnter geen totisr;em
ming hee1·-c verleend, is de direc"Gie nie � van p.la:ci om aan 
laatsi;genoemde verwacni;ing te voldoen. 

-'.l:Ot-
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Tot nu toe is niet gesproken over een staking, terwijl 
hoegenaamd niets te bemerken is van onrusli onder de arbei
ders van genoemd bedrijr. 

Door de directie word� echlier rekening gehouden rueli de 
mogeJ.ijkheid, da i; door het h.i. onredeJ.ijk op·creden van ge
noemde bestuurders, inzonderheid BAUWA, onrusli, om nog nie 1, 

i;e spreken van s"Gaking, iH de naIW wordt gewerkt. 
Door de directie zal alsnog gelirachli worden om door 

bespreking met genoemde bestuurders een oplossing van het 
conflict te bewerksliel�igen. 

Van enige ac"Gie van de zijde van de E.V.C. in dit con
�flict werd nog niets bemerkt. (einde)



"VERTROUWELIJK" ,tv 

In antwoord op Uw schrijven,d.d.30.10.1950,No.95635 

"Vertrouwelijk", betreffende Actie 'bij Edy te Dieren,wordt 
het volgende bericht. 

Tot de bedrijfsuitrusting van de N.V.EmailJeerfa
brieken 11de IJsel 11 (Edy) te Dieren behoorden tot voor de 
oorlog 1 tunnel-en 6 moffelovens.Na de bevrijding van ons 
land werd de fabriek uitgebr��d en de directie meende de 
productie te moeten opvoeren door een tweede tunneloven 
te laten bouwen en in bedrijf te stellen.De plannen,die 
daarop betrekking hadden,werden doorgezet,waartoe nieuw 
personeel in dienst werd genomen.Door onvoorziene omstan
digheden kon na verloop van korte tijd de productie verho
ging geen doorgang vinden.De oude tw1neloven,waaraan drin
gend reparaties moesten worden verricht,moest noodgedwon
gen worden gedoofd.Van de zijde der directie werd getracht 
om de rep�raties zo spoedig mogelijk uitgevoerd te krij
gen,hetgeen,omreden de Chamotteindustrie te Geldermalsen 
niet op korte termijn de benodigde ovenstenen kon leveren, 
niet gelukte.Thans is de situatie zo,dat,afgezien van on
voorziene omstandigheden,de oude tu.nneloven in het voor
jaar van 1951 weer in bedrijf zal worden gesteld. 

Na het uitvallen van de oude tu.nneloven meende de 
directie,uit een oogpunt van bedrijfseconomie,dat het niet 
verantwoord was om gedurende 8-a 9 maanden het overtollig 
geworden personeel in dienst te hou.den,waarop men besloot 
het gehele mannelijke fabriekspersoneel te selecteren.Het 
gevolg hiervan was,da� 23 werknemers,die niet of niet ge
heel voor hun taak waren berekend en niet diegenen die toe
vallig aan bedoelde oven werkten,met toesteL'.lIIling van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau te Arnhem werden ontslagen.Op 
verzoek van de "kern" werd.en enkele minder goede arbeiders 
op sociale gronden aangehouden en daarvoor anderen ontsla
gen die er minder bezwaarlijk aan toe waren.Bij de ontsla
gen personeelsleden waren personen waarvan het de directie 
bekend was,dat zij lid van de C.P.N. en van cle E.V.C.-me-

/zonder dat dit de taal warenjNaar aanleiding van het ontslag werd door de
ontslag.reden was. E.V.C. een actie ontwikkeld,waarbij met een werkstaking

werd gedreigd.�en aantal E.V.C.ers verzocht de directie 
om een onderhoud,hetgeen werd geweigerd.De directie ver

wees hen naar de z.g.fabriekskern,die van de stand van za
ken op de hoogte was gebracht en uaarmede geheel accoord 
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RAPPORT VAN KB 

VOOR: HB. 

No. 212e/II 

Betr.: ACTIE TE SCHIEDAM. 

10 November 1950 
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Bij de N.V. Excelsior te Schiedam wordt een actie voorbe

reid door de EVC voor betere arbeidsvoorwaarden. Deze actie 

zal aanvangen met de indiening van een klacht bij de direc

tie, door zekere van VEEN. Betreffende van VEEN is niet 

aangesloten bij de EVC of CPN, zodat de EVC-Metaal er groot 

belang bij heeft, deze actie door te zetten. 

Verzonden aan: HBVD, HB en BV 



ging. Naclien werden bij het uitgaan der fabriek a.oor de E.v.

c.-metaal pamfletten verspreid,waarbij men op de arbeiders 

een beroep deed om een z.g.solidariteitsstaking te ontkete

nen.Vorenstaande had voor haar niet het gewenste resultaat, 

aangezien het overgrote d�el van het personeel niets met 

de E.V.C.te maken wilde hebben. 

Momenteel is de situatie zo,dat van de zijde der in 

dienst zijnde arbeiders geen reacties zijn te verwachten. 

Met vrij grote zekerheid mag worden aangenomen,dat in de na

bije toekomst geen gevaar voor het uitbreken van een staking 

aanwezig is. 

Verzonden aan:B.V.D.Den Haag. Velp(G),13 November 1950. 
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0 N Z 1il EBDEARBEIDERS 

� / Zoals U wel weet ligt het in de bedoeling vo.n de directie om -- een 22 tal a.rl)eiders te ontsla.an.
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Iederer.m kan oegrijpen dat het ontslag voor ons zeer 
funeste geirol.:;en zal hebben (het merencleel is gehuwd). 

Als eerste stap om het ontslag ongedaan te maken is er 
een delegatie namens ile oe>t"l'Olr1cen"':!n 11.aaT 11et Geïv. 1'...r1). Bureau 
geweest om met klern te protesteren tegeri het aane;ezee;de ont
slae;. 

Vole;ens mededeling van de directie was redt=>n i.ran ontsl 
oorzaak het stilleggen vun oven 7.

Echter op het Gw. .L'..rb. Bureau ( Ge!!l. .tlhelÏen) werd door 
cle daar aanwezige ambtena<J.r med.ee;e<l.eeld, dat het ontsla.3 een 
11 seJ.ectie-ontslaga oetrof. 

Verder heb"ben wij ve:r:nome'tl, dat er na deze ontsla,.:'./:;Il nog 
meerdere !!lullen volgen. 

Om opheld.erini:r over een en ander te ve:rlu'jgen zal heden 
ochtend om 9.15 uur (einde schaft) een n.ele�atie uit de betrok 
ken arbeiders naar d.e directie e;a.an. Deze tlelegatie bestaat 
uit EVC-ers en FYV-ers� om te :rrotesteren tegen het aa.ngezesde 
ontslag. 

Om ons protest kracht bij te zetten roepen wi� alle arbei 
ders uit de gehele branderij or (aane;ezien alle met ontslag be
dreigde arbeiders hier werken) als één man solidair te staan 
met de betrokken arbeiders en het wel'."k stol) te zetten van 9.15

'LTlU' ( d.irect na de schaft) tot 9. 30 utn•. 

BljJ"k.t echter de directie niet genegen te zijn om onze 
vertegenwoordieers te woord te staan, zo verzoeken wij U het 
werk niet te hervatten na half tien. 

Indien de directie w e  1 de vertegenwoordigers ont
vangt, kan het werk na l'lalf tien normaal doorgang vinden. 

Na de onderhandelingen wor�t de uitslag bekend gemaakt. 

Dieren, 26 September 1950 

DE BETROKKEN .A..BBEIDERS. 



De Metaal 
BOND VAN WERKNEMERS /� DE METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDR/JFSTAKK'EN 

• 

AAN DE ARBEIDEiîS VAN DE. EDY TE DI3R.EN. 

Het Gev�.Arb.Bui"ea.u heeft toestemming verleend voor het ontslag 
van de 22 arbeiders met ingang van 16 October. 
De in tegenstelling met de �ededeling van de directie op 6 Octo
ber dat do ontslag· vergWTI.ing ree-às zou zjjn afgekomen. Hoewel 
door de gevoerde actie do ontslagen niet terug gedrongen konden 
worden, zjjn ze op zijn minst toch e-en week versch<wen. 

Do ontslagen zjjn e�ter verleend door het Gew.�b.Bereau 
op voorwaarde: 

DAT BINNEN 3 MAANDEN � PLAATSVERVANGERS MOGEN WORDEN 

AANGESTELD. 

De arbeider-s zullen 7 zowel in 1nm eigon belang aJ..s in het belang 
van de ontslagenen, hierop scher}'.) moeten toezien en onmiddell:ijk 
hun organisatio op de hoogto stellen, wannew de directie dezo 
voorwaardo aan 21ijn le.a.rs ;tapt. 

In vorige manifesten waarschuwden we reeds voor de houding 
van de .. thans zittende kern want opnieuw is gebleken, dat ver
schillende ·kern1.eden meer voelen voor de belangen der directie 
dan die der arbeid�rs. 

DEZE ZULLEN DAAROM ZO SPOEDIG MCGELtJK VERVANGEN DIENEN 
TE WORDEN DOOR ARBEIDERS DIE WEL DE BELANGEN VAN HET 
PERSONE:l!:J;, ZULLEN BEHA.RTIGEN. 

Arbeiders van de EDY" 
De huidige ontsla.gen bewijzen, aat de dirac:tie maar éán d,oel 
heeft n.l. 

OPVOERlNG VAN DE WINST TEN XOSTE VAN ALLES. 

Zjj zullen nie--t schromen deze ontslagen ctoor meerdere te laten 
volgen" indien hun niet door een eensgezind optreden van de ar
beiders wordt belet. Smeedt de eenheia.! 
G:ij kunt hierbij op de volledige steun en medew�rking rekenen van 
EE �!ElTML. 

DISTRIQTBEgrUUR. 

DE 8-AA:t - E.v.c. 

----



11'1'.NI s TW.FIE VAN 's-G:ravenhage, 30 october 1950

BINNENLANDSE Z.AKEN 
r 

: BX95635 O .tv. b � ... . . --. ·--.
V�FTFOUvïELI JK 

Ra -ç Actie bij F.dy te 
Dieren. Ant1 L 

�r�r 0V 1�V 3 

Naar aanleiding van de mjj door U toAgezonden namfletten 
betreffende actie tegen het ontslag van een aantal arbeiders 
bij �e FAy te Dieren, verzoek ik U mij nader omtrent deze 
zaak te willen inlichten. 

Gaarne zal ik hiArbij vernemen hoe zich de toestand in 
het bedrijf heeft ontwikkeld, hoe of de arbP.iders on de door 
de .• v.c.-Metaal ontketende actie reageren en of er in de na
bije toekomst gevaar voor het uitbreken van een staking aan-
wez1.g is. 

ITTT HOOID VAN DE' DIENST. 

Namens deze , 

J. G. Cr�bendron 



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

vatura van ontvangs,:;bericht : 16 November 1950 
Waardering bericht : zeer goed 
Beirouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar 
�c�ens berich,:; gezonden aan: de Heer Procureur-Gene

raal te 's-Bosch 
nomen actie : -

werkende instantie 
- - - - - - - - - - - - -

De �oer weet ook, dat Bakker aan Cor 
van Dijk een bericht heeft doorgegeven over een 
onlangs plaats gehad hebbende staking op de Ra
diobuizenfabriek van de N.V.Philips te Bindhoven, 
omdat die buizen bestemd waren voor vliegtuigen. 
De af'delingchef zou het met de stakers eens zijn 
geweest en zou tijdelijk vervangen zijn door een 
ander. Ze hebben bij Philips geprobeerd deze sta
king geheim te houd

,

. 

" e i · d e "·

. 



co 97666 

MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

Noo : B 97666 

Betr.: .. Staking bij 
N.V.PhilipB.

V AV 2 

•s-Gravenhage, 15 Februari 1951.

VER.TROUWELIJK 

... Naar aanleiding van Uw brief d.d. 17 November 1950 no. 
�- 2130/50 moge ik U te Uwer informatie omtrent de beoordeling 

r :.' •. ,�\ ,. an de betrouwbaarheid vn.n Uw berichtgever en �et betref-
, ..... � ,1/fend bericht, mededelen, dat van betrouwbare zijde werd 

.• \:.�,..1/ vernomen, dat in de Radiobuizenfabriek van de N.V. Philips 

· . .,./.,...-
te Uwent geen staking-.. heeft plaats gehad. Er is geen enkele 

·v. · onregelmatigheid met het personeel geweest, noch is een a�-. delingschef of werkbaas tijdelijk vervangen. 
Men kan zelfs geen aanleiding aanwijzen, waaruit een 

gerucht over een eventuele sta.king zou. kunnen zijn voort
gekomen. 

Aan d.e Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
E ! N D HOVEN. 

HET HOOFD VAN DE DIENST� 
�amens deze, 
,7 

L! L. van Laere 



RAPPORT/NOTA van D 

Voor: 97666 

Betreft: Uittreksel uit het verslag van de bes�reking bij Philips 
dd. 15-12-1950 •

. . . . . . . . . " 

, N.a.v. de melding,dat in de Radiobuizenfabriek 
een staking zou hebben plaatsgevonden werd door relatie 
Philips met klem betoogd, dat dit niet juist was. 
Er was in de Radiobuizenfabriek geen enkele onregelmatig
heid met het personeel geweest en noch een afdelingschef, 
noch een werkbaas in verband met deze z.g. staking tijde
lijk vervanRen geweest. 
In het bijzijn van D III en D VII werd de verantwoordelijl<:e 
man van de Radiobuizenfabriek getelefoneerd, doch deze kon 
zich niet indenken wat er met dit bericht ·11ordt bedoeld. 
Men leen zelfs geen aanleiding aanwijzen, waaruit een ge
rucht over een eventuele staking zou zijn kunnen voortge
komen. 

BV 

Wordt deze kwestie nog opgenomen met ID Eindhoven, 
eventueel via KB II? 

D VII, 22-12-1950. 



C opie voor HBVD 

RAPPORT VAN KB 

Voor HB 

J. 3 2 <(
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No. 2172/II 01. Il 2• s-- J.3 2 '(.

'DT · 'L r 

fYrt o
4 Dece-mber 1950 

Betr.: KERNVE.RKIEZINGEN BIJ WILT<E - FEIJENOORD • 
....... -�----------------------------------------�

Op ll December zal voor W1lton F�ijenoord in Schie

drun �en nieuwe kern 1ter:-cozen worden. De E. V .a .-Metaal denkt hier 

een meerderheid te kunnen behalen, daar men tot nog toe op de 

hoogte is van. alle voornemens van het N.v.v. Dit is bereikt 

"'/ door het optreden van een zekere TIMOSFIJ, een persoon, die lid 

is V'an het N • V • V •, doch in werkelijkheid C .p .N .-er is. Hij 

,,,. l{-staat steeds in oen.tact met v.d. BORST, secretaris van de E.v.c.

Metaal. 

De bedoeling ie 1111 van de 6 leden van de kern er 

12 of 15 van te maken 

Door het bestuur van de E.V.O.-Metaal is voorts 

opdracht gegeven, een actie in te zetten bij Swarttouw Machine-

fabri�ken in Schiedam. Dit in verband met het voorgestelde over-

� werk. De leden aan wie dit opgedragen is zijn1 Siem KRUIDENIER, 

1- I Willem DE JO.�G e11 Rein WIJZENlmOEKI

Bij Wilton zu.llen één dag voor de kernverkiezingen, 

ma,1ifeate.a ,,orden uitgegeven, waarop ve.rmeld zal worden, hoeveel 

lederi van de andere vakbonden getekend hebLen op de lijst voor 

de du�rte-toealag. 

YJ De aotie bij Wilton wordt geleid door STBRKMAN, 

r, v.d. LAAN en DE BORST.

Op 25 Noveraber j.l. werd eea vergadering belegd 

Voor bestuurders van de vakbonden, teneinde een algehele actie 
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op touw te zetten.in de maand Dec8lllber. 

Propagandapunten nieritoori&ijn: 

Het verkrijgen van gratif'ioaties en het tegengaan 

van overwerk. 

Verwacht mag worden, da"11 binnenkort een program 

van actie bekend zal worden gemaakt, dat Voor alle werkers, 

aangesloten bij de O.P.N. of E.V.O. geldt. 

Verzonde.n,aan: HBVD -, Ill3 en BV. 



I.D. Schiedam No. 508/50 (D)

Onderwerp: Actie EVC ketaal ( :ernverldezingen bij Wilton-F_. jenoord:) r-, _!_, 
-7 -- �/..,_,.r J 

Antwoord op: No. 9
1
5,
669 dd 30 November 1950. S · .;L.s_, � __ , --:..... /((,'y I ' 

#i',/ZjJ_( . ..J�/.1 f --- · J;,_ 
N.ET O. � '330 g .• ... -5,

bt1/:j 
ACOI 
DAL 

VERTROUWELIJK . 

In antvo ord op Uw bovenaangehaalde brief deel ik U mede, 

dat bij de werf Wilton-Fijenoord te Schiedam geen a ctie gaande is 

5% loonsverhoging voor jeugdige arbeiders, maar dat alle aandacht

thans gevestigd is op de �ernverkiezingen. 

Reeds was bekend, dat de E.V .c. met een z.g. "eenheidslijst11 

voor de dag zou komen. De ve rkiezingen z ,uden een gehele week 

duren en wel van 11 tot 16 December 1950. In de voor.afgaande week 

had:en verschillende EVC'ers reeds propaganda gemaakt bij diverse 

afdelingen van de werf. Op Zaterdag 9 December 1950, bij het 

uitgaan van de werf te omstreeks 12. 30 uur, bad een€, rota pamflet

tenactie plaats, enerzijds van de EVC I'etaal, anderzijds van de 

Uniebonden. Bijgeand treft U drie pamfletten aan. De eenheidslijst 

van de EVC Metaal is geheel gecontroleerd en wordt ook hierbij gevoegd. 

Eezerzijds zal worden g etracht de namen v an de ondertekenaars 

van de candidatenlijsten t e  achterhalen. 

Na afloop van de verkiezingen bij Wilton-Fijenoord zal U in 

kennis worden �esteld met de nieuw gekozen kem. De in Uw brief 

genoemde Hubertus SCHENAU( 14-11-1924) is bij deze actie niet op 

de voorgrond getreden, hij is ook niet bij W.F. werkzaam. 

Voorts deel ik U mede, dat tot op heden nog niet is gebleken 

dat bij Hoek's mchinefabriek te Schiedam een EITC kern is of zal 

worden gevormd. Wel is er een bedrijfskern gevormd. Deze bedrijfs

kern moet nog nader worden gecontroleerd en zal t.z.t. aan U worden 

doorge1-;evan. 

Schiedam, 15 Decem1)er 1950. 

�, 



I.D. Schiedam No. 508/� (D)

Onden;erp: kernverkie�ingen bij Hoek 1 s •-ach�briek 
éC NIEf O,K. 

Antwoord op: No. 95669 dd 30 lfovember 1 

.... ' 

V ER TR OUWELIJK. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.---.-.-.-.-

&,.332 

{/;t111� �f.J�i-p� 

- 9 JAN. 1951

1 T' 
1 \CD/ J?1 I /, /

Over de kernverkiezinger1 bij �lilton-Fijenoord werd U reeds 

bericht �ezonden onder bovengenoemd num:,er op 15 December 1950. 

Thans kan ik U mededelen, da·I; bij de K .V. Roek' s 'achinefabriel-..en 

te Schiedam geen a ctie gaandGi ia voor het vormen van een EVC kern, 

maar dat van 20 tot 27 Januari a .s. verkiezingen zullen worden gehou

den voor het samenstellen van eon nieuwe fabrieLskern. 

Da oude fabrieKskern bestond uit:( 4 NVV leden.) 

Nicolaas GROESBEEK, g.eb. Schiedam 22-8-10, controleur, Van Dijokstraat 

22 a Schiedam • (NVV) Hij is geabonneerd op de "':Taa.rheid 11
• 

Gerrit FUNT, geb. Schiedam 16-8-01, chauffeur, Havenstra�t 7b, Schiedam . 

Krijn de LENG, Schiedam 28-1-02, flessenperser, Nassaulaan 25 Schiedam . 

Cornelis van den HOEK, Schiedam 18-8-16, kantoorbediende, Vlaardinger-

dijk 57 � Schiedam. 

( 3 CNV leden) 

Pieter Cornelis PENNilW, Schiedam 29-11-00, draaier, Nieuwe :.ïaasstraat 

57a te Schiedam. 

Leendert l'ietsr DIJKSROORN, Schiedam 6-9-01, bankwerker, Den :Bomr.el-

sestraat 31 te Schiedam. 

Rendri Daniël 1füLENAAR, Vlaardingen 6-1-06, kantoorbediende, 

Sportlaan 49 te VlaardiDöen. 

De nieuwe fabriekskern zal na de verkiezingen aan U worden gerap

porteerd. Indien de EVC ook in dit bedrijf een actie op touw zet, 

zal hierover 6iVenaens aan U mededelinc. worden gedaan •••• einde ••• 

Schiedam, 5 Januari 1950. 
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Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
's-G r a v e n  h a  ge.

Ik doe U hierbij toekomen een exemplaar 
van een manifest van de E.V.C.-bedrijÎsbond 
11De Metaal", dat vermoedelijk begin Januari 
1951 verspreid is onder de arbeiders van de 
Edy-emaillefabriek te Dieren • 

De stencil voor dit' manifest is, 
de typica, vervaardigd op een schrijfmachine 
van he c kantoor van "De ':/aar heia 11 te Arnhe "• 

� I N D E. 
17-1-1951.

1. 't/1 ;� CJ't) 1
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Bond van werk:aemers in de M�tsslzi.i jverheid en aanverwante biadri jfs-
takken • 
.....;;;;.;.;..;;.;,.;:r;_=,;:. _________ _.i-,_ 

AAN DE .A)lBEIDERS VAN DE EDY TE DIEREN.
-------,------�---------�-------------�-

EDY - TRAGEDIE 
Eerste Bedrijf.

D� Directi� van de BPf is voor:o,emens ae·A 28 arbeiders te ontslaan
weg-ari.a de zgn.ontw11t1teH:o.g -..ra·o. de int-ar-a.atio:c.ale toesta.o,d. Vard-ar 
voerde d9 dir'3otie e,lB argume:o.t aac., de irarmi�.dariri.g iratJ. de '3X.port.

.... 

Waar v"orJ/e1A da- EDY-paa�e.o. werd·a:o. gee-icporteerd, g·ald t
lL!¾ als 8erijdleuze: 

\ 

t.A.NuNN.EN INPLAATS VAN EDY-PANNEN

Zhhier h'Jt i,etijs • 
.Be argum�nt?t-'WO,rden echter n i e t aa.o.vaard door de Karn.

- - - - - � -· 
- - - - - - - - - - - - - - -

Twe-ede Bedrijf. 
Naar aa.a.11Jaic.g van h'ïlt on.tslag �;vam da K'ern voor d-a tw�ed':3 maal bij
aan e�. h.ur '-wam. de directie m'i3t aen g e w i j z i g d program, 
INPLAAT.S :VAN 28 ZuUDEN ER N U 22 ARBEIDERS Wu!U).EN uNTSLAGEN. 

� gehuwd�n voor�0mende op de eerst�-11.1.!ll
'ii'are:o. .o.u afgevoerd. 

Oo� Á w�igerde. d� Kern medewerking aan het o�telag t3 varl3n�n.
- -; - -

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

D,arde Bedrijf '3-0. Sll')t. 
�la onz-a ''v(ilrt<lg3n-Wo()rdil-ar va.r.. 7�U afb':3id-ars11 altijd zag,W

f�ad-e di:a.gJ:ti. i11 dria 11
• 

ffÎ oolc m-:,t d-az-a dreigai>.de v�ralachtJrifl.g.

DE DIRECT IE WAS RE.EDS GENuuDZAAKT DuuR DE EENSGEZINDE HuUDING VAN DE
üNTSLA..GEN VAN 28 UP 2 2 ARBEIDERS TERUG.TE BRENGEN • 

Ma��-ars, dri�gt ar bij de K,ern opaan, dat zij ond'3r g-a�a
voorwaard-a met da o:ri.talagen accoord gaat',. 

E I S T VAN DE KERN DAT G E E N BESLISSINGEN 
GENUMEN WuRDEN Z'üNDER JULLIE MENING l l 1 

E I S T DAT DE KERN VE:B,ANTWuuRDING AF-
LEGT IN EEN PERSuNEELSVERGADERING lil 

D9 arb'3id'3rs ·gaa� een mo'3ilijke tijd t'3gemo�t. 

.......

E'3.o. tijd, waarin de o.o.der.a.em'3rs zulle.a. pog1J.o. nieuwe v·arelecht�rfo"gell
voor de arb::iiders do0r te voera:r.., ta!'. bahoeYe Va{), d-a 00rlogenroorb�
raidic.g. 

fü;,t is DE METAAL db op juiste wijz-s richti.o,g e.o. laidi.o.g gaaft aat:1 d
strijd va� de arbeiders v0or LuTSVERBETERING, 

DAARuM, SLUIT U AANEEN l t
11 11 Il Il Il Il tl tl lt tl tl 11 Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il H 

VERSTERKT DE METAAL
Il II Il 11 11 Il 11 11 Il 11 Il tl II fl Il tl II fl 11 11 



I. D. �chicdam no. 24/:,1 ( D)
M,/R'l . .r.,. .S,,:'.,;., 

On.de .. :tei<:en.1ars van de �enheidsli �st v::.. n de 1 • ◄ • �.:ii.y- 1?.:t..:..� --::...;....;-';_ .s.Y.C. bij de kernve1·tiezingen bij 1!1ilton-Fijeno 
r-2 9 JAli. 1951j•

Iijl. 1 lijst 
V .3 R '! R O 'U " Z L I J l\. • 

A(D/ ---• - . -. - . - . - . - . -. - . -. - . -. -. -. -
- . 101,jj'l-

���d

Hierbij doe ik U toelconien een lijst met n8.den ve:n 
ondertekenaars v .... n de .Jenheidslijst van de E. V.C. ve.n de 

\."\ bij ',Vil ton-::Tienoord gehouden kernve::.•kiezin.::;en in December 
·{ \J J

�/•.:) 1950. 
De naw.en v�n de C...illdid�ten zijn U reeds toegezonden 

v1q,:!I- onde.::· UUI!L.w.er 508/50 dd 15 Decer..ber 1550.
De uitslag van de 6ehouden kernverl.iez.ingen is U ook 

reeds bekend. Deze is doo:c de directie van ,':il ton-Fijenoo:::-d 
ter hor.J gE:steld ean de :1,.:ie_' de ,olf. 

OP KA�RT 
A ti . 
OAT�'l. Il 'Il
p /'.R: Q,. V'I 

Scl.ied ..... :11J., 26 Janua:!.'i 1951. 

d 

I 



ONll'SRT�SUARS. Y� .�:? Z�f•. �������t:Î� '!A?f ��- $�'[�Ç! _;\+? .1:>�.����Uq:�MW, 
VAN WIIlrOB FIJfflOOllD IN DEOmBEll 1950• 

ij!Hflh 
id 
1-d 

id 

id 

R.dam 23-3-!'-21
:Box1•1 6-1-18 

5-1-93 

R.c!am
s.aam 23-1-10

Bumanadorp 14,-3-86 
R.dam 14-3-89

Spaa.n�ae.rdetr 112b 
B�Jn•t21' 107 
Zinkwrweg 44 
Oleanderatr 72b 
r.o�haanetr 117• 
Po,gieteret� 30b 

R.dam
id 
iel 
id 
id 

S.dam 

.llb,:-.Engäl. manatr 69b R.dam 
:Bueken JJuetst.i- 94 iA 
Belgiaohestr la 
Ben.Bijweg 397 
Quintatr 9o 

id 
Tas•lmonde 

R.dam
S.dam

id1J •1.1,,,d,'Î.(.',\e.. Waa.1-njk 10-10-12 watftgeusst:,.- 65 a.&tam

id R. dam 4-lo-22 I!lokmakerstr 81 :id
id Re4t\rn 4-1-16 lUoemfonteinat� 13 1� 

o IC�yt;,
id llilvermm 13-!-23 v.d.:D.T.Vàal!fdslll,am, 6o Vlaal'dingan

0. eJgerab•lt'S,(lenl�id s.a.am 21-j-28
_ �.u..n..AK,..,,fl...a.mlIITl:nê;u.n.____ __ 1...,d..._..::----=Z'!d........:j,...n"'""diiedht , 0-.2-06 
• Spek iä R.da.m 29-10-10

-.an Zo• ;r id S.dam 19-6-20
ithot) id 

,_,,_.-'1r"j(J {lee»l. )id, '- ·-�� 
id 
id 

Il.dam 6-11-23

R.dam lo-8-28
Delft 11-S.12 
R.dam 4,,-3...03

Th.a.Kempisstr 28 
:B.r:UU,elaén 358b--
ICorfmakerstr 71 
Oost�ingel 87 
Br. Hilledijk 281 
'l'l"Ompstr 14-
Mariaét:s, 73

id id 26-1-11 Re1neveld 13
14 Dliedrecht 21-9-19 

• Velden o id Rdam 1�2-20 

J. de Boer v

id.-ai'tü:en. id l-4-00
aank. id id 7-8-18 
helper eaheepab. id 17-2-98

helper ijBerwerkwHoogkex 7-11-18 

E.Be.e1Hratr 103

» • .1unger.tuaat� 181
J:tooidrif t 78

OV•rijss•l�estr 115 

Zuidhoek 195b 
Mariaetr 87a 

' • de Vrijer 
S"

ijzenerker\ Delfshaven 16-4-92 ll&tei-gwsstr 9To 
• • V r:.O• de i'lidt aank. 14 

"V. �o,. r id 

it. �talde:, I! id 
�. "'• Opehl v id 

• de Vrijer • � id 
/� u.-.,,1.r""· 

-ç .1. �ea :Best-en 4. � . id 
id 

" 

.I 

R.dam 17-l-23 O!mnoo:rdawatr 38 
14 31-10-05 Str.,enseat.- 37b 
S.clanl 2o-9-0-2 Carl•sit.uUttr 27a
B.dam 31-7-14 Zij4rain4,str llj
id 25-1-91 

Nw.�ek:kerlandl.3-10-90 2e �ohanast� ,ob 
Vlissingen 13-6-09 la Schan,unr îOb 

s.Aam

iel 
s.aam

R.dam

Vlaardin en 
S.dam
1l.dam
id
id
id
id
id

id
s.dam
R.dam
1èl
id
s.dam
R.dam
id 
td 
id 



))(L.y-. d.. !leffl 

f J .A • Soheera 

/ w.A. Dom.• 

- 2-

ijnerwerker R,dain 14-10-20 
id lliddelhamia 13-11-92 
id R.i!am ►l-08
id Vlissingen 18-4-96 
id s. dam 25-3-26
id Batavia 

•• Does U. Vläardingen 18-12-19
s.dam 16-1G22
t•raekt 17-4-92
R.dam 24-,3...28

'ijs ' (helper) :U ,
tl.sen id 

jenhèèlt 

• Verdam

• Dr1-e1
�en OUden
�eeuwen 

• • Kuilt

-k A, Boo� J

o/i. M•em.jk 
'i J, Vredenbregt i/ 
'i,�J.14. Sohuitan 
'i(.J. Elders 
�f. Meerkerk 

:ld aank. 
id id 
ld helper id 
id afteun. Leiden 

6-8-21
22-3-27
22-4-89

id 
/
- Alblasserdam 22-7-99 

14 Vlaardingen 19-6-22 
id attek•�• R.dan 8-9-:-Sî 
aanbou,ter Hoofdplaat 27-7-16 

ij�e.rwerker S.dam 17-11-25

lêerl.id a.dam 19-5-25

i,Jierwerke� lt.dam 25-7-16
id S.dan 16-5-25

1.1, id id 18-12-27 
aank, iel R.dam 5-3-28
help•r id R.dam 22-10-03
ijserwerker Leida�oJ:p 25-11-90 

id Nleu.,verk.a.LT, 4-10-24 
14 R.dam 12_.e-22
id 
id 
14 

' 
id 10-10..02.

Uimpen a. Lek 16-6-85 
R. dam 6-1-1 î

id R.t.Ambaoht

böorder S,dam 
4-2-02 
s..12-19 

22-6-21
4-12-97

3-1-16

28-9-21·
2-3-16

ll-10-20
24-4-14
15-9-16
14-8-28

�.ijzerw. R.dam
i3sen.a.ft. »�eysielen 

1j�ll'W• R.dam 
iel Mont:toori 
id s.dam
iel R.dam
id Dtlsseldol!f' 
1d R,dam 
14 id 

ao■,atr J86b
Brabpntatfl�. 76. 
Wolphsertsbooht 375 
Rh,ll'eitbatr 41a 
P.Potteratr 21a
OranjeboollJitr 367/2 
Coram&nderljatr 16 
Roosbeek 4 
!ellamystr 13
P .Potte:retr 14a
Multatulistr 8
Ma.riastr 79
Beukelaarstr 73b
Soboklandst:t 25a
B.ehobo�hst:r 6
:BalgieQhaetr 27b
ltr.Billedijk 197

v.l!arumatr 21.b
Serine enst:r 25b
�eyerland.eea tr 186
1'f. 13.eetestr 68a
Geervlietsestr 9
Wa-\e»BetiB8t:r 153a
Orooswykseweg 114

Watergeu,sstl'I 8b
Vlnard.dijlt' 69
Viseerstr 8
Be11kelaaratr 13a
laloknlakerdY.stt"'22
Rijoo:rdstr 39b
Moerkerk•atr 105a
J.v.Effanatr 152
Ta:ppui tatr 107b
llommelatl" 15
X:ortlandatr îa
W.llinxstr 160
!ootèlnansstr 10-

Goeàe Boopstl" 17
P .Kmgu.t11 2/3
»ingl7etr 89a
Pa.rallel1t� 172

R.dam
id
id
id
El.dam
B.clam

Vlaà:rdit¼,en 
S.dam
Id.dam
S.da, .� 

!.� 
S.d�
R.dam
ld.

Vlaardingen"� 

R.dam
id

s.dam
B..dam

S.dam
id
R.dam
id
id
S.de.m
id
R.dam
id 
id 
id 
id 
id 
id 
s.dam
B.dam
id

id
1d
id



- J -

s. Diel� ij11•rw.aft. Jianai1ag 13-2-05 Wolplia•r•abocht 87a R.dam

F.A.v.d. 1Iaak ijeerw. R.dQm 2)-8,..22 Benbaohtetr 102a ti

�

• l!eyerink id id 24-,-98 Dc>edeastr î!> '-d 

W• Klootffijk id ponser 11.I.Ambaöht 9-4-90 :Bc,yelan4eestr 13 14 

• Veltbuis.:n id Jlidde:l!'kea-k 5-5-04 Eemeteln 16 id , 
x. M11111'ijk id R.dam 2-12-20 Mariaatr 71b s.dam
,o:. So)i.ilten �d id 15-3-23,

. 

A.Jluyest» 41 id 
h1..:rr. Prille id ..• OVe:r:-eohie 3-12-22 Tulpstr 12b ll.dam
:D"J'. Vermeulen id s.dam 5-5-22 Groeneweegjé 57 s.da.m
1. lu'lyn id R.dam 1-12:.a Polslandstr 114a R.'1am 

�K
�

Goede id Vlaardingen 2-1-22 Edisonetr 8 S.dam
J ti. Otte� id B8rendrooht 31-5-23 l3a.kkeratr 37 R.dam
4 • den Jie:rtog iel Il.dam 11"2-12 v. Speykstr 71c id

G • Wals«n. id id 16-1-18 Klave.-str 670 id
.,. Warnaa.r id '.B.a:rendreoht 27-8-09 Oostvarkenoorcl.•n• 336 iel 

'""'.....,.__
R.v.d.iarg id :a.dam 19-,,,6-ll Rllilstr 54 id 
A" Roos id id 23-4--19 Roseveldtstr 54b id 

J. v.d, El -nr Cap.a. t.Tasel 7-11-93 l3Uttelg:t�� id 
1-A.v.d. Wtilp id R.dam l�,-,l-.16 ... Korhaanstr 54 td 

p. !IaJ;'tog id•a.tiï. Vlaar4ingen 3-1-17 .s c::hou:tstr 7 ,.. Vlaardingen 
·;r;A • W � tattm• ,/ lel. R.da.m 31-10"21 P.bllgarst-r 18b R. 

J. :Darten id helper id 8-1-21 Sin.chstr 25 id 

id helper Vlaa:rdingen 29-1-10 Ste.tionsti- 92 

id le�l. It.dam 1-1-27 Maliebaan 24 B..dam 

:ö"M. P,mntng id Vlaal:'dingen 7-1-22 Aaks.t;i- 37 id 

J • 4u Mortier id leerl. id 21-10-24 Riobeeklt:L" 24 Vlaardingen 
id helptt Alblaaserdam 23-1-88. Wattrgeusst� 87a B..de.m 

r:s.e. Nijman id Rdam 29,,-�7 v. l!alsen,str 32 id 

>tA.R. :Burk.s id, aank. Mt6 a.4 12-..6-14 We.tergeusQt� 31c 14 

�
-Lems id help,r id 10...1-26 2ieisatr. 61 u. 

J. Koning id S.dam 27-7-16 �li-estr 2.6 S.dsm

.u.v. Waal!denburg id o.awc. Helmond 22-1-19 Parallélweg 130 id 

id R.dem 24-11-21 lJe.jonetsiiJ' 67 R.dam
id 26-10--19 '.Boerhaavepl. 8 n S.dam

Vlaard1ngén 8.2-27 Sohou tsti- 9 
R.d\m 25-4-18 v.d. Slu:tsstr 7 Re«lam 

G. �eeltamp Z!.al1,4am 21-8-18 Ged. :Baansloot 1 s.dam
t. v.d. Wel 17-8-24

• id R.dall Wolpha,n-t'ebocht 42 R.d8'11

c. ¼ Moo� id id 26--9-14 Ste,nwegstr 27 id 
J. Orama " V id s • .dam 14--7-18 Pära11elweg'&96 s.da.m

id aank S.dam 15-8-22 V9rbrand.e :Erv�n 9 id 



! 
-4-

1 jserwer� aanlt. 16-8-16 s.aam Wattstr 58 s.da�
14 B..4am 16-5-22 Hordijk 340 IJeselrnonde 

id aank. id 10-'7-23 Blakw.s 7b B..d.am 

id ,a -.11-10-89 BenthefJna'bt 7 Vlaardidgtn 

ta 14 24-5-17 Versohoorst-r 60. R.dem

id id 30-3-14 �-Vranke11atr 38 id 

• van Leet.twen id 14 16-9-14 lfól!lemanetr, 36a id 

t-\Sohllt�n id id 6..9-25 A.Muysstr 41 •�m,, 
, • Geldel:"l>lo,:t id id 29-3-16 Josephe-tr 23a tt • .dam 

- ·"' 
• Visser id i4 11-9-20 V • �8Vfl'8BEth• )7b S.dam

• \foel'dè?l id le,arl.l id 25-6,,-25 Slaghekstr 145 R.4am

iel aank. id 9-2-25 Ommoordsédtr 36 id

• Van J):l.�k id aank. s.dam 8-2-24 Roti.dijk 36 S.dam

id :Breda 19...8-10 Pompatr 36b R.dam

id R.dam 26-3-08 de la Re,et.r 67& R.dam

id s.d.am ,l 13-1-24 Zwartawaalsestr 69a s.dam

id id 31-10-17 G.v.d.Lindest� 66 R.dar:i

id id 17-12--21 Vobrande Er'liW- 12 s.dam

id aank R.dam 24-8-.20 Spaanjaardstr 50 'Ei.dam 

id Vlaardingen 26.9�22 Aleidaet» l30'b s.ctam

aanhoudèrs en elhet•ra• 

lHr1.k11nke1' s.dain 20-5-22 14aria&tr 5:a S.dam

klinker Oe.p.a.Ussel5-l-0P Watergeusstr 74 R.dem

it Wee;ne.lo 29-6-93 l31okmak•rsti- 811, , ·· id 

iel R.dam 5-4-97 JOB$pbst:r 105 id 

de Mortier s., Vla.ardingc:n 11-3-06 Sohepenstr 1 Vlaardingen 

nae-eUetn Riddeitlcctl'k 25-1-87 �dreohtaesu 70 l.dam

klinker Cap ,e..IJasel 28-9-04 t•selmon4és�laan 214 f,d 

id Vliasingén 16-1-88 Roll$ndsestr 85& id 

id R.dam 14-6-90 Gmndher•rtdijk 2 --4 

id Vliaäingen 2-12-96 Wolphae"tebooht 431a 1d 

id Alblssee� 17-3-96 J.v.Effenstr 59b i-4

id taselmond.e 25-5-90 GJ.'óningèrst� 21a id 

id Veen 23-1-,, Eendnohtati- 152_ id 

i4 11$rdemjk 7-6-13 Numsnsdox-p,sestf 5 s.!'.lam 

id 1lea1.'.d. 2�12-�2 Catsi,;-tr 10 Vlaarding4'Jl 

14 id 2-4-99 Oed.l3ierslóot 10 · u. 

14 SlieAreoht 16-9-�9 Spenjaardstr 130 il.dam 

id B&Nncl�e.oht 20-5-02 Gr.JH.lledi.jk 193b id 



i 
� ✓x. de Ligt 

W .... Leno• 
'\. t,.A. de G:i.'Oot
� A. l••laa:r 
r1 J .J .P. Staa• 

,,}l J. van :aart 
l'-1�. Snoey 
,,- G • de :Bl'Uirt 

1'•· 1lak 
ip.:s. v.d. B•uik 

A. 13081,oop•r
}, La Vacl•� 
�. !'J.etv•ld 
•,� .J • den Ho llander 

,,(' J!l.p" Jill eba 
)(..p" de Jieue 

N"f .K. P!jllacker 
�. Lämmera 
/ Ä.O.A. van D1;1k 

1YB•f•»• ltuurUnk 
1" J. v. Doeabutg 

�. le Oler 

/,,A. :Blom 

�J.A.Quak 
,VJ .Bo-s 

»vr.de Paauw
/ 0. van Kle�t
/A.P.J.Krygsman
f R.P.,.Rarreman
/Î/K .�.J�SS-1
/VJ .H.L.».lsman

Afd • ! kx>kerà 
1\ V, ;Hart1ngafeld 
I' t.ouwerkerk
/f' :s .w .Frani,er,. 
)( ().den �inder 
i,c.witbetg 

·� 1(.'f&n l)&m

aanhoudèr 
id 

14 

id 
ili 

id 
i4 

,14 
id 
id 
id 
id 
id 

iel 
id 
id 

1<1 

14 
id 

-5-

Vl.aardingen 23-1-04 RotterioWM 44 Vlaa.:rdingen 
Dordrecht.21...6-ll WeiaèenbNOkstr 21 z Dordrecht 

Krl,np.m •• IJ. 26-9-14 i,verheida\:r 60 Oap .A • U • 
Z.B91"erland. 2'3-6-11 Oleandér-St:r 73& !.dam 
.Den Baag 

Gt'Oningén 
6-9-06 Roeestr 2941> 
3-7-02 N.Za.satr 38a 

i d  

Krilnpén a. IJ 19-,2-04 :Boeaemetr 41 
id 

Cap. a.IJ. 
R.dam 6-l0-13 Roeeatr 1'° R.dam

Berg Ambacht 13-9-98 llo@ha'Velaan 94 S.4am
oap.a.d.IJ. 21-1-96 •s..ora.venweg 600/1 R.dsm

R.dam 21-8-96 D�elsele.an 262a 1d
Vlissingen 2-10-12 Beveratr 134d id 

Giesata.Y1.-01lderkerk 28-9-91 D�looperstr 25 14 
s.dam

Vlièsing♦n 
Oap.&alJ■sel 

s:da111 

R.ae,n
1.d

10-l,2-ll ParellelW'eg 1220 . s.dam 

30-3-00 Kan peu.etr 6 l. dam 
27-8-94 St atians'buu.rt 21 Cap.a. IJ. 

30-6-07 �ordonstr 24& S.ds=

22-10-04 VlAa:rd.dijk 53b S.dam

24-,-21 v .m.1.-th. str. � R.4am

w nas•�•t@ id �12•13· Tulpa'lll" ,l'b 1d 

" s.dazn

,, 11.dam

,, . a.aam 

\Joorii,r(hej_per) B..äa.m 

., id . 

t, id. 

,. aank;. 1d. 

,, J?utter-eho.it. 

H R.dam

a2-2-21 Bhoons••tr 14 
21-J;-lî Olèmentatr 54
l-9-17 �roert$Veld 133/3

27- 2-06 Dloemtgnteinetr.6J
18- 1-20 Walchers.est:r.79
2- 4-08 Plei-etstr.24a,

17-11-22 v.d.Werfst�.38b
2- 1-23 B.Jungeriusstr.900
7- 2-20 Dortsestraa�weg 481

id. 
1a. 

id. 
id. 

id" 

u Wieuwerk.a.d.Dsse127-S-.-09 Albr.En.gelmenstr.24b id,

,, ? 26- 1-22 Bur8.Hotfma.npl.41 id.

, ' Bl.likeloot 1-11-09 v.d.Palmstr.19a id"

koke:t" Bidderkerk 12- 6-97 Spanjaardstr. 92a R.dam

_,, 
Leiden 8- 2-86 J. v .ll)ffenot-r. 30 id. 

" R.dam 16- 5-13 Ruilstra55 id. 

" IJsselmonde 26- 1-14 Go:tdonstr. 7 $.dam 

,., Schiedam 7- 3•18 C.Houtmanstr.45



.., . 

koker 

,, 

H 

. . -

s.dam

i.dam

_,_ 

Vlissingen

. _,,. ........... 

30- 3-14 Jaoobata: 4 s.<lam 

1- 3-2j Puteeiitr. 33a R.daçi
10- 1-19 Abaou.daetr.21

,, 

, , Cap.a.d.Deael 15- 6-97 Lnndzicht 3 óap.a.d.trseel 

.Vryaldenhoven,, B.dam 30- 6-03 ReemPnedetr"65a R.dam
aul ,, R.dam 16- 6-19 Hugo de Grootatr.19 R.dam

'' We.neum 26- 3-20 Sohalkburgerstr.6 tl.dam 

., R.dain 26-10-�2 Oleanderatr.36b R.dam

,, S.drun 23- 2-18 v.Leeuwenho�kstr.56b S.dam

., R.4am 5- 1-08 Sprundelstr. 46 R.dam

,. S.dam 24- 8-22 Th.t( Kempisstr.28b s.�

----;-,, R.drun 31 ... 10-19 Sob.:1.p1>9rstr;'1-S-o"- ;;_ B.de.m

,Jaar.ik� Kr.a.d.USGel 28-11-22...Gtd.BiQd:oot 174 Vlnarding.en 

Vlaardingen 15- 5-,,()9- l,!,;l1:-,kg.rMflaan 69 id. 

V'liesim.ren 23-11-9� Keièerstr. 26 Vl.a&rd .Ambacht 

,, Oap.a.d.Desel 4-11-04 Kortlandstr.24 _ K:rimp.a.d.Uesel 

" R.clam 28- 1-10 Stuul1ill1anetr.12 R.dam

,, Cap.a.d.Ueeel10- 2-fO R.VisscJerstr.28ä. R.dam

,, B .N ejj,rland 2- 4-01 Gr.llilled.ijk 193b a.aam

" R.dam 5-10,:.00 J!ondiusstr. 12b R.dam

,. ? 31�12-13 Grof'bae.n 87 S.dam.

'' Fransenbureh 17- 4-11 Ed1nonstr.59b S.dem

H R.dam 2
8
- 7-17 Watèl'geustr.64a 11.-dam

lhdam 24- 6-18 Sóhiedameem,g 531 R.dam

Ridde:rkerlt 12- 6-20 heebosst�. 58 R.de.m

bnJ1der B.dant 1-5,-22 l)e. Costiistr 2,8 tt.dain 

" WadfJlOyen-'l'i•l 12-12-92 Waterlooat:1122b i.dam

u Elst -n Op�en 2-5-93 l3oterstr 22 $.dam 

,, R.<le.m ;12,-4-91 Bar�ak.lcerstl' 71 Il•dam 

,, Dordreoh'\' 10-2-09 t'lreeboechst:1 52 :a.dam 

,. R.dam 18-8.-98 l!atheneeae:ntr 119 R.dam

u Rillogersbcg 27-6-89 ZOutmieder•tr 19 R.dam

, ,s.ank. R.dam 8-4-22 Eenûaohtst� 145I R.dam

,, Tholen 8-9-ll <fo4sch.&lks·�r 10 R.dam
. J. Groenevelêl YsaQlmond.e 8-ó...o2 o.varkenoord•ewfg 250/2 R.da.m" 

A, van LeO\lwen .. Del� 23-11�95 ��•raveld 47 s.dam

• !:'/.Qrt en• u R.dam Jl-3-93 ZydewindeJ!ttl!' 99 Redam 
�en�g .,aank" s.aam 26-4,,,24 Voorhaven 26b - ll.d.Mt

, 4en Boer •• ledam l,.lo-20 iNd•,:odeatr, lted&m
, Sto:tt•l• ., lftreoht 9 ... �16 S:l.kkeli;tr 63a R.de

Kau,1'•14 ,, Vlea:r4ingen 26-11-18 Lijsterlaan 24 V1. Ambaoht. 

,, ll,darn. 21-01-05 Jatfa 35 B.dam
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IA. boo�
X P,I.J1C. Sähollaar11
11 .. �·l!innen

branda:t
l• djouwer

bran.,_ff

JI.I.Ariibaaht 1-2-01 ll�rkendaal 55
l.dam 19--5-01 Sohipp•rstr 14b

Vlaa1'ding�� 11-11-1 '7 »nous 17
id. 'Il.dam 25-11-22 Gaffelstraa.11 121 a.dam• 

brana_._boo1'dff S.dam f7 ... 11-.15 Paralltlw@ 110b s.dam
s.t1am( A.L.�e !el 'brander

�l,Vff'lf,Y 14.
Uddèrke:ck 21-2-11 ltagastraat 38 ·

18-11-11 Pa�llelw� 168a s.aam
' 1..A·.ván Bagm bran4er,,.l>oor4u 26-9-14 l\�lssa-.rtiraatc 9Ft. i•«-

4-9-19 Niwwstraat 16b S.'!laml'LO.'O'�haeren brandei:
o ttAIAM!e� Autaa:-.Sf8i!1illlfifr 16-12-14 Nio, :Beetsetraat 521> S.daa

14-7-27 Belgisohestraat 2a !.dàm
19�3�23 Geuzenlaan 11 !.4àm
11-9-14 Verboomstraat 110a a.ctam

30-l1-942Uedaohestraat 70b a.chuzl

29-Z-12 �o�••tl'$at96 ladam

I 1 .c.; VlU1 lllltl%e
/ J.t-; Pidous i.d.

i4./
�

lmallft
/ enboom 

X' 1.1 .te1"111aa1
m.,ct•• la••�

id.
/ P.fhoonnn
/ l'.M, :Bou'lboom
/ P.Tan t?tl�B
/ 1.ir1eman

iel.
td.
id•
S.d.

I 1 .,1 •·••tu1l.ur: 14.
/ J. Taa Rin&•1-att1.n id..
I-G.4e Groot id.
/ 1.tt.Verka4e 1a..

/ .t..P.Rsi-deman 14.
'( G.13eomaJui '\a s.a. 

� et. erlcb %: 1'4." 
,� 

1,.,,4'� 

·,::u-'., � �. ·/,S-0
-· 

1 ,.1.za.a1 1a. 

I t"Ta�d Z,nm 14.
/A•Kl•in id.
I J.I.lJag• iel.
/ A.s�t 1a:. 

/ ir.�.sohell!IW iel.
/ A.Yall Velsm 14.

'., 1.C"Relbm id.
✓�-" iel.
/ ll.1•�-Valk 14.
/ .r .zo11c1ernn 4,.de 

; a.n11"1e1a 14.
/Q·J�b_,.. ,.,. 

:a�:,utten• 
ld.

lffl'l • l,dam
s.a. 

Rill�erabe»g
a •• 

a.a.

l.dam
B..dam
s.a-

lee�1, leiam
S.4am

10-3-16 Vi,lmarjjnstnat 160
6.8-10 Stationen�t 53b

tG,;.11-1'4 L.lo�tekade 3Q6
27.12-01 Et&senburgst:raat 79 a.a.

30-10-Z4 Jr.sflántiaç.._t 1� :a.aa.a
, -

18-1•10 KoThaanttraa.� 100 a.dalt

6-3-07 B,Uevo�raa'l 61a B..dam
21..a.,6 Ampe�,strae.t 26a s.à.am

. ,._7�3 Schalkburgen'baat 11 R"èlam
29-10-11 Mar1a-'ffat 106 s.daa

aank. ll.dam 7-�!i �- Soh1-pponnat 41a a.aa.

Driebe&"g•-lU,js�'W'l'g�,-0.5 p.&• K.aopst:nat 161> S.4aa
1:1.c1a111 1,-S..1s p.po1rteastHat ;8 s.a.m

VlatnrdirJ8d 20-S-25 t. v.�utJr.11 'flaalfting
s.daa

Vlaardinga
s-.&m 

s.ûam

!�dam
:O.Raag

Ltet-1. s.dala

-�'-

1.aam
R.dam
R.4am
$.dam

1,-11-14 Vllla$11:ra!111 s.ctaa

8-9-20 Sp0•:reing-1 57

30-5-17 Etisóllpl•ill 13b S.4-
30-S-19 Re ... � 140 s.«am

16.-1.1-18 Sohoonaerloo•��t 94 J,.Glll
13-2-02 Prcel!«>.driklaan 61 Vl.M�
11-9-?9 �einraat 75b S'.claa
11-3-18·Z�lenst:nat 102

1l-�-06 Wietingaatnat tlb
18-12-14 WU.tja'kentnat 19

15-9-16 Vóndellaall 3
1-10-030:�liet••atr. 16a
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!. l3l!'ógonje el. la.eett llillegerabarg 31-3...()3 �ingleyst� 96 a.c1am

/ 4.o. Roodetiburg ,, R.dam 13-10-20 RQzenveldtatr 45 i4 

/0• l!len Rond " id 29-10-20 Callenburgst11133 Vl.Ungen 

/J .a. Hoogstraten ,, id 18-9-13 Vlamin8str 62 Delft 

/L,J • Phill:lpa ., 1d )-8-82 Kampetr:etr 1 :a.&19 
Xt, bu1aowv;1.ók ,, id 22-5-13 le l>�ckereb 111 id
�,. Speelman ,, l>eh Haag 26-3-24 Noorclpolderstr 61 Den.traag 
/c,s. Kramer

,, lcynsheerenland 1-10...16 Pusoonsháven. Sl'b lt.êlam 
Xo. Foi,tuin .,, ., 
Is. Q,Uàk " leerl. 
�• van Hoanderdaal ,, 
Xi. Poet ,,, 
/ »I

J 
Vermeer u 

;r. tan der lU\n , ,· 
/ J...G. v .d. Vliee ,, 
/J. ;Bnam

L 
, , leerl. 

/ A .R. Kl e-iit H 

/p. fteleme.n u 

/J. hanae " 
/B.J.,M. Blom ,, 
/P.J .J • ..,.d. Steen ,, 
/H, v .an clan Hoek ,, 
/J. Oo:rnelisse ,, 

�J• -.an Beumekctm ,, 
/P- tebo��ll' ,, 

.& •U.ng 2• '1'1llllllffl1eden •

1tel. 

lee�l" 
lel)-rl. 

lt&»l. 

. 

/!. 1lrkelen1;t eoheepabqohiettr 
11'. Bc>ekstn 
/G. Verve 

/'i .A. tagè:t1'lffl 

/ !..P • lleli!.î 
/,r.p. Ko1 
/'11. v.d, Touw 
/ D.A.W. 1.'•ek•ns 
'1-.o,A. van !l'.riennen 
lw. Ja.ruien 
/:r. v. Leeuwen
/J.,D. Mosbh 
� w. van �e.llegoo;ren 
/t. Stll!I 
/7'. van 'Wt•l•îbu.»g 

•• 
" 
,, aank.

,, 
,, 
,, 
" 
,. 

,, 
,. 

• , a.)011wer

,, 
fJ 

,, 

R.dam 6.l-f9 Galjootst:r 170 i6 
Iiozer.burg 7-9--27 Yuschaertpl. 19 n.dingen
R.dem 16-7-97 Spanjaarde.tr 14b R.dàm
id 21-6-:06 Blc>emst� 127a id 

Tiel 17-6-98 Floegst� 29a id 

R.dam 25-9-08 ».Hot'nlan$t� 2 id 
OVel'dohie:t 27-10.-26 v .Leenwenhó eokstr34a a .dam
Oldenzaal 8-11 ... 18 A:trol 2 V''.L.�,OJl 

s .ä.a.rri 14-10-21 Ror..ènburgaeetr 13a S.dam
id 28-7-12 Meriastr 2îb id 
B.ckm 54-24 Ryn.etr 5a Sd 
i1h 17-11-24 l,ekstr 63 t4 

Sadaln 15-2-lî Galilfiatr 27b u 

s.dam 1a...9�21 Vl.dijk 57a 14 

••• 11-6-28 Lama.at� l Uam 

Ooltsgenaplaatll-2-18 Spl!U;rtatr 4o 14 
s.dam 21-2.-14 :Brro9rsvesi 514 s.aam

TI.aardfMen �-8-14 Pr.Rendrika1i� 150 Vla.a.zding4'!1

td 20-9,,-18 Parallelweg 76a 14 

Del:f't 2,.._.3-U ll•ssoba�lein. 44 i4 

a •• U-9--2� Weeterb•itk-lft� 75 R.clam
14 15-9-05 le Gj111n;sh1tb l.Ob 14

id 11-7-24 2e ��l�ien•tr 14b 14
s.dan� 22-9-()3 Lekt,tJLO 46b s.a.am

R.dam ;...11-1: Sohoonc\qrloost-r 13a 1.,. 

id 2�3-02 Landstr )8 Vlaardil'lge,n 
id +..12-21 Relcelingenet• 6a Bitdlull 

Vlaardi1,1gen 2-7...J.O P.K.D�ssaertstr 2�9flaardin51n
R.dam 24-12-20 echifdamsaweg 180 s.«81!1
Gortnh• 1�7-12 Ne$s•:i:d.1Jk 43 11"dsm 

Vlaa�ingen 15-9-16 J.Steenatr 7 Vlaa�!ng•n 
R.dam 14-6.-.21 D.v.was�el)laar$t� 38a a.a.
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0,l), Strvaa� '/.. 
Ml� lie,n 

L Solmlze 

-

---

b,O ,R; Rosa -
0., van Alphen� 
-'• t�1evel4 )c 
'• aijabngen )<...

X 

1, Vumaat 'f.. 

,. 41 G!'a$f x 
,, ,1ete� )'( 
!, leo1enbe1 t • )(. 

-

Q 

1,1. van Holét, X 
A.J. Bo•r -
1, Dtu'l'Water r '1-... 

JJ., arwich �� 
1 

,. Koogje r, 
!l..W, G:roeh.weg 

t, .4, Vries t-. 
:B,a Colle Q 

B�4e Gooy♦r 
'I: 

•• .Leeuwenstein ( 
p.A, Feelde:i-s .-

3. van Loon /..
A.J.J, Rtqgers �
,.a. Groenn-,g 
T, de KmJ'k -
L, 4en :sreen,.s X 

-9-

•oheepsbesçbiete� �te��bergen 6-,-.94 Zydewindeetr 72 B.dam
id " Den S:ald.e;t- 24!-6-97 P,de llooghatr lîa 

,, 

', 

" 

,, 

R,dam 

s.�

E4e 

Tiel 
Sliedrecht 

28-2-10 Wolstraat 27a 
20-11-02

11-2-99

1-8-92

20-2,..09

J ,Ma.rlast:r 2b 
Pr,ilendriklaan 77

Aoke:rdijkstr 72a 
Kànri t�eg lll 

id 
S,dsm 

,, aank, S,dam 10-2...28 Etisonsplein Tb

Vl,Antb&eb.t 

R,dam 
Jtêoori 
S.dam

maoh,houilbw'erker Vlaardinge.n 5-4-99 Westnieuwlan!l 76 
eoheepsbeachiete:r Vl,Am'baoh.t 16--4,.27 Ma:rieQtr 15 

Vlaardingen 
Vlaardi�g•n 
id ,, 

, ' 

,., 

,, 

" 

., 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

, , 

" 

,_' 

,, 

,. 

J' 

'' 

,, 

, '

'' 

Nw,Relvoet 31-3-22 F�enoisoaetr 30

Stellendam 21-10...00 P,Krugerat� 149b
Vlaarding�n 22-3-15 Baydnstr 73

R.dm 13-12-03 Persoonshaven 53c
Gi•thoorn 5-10..ll Léketr 76b 
Vlaa:rdingen 11�2-09 Sweelinckstr 54 

R.d$1 5-11-22 Spangensekade 27b
Sliedr•c�t �5-27 P,Potterètr 5a 

R.dQJll 7-10-16 -.:Yaterlcostr 97b

14 11•12-,•6 AclttiNijket,;r 35& 

S.dam 23-2-11 Weetf�l.str 59
id 30-1-01 M•iwuwatioht Jf, 4
id 17-10-94 Marentake�r 62

Reoldinghausen 9-7�5 l{Qogenbanweg 1440 
Vlaa:rdingen 10-1-23 Da Costastr 6b 

s.de.rn 11-5-00 :a, Knappertlaari 2b 
!.@m 25-3--21 Oouverne'dwat:tt,.2\l
1� 19-12-16 Kol'tlandstr 6b . 

Vl�rdineen 12-1 ... 14 
R,dam 6-1-06 
$-,.dam 26-5-96 

Rot't4irdalllffw� 2 
Pype:rst:r 34a 
Vlaard.dijk 13Jb 

R.dam
Vlaardingen 

R.dèl:il
s.dàm

Vlaardingen 

a.42:.m

S,dam
:a.d3l!l

id

s.dac
id
R.dam
id 
s.dem

id 
R.dam
$,dam 

Vl.dingen 
R.dam
s.da.!n

Vlul'diJtgen 19-7-14 Wilhelminastr 57 V1. dingen 
.lt.dam 2S,-1-07 :S11s1:1ingstr 19b R"dl'llll 

Dordreoht 2-4-05 Wolphaert11booht 334a id
R"de.m 25-2-06 Ho#iUgcdijk 311 id

Vlaa.rdirtgen 23-1-99 Vaartweg L Vl .d�ttn 
J .L. Duinlte:rke -
.1.0. van zevenb�en 

,. , 

-,, 

,, 

I•�ke i1-2...00 Bilderdijk�tr 37b Sadam 
B,dam l-9...oS West Duelétr 6b R..d�m

J,•cle :Beer 

•• ,ranken

Do�réoht 16-3-97 v. :Bevsronstr 44a
,R.dam 29-3--01 Jao:l."S'teld�tr 73a
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13-1-94 
L,A, van G:reven'broû. ..,..sóhtopsbesohi•te1- R.dam !Cnûsnuntstr 29a 
J .:, • G:raven - ,, Gouda 30 ... 1...00 Wattstr 49b 
W • :Boerdam , , Vlaardingenl5-6--07 A. Hoogvliet.s-tr 20 

!.dam 
S.dam 

Vlaardingen 
'1 • van den �OI\I ft

·w. Arnolds
,, 

,, 

. S.damll-12-.12 P.K. Onnesla.an 142b S.dem 

A. ve.n l!lyk
:&.danü.6-10-09 Corlterstr 20b R.dam 

OVerschie 24-6.18 Leibni��st� 121> s.dam 
J. Xools
F. J. Fukki.nk ,_
J3.J. Neven
A,J. .Bried, -

', 

, , 

,, 

�rgen op z. 29-l0-97Pu.ttersll. s-n- 5ób s. dam 
Poedaroyen 24-11-97 v. lèverenstr 37a id 

Lekkerkek 29-3�88 Oosterstr 2l Kr. a.d. !Ss.

, ' Streefkerk 28-4-95 .Pu.ntstr 41 R.dam. 
A. Ouwerkerk: P< ., Cap.a.IJss.7-3-9.3 C. de l\'etst:r 90a 
P. lot ){ , _, Vl. dingen. 8-10-17 Wagner.str 6-o 
.il Zonne - , , id 24-4-15 .!àlistr 30 
W Polderdijk '> , , s. dam 12-11 ... 10 J?otgieterstr 30o-
L. Otto ,, R.dam 25-5-ll Stru.itenweg 30lf 
J.H. �ouw - ., id 15-7-05 v. Weelstr 14 
J.J.H. JE1Asse.n :< , • Haarlem 19-8-88 s.Mariaatr. 14b 
J. Voogd { ,, R.dam 11-1-00 Kameliastr 21.a 
c. de Koning ,, s�dam 7-9•19 H0envlietseetr M 
W. den 1:ber x , , R.d-am 3-�.-ri,s Overyseelsest-r 89a 
vr. v.d. Ke.rkhof'f - , , id 1 ... 8-96 Haapefstr 24á 

<'IY,J. de Groot - 1, Vlaardingen 19-4-11 Trompstr 25 
J. B. de B::>er .,... " Assen 6-6-91 Sohippe•tr 72a 
m.J. $auér _, ,, R.dam 26-3-96 A,Ku.. pe:rla.an 15 
A. 0" Latooy ..,,, , , id 5-2-12 Vinkendwarsstr lOa 

'eliM 10 en l:1• Scheé:pmakere en .Zeilmakers 
S.J. Kegg& , X. sohe.epmaker Tholen 6-2--05 Slagl1ekstr 610
Jl. Plooy 1-. , , s. dam 4-5-20 Paral:elweg l74e 

id 
Vl.. diogen 

id 
$.dam 
F..dam 

id 
id 
id 

S.dam 
R.da,m. 
id 

V1.dingen 
Il.dam 
id 
1d 

R.dam 
$.dam 

J. tlà.egeram.a , , aank. Nyeha.ske 16-4-10 ::B.. ltnappe!'tL,:an 229 id
J. Dries " s. dam. 22-:1.1-14 Vle.ardin,gerdijk 77a 1d 
A. J" lbon . - , , id 31�-ai. A. Mu.yastr 36 
M.v.d. Heide ,, R.dam 21-11-21 .B:>tterstr 4 
a. Key�er 'I.. , , K:rommezyl 9•2-95 Weeterbe�kstr 46 
P.O. v.d. Leek� ,, R.dan 27-3-96 St.l!g&thastr 47b 
H.C. v. Kru:,t.ningen -, , S.dam 15-1-23 Nw.!v:aasstr l.a 
w. i'ragenaa.r ,. , R. dan 28-8-07 Van Weelst:r l9e.. 
J.A. v.d. He;l.de � kuefater A.�am 30-7-88 Ibtterstr 4 
H. KU.Vl - •• Leerdam 21-3-90 Groeneweegje 58
A· Wola / soheepmakerV'l..dingen 24-l-08v. Lennepple.iàs27 
:s. 1rauwdeunt \ � , , s. dam 9--1-89 lförsestr 33a 

id 
R.dam 
id 
id 
S.dam. 
R.dam 
id 
S.dam 

Vl.dingen. 
$.dam 



x n. r. Easer 
""P. sta.rk 
- A. 13:>ogaard
'f. D, P. li'. Valok 
x R. B'axgsllle 
X. Si G. Swart

<"'! R.P. Bosma.n 
><. W" T. Jongt;1te 
,< D" v. Oosten 

PI< J. Y.ooren 
/. P� Crusifix 
f.. Il. Haneen 

- 11 -

scheepmaker R.dmn 10-11-17 e. B,ermanstr 7 R.dam 

, ' 

, , 

, , 

' '

. ' 

, , 

t t 

kalefater 

1d 31�1-9-0 .Bl.lderdykstr 9b s.dam

Vl.dingen 3-6-05 MM.Troeletrastr 20 Vl.dinge 
R.de.m 1-6-10 .r.fahlerstr 55 " 

Hoornsterzwaagl0-9-96:B. Verveenatr 12 S.dam
Leeuwarden 13-3-90 Woelwijkatr 87 R.da.m.

s. dem 18-i-9 2 .Brugmansstr 8 s. dam
R. d&.m 16-4-89 Iet je Wolf'str 6 R. dam
id 14-3-91 Goudserijweg 188 id

soheepmaker R.�am 17•9-04 v.Leeuwenhoeckst.53B. $.dam 

, ' id 

. ' id 

, ,. id 

26-10-19 Hulkstr 19b R.dam
9-4-00 Zydewin�estr 37a id 

•• T. Jongste
'W. Teeuw u1ti •• S.de.m 

14-8-20 P •. Alexanderstr 21
22-3-l4 Spoo�baanstr 15

id 
S.dam
R.delll
:l,d

X A. v. Hulst 
de Zanger 
Drooger 

/C.J.v� Kruiningen 
oA •. �jer 
,....f. v.d. Band 

X H. J. Hoogland 
<""'c. Kuyl 
X B.H. van Graute 
O' G.A. de Jager 
( A. Middelburg 
o • A. dl::: .!brat

/"" c.J. ·v. PUtten 1. 
.,,, E. Gooa 
4 Lupker 

_,,, Y.C. de Roode �
v. Wijk 
Moerman 

i:e: .. staub 

, , R. dam 23-7-89 Haspelstr 14a
kalefatar id 23-11-93 Lambertusstr 127b
scheepmaker Vl.dinganl.7-12-05 Afrol 34 

'' 

', 

,, 

ka.l.efa.ter 

,, 

S.d6Iil 25-8-93
R. dam 19-9-9 6

Nw.Maaestr la 
Olioeendaa.1 82 

. Vl. dirige n30-5-2 2 Ma..rkgraaflaan 23 
R.clam 21-7 .. :1.3 iVatergeu.sstr 17a
S.dam l-ll-17 Groeneweggje 58
R.dam 5-4-91 ?ootstr 62

scheepmaker S.dam 1 4-7-l.3 Voltastr 2
, , leerll. DenI!aag 19-1-27 Ged. Biersloot t

', 

kalefater 
R.dam. 26-12-13 Nassau.laan 3a 
id 24-4-89 Schiekade 141 /2 

scheepmaker id 26-4-14 2e v.L.Gaelstr 79

lf 

, ' 

'' 

'. 

, t 

S.dam 26-8-15 Houtstr 2Ob
R.dam 3-9-96 R.Manzs�r 64
id 24-5-0l .Eeukelsweg 45

V1.dingen 29-8-95 Bi.nnenaingel 207 
R. dam 18-9-12 P..rederodestr 67

$ .. dam 
R.dam

Vl.dinge 
R.dam
S.dam
R.dam
S.dam

R.«lam=
R..dem

o·a. Schenk ,, Vl.dingen 3-2-19 T-otgieterstr 45 Yl" dinge 
,J a. de Zwart , , Kinderd:i.�kl4-7-97 
,..i K. v. Ilil'lk\l , , Vl.dinge n 17-10-lf 

/ B. Penni,ng , tt $. dem ll�l-09 
ï.iil,? 11' Çn, i � IFf;J,, 

/W. v.d. Velden,y"',v-'?- &J'["'de:rkexke..Y.17-4-8�

.,_ 1. westerlaken , , Wyk en Aalburg27 ... 9 ... 23 
j. R.P. Stap " A.dam 5-3-05 

Schoonderloostr 91b, R.da.m. 
Voor·str l.7 / Vl • .Ambacht 
Oeervlietaestr 37b S.da.m
v. Meu.rsst1� lOc
Oosirendamstr )7
l,bmstr 37

R.dam 
id 
1d 



1.. 

,,,, .• v • .t. Velden 
/ J. DourJ.eyn 
.... A.L. v.d. 'i',agt 

D.H. Driessen 
✓H.A. Sohe erene
(}-• v.d. Zo1i1.wen 
.\'" L. Zij .!..Stra. 

-v.d. Vegt 
Visser 
Tol 

- 12, -

scheepmaker u.da.m 14-11-10 Measchartatr 15b

' t id !0-12-15 J.Poroellisstr 35
takelaar VI.dingen 25�9-02 O&tsotr 4
zeilmaker R.dam 21-4-0Q L.Verschuierstr 30a
t�elae.r id 16-2-96 De Oostestr 39e

R.dam
id

n.dingen
R.da.m
id

zeilmaker 
takelaar 

S.dam 11-5-21 s.v.Groenew�genstr 47eOVersehie

', 

Groningen 4-5-91 Budsonstr 151a 
R.dam 15-3-88 B:!yerlandsest-r 530

,, HolltUn 5-2-03 P. Heinstr 9

,, n.dingen 26-9-J.i '3mous 70
v. Os

Afdeling 12. 
scheepstuiger ,, 6-6-05 Katendr.lugedijk 127

R.dam
id

Vl.dingen 
id 
R.dem

Ele ctri c;i eps. 
x J. Ras 
/ W• Groeneweg 
o J, Alblas
, J, v. Kralingen 
1 Q. v.d. Spek 
, J. ;.. Heynen 
/ w. v. Rij 
x J. Groenenboom / 
• G.H. Gort

kr�a.ndrijver R.dam 
el.monteur 

f, 

S.de.m 
R.dam

2-8-01 
13-9-23
9-6-24

Bl.oemstr 5b 
.B.v. Harenlaan 130Q 

Godsohalkstr 81 

,, id 21-3-13 2e Schanss�r 79

, , id 17--4-09 Korfma.kerstr 87b

, , id 18-7•22 Schiedamseweg 58 b
lq'Jandrijver.!d 1-5-05 Mathenesserstr 47

, , Poortugaal 9-3-87 Nw. 131.n ... enweg 466 

, , R. dam l-1-17 Aohterhave 11 20c
/ H.T. \'fijs el�monteur id 8--5-�9 Molemvef 12 
/ Q. Vos , , id 20-6-09 Eben Haezoratr 46
-t J. v.d. rut kraandrijver id 3-10-02 v.d. Takstr 18b
.11- 'f. st•wtra , , Zwru•tsluis22-8-02 Waaldijk 21c 
-1� Visser " R.dam 4-3-22 v. Duylatr 66
1 ir.'C. Off-eï:111an el.monteur id 25-ll-97Dirk De.nestr 6a 

1 H. Ple.isier , , Ridderkerk 11-4-88 v. Lennepatr 53e. 

R.dan
S.dam
R.dam
1d
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

'I. A.H.M. de }Jong , , R. dam l.0-3-16 Snoekstr 15 id
1 c. w. Verachoor , , id 1-7-19 Harddr·e.ve1•str Sa id

1 c. là'ongere , 1 id l5-ll-17Wo�phesrt�bocht 509b id 
1 E. Clement , , Zierikzee 14-l0-2ll.J?aulownastr 2 Dordt. 

1 i. Larooy , , aa.nk. R. dam 6-4-26 v.d. Schellingstr 33b R. dam
Afdeling 13 en 95r î.�tae1a.e.rs bouwbedrijf. 

1 J. v.d. J?oel betonw�rker R.dam 21-1-14 Mathenesserdijk 43 R.dazn
" G. J. Willemse , , id 19-6 ... 14 Mathenesserstr 98 id

1 Q. v.d. Plaat helper Vu.ren 19-6-90 :Oor:psstr 65 Cap. a. d� Y. 
Afdelir!S 14 Schildera. 
-

'( a,. A. Snel aohilder Maassluis 25-6-l 7 J. Fra.nastr 4 
,c: G,. v.. d. Vorl.e , , Leeuwarden 19-1-17 Parallelm�g 15óa. 
1 o.J.A.v:. CQllenbu.rg" S.dam 14-4-08 Potgieterstr 25b

Vlaardingen 
s.dam
id.



· .,. A • 'Lagewaa.rd
V • .îè..'ldter •

v. Ste,n,
Everwyn

spuiter 
schilder 

,. 

, ' 

/ A. V. Dorp , ; , 
\P.v. Ringelenetyn,,, 
/J, Struil;I , ,, 
�X,F.v"d, Rll· 
l• ?oon, 
F. Iblstier·

Giethoorn-

, , 
' , 
'' 
, ' 

, , 

�� .... --=:--:-= 

!)1, van Veen 
;J.P. V. OyÎ'n · 
C.N. Visser"

IW. B:Judest$1tt, 

1 ' 

' ' 

; '

, ' 

'0 

,- '
;.a.a. Mµntinga, , ' 

�� "�. ;Jltjkgr�ai''.�,, 
/ W.A. Zwambor,'1, , , 
;P.J. Lagendijk• ,, 
tJ• Teygeler• 
1-nomp 
/J.I. Vrijd2g 

'' 

. ' 

', ' 
, ' }• Vl� ,.. 

0p. 1J4rte ,, 
rw. zwarts • , , 

/P. v. Dijk , , 
/ A/ff,, � • d. Laàrsé , , 1
/P.J. V. Vla.ars • ,, 
B, Kroeze , , , 

- .-.::: 

- l.3 -

Leerdam 7-3-12 lk'ugma.ns-tr 9b

Vl. dingen 8-8--04 Emmastr 145 
A.dam 2-5-00 Taanderstr 35b
R.�am 20-6-02 P..boonsestr 7a
Vl.dingon 15-8•12 Spo-0rsingel 143
R.da.m ll-1-06 Tweebosohstr 94
Vl.dingen 9-10-13 Mahlerstr 15 
A.da.m 1-7-09 Russiach�str 94
B:>rger 23-8-97 A. Muysetr 36
Delft 28-S-14 Tamboerstr 3b 
V'l.dingen 19-9-08 Röntgenstr 16b 
id 2�-12-99 Solaa.venburch 49 
R.dam 28-3-88 Zinkerweg 36b
Vl.diogen 31-1•91 Steiristr 30 
R.dam 13-7-04 :B. Huetstr 115 
R.dem 7-10-06 Retiefstr. 28
Zwartsluial?-12-ll. v:r.�iendscha.psstl" 6b 
Dèl:ft 25-9,ll··I.; ... ;Oo5terstr 8b 
Velzen 1-9-�8 Voorde 21
R.dam 30-10-19 0ar�t?$1:il&a� 94
Voorburg 10•1�3 Put�ohelaan 16a
R.datn
S.dsm 

25�12-13 le Schanaatr 65b 
22-7-07 B:>erhavelaan 49b

Klundert 14-7-19 Verboomstr 176b 
Vl. ding<ilfi 2•12-16 Bl.eekstr 58 /5 
S.dam 26-12-19 Dr.A.de Xuyperstr 19
R. dam 19-12-94 lblgisoheçit:,:- l8a
ld 23-12-17 Marentakstr 6la
A$sen 18-10-23 Gro�baan 25 / 12
Vl.dill[;Erl 30-6•17 Schepe�str 11 
R,dam 8-4-15 v • .Bt-akelstr 19a 
AaJ.smeer 29"'"6-88 Lange Geer 242 
S.dam.

Slochteren 
26-12--09 Esveldstr 16 

15-6-16 Korte Dijk 76 

,c.H. de Vroomen ,, 
/o.P. stam · , , 

:m.eskensgraaf e-5-15 Palestinastràat 98

Vl.dingen 24-7-12 's-G�avendijkpl. 23 
/G-. a. v. Zutphen, , , 
/ O. Jarnard ' '' 

/G,L• Winkelman • , , 

1
._ C,.e Rouw ., • , 

t14.c.J. Rijksvorst,, 

R.da.m 15-1-07 Ora.njeboanstr 365a
id 27-6-91 E.oemstr 74c
s. dam 24- 8-99 Villas·tr 106 
Kerkdriell4-ll-OO Schie 94 
W&rkenda:mJ.3-l0-96 C.B3�rsm&nsstr. 88

s.dam
Vl.dingen 
R.dam
S.dam

R.de.m

Vl.dingeo. 
!.dam 
s.dam
R.dam

Vl. dingen 
id 
R.dam

Vl. dingen 
R.dam
R.dam
s.dam
id
R.dem.
id
id
id
s.aam

B"dem 
"""'n.dingen 

id 
R.dam
id
$.dam

Vl.dingen 
R.dan
id
S.de;m

Vl.Ambach 
R.dam

Vl.dingen 
It.dam 
id 
$.dam 
id. 

\ 
R.dam.

\ 



/W. StOl'!ll •

«W.Ai v.d. Heuvel 
J. i. no bbe.r;Jgt 
J·, A. V • d. Horst I 

;A• rij. de Jonge 
/J.T.1. Weerman. 

:&-eemen, 
(IF. Sta!il .. 
/J. v.d. Klundert t

JA':J-orpershoek -, 

1Ir�oest, 
/J. Vos 
/�.o. Tie-ben , 
1J. L. de "Bree . 
,a.1.P. v�d. :.Eerg 
�JI. Leeno.e-rts 

Re:i,.ohe < 

de Vli t • 
Polde:rvEUij;rt• 

fO· ds lbrst 
/,_N..A. de Gooyer, 

äe r.'i t , 
Mechielsen, 
Snijders 

/ B.M"-A •. Bt"eedv:eld, 
IK.J. v. ei. Poel, 

I,, Geeraena 
1"[!.G.J. :atrger , , 
h, .• v. Seeters 1 

· ;r.. v • d. Tuyn ◄

/ ;.. G. Vi�:oer•
f. Jonkman•

t(lf, Koelewij.n · 
v.d. Roeven

schilder 

, , 
'' 

' , 

'. 

,, 

,, 

, ' 
, . 

'' 

, , 
' , 

, ' 

', 

, , 

'' 

, .

, ' 

, , 
, t 

t. 

, , 

'' 

' ' 
' , 
, ' 
, ' 
't 

'' 

, ' 

. ' 

,, 

, , 
, , 

ttt 

' t 

' ' 

. , 
f' 

- l4 -

$.dam
R.dam

_J 

19•10-96 OostGrstr 25 
19-6-07 Brederodestr 84b

s.dam 18-2-22 P.P'otie rstr 26b
R.dam 22-12-14 Stampioenstr 3
S.dam �2-11-91 Wattetr 44b
s.dam 1-7-09 P.Potteratr 15�

Vlissi�en 27-2-04 Voornesestr 17a 
R. dam 3-7-10 Abbenbroeksestr 18
id 27-5-07 nendrechtseatr 7b

Vl. dingen 27-6-l.6 :Eeethovensingel ll
id 28-6-13 Bi.nneneiogel 187

Ooltgensplaat25-4-00 Vle.ardingerdijk 2 
Vl.dingoo 1-5-92 le maaabos�tr 58

id 27-1-98 Ma.risstr 1
R. d:3Il 16-5-19 Sohmeg 207
id 3-9-89Hooglan!llstr 75
id 2-7-08 Ga.ffelstr 46
S.dam
id 
R..-dam

Vl.dingen 
:R.dam 
id 

S.dem

15--9-10 v.Leeuwenh.str 55a 
18 :3-94 Pa!'allelweg lJA. a 
2-10-13 ma·r:felstr 44a.
13-3-02 Dièpgnbroekstr 137
27-3-13 Rembrandtstr j 7
30-6-12 L. Haven 34b
7-9-92 B.Kn.a.ppertlaan 2

Vl.dingen 3-1-91 Bl.eekstr 65
id 
R.dem 

5-11---03 Toll�nsstr 24
8-12-98 Ker.khoflaan 60b

Terneuzen 12-4-07 le M'a.asbosstr 6
Klundert 6-12--05 Îila.!'iastr 14 b
R. dan 24-6-10 Sohoonoordstr 15
id 8-12-15 C.H-0utmanetr 27
Assen 24-1-04 Raam 14
S.dam 17-2•23 Goereesestr 20 b
R.dan 29-7-06 st. ifar:ta.str 32b
�lft 24-3 ... 15 :S.K. Laan 232b
R.dam 4-11-05 Zijdewiudestr ll9

Rozenburg 16•11-94 le v.L. Gaelstr 51 
Leeuw�den 25-12-89 Vlaard.dijk 59e 

R. dam 30-12-94 :B • .Huetstr 40 
s.dam 3-5-06 �nastr 48

-

l 

R.dam
id 

S.dam
.R.dem
S.dam
id
j.d 

id 

id 

id 
S..dam 

id 
R.dam
id
id 

S.dam
id 

R.àam

id 

s.dam
id

s.dam
R.dam

S.dam
id
R.dam

• s.dam
R.dam

Vl.din.gen 
/ s. dam 

R.dam
S.dam



dei V1·oedt t' 
Tak· 
Harden bol� 

W.Ii. �ohölzel'(, 
Meede:r• 

(l{. W. Erv:ich-
1� J ä., .A. Plugge,
�K. Koogje • 

Brinkme.n� 
Iia,i• .l."Olnall-<

sohilder 
iià 

tt 

', 

'' 

' '

, t 

. ' 

, ' 

'' 

•• 

w. Pack. , , 
1ïl� v. Schijndel1 

t,

K. \lïsse:r
' . 

A. He lleme.ns , ' ' 

', 

'D.:v. Oudenaarden , , , 
, ' 

t' 

M.A.v. d. Vaart �- ,, 
W. Goedknegt ;.. 1

A�v. B::>stelen ff • 
J·o J. V.d. Barg':° 

. , 

t. 

, ' 

, ' 

,. 

, ' 

J.C. v. Gemert '\ t,

J.N. Ras , · , , 
A.Hoorv,eg , \ 
\T,v.d. Hoeve ,, 
P,L. Dtlson , ' 

t,

, , 

t' ' 

r. Scha -!:pm.a.ker JI(
... 

, , 

A.M. v.d. Linde ,_ •• 
J.J, Kolijn", ,, 

" 

1, v.d. .!erg , , , , 
H.v.d. sto�-, ,, 

Metz , • , , 
, ' 

.. 15 -

,,.-

Heineoord 22-4-9 2 J. Sonjestr 6a 
::Bi.lderdijkstr 39a 
Nasse:ulaan 22 
B:>yle st:r 46 b 

s.dam 11-6-95 
Ridderkerk 3-9-89 

Nieuwerk.aIJ.16-2-13 
Zwijndreoht29-3-08 IJsselmondeseavr 6 
R. dan 20-6-13 Paradijslaan 43b 
S.de.m 25-5-22 Nntonstr 25b 
R.dam 15-2-98 Maläebaen 24 

Scheveningen 26-11-96 P. Heinstr 28
R. dar.:i. 17-8-09 3e Scha.nsstr 4c 
Vl. dingen .!5-6-94 Joubertstr 11 

Ouderkerk aIJ.4-11-98 v. Ma.ru.mstr 24a 
R. dan ll-8-12 Adrianestr 130 
S.dmi 15-5-14 P.Potterstr· 6a
R.dE$1 2-10-02 Volma!.'ijnstr 143b 

OHdenbosoh 17-8-07 Numanadorpsestr 9a 
R.dam. 6-11-05 Wandeloordstr 50 

Vl" dingen 27--8-97 Str1.cyk2tr 7 
R.dem 29-6-16 �-Ia.rendzstr 9b 
Vier;poldere20··'7-00 2,Iadoarastr 5l 

Vl. di�en 20-8-09 P.Pot te1·str 46a
id 15 ... 8-17 S:portlc;.an 86 
id 6-10-00 Dijkl�an 67 
R.dam 10-10-15 �yerlendselaan l38à 

Vl. dingen 19-2-14 Wegnerst:r 15
id 28-2-09 Messohae�tpl. 46 

Oosterhou·t 
R.dam 
id 

Vl.dingen 
R.df,µ11 

Zierikzee 
Vl,d1ngen 
R.dan 
id 
id 

Don Bommel 
Maasland 
R.dam 
id 

6-8-00 K�Kromhout 24 
10-3-14 �ede Hilledijk 62a 
26-11-96 Putselai·n 129b 
2-3-91 �v.rine.meaingel 11 
12-1-14 
20-4-94 
24-3-02 
25-9-13 

v.Leeuwenhoeckstr 45 
c. de Wetatr 38b
Spoorsingel 146
Parallelweg 198

21-9-05 J3.Huetstr 29b 
29-12-22 H. Sorohs�r 52a 
22-4-01 Insulindeeingel 13 
16-6-92 Mozs.:rtlean 5 
3-2-15 3ilderdijkstr 32 
22-2-05 Hudsona·tr lOla 

S.de.m 
id 
Il.dam 
s.dam 
R.dam 

S.d3l!l 
R.dam 
S-. dsm. 
R.de.m 

R.dam 
Vl.dingen 

R.dam 
Vl.dingen 

S.de.m 
Vl.dingen 

id 
R.dam 

Vl..dingen 
id 
�.dam 
id 
id 

Vl.dingen 
S.d� 
R.dam 

Vl. tlingen 
s.dem 
R.dmn 
id 

VI.dingen 
id 
R.dam 
i.



... .- Ui 
,t • .• 

t. J. · de Groot 'I( sclülder -ff. aam · 22-3 ... 14,·· · ácl·ua.ns · 1�20··- · · ·
0" Trommel ', � ,, Middelharnis 11 .... 11-85 P.K. Ontieele.an .'36a 
W.N, Douw � ,, R,dam 17�7-19 Ruilstr 72a 
�fd. 15 1hiten§jouw9r@ 
A, Rotscheiélt ", sJouwer 
A. Agt er berg � • , , 
o. Loch , ' 

R..dam 
S,dam 

Ou.lembo.rg 

23-3--87 
23- 7-07 
13-3-96 

Ruj.ls-tr 16a 
:8allevoystr 12b 
Villaetra. 2'7 

R.dalh 
S,dam 
R.dam 

R,dam 
id 
s.dam 

J. Verwaa 1•x 1 ,, Nieuwerke.rka..IJ 14-5-00 Schollevaartaew.4 Oap.a.IJss. 
G. v. Dam t , , Roosendaal & N. 26-5-93 Slotboomstr 16a R. d::ml.

!.f�.--_l._6....;;.a_!7 __ .ll .... kk.;_.;;e;.;;r ... s ___ e_n_s_t_e�l_l_i_ngm;w=sk_e_r
_..,e-

J. Noorzi3 -1, timm.erman R.dam 29-6-07 
W. Roozeboom -.i:. 1 ste-11.-bikker VJ..àingen 30-10-<9
T.v·. Leeuw�n � • i, Ouderkerk a.Y. l-10""97 
z. Lam.ene , , s. dam 27-12-11 
• v. Hulst v..

il 

, , 
Oha:rlois 28-10-06 

w. J�sen , , , R. dam 29-2-12 
A.J. Koster l ·," .., id 3-3-22 
P. itl.ok 'I\· ' t 

J. Wijzenbroek ', ,.
fI. v. Dijk ... ' , ' 

O. Ha.melink , ,

B:Jven Karspel 29-5-02 
S.dam. 28-1-97 
id 11-6-90 
Terneuzen l0-6�93 

st.Laur0ns 26-8-o, 

N. .B:tetsstr 94a R.dam 
Nw.Schoolstr. 6r Mae.ssiuis 
!t!ultatuliotr 20 R.da.m 
Deensestr 81 R.daJiL 
Versohoorstr 37 id 
l3. Wolfstr 3 id 
fui tenhofstr 22a id 
le Pynackerstr 84a id 
Noordve�tlaan 12 
.Tullemystr 23 
's. GI·aveuza.a.deatr 44S.dem. 
Kon. B!!!!r aflat 4 id R. Ma.�ne ,.

w. Esbach -....., 
A. Vi.veen ::>

, '

t' 

, '

' ' 

... ,,.� J. v. straJ..en --.., , ,

R.dam 
Woudrichem 

R.dam 
R.dam 

28-io-92 Goereeseatr 23a 
20-4-95 Broa-rsveld 23a. 
15-7-04 Veldloopstr 4

id 

id 
R.dam 
id Verboom , . 

Smi.;t � ' 
Pa�.acnen '0

J. Aisenberg .,, '
M. v. Hulst ,.,_
&. d. Iial."tog ,, '
H. Dege ling , ,
D. v. Koev,erden
G.C. overheUl \ \

' ' 

J. 

, '

.. ' 

,, 

'' 

J. Breggeman , , , 
C. Stuik , , ..,
4. Andeweg ,:, ,
a. :1?11 ,, 

H. v. d. Oever ,, .

, , 

t,' 

tl 

' ' 

'tM� .... .... , H.J. � • •  ..,....e. •• 

w. Vlami.ag . " ..
'' 

A,v.d, Telden ,
., 

, , , 

id 
\,oensdreoht 

.Brielsnieuwland 
R.da.m. 
id 
s.dam 
R,dsn 
s.dam 

Maassl.uis 
R.dan 
id 

s.dame-4--1:e•J:2 
OUlemborg 

S.dam 
R.d� 
id ._____ 

/ --

:Ebmst:r ?4

Coornhertstr 17b i.d 
9-3-96
29-'.Ll-03
1 ... 12-07
15-12-88
6-5-15

Oranjeboomstr 403a id 
staringplein 9 
Hudscnstr 65e 

25-1-99 13:!rkelstr 29a 
9-12-97 Stationastr 14 

id 

id 
id 
$.dam 

12-12-06 Schoonderloostr 14a R.da.m. 
5-6-08 Broersveld 96 s. dam
16-11-06 Floretstr 33 
2-5-13 Schi�ndelstr 22 
5-5-92 Messchertstr 9b 
24-l0-12 Mariastr 24 
14-10-90 Vle.ard.6ijk 2lla 
17-12-93 Nw. fu ,rt 19 
l6-7..03 J.�.3ffenstr 198 

R.dam
id
id
s.dam.
id
id

10 .... 4-09 K.Sohoonderloostr 4a...�.dsn 

--



Overheul ste 11. -bikl!er 
v. Gr,;venbroek

/J.T.5.Sohoonl::ikker 

;L, lbngers 
06,J. Andersaon 

v. Eenne

.,.A.N. btuivenberg 
Jtelius

11J, v.d. Linden 
X T.J. Li tsenburg 
/G. d"<:l lber 
✓J-Httigen
rD� Chatelain 
1M. cte Jong 

/J,W. Stuivenberg 
�Jo Wijnstakers

xw.F.J. v. Ovost 

/ J. Sml -Ij
/GoAo Jongman 
/W. Hoogendijk 
OJM v.d.Ga.ag 
,A. den Hartig 

H.J\.. Reicl1e
� • N:;i.eu.wla.a:t

XJ, Hellenthal 
'f.J. w. Roelofs 
;o. Rietveld 
/1• V.d. Kamp 

K' p. Po 1 de rv a.ar"t 

1 �. J. �.,.. Stralen
, J. Bost 
":M,F,A.v.d. Ri.jat 

;À• Benning

xJ. ,�. r. Hofs 
fW• F. L. Cogels 

W, de Jong 

X •• v. Ophemert

, , 

, ;

, ' 

, , 
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,, 
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s. dam 8-12-05 .Bli ten..�e.venweg 176/l.6 S.dam
R.dam 17-7-03 Ma.thenesserstr 131 • R.dam

Milling�n 30-3-17 Tapuitatr 25b id
n.dar:1 27-9-22 Se.ci�cnstr 280

Nw.Helvoet ll-5-07 Fr�ciscastr 5
.: .• dam. 22-5-08 NooI'd:poldei·str 5 b

Go�inchem20-l2-87ZaadpJdcerstr 2lb 
Le erdell'! 

Drei,$oho� 
ïäaa�dam 
DenR:>sch 

R.dam
AJ.1n.1'iem 

Delft 
R. dr..m
id

Loerda1D. 

19-12-20J.Verm.eeretr 14
17-5-04 m.okms.kerstr 66a 
19-8-00 �n0lliussingel 38
20-2-J.5 Zinker,1eg 58b
15-4-03 Mathenasaerstr 20a
24-12-12lhv. Bnrt 21
12-3-06 Noordv�stlaan 6
22-ll-06Noordmolenstr 27a
5-11-12 G·roshanst:c 18
10-5-14 Schans 132b

R.dam 16-10-l9Rozemarijnstr 9
id 26-6-14 Goudsedwarsètr 10

DanHelder 25-ll.,.·19Hos3t:ïtr- 168 
Assen 16�1-09 Pasa�lstr 9a 

Vl.dingen 7-9-98 J;>utselaan 64
8.dam 17-8-90 J.v.r.enne,1;>str 13a
S.de.m 11-2-03 BroerdVeld 95
R.dam 26-11-09 Ge._f:fë:ldwa.rastr 24
id 15-5-18 .Bl.okmakerdw.str 16b

Haarlem 3-12-10 Leev�"lensteinstr 45
Val.ken burg 17-7-03 V1aa:r:d. dijk 89

R.dam 30-11-0lPutsestr 6
id 6-3-03 P.Krugerstr 151

id 

· id

, S.dem 
R.dam
.S.dam

id 
id 

id 

id 

id 
id 
S.daa
R.dem
S.dam

Rozenbu�g 31-1�00 Sa.ndelijnstr 23 Maassluis 
R. dam 19-12-10 Herwej, jerstr 24

Zaandam 18-12-03 Htrl.s.m.ans$tr 29

Utreoht 21-11--00 Sohiekade 145/2
R.da.m 14-1-03 3endr�chtstr 154

Harlingen 10-1...04 113.tavierenstr l 
D3lft 28-11-17 Hudsonplein 6a
R. dam 30-8-06 S. Hoge ndi jkstr 2

Alblasserdam 22-7-04 Adrianastr 85 
R.�� 3-4-19 Zelhe:mstr 12

n�dam 

id 
id 

id 
:ld 
id 
id 
id 

id 
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stell.-bikker R.da.m :Oijk@raaf' 
�L.F. 3cheuierman 
'if,._P. 'lelleman 

24-1-17
1-1-17
12-4-10
19-5-89
5-5•12

llillamystr 58b 
A.Paulownastr 51
Soh�lkburgerstr 53
Godscha_kstr 44

Vlierdenatr 52

R.dam
id, , 1d$I11. 

�R. J. Keype ra 
XJ, Abbing 

x_A,P. Saarloo� 
Ve1·steeg 
16 Smeden 

, , 

,, 

'' 

' , 

id 
id 
Vallendar 
R.dam
id 

16-10-21
1-9-99

:e. Hofman.plein 49
Hr.Kerstantstr 96 

id
id

id 
id 
id 

Fons hoekijzersmid s.dam 
vu.ui-werker R.dam 

26-10-01 Voorneseetr 37 S.d�
15-4-19 Godschalkstr 93 Ysselmc�de

/J • V • d • Windt , , 
XQ. Joeter , , 
/f._[:U).sen vo9rsl§ger 
t:tT. 26 Ienkwerlters. 

x_G. v.d. R.>sch bankwerker 

s.dan
Nijmegen 
S.dam

s.dem

11-12-14 Houtstr 5
22-5-21 Oleanderatr 10a
15-8-11 Ysselmondesestr 51a

Voorn'-'sestr 30 

s. c!em
R.dan
S.dam

;J-,H, Sehultink 
,J.v. ".!:wist 

, , R.dam
, , plaatw. Dreda 

28-6-08
7-8-20
17-7-23

A. Cuy1lstr 15b

P.Krugerst!' 132b

s.dam
id
R.dam

H.- de Voogt 
)(H.W.A.v.d. Ierg 
)IJ. ]ldenourg 
U. Zevenbe:r·g�n

XL.J.v.d. Vreeda

�'f� K(lllp 
;;,;'x:tf Otteve.ngers 
,,!:s. d. Struis 
,B,P. Roste 
rD. Holleman 
1J, W.M. (lbggia. 
�w. de Zeeu,,1 

tl; Sohröde:r 
tl• Groeneveld 
;o,J. Vogelaar 
1L, Frm.k 
;H. Feborwee 
IJ�M. Janssen 

lbot 
o. Kae.t

f' 

" 

'' 

, , 

', 

' ' 

' , 

'' 

, , 

, , 

, , 

, ' 

, ' 

f" 

', 

'' 

, ' 

'' 

', 

' f 

,, 

ijzerwerk$r 

Vl.dingen 12-1-21 A.Cuypstr lla S.dam
R. dam 20-10-03 �'lul tstr 230 :R. dam
id 25-4-18 aelbrechtakade 86a id
id 3-2-24 :aJ..oklandstr 370 id 
md M-ll-13 Paseereletr 49 id 
Yaselm.onde 28-2-02 Smeetlandsedijk 19 id 
R.tlam 22-8-02 �.Varkenoordsew. 439 id
id 5-8-11 Opzoomerstr 36 id 
id ll-8-89 Westt3rbeekstr 19b id 
Vl.dii;igen 29-6-20 Ma.rkgr�aflaan 83 Vl.div.gen
R.dam 8-2-ll Kat.Lageiijk 175a R.dam
1 d 15-7-0 3 v. d. Palms ·br 3 b id
Leiden 3-3-15 Keizerstr 360 Soheveningén
Ridderkerk 6-6-90 Nieuwla..nd Flat 56 S. dam
R.dam
id
id
id

6-3-11
3-5-07
22-7-25
9-3-22

id 22-2-22
Vl.dingen 14-4-18

?utselaan 224 R.dem
Zagenstr 57a id
F. �kker-str 58 id
Zwaerdeoroonetr 65b id 
.Boerhavelaan 66a s. dam
2ev.L. Gae1str 166 

R.dsm 25-10-88 v.d. Palmstr 3 R.dam
idOap,a.Yasel 5-5-01 Westerbeekstr 43 



t 

r/ l

, Meulendi'k 
• v. Leeuwen

Oomen

L.0.v. Hoek
'/1. Y, d. Heul 
/ A� Springeling 
/H.J. Dekker 
/A. Steennis 
/J. Sohneider 
Jt:a Oosti!lander 

A. Bi.jloo
/O.M. Gouka 

e - l9 -

bankwerker R.dam 25-12-15 A. Cuypstr 7 S.da.m

. , 
ijtterwerker 
bankv,erker 

, , 

', 

' ' 

Vl.dingen 4-12-20 
Dordrecht 1-8-97 
Midd:lburgl4-12-07 
R.dam 7-2-17

Sweelinckstr 1.39 
lbutmanf:!str 9 
.i11ath. weg 127a 
Qu.ulcst-r 41 

id
id

26-7-14 Moerkerkestr 149

19-11-12 Hondiusstr 45

Vl. clingen 
R.dam
id
id
id
id

t , Alblasserdam 2-9""'99 Dordtamondsstr 10 
IJsselm.onclestr 5 
.Dordtse straatweg 
Vla. rd.dijk 81.a 

id
s.aam' , 

f , 

t t 

, ' 

' , 

, ' aank. 

, , , , 

tl.dam 17-2-04
id 
S.dem

25-12-18
4-3-17

R.dam 8-6-10

IJsselmonde 4-4-07

S. dam 5-5-28
s.dam 9-10-26

568 R. dam 
s.dam

Donkerslootstr 3 R.delll.
C.D.Tuinenbu.rgstr 310 id

/H. de Hoog 
.Afdeling 28 

R.dam 25-7-28'' , ' 
Ketelma.�ere e� Branders 

Groenelaan 125a 
v. ?!:arumstr 20b
M:r.\'iillemstr 44

S.dam
id 
R.dalll

X A. J. Brands ketelm-branderR.dam 10-3-13 Co:rverstr 56 :i. dam 

/V.. • . àbrcsch ketelmak�r Oude Tor,-óe 15-5-�l J. -1., !.lb. ThJimstr 13 s.êlam

1'.B. de Ruyter ,, - plaatw.Vl.dingsn 18-9-10 D:; Co .; t e.stJ:' 25 n., ingen 

lo. û. Kelderman . , '' R.dam 13-1-23 1· ater,3eu.sstr 157b �.dam 

/M. v. Put ,. '' S.dam. 16-9-04 __ d.isonstr 55 S.dam

t, helper Den Ha;ag 22-l.0-03 Duiventor0nstr 7 Naaldwijk
.,.J • V • Wijnen t, R. de.L1 15-7-24 Bingleyatr 60b R.dam.

Yo gt '' s.dem 20-12-96 ?.Potteratr 30a $.dam 
v. G�rven 't id 23-5-99 Rotterdaresev.eg 4 VJ.. dingen
Koeij ,. Alblasserdam 27-ö-05 G.Rcinderstr 24C S.dan
Verbaas .. hulp o.:B:?yerland30-12-20Reepat� 10c R.dem
den .B:>er '' R.dm 19-4-89 �panj�ardstr 147a id
Vcrmeij 't pl.w. 'id 16-4-89 P. lleinplein -'1 id

IP• v. Heest " helper id 24-ó-23 Grosstr 15 id 

.,,t,T. Kobout " id 7-2-12 Gordonstr 22b S.dam
H. Reitama f f hel.per id 2-12-12 Persoo nshaven 63a R.dam

25-7-86_,,a.v. d. Munnink , t id 1. !iijkstr 14 id

/H, Sprong , . id 26-1-12 P�tterhoeksestr 51 S.dem.

/E. de Zeeuw *' sjouwer DenHelder 11-2-93 Da Co stastr 33 id 
/G,Y.d. Linden ,, R.dam 16-7-94 Crooswijksestr 13.3 Il.dam
X. H. l, V. ry:,oor ,. aank. Vl.dingen 26-9-25 .B. Pruissingel 11 Vl.dingen

/J ,A, v. Ha lem . ' R.dam 5-3'-16 W • .Brn.kelszoonst:-c 17 R. dam

/iJ.• V • z,nd'tliet '' helper id 25-9-17 Roeestr 14 id 



t �✓ 
-2

�

f) ,vt, 1J� 
v C. \chouten ketelmaker r::rimpe n a. 

R.dam. 
s.dam 
S.dam 

IJss. 1-10-99 ::?OJ�tugesestr l.9a R. dam 
,.,. I'. A. Tavenier 

.,,, C. B. M. Ha:.:reman 
�:f).H. Krabbendam 
I' H.o. Elioh 
,,.)" v d -� ..... ". • • ..u,.u. g 

.,,,.,.J._. v.d. furg 

� M. P. Tu.01 jn 
.,,. P. Jbde 

1 •. A" de Cooq 
de Oocq 

X G. Evers 

, , 

. ' 

',, 

, • Vlissirgen 

,, R.dam 
,, pl.w. Charlois 
,,-brander R.dam 
,, pl.w. id 

t t.. id 

'. id 

' t id 

.# D. Smit tt

,,..AIG.J.v.d. Munnik ., 
S.-da.m --
R. deill
Vl.di�e.n 1/ J.v.d. zouwen

.,,., t. S. I&msveld 
.,,- l. Vermeer 
,.,.. J. V. ö" Staay 
.,, J.P. Fra.n�e 
r M.G. Scholten 
!i." E.Monje 

J.C. Onink 
" O.H. î,7a.:Ptens 
/ L. v.d. Neut 

# W. de Hel.d

, . 

,, 

' , 

, , 
, ' 

'f 

', 

, , 

• t

'' 

,; 

n.aem / 
id

Ridderkerk 
o.re.nä-e;r Middàl burg 
pl.w. R.da.m 

Ereskena 
s.dam 

id 

R.da.m 

id 
llaage helper stokeraR. de.in 

� W(J. v. 1-zeel fitte:,:> id 
� J. B:. ". d. G-raaf' stoker s.. dan 

A. Everse hel_per smeed:pers R. dom
, O. Vissers vu.�rwerker Waspik 

3-8-06 Lau:?:·ie:i7str 5b id 
8-6-03 Ri.lderdykstr 36 id 
1-1-06 Rube11splein 17b 

29-9-97 .A • .Jn3elmanstr 40b R. dam 
9-10-16 G�nestetstr lb S.datt 
9-5-92 Voetjesstr 5b 
27-9-09 utsestr 23 id 
16-9-16 Tw➔eboschetr 64b id 
11-5-86 :::ral'ingp. str. 66 id 
21-3-19 J.Fransetr 17 Vl..dingen 

24-12-87 Schans 105 
8-12-00 Ysselmondesestrl6 
23-6-ll K.Schoonder1oos.9 
5-12-02 A.Cuypst� 1� 
23-1-14 .Dingleystr 58a 

1-8-14 ?otciieterstr 29a 
28-8-09 l'J. Fr-m keland.f!Jestrl21 id 
�-ll-13 Ysselraondesestr 80 id 
23-6-96 Spanjaa.rdetr 146 R.dam 
14-8-91 S)>aanse bocht 8-7 id 
26-3-12 IJ. Cos·teratr 2/11 
14-5-23 Laliestr 10 
15-3-15 Bi.r�leyetr 76b 
7-10-08 J.v.3ffenstr 73 id 
29-6-14 B. Roosstr 54a. i<l 
23-6-93 Vlaaakkerstr 70� id 

2Ih-11-09 Vijgensteeg 6a 
17-2-14 Zangmoleudrift 39 
15-7-92 Brui[natr 5b 1d" 
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h .__., -

il 221h a.t"deliy Vormei;e .,. :Bank,rerke�e. 
PJll'&ll�t vormer Werkendam 24-3-12 P.K:mgft"stl!'aa,_ 126 l3olnea 

It,Dam �J ... Ph.Ve:a:ibuya "help•% 1.dam 27-6.11 w,aterbeekstraat 13
•4• Klett bankw. R.dam 7 ... 3...20 Vi-edenootdlaan 39

1.ll.-v.4.Be%gh " ll.dam 20-5-17 J .touiss't:t.1aa.t 35 :a.ctam 

1ledam O.D.Xttp•l... ,, a.dam 10-6-1·5 :Burgcim.Hottma.nplein 89b
/4,C.ia "helpqo 1.48m 16-,2-98 Span�tl'aa� 2ó a.• 

a.élaal

B.claa
ll.d81!1
.... 

:a.dàm 

ll.dam
Del!'t
R,dam
B..clam
R,ctêm
R ••
R,da.m
s.dala
s.aa.

s.a.em

ll.dam
a.üam

1t,J,Y,d,Stu " Il.dam 18-11-15 Ba•aatra.�t 52 _ 
�.J,IAl>enateyn " ll.dell 18-6�1 B.oz�ijnst:raat 3S

4,0.:Bl'OU.wel' 
,..l,P,Stffen■ " 

" IJ,WflUJtn 
"1,J,Tan ter .t.a 
XB,41 V:r!ee 
0.11" 

tl-J�f?•� .---
,LPdtr1•• , . 
: 1.11,van lulJk 

--t.p,tt 

, , Krimpen.af dI!itsel6-4-97 Spaizn-seboah t 33a 
" R11dam 20-1-16 l3u� Huetabae.t 148b 

,, 
" 
,, 
,, 

R.dam 7-'1-26 ilóla1mkeretraat 301>.
Vlaa#(iingtm 27-7...24 2e Sta�straat 7e. 

1:,b! 18.3-,.11 tl .w.Fr1110stnat 1 
R.dam 25-1--20 Schippèr.stnat 18b

"heJp� ' lt,dam 22-8-22 fftldsonet1'aat 67b 
9-2-86':Pupillenriraa� 81d,, Antwe:cpen 

,, R,darn 7-2-86 Dttyststna.t 40b
,,helper R.dàia 2�3...00 Jltllh� 44 l)o'l(Dii�•t.,11.,IUll(f'

,, 
,, 
,, 
" 

l);rireáht l�6 H•�u.•cn�i\ 1
S.&i.m 17..8-16 Leliest.ra$t 22 
R.àa.D 7-2..00 ,A. CU.n,Stl'a$• 101>

Lee1"(ÜIID 1-$-.fO »�edel"Oetl'üt 8a 
A.d,am 1,ii.;.10-93 01"oOswijks•sUaat 95

, , B..4- 22-8-08 V "lhylst�t SGa tt.clam 
,, llae•lmon4e 25-4--04 �jaäl'd$traiat 66 a,aa. 

, , :Naalthtijk 22"10-22 Kritdng♦J."ebaa.t 145 l>en RaäB 
,,aank, l,èlaa 12-12-27_ Zink91"1N8 30 a.4-

, ,helper L-aet.t�clen �o-9-1; Jltll"tatuliatraat 4b ll�«am 
, , l,ciaa 12-11-20 ialld•.« ó B,m 

" Uaa•t:Slu11 10-11-21 l301"gest.uast,tu1J 63b a. 4am
, , ��en 6-3-14 1l111inxetrau 7� . � 1 � 
u /V 1< !!'e4'am 2,)-11 ... '9; 2e S�arbpt�, 4 �-•�t9..., 

" Londen 2t-S-1î l3tdtenhot1:1tnat 8b :a_.ctaa 

•• 
,, 
" 
,, 

ll,dam 24-10-14 Wand•loordetraat 97 
t.d.aln 1S-5-11 le PtiP,a,C)).te:ratnat 9

7 ... 9-8, w.Pnnkelalitnst:raa-t 61 o 
'f5-3-96 :81:ngle,straa-t 20b 



1

.idelily 30 .Koperslagers en fitters.

M,Verhaar Kopersl .fi ttèr S.dam 
r F,A.Jcken loodgieter , , R.dam
I A,J.J.Scheffer kopers!. , , R.dam

25- 8-04 llidderkerkaestr�-:J'2b�
6- 4-01 Wol�tr.1

18- 5-24 Polslandstr.58
I W.J .Feelders
� YI.J ,Eebèulanan 
v W.H.de Jong 
'G.Seelaar 

', ,, S.dam 19- 6-18 P,Potterstr,15a

f J ,Don.ka 

tO.Teerda 
1 P.J .Metz
� H,J' .Bergman 

J♦rms 

" Kétbel 8-12-96 Hennewierstr.40
" R .dam 3- 1-17 l?retoriaJ.aan 29a

fi ttez,..zager R.dam 28- 4-04 Kat .Lagenfüjk 197c
help.koperel.f1t.s.dam 7- 7-27 P.Potterstr.21a
kopersl.fitter R.� 20-10-14 $ionstr.J1a

help.b'ctfi tters- Vianen 14- 8-93 Gr.Visserijstr. 93b 
fitter s.dam 6-12-01 v.SWindeetr.80b

koperal. R.dam 2- 8-24 Schipperstr.51b
koperel.fitter R.dam 5- 2-09 J.v.Avennestr.31a
loodg.fitter S.dam 9• 3-00 2e Maasbosohstr.65

aank.kopersl.fitt.R.dam 6- 6-25 1eijenoorddijk 111A
� n·,oeme kopersl.fitter BrandWijk23- 2-21 Drievriendenstr.27 
1 R.v.d.Graaf ' , , , , IJsselmonde 4- 9-20 OJ.eanderstr. 79b 
/R.RUizenaa.r ,, , , E..dam 17- 6-09 Schu.tterstr. 24

, H,Corna.x aank.loodgieter R.dam 25- 3-25 Hoof'd str.89a' ' · 
✓ H.H.ChHartme.n :fitter/ Assen

' 
. 

1 

/L.v .Os aank.kopersl .:fi 'bt. R.dam 
I O.de Keijzer fitter R.da.m
,, T.A.Goedhart aank.koperel .Sliedr. 
1 A,V,d.'Berghe 
1'0.J.de Wit 
IJ.Mank 
f�elders 
)( w�UO.eef 1

,L.Lt1beek 
� J ,v ,d. We.gt 
� B,v.d.Linden 

'' ' ' s.dam

fitter R.dam

, ' A,dam

'' Tiel
kopersl.fitter R.dam 

fitter R.dam 
ae.nk.koperel. Vlaa;fd. 

beugelsmid ij.dam 

23-10-04 Du:ijsstr.30c 
22- 1-26 Gaffelstr.61b
23- 8-10 Westduelstr.30
22- 9-27 Alaidastr.52 b 
31- 1-26 Doelhofje 6
18- 9-25 Cools•str. 360
16- 2-92 Groenelaan 11 9a
-n- 1-85 Watergeusstr.25
17- 8-11 Dahl1atsr,7b
18-12-11 Brielselaan 264

5- 5-27 Catsstr.4
12- 1-03 Josepbet�.18a

/G.K.,Schru:pf leerl .:fitter S.dam 21- 2-29 Wattstr.60a
/J,A.Stieber loodg.fitter R.dam 5-10-13 Albrechtstr.10
..,L,Verkerk koperel.fitterR.dam 4- 8-12 W.de ZWijgerstr.27
✓H,van Veen ' help.fitters Zwartsluia19-10-14 Tollens tr.17
tJ,P.Snijders koperal.fitterR.dam 3-10-97 Putsebooht 151 

1n.v,d.Staa.y "--' , , , , LTaael.monde15- 8-17 SohuJ.pWeg 96b 
,.,A,Kooyman , , , , N .Lekkerl ,20-12-85 Aelbreehtekade 55a 
OF,Vi,J,Brekling aank.kopersl. S.dam 20- 5-21 W.F?'ankenletr. 34
/J.G.v.Thiel koperel.fitter R.dem 'Zl- 9-95 Alb.Th;y;mstr.14b 
�G.Sterkman fitter R.dam 21-12-01 Provenierstr.11

XJ,M.Muishout loo dg,fitter A.dam 28- 9-12 Persoons.haven 55b
ane f'i tter R.d� 5- 6- 3 Mark&!'. 1o7 

s.dam
R,dem
R.dam
S.da.m
R.dam 
R.dam
R.dam
S.da.m
R.dam
R.dam

S.dam
R.dam

R.dam
Vla.ard"
R dam
R.dam
R.dam

R.dem
$.dam
R.da.m
R.dam
R.dem.
s.dam

s.dam
R.da.m
S.dam
R.dam
R"da,m
R.dam
Vlae.rd.
R.dam
S.de.m
R,dam
R.dam
s.dam
R.dam
R,dam
R.dam
S,dam
s.dam
R.dam
R.dam
V1A.s:trn.



I' ,v •Eijl/' · hulpt'i ttér R • da.m 
1 W�ffl.ej\Vkerk• kopersl.fitterR.dem 

. . 

draadsnijder S .d� 
,N.sparnaay ,... kopersl.fitt. R.dam 
�T�V�rbru.gge� leerl.fitter R.de.m
(J.I.A.H:1.llebrands• •• R.àam
X J !Voo:rWinde , leer! .fitter R .dam 
X m:�g�nmaker fi tt .kopersi .R. dam
" � leerl .f;i. tter Delft 

:a;v.d.Meer · kopersl.fitt. R"dam. 
: ��ïél��dpec ht )8.ank. fi tterR. dam

fitter R.dam
0 A;J .!l!riJselaar '·l1l'0.a1.er R.dam
"'R ,Bu.akene , f1 t ter R. dam
,.. P ,v.d. '.Boao h ' koperel • -f'i t terR. dam 
K .k.rhaal' help.bij fi tterS,dem 

5- 4-27 Qui.ntatr. 30c
13- 7-07 Walchersestr. 96a
16- 1-06 J.A.A.Thijmstr.68b

6- 8-15 Panteerstr.?6a
18-- 6-16 Snoekstr. 9 
22- 6-02 �vidstr.)2b
22- 5-17 Ros.Faassenstr.8b
10- 2-93 Jasmijnstr.67

9- 2-29 Stationsstr.42
17- 8-18 Wilqbaan 28

7- 8-20 Vl.ietkäde 47b
13- 1-18 Xe.t.Lagendijk 322/12
15- 9-18 �;d.Sluisstr.59a
29- 8-12 v.Lennepatr� 62c
12- 5-20 Dirlt Smi tas tr � 69b

6- 2-10 11-roenweegje 61
/ A,Brugi:nans' T, , , , , S.de.ni 3- 9-18 Hagastr. 80b
,.-J ;J .KUi tërs 1/ fitter s .dam 6- 7-02 Ful. tonstr.17a
X J ,Vem.aire · kopersl .fi tterKattendijke 12- 8-99 Gaesbeeke'tr.23a 
( A;�.d.Jagt 1 ,, , , R.dam. 14- 9-95 de la Re.!jetr. 99a
/J:c.de E:oning,leerl.fitter R.dam 12-10-16 Jaaobueatr.20b

aank.fitter N.kerkaJJsael12- 6-14 Rijnstraat 22c
,-J ,Dcimont \ Kope:rsl ,:fi tterVl .Ambacht 4- 7-21 Spierlnghoek 101 
,..A,de Vlieger' fitter Delft 29-10-16 W.Buitenwegllstr.194
.,,, A. van Dam� aank. kopersl • VJ.aarding. 18-11-28 Spoorsingèl 128 

" '.J(\ /< �4-4. t !!/.:'� ..L,, �-x I,,P.Arnold lJi\ f1 ttpr Borgerhout 
" A,J .v. Wijk • leerl .kopersl .Delft 
,.C:.naaeee. hulp-fitter s.da.m
� N,d.Holla.nder.,) ;fitter R.dem

22- 6-93 Overijeselsestr.88
5- 5-28 Parallelweg 196

24- 8-28 Hoofdetr.149
18-11-16 Dhaliastr. 36b

�H.G.de Jager� koperal .fitter s. dam 29- 7-05 Leketr. 94
A.Jage.r, :f1 tter S.dam 18- 8-08 We.ttstr.)a ·

\'B,v.Beueekom I aa.nk�fitter R.dam 8- 5-18.1e Schansstr,72a 
x 'N,F.Janse, leerl.fitterl!iddelburg 27- 9-09 Ka.tendrechtseetr.14 
. F.G.v.Dr:1.el\ , , , , R.da,m 15- 3-11 N.CrooaWijkseweg 50
/c.v.d.Adel, kopersi.fitter Papendr.14-10-94 Geuzenlaan 9 
,..W,Gerri tee , hu.lp .fi ttér Gorinchem 11- 9-16 0osteretr.26a
"g.A.Verhaeren\aank.fitter S.dam 30- 1-14 Heerenpad 8a
"H,C.seheurwate:r i,, , , Bolnes • 4- 3-14 1e IJzerstr. 45a
O M.l.� ., , , R.dam 2-10-20 Ma:rj.astr. 83a 

/ A.L.P,Hardonk\ mach.buiger Vlaardingen13- 5-20 Vett.rnoordstr. 24 
,-p.J31on1' draaiër Vlaardingen17- 2-22 Rioh.Holstr" 12 

� J.H;v.Loon· hulpfittér R,dam 29- 7-2.0 Beukela.i·rstr. 76
� c;saarloos" aank fitter R.dam 19- 6-21 P.Ki-ugerstr. 90a
,., w.Pelgrlm, fitter R.de.m 29-11-92 liavanderatr. 13b

R�dàm 
R.dam
s.aa.xn
R.dam
R.dam
R.dam
R.dam
R.dam
S.dam
R.dam
R.èiam
R.dam
R.dam
U.dam
R.dam
s�dam
S.dam
S.dam
R.dam
R.dem 
R.dam
S.dam
s.<ia.m

R.dam.
Vlaard. 
R.d8.t!l
S,üa.m
s.dam

R.dam
S.dem
S.dam
R.dam
R.dam
R.da.m

·R.dam
Vlaard.
S.da.m
R.da.m
$.dam
Vlaard.
Vlaard.
R.dam
R.dam
R.dem



W,J ,St�o · ·fitter - · 24.:. .. g.:.o 3' Léka tr·. 84 b

; J ,Gr�neweg, aank.i'i tter 

1 s.:.Hèrtogenb. 
s.dam 23-11-12 Hoflaanstr. 12 S.dam 

1 A, van :Pelt � , , , , 
I P.tome. help.bij '' 
1'J ,1'ijdgat loodgieter 
"J .tucassen•' kopers! ,fitter 

R,d8lll 
R.dam 
R.dam 
Vlaardingen 
R.dam 

8- 6-26 Wolphaertsb,86a R.dam
30-12-22 �cbiekade 141/11R.dam 
11- 9-92 Mathenesserstr.18O R.dam

Xo.vt.M.Boers. t, ,, 
2-10-23 N,Kerkstr.25 Vlaax-d.

, W,Jillel;>a. · fitter 
27-:- 5-21 Klaveretr. 19 R.da.ni. 

R,dam 
�14,Hol, . , R,dam 
.,... T.A.de Goey. aank.fi tter R,dam. 
� A,G"Griekspoor, help

0

• bij fi tterR.dam 
/J.Pa�ekoe� fitter S,dam 

14- 5-22 Walravenatr.?1b R.dam
12- 2-15 1e·Schansstr. 22R.dam
14-12-25 Drieyriendenstr.17,R.d-am
16- 8-19 1e Res Boezomstr. R.deni

X 11.Abcouwer • , , · R.dam 
18-12-23 Teijlerstr. 8a S.dam

J( O,:Be1•gsma 1 hel:p � bij :fitter R. dam . 
�� :'fehemann'fitte1:1-mach.buiger S,dàm 

W ;, . 01.at · fi ttel:'-lasser R .dam 

3-10-18 Oartesiusstr.29b s�dam 
4- 9�21 v.Lennepstr, 35 R.dam

23- 2-17 w .. �.nkenl..atr.4,3b S,de.m

X P-,'J ,de He�@elp. bij fitters Delft 
11-10-1893 Mijnsheerenlaan 42!�dam

A,Soeters i · :fi tte.r R, dam 
0 K,0,v pd, Weijer help. b�fi tter R.dam 

29-:-11-10 Lorentzlaan 19c 
10- 8-14 Boezemsingel 146 
?4- 4-05 Adrian.a.str. 154 

Afd. 32/34/35 Do!9?ersoneel, bootpereoneel en ve�balers. 

S.dam
R.da.m
R.dam

N.J.M.Oorveleyn• do.km.ach. Vliesingen 4- 2-93 Spanjaardstr. 108b R.àa.m
/J.Noorderv,erf gokknecht HaarleFe:nneer 1- 6-91 Rozeveld.str" 22 R.<iam. 
/P.Wezemer• doktimmennan N.8elvoet 12-10-97 2e Stari.ngstr.9a R.dam
� C.D.Bouguignon • po.mpdrJjver ? 

1:. 

29- 5-92 WatergeuEstr.5 R,-dam
doktim.merman Raamsdtnkveer 20- 8-94 MuJ.tatuJ.istr. 26 R o dam
dokknecht R.dam. 16-11-07 J.v.Effenstr. 176 R.de.m 

R.de.m 8- 1-14 Snelliussingel 50 S.dam
Vlissingen 16- 6-89 Mathenesseratr.158 R.dam

:A,.J .Bongers , Nieuwenhoorn 17- 2-86 .Mathenesserd,îjk 481 R •. dam
;H.�u.imer , , Vlaardingen 8- 9-10 Lomboketr, 12
M,Assenberg . , , , , 18-12-06 Benthemstr" 4 

XA.v,Brakel, , , R.da.m 15- 4-05 Spe.ans�bocht 17b
W,A,J?aans0 , , Werkendam 17- 4-05 Hartmanstr. 7

/A.Anemaat " H.Zwaluwe 26- 4-94 J .v.Effenstr.188
i,H.M.Xtaase�n· , , R.dam 28- 2-10 Adrianaatr-. 21
"
. 
J .taoerman I timmerman Vla;L:_�-?J_Jll 30- 3-90 Pr .Hend� tr. 20

1W,l3oerdam · N.I(. dokkneoht ��-).i� 6-12-91 B.Pruieeingel 361
.... :a.de KJ'l,rl.f-.. Elec .mont. S.da.m 25- 3-19 'lf.Brouwerstr.,31b
J',H.Noorderwerfl·· dokknecht R,dam 3- 6-15 H�emraadetr, 39a

�G.J,W.Bame• dokmach. Bolnes 15-10-91 P,Potterstr. 24a
;s.H0ltrop bankwerker 01.denboom 16- 6-87 A.Thymetr. 51a

.Fens (Fens) d Okkneoht H. Zwaluwe 9- 9-87 v.d. ;Duynstr. 17

't 
R.dam 
Vlaar 
R.dam 



/,H,Jo�te• bankwerker· Rotterdam 23� 1-91 v;Leil.ö.èpétr. 74e 
h�.1.�.,d.Roeat doktimmerman Vlaardingen.

1

2-12-90 Asterstr. 6
VA.J.W�tm.eke:i:s gokma<th. R.dam 13-- 3-89 Galileistr. 12a 

' 
/H�Da.alman dokkneeht R.dnm 23-12-16 v.Ostafelaan 28a 
X?.ttolk etoker n.aam 1- 3-15 m.ao-hthUiset.r. 18
'�.R<1neyn te machinist ZUidland 6-12-95 Akeleiatr. 56

P.� .P • .Urandenb1U."g eohif per- R.dam 5-:- !;,-:-07 Zweedsestr. 177a 
I" .J .v .d"Eyk · · mei.ltîfu.:t Sliedrecht 13- 5-90 sopbiake.de 1 lb
/!!.den Uyl 2e aohipper Sohiedam 1- 6-91 thv.d.Lindenatr. 79a

1 

/iJ ,v.tteven.oogen fî��r- Dordrecht 24- �16 Haepelstr. 180 
ll>.tibregts stoker Vlaardingen 1- 4-03 Eendraahtstr. 65 
�B.B.Janaen 1e schipper B.dom. 21- 7-97 Spanjaardstr. 33 

A'� i� .P- �-., 

"t,J .Berkel.mans acl'lippêt'-liohter Wa.epik 2- 8-98 Goereeaeatr. 120a 
X &i.J' .Wynetekers a�oker R.dam 28- 7 ... 22 Dahliast:r·. 65 

• �-taan sohipper .11.méterdam 2- 2-08 Singel 37b
I tam motor-maobi.n. Vla.ardingen25-11-15 ZOl!let-eteeg 15 
Xlii.�werkerlt \l 1'0e1er R.d-am 28-. 8-01 Hudsonstr't 1 
XP,J .wout verba.ler R.dam 30- 6-01 Davi:dstr. 40a.
/C,?i,Sonnevald roeier E1 dam '17- 2-0; 13oeohpolderatr. f7-
/r.A.Vonk ,, R.da!; 21- 9--�6 v.Mussohenbroekstr.
/ C"J /Kok \tM"baleii R.-dam 19- 1-93 'Boer_haavelaan 93b
/J.E.R\iggebers r1>eier Leer60l!l 17-t1-05 at.Annazuster�tr.Ja
IR.de Ligt verhaler TL.dam 17- 5-87 Bomstr.21
I t.»rtegoos " R.dem 11- 7-99 Amperestr. 28
/ J .Doenee r-oeier Vlissingen 31 ... 8-9() J .v .Ave-n.nesatr. 7b

'· 46 1ett-'!i.pejouwero. 

, - .Bonga.ars te sjouw-er 'R.da.m 
/J.,J.V"v"Aken " 1t R.da,m

XA,Zwang , , , • E.dam
/ l ,O.Klaassen .,, ,, 1?.dam 
Ic.van Roon kraanör.sJouw. E.dmn 
/J .Vltegentbart stoomkra.anmach. n .dam 

Afd. 47 Ça9-erhoud Bedri,Jf • 

Ihdam 

/J.Goed:l:iäl't verwam..monteur F.dam 
ID, ummers be,,nkwe�ker Dordrecht 

oom::p1•esaolf mach.- Ii.dam
ri emenme�er 

18-1-0-0 3 0arnisselaan 99n
28-- 1-11 �oezenstr. 62
27-12-15 OJ-anjeboo.m�tr.65
29- 9-12 G·rondherenfüjk 23b
30- 6-07 Ae$idiusetrc. 132b
16,- 6-11 Mam111aanatr. 20

9� �ou.seintetr. $a 
9- 1-t'1 if .Hare.nstr. 48.a

8- 1-88 .So-halkbargere tr ♦ -17b
26- 2-13 Zuideras tB
18- 1-07 �serelstr. 34

tl.dam 
Vl •• tunb. 
s.dam
�dam
R.dam
!i.dam
R.dam
R.�
R.dam
R.�am
V';l.1/,\erd.
R.dam
'Il.dam
R.�.a.m
S.!iatn
Vlaard�
R •!ie.m
B.dam

s,üam 
S.dam
R.da.m
S.da!!l
R.dam

R.dam
R.dsm
R.drun
R.dam

R.dam

R.dam
P. •. füil..tn 

R.de.m.



- 26 -

,., 
·!fd.

-j
8/91 Magaz�n en diverse�.

/1,Di emans magazljnkneoht R.dam 
R.dam
Soerab
S.dam
S.dam
Vlaard. 
R,da.m 

/C, W. Hollander 
/ W,D,A.Noordijk 
/ c.w.v�Hannelen 
·"'H.l)riee
I A..v .d.Struys 
/ S. llu t tem.an 

, ' 

' p 

. , 

t , 

ijzeraorteerd.er 
magazijn.knecht 

/1>.v,Doorn , , S.dam

/ J .C.Kreischer , , S,dam
/ I.Berbertoh , , R.dam
I H. v. Oh'ssanen , , S. dam 
'/P,Groen gereedsohapuitgev. Alknlaar 
/B-.Willemse , , R. dam 

• ;teenbergen poetser s.dam
.d.Schaft gereedschapu.itgev. Vla.ard.

/P;.Rooderkerken .helper in mag. R.da.m 

14- 4-07 Boomgaardstr. 70
16- 3-12 Hoenkoopstr. 18
24- 9-22 Leliestr. 22
14- 5�90 Portugesestr. 29b
15-10-12 Leibnitzstr. 14a

3-12-06 Maassluissedijk 98 
1- 4-92 P.de Hooghstr. 21

25-,. 9-9 3 Marias tr. 6b 
24-11-29 Vlaàrdingerd···k 141 
5-12-03 l3elgischestr. 36b
6- 7-21 Leibni tzstr. 22b

24- 9-02 Polderlaan 75
21- 8-14 Zwaanshals 200

1- 5-89 Rosenburgergtr. 40
12- 6-90 v.Ruysdaellaan 12a
25- 7-96 Adrianastr. 49a

i A.van Gelder bamk\,erker Deventer 19-12-93 Raspelstr. 3 
fA.R.Groeneveld reparateur· Klundert 17-11-03 Schans 5a 
� P.J'onae takelaar S.dam 13-11-96 Vol tastr. 13

A,]otbyl gereedacha.puitgev. Zierikzee 8- 9-07 Jaemynatr. 34 
/C.H.J.Scholte ,, S.dam 27- 9-90 Villastr. 96 
/ J .Verbiest 
OH.de Nya 
{IA,W.A.de Vey 
/G.r...de Haan 

ra 
/". <ie Graa.f 
/B,A.F.Petere 

, ' S.dam 17- 9-12 Laan 5b

, , U treoht 17-11-88 Kreupel s tr. 56a
, , Vlia-sing.25- 5-93 Brugmanstr. 4b

,, R.dam 1- 5-00 B.Wolfstr. 4
reparate�r Dordrecht12-12-87 Lorentzlaan 12b 

,, R.dam. 9- .3-98 Hondiusstr. 57
gereedsohapQitgev. S.dam 17- .3-95 Huyamanstr. Boe

Afg. 73 �ohinefabrielt en draaierij. 
X:u.c,Hul.ahof steker IO.uudert 16-12-16 Rottekade 71 

R.de.m
R,de.m
Vl.Amb. 

R.-dam 
S.dam 

S.dam
S.dam
S,dam
R.dam
s.aam

R.àa.m
R.dam
s.tam
S.dam
R.dam
R.dam
R.ds;:n
S.dam
R.dam
$.dam
S. dau,
S.daJ'.\!
S. ds--.n
R.dnm.
S.àam
R.,ia.m
S,dem

;•r1.,J,Nyenhof draaier Wesselingt7- 6-26 Couwelstr. 28 R.dsn
/A.Slnitshoek kotteraar Yaselmonde22-6-16 Benedenryweg 185 Ysaelmot 

Jr
i\.Wasserman draaier R.dam 27- 2-04 Schefferstr. 10b R.dam

JC,J.Stu�rm.an ,, Vlaard. 17- 7-24 B.Jungeriusstr, 225 R.dam 
/L.Buist , , R,daln 19-10-20 Amperestr. 19b S,dam 
/w,F.Ph11ippi kottexaar s.dam 13- 4-10 Schie 72a s.dam
Ï J,·rr.v.d.Aa traiser R,dam 4-10-16 Stiel tjes:plein 11a R,dam

"/J,A.van Driel kotteraar den Helder 18-12-93 :Sloemhof 11. R.dam

/J,de Kok ae.nk,schaver Noordw.a.Zee 8-11-21 Roses1>oorstr. 22a R.dam
XI ".IQ.einherenbrink d:caaier S,dam 14- 1-24 VlaardingerdiJk 45

/M,Vlot rev.draaier R.de.m 21- 4-27 Keizerstr. 28



.zw� aank�dre.aier 

L.N�derhof_. rondsljjper 
J ,d� Keyzer· o Acotteraar 

Sliedrecht24-1-95 J.v.Effenstr. 123 

R.de.m 25- 7-15 P.de Hooghstr. 22
-c.v.d.Bergh- , , Leiden 14-10-21 Ostadela.an 3Oa
J .H.J6orachot- , , R.dam 4- 9-20 J3anthuizerstr. 28
�.M.van As� draaier Dordrecht19- 2-05 G.J.fuulderstr. 85

-J ,Breur - leerl. " R.dam 5- 4-14 Nijverheidatr. 130
J.N.A.Selerà'mach.schaver R.dam 20-12-97 Schilperoordetr. 74
V/,v,Hannelen - draaier S.dem 20- 9-20 Aleidatsr. 98
L .Ma.ro ue )( kot tera ar R • dam 8- 9-9 5 Taanders tr • 90
P.A.J .Verburgh)( draaier S.dam 30- 9-96 v .• Ruyedaellaan 42
A.C,H.Frene mach.boorder Delft 15- 4-16 Ma.th.etraat 24
A.Lagerwae.rd - kotteraar R.dam 10- 5-16 Korte Kronhout 48

aank. ,, s.dam 10- 3-28 Zwartewaalsestr. 18b
draaier 's-Gr.sande 9- 5-98 Eesenburgstr. 72 
kotteraar R,dam 12- 5-12 Diergaardesingel 96b
schaver R.dam 8-10-26-'7' .Speijkatr.135

T.Zevenbergen X.
t.J ,Kooyman r -

3oorder li.v.Ho1land12- 8-05 Wattstr. 14a 
drae.ie�

C\l\
�lo\Maaeda.m 14- ;,-13 Smeetlandeedijk 33

t, Yseelmonde27-6-98 Koninginne'weg 119 
kotteraar Rll.m 9-11-10 Zwaluwstr.32a

A .L. t. Tussc her mach.steker Hengelo 6- 1-86 Puteestr. 44
C .Verloop - draaier Albl.da.m 23-11-02 J.Ieraelatr. 45 
c.van !roor - mach.schaver
T,J .v.t.Wagensveld-sjouwer 

10 " 

Yaeelmon.14- 3-08 Co ol}iavens tr. 
Arnhem 24- 5-91 Tweeboachstr.
R.de.m 20- 9-07 Math.dijk 321

16 
71 

J .Tettelaar -
\7.Legerstee - draaier R.dam 2- 3-01 L.de Colignyetr.11b

p ,Bezemer --
,, 

B.van Krimpen X 
B,Sohot � 
R,A,den Ouden -
J,v.d.Veer
H,Lagendijk .,,/-

draaier 

' ' 

fraiser 
draaier 
kotteraar 

rondslijper 
0,RoeendaalX aank. drae.i er 
,.r.sm:t.t - 1e sjouwer 
1,Nootéboomi mach.steker 

1,lleinherenbrink� draai er 
p,Fial - kotteraar 

fraiser 
Draaier 

S.dam 28- 1-21 Rozenburgeretr. 25
R.da.m 13,-12-18 Albr.Engelmanstr. 99 
Albl.dam 1- 9-90 Lange Geer 163 
R.dam 16- 8-90 Ireneetr. 34a
S.dam 29- 8-23 P.K.Onneslaan 77b
Yeselm. z-r- 9-05 Riederlaan i 
Vlaard. 20- 1-22 1e l{�aeboschstr, 88
S.da.m 8- 5-20 BosboOllll.ae.n 2a
R.dam 11- 2-28 2e Schanastr. 65a
Ne.aldWijk 20- 1-06 Struweel 52 
Werk.dam 22- 4-92 Nic.Beetsstr. 43

S,dam 14- 1-24 Vlaardingerdljk 45
R.dam 22- 3-05 Ph.v.Boargondiestr.
S.dem 10- 6-19 geterstr. 53
Dordreoht30-11-0 5 Julianalaa.n 104 p.Pruijsen

w,soudyn o
G.verwol -

, , 
revolv.draaier 

R.dam 18- 8-94 Boerhaavelaan 104b
S.dam 10-12-16 v,Weelatr. 43a

47 

s.d
R.d
R.
P. • (;
6"ti 

V 
.• a ...

R.d
·Ba.i:-(

S.dJ:

Il .dr:: 

Vla, 

S.d,

n.d·

'R ;-tl: 

R.t

s.



1' 

.P.Zuidema 
l?Oldervaart 
N.Slieker

.Va.J.k 

,F.Gu.iae 
�.de Korte 

,N-hoon 
r- K.de Ra.au

· A.Gille
,�;.r.v.Leeuwen
, J. \': .Hajee

... J .r .Bouwer
- J .D.Schewe
1. w.v.d"13erg

l draaier aottêraam 

1 \ 

1:...12:.:.24 ore:njeb·o�str."· 193 · 'R 11

leerl. , , Maassluis a3- 2726 sandelijnstr. 26 Maass 
t' R.da.m 19-12-05 Rusthofstr. 5a R. 

, ' 

, ' 

helper ''
'; 

R.dam
R.da.m

:Brussel 
S.dam

11-10-27 Corverstr. 40
13- 6-18 Ceinttiurbaan 30b
29- 5-01 TransvaeJ.etr. 5a

25- 9-16 �ohie 34
mach.scha.ver Sliedrecht 21- 9-98 Zweedseetr. 107b 
r�volverdraaierVlaa.rd.Amb.20- 5-13 Vaartweg 38 
mach. b'oorder R.dam 2:7- 4-20 Vredenoordlaan 9b 

draaier sas v.Gent 7-12-19 Spangen.sekade 77 
,, s.dain 28- 1-25 N.r.wasstr. 10◊b

asn.k •. , ' 
', 

kotteraar 

S.da.m
R.dam

19- 7-25 Groenelaan 125a
24-10-19 Lombokstr •. 25 

Vlsardingeh21- 9-23 Dljkziohtatr. 7 
R.dam 14-10-95 de la Reyetr. 3o

R.ê
R.�
R;'�
s.ë
R ,é 

Vlaa.rd 
R.ë
n.a

S,d 
S.d

Vla(l?'d 
Vlaa.rd 

R.dboorder 
draaier S.dam
leerl.draaier S.dam
aank.kottera.ar S.dam 

29- 8-22 Rozenburgse�tr. 15a
10-12-15 v.Esveldstr. 22b
15-11-27 Wattetr. 14a

fraiser R.dam 
leerl. draaier 
car. ' t 

21- 6-03 Zweedsestr. 183b
2.3- 1-28 Gordonstr. 16a
31- 1-02 RUilstr. 64a

tl 
x J .l{ooteboom mach. boorder 

S.dam
Yseelmonde 
Dordrecht 
S,dam 
B.dam
R.dam
S.dam
Hansweert
V:cyeban
R.dam
R.dam 
R.dam 

19- 3-13 Gr.Visserijstr. 33
24- 9-98 J.Israelstr. 7

R,û 
"J ,Sohilper6ord , , scha.ver 

draaier 

', 

leerl. , , 
- .A.Nelie slijper 

Y., J ,H.Siwers mach.schaver 

"i�.Hollelnandse ., , boorder 
.,. J .v,Waardenberg dz-aaier 
(I L.Edenburg kotteraar 

A,J .nevi t 

i A,T.Herwijnen 

o .SohuJ.ler
J .r .Montagne

1• v .liolffegen 
;struik 
\.,Roeèsink 
,.w.verbeek 
�rookman 
\lemee 

- M

leerl.dra.aier Dirksland 
kot.tera.ar R. dam 

' . 

draaier 

ma.oh.steker 
, , boorder 

draaier 

R.dam
Dordrecht
R.dam
Sliedrecht 
Sommél sdijk 

aan.k.kotteraar Zwolle 
1e sjouwer R.dam
,, ,, R,dam 

leerl ,:draaier Zierikzee 

12- 3-07 Eerkenlaan 57
31-10-18 1e Middellandstr.87b
17- 4-28 Kortlandstr. 19a
9- 1-24 Fabrietraat 3

20- 1-04 Busken �uetstr.95c
15- 5-05 Jan Kruifstr. 1
20- 1-23 Genestetstr. 7
12- 5-00 Sohiedamseweg 25
24- 7-22 Meerdervoortstr, 35
24- 1-04 Lepelaarstr. 91c
26- 9-18 Molenvijver 46b
1- 8-02 P.de Hooghstr. 20b

24- 9-08 P.Langedykstr. 14
30- 3-00 Singel 107

5-11-23 Fultonstr. 13
11-10-21 v.Ostadelaan 61b

1- 2-02 Hoyledestr. 40
24-10-97 Ora.njestr. 55

3- 4-27 Dijkstr. 53a
25-12-88 



,. I, � v .,�e.ngeveld
/" R.l)rooe 

/mach.steker 

' ' 

/ J .C.Nye 
schaver 
draaier 

0 A.C .v. Oosterwijk mach. hoorder 
XP.d-e Bruyn draaier 
l:P,T.Lefeber leerl. ,, 
/A.v.d.?,1eer ' ,, 
I G. Hoogteylingen , , 
/ M.L.Edenburg 

' , 
t' 

't 

- 29

R.dam 19� 6:91 Pé,rädijslaàn'11b
zw .dreoht4- 3-86 :raath.dijk 63a
S. dam 20- 3-9 3 'F .:Binnenweg 200b
R.da.m
R.dam
R.dam
Kethel 

Vlaa.rd. 
R.dam

31•10-92 Josephstr. 1O4b 
16- 1-16 Naseauhaven 1O3b
21-11-20 Egelantierstr. 24

1- 3-18 fapui tstr. 59b'- ' 

23- 8-20 de Wetatr. 18
3- 8-89 Pe.sserelstr. 49a

/ N.D.Marous 
/ T,Versohoor 

1e sjouwer R.dam 5- 2-97 Havenstraat 137a
traceur Cap.a.d.Yssel15,12-95 Carni.sselaan 3 5  

Afd. 75 Maolrl,nefabriek-Bankwerkerjj. 

R.dam
R.dam
R.d�
R.dam
R.dam
R.dam
Vlaa:cd,
R.dam
R,dam
R.da.m

/ A.Vellekoop � bankwerker s.dam 28� 3-19 Gr.Markt 11b s.aam
( T{uyj;jers .,, ae.nk. , • · S .dam 9- 3-27 lieenvlietseetr. 52 S .à.aru

-�i,;nmering 1e sjouwer Vlaard. 6- 6-91 Schiede.mseweg 71b R.de.m
�La.garde� bankwerker Dordrecht 5- 8-oo Al eidastr. 83a s.dwu

A.de BruinlJ1�.�-J.".K'A , , , A. dam 3- 7
:-
04 Scha.na 150e � R. de:ru

/ L.Rogg.e "' 
; 

, , Heerj .dam.12- 2-94 Lange Welle 60 
0 W.H.Kesling riemenmaker R.dam 4-�2-09 Eendrachtstr. 108
/1 • .J.-Nieu.wenhuizen 'banlrnerke:t• R.dam 21- 7-04 KJ.:eynstr. 10 0 ---
t P.A.Opmeer r • \•, , R.dam 21- 4-10 Zweedae!3tr. 57c
/�.G.Hoogerwe.ard y ,, Wadd.veen11-11-oo L.Hilleweg 137b R.

\ �/ J ,Wielaart 1e sjouwer Middelharn1O-9-O1 Beethovensingel 35 Vl .
OP,Tolenaars bankwerker Zevenberg,24J1-96 Hollandsestr. 4 R,d

� 
/ 'B.S-tout 1,, ,, Alblass.dam8-8-02 •!'î.Maasstr. 81a S.d 
/ ?S.A.v.Leeuwen" aank!•, S.dam 7- 1-25 t.Singelstr. 86a s.c1 am1

• ouwer Hierl.\, R.dam 30- 8-.26 Rnbe.ns1aan 8b S.drun.1
.1.1! \J '· 1 ,Franken r

� 
Do�dreoht19-10-99 C,Beennanstr. 98c Il.dam 

/J ,Groeneweg "' .. ,, R.dam 25- 9-97 Boylestr. 21a s.da.m 1.

/P,v.treeet" aank. , , �.d0Jn 5- 6-26 Een<;lrachtstr. 64a $.dam

/ A,de Groot " , t R.d9im 5- 4-18 Boylestr. 36b R.dam \.
f. W,Govere J , � R.dam 2ê- 5-16 Bloemhof 22 R.dam 1, 

/ J,de Rui tere , , R.de.m 25- 2-14 Zuidpolderstr. 42b R.dam
/0,de Lange "' ., 11,dam 12- 2-95 P,.Potterstr. 36b s.dam
)( H,J ,V' .Voorwaldv poetser &.dam 3- 2-90 Alb .Thymstr. 90b S.da.m

y 
/ L,Hoogstrul " S,dam 6-11-03 v.' t Hofplein 7b

/P.J',Y.negt .,, leerl.bankwerker R,dam 5- 5-27 J .v.Heemskerkstr,7 Ylaard

/ o.v.d.Tootn v , , Snhevenin.14-9-19 Daquerréstr. 118 den Ha1 
/ F,P.Vor�tenbosohv 

, , R,da.m 11-11-11-Aelbrechtskade 104aR.da.m,

XG,Q.v.d.Hoofd 1e sjouwer Tholen 9-11-02 Tweebo�chstr. 13

/ K,Vons V banh'Werker Vlaard, 4- 3-23 Dwaresteeg 11
;r.ir.w,Grethelt ,, R,dam 7- 7-08 Borneos·lir. 4

0 H,v.Saas'beren •, Vlaard. 26-12-14 B.:8-allots�ei



.. 

lT.VfAD. D.Vl bank.werker 
� A.f .Meurs , , 
, J .Poot , , 
/ L.Buitenka.mp aank.,; 
/\ B.Ver.i;ney help.bij t,

/ A.Fena e.ank. , ,
/ J .M.de Vlieger , , 
/ T,P.de V'in 
I J. Gr-0ene\veg 
0 T. .Knegt 

/ J .B.lriers 
I H .B. G. Smits 
l...rt \Sohou ten 
e1 �kker 

, ,

, , 

, ' 

, ' 

' ' 

' , 

', 

t ' 

', 

' '

, '

.,.,.Roodnat aank. , , 
/ A.J .M,l!'\euth 
/F. v. Oranendonk 
/ A.Heuseveldt 
/ �;.A.v .a" Ylasl. 

' ' t 

. , '

'' 

' , 

/ J .Quak leerl. , , 
/ A .H� Irouwenhoven ' ' 

/ J .Byloo t ' 

A,P.Luyten ' , 

/ a.M.Bus� 
/ R van Dij� 

hel:per bij,, 

.v.d.Berge 
• v.Dorp ' '

/ L.v .d. VeJ.k fi ·tter 
/ w.c.Roozendael 

' , 

', 

' ,/W.G.Iinmerzeel 
/ Jri.Oupido 
X D"Elbere 

'/._ A,Hordijk 

aank. , , 

, ' 

ae.nk. , ' 

B; dàin 1 � 1 o.:. 25 Raná.äl we-g 8 ... /.. R _;.--�� 
R.dam 17- 6-20 P.tangendjjkstr. 10 R.dam
Vlaard. 12-10-20 Lfjsterla.a.n 18 Vlaard. 
Wildervank:20-11-27 P:tersonatr. 59 Maassluis 
R.d9Jll 14- 2-04 Snellinokstr. 35b R.deJn
R.dam 12- 8-23 Drievriendenstr. 32b R.dam
Zierikzee 18- 5-25 Hobbemastr. 4 S,dam 
Haamstede 20- 4-24 Oostsingel 77 S.de.m. 
R.dam 4- 3-21 Boylestr. 21a s.dam
R.dam 'Z7- 7-16 Bysoordstr. 5b R.daro
R.dam 18- 5-18 Math.weg 55 R.dam
R.da.m 26- 9-23 Goereescheatr. 106 R.d�.J!l
R.i2JI1 9-10-03 Narcisseatr.34a R.dam.
R.dam 26- 5-87 Sohiedamaeweg 533 R.dam
R.dam 28- 3-14 Boerha.aveplein 12a S.dam
R.dam 4- 1-05 Adnûra.li t .ka.de 93b R .dan.1
R.dam
R.dam
R.dam.

16- 3-25 Roevestr. 28 R.dam
10- 5-06 Joh.de Meesterstr.17b.B.d::im
18-11-23 Slaghekstr. 188 R.dam

Middelburg 1- 2-07 W'atergeusetr. 18 R.déill1
R,dam 17- 3-19 Kat.Lagendijk 388 
Rozenburg Z'f- 2-29 1.'Iésschaertplein 19 
S.dam 24- 4-25 Mariastr. 79a
S.dam 6- 7-89 Voornesestr. 30a
Kr.a.d.Yssel2�12-22 Bulgaarseetr. 19a R.da.m
R.dam 29-10-10 Dhaliastr. 66a F.dam
S,dem 9- 1-12 iV.Fre.nkenl.str. 80 S.de"ni
Zierikzee 2- 2-25 Nassaulaa.n 34 S.dam
Vlaard" 15-10-25 Groenew.eg 7 Vlaard •
R.dam 10-11-18 Eendrachtstr.100a R.dam

Kr,a.d.Yssel 11- 7-22 Burg.Verloopetr.6 Cap.a.d.Ys-se 
Zevenhuizen12-7-99 Patrimoniumstr.6 Vlaard. 
R.da.m 4- 3-27 'Bilderfüjks:t:r. 47a R.d0Jn
R.dam 8- 3-13 Meuritsstr. 115 R.dron
Delft 15- 8-2' Patrimotliumstr. 11 Delft

/ D.R.v.d.Velde ,, Elkerzee" 3- 2-15 Doedeatr. 42 R.dam
R.dam
S.dam
Vlaard,
Maassluis

/w"J:Iol 
/ .... xapteyn 

aank. , , R, dam 5- 5-26 Ca. tharina. tsr. 41 a
leerl. , , s .dam 13-12-27 Laan 15

,, ,, Vlaard. 12-11-29 Ixiaatr. 43;c.stolze 
je.Punt helperbbU bankwer.Maas&luis 1 7-18 Tro.mpstr. 26
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.. � • 9 4 Maohine :f'ab-ri ek-Gereeqsoha ppen •. 
/ o, G,de Poter v bank\v-erker Breda 26-11-91 van Dyckstr. 8a s •. dam 
/A.v.Wierin&en vgereedsch.uitg.Alph.a.d.Rijn 15-,5-08 A:robinedesatr.18a S.d 
/ A.va.n BodegomV slijper Spijkenisse 13-12-91 Gr.v.Printerenstr.101 Vlaa
/ J .v.Nijkerk !!lraaier E.da.m 11- 3-02 Bellevoyatr. 38 R.·dam
/W,J .Pleysier slijper R.da.m. 21- 3-10 1e Gijsi,ngatr. )a R.-dru:n
)( J.Tindal vgereedsch.uitg.R.dam 15-10-98 Ruwaa.rdstr, 32b

A.van der Wal� slijper Gorinchem 6- 9-96 v.Ru�daellaan 29

,r X.Boél)louwsr .,,, , , Cap.a..d.Yesel 18-.3-13 Catharina�?'. 61b 
gJ.L.Gernette ba.nkwerkerR,dam 16- 5-11 Borselaerstr. 8a
,,, J .ç, Grandia '-' rondalijper ".Barendrecht 8- 7-97 Vlaardingerdijk 313 
/ o .Hendriks v bankwerker Delft 1 1-10-96 Brasserkade 1 17 

A.Verechoor gereedsch.uitg, Vleard. 22- 7-08 Stationsstr. 15
�.o.Boogaerd ,, ,, R.dam. 29- 7-01 Finsestr. 5o

• �fdeling 48. Iewakingadienst
v.d� E.ink wachtsman .Oostvoorne 13 -1-02 Korfmakerstr 79b
v. Vliet
y. P:omrie:r
3Chenk v
Overduin "

)Iosselma.n v 
Goe� 

,,- J. A. d� Winter 
, • :a. v. Jevere.o. 

• • Weeteling !t
r J. I:.. Veldheer Il' 

'X ;p.z. Korter . 

/ C.J.v. Roon" 
,r _4.v.d. Daek v 

, , Pernis 14-3'.""99 3e S:poorstr 7
. , 

,. 

f' 

t' 

, .. 

'' 

•• 

, , 
,, 

'' 

'. 

Doorn 
Vl.dingen 

28-10-93 
28-1-14 

ScheveniLgén9-3-0l 

taltbommei· Ï3-:.J:o:..08 
Vl.dingen 3-9--02
id. 20-5-05
Delft 
R.àam

19-1-04
7-8""99

R.dam. 12-12-98
1d 23-12-02
Vl.dingen 4-6-98
Winschoten 31-104 
Weatm.a.as 0-4-94 

portier S.da.m 2-4-04

L.ijndr�aiersteegJ
Lelicstr 36
G.v.?rinsterers.24

Vaa1"'tv1e3 D 
Eikenstr 4 
Fab=istr 73 
Hecnskerk�tr. 104

Sp&nja, rrls·tr 4l 
Drega.tstr 2 

28 

118 
K.Speel:me.natr
2ev.L.Gaelstr 
Schel:fstr 24 
Rubensplein 21a 

id l 
$.d�\a.d�j,
R.dé..m 
id 

T.v. (.r. Kerstent. i ,. R. daJll. 1-12-00 Schippe�sstr 15b R.
OJ 't Holt wa-0htsman H.v.Hollan�l6 -4-02 

il.dingen 7-12-91 Woensdregt v. ' , 
'' 

'' 

Leeuwarden 
Sappemeer 
Vl.d1ngen 

16-12-05
19-5-97
30-11-08

,, R.dam 11-1-00

F. Hellinga 11 

Î\ J. :Feetjer Y 

X P.G. v. Galen� 
/ A. m;yteweg � 
,'(ir. v. Ri.jn 1

' 

_,,,.F,J, Drie� 4 
verbandm. H. Zwel 1.1.we 1-10-91

-A. de J3r'u.yn
r:ijwielherst. S.dam 14-11:-05

�-knecht Vreeswijk 11-5-06 

Yeselmondesestr 96a S.d · 
le v.L,Gaelstr 64 
Millinxstr 87 
Lorentzlai:;n 5c

D. Schaeferstr 3
A.Engell'!l.anstr 81b
Snoekst:c 17b
L.Coste::s-tr 6b 
Ut rmunsstr 1.40



PERSONEN, DIE Z ICB '!:EL OPGE:EITEil HADD:EN, DOCH NUIT' OP DE LIJST GEPLAATST 
' KOlîDEfü WORDEN • 

r 
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J.J.. draaier 

bankwerker 

_-ethal 

R.dam

:R.dam 

S.dam 

1-3-18 

20-10-03 

26-3-17 

1-11-96 

VI.dingen 5-12-10 

Tapuitstr. 59c 

Fluitstr 23c 

Binglejjstr 96a 

!i umansdorpsestr

Raam 22a

Il.dam 

R.dam 

ong 

ong 
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EEFiïEIDSLIJST � CANDIDATEN WILTON-F:JENOORD KERtifVER.. IEZ ING 1950.

SCHILDERS EN VERVERS 

VERHOEVEN, Hendrik Jacob Schooten 24-7-08 36 R.darnschilder Fazant straat 
� BORST, Cornelis de- verver R.dam 30-6-13' L. Haven 3 4b s.da.m

SCHEEPSBOUW 
SCHILTEN, Gerrit ijzarwerker Overschie 15-3-23 A.Muysstraat 41 s.aam

S:WJJ.LING, Hendrik Cornelis ' ' 
R.dam 24-5-17 Verschoorstr 60a R.dam

KONING, Reindert de ' ' 
S.dam 24-9-17 P.Potterstr lla s.daro

MEERWIJK, Adriaan 
Pieter@ 

' ' 
Montfoort 28-9-21 Millinxstr 160 R.dalll

VERPOORTEN, Jacobus ' ' 
Bre:skens 4-1-l.2 Oleanderstr 72 R.dalll

BOOTJESPERSONEEL. 

schipper R.dam 4-12-05 Bollenland 22 R.dam

KOPE-C:SLAGERIJ 

STERKMAN, Gerrit fitter R.dam 21-12-01 Provenierstr llb R.dalll

SMALING, Adrianus 
' ' 

R.dam 9-1-04 Fr. Halspl ein 3o s,dam 

BERG, Cornelis Bastiaan v an den klinker Barendrecht '20-5-02 Gr. Rille dijk 193b R. dam 

N.AGEIBOUT, Aard ' ' 

Engel Pkilippus van"de ketelm. 

CAULKERS. 
--

-

VEiTt, Marinus 
:1ERHOEV, Cornelis Adrianus 

DRAAIERIJ 

OOSTERWIJK, Phili�lls van@ 
·KNOL, Dirk
_SOUDIJN, Wilhelmus
KRANEN, Jan van

Evert 

. HOUTEN SCHEEPlilfAKERS

- · BERGSMA, Hendrik�
.- LUPKER, Franciscus

Johannes 

:·. · BIJacJJms_grpJi!LLThTO-MA.KlilRS 
BERG, Jan Willem van 

. , RO!vIIJN, Jacob 
". 

GIETERIJ-FIJENOORD 

PIERENS, Abraham 
,VOS, Jan de 

den 

OFFEREN, Leendert Arnoldus van 

DELFSHAVEN 

koker 
' ' 

kotteraar 
' ' 

draaier 
kotteraar 

timmerman 
' ' 

' ' 

scheepmaker 
' ' 

brander 

stellingm. 
' ' 

kernmaker 
' ' 

r,ii,i 

Harderwijk 1-6-13 

• R.dam 27-10-91

... 

Vlissingen 23-11-92 
S.dam 24-8-22

R.dam 6-3-96
R.dam 3-2-97
R.dam 18-8-94
Dondrecht -7-97

Vl.dingen 10-1-23 
Vl. dingen l�5-9-16 
lrl.dingen -10-17 

Schoterland 10-9-96 
S.dam ?6-8-15 

Den Haag 14-1-98 

S.dam 20-4-19
Vl.dingen 21-8-12

Vlissingen 29-6-96 
Oude Tonge 29-4-13 
R.dam 1-1-20

:Nrumanadorpsestr 5 

A.Engelmanstr 52

. Keizerstr 26 
Th.a.Kempisstr 28 

J.Luykenstr 2
Aleidastr 75a
Boerhavelaan 104b
Transvaalstr 35b

Da Costastraat 6b 
J. Steenstr 7
Wagnerstr 60

B. Verveenstr 12
Houtstr 20b

Kortlandstr 19a 

Singel 48e kl '7 
l'Too rdmolenstr 6

Hr.Danielstr 82a 
Oostendamstr 15 
Dahliastr 67b 

"'A1 DTJKGBAAF, Pieter�. �� stellingmaker R.dam
.. ·: _GORT, Gerardus H

�

e· · s hulpverlichter R.dam 1-1-17 .Achterhaven 2 Oc 

•, HAVE, T.jeerd van electr. lasser R.darn
B. a.ldert d ' bankwerker "". dam ,t'A , <>m - , 

r'Z\ 
.,._ 

�PIEETE, Johann es H�bertus�./ :e
�;�-schilder R.dam

EOEBS, Christoffel,Wilhelmûs Mari� �it�
r

er 
R.dam
R.dam

25-12-13 le Schansstr 65b
25-9-08 B. Hofmanstr 2
3-7-04 · Schans 150e
11-8-12 - Adrianastr 130
'7-5-21 Sam.Mullerstr 17 
27-5-21 Klaverstr 19b

N.B., De met een kruisje gemerkte pers D C11TTr L d 
onen Zijn inmidd 1 1 1- r,'V. e ,,. er een ert S'l'AM stemde bi. d k 

e s a s candidaat afgevoerd 

s.dalll

R,dam 

Vlaard. 
S. daro

R, dam 
S.dam
S,dam
R,dam

$,dam 
Vl.dingen 
Vl.dingen 

S.dam 
S.dam 

S.dam

S.dam
S.dam

R.dam
R.dam
R.dam 

R.dam
R.dam
R.dam
R.dam
R.dam
R.dam
R.dam

� Onderstaande persoon wwrd nog alsJc 
9

d
.�rnverkiezingen 1948 op een àandidaat

1 
ani �at aan deze lijst toegevoegd.

van de EVC� 

EVC 
EVC 

EVC 
ong 
EVC 
ong 
ong 

EVC 

EITC 

EVC 
ong 

EVC 

EVC 
EVC 

EVC 
EVC 
EVC 
EVC 

EVC 
CNV 

CNV 

EVC 
NVV 

EVC 

EVC 

EVC 

EVC 

EVC 

EVC 

E'ITC 

EVC 

EVC 

EVC 

E\TC 

EVC 

NVV 

GRO.ENENDAAL, Johannes Hendricus magaZjjnknecht S.damZ. 29-9-13 Boerh 1 8 ij nog gemeld d at de NVV er Fr. Lupker i 1 . 
ave aan 5a S.dam NVV 

de NVVer J·.H. Groenendaal in 1947 lid was 
n 947 de waarheid las en lid was v 'Iran R.C.P. ondertekende. \ 

van d e  CPN, de waarheid las e . an R.W.N. (ABC), terwijln in 1949 de candidatenlijst 

1\.. 

0 
1( 

r 



No;389-'51,d.d.29 Januari 1951. 
VERTROUWELIJK. 

'7)f 
van deze verkiezing bleek dan ook een behoorlijke 

-2-

r, 
voor de E.V.c •• -
Als vertegenwoordiger van de E.v.a. in de 11Stifhting Voorzie 
ningsfonds Fokker",heeft momenteel alleen nog maar zitting, 
Hendricus J.ANZE,geb. 23-9-'03(U bekend).-i----------------------------------------------------------R 

� 

� 



ALGEMENE NEDERLANSE METAALBEWERKERSBOND 

KATHOLIEKE METAALBEWERKERSBOND EN DE 

CHRIST ELIJKE METAALBEWERKERSBOND IN NEDERLAND 

SeeretarlM\t: van Vollenhovew;traat 25 

Tolotoon 21753, Rotterdam 
Afdeling Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen 

Aan alle werknen1ers werkzaam bij 

WILTON-FIJENO·ORD 
Waarde Makkers, 
Nu de z.g. Commissie van Voorbereiding haar candidatenlijst heeft gepubliceerd, lijkt het ons goed hiervoor even Uw aand,i.cht te vragen. Wanneer U de lijst bekijkt, zult U bemerken, dat van de 39 gestelde candidaten er 30 lid zijn van de E.V.C. Met het nodige bravour tracht men bij U de indruk te wekken, of dat zo ongeveer alle Wilton-arbeiders hun handtekening op de candidaten van de z.g. Eenheidslijst gezet hebben. Niets is minder waar dan dit, want als de heren Bas v. d. Berg en Dirk Lagarde U mededelen, dat ongeveer 2000 makkers hun handtekening gezet hebben, dan is dit de 
reinste demagogie. Met een voorbeeld zullen wij U,dit duidelijk maken. Voor Delfshaven staan 7 candidaten op de vrije lijst. Zoals men weet, zijn voor het stellen van een candidaat de handtekeningen nodig van 15 % van de in de betreffende afdeling werkzame arbeiders tot een maximum van 75 handtekeningen. Voor de afdeling Delfshaven, waar ± 700 arbeiders werken, zijn op de z.g. vrije lijst.an-didaten gesteld. 

• 
.., Dit betekent, dat, om bij de af g Delfshaven te blijven, wanneer men 75 arbeiders kan vinden, die voor ieder der dictaten hun handtekening zetten, men aan• be-paling van het kernreglement voldoet. • Nu kan men schrijven, dat in dit voorbeeld 7 X 75 is 525 handtekeningen verkregen zijn, doch dit wil niet zeggen, dat 525 

verschillende arbeiders 
hun handtekening hebben gezet. Het is op deze wijze niet moeilijk, maar wel demagogisch om over 2000 arbeiders te schrijven, om zodoende de goe-gemeente zand in de ogen te strooien en het te doen voorkomen of de arbeiders van Wilton-Fyenoord voor een groot deel achter de z.g. Eenheidslijst staan. Wij tarten de Heren van de z.g. Commissie van Voorbereiding aan te tonen, dat zij de handtekeningen van 2000 
verschillende arbeiders 
hebben verkregen. De humbug ligt er dik bovenop, dit behoort nu eenmaal bij de politiek van de Communistische Bedrijfscel. 
Men probeert jullie te intimideren. 

Daarom houdt het hoofd koel! Er liggen nu twee wegen voor U open. De ene weg is het volgen van het advies van de z.g. Adviescommissie. Doet U dit, dan wordt U de speelbal van Communistische stakingsgymnastiek, waarbij de bedrijfscel wel zorgt buiten schot te blijven en gij de rekening onder in de zak vindt. De andere weg is ons advies op te volgen, waarbij U verzekerd bent van het voortzetten van het werk, dat, gezien de resultaten, er wezen mag. Men zij dus gewaarschuwd, steekt je kop niet in een strop! 
Breng Uw stem uit op de candidaten van de 

bonafide georganiseerde '-Grbeide_rs- Be -Besturen. -



- ulletin 
Uitgave "De Metaal" (E. V.C.). Afdeling Rotterdam Heemraadsingel 185 Telefoon 51705 

-stemt voor de eenheid bij Wilton I
De Metaal (E.V.C.) stelt eigen candidaten ter 

beschikking van de Eenheidslijst. 

Artikel 23 lid I va,i, de C.A.0. schrijft voor: 
,,fäJ elke werkgever zal een "kern" zijn, die bij geheime stem
ming rechtstreeks doo,- en ,uit· de werkneme1·s wo,-dt gekozen." 

·LANGE tijd heeft het er naar uit gezien, dat de kern van de
arbeiders zou worden vervangen door de ondernemings

raad, maar in de nieuwe C.A.O. is opnieuw het recht op een
zelfstandige arbeidersvertegenwoordiging, de kern, vastge
legd.
Vele malen hebben wij gewezen op de voordelen van een
kern tegenover de grote nadelen van de ondernemingsraad.
lp. de ondernemingsraad zal de directeur permanent voorzitter
zijn en is van afzonderlijk vergaderen door de arbeiders-ver- -
tegenwoordigers geen sprake meer. Tevens staat de wet op
ondernemingsraden toe, dat ongewenste candidaten van de
lijst worden geschrapt, terwijl voor de kern alle candidaten
moeten worden aanvaard die door de arbeiders worden ge
�eld.

De afwijzende houding van rle democratisch denkende arbei
der,; tegenc.•:er clQ onderner_-:eingsraad i� ongdwijfei.d oorzaak,
dat de kernen voor de metaalbedrijven blijven bestaan.
Thans zullen de arbeiders dan ook ten volle van de door hen
gekozen kern nuttig gebruik moeten maken.
Daarvoor is in de allereerste plaats nodig, dat de arbeiders er
voor zorgen, dat de kern niet onderling wordt verdeeld door
onderlinge vakbondspolitieke geschillen.
Een kern dient de morele en materiële ·belangen van het
personeel te behartigen en dat zal dan ook moeten gebeuren.
Het verleden heeft vooral ook bij Wilton maar al te dik.�ijls
te zien gegeven, dat arbeiders-eisen en grieven zelfs niet bij
de directie kwam,en, omdat in de kern de vakbondspolitieke
geschillen de boventoon voerden.
Het is begrijpelijk, dat dan van werkelijk succesvolle beharti
ging van morele en materiële belangen der arbe�ders geen
sprake kan zijn. . _ J ..._ 

Vakbondspolitieke meningsverschillen dienen via de bon
den en BUITEN DE KERN uitgevochten te worden, daar
voor beschikken de bondsleden over hun bond'skranten en 
openbare vergaderingen en de Uniebonden zelfs ruim
schoots over radio-zendtijd. 

DE N.V.V.-ER IN DE KERN MOET BEGRIJPEN DAT HIJ 
ALS KERNLID OOK DE BELANGEN VAN DE E.V.C.
ARBEIDERS HEEFT TE BEHARTIGEN EN OMGEKEERD 
GELDT VOOR HET E.V.C.-KERNLID HETZELFDE. 

{ -·-·

Gebeurt dç,t niet, dan trekt dé directie daarvan haar voordeel. 
Directies en aandeelhouders kunnen tenslotte hun wetten 
slechts blijven voorschrijven bij de gratie van de verdeeld
heid der arbeiders! 
Het is daarom van harte toe te juichen en van de allergrootste 
betekenis, dat een aantal vrije candidaten, georganiseerd in 
N.V.V., C.N.V., E.V.C. en ongeorganiseerden, de hoofden bij
elkaar hebben gestoken om te komen tot Eenheid in de kern.
Dit prachtige initiatief, dat door de Wilton-arbeiders van
ganser harte zal worden toegejuicht, heeft ook de Wilton
ledenvergadering van "De Metaal" (E.V.C.) het besluit doen
nemen, hieraan onbaatzuchtig deel te nemen. Onbaatzuchtig,
dat wil zeggen dat onze leden bij Wilton om der wille van de
Eenheid in alle voorkomende gevallen hebben afgezien van
eigen candidatuur, om zodoende dit bewijs van groeiende
Eenheid te stimuleren.
Een aantal N.V.V.-ers, C.N.V.-ers en ongeorganiseerden heb
ben tezamen met de E.V.C.-cudidaten een Eenheids(ijst ge-
vormd. ·- --

Zij hebben zich in hun eigen oproep uitgesproken voor eens
gezind optreden in de kern. 

· De inwilliging van deze eisen zal ongetwijfeld niet gemakke
. lijk tot st,;1.nd komen. I':;i.tegendee1, de "tl\Tilton-dirnctie hunkt?rt

naar meer winst en hoopt aan de f 6.000.000,-winst van 1949

nog vele millioenen toe te voegen. 
Daarom dringt zij aan op langer en harder werken en daarom 
wordt ook het doktersbezoek niet, betaald. Zo staat het ten 
aanzien van alle eisen, die staan op het program van de Een
heidslijst en die nog steeds niet werden ingewilligd. 
Nogmaals, de directie kon deze voor de arbeiders ongewenste 
toestand handhaven, omdat zij kon profiteren van de ver
deeldheid in de kern. 
Thans wordt de arbeiders d e gelegenheid geboden van deze 
verdeeldheid een eenlleid te maken. 
De sleutel naar het succes in de strijd voor de bedrijfseisen 
ligt voor het grijpen! 

Demonstreer Uw wil tot eenheid en verbetering van Uw 
"morele" en "materiële" positie door Uw stem eensgezind 
uit te brengen op de candidaten van de Eenheidslijst! 
Laat de uitslag van de kernverkiezing een voorbeeld'. zijn 
voor de Metaal-arbeiders in het gehele land, dat navolging 
verdient en ondervindt. Wij zeggen met de candidaten op de 
Eenheidslijst: GEEN VERDEELDHEID MAAR EENHEID IN 
DE KERN IN HET BELANG VAN ALLE ARBEIDERS! 

KIEST, DE EENHEID, STEMT UITSLUITEND OP DE 

CANDIDATEN VAN DE EENHEIDSLIJST!!! 

Kiest candidaten van de Eenheidslijst I 

' 



Onderstaande candidaten werden ingeleverd door de commissie voor voorbereiding va,n de kernverkiezing. 

Eenheids·lijst van Vrije Candidaten W. F. kernverkiezing 

SCHILDERS en VERVERS 2 candidaten. BANKWERKERIJ 3 candidaten. 

1. schilder Verhoeve EVC 1. bankwerker [). Lagarde EVC 

2. verver- C. de Borst EVC 1 2, 
" Knecht EVC 

SCHEEPSBOUW 7 candidaten. TIMMERLIEDEN 3 candidaten. 

1. ijzerwerker G. Schillen EVC 1. timmerman Collé EVC 

2 .
.

" Smaling Ong. 2. ,, L. Stam CNV 
3. Il de Koning ·evc 3. .. P. Bot CNV 
4. " Meerwijk Ong. HOUTEN SCHEEPMAKERS 2 candidate'n. 

5. Verpoorten Ong 1. scheepmaker Bergsma EVC 
.. 

BOOTJESPERSONEEL 1 candidaat. 2. n Lupker NVV 
1. sch;pper Kremer 

' 
NV� BRANDERS,! candidaat. 

KOPERSLAGERIJ' 3 candidafen7 
{.:' 1. brander Karstanje EVC 
-, I f 

1. fitter
' 

Sterkman EVC BIKKERS STELLINGMAKERS 2 candidaten. 

2. koperslager Smaling EVC 1. stellingmaker J. v.d. Berg EVC 

KLINNERS 2 candidaten. 2. ,, 
Romijn EVC 

1. klinker B. v.d. Berg EVC W.F. GIETERIJ FYENOORD 3 candidaten. 

2. Nagel hout Ong. 1. kern maker Pierens EVC 

KETELMAKERIJ 1 candidaat. 2. .. 
L. de Vos EVC 

1. ketel maker E. v.d. Wetering EVC 3. sjouwerman Offerman EVC 

CAULKERS 2 candidaten. DELFTHA VEN 7 candidaten. 

1. caulker M. Veth EYC 1. hulpverlichter Gort EVC 

2. " Verhoef EVC 2. steil ingmaker Dijkgraaf EVC 

DRAAIERIJ 4 candidaten. 3. elec. lasser v.d. Have EVC 
1. dr�aier Oosterwijk EVC 4. bankwerker de Bruin EVC 
2. " D. Knol ·evc 5. stellins,maker · Pack EVC 
3. " Soedi�n EVC 6. schilder Piete EVC 
4. " J. v. Kranen EVC 7. fitter Boers NVV 



WERK VEILIG EN WAT IK ZAG 

overtreder met een gemoedelijk praatje 
tot nadenken gebracht wordt. En dat 
hebben ze bij mij ook gedaan, want eni
ge tijd geleden had ik zo'n zelfde filmpje 
ook gezien met dezelfde spelers, maar 
dan in andere vorm. Toen zat dezelfde 
overtreder van de veiligheid in een bom
menwerper B 29 en liet een last met 
bommen vallen op een stad met burgers 
en toen hij. daarvan terug kwam, kreeg 

hij van diezelfde chef en strikje op zijn 
uniform als bewijs van goede verdien
sten. Voel je hem volle neef! Veiligheids
commissie is nodig op een bedrijf van 
Wilton, natuurlijk, maar dan ook in alles 
en daarom verwacht ik dat alle leden 
van de Veiligheidscommissie vrienden 
van de vrede zijn en er naar handelen en 
de oorlog verafschuwen met al zij;n doden 
en gewonden. 

STRIJDT MEE VOOR DE VREDE! 
Een die voor 100 %-veiligheid is. 

Een dokters- of specialistenbezoek moet vergoed!

E
NIGE weken geleden werd ik als lid 

van de Veiligheidscommissie uitge
nodigd om Amerikaanse films te zien 
en tevens werd de V eiligheidscommis
sies ontbonden en de nieuwe geïnstal
leerd. De sportschool van Wilton was 
goed bezet en H. Sparreboom hield een 
korte toespraak als opening voor de 
films. Het vertoonde bracht geen nieu
we gezichtspunten; alles wa� bekend, 
maar met U.S.A.-aureool overgoten. Tus
sen de twee films werden wij onthaald 
op koffie en sigaar! ! Na de twee films 
zou H. Woltjes een toespraak houden, 
wegens drukke bezigheden elders nam 

H
ET wordt hoog tijd de aandacht weer hadden velen verwacht dat daar nu eens 

H. Zinkweg het woord. Hij bedankte de eens te vestigen op het grote gelde- verbetering in zou komen. Maar helaas, 
oude Veiligheidscommissie voor al het- lijke verlies dat de meeste arbeiders nog de oude schandelijke toestand bleef be
gene zij gedaan heeft in dienst van de steeds lijden, wam;1eer zij het ongeluk stendigd. 
veiligheid en hij hoopte dat ook de nieu- treffen ziek te wori;len. Het is alom be- Dan is er nog iets, waar nog maar steeds 
we Veiligheidscommissies hun best zou- kend dát vele huisVcaders, vooral die van geen verandering in wordt gebracht. 
den doen en vroeg tevens hun indruk- grote gezinnen, tot het alleruiterste blij- Wij betalen wekelijks onze premie voor 
ken van beide films in de eerste Veilig- ven werken, wanneer zij ziek zijn. Een dokters- en apotheekkosten. Maar wan
heidsvergaderingen kenbaar te maken. paar dagen te bed had hen wellicht van neer men zich niet goed gevoeld en des 
Daar ik als oud lid daarvoor niet meer hun verkoudheid g�nezen, maar nu zij morgens naar de huisarts gaat, heeft 
in aanmerking kom, zal ik het maar blijven werken tot zij er bij neervallen, men al gauw 1 of 2 uur verlet. De dok
langs deze weg doen, dan hebben mijn zijn er meestal een paar weken mee ge- ters welke 's avonds spreekuur houden 
mede-arbeiders er ook wat aan. In . de moeid. voor verplicht verzekerden, zijn met een 
tweede film zag men dan enige overtre- Kijken wij eens wat hun loonzakje bevat lantaarntje te zoeken, of bestaan hele
dingen van de veiligheid, een electrische in de eerste week van hun ziekte. In de maal niet meer. Wanneèr men weet 
boortol die niet geaard was, een electri- groot metaal bestaan 2 carens of wacht- welke medicijn men nodig heeft, kan 
sche lorrie die te hoog geladen was en dagen. Blijven over 3½ dag, daarvan men deze beter bij de apotheek kopen, 
daarom geen uitzicht had, enz. Maar een ontvangen zij 90 %. Als hun bruto loon dan is men goedkoper uit, dan 1 à 2 uur 
groot gedeelte van de film kwam meer 50 gulden bedraagt, ontvangen zij onge- verlet, hetgeen onvermijdelijk is bij 
hierop neer, dat de overtreder van de veer 28 gulden. Daarvan moet moeder doktersbezoek. Betalen de arbeiders 
veiligheid geroepen werd om voor een de vrouw dan maar rond zien te komen. daarvoor hun premie? Dat is toch een 
commissie te verschijnen met de bedrijfs- Het gevolg is: 's Maandags zonder een ongehoorde toestand. Daar moet nodig 
leider als middelpunt. Stel je voor ee}\ cent in huis. Hoe komt het toch, dat een verandering in komen. Ook hier hebben 
Bureau met tafel en stóelen, de comm'is"' ander gedeelte van-het--personeel, bN. · � de- minst-droaagkraeMigen -de, zwaa1.tst 
sie en overtreder komen binnen en wor- bazen en het kantoor-personeel geen lasten. 
den uitgenodigd door de chef om te gaan wachtdagen hebben en 100 % loon krij- Er moet een middel gevonden worden, 
zitten en er worden sigaretten uit de doos gen bij ziekte? Het is hun van harte ge- dat men kan bewijzen bij de dokter te 
van de chef gepresenteerd. De chef hield gund, het behoort ook zo, maar waarom zijn geweest en dan het verlet volledig 
een toespraak met een hete aardappel in dat verschil? Betalen zij zoveel hogere vergoed krijgen. 

' zijn mond en de boys konden vragen stel- premie, of is hun C.A.O. zoveel gunSti- Deze klachten zijn reeds zeer oud, doch
len en antwoorden geven. Na afloop van ger? Vooral voor een arbeider die 25 jaar voor de opstellers van onze C.A.0.
de bespreking werden er handeJ:?. gedrukt of langer bij zijn patroon werkt is het schijnbaar onoplosbaar. Overigens ook
en hiermede was de film ten einde. eén schande wanneer hij bij ziekte met een taak, die volledig binnen het werk-
Je zult vragen: wat was nu de bedoeling een aalmoes wordt afgescheept. terrein van de nieuwe kern ligt. 
van deze film? Om de mensen te laten Bij het samenstellen van een nieuwe 
zien hoe in de U.S.A. 

�
ee_n _ v_ e_i_li _g_h _e1_·d�) ... -__ c_.A_.o_._v_o_o __ r_d _e _ g_ r_o_ o_t_ m_e_ t_a _a _l-_in_d_u_s_t_n_·e _________ E_ e_n_d _er_g_e_d_u_p_e _er_ d_ e _n_.

Geen overw�rk, maar een behoorlijk loon

Kies consequente ke�nleden !

W
OENSDAGI�iIDDAG werd mij 
persoonlijk door baas Blok me

degedeeld, dat er om 4.30 uur een 
vergadering was in 't nieuwe schaft
lokaal. Ik stelde hem de vraag, 
waarover gesprolren zou worden, 
maat· dat wist hlj niet.
Om hall vijf waren de i3'zerwe.1·kers 
present. J. Vlot, de secretaris van 
de kern, hield een inleiding van on
geveer 10 min., waarin "iri:i nämens 
de directie het overwerk- belichtte 
en vertelde, dat de directie hun Za
terdagmorgen 18 November mede
deelde, dat ze een overwerkvergun
ning aan wilde vragen voor ca. 80 à 
90 arbeiders. 
Dinsdag kreeg de kern deze 1ijsten 
in handen en belegde ;,,odoende 
Woensdagavond deze vergadering. 
Daal'bij vertelde secretaris J. Vlot, 
dat deze overwerkvergunning máár 
voor 16 weken ,was en het was ook 
in het belang van de Mij., dat d� 
,,Rijndam" zo gauw ,mogelijk klaar 
was. Dat heeft hij zelfs enkele ma
len herhaald. Toen vroeg de arbei
der Schilker het woord en voor hij 

' 

toestemming .kreeg om te spreken, 
stak hij gelijk van wal en begon, dat 
met doorvoering van overwerk een 
aanval op ons levenspeil werd ge
daan. Het spreken werd hem onmo
gelijk gemaakt door enkele inter
rupties. De secretavis nam weer het 
woord en vxoeg of er nog discus
sianten waren. Er gaven zich 9 ar-
1beiders op. J. Kuipers zei, dat dit de 
uitvoering was van het regerings
standpunt. Toen vond de secretaris 
het zeker al genoeg en gaf 't woord 
aan de voorzitter van de kern, We
ber, die ook een kleine toespraak 
hield. 
Hij zei o.m.: ,,Jongens, of je over wil 
werken of niet, dat laat ons Sibe
risch 'koud. Maar ik weet niet hoe 
jUllie e1· over denken, maar als de 
fluit 5 uur •blaast, dan trek ik mijn 
jasje aan en ga naar huis." 
Arbeiderslvan Wilton, je zal je zelf 
afvragen: waarom is dit •hie1· alle
maal neergeschreven? De reden is 
dat we in de toekomst een goede 
kern moeten hebben. Daarom moet 
het kernbeleid waar nodig is, becri
tiseerd worden. Naar mijn mening is 

ook nu weer fout opgetreden door 
Vlot en Weber. 
le. Het bestuu1· wist Zaterdag van 
de overwerkvergunning af en Dins
dag kregen .zij de overwerklijsten. 
Waarom hebben de kemleden Dins
dagavonds of uiterlijk Woensdag
morgen geen •bekendheid daai·aan 
gegeven? 
Zij !hadden in de kleedlokalen 'n mé
dedeling kunnen ophangen_ waarop 
de agenda van de vergadering was 
vermeld. 
Het had consequent geweest van het 
kernbestuur, als tegen de directie 
was gezegd: ,,Kijk eens, wij zijn 
door de a11beiders als 'kernlid geko
zen, dus dat ,betekent, dat wij onder
géén beding, de arbeiders voor 
overwerk kunnen oproepen. Wij ge
ven U de raad zelf het woord tot de 
arbeiders te richten." Zo ihad ihun 
houding moeten zijn!!! 
2e. Het ,bestuur van de kern had 
ook tot de arbeiders kunnen zeggen: 
,,De directie heeft een overwerk
ve1·gunning aangevraagd, aan jullie 
de taak om daar een juist antwoord 
op te geven." Dan had de kern het 
standpunt van de anbeiders ingeno
men. 

Elke keer weer wo1·dt geprobeerd 

ons over te laten werken. Maar 
de ijzerwerkers van de "Rijndam"
hebben de ovc1-,;verkvergunning 
afgeslagen. Ze willen de 48-urige 
werkweek handhaven en daarbij 
een behoorlijk loon verdienen. 
Dat kan ook, want ook zonder 
overwerk stijgen de winsten van 
directie en aandeelhouders al ge
noeg. 

Nu we weer voor de kern.verkiezin
gen staan moet.en we er voor zorgen, 
dat wij een goede kern :Js:1:ijgen. Wij 
moeten de 'kernleden kiezen die als 
één man samen voor ons opkomen 
en niet in de eerste plaats kijken 
ihoe hun med�ernlid is ge01·gani-
seerd. � 
Wij, N.V.V.-ers, C.N.V.-ers, K.A.B.
ers en ongeorganiseerdei\, hebben 
allemaal te kam.pen met slecht ver
voer van het personeel en te hoge 
cantineprijzen enz. Wij willen alle
maal een Kerstgratificatie, omdat 
wij die hard nodig hebben. 
Niet met overwerk, maar met een 
ibe-h.oorl\jke uurverdienste moeten 
wij ons gezin kunnen ond�rhouden. 
Kies daru·om de candidaten die sa
men daarvoor willen strijden in de 
kern en onze ,belangen consequent 
verdedigen. 

'Een ijzerwerker. 



CHRISTELIJKE METAALBEWERKERSBOND in NEDERLAND 

District IV 
Districtskantoor: Heemraadsingel 163 

Rotterdam * 

• 

Aan het personeel van 

Wilton - Fijenoord 

Waarde Vriend. 

Deze week mocht U allen de oproep ontvangen om 
Uw stem uit te brengen op de ,,EENHEIDSLIJST". 

We behoeven U toch zeker niet uiteen te zetten, dat dit NIETS, 
maar dan ook NIETS met eenheid te maken heeft, maar zuiver 
bedoeld is als propaganda voor de' E.V.C. Ook op deze E.V.C.� 
lijst kwamen enige namen voor van leden van onze organisatie. 
De wijze waarop deze vrienden op deze lijst gekomen zijn typeert 
wel de mentaliteit van deze heren. 
Deze vrienden hebben reeds, vóór dat de oproep U bereikte, 
aan één van de leden der E.V.C., die hun daar mededeling van 
deed, verklaard: dat zij niets met deze E.V.C.�lijst te maken 
willen hebben. 

Trots deze verklaring zijn zij nu reeds 2 maal op 
een officieel pamflet van de E.V.C. voorgekomen? 

Wij delen U dit mede, opdat daardoor het gehele personeel van 
WILTON�FIJENOORD kennis draagt van de handelwijze van 
deze heren om te trachten onrust en herrie te brengen, nu juist 
samenwerking in het bedrijf zo nodig en geboden is ! 

Daarom roepen wij U allen op om alleen Uw stem 
uit te brengen op de candidaten, die voorkomen 

op de lijst, die door de samenwerkende organi
saties is ingediend. 

HET BESTUUR 

Breekt het werk der revolutie-knechten; zij z1Jn 

niet anders dan handlangers van MOSKOU! 



De MetaaL.,Haem�qadsingel 185
Rotterdam. 

BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVERHEID E�GÀ-ANv�k�rE BEDRIJFSTAKKEN 

VERDEDIGT DE EENHEID TECEN VUILSPUITERIJ! 

Stem:t .... :Y.Q.Qr imvilliging van, 11et program van eisen eg__de 
ke�s�gr�tificatie. 

Op het allerlo.atste moment hebben de Uniebestuurders een smerige aan
van gedaan op de eenheidslijst van kerncandidaten en op de commissie 
tér voorbereiding daa:rvan. Op een momen..t dus, waarvan zij weet, dat 
deze commissie niet beschikt over het materiaal en de tijd ,,. 
om deze aanval tijdig te weerleggen.· 
Met t.E-el veel woorden wordt hun aanval begeleid door een rekensom be
trêffende 2000 hand tekeningen, .. d:i.e voor de candidaten van deze een
heidslijst moesten worden 'Verzameld. Blijk, ·.ar vinden de Uniebestuur
ders het bel2.ngrij k om uit te rekenen of het er misschien maar 1000 
of 1500 zijn gewees� .. Dat het Uniebestuur haar candidateg_van_.Q.Q_Yen�� 
�fl zonder hand.ig_!fen!_ngen hg_ _:iggQ_Q,Yerd gp �-�6ki n�dê!§:.roij 

_ in' ä'.Ile stil t0 he-3ft voo:rbe -id vrnrd t wi,jselljk v-exzwegf�:i....__ 
1et-t1n·i.&- - · 

·· est,uur .meent ook nog e mo"' cm beweren ,dat .de een.heids-ii AAJ1 E. V "C •""'
lijst zou zi�n. Maar •zij ,ve.· 'e·et te v.orm':llden, _dat het Uni oestuur al
les heeft geda.an om �e Unie. ei.en van_de,z,e ca11d.id0tenlijst af te houden •. 
�at _ond"ánks de�� druk Un�eleden r.un plaats op de eenhej_dRlijst hebben 
ingenomen ,- bewiJst hun s-ce:rke wil voo:r eenheid" 

Met g0en lett0r spre.:;kt h0t Uniebestuur over het p:rogram van bedrijfs
eisen, dat ... an de hand van de praqtijk doó:r de commissie ter voorbè
rciding van de eenheidslijst word opgesteld., Met geen woord ook wordt 
geGproken over de Open Brief van deze commissie, waarin voor de ar
bcüders van Wil ton een kerstgratificatie wordt. verlangd. en zelfs wordt 
aan de eenheid in de kern stil-,wijgend v:Jorbij gegaan. 
Goed beschouwd be·vct het Uniebondsmanifest dus veel geblaat maar wei
nig wol on .het is op zijn minst zea:r demagogisch. 
De arbeid�� van Wilton cchtqr zullen beg,&j�en d§.i...h,.Q!�ieb�� 
gi.Q.;f.!l.!Ë�Q.....OPnieuw i,n de kai.:-.rt_�an de .Wilton-di�ectie -�ê,E:��1�� 
�1h -�ij .zullen .zic,h de grogiondc eenheid bii )IITto8...:_gi�Q.M,n -
lat,3n oncnomon. . . , . . ... . _ . . 
I�-Gon ma;cgt'ig,e demonstratiQ......yan hun wil tot eenheid Q!Li�fil.�gip.g 
�n_Q:.Ll.Q.d:riif,ê_Q�§.Gn on k0rstgrat if ica:t!:_L�liî·kort _ij_9,_:als -een
§.CQO r:p an t w::> QEQ._QJ2, de po 1 i t i e k-:Y.�lLY�!'.Q,.<�!Û:QJ1G .!.b�1� .... l:.Qll.:)Zi"j_�m -si G@. 
.QJ? de . candidaton van de oenhbidslii st mo.Jt0n. ui 1...bron .en. - . - -- -
Zlé hierheTz-81Tstand.ige stan.dpu.'1.t .van- De tJietaal- E .V • .è'"":' •. ), als deelnemer 
GEEN VERDEELDHEID MAAR �ENHEIDL aan de, ��:rJ1eidslijst. De commissie zal
----��-�--..t.--'-'---=--- O\l:getwiJ Ield ook zelf van antwoord · · · di·.enen •. ·

La,at Uw stom ni0t verloren gaan.l........@aar 

\ \ 

• �IEST DE CANDIDA'lEN VAN DE EENIIBIQ§.,hlJSTi

Het bestuur. 
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Verbinding: \� 

No. 389,-• 51 

./. 3 ,7 / 

ó/./y'-,J. JJI tJ/.3// 
29 Januari 1951.-

Onderwerp:Verkiezing bestuurslid van de 11 Stichting Voorzieningsfonds 
Fokker".-

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

Datum van ontvangst bericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever: 

Waardering bericht: 

Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: 

26 Januari 1951. 

Betrouwbaar 

Betrouwbaar 

Geen 

Geen 

Geen 

, .. 3 0 JAN. 1951 

Af6ïï;�;1i 
,_ . ..; 

In totaal werden 1148 stemmen uitgebracht.-Hiervan waren 12 bl 
co en 39 ongeldig.-Van de resterende stemmen kreeg de door de 
bonden candidaat gestelde persoon 698 stemmen(gekozen} en de 
candidaat,De vos, 399 stemmen(niet gekozen).-Het resultaat v 



NOTA 

aah: B .III 

van: DMS 

betreft: Uittreksel uit verslag bespreking DRAKA
d.d. 2 Februari 1951 

. . . . . . . .  

Relatie deelde mede; dat hijzelf al hard
doende is het percentage EVCers in zijn bedrijf 
terug te brengen door aanname van personeel uit Vo
l�ndam en omgeving. Hij wordt in deze personeels
politiek echter gedwarsboomd door de R.K.geestelij
ke te Volendam. Betrokken geestelijke vindt het n.l.
ni et juis t dat jongemannen en -vrouwen in bedrijven
te Amsterdam, waarvan bekend is da t een groot ge
deelte van het personeel links extreem is, gaan
werken • 

. . . . . . . . . 

Feb�-1951
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. De Metaal 

I.A.-

BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

.AAY DE b.Ri.3"GIDER5 Vb.r DE BLIICFABRIEI:. 

1_�a?-rde_ L:aldi:er , 
!feer is de stelsel;�tigo opdrijving VAD do tarieven aanleiding
geworden tot verzet .van de zijd0 der arbeiders.
Bijna dagolijks vinden schernutsulirtg<.m plaats als gevolg van on-

.. juist bor0lcende tar :j_cvan, 
:.aandag j.l. W3igerdeL 0un 8 4 9-tal arbcidors aan do Ijzorfabriuk 
nog langer do nont,3.gc van broodtronnuls h.g,.m hot berokondo ta:ri0f 
voórt t'"' zuttcn. R---ods haddun zi•j '-'0n aantal wok,.m gepoogd n0t dit 
1"0rk ·0-.:n b-:hoorlijlc tarivf t" hal0n ,,,at hun ormogolijk bleek. 
z IJ K(.1,:DJa: ZELF'.S i.:IE'ï' ni::T GROI1D'i.'Alitr� IIALi:N. 
':..'hans w0rk:m hun supori""uron zich in h0t_ zwo0t op dit v-rurk, o;:i toch 
'iaar vooral aa.n t-; tonon dat h,.;t b1..;st gaat uut die taricv0n. 
H__,t zal 0v---mr"'l blijken dat hvt'"NIET gaat, dit tariuf EC'i!.'T worckn 
11__,rzion. _ . � . _ 

D0 0vcr;i,J2'D v-r0rJ:0rs� van d8 I.Jzorfabri0k 
�l0n do stru_d VP-.n hun kancradt,n n0t 
ellc R"racntëtivnyn� onëf0rst0unon� 
door zich in g0Gn_:E:Qval hqj, n0rk van 
h,un_�oll(,ga's t0 latvn opdringcp. 

J,: door d'-- '\'1..;rh:g.Jv0rs in sa.m�:nv·,,rl:ing mot rvgvring g0voordo v�rso
buringspolitiuk, is dw rcrt"'lijko aanleiding tot dv st�uds woorkur�n
è.,. t2.ri0fconf1'.icton zoals d0zc zich bij dv Vè:RBLIFA voordo;::;n. 

J:i;!:T� DOEL IS OPVOEREfü V_}-H_j21!;_ PRCDUGTLÇ l :ET )tiDiDER LOGHKOSTEN. 
· . .,.. d.'--z� viijz" lilO�t,.m dv 2 k'"'-:r 5% v�rhoging vari do lonen t0rugg.:;haald
;,•o:ç-q.-:::n

1
. �11).o�,rrcl h.;t nuttig ,,ff ..,et van fü,z0 vcrhoging;:,n àoor dG 

�r1Jss�1Jg1ngon�01..;ds lHng t� ni�t is gadaan •
.?)L,nsg"'zind optrl...,d�n van o.lL.: V ... LbLTI'ii. arbvidvrs t0g1..;n dozo prijs
s tijging---n is noodzak0lijk. 

Ik ra.ogvlijkh0id hi-.,rto0 is e.an'lt;.,Zig daar ook du ünio-Lddors zich 
voor 0�n absolut0 prijsstop h�bbvn uitgusprok�n • 

-
�-

. 

r � • I 

� ...... ) ... . . 

z.o.z. 

�--

.. 



B...,hnlv" d..; opdrijving van ä_._, a.rb,1idspr0stati0 door middel van on
r:ir1s·tig--- tari0v,m, v:ordvn e,nn d0 Vl.illBLIFA nog andorü methoden t0e>
gc1post. Zo n0omt hand ovor hand. hpt z.g. Buiten tariefwor1,;Ç toe. 
D&t wil zoggon dat, vooral voor k�ein �urk geuh bepaald tarief, 
�ordt gegeven. Terwijl de nrbeidsprestatie pract�sch hetzelfde 
bJ.ijft rordt met dit vrerk a.anmerkelijk minder ve•r.diend dan bij het -
zelfde tempo a2.n ander werk, 
Hierin dient ten spoedigste verbetering te komen. 
V!5RBETmRING DEi: SLECHTS DOOR EENGG�ZIND uPTREDZN VGRKREGEN ZAL 
'.iORDE!I: •. 

�L�at geen verdere aantrsting van Ur t�rieven toe en eist gezamenlijk 
een betere regeling voor het buiten-:tariefwerk. Vopr de�elfde pr�s
tatie, hetzelfde loon • 

. Ji t is de beste ondersteuntng voor Uvr medearbeiders die reeds voor 
bèhoud van e�n rechtvaardig loon in strijd. gingen. 

• . .  \ 

IfüT B�DRIJFSBESTUUR. 
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Aan onze kamaraden ! 
===============1==== 

De toestand aan de Verblifa wordt vor;r de arbeiders iedere 
dag ernstiger, Crisisverschijnselen en omschakeling tot oor
logsproductie gaan gepaard met tariefsverslechteringen en 
massa-ontslagen. Reeds is aan dertig arbeiders ontslag ver
leend i terwijl voor het resterende deel opnieuw ontsl�gver-

• gunning is aangevraagd,

Deze ernstige bedreiging van ons alle� bestaan eist 
van ons ï dat wij onze krachten verenigen en eendr.ach
tig de strijd aanbinden. 

Georganiseerden, van welke vakbond zij ook lid zijn, zowel 
als ongeorganiseerden, ongeacht de moti�ven, waaro� zij nog 
niet tot een organisatie zijn toegetreden, 

i n_d e ___ s t r ij_d _d i e _ _rte n __ z ij __ é _é_n 
f r _ o n t t e.,_ v o r m e n ! .! 

Ui tga;;.,nde van de
1

-ze gedachte hebben ondersteanden zich vere
nigd op een geme&nschaJpelijk strijdprogram, dat de volgende 
punten omvat: 

1. Verhoging van het loon met de tweede vijf pCt.
2.·Tegen de aab.gekondigde werkclassificatie
3. V66r vredesproductie
4. Tegen ontslag bij werkvermindering en rationalisatie
5. Bij slapte verkorting van de werktijd met een bil·�·

lijke ver_goeding vqor de niet-gewerkte uren
6. 90fo uitkering bij ziekte en afschaffing van de ca

renzdag
7� Vergoeding van loon bij bezoek aan tandarts en 

specialist 
8. Verhoging van de pensioenen
9. IQedingvergoeding bij vuile arbeid

Wij v.ijn er van overtuigd, dat boverr opgesomde eisen leven in 
de hoofden en harten van alle arbeiders van Verblifa. Op basis 
van bovenstaande strijdprÖgram nemen onderstaanden in de vorm 
van een bloklijst deel aan de ai:,nstaande verkier-:;ing voor een 
nieuwe kern. 

0 n d e r s t e u n t d a a r o m s t r a k s d e z e -·- ·�- .... �- �-----... -·--� ... -•--.--- - ·------•-"'"" .. .. . - - .. -• -- . ----.. -- -----�----··- .,------·

__l}j s __ t _ d_ o. o r··- U w .. s t _ e_Jn . __ 0 Jl -·-· o n_ d _ EL...! s t a a n--

!i __ � ___ c _ _i3-__ n __ §_i__�_._t ___ � ,!L ___ � __ i ___ _!; ____ t _e ____ l? _ _1' __ e__g__g___e __ n_ ___ l_J_ _ _!__

P c ROND E.v.a. Ko VELDHUIS - 'E.V.C�

J. HILDERING N.v.v. M. BOOT Ongeorganiseerd

J. PELS E.V.C. G. - -m.v.c.

A� BOH.STIJ�P - E.V.C. J.



,; ,.3 ...... 
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L a a t-s t e  Opr o ep !! 

AAN onze MEDE-ARBEIDERS 
---=-=========�============ 

Hedeno-ahtend wordt een nieuwe kern gekozen. De situatie in 
het bedrijf, we noemen nogmaals de ta�iefsverslechteringen en 
massa-ontslagen, noopt de arbeiders der blikfabrieken tot grotere 
waakzaamheid. 

Gezamenlijk optreden is meer dan ooit noodzakelijk. Deze een
heid moet ook ib. de nieuwe ke-rn tot uitdrukking komen. 
: ' 

De kern immers, heeft als vertegenwoordiging van alle arbei
ders, dezer belangen te behartigen. Het mag jqllie daarom .niet 
onverschillig laten, wie van ons personeel de�l zal uitmaken van 
de kern. . 

. Samenwerking van alle krachten is noodzakelijk, verdere ver
deeldheid daarom verwerpelijk. Verdeelhêid brengeh de Unie-bestu
ren, wanneer zij iedere samenwerking met anders- en niet georgani
seerden afwijzen. Verdeeldheid brengen ook G. v.d. Hoeven c.s., 
wanneer hij on1er practisch het�elfde voorwendsel zich niet ver
kiesbaar stelt op onze bloklijst. 

De candidaten và.n de bloklijst hebben zich verenigd op het 
v?lge�de �emeeri��happelijke program: 

. -, .. 

@] 

[çJ 

� 

@] 

[Q1 

@r 
[Qj 

� 

1. Verhoging van het loon_ met de tweede vijf pCt.
2. Tegen de aangekondigde werkclassificatie
3. V66r vredesproductie
4, Tegen ontslag bij werkvermindering en rationalisatie
5, Bij slapte verkorting van de werktijd met een billijke

vergoeding voor de niet-gewerkte uren 
6: 90% uitk�ring bij ziekte en afschaffing van de carenzdag 
7 4 Vergoeding van loon bij bezoek aan tandarts en specialist 
8. Verhoging van de pensioenen
9, Kledingvergoeding bij vuile arbeid

Zo gij instemt met deze rechtvaardige eisen; zo g1J samen 
de nieuwe kern deze wilt verwezenlijken, stemt dan op: 

GESCHOOLDEN: 

P. ROND E.V.C.

ONDERBAZEN EN STEMPELMAKERS: 

J. HILDERING N.V.V.

OVERIG PERSONEEL: 
.. ,.. ' ... 

J. PELS E.v.c. -

A. BORSTL.!U> E.V.C. -

K. VELTHUIS E.V.C. -

M. BOOT ONGEORgj.NISEERD.. 

G. DE JONG

J. KOSTER E.v.a.

... 
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Laatste �ericht !! 

' 

f 

Onze candidaat bij de onderbazen en stempelmakers, 
J. Hildering, kreeg bezoek van zijn bestuurders,
die hem wilden pressen•zich terug te trekken van
onze lijst, op straffe van royement .

• 1 

�j.j kreeg één uur bedenktijd ! ! !!!! 

J. Hildering weigerde aan dit bevel gevolg te geven.
De ov,eri&e candidaten van de bloklijst respecteren
deze êonsequente houding van J. Hildering en stellen
deze daad, welke getuigt van een· ernstige wil tot·
same.hw.erki.p..g, tot 'V'oorbeeld aan alle Unie-leden,

. 'volgen oolr zij dit voorbeeld, door te s·t�mmen 0p de 
l.ijs:t van samenwerking in de strijd' voor VREDE .en
WERK, dan zal de kracht van· ons·,· Verblifa-arbeidew,
-vele· malen sterker zijn en worçlt de voorwaarde ge-

. : . . : s.Gha,.P,�n voor suc.c es sen . in o.ri'z è : s:t'r i jd •
-0-0-0-0:- ', 

, .. 

:r.· 

\ \ 

·'

.. 

•

• 
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EZHSGEZiiTD voon VR2DE EN ;·BRKi 

De ln;t;t; ;o.�nde; icS=d;o; de=V;r: 
blifa-arboideri een duidelijk �oer
beeld cecJven, Delt een kr2oht zij 
kunneï; ont1,:üooien, yanneer zij in 
eenheid op-creden. I1et eensr,•erninde 
·Jro·L " d J. 1 o . _1_ l,es l,, a 1.. no.ar voren cnam bij de 
nc.nkontlicinr_; van oGn 70-tal ontsla
&en en dat zich uitte in protest
stakineen en petitionnementen, Das 
in staat het verlenen van dit ont
slai Grotendeels tccen te houden. 
Tccen tlc Dil van de Uniebesturen in 
1 . • 1 ,1 

�., 

ce stccus· f.}é),é),J'.' C·.nrn::,.ronr:;en vooral 
0een actie te voeren, bonden de Unie
leden, 2VC-ers en onceorganiseerden 
gezamenlijt de strijd te�en de ont
slo.ccn aan. 
In de stri�d tegen het opjagen van 
de �reductie door t�riefsverslechte
rincen, die de di:i.·ectie ondanks de 
ontslaGe� rccelrnatic tracht door te 
voeren, is dezelfcle sa□e1merkiru:: ge
b?den. Ool� hi�r. v2.lt, niet op de 
s·ceun van de Unicbosturcn te rekenm. 
Deze iEJmc�s vo oren iedere dar_;, on
da:.,1ks de -cocnoncndc 11orl::l0osheid, 
het vootd over harder verten, sober-
der leven. 
2venzo is het gesteld net de strijd 
tegen de voorbe1"eidin6 van een n-ieu
�e □ereldoorlog, die het ondernemer-

-m, onder leidinG vc:,n de Amerikaan
�e trootindustrieëlen, nodig heeft 
om de crisis, die het zelf veroor-
3aakt heeft, te ontgaan. 
De Verblifa-arbeidcrs .villen eobter 
r·een oo.riog eg maan niet toe' �ät
het bedr!jÎ omgeschc,keld i·,ordt voor 
ÖorlÖGSDrÖduotie. -�-7- ---� 
Zti willen geen ontslaien, maar Derk 

/ vooi' aIIen. Ztï-, \ïiIIe,n L,;een OPiag�g
vo..n de ,Jroduo l,le, dat hen sneller 
de straat 01J dr�f!,. ------
·flt zij r.Jillcn. is lO.Q_f!sVe!:_h$_,.'�n[;;; �Q 
aa�r�m-�n-�nm�ddeIIii��-uitbefaii!E 
van ue l,veeue 5 procent.! 
Zii_nil)en_ vcrhoc;inc__ van_de non.si= 
?enon. en 0.1:,ëierc, noocl.5c.lrnl i igQ-2�!'.= 
��!QGQ!l.!... 

Het zijn deze. d:i,.nr;en, die de o:rbci
ders, welke zich voor de c..o. torn-
ve�'ldezin5en verexüccl. he bbcn o;J eon 
�loklijst, zich ten doel stellên. 
ln een dtJidelijk pror_;ra1".l hebben z'ij 
dit äan de arbeiders kenbaar ge
maokt. 
:ine i.Ietanl :r be0roet deze daad van 
àe 'Ve:rblifa-arbeiders Het narri1e in-
stemmin[; •en zegt hun :::.n de komende 
:Strijd alle steun toe. 
Slechts door een r·e□eenscha·J1Jeliik 
o��eaen-van arr�!t��Q���n=-�Q�=
��niseerd in de Uni�hQn��n, in�� 
�!� �� ������G��!�������' ������ 
Zl.J suocesGen bereiken.!.

-0.:...0-0-

OPN•IEU\7 ONT.SLAG- 'J:ZRUCGEDRZV:N 

Do;r=d; di;e;tie=i; ;ni�; tijd�Ge-
led�n aan de arbeiders, waarvoor 
o.ntsla[_:; door hot A1·beicisbU1·eau \ïas 
r;e,,eir;erd, een scrhijveJi z.;ezonden, 
Daarin eeprobeerd nerd deze arbei
ders zelf ontslag te laten ncncn. 
Deze vlio.:_;er cinr; niet O:J en alle 
betrokken arbeidcro dieno.en op tijd 
hun protest in, �a�rdoor to plannen 
van de direotie nis lukten. Pror;mt 
ontvinDcn echter do c.1·boidcrs vé.n 
het Arbeidsbureau een brief, va�rin
zij weer nerden opgeroepen op dit 
bureau te verschijnen. Achter de 
namen van de ontslar_;enen stonden 
nu de crgum.enten, wo.arom de directie 
deze arbeiders niet lan[;er in die11st 
rtilde hebben. 
Het waren fouten, die nerden ce

maakt (Die maakt er ceen fouten) in 
de afgelopen jaren. De dircctie zei-

' de hierbij, dat vroer·er .deze fouten 
• .L. 

u 

nie l, zo erg \'Jaren, mo.ar er nu r·oed 
Derk moest Dorden afGcleverd1 �aar 
de concurrentie-strijd hevi[.;er 
wordt. Dit alles zijn sraoesjes. 
Haar ook deze vliec;er cin6 ni,et up.
Door de aan cl J dag gelegde sb•ijdba
re ho<1dinc vc .. i1 de a1·beidcxs, t:;ede
monstreerd in protest-acties, peti
tionnementen, vr::nr,rnndcmonstraties, 



-----

c.Ücri1edo doois het consequente protest 
van de arbeiders op het schrijven van 
I1:. v:d. Lau.n, is de: comni.ssie, die 
d: on1:.$lag-ao.nv1�0..f_;e behandelde, op
nieu� gedDoncen geDeest de directie 
te EdviaLren dese in te trekken, het
:"001 inmidd0ls is geschied! 
ï/o.nk2ii10.t.1heid_ blij_ ft _echter _ge boden l 
De cli::cectie zal ho.ar poging herhalen. 
Het ::_.1a1�ool v�.n de arbeiders moet ech
ten� !?iijn: 
G�S:_��n!§.lSgen! 
C:-een oio.cFcof::'crG voo::: D. U. V/. of So-
�i5.I%. _Zo.;:en_(ITö:2.tGClla1)1)8 lij_kHuip oe=
-�oon..L i 
T_:LC vermiuderin[ vo.�_\ïerk.1.._ ve_rkorting 
VL'..�1 de _!'.r ocid.stij_d -ce�n_ een_ bi1Iijke 
:Y.2.=E.e.Q��tn&l 

-0-0-0-

; ': = = :  = C : ;  = = :  = 

, Naast <.lc lijst, iJao.:.·0:9
. 
de arbeiders 

I' n:i. t de ZVC, NVV en uit de ongeorga
\. 11ioec:rdcm zich vcl'eniJ;;d hebben voor 

1 
Jrndo · en ',"Jcrk -en de l)ro�ramloze lijst 
samengesteld door de Unicbesturen, 
io er een �erde �reepje, dat áan de. 
kernvci·!.:.iezingen deelneemt. 
In de vorige [ern Derden door G. v. 
ei. ··oev "n din[;e:n i;cdo.an, die een ar
boidersvertegenwoordi�er niet nassen. ,
Vlo noemen hiervan: he,:; me ego.an- met 
do UnieLernledon om de aancekondig-
de ontsla5en nog eniGe tijd geheim 
to houden. 
r/µ1, dit 6ebcurd., da.n had de direc
tie in die tijd onceatoord zijn gang 
'.:u.men .;aa.n. en de :i:cbeiders zouden 
Deen gelcc;enheid l�cbben gehad om hun 
ver�:;et to o:rgo.niseren. 
�Jij nocr.irJn verdc.:-: het stemmen tegen 
een :pc1·soncelovc1·gadering, ondanks 
dut een 200-tal arbeiders, tezamen 
u:Lt vi;cr afdelingen en 80% van de ar
beiders vo.n die afdelingen omvatten
de, zich hiervoor in een petitionne
nent had ui-t6eoproken. 
In 1la�to van de

1 
op hem terecht ge

b:,_7,_chte cri tie!l: -cc o.anvaarden en zijn 
�outen te herotDllcn, gaat C. v.d. 
Hoeven een nieu�e, zeer ernstige 
iout □al:cn. 
Hij gaat net G. 3oet en J. Roekens 

apart aan de vcrkiezin�en deelne
men. 
In te;-enotellinc tot het otrcven 
van de arbeiders; die met hun 
blokb.jst de eenheid. versterken, 
gaat hij iets doen, dat de ver
deeldheid vergroot. 
Het Hoofd bestm.u� van 11 De !dctao.l n
heeft nog a.lles gedaun om v.d. 
Hoeven op het foub.evc vo,n zijn 
daad te wijzen. Elk contact werd 
echter door hem botweg afccgozen. 
ûp de eerstvolt;endè lcdenve1�e;ade
rini _zullen G. v.d. Jioeven, G. Boet 
en J. Roekens verantr:oordinr; moeten 
afleggen over hun afkcurenswac.rdi
ce daad. 
De arbeiders moJen zich echter niet 
door deze verdeeldheidbrenterj_j 'lc. 
ten misleiden, ook al wordt hie�
voor het werkelijke ari:;ument, nl. 
het ontgao.n van de critiek op de 
fouten van G, v.d. Hoeven in het 
kernwerk, verdo-ezclél met a1�r-umc.mten 
, .L h . . . ..... J 

,..) 

Ctat. ... J.J niet. me c undertJ- en on,·eor-
ganiseerden 011 één lijst wil staan-. 
Bij hot verzamelen van de handteke
ningen voor hun groepje waren zij 
niet zo kieskeuri6• 
Overi[;ens �aan ook deze argumenten 
niet op. \hj b,Jsohouwen de Uniele
den o.ls onze kamoraö.en, die wij in 
de strijd nodi� hebben. Als C. v.d. 
Hoever: niet met de onveorE_:;anisec;
den wil sumengao.n, omda.t hij deze 
k�aplo Jers vindt, dc.n miskent hij 
hiermede de noodzaak, dnt voor een 
eensc;ezinde strijd ook de onr"eorr1. 
niseerde arbeid ers hierin be�Èrokken 
moeten zijn. Slechts dàn is succes 
mogelijk. 
Het eroépjc G. v.d. Hoeven o.s. ver
groot de verdeeldheid en dit is niet 
in het belanr_; van de arbeide:rs maar 
speelt de directie in de kaart, die 
lachend toeziet. 
Eenheid daar ... ntegen maakt de arbei
ders sterk en deze eenheid wordt tot 
u��drukking �ebracht door de blok
l1Jst voor ViiEDE en. ï/ERK. 

-0-0-0-

Vóór de2e 5% 
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Aan de arbeiders van de Verblifa 

Vandaag . wc:;rdt U opgeroepen voor de verkiezing van een· 
nieuwe kern. 

Een �ern, die zijn bestaansrecht ontleend 
aan de co l leçt ieve arbeldsovére�nkomst 

' 

welke door de Uniebonden is tot stand gebracht en die ook aan 
U een rèchtspositie geeft. 
Wil deze nieU\'l_e kern dan ook aan zijn doel beantwoorden, dan 
zal 2ij mo.eten worden gevormd door hen, die partij zijn bij de 
C.A.O. en met kennis van zaken voor de naleving ervan zullen waken.
Dan zult Gij Uw §.tem i;x10eten uitbrengen· �p ,hen, die - niet
door andere m�tieven geleid - doch slechts één doel kennen n . l.

�e verbetering van de rechtwositie van de Verbllfa-arbeider. 

In de laatste tijd wordt U weer overstroomd door manifesten en 
publicaties van de E. V.C. en de C.P.N. 

in verband met de ontslagkwestie 

waarin U xegelmatig wordt aangespoord om tot onbezonnen 
acties over te gaan:. In dezelfçle manifesten· wordt gezegd, d�t de 
Uniebonde� met deze ontslag-en natuur1ijk-aecoord zijn gegaan en• 
niets hebben gedaan om deze ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. 
De waarheid is, dat toen de voorzitter van "De Metaal", Harry 
Meijers, op 3 Maart eindelijk eens over deze zaak met de Directie 
ging spreken, de Uniebestuurders reeds 2 weken daarvoor een 
onderhoud hadden gehaq en reeds meerdere maatregelen hadden 
getroffen. 
·oe Unie deed m-eer. Door, haar optreden bij de daarvoor aan
gewezen instanties, wist zij dit ontslag voor een deel tegen te houden·.

Wat deed de E. V.C., die drt resultaat voor zich opeist?
Wat ·deed Harry Meij�rs meer, 

dan_ een stapel. manifesten drukken? 
Wat deed hij voor de met onsl{fg bedreigde arbeiders van de Verblifa? 
Wat deed hij zelfs voor zijn eigen daarbij betrokken led�n? 
1 



Heeft hij verschillende van hen in het bedrijf gehouden door 
zijn manifesten? 

Of was het soms toch de Unie, die de juiste weg bewandelde 
en haar werken ten dele met succes bekroond zag? 

Onze leden en vele andere arbeiders van de Verblifa weten hierop 
het antwoord en zullen zich door het holle gedaas van de E.V.C. 
niet laten beïnvloeden. 

Neen, het zal de E.V.C. niet. lukken om tweespalt te brengen 
in onze rijen, evenmin als zij er in geslaagd is deze bij zichzelf 
te voorkomen. 

Reeds meerdere malen ook, hebben wij er op gewezen dat Uw 
belangen niet veilig zijn bij hen, die van de C.A.O. niets afweten. 

Dat dit waar is, blijkt opnieuw uit hun strijdprogram, 
waarin o.m. de eis wordt gesteld van 90 pct. uitkering 
bij ziekte. Want in de nieuwe C.A.O., die op 6 April j.l. 
is afgesloten,· _is dezé· 90 pct. ziekengelduitkeriog reeds " 
opgenomen 1 ! ! 
Wij stellen daarom onze candidaten, in het volste vertrouwen 
dat Gij thans zult hebbe.n ingezien, dat Uw belangen slechts 
bij hen veilig zijn; een vertrouwen, dat verder g,aat dan dat van 
de E.V.C., die blijkbaar niet meer de moed hedt, om slechts met 
E.V.C.-ers voor de dag te komen.

Zij schermt met een ongeorganiseerde en een N.V.V.-er, die 
echter - naar het kamp van de E.V.C. overgelopen - door· 
zijn organisatie is geroyeerd. 

, 
Wilt Gij Uw bl!langen veilig stellen? 

Brengt dan Uw stem uit op de hieronder genoemde candidaat 
voor Uw groep._· 

Voor geschoold personeel Metaalgroep:., I ,i; ) 
J. DEKKE�

Voor onderbazen en stempelstellers. 

P. NIJMAN

Voor het overig personeel, No, 1. van deze lijst 

1, A. KONING 

2. P. H. SPANJENBERG

3. TH. VELDBOER

4-. KL. DE BOER

5. S. REP

6. J. W. NEELE •
HET BESTUUR. 

\ 
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Bedrijfsunie voor 

de Metaalnijverheid 
AFDELING KROMMENIE 

Algemene Nederlandse l\fotaalbewerkersbond 

Nederlandse Katholieke Metaalbewerkersbond 

Christelijke Metaalbewerkershond in Nederland 

Aan de arbeiders vau de VERBLIFA. 

De ontwikkeling van de situatie bij de VERBLIF A en de daar
over geplubliceerde berichten van de zijde van de E.V.C. en de C.P.N. 
(De Waarheid), maken het gewenst dat ook wij nog eens openlijk ons 
standpunt uiteen zetten, over alle geruchten en legenden, die zich 
hebben gevormd 

RONDOM DE l(ERN . 

Vooral het artikel in "De Rode Stamper" van Januari 1949, ,,In 
de Kern is onze plaats", geeft ons daartoe aanleiding. 

Dit artikel is ondertekend door "een katholiek arbeider, Unie
bondslid". Wij vermoeden echter, dat dit "Uniebondslid" wel uit de 
bekende communistische duim zal zijn gezogen. 

Opnieuw komt men hier met het voorstel om 2 leden der Unie
bonden aan de Kern toe te voegen. 

Dit is door ons vierkant geweigerd. 
Toen ons bekend werd, dat een nieuw Kernreglement zou worden 

opgesteld, hebben wij de Directie verzocht, daarin de evenr�dige ver
tegenwoordiging op te nemen. Aan dit verzoek heeft men geen gevolg 
gegeven en door de Directie is, met goedkeuring van de (E.V.C.)-kern 
een Kernreglement opgesteld, waarbij de grote minderheid van Unie
bondsleden practisch is uitgeschakeld. 

Nu men op d�ze ·wijze een z.g.n. ,,democratische overwinning" heeft 
behaald, biedt men ons aan, 2 onzer leden aan deze Kern toe te voegen. 

Is het wonder, dat wij bedanken voor een· gunst, waar men ons 
ons recht heeft geweigerd? 

Wij passen er inderdaad voor, om voor dit propagandawagentje 
van de E.V.C. gespannen te worden. 

Of heeft de E.V. C. soms een paar 
bliksemafleiders in de l(ern nodig, 

die men alle fouten en mislukkingen in de schoenen kan schuiven? 



En mislukkingen en fouten moèten er worden gemaakt, wanneer 
Uw belangen worden behartigd(?) door Kernleden, die van de C.A.O. 
niets afweten; 

die een Fabrieksreglement goedkeuren, waarin bepalingen zijn op
genomen, die in strijd zijn met de rechten, in de C.A.O. vastgelegd. 

Want al hun geschreeuw van nu ten spijt - die slechts voort• 
vloeit uit de angst, om voor nog meer reactionnair te worden aan
gezien dan de Uniebonden - het is nu eenmaal onloochenbaar, dat 
dit Fabrieksreglement door de E.V.C.-kern is goedgekeurd. 

Onder de vetgedrukte vraag: ,,Strijden wij niet allen voor hetzelfde 
doel?", wordt gewezen op de noodzaak van het instellen van een 
Tariefcommissie. 

Maar weer was het de E.V.C:-kern, die in 
in een bespreking met de Directie zich ermede 
accoord verklaarde, dat voorlopig van het 
instellen van een Tariefcommissie zou • 
worden afgezien. 

Neen, wij strijden inderdaad niet voor hetzelfde doel. Het is geen 
geklets over con:ununistische acties, maar het vaststellen van feiten; 
telkens opnieuw. 

De Unieleden bij de Verblifa voelen er niets voor, om in een 
Evenblij-avontuur te worden gestort; een avontuur, waarvan het enigste 
resultaat was, dat er 18 arbeiders ontslagen zijn, om wier lot men zich 
verder niet bekommert; 

of, zoals in het geval bij de British te Amsterdam, waar een 
personeel van ongeveer 500 arbeiders het aan de E.V.C. en de C.P.N. 
te danken heeft, dat een extra uitkering van 2 weken loon aan hun 
neus voorbijging. 

Dit alles ter wille van een po�tiek doel, waaraan 

de belangen van de werkers en 
·hun gezinnen worden opgeofferd.

WiJ bedanken er daarom voor, de belangen van onze leden te 
koppelen aan dit misdadige spef van de E.V.C. en de C.P.N. 

ONS DOEL IS, de verbetering van de rechts
positie van de werker en WIJ zullen ons 
hiervan door geen afbraakpolitiek laten af
leiden. 

HET BESTUUR. 
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áAN DE VERBLI FA- ARBEIDERS • 

.. 

STEEDS MEER ONTSLAGEN ! ! ! 1 ! 
===-------------------=-------

urnieuw worden enkele tientallen arbeiders met ontslag bedreigd. 
ve brutaal door de Directeur v.d. L�an aangekondigde ontslagreeks 
wordt hiermede voortgezet • 
Nieuwe gezinnen zullen aan armoede worden prijsgegeven; de arb&iders 
wacht D.u.w.-ellende. 

Verblifa-arbeiders, 
De productie voor vredesdoeleinden zoals de hooastnoodzakelijke huis
houdelijke artikelen etc. takelt steeds meer af. 
Gepaard daarmede wil de Directie met steeds minder arbeiders de pro
ductie voortbrengen en de arbeiders op deze wijze sterkQr uitbuiten 

In de drukkerij wordt reeds wekenlang overwerk verricht. 
Desondanks wil men daar een aant�l arbeiders on�siaap ! ..-

Dit overwerk is nodig, zegt de Directie omdat anders de andere afde-
lingen niet van voldoende werk kunnen worden voorzien. 

Welnu, als de personeelsbezetting in deze afdeling werdt ingekrompen, 
bete1cent dit werkvermindering voor andere afdelingen • 

• Dus, al�..yp� hiervan zullen no__g__ meerderfa -� arbeiders moeten 
worden o�t��a�n__!_ 

Dit werd Woensdag jl., door v.d. Laan bevestigd tegenover eerder met 
ontslag bedreigde arbeiders. 

11 ER ZULLEN ER NOG fv'!E.ë!R VOLGEN", was het antwoord, toen de arbeiders 
tegen de aanzegging ·protêstêerden. 

De arbeiders wisten evenwel reeds eerder deze voze plannen te door
kruisen bij het voorgaande massa-ontslag. 

En, v.d. Laan v r e e s t  d e a r b e i d e r s 

Hij ontzag zich daarom niet om zijn woord te breken en de democra
tische rechten van de arbeiders te vertrappen. 

z.o.z.
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�� de Kern bij het eerste massa-ontslag geen wii;oos werktuig bleek 
te zijn en de�e kam�raden zich niet voor het ontslagkarretje lieten 
spanr.en, worden zij eenvoudig voorbij gelopen en voQr een voldo.ngön 
feit gepla�lt st. 

QHD.t1N.KS DE OVEJ{Ei:m<"QJvlST DAT ZJ_J ___ QQJÇ.__� .m., ___ 9Nl_�I.AG-�
, �;F;::;iIES GEKti;ND ZOUDEN w:>MEN • 

...... _-� 
. .,._,.,._,....,� .. ------�-

Dit is het spel van de J,)irectie 

ÓODrtOOF I NTIMIDATIE -WOORDBREUK 

TI:L�"l'.!!=:gE'in ��ete.n wi_j_,..._g,ezamelijk stölli.E_g_ nemen !

Dr.J,a.:r0m 1 WIJS•J: DE . ÖNTS1AG:EN TERUG ! ! ! ! 
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Pr�tasteert per afdeling•f•· 
D-,s.::,he:rmt de ontslagenen en· hun gezinnen !
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Kam�raJ.en:,

j,.A1;f .c1e 11 TI'iRBLili� 1i -ARBEIDERS"
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Een paar dagen geleden werd aan jullie een manifest
ter hand gesteld door de bes�uren van de Uniebon:a.en, A"N" 
KJ,ïöBa en CoMeB� 

'Dé inluud 'Tan da"tï parm'Jlet was _ZÎJ beneden peil� dat 
arbeiders ·· en niet in het minst de leden van de Uniebenden, 
hun -;.,err·.ntwaard:l.ging e:a. ve;raohting niet onder. stoelen of ban
ken ataken. 9 

K!ewel wij e:r geen gewoonte van maken om pamfletten 
van de Unie -t.e bearrbw•.)�rden, willen wij deze kee.r een uitzonde�•
ring. m��n en Gen paar ·,,an de klakkeloos neergesohreven leugens
:rech -n::8-G"Gón. 

Alleree:rs-t

&lli nne- di:reetie- he•eft t met. g0edke.i,1r,ing ya_u de E-,V 4.0 o0 -.kern
eel/1. reglement <':pgeste;ld, waarbij de gro-1:te mind�rhei i} van Unië
b,:ndsleden praotisch werd ui:tgenchakeld", aldus het pamflet 
van de Unie--best{,1.m·ders" 

.lîE WERKELIJKE TOESTAND IS- ECH'ï'tfil Alif.DERS ! ! 
• ..,.;; _____ :c.;....._..;.;c.:..;..:=:;:.....;:;..;c.=.c==:.--..:;;;;..:::.._;;:;.;c.;;.;;,;;:..;: ____ _ 

_ i;verblifa 11 
� zr.wel als 't,G}e andere bedrijven 1 had

den ke:r-nr�glemen-Len; waarin VRIJE EN GEBEIM.'E VERKIEZINGEN VOO}l 
AJ�!--A.Rl3Er:.P.!fil.ê. wa'l'.'en gewaarbr;:;:-gdn Omda-_f; dergelijke verkiez ;i.ngen
evenwel een echerp;,'} di',·,nn.in het ocg van de ondernemers en Unie
�-�estt.:urdex-e zijn ? werd ·J.n een °(,ndercnsje van deze heren, waar 
zij h"c.n g�zamenlijke plannen uitkoken, een zogenaamd Vakraad
kern:re,glement in elkaar: gedraaid c 

· ))at reglement hee,:tt maar �én bede:eling, namelijk: .Q!!! 
.<!.e V!-'i

J
i� Bll; &i.!J&,1.me ke!'nverki��-%en om .z��e brengen e,n z0-

:m.tl...�M}.J.;.;lli:_§..�.--Ä1?.fü�.�'t@.....Q:St ___ E <>.Ï!J Co uit -�ern te �f'en ! 
He·t; enigo oogmerk daa.:·t•bij is ·c,m •de groeiende eenheid 

tussen Unieleden en E c V ..,O a •-ers te verhü1fü,ren, Het was niet een
11 E":V 0 C c -kern11

1 maar het was de centrale kern; die -vcor de meer
de'.1'.'heio. ui:t TJnieJ.�o.en bestaa·t t die dél,t ondemocratische prul 
hee.f't aç1.nge.J.i.omen. Met dat regï..m11mm-t heeft men echter· zijn doel
v·:0-rï,1.jgesohote.n,., De arbeiders besl'is"ten · bij de kernverkiezin
ge.a, dt:it de E "V" C ,. bij d:e "Verbli:f::1, 11 niet ltan worden ui tgesclhl&
büd. Thans H.:ar:.. àc E ,., V"C ., .... ere de taak om de tijdelij_k verbro-· 
ken. sa.m:enw(;;rking ·,rru1 E" V (.CL,--(;lrs en Unielede · · · 

-et �-
stellen.9 .Ale de u :· . .,_ -�l ,« · . .,_ d c met dikke le"tters in �

_..;;:., _____ �1' jj:a:mtrt§ · ver 1 liksema:_t:leider& schrijven, _dan zi�n dat 
sJ.echts zeer a ..... o·r.zi0l1:tige a.rg-1.unenj;e.::1," die �iJ _gel::�k� _als
blikserna:fleiderfj v- � ox- hun he::.ll cz0 verdeelaheid.ezaaJ.eriJ" 

ë./� .•. P" 

,
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"De E oV o C G heeft het fabrieksreglement goedgekeurd", 
gaat het pamflet verder, Wie geloott dergelijke onzin nog? 

Heeft de E oV uCo niet duidfil�k per man1illt opgeroe
pen d�ze p9litieverordening niet te ondert�_kenen ? 

Hebben de E�V o Co -kernleden in de fabriek niet duide
lijkvreeds v66r het manife,st

p 
di-b parool in de fabriek gegeven '? 

De arbeiders van de "Verblifa" herinneren zich dat 
nog zeer goed en zullen slechts medelijdend de schouders opha
len over zo'n zielige poging o Neen herén Unie-bestuurdersv jul.
lie houden de arbeiders van de "Verblifa 11 voor achterlijke kin
dere.m, maar in dergelijk doorzichtige leug�ns tr·appe.n zij toch 
niet. En dan �og de tariefcommissieG 

11De E oY o O ó -kern ziet· voorloJ:)ig v-a.rt de instelling van 
een tariefcommissie af 11, zeggen de Unie-bestu.1..1.rders" Eà ogen
schijnlijk hebben de .g.eren hier gelijk, Mt-l.ar het ve:rteilen van 
halve waar};iedex:i, is erger dç1,n een yol�e leugen. Waarom zou de 
E. V oC o -kern niet overgaan tot de ins-·�e;J..li..."lg Yan een tari.efoom
miss:i.e 1 Wel om de doodeenvo�.dige reden, dat de di:rectie bij
de samenstelling hog altijd de dikste vinger in de pap wil heb
ben-., 

��Y ,.C � kan e�:_ê_ledrlï.s .. ..Q.an een tq,1:•i�-.f.<\Omp:!.issie 
.ê-fill�arden als 'de ar;beld�ES zeJ]� :te12:alen

.2... wJe voor_hë!1 �.;i.t.ting 
§Xin. m2,et·e'n Jrebbeh;; ' · 

paar hebben zi� de directie nieJ; m�_e.:;:_ .n:oa iff:..i:. 
. .. En zo gaat het mrun.ifest vo·ort en etndigt met een vol•·· 

kome.n'·verkeerde voorstelling van i;aksn o·ver de sta.king bij de 
·Brîtish en Tu.r.mac o . 

. Genoeg ech�r o�er dat onsmakelijke leuge11.,-pam:fletje 
van de·· Uniebestuurders o 

Het wil slechts de tweedracht onder arbeiders �aaj_eno 
De tJ.riieleden kunnen echter op.der geen vÓo!'Waarde ge

noegen hemen me-t een darge1ijke houçiip.g vaE hun bë.stUl.ll"ders e.n = zij moeten hiertegen hun stem verhe:ffen. Slechts s,ls de arbei- a
ders a·e eenheid v an cptreden bewaren_ ka:n ve:r·wezenlijkt worden, ,, 
wat de Unie-bestuurders in hun manifest stellen f na..11elijk: 

VERBETERING VAN DE POS.lTIE VAN .îJE WERKERS� 
�- -· ___ __...... --�-�·-� ..... ..-- -... •.-......,;;,..i 

Slechts op basis van gemsensohappelijke strijd k:Tu."11len 
verbeteringen tot stand komen. J2,Q2L.&emeens,9Jl�eli jlce s.txl.JQ. 
naar )�OON::'.YF..Jrn:00· ING"' 

.. .-....&..;.,,���=-�-,:,,. ... _ 

1B gemeenschaP,Belijke ..êIDJJi E..Kffi :�a=tJ.��Y.§lrslechte .... 
r:i.p�Q fil! .Y.Q.Ql: _gemocratisc��- .:,r�i§.f'q_Q_mptissiJ?�L� 

. 

.

EENHEJO ts ONZE K,RAc:HT 
V e r s t e r k t 11 D e M, .� 1 a !! 1,:,_!..!_ 

W O R .J2 T -� I P. ! .. 
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Ond e-r gf31'1ek ende.. 

NAAM----�--------

ADRES----------------WOONPL.AATS _____ _ 

wenst zich hiermede op te gewen als lid van nne Metaal" o 

llA.NDTEKENING: 
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A.A1i de ARBEIDERS van d�. Vl:!lRBL!FA ! l ! ! 
; = = = = 

= - - = = = = = = = = = = = =

Nadat -dcor de nieuwe directeur- ·van der Laan knrte tijde gele de 
in d'e kern was aangekondigd, da± hij een 7.0-tal arbeiders z.: u 
onts.laan, is thans deze aankond:iging tot ui tv:ering gebracht. 1 
dag�vond werd· een .,50 à _60-t'al arbe,iders medegedeeld, dat zij 
ontsia:gen waren. De betrokken arbeiders hel;)ben ::-nmiddellijk tE; 
dit ont&lag gepr,.,testee'rd. 

Gr(:ot is de v�r,:mtwaardiging onder de r1ve·rige arbeiders, maar 
ver.on twaardiging allêén is n.:.et vcldoende, Ifaár gaat 
nïet voer op-zi;j, 

Dit zal m�eten gebeuren doo� scherpe pr)tes-
···. . _ _ \ _ ten en strijd_. _ 

Een dee.l ·der arbeiders in van mening dat •het hier ont'siagen
...-

be
treft aan minder strijdba:re aroeiders en dat zij het nu maar mo'E 
ten v,,elen. 

Deze arg�enten ,mdersteunen de bedoeling van de- directie -::m het 
verzet t'egen ds on.�slagen de nek om te draaien. 

• • I Een verslechtering voor ee� deel der arbein�rs-. 
wat ook de ingesteldheid .van dit deel is- is

�een verslechtering tegen julli.e allen gericht" 
Daarom mag v.d. Laan niet in zijn r;,_pzet siagen' 
e,n moet een eensgezind ver.z.e-t tegeh dit ·,ntsl� 
gevoerd w:>rden en intrekking van alle ;,n:tslagën 
wc,rden ge!hstl " 

De arbeiders vcrmden zich reeds een comité tegen dit ontslag en 
demonstreerden hiermede hun wil tot eenheid van actie, • �_j 

De arbeiders en hun comité hebben de volle 
- ------- . - -

cndersteuning van 11De Met.aal'' (EVC), evenz·) 
™- de bevo lking der Zaanstreek. 

Treedt daarom moedig en vastberaden np in eensgezinde strijd 
eu eist: 

-------

� . � ..
_O�n _m ... L�d_d;:;a J.-l ..,i-¾, k�,;-==-i,;!'.!"_�.:._r_Y.:K'._��-n_,g

v =�=n==h=e= t=='' =n= t=s=l=a=g==·' ! l 
' 

HET HOOFDBESTUUP�� 



Uit : OD 342

Voor: OD 677 

UITTREI<SEL 

Naam: Maandrapporten Overijse!. 

Naam: Toestand in de Metaalbedrijven. 

Ag.nr: 103009 Afz. : I.D. Deventer datum: ��s-51. 

Aard van het stuk: Maandoverzicht over de maand Jan. v. Deventer. 

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

De E.v.c. wroette in de bedrijven Thomassen en Drijver (blikemballagefabriek) 

en de Nederland- Amerkaanse Fittingfabriek in deze gemeente. 

In eerstgenoemd bedrijf was het ontslag van een 50-tal arbeiders de aanleiding 

en in het tweede de intrekking van de huurtoeslag ad. f. 1,25 perweek. 

Voor de.1·arbeiders van Thomassen & Drijver organiseerde "De Metaal" (E.V.c.) 

op 14-1-51 een vergadering in het gebouw "De Toekomst ", waarin het kantoor van 

de plaatselijke Raad van de E.V.C. gevestigd is. Voor zovee is kunnen blijken, 

kwam men daarbij echter niet verder dan enig gepraat op straat voor het gebouw. 

Op 15-1-51 kwam de E.V.C.-hoofdbestuurder Berend �LOKZIJL naar Deventer en hield 

in laatstgenoemd gebouw een vergadering met het bestuur van de plaatselijk Raad 

van de E.V.C. Tot enig resultaat kon men echter niet geraken, daar de geneigdheid 

om het werk te staken onder de arbeiders van Thomassen & Drijver en van de Ne

derlands-Amerikaanse Fitti?18fabriek te gering was. 

In Beide bedrijven blijft de toestand echter wel gespannen. 

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

Uitgetr. door: 

'Datum: 

� 40061 · '49 

JR 

2-4-51•

• 

Op aanwijzing van: B III 



VERTROUWELIJK . 

'.Vewglr.omendé (>p Uw briet 1lo. 95669 4d 30-11-1950, <1 •�l ik 
U rnetie, àát bij ae w.v. ltoJ'k•s MaOhine- en Zum,etoi"fabriek-=
Ra.-vènstraat 19 te Schiedam de kefllVerkiezing� hebben plaata 

. 

$�• 
Jloewel er op �•� fabrielc ,mi ani• Vàn ie· �34.e van 4• 

lil. V .c. ve.rwaoht 'Wffd1 is het riiet �Q ve.r gekomen. 
D'1 li1.V .o. he�f't in h�t geh:Hl göen r:t.irti� gèvoei-4 en ook 

geen: oandidatcilijet ingedienil.· Dé•K..A.13. heeft ook gèen 
061ldi�ten gastel4. 

3ijgaand doe ik U d_o �enst.elling van d� nieuwe :fe.brle.ks
kern v•n genoemde fa'briék tQêkoman. einde. 
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No.G.91/51-2. 

DIENSTGEHEIM 24-2-51.

Onderwerp: Actie door 11De Metaal 11op 
te Velsen,in verband met

de Plaatwellerij 
ontslagaanzegging 

/ 
personeel. 

. f# __ :351.I

.., � ?�
t/

JM B E R I C H T •

✓��-��
In verband met de ontslagaanz 

ders van de Plaatwellerij te Velsen 
op 19 Februari 1951 te 20.00 uur in 

,_ _______ , 
< 1 MRT 1951, , 1 
-� 

1 

fl. )I IRJ.j.5>/t/ 
ggin.g aan-'�Ó- arbei-
werd door "De Metaal 11 

Gebouw Breestraat 4 
te Beverwijk een personeelsvergadering gehouden. 

Tevoren waren daartoe door 2 onbekend gebleven per
sonen aan de arbeiders van genoemde Plaatwellerij pam
fletten uitgereikt(zie bijlage I) • 

Volgens inlichtingen stond de vergadering.die een 
besloten karakter had>onder leiding van de bekende Corne
lis SCHERINGA,geb.30-6-10 te Velsen en waren 10 personen 
aanwezig,waarvan de volgende geidentificeerd werden: 

1
l.Abraham Christ�ffel NOlm.EBEL,geb.30-10-92 te .Amsterdam, 

van beroep 
wijk. 

smid,wonende J.Vermeyenstraat la te Bever-

�2.Jacobus de WINTER,geb.20-5-09 te Castricum,van beroep 
·\ transportarbeider.wonende Jan .Alsweg 2 te Beverwijk.
1 3.Elbert de RuÏTER,geb.7-9-88 te .Amersfoort,va.n beroep

verver,wonende .Alkmaarseweg 291 te Beveruijk{ontslag 
aangezeg'd). 

1t4.Leonardus Joh�es SPANJ.AAIID,geb.2-2-92 te Beverwijk, 
van beroep vuurwerker, wonende Gladiolenstraat 61 te 
Beverwijk(ontslag aangezegd). 

!\( 5.Willem Hendrik HÜHL,geb.9-8-02 te Beverwijk.van beroep 
electrisch lasser.wonende Wilhelminastraat 16 te Bever-
wijk. 

Volgens inlichtingen zou besloten zijn de kern 
voor te stellen een Personeels vergadering.op de Plaat
wellerij te beleggen om te trachten de 
te maken. 

O.a.zou nog meegedeeld zijn,dat nog 50 arbeiders
zouden worden onts,álagen.(tot zover EVC-vergadering). 

Van de zijde der Directie werd in verband met vo

renstaande medegedeeld,dat: 



DIENSTGEHEIM blz.2 

"Ongeveer 2 jaar geleden een belangrijke order 

voor de B.P.M.moest worden uitgevoerd. 

Voor dit werk werd extra personeel aangenomen.Het 

werk was na een jaar gereed. 

Zolang er voldoende werk was werd niemand ont

slagen. 

In verband met materiaalschaarste kunnen thans 

verschillende orders niet worden uitgevoerd en is ont

slag aangevraagd voor 20 arbeiders. 

Verdere ontslagen zijn nog niet overwogen. 11 

Op 24-2-5l(ontslagdatum)wasde ontslagaanvrage 

nog niet door het Gewestelijk Arbeidsbureau ingewil

ligd. 

Volgens inlichtingen staan de Unie-bonden niet 

achter de actie van "De Metaal" en is de stemming op 

de Plaatwellerij rustig. 

Een staking wordt niet verwacht. � Einde.



-�

"DE METAAL" 
Afdeling Plaa.twellerij 
Kantoor�. Breestraa.:t 4 . 

B E V E R_W IJ K 

Aan het personeel werkzaam bij de Plaatwellerij te Velsen. 

De directie van de 11 ï·{1 v. Plaatwellerij II heeft voor een 20 tal arbeiders 
ontslag aangevraagd bij ·het Gewestelijk Arbeidsbureau. In afwachting op 
de toestemming van het G'A'B. heeft de directie deze arbeiders reeds 
schrifteliJk onts_lagen per 24 Februari, waarbij zij hun spijt betuigen 
hiert(?e te moe''ten overgaan wegêns gebrek aan werk,(-! ) 

Tot zover zal het in de oren van sommige arbeiders heel ,normaal klinken. 
Er is geen werk dus 'volgen ontslagen. Reeds hoort men geruchten dat 
binnenkort nog een belangrijke groep van arbeiders op de nominatie 
staan voor ontslag en reeds beginnen sommige zich af te vragen, wanneer 
4IIJl1 ik aan cl.e beurt ? · · 

Volkomen juist makker, stel je zelf de vraag wanneer ben jij aan de 
beurt. Want indien·niet spoedig de arbeiders van de Plaatwellerij de 
koppen bijelkaar steken en eensgezind met de thans voor ontslag aange
zegde mede ·arbeiders hi:er strijd tegen gaan voeren, als jullie verzui
men tesamen stelling te nemen tegen het aan de honger prijs geven van 
een 20 ü.l collega's met hun gezinnen, zal je er inderdaad binnenkort 
bij zijn. 

Dat de .dire c:tie er. toe .ove:i:-gaat. e�n aantal !;l.;rbeiders te ontslaan is 
helemaal niet zo.normaal, immers de dire�tie en de Unieleiders staan 
voiledig · achter de regering, die döor· dik en dun ee:i:i -oorlogspolitiek 
voert. In het kader van de 'oor·logsvoorbereidingen mag slechts materiaal 
gebruikt worden �00r die producten- die voor de oorlogsvoering noodza-
kelijk zijn. · · · · 

Er is bij de Plaatwellerij géen gebrek aan materiaal, zelfs is in de 
maand Januari meer plaatijzer aangekomen als normaal over andere maan-

.....J..en en heeft de directie nog Kortgeleden een aantal tekenaars aangeno
"9n, want vele orders wachten 9p uitvoering. 

Er is een kunstmatige slapte gekweekt' om het ontslag meer aannemelijk 
te maken, terwij_l spoedorders vQo.r. de B'P'M. •. het noodzakelijk maakte 
dat zelfs s'nachts moest worden gewerkt. De Plaatwellerij arbeiders 
zullen dan ook waakzaam moeten zijn, want ontslag betekend in de·naas
te toekomst HARDER WERKEN, MEER PRODUCEREN en LAGERE LONEN. De motive
ring van de directie'àls zou er geen werk meer zijn is dus een leugen, 
er is materiaal meer als voldoende. Hiermede wordt het bewijs geleverd 
dat de s o c i a l e  p o s i t i e  v a n  d e  p 1 a a t  w e  11 e
r i j  a r b e i d e r s  o n d e r  g e s c h i k t  w o r- d t g e
m a  a k-t a a n  d e  o o r  1 o g s v o o r b e r e i d i n g e n!!! 

De kern heeft betreffende deze ontslagen overleg gehad met de directie 
waarbij deze a7�eidersvertegenwoordigers slechts tot die oplossing zij; 
gekomen- dat ziJ een verzoek aan de directie hebben gedaan een a·antal 
arbeiders op vervroegd pensioen te stellen en hiervoor in de plaats 
arbeider.s met grote gezinnen aan het werk te houden. Met dit voorstel 
v�n L.-_Otte e,ç. werd volledig tegemoet gekomen aan de�aanval van de
directie op de belangen van onze 20 mede arbeiders. 



De taak van de kern als arbeidersvertkgen�oordigers
2 

ook voor hen die 
door ontslag hedreigd worden, is- Oii/VOORWAARDELIJK AFWIJZEN VAN ELK 
OlifTSLAG. ·ne taak van de lrnr-n was het gBweest, direct met de arbei-aers 
overleg te plegen alvorens enigerlei toezeggingen te doe� aan de direc
tie. Dit., is niet gebeurt. Integendeel als e-en dief in de nacht hebben 
zij ons overvallen, _evenals de directie. 

Bijna een jaar geleden trachte de directie in samenwerking met �et Col
lege van Rijksbemiddelaars en Unieleiders een tariefsysteem- óf een be
langrijke loonsverlaging do·or te voeren. Deze poging is mislukt en werd 
eensgezind door nagenoeg het gehele personeel van de hand gewezen an af
geslagen. Jullie hebt het bewij's geleverd hoe en op welke wijze jullie 
de aanvallen op �e .p�st�ans-zek;erhe.id i;noe t afslaan. 

Volgt het voorbeeldrvan de àrbeiders van de Vishal, die in gesloten een
heid d�ze -week het ontslag aan 4 mede arbeiders ongedaan hebben gemaakt. 

EIST VAN DE DIRECTIE ONVOORWAARDELIJK IltTREKKING VAN DE ONTSLAGE. 
-------------"=- �---------------·--- ---- ·-----�-------------------------

Dringt er bij de ke·rn op aan, dat zij,, onde,r geen enkele voorwaarde con.:. 
sessies mug doen. 

0 r g a n 
V 0 0 r e 
r e C t i 

i s e e r t o_p;- n i � u w d e ..s t r i j dr s 1 e é h

e n e e n i3 g·-e z i n d 0 .P t r e, d e n z a 1 d e

e t e r u-- g( Vi!- . .i ,j k "e n 1 ' ' 

• •  -�"-'t" -�--

S M E E D 

'· 

DE. E E NHEID .. !!! 

'=-------------------------------------------=

- "De Metaal" -nodigt je hierbij uit voor �
e.en te houden personeels.verg3:dering ·op:

FEBRUARI A's·. GEBOUW, 

BREE STRAAT 4 BEVERWIJK s 1 avonds 8 uur = 

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

Het Bedrijfs,bestuur 11De Metaal" 
Plaatweller·i j Velsen. 

t s 
d i-



Uit 0D 140 

�oor OD 677

Ag. nr: 105998

UITTREI<SEL 

Naam: E. V .C. ACTIES 

Naam: TOESTAND IN DE flrETAALBEDRIJVEN.

Afz. : KB Datum: 27-3-51

Aard van het stuk: STAKINGEN TEGEN DE DUURTE 

• 

Te Rotterdam verliest de EVC steeds meer invloed veelal tengunste van 
het OV13, in het bijzonder bij WILTON FEIJENOORD • 

Uitgetr. door: J .v.D. Op aanwijzing van: B V 

Datum: 31-5-51



• 

DllBbla<l "DE WAAllliEIDu vun l Maart 1950 • 

... .:.ernverkiezàrg De Lepper 

Door arbeiders gestelde 
candidaten geweerd 

,,Klap in het gezicht van de Dfrectié" 
DIEREN. - Volgens de voor de me-

1 taalindW1trie bindend verklaarde collec-
1 tieve arbetdsovereenko.mst hebben alle 
arbeiders boven de 21 jaar, als zij een 

\ hal! jaar 1n dienst staan van een me
taalbedtjJf, liet recht 'deel te nemen aan 
de verkiezing van een leem, die bij ge
helme stemming, rechtstreeks door en 
uit de werknemers wordt gekozen. 

Toen enige weken geleden bii het me
taalbedrijf De Lepper te ·nieren werd 
bekend gemaakt, dat de· aanvullende 
kernverkiezingen zouden plaats hebben, 
wertlen door de arbeiders op de daar-

1 
voor versbekte lijsten Jfandtekenfogen 
geplaatst ter ondersteuning van drie, 
door hen gestelde candida.ten. 

Ecbter, van een normale verkiezing 
kwam niet11 terecht. Op de personeels
vergadering van Maandag 19 Fepruarl 
probeerden de bestuurders van de Unie• 
bonden de aftredende kemleden bij ac
clamatie te doen herkiezen. Zij negeer
den de candidaten van de arbeiders! De 
collectieve arbeldsoverèenkomst die zij 
zelf onderteke.nd hebben, werd dus aan 
de laars gelapt. Een der heren durfde 
zelfs te beweren, dat de ongeorganiseer
de arbeiders niet het recht hadden over 

. de kern te beslissen. 

· · 1

.Alles, wat op deze vergadering is be• 
sloten, is onrechtmatig gebeurd. Da ar
beiders zullen zich moeten verzetten te
gen deze beknott,ng van hun rechten 
en moeten aandringen op het handha
ven van de door hen gestelde candida
ten. De kernleden dienen bij vrije en 
geheime stemming gekozen te worden. 

De kernverkiezing is overigens niet 
de enige kwestie, waa11n de leiders van 
de Uniebonden zich door de arbeiders 
van De Lepper in hun kaart laten kij
ken. Daar is ook de zaak van het aan
vullend pensioenfonds. 

Toen. !J1. Januari 1950 de eerste vijf 
procent loonsverhoging: werd verkregen, 
hield de directie hiervan een gedeelte in 
om te komen tot een aanvullend pen
sioenfonds. Vele arbeiders verzetten 
zich daar toen reeds tegen, omdat zij 
dat gedeelte van de vijf procent niet 
konden missen. 

De directie stelde toen in het voor
uitzicht, dat het geld per 31 December 
zou worden terugbetaald, als de zaak 
niet Voor elkaa.r tou zijn. Dit Is echter 
niet gebeurd en

�
ing�len .de, noo

_ 
d in 

de ge,zinn�� ,èçgeJ.jk.ing- et14hot 
vorige· jaar n,og .s toegenom:' Is de· 
ontstemming ondét h�t personeel hier 
groot over. ·< 

Een der bestuurders ;van. de Unie
bonden noemde het terugeisen van 
het geld "een klap in het gezicht 
VQ.11 de directie". 
De aróelders hebben nu echter niet 

al.s grootste zorg hoe bun oude dag, 
maar hoe de week rond te komen. Het 
Is dan ook volkomen gerechtvaardigd, 
als zij dit geld terug verlangen. 

(Arcor). 



' 

-

y De Metaal evc 

u ETA A L N IJ y ER H E. I D E N . A A N V E R WA N TE. B ED .R IJ F S T A K K EN BOND VAN WERKNEMERS IN DE 1v1 

AA}T · .DE ARil_JUP.!.fil.EE..P1Lfil.l:If.:R •Enige weken geled•en werd bekend gemai:i.kt, dat aanvullende kernverkie zingen zouden plaats vinden, waarvoor door de arbeiéie::_·scandidaten konden worden ingediend.De candidaatstelling moestmet 25 handtekeningen worden bekrachtigd. Door de werkers werden op de da�rvoor verstrekte lijstende handtekeningen ingeleverd voor drie door hun gesteldeca�didaten, die zij als kernlid geschikt achtte. Ieder zou nu verwachten,dat een normale verkiezing zou plaats vinden e·n. de arbeidqrs eert keus konden doen uit de 3 aftredende kernleden(die herkiesbaar waren) en de ingediende C8.i.1dida.ten. 
Want wa.t staat er in de C J .O?
.Artikel 23 betreffende de vertegenwoordiging der werknemersen opgenomen in de bindend verklaarde C.A.O. voor de Metaal industrie bepaald: 

\ 

lid 1 Bij elke werkgever zal een kern zijn,die bij��A�Jd!!.6-.,�D!,min&_�..h_tstreeks door_e.ll..&t.ii_e�}'!erknemers wordt _g_eko�.
Dit betekent dat alle arbeiders,zowel georganiseerden ar,;-~ongêörganis·eerden, wanneer ze de leeftijd van 21 jaar hebbenbereikt en e en half jour onafgebroken indienst zijn,deel kunnen nemen aaq een' �ehe_ime st��i..l'!B. ·voor het kiezen van kernleden !Dit gebeurde echter niet .bij De Lepper.Integendeel! Op een personeelsvergadering van Muandag 19 Februari, probeerden d.e d.aa.r aanwezige bestuurders yan de Uniebonden bij aclamatie de aftredende kernleden weer op hun plàats te zetten en negeerden de door de arbeiders gestelda candidaten!Bewust hebben deze heren de besluit.en dër c.A.O.,dieze zelf hebben vastgesteld,aa.n ht1n laars gelapt! De heer Maters durfd zelfs beweren, dat de ongeórganisee�dengeen recht hadden over de kern te bet3lissen!

DIT IS BFWUSTF NISLEIDiliIG! 

Al wat ten aanzien van de kern op de'° vergadering
is besloten,heeft geen enkele waardé en is op 
onre-0htmatige wijze tot stand gekomeni 

{ ZI:E' OMMEZIJDE) 



.ARBEIDERS V.AN DE LEPPER! 
NEEMT HIER GEEN GENOEGEN MEE!' 
HliNDHAAFT DF DOOR U GESTELDE CAHDIDATEN FN EIST FIN VRIJE 
FN GFHEIMF STEMMING! 
LAAT U NIET BFKNOTTFN IN UW RECHTEN! 

'Kiest die kameraden in de kern�die ge zelf candLdaat hebt 
gesteld en van wie ge verwacilt dat z,i.j de belangen de:i; arbeid ers 
zal verdedigen! 

Fr is echter meer. 
-o-o·-o--o-o-o-o•-o-o--o-

.. 

In Januari 1950 bij de invoering van de 1e 5% werd door de directie 
een gedeelte hi8rvan ingehouden om te komen tot een adnvullend A p,ensioenfonds,oncLir.ks dat vele arbeiders hier tegen waren,aangezien ,,,., 
ze dit geld njet kohde� missen. 
7)oor de directü werd de toe zegging gedaan, dat. indien a,e zaak op 
31 December nie� voor elka.cJr was, he� geld zou war.den terugbe ta::;.J:d. 
Dit is echtE:r niet gebeurd! . 
Nu de nood in de gezinnen, tengevolge van çle ste€)çls stijgende i::osten 
van levens-onderhcu.d steeds toenE:etnt·,is het begri.jp-elijk dat dit 

ontevredenheid verwekt. 
Dit kwam op de bewuste vergadering ook zeer q,uidelijk naar voren. 
Het ter1J.g eisen van dit geld. is dan ook geen klap in h�t ge zicht 
van dE; directie, zoals eEn der tJnif?bestu.urd-erS beweerde ,maö.r in het 
ge zichi; van d ie:zelfde . bGstuurders ;-d1ie de loon en prijspolitiek der 
reeering door dik en dun verdedigen: 
Opsl:J. jk spreken zij zich uit voor de krankzinnige bewapenings-
wed] oop ,dj.e millioenen verslindt. 
Mill.5 Nrnen, uie moeten worden opgeb-racht door j.e werkers. 
MiJ 11,::ener:, die worden besteed a..J.n kano.nnen, vliegmachines en kazernes, 
inpla...tbai van aan woningbouw ,kleding en schoeisel voor de werkende 
be 4rol.ki �1g. 

Wan!1eer ,ie Rrbe id ers da.n ook.dit geld terug eisen( hun eigen geld) 
i� dit v'o J.komen rechtv a.rdig! 
Het is niet de zorg voor de oude clag,die hen op het oogenl.Hik 
be 7-if: 11.oudt ,'m�a.r de zorg om iedere week opnieuw rond te komen. 
:E'eu onmiddelijk prijzen stop en loonsverhoging ka.n hierin alleen 
verbetering brengen . 
.Arbeidrrrs van DF LF.J?P:E'R. 
Bespreekt dit a.lles ge ?.amelijk en neemt die besluiten, die 
nood:.mkelijk zijh voor het. behou.d van Uw gezin! 
La.at U niet verdelen,ma.o,r treedt geza.melijk op voor Uw belangen! 

. . 

VERDEDIGT. U',.' BESTAAN! SMEEDT DE :EENHEID! 
De Metaal 
District IJselstreek. 
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Uit 

Voor 

OD 1228 

OD 677 

UITTREKSEL 

Naam: DE METAAL BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJ
VERHEID EN A.ANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN. 

Naam: TOESTAND IN DE METAA.LBEDRIJVEN 

Ag. nr: 106246 

Aard van het stuk: 

Afz. ID Utrecht Datum: 28. 3. 51 

Vergadering ,;.oor bedrijfsbestuurders en FabrieksrA.adsleden van 
"De Meta.al" (\'Te:dlspoor Amsterdam en Utrecht), 22-3-51 te Amsterdam. 

De stemming onder de arbeiders van Werkspoor wordt zodanig,dat velen meer 
en; meer de CPN-kant op gaan. 
Momenteel bestaat "De Metai:i.111 te Utrecht uit 271 man. De cartotheek van 
"De Metaal" is via SCHREUDERS bij een vertrouwde NVV-er ondergebracht.De 
contacten met NVV-ers breiden zich steeds meer uit.Op het ogenblik is de 
EVC in het bezit van een groot B.antal namen va.n NVV-ers. 
Door de rede van Ed VERMEULEN, die beweerd heeft niet accoord te g,i1tn met 
de 5;1& loonsverhoging, zien de NVV-ers in dat de EVC gelijk heeft en staan 
vele NVV-ers sympathiek tegenover de EVC. Deze week zal een actie ondernomen 
worden in de vorm van discussies op de bedrijven en huisbezoek 1 s avonds • 

Uitgetr. door: EMD Op aanwijzing van: BV 

Datum: 

!li 101ss - s, . ll6 2 

27-6-51
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Naar aanle� bijgaand "Arcor"artikel ttKern-
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, \v,J, verkiezing De Lepper 11 ,voorkomende in het dagbiliad "De Waar
heid" van Donderdag 1 Nlaart 1951,wordt het volgende bericht: 

• 

Op M:aandag,19 Februari 1951 werd in de cantine van d
N.V.Lepperfabriek te Dieren,gemeente Rheden,een v ergadering 
gehouden van de kerncommissie van voornccmde fabriek,�üarvoo
van de zijde der werknemers vrij grote belangstelling bleek 
te bestaan.De agen�a vermeldde o.m.de verkiezing van een aan
tal periodiek aftredende leden der kerncomm.issie en een stem 
ming over het a.l of niet aanvaarden va11 e�n pensioenregeling.
Reeds enige tijd geleden werden bij de kerncom.missie een aan 
tal door werknemers ondertekende candidatenlijsten ingediend,
vermeldende de namen van drie candidaten.Ter vergadering wa
ren een aantal hoofdbestuursleden van de diverse vakbonden 
(N.V.V.,l L A.B.en C.N.V.)aanwezig,die de werkne-Mers adviseer
den de aftredende kerncommissieleden bij acclamatie te her
kiezen 8n het is,blijkens bekomen inlichtineen,dan ook ge
heel ju.ist,dat één der vakbond�estuurders(Maters N.V.V.)zei,
dat de one: 0 organiseerde arbeiders n1.et. het recht hadden over
de kern te beslissen.Tegen deze uitspraak werd door één der

O �/ 1 werknemers genaamd Haversman,Berend,geboren 25-ll-18S7 te
.,,- Rheden,wonende Dorpsweg 38b te Spankeren,gem eente Rheden, 

(lid E.v.c_.)felle obstructie gevoerd.Hij verweet de kerncom
missieleden o.m.,dat zij met de directie he�l�en.De verkie
zing van nieuwe leden werd,mede in verband met de voor de 
arbeiders zeer belangrijke-op sta�el st�ande pensioenrege
ling opgeschort,waarmede de meeste ter vergadering aanwe�mge
arbeiders zich wel konden verenigen.Het tweede hiervoren 
genoemde agendapunt,de stemming over het al of niet aannemen
van de pensioenregeling,verwekte nogal hilariteit,veroor-

/
1

zaakt door genoemde Haversman,die werd bijgestaan door Smit, 
{)i<r • J .Zandbergstraat 47 te Doesburg en Ge•ritsen,Gerardus Johan-

,- nes Bernardus,geboren 12-6-1923 te Rheden,(lid E.v.c.),wonen
de van Hogendorpstraat 47 te Dieren.Haversman verweet de di
rectie,dat zij opzettelijk het geld van de arbeiders achter
hield en niets voor de arbeiders wilde doen.In dit verband
zij nog vermeld,dat van de zijde der directie reeds enige 
tijd geleden aan een te Amsterdam woonachtige Mr.in de rech
ten opdracht is gegeven om een pensioenfondsiWeglement samen
te stellen.Aangezien de N.V.Lepperfabriek n°'f steeds onder



• 

toezicht staat van het Beheersinstituut en de Raad van Com
missarissen in deze aangelegenheid nog geen vrij mandaat 
heeft,is de inwerkingtreding van het reglement nog niet ge
heel in kannen en kruiken.Van de zijde der directie zou men 
een zeer gunstige regeling hebben voorgesteld,die in finan
cieel opzicht voor de arbeiders zeer voordelig zou zijn.Be
treffende de in dit schrijven genoemde personen is bekend 
geworden,dat zij,ten aanzien van de eis tot terugbetaiing 
van de door de directie ingehouden gelden,reeds enige tijd 

onder het personeel propaganda voeren.De directie is over 
de gang van zaken dan ook niet tevreden,hetgeen de kerncom
missie bekend was en zij ter vergadering bekend makte.In
dien het ter vergadering tot een stemming zou zijn gekomen, 
was .het zeer wel mogelijk geweest,dat de directie was ge
dwóngen om de ingehouden gelden uit te betalen,hetgeen niet 
de sympathie had van de goedwillende-en doordenkende arbei
defs.Het is wel juist gebleken,zoals "De Waarheid" vermeldt, 
dat één der bondsbestuurders ter vergadering zei,dat het te
ruge-isen van het geld "een klap in het gezicht van de direc
tie" zou zi'jn. 

Tot een stemming over vorenstaande ging men,gezien de 
belangrijkheid van het agendapunt,niet over.Binnen niet al 
te lange tijd wordt opnieuw een vergadering belegd. 

De door de arbeiders opgegeven candidaten,die inmid
dels als zodanig hebben bedankt,zijn genaamd: 
Smit,J.,wonende Zandbergstraat 47 te Doesburg, 

/" l Hakvoort,Jan,geboren 21-5-1919 te Rheden,wonende Diepesteeg 
14a te De Steeg,gemeente Rheden,(tijdens de bezetting pro
Duits) en 

J/ Vruggink,Jan Willem,geboren 1-2-1922 te Brummen,wonende Ko-
lonieweg 7 te Dieren,gemeente Rheden,allen voor zover bekend 
lid van de Ned.Metaalbewerkersbond,aangesloten bij het N.V.V 

Door de E,V.C.werd geen candidatenlijst ingediend. 
Een pamflet van de E.V.C.-metaal,district IJselstreek 

waarvan op 27 Februari 1951 bij het uitgaan der fabriek door 
een tot op heden hier onbekend gebleven vrouw een aantal ex
emplaren aan de arbeiders �;e>rd�n t·e°J!'handg.es\t.e1td.,;-gaat·,•�i.:e.r
b1j • 
� . 

Verzonden aan:B.V.D.Den Haag. Velp(G),28 Maart 1951. 
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RAPPORT van KB 
voor DMS 

Nr. : : lt'tr� 

J . .J & t, 

Betr.: stemming onder de arbeiders 
van "De Schelde" 

1:14 APR. 195() 

.. lCD/ r 07 J __,. 

/ )�4-C-/-
1 Wij vernamen dat de stemming onder de 

Schelde-arbeiders slechter is geworden. 
Oorzaak: duurder leven, te weinig loon en volgens 

1 vele arbeiders, onvoldoende overleg bij het werk, 
waarbij b.v. werkzaamheden voor 30 man door 40 man 
gedaan worden, terwijl later overgèwerkt moet 
worden. Betaling volgens 2 klasse B-tarief wekt 
grieven, daar men zich achteruitgezet gevoelt bij 
andere scheepsbouwindustrie�n, terwijl ook de 
betaling van de reeds jaren bij de Schelde werkende 

/
vaklieden bij die van de nieuw aangenomenen ten 

i achter staat. 
> Van de leiding gaat vrijwel geen stimulans

uit, waardoor het naar de ogen kijken bij degenen, 
die verantwoordelijk zijn, tot een systeem geworden 
is en onverschilligheid bij de arbeiders heerst. 
De houding van de directie bij het vorig jaar 
gevierd jubileum (elk lid van het personeel kreeg 
een gedenkboek en een reclameplaat, waarvan vele 
exemplaren op de straat gesmeten werden) wordt 
zeer bekritiseerd, daar de arbeiders vrijwel geen 
extra toelage hebben gehad. 

Ook de lmteding van de door een buiten
landse maatschappij gegeven "fooi" voor het tijdig 
afleveren van een schip, kwam volgens velen niet 
zozeer de arbeiders als wel de maatschappij ten goede 

Door dergelijke grieven is langzamerhand 
!.61�1 een "kankerstemming" ontstaan, waardoor, naar 

.h-.u� /1 geschat wordt 60 % der arbeiders oordeelt, dat men 
fyttPll ,.,. ��t-'-'4"het toch eigenlijk van de E.V. c. moet hebben".

1 ,.-u � P. tY �jwel wekelijks verspreidt de EVC pamfletten en 
vV� � [ ✓ff� "De Scheldewerker" ( zie bijlage). 

tfö � � ,, / Momenteel is er nog geringe aansJ:ui ting ��, __ .,e,-> � bij de EVC, maar de bodem voor verdere groei wordt
4e,, --b�-� �- te Vlissingen wel goed toebereid. Men zou reeds 
/IR;� 

�r,.vf Pj;__ �t-Jf! _1 ernstige plannen voor een staking hebben, indien�,,,- qc� men niet wist dat voldoende financiële steun ont-
� � � �reekt. 

/tr-- �� f_.(,, - - Jt ,t-
�,, . �� (?-�(,!�%. 
/�� ��r,·/:/·�/ 

�- ��f � ✓�-/�-

KB, 13 April 1951 < �� °'/ 
/7fre-
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NOTA 

Aan: BV 
Van: DMS 

BETREFT: Uittreksel uit besprekingsverslag dd.19-4-'51 bij de 
Kon. My. "De Schelde". 

4. Chef-personeel deelde mede dat geregeld 50 a 60 man van de Scheld
ondergebracht zijn in het D.U.�'l.kwnp. De mensen slapen met hun
zessen in een verblijf. Enige tijd geleden hebben twee man zich
beklaagd over de behuizing en de voeding. Deze klachten waren on
gegrond. Nadat deze twee personen afgevloeid zijn heeft de direc
tie geen klachten meer vernomen. De My. de Schelde heeft geruime
tijd geleden f 20.000 besteed aan de v erbetering van de barakken.
De voeding is geheel in handen van d e  D.U.W.kampleider, welke als
een zeer humaan mens werd geschetst, die al het mogelijke in het
werk stelt om de arbeiders het zo aangenaam mogelijk te maken.
De aanname van personeel via de Scheeps- en Jachtwerf "De Visser"
gaat regellMlthg door en geeft geen aanleiding tot klachten.(Zie
de Waarheid Rotterdam dd. 22-2-'51) •

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



Aan: BY 
Van: D. ".S. 

BETREFT: Uittrel<-sel besrreking verslag H.P.r. 
4 .april 1951. 

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

6. Naar aanleidine va.n ret bericht in de ":Jaarheid"
(Hotterc1arnse-editie) van 13 Manrt 19[1 omtrent "l.'ani
rulaties rondom de "kernverkiezing R.î.r. 11, verklaar
de dhr. Noorèzij het volrend,

Nog nimmer is de uitf'lag v&n kernverkiezjngen 
bekend gemaakt. lel liggen de uitslagen voor een ieder 
ter inzage or ret hoofdkantoor. 

De telling dor uitgelrachte stemmen geschiedt 
onaer controle van Pet Kernbestuur; de uitslag daar
van \•rorèt aé:n bet zittend bestuur medegedeeld. 

De personen '"elke de in het couranten-verslag 
genoemde vrije candidaten-lijst hebben fetekend zul
len aan de P.V.D. worden orgeg.e.en; zo ook de voorge
dra0en c�ndidaat • 

. . . . . . . . . . . 

m:s, 2,�-
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lf Ja t 
11nog 

. ·• ... _,,.. , 
de bon was .�at laag geprijs<t;':...�r jè mo;et._.,--4\90� �. 
even wacht�nt;. Gä, maar ,v�st a,an jé:ws::rk. 'a,e·t �&!Jffi • .• _}f · 

In d\3
is. 

·• i b '.:·..:.-. ··e: 11wel 
' 

in �orde . 11 • . ' '1 - · · •.1 

�r.-
• MAAR HET KOMT NI".Q:T IN ·0RDJ . ! f 1

:"\t . . H' � - -

meeste ·geva:llen krijg j� ,j·e, bi j-bonJlen 
�- .. '1 ,· , >-
. ,. 

. :. 
pas �1$, het karwei klaar ,-

• 

Zo is llet me.t 1BOU:W 87 t met da 11Rl•JG-rk 11
·
t met de "CAB.Nm HU!,.tINGS1 ... en mêt 

--de 11DûNA,TOR 11 � , • � _ 
· 

Op de�e·� wiJ3.e is het •kkeJlijk voor· de tJiefm���� de hoog�e van.
heit; ,iµX 1.ef te be_Ijale,n �van e;; _dus extra) v�'end�rden. • 

. . ,, •· A ..,. -"'d;:-

lnde�-��"8.d. ext�a v�r-diend(m,Gl,€!,r ni.�t, à.O�r � A.D.:M..--�S"r-s(i'!,J. .rffihlw4:
l �. . \. "''· •t 

1, tc(-;-'4k�;._ 
:'ITJ WORDEN •Ö-P :JJEZ·E :WIJ Z'E Al'GES;e�PT1Îffii(.�N� �JY.,.. ! �---t,.:���·

';.,";.:'.,. 
I ' ,---...., 

....,B.eed:s kw�en d_oot _de�� .�ang van 17,aken k,leiJ\er�. �$"�es en 
(' 

·._- WW D'EN.KBN D./MRBIJ AAN DE JL. 2-URI�E ·-A:Ciflli VAN DE KOPERSLAGERS t 

DI'E HUN EISEN ·voLi'.JBDI G ING'EWILL.IGD ":AG'EN i.! ! • • 
,f. -

. ,, . 
';/ /:. . .. . - -

Dè"?..e methode ·van� nsj,acheren 11 met de bonnen en dá,�·ra.�er dus. een inkoms.a..
· ten van ·on'7. e ge,;,::i:nnen, heeft in het bi jr;;'onder onyr'"' de koperslagerêi 
een toe:nemenqe onte·vredenheid teweeg ,gebracht. · 

. ' 

t r..... ., • • , ... .. ,,_._ •• ·De . koperalag�rs '7.ijn echt�r van ·me.fi).ing; aat er niet 1alleen een ernd'e 
gemaakt moet worden a:an het""fooiehstels-el 11 met d.e tariefbonnèrî; 
de kopersl8'.ge�s 7,J j_n. o�\ �an mènirtll_t �at er 

..,L- ',.'.!!;.. -� 
î" EEN ',EIND��iÀOE.!.r KOThfB:N AJ\:N DE TOWN'CM,ENDE • . 1-t '/' �. . 

,_ ARMÖED'E- ·1N ON�Ef GEJIN.NEN. lfi. 
't' ,.: 

,(-' .- I 

Ondanks ons plo.�teren en- overwerk, ondanks de 5% als "logsn�d� coro-
pensatie voor de:p.rij,sstijgingen t vermîndert de koopkracht v� ons loon 

,, 

dagelijks"': 
: K·· ._ . · 

� de.17,e .grïeven, ?.O��l het geknoei ,lllet de ,�ariefbonnen ·a1s hq_t achtè,!'!<: 
�egë blijven van e�n 'yolledige compensati� voor· de pri jssti,jginge-n� yer

oor"l\alcèn ��kei niet alleen bij ons kopersla.ge,rs grote ontevredenheidt 
maar 

c,_J)I:T LEEFT 1êNGBT\VIJFELD ONDE� ALLE· A.D.M.--;�·• _ ,: 
Wij t koperslagers stellen d� eis: 

,_. 
• � . · 

: ÖNMTIDDl:i:L LIJX'l UITl3.E1\AtiirG· .\r��,.. DE AO��ÈRST�L�I�E TAR11llFGNLTI'el\î:' • 
HET DI RECT VERSTREID(B� VISïN-�IJ�B01�î,v� · . 

• 
GOLLlsGA'·s, wij .koperslage-rs w;;h,den ·ons in dit marfifest tot U om,· eveii� 
als -'wij_, .E'ENSGrp_'HND 1l:N I N  NADW�l S'�MENWERKING . . . 1 .:-� ... � 

de eisen ·en grieven o�ok van U aan-de orae te stellen!' · 

Wanneer wij als .
i

.D .M. -ers voor óh.-.,� ge;:ecntyaäraigde ei��n eJ;!.yexlan
gena f!,__� ,,.:__§:_Il_l__:_é_l_l._1 ij_ k o p ·t r e· d e. n, .'17,ullen wij• ·�Ud.Ces v-oor· 
allen behalen-. · · . . · '? • ,;S,_ , _,. 

• , '\· -�. -man grOJ;>t ,,a�ta;l ko_pe1\sla��-s-• 
. ., � t ., .� '., 

.. � ,.., 

' 
\ 
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Enigl- tijd €uludc:;p hvbb0n wij U �p d� hoogtu 1(;etuld , dct �r uit 
NGd�rlntd uun arb1..:id0rsduleg�tiu naur·du Sovj0t 'unib kon wordE.:n 
afgcvu:1.rdigd. 

Als tommissi" w:.trvn wij van ruuning , dat dt- uitnodiging vc.n de 
va.kbuw0gir1g v�n d(.; Sovje:t -Uni(.; , om dl;; Sovj1::t-Unic:; te buzo1:;kE:n, 
v�n Zl-(.;r grootu butc:;kunis zou zijn , �m de, bustc�nde inturn�tion�lu 
sp.:.:.nningvn tL vurJJ;indurun. 

Immtrs hü.1r in Nbdt..rl�nd wordt fü .... g-,lij.ks v1..:rkondigd dnt ; 
dt: Sov jvt -U1,i0 du v0ilight..id van ons 1,.�nd budrt:igd t::n op 
a.gr<:ssiu uit is. 
Dag1..:lijks wcrdt ons door purs 0n radio vurt�ld iat; 
Er in dt.. öovjut -Uniu '-�� vnormu dictntuur hl-urst w�lku du 
du dict�tuur v-n Bitlur vuitslund no6 ov(,rtr<..ft. 
lJ�?.6ulijks wordt ons vur"il-ld , ié?.t l;r t..normt; slo..ve,r,kt:.mp1...n in 
d1,; Sovjut-Ur•il, b ... st .... �n C;tc. c.;tc. 

fü,t is dus dui<.ll;lijk· • aat b1.;t ver.i ht.. "i groot�tl.. buLmg is , dat d� 
o.rbuid<-rs Zt;lf, door l.Qi<ió.1...l vc.n hun u.f ge. vc-.;; .. rdigàt:n , <...uns kt..nnis 
numun v:.:.n dü situatiu in . dE; Sovj1.:.t - Uni'"'. 

Ook h.., t !H.:rsom..:vl- vu.n WurkspOCll' h�cft uun :: .. f guTé',, .. rdigcl.0 in dü 2.rb..-;i
d0rsd�lvg��i� gvkozun n.l. 

B.S�<-luns uit d� R(.;v�lv<...rdr��icrij.
w0lk(. snm.:..n mvt Lrmgk�mp�r du ruis n;;.c,r de; Sovjc t-Unic, zou mc.kc..n, 
0eh"it..r door mo1,,;ilijkh"d0n ml-t hvt p��spoort kon dt.; ruis v::m 
La.ngk'"'mp'-r nü:t dalor:gd,.n.. . 

D<... dir�ctii,; hv\...ft :.cçhti:.r E. S,:.1.,l0ns 2.ll... mog<...lijke, mtt.ilijk
hl-dvn :i'.n dl; wug g0l1..gd , om tv tr�htc.n d1.:; r-..is n:,.::r d0 
Sovjvt - Uni� ODillOgvlijk tL m�k .... n • 

Z1,; hLcft zulfs E-Sr..0luns 3 mc.�l •P stc.,md<... V'()1:..t ontslt'.gt:n. 
n.l. op 1 �0i 1�51, op 15 M<...i 1951 (,n op 18 Mui 1951.
D\,,; inhoud VLn d<... ontsh.gbrivf T..:.n 1 M<-i 1951 Wt"'.S c.ls volgt:

1tWij dclt..n U much,, o..·.t wij op 1 Mci 1951 dl. dic.;nstbctr<.,klrning tus-
11 s0n U <...n ona wunsl-n t(., bubindig.::n vn dé:1-t U dus bij h�t ,._ind.::: vc.n 
;dEö wt..rktijd op die d:.�·1.u1I1 uit onzu àivnst zijt ,cntsl.:'.gtn, Wt:g�ns 

11 wilh.ku-urig vurz1Aim. 11 

D..: ontsL:1.gbriuf v,:.n 15 r.rici i951 hed d1,,; volg"'ndl; inhoud: 
11 i.\iijnhuur, anngvzh.:n op ht.;dun gl-blt.b.,ri is , d�.t U nu. af.J..oop ven d<,; 
"U vol&Lns di.: C.A.Q. todcomvrtd--:. v'".cantit nil-t •P Uw wt:rk V!-;Jrscht:n1;1n 
� is , dl-l0n wij U mud0, dL.t wij ing<;:and<.: hcd0n dl:: dic,nstbtitr&kking 

m0-. U "'ls vurbro.kl;D b0schouv1l...n W(;g1...ns hv\ will"kuirig v1:rzuim�n 
11 van Uw w1..rk. D1.;zt, c>ntsli::i.g[.:.,.nz.:..sbing gl.schit..dt ond�r intr1;;;kking 
" Vc:::n cnz(., ontsh:.gbri\,f· d.d. 1 Mei 1951. 11

• 

Dv inhoud v..r1 d0 ontsl�gbri(.;f vc.n 1� };11.,i 1951 wcs préeirus g1:;lijk 
0::.n di. ... v.:.:.n 1? l�l:i 1951. 

Ht,t is duidvlijh a�t d" �irvctiv vr �1..lf m�,._ zit hou Z<.. nu u0n ont
slag zou kunn�n ruch�v��rdigun. 

z.".�· 
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Immors er wordt naast dü bcstaando -vacantie , regclma�ig aan ver
schillcndo arbeiders verlof gegeven hetzij om naar scholing te 
gaan _of zoals or nu kort gcluden con delegatie naar Rome is ge
weest • 

. . . W:;.:Ll_ck�Hr.ig- verzuimen is dan ook nivt de reden van het ontslá.g, 
... want Eddy Saoicns heoft op �en normale wijze verlof gevraagd en

.. . er w5:rcn tal vän collega's bereid om hun snipperde.gen af te staan 
· -·,. iodát ··E.Saclcns toch naar de Sovjet Unie kon w,.,rden afgevaardigd.

. . 
�-- .. . . . . 

lJ ...,\,., .• � ... . ....· :. ... . :, .. 1 
:Desondanks heeft do Directie Eddy Saelens wEigens,. willekeurig 
verzuim gemeend tc.,;mQ'e�fè!l-�n"tt-e.l.��l'.1-•_ ·.' --·�----�---->-·~·._·:_._

De directie heeft schijnbaar oen enorme vr00s , dat de arbeiders 
kennis nomön van hetgeen er in de Sovjet I Unie gebeurd. 

Daarom wordt dan ook in strij� met elk demooratisch recht Eddy 
Suelcns· ontslcgcn. 

Wij zijn als co�ssi� van mening, dat d8 Werkspoor-arbeiders 
dez�·a�nslag op hun democratisch recht niet zullen accepteren. 

Verlangt vap de DiF0ctiu dat zij het ontslag ongedaan maakt. 

Werkspoordcrs ber�id Uw mede-arbeider Eddy Saeldns ecu grootse 
ontvangst voor. 

• 

Het Metaal Comité

. c._J. Jongebl'oet 
· A.Mcstcmbroe:k

P.JaspE:rs
r_. v. d.Lugt
E.Blamken

. � 

r 
.-

•
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Zoals vele van U reeds bekend zal z1Jn, is 28 April j.L een delega
tie van arbeiders, waar onder vele metaalbewerkers naar de Sowjet
Unie vertrokken om zich daar op de hoogte te stellen van de icono
mische, politieke en sociale omstandigheden. 

Bij de delega'tie bevindt zich ook M. Riet'Veld uit· de afdeling plaat
werkerij als vertegenwoordiger van W�rkspoor 11U·èreeht H . 

Rietveld werd gekozen op een door het initiatiefcomité belegde per-
�oneelsvergadering en kreeg als opdracht mee in het bijzonder een on
aerzoek in te stellen naar: godsdienstvrijheid, opbouw, standpunt 
van de Sowjet-bevolking t.o.v. oorlog en Vré-de, sociale wetgeving, 
de toeatandE:ln in soortgelijke metaalbedrijven als Werkspoor, vrou
wenarbeid, verkiezingen, medezeggenschap enz. enz. 

B:J,ij,kbaar wenst de directie van Werll;spoor niet
1 

dat de ar
beideJ?s. zich op de hoogte gaan stellen van de toest_anden 
aohter het �.g. Ijzeren Gordijn, want toen M. Rietveld 
verlof vroeg werd hem dit door de chef van afdeling Per
soneelszaken geweigerd. 

Een der kernl·eden .he�Î·t achtereenvolgens een onderho.ud gehad met de 
voorzi tte;r· van de Fabtie�_sraad, .DOJ_i\'f'e v.d. Pos· ën ingenieur van
Zwet. '! 

· 
V.d. Pos ste�de in met het geweiger?e verlof o.a. met het argument
dat. men �e �rbeiders tegen. zichzelf moest b,eschermen. Hiermede geeft 
v.d. Pos, door jullie gekozen om de b�lange� van ALLE arbeiderB te
behartigen, een brevet van onmondi�eid aan in wezen elke arbeider
van Werkspoor. ' · -

I'ngenielll'.' van Zwet z·e.i tegen het .betreffe·nde kernlid ·onder- ·meer : 
,:dat wel ve-rlof gege:ven kon wordenj:voor een rei•s naar .Amerika, maar 
niet voor een reis naar de Sowjet-U.nie 11 • · 

·volgens ingenieur· van Zwet �ou met een reis naar de Sowjet-Unie géén 
enkel Werkspoor-belang gediend �ij,p:. 

Ret spreekt vanzelf dat - ondanki de dreigementen met ontslag doo:r 
het bestuur van de'· .l!'ab!';i.eksràad en de· weigering tot verlof van inge
nieur van Zwet � M. Rietveld gehoót:r heeft gegeven aan de wens van 
de arbeiders om antwoord te verkrijgen op de vele vragen en is hij 
toch vertrokken. 
Blijkbaar zijn de direoties van Wèrkspoor en ook het bestuur van de 
Fabrieksraad buitengewoon angstig; dat de arbeiders kennis nemen-van 
de levensomstandigheden in de Sowj;et-Unie. 

Na zijn vertrek kreeg Rietveld n. L een o,ntslagbewijs thuis gestuurd 
ingaande op : i:staande voet<;. 

Veel is reeds de afgelopen jaren gesproten, ook door v.d. Pos en 
van Zwet over ::vrijheîd en Demoorait_ie·11• 

Wat de vrijheid en democratie waard is bij deze heren, ia met deze 
geschiedenis wel aangetoond. Zij lappen de wens van vele arbeiders 
van Werkspoor aan hun la.ars en trachten een gezin brodeloos te maken. 

z.o.z"



Het comité roept all,e arbeiders van W'i:irkspoor met klem op : 

TEN SCHERPSTE TE PRO'l:ES'IEREN· 'I1EGfü1 HE'r ONTSLAG VAi:J RIETVELD 
EN TE EISEN VAN DE DIRECTIE DAT RIE'I'VELD NA ZIJN 'l'ERUGKEER 
WEER IN HE1.'!::· BEDRIJF OPGENOMEN WORDT ; 

TE ZORGEN, . DAT lUE'J�VELD'S 6EZIN HAAR NORMALE LE-VEN IÇAN LEI-· 
DEN DOOR DE FI:NANCIELE CAMPAGNE ZO KRACWD.ADIG MOGELIJK TE 
STEUNEî

f
. 

Arbeiders van Wer�spoor, verde�i.gt je recht'=!'h ! 
Zorgt er voo·r, dat één onzer ar:beiders d·i'ê, door jullie naar 
de Sowj et..,.Unie is gezond;en· voor· een objectief onderzoek, niet 
gebroodroofd kan worden. 
Verdedigt je de�ooratisch� rechten! 

LAAT .DE DIRECTn WETEN, DAT RIE�f'VELD IN WERKfü'OOR HOORT ! ! 

' 
r., ... 

., . 

·,

' 
~ -

Het comité voor· uitzending 
Qaa:r de �-OWJ$t-'-Unie_ 

,_ 

•
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Betreft: Uittreksel uj t besrrekingsver·slae bij 11 /F, 
è.d.. 11-ê- t fl. 

Omtrent de twee onderstaande personen v erà het 
volgenae meoepedeeld: 
a. Groenendaal, Johannes Yendrikus,

tchiedam, 29-9-'lC,
rcr:r:11i . .' , Boerhevelaan 85 a,
' avazijnl<"necht .l /F.
Cartotheekgegeven�:

194'7: Lid ÇTt; .. a.b. aar he id. 
1949: Ondert. cana. lijst gem.raadsverk. 

!,C:r. 
Vplcens de chef J,L,, was betrokkene in 19�0 
cand. van de Alg. Kea. !·etaalbeY'erkersbond 
voor ae bedrijfskern gev"·eest. � en had hem 
echter kunnen "wirpen", omdat hij verzuimd 
had zijn handtekening onder de ljjst te 
zetten. 

b. �uijk, Paulus Theodorus Thomas,
12-10-'08, Preda,
Rotte�darn, ijde�of 48,
electrisch lasfer /'Jf.
Cartotheekgegevens:

Juni '49: 1�b. 11:Ce Vlam". 
Betroldrene is voleëns de chef :: • r • kern-' 
lid voor de lassers van de Alg. red. 
! etaalbevr. Bond, en als zodanig een ver
trom-ensman. Leest nacr de mening van
genoemde chef zeer vermoedelj;jk "L'e Vlam"
zuiver uit nieuwgierighejd.

VoJ.rens de chef T. l" was de stemming onder de 
arbeiders weer voltomen normaal te noemen. 

Van een contact bij ,'/F, die zeer goed inge
licht is over de personeelslCTfesties, werd ver
nomen, dat het korteJJ ngs geleden conflict 
door een onju; E:t o:ptreden vàriaeLïrëë-tïe was 
ontstaan. Voor ce J irectie vas een mededeling 
aan het kernbestuur gedaar,, vrelke bij navraag 
door de vakbondbestuurders bij de betrokken 
regeringsinstanties niet jujst bleek te zijn. 
P'et kernbestuur heeft toen het vertrou1ren in 
de �irectie verloren, waardoor men van kwaad to 
tot erger is geraakt. 

Van chef bewaking vrerd vernomen, dat maatre -
gelen in voorbereiding zijn om de raddraaiers 
van de laatste staking uit het bedrijf te ver
wijderen. ren V'il hiertoe ec:bter njet te vlug 
overeaan, teneinde cle arbeidsvrede niet te ver
storen. Gt:macht dient te rorden or een gunstig 
moment. Ie laPtste veertien da en zijn reeds 
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een aantal gesignaleerc1en, zgn. lichte geval
len op erond van overtreding uit het bedrijf 
ve.f'wijderd • 

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

n. 7". f.. , 18 Juni 1951.
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Nr.2123. . / �-- · 
Onderwerp : politiek maundoverzich t • 

J e � '"I :,1.·· i . Betrouwbaarheid berichtgever : zeer betrouwbaar. \ 
0 · ,:,::, .

/ Waardering bericht : zeer betrouwbaar• 
[�_17-i /g Ij /.J6:'t:,- · 

1 UTTT 
�vens bericht gezonden aan de Heer Procureur Generafi-"'Q.:V9-.D!rectell,r 

. REKSEL van Poli tie te Atnhem. -- .! 

Uit;� :S 'i �: 
*Voor,ofo l.75':
o.o.v.: �::s:i:. 

Dat., \tborSï Ik heb de eer U betreffende de activiteit van de uiterst 
PQI'.: W · inkse politieke partijen in deze gemeente eedurende de maand 

• 

,· 

April 1951, het volgende te berichten. 
De openlijke activiteit van de C .P .N. en haar nevenorga.nisaties 

was hier in de afgelopen maand zeer gering. 
De afdeling Deventer van de verenie;ing "Nederland-U.S.S.R." or

ganiseerde op 12 April in het gèbouw_H.U.Z. alhier een openbare 
filmvertoning, welke door± 200 personen werd bijgewoondo Tijdens 
deze bijeenkomst kon<'iigcle men aan, riat op 28 April 1951 de actie 
voor een vredespact tussen de vijf grote mogen1heden zou aanvangen. 
Tijdens de cloor het Deventer Vredescomit� alhier in het hotel 
"Royal" op 24 April 1951 belegde openbare veria1ering, begon ·men 
echter reeds met het inzamelen van handtekeningen voor dit doel. 
Tevens werden op enkele plaatsen in deze gemeente grote biljetten 
..1.angeslagen met het opschrift "Oost en West aan �én tafel!", waar
van een exemplaar te Uwer oriëntering_ hierbij gaat. 

Omtrent de hicrvorenbedoel1e vergaderin8 van het plnatselijk 
Vredescomité kan U geen verslats worden toegezonden, daar het hou
den van deze vergaderin6 niet tevoren te mijner kennis was gekomen. 
Bij een later ingesteld onderzoek bleek echter, dat tijdens bedoel
cle vcrgad-�rine geen nieuwe 6czichtspun ten naar voren zijn gebracht o
Bedoelde vergadP.ring, die niet in de pers of op 3.Ildere wijze 'lUI.X in 
het openbaar was aa.n6ekon�igd, werd geleid door Jacob van den Berg, 
eeboren te Deventer op 4.12 0 1902, onlerwijzer van beroep, wonende 
Rozenstraat 98 (nieuwe nummering) te dezer stede. Als spreker trad 
op Hugo van .:)alen, orthodox hervormd predik;ant te Colijnsplaat. 
De weinige bezoekers van de versadering ( na�enoeg allen communis
ten) waren tev�c1en over de redevoerinu; van de dominee •. 

(ne C .P .�L en de 1 L V .c. hebben llèt in cle afr,elonen maand niet 
tot een werkstr.king in deze gemeente kunnen ;ren�en, ondanks een 

-

l..:':enuii:;e _activiteit in de twee erootste plaut�;elijke bedrijven, 
n.l. Ankcrsmit's kA.tocnfabriek en -le blik.:?mbu.llagefabriek

11
Thomassen 

en Drijver: In laatst{-',enoemcl bedrijf, dat± 1000 werknemers telt, 
Jversc_Èc;n de eertlte door de~C.f.N. alhier uitgcdeven bedrijfskrant. 

De werknemers van de C o V.Ankersmit werden doo� de �.VoC o (A.T.E.K) 
rechtstreeks tot een werkstaking aongezeto Als motief moest gelden, 
dat aan de handdrukkers, die reeds een netto-loon van J 60.- per 
week ontv:1116en, geen loonsverhoging van 5% zal worden toegekend, 

-terwijl-
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terwijl bedoelde loonsverhoging wel aan de overige werknemers zal 
worden uitgekeerd. Doo� de A.T.E.K. werd in verband hiermede op 
10 April j.l. in allerijl een huishoudelijke vergadering uitgeschre
ven, waar ook een hoofdbestuurder uit Amsterdam verscheen. Een en

ander leverde echter geen resultaat op; de arbeiders bleken niet ge�, 
neigd het werk neer te leggen. Een afschrift van een door de A.T.E.K . 
onder de werknemers van de C.V.Ankersmit verspreid pamflet, gelieve 

, U hierbij aan te treffen. -- c;, -� / .:� . .l !l 
6:.. ,./ 

Op 26 April 1951 werd in deze gemeente een collecte gehouden voor 
de stakende veenarbeiders in Drente. Daar voor bedoelde collecte 
geen vergu...>ming was verleend, werd door de politie tegen de collec
tanten proces-verbaal opgemaakt. 

De raad dezer gemeente kwam in de afgelopen maand twee keer in 
vergadering bijeen, n.l. op 2 en op 27 April j.l. Het ver�oop van 

4 deze vcrgaderin/1geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
Op de eerste vergadering ontbrak de co.mn,unist Tjalle JAGER (7.120 

1914) en op de tweede zijn partijgenote>Christina HENDRIKS (15.2. 
1921)0 

Het bestaan van een anti-communistische orga.�isatie of een parti
culiere inlichtingendienst in deze gemeente, kon ook in de afgelopen 
maand niet worden aangetoond. 

Eindeo 
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Naam: Maandrapporten Noord Holland. 

Naam: Toestal"id in de Metaalbedrijven. 

Afz. : I.D Velsen Datum: 7-5-51. 

Aard van het stuk: Maandverslag over Apr. 1951 betr. de gemeente Velsen.

Uitgetr. door: 

Datum: 

JR 

8-10-51.

Op aanwijzing van: B III 
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BEDRIJFSUNIE VOOR DE 

METAALN IJVERHEI D 

_1f4'"�, ,, -, f
,,, Alg. Ned. Metaal Bédrijfsbond 
" Ned. Kath. Metaalbewerkersbond 
" Chr. Metaalbew. bond in Nederland 

District Haaclem, Secretariaat: Kruisweg 74 � Haarlem 

Enkele aantekeningen van de Bedrijfsunie ter gelegenheid van de 
Kernverkiezing 1951, het Hoogovenpersoneel ter lezing aanbevolen. 

Sl>e !J<ern, een orgaan oan ooerle'J o/ oan slrijd ? 
Een antwoord op deze vraag is te vinden in circulaire no. 585 van 28 
Maart j.1., waarin bekend wordt gemaakt, dat op 25 en 26 April de ver� 
kiezingen voor de arbeiderskern zullen plaats vinden. In deze publicatie 
wordt er aan herinnerd, dat de kern is een uit en door het arbeiderspersoneel 
gekozen orgaan, dat de arbeiders bij de dir,ectie vertegenwoordigt. 
Uit het kernreglement wordt verder nog aangehaald, dat de kern tot doel 
heeft de goede samenwerking in de onderneming te bevorderen en in alle 
fabrieksaangelegenheden de morele en materiële belangen, alsmede de veilig� 
heid der arbeider_s te bevorderen, zulks met inachtneming van de belangen 
der onderneming. 
De kern geldt verder als de vertegenwoordiging van de arbeiders bij de 
behandeling van alle personeels�aangelegenheden, met dien verstande echter, 
dat de meer algemene belangen, liggende op het terrein van de werk� 
gevers� en werknemers�vakverenigingen door deze zullen worden behandeld. 
Het voorgaande is niet nieuw, maar dat wij er desniettemin thans nog eens 
Uw aandacht voor vragen vindt zijn oorzaak in het feit, dat ook op dit 
terrein de E.V.C. weer het grofste bedrog pleegt.

In E.V.C. publicaties wordt U gesuggereerd, dat de kern vergaande bevoegd� 
heden heeft en wereldvrede en welvaart verzekerd zijn door maar een groot 
aantal E.V.C.�ers .. . pardon, ,,eenheidscandidaten:" in de kern te brengen. 
De Bedrijfsunie hecht er aan �m. zij het dan zeer beknopt een samenvatting 
te geven ·over de kern en de kerntaak zoals de Unie die ziet. 

Vanaf het ogenblik, dat de vakbeweging daadwerkelijk invloed kon gaan 
uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden, begreep men tevens dat het kernwerk 
in de sfeer van de vakbeweging kwam te liggen. De verdere ontwikkeling 
heeft er toe geleid, dat b.v. in de collectieve arbeidsovereenkomst van 1940 
de kern reeds werd genoemd en een, plaats en taak in de onderneming werd 
toegekend. En thans is het zo, alweer op grond van de C.A.0., dat naast 
de behandeling van allerlei interne -zaken, de kern tevens nog een taak heeft 
die rechtstreeks voortspruit u·it d� bij collectieve arbeidsoverkomst geregelde 
arbeidsvoorwaarden. 
Uit het voorgaande blij,kt dus zonneklaar, dat de kem een orgaan van 
overleg in de onderneming is. 



Er zijn natuurlijk redenen voor de E.V.C. om dit feit te miskennen en op de meest plompe wijze de Hoogovenarbeiders onder meer wijs te maken, dat b.v. de kern invloed kan uitoefenen op het loon- en prijsbeleid van de regering. Voor de E.V.C.. als trouwe paladijn van de C.P.N. blijft de voornaamste taak om elk middel te hanteren, dat tot ontwrichting van het Nederlandse bedrijfsleven kan bijdragen. 
Er zijn van de laatste jaren voorbeelden te over van ondernemingen, waar d� kern in grote meerderheid uit E.V.C.-ers bestond. De taktiek die de heren toen volgden heeft er bij herhaling toe geleid, dat verschûlende kernen hun -taak niet meer normaal konden vervullen, om van de door sommige E.V.C.-kernen geprovoceerde stakingen nog maar te zwijgen. Ook nu nog

" zal de E.V.C. dit spel in de kernen trachten te spelen.
De Hoogovenarbeiders zijn dus gewaarschuwd voor het feit, dat door de E. V.C. getracht zal worden de kern, als orgaan van overleg, te verwringentot een instelling van herrie en onrust en daar dan nog de schoqnklinkendenaam van ,,strijdbare kern" aan te geven.

Dat is een woord waar nog steeds een sterke bekoring van uitgaat en niet ten onrechte. Maar met dat woord is en wordt nog dagelijks door de E.V.C. de ergst denkbare zwendel bedreven. Wel zeer opmerkelijk in ditverband is het feit, dat de E.V.C. thans de eenheid betracht, door op b�proefde communistische wijze in andermans huis te stoken, maar daarmedegelijkertijd haar eigen volslagen onmacht aan de kaak te stellen. Hier volgteen voorbeeld van recente datum.
Op 10 Maart j.l. heeft de E.V.C. een "looncongres" gehouden. Wie nu •meent dat deze organisatie daar met een gefundeerd en verantwoordelijk programma zou komen; begaat de grootst denkbare vergissing. Want er is niets dat de E.V.C. zo zeer schuwt als positi'ef werk. Het is· veel eenvou-ger om dat van anderen af te breken. 
Toch was het een bijzonder congres, omdat er niet minder dan 300 N.V.V.ers en 100 K.A.B.-ers en C.N.Y.-ers waren. Wij zullen noch over dit aantal, noch over deze vreemde broeders verder uitweiden, want het heeft in "De Waarheid" gestaan en dat zegt genoeg. Maar ditzelfde hlad vertelde bovendien, dat die 400 unieleden de meerderheid van dit, let wel E.V.C.congres, uitmaakten. En deze communistische kolder wordt de Nederlandse arbeideJ.'.S voorgezet als een pr9eve van een�_#;. 

AUit het E.V.C.-Hoogoven-bulletin no. 14 blijkt nu, dat er volgens dit eenheidsrecept thans geijverd wordt voor een "eenheidslijst". En dat is eeneenstemmig besluit van de ledenvergadering van de E.V.C. Dat is dus de nieuwe, van bovenaf gedicteerde opdracht om de tanende E.V.C.-invloed teverdoezelen. 

De E.V.C. die blijkbaar haar laatste beetje zelfstandigheid heeft verloren, heeft nu de rol toebedeeld gekregen van de "Revolutionaire Vakverenigings Oppositie" (R.V.O.) uit de jaren 1930�1935. Die R.V.O. wroette ook bijvoorkeur en systematisch in die organisaties, waar eendracht en saamhorigheid heerste. 
En dus gaat men fris van de lever spreken over dezelfde noden, verlangens en grieven, die de Hoogovenarbeiders hebben en richt dan een roerende oproep tot unieleden, E.V.C.-ers en ongeorganiseerden, om· een eenheidscandidatenlijst samen te stellen onder het motto: ,,Voor een strijdvaardige 
kern tegen het armoede- en oorlogsprogramma van de Regering". 

• Wij hebben in het verleden eens geschreven, dat voor de communisten geenmiddel te laag, geen maatregel te minderwaardig was.

• 

• 

Het bovenstaande is hiervan weer een duidelijke bevestiging. En opnieuwzijn dus de Hoogovenarbeiders gewaarschuwd voor het spel. dat ten kostevan hun belangen bedreven zal worden.
0!).i,o"teel&en wekken, 

Jl.e,•inqen slrekken. 

Dit oude gezegde heeft nog niets aan betekenis ingeboet �n het zou al gek zijn als een enkel hieronder gegeven voorbeeld ook de Hoogovenarbeiders niet tot lering zou strekken. Aangenomen mag toch worden, dat ook de Hoogovenarbeiders hun belangen willen laten behartige,n door mensen, die bereid en in staat zijn de verantwoordelijkheid hiervoor te dragen. 
Er is een tijd geweest en die ligt nog niet ver achter ons, dat de gedachte had post gevat, dat wie de grootste mond opzette, daaraan ook kennis en inzicht paarde, maar voor alles het gelijk aan zijn zijde had. En het was niet zo verwonderlijk, dat dit vooral in de jaren 1945 en 1946 het geval was. De E.V.C. had toen de wind volop in de zeilen en dat kwam ook tot uitdrukking in de kernverkiezingen. Er zouden vele "bladzijden te vullen zijn met feiten, hoe door die E.V.C.-kernleden elk normaal kernwerk - dit is het behartigen van arbeidersbelangen - tot een aanfluiting is gemaakt. Wie daarop terugziet kan er zich alleen nog maar over verwonderen, dat er altijd nog weer mensen zijn, die hun vertrouwen aan-deze lieden schenken. 
In Juni 1950 is van 34 Amsterdamse ondernemingen in de metaalindustrie, waaronder alle grote bedrijven, een overzicht gemaakt van het verloop der kernverkiezingen. Hieronder volgt dit overzicht, waarbij de letter U = Bedrijfsunie, de letter E = E._v.C. en de letter O = ongeorganiseerd. 

1945 1 1946 <T 1�7 ,...J 1948 1949 1950 
U E ou E o�u E ou E ou E 0 Aantal zetels 50 88 2

1

84 132 3113 109 11
1

127 98 9152 86 13166 73 12 In procenten 36 63 1 38½ 60� 1 50 47 3 54 42 4 60\\ 34 5½ 66 29 5 



Uit dit staatje blijkt dus dat de E.V.C., die zo graag met procenten rekent,
terug is gevallen van 63 op 29 procent. 
HIERUIT SPREEKT DE OVERWINNING VAN HET GEZONDE
VERSTAND.
Een tweede en laatste voorbeeld. Bij Wilton-Fijenoord heeft in December
1950 ook kernverkiezing plaatsgevonden. De Unie had in deze kern een
sterke positie en dat was de E.V.C. een doorn in 't oog. Het gehele arse
naal van leugen, bedrog en laster is door de E.V.C. voor deze verkiezing
aangewend. En het resultaat? In 1946 behaalde zij nog elf zetels, in 1948
zeven en bij voornoemde verkiezing werd zij teruggedrongen tot vier.
Van de 60 zetels hebben de uniebonden er 55.
Toch is dit klinkende en afdoende antwoord van de arbeiders van deze.
grootste werf en machinefabriek in Nederland niet zo verwonderlijk. Heel
nuèhter gesteld levert de Bedrijfsunie ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden
de resultaten en de E.V.C. het gedaas. En dan is het toch volkomen
logisch, dat - waar deze resultaten het gevolg zijn van gemeenschapsarbeid,
verricht door georganiseerde constructieve krachten - men hiermede, niet.op
houdt vóór de poort van de onderneming.
Die arbeid wordt tenslotte gedragen doo"! duizenden unielede11, die begrijpen
dat ook binnen de poort het werk moet worden voortgezet.
De Bedrijfsunie voor de Metaalnijverheid neemt het kernwerk zeer ernstig.
En de uniekernleden weten zich ook gedragen en gesteund bij hun moeilijke
taak door hun organisaties, die niet naiaten om de kernleden alle voorlich
ting te geven, die voor· een goede vervulling van de kerntaak nodig is.
En thans, arbeiders van het Hoogovenbedrijf, is het woord aan U !
Begrijpt Uw belang en brengt als één man Uw stem uif op de candi-
daten van de • 
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het 
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Stemt in afdelingen, waar 

meer dan één candidaat·op

LIJST 1 voorkomt, op de
EER S TE candidaat van 

Lgst 1 
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Verbinding : 3 2 •
No .BV /G /1,.. '/ f -51.

VERTROUWEWK. 

·.��i'� :' ' ! }CD/ t w ;i 1
OAT!•,tj ) l /i ; . ' ..-(" , r:,.,J,e• , ) 
P .v/17i·,·U( . .V.- •',(,.· 

AR· " · um: 1 8 uni 1 9 51 • /
Onderwerp: Kernverkiezing bij de Holl.I/Ietall.Bedr.te Arnhem op 1-6-1951.

Datum van ontvangstbericht :
Betrouwbaarheid berichtgever :
Waardering bericht :
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Geen. 

Zeer betromvbaar. 

Idem • 

Geen. 

Geen. 



VF,RTROU':VELIJK. 

-

Op 1 Juni j. 1. werd bij de Hall.Metallurgische Bedrjjven te 
Arnhem een kernverkiezing gehouden. Ter gelegenheid hiervan werd 
's morgens onder het personeel van dit bedrijf ee�:Q_amflet_uitge.�,e� 
ondertekend door het "Comi ténvan Aanbeveling". Tzie 1njlagel") ,_,.;" :i 

Als vaststaand kan worden aangenoraen dat di t- 11 Comité 11 een f,
E.V.C.-prouuct was. �J 

De in dit pamflet genoemde namen zijn: Jnç�tt•l' C\�ob-•�:._rl� 
J "'' Vos 'Jou ter, geboren :t.e-- Theden 2-9-1916 ,1,, 1'/"✓ , i\ �w�" '-' ,...�., 

�,'Koek Theodorus Johannes, geboren te Herwen en Aerdt, 21-5-1905, · 
/

1 Beeke ter Carel Antonius, geboren te Arnhem, 8-11-1908, 

�ieken van Arie, geboren te Arnhem, 15-12-1914.Yerm l,tl.N'IV, 

'til, _t:( ,.,."' W. Vos is lid "H.V.V. en is, of was althans in r.1aart 1948
�� geabonneerd op "De Waarheid". 

1. 
� A. van Krieken is, althans

u, 

inlichtingen, lid N.V.V • 
• � De samenstelling van de bedrijfskern is thans als volgt: 

� 7 Neut �-�• A. H.V .V. 

� " Estrik van C.J .A. K.A�J3.,
�, 

1 
,v.,/ , Alink R.H. c.N 1.v.

Jv,,-1 /AV"' 1 
rJJt� Vos W. H.� •.

�- J Koek Th.J.' E.vi.c.

� Als reserveleden werden gekozenr 
Verschuur H.J3. Parti,jloos. 
Krieke-nvauA. J:-T.V.V. 'l 

Van de + 380 personeelsl-eden der H.;:.B. is slechts ongeveer 
30% georganiseerd. 

Ongeveer 20 personen reageerden positief blijkens de invul
ling van het stembiljet, op de inhoud van genoemd pamflet. 

E I N D E. 
- - - - -

Bijlage:1 verkiezin�spamflet 

18-6-1951.



afschrift, ontleend aan excerpt B V(rubr.Metaal-2-vooraanstaande leden 
en Arnhem-Metaal-Holl.Metall.bedr.) 

Volgens verkiezingspamflet Comité van Aanbeveling, gedateerd 1-6- 1 51, 
'"heeft hiervoor(omdat Terbeke zich niet meer herkiesbaar stelde)Kameraad 
"KRIEKEN zich bereid verklaard onderstaande eisen te ondersteunenn; 
Het Programma van deze candidaten luidt: 
1. Bespreking alle agenda's met de arbeiders.
2. Voor betere kleedgelegenheid.
3. Tegen het Merit Rating(puntenwaardering).
4. Voor directe loonsverhoging van 5 �-



' 

Waarde Makkers, 

Arnlwm, 1 Juni 1951: � 

Do 1ste Juni zal er oen niouwG korn gekozen moeten W'?r<;on. 
Hot zal g ood zijn do meest strijdwillendo arbeiders hiervoor to �ioz0n. 

Dit zijn in do oorsto plaats die kornloèon, wolko in t:o aftrec1 cnclo korn 
hot 11Mcrit-Rating Systeem" vorwierpon (t_.w. V os, Koel: en Torboko )o 

Brong <laarnaast Uw stom uit op uio o1.rboièors, öo su.mon met û hot om1or
staanèo pr ogro.mma zullon trachl;;on to vorwozonlijkon. 

Tot onze spijt hooft Torboko zich niet moor horkiosbaur gostelu, muûr hioF•,· 
voor hooft Ka.moruaè KriGkon zich bcroit'. vorklaarè, on<;orstaam'o cis on to 
ondorstounou:=-- �

I 

�( 
Hot Programma w.n dozo canö.:uton lui l'.t: 

j.!_ BESPREKING ALLE AGENi?A 1 S MET DE li.RBE� 

2o VOOR BETERE KLEEDGELEGENHEID • 

B R E N G T 
... - - ..... - -

.,_ ··-----... -.----·------·-·-

3. TEGEN HET MERIT RATING (PuntonwaarJoring).

1IIJ 4, VOOR DIRECTE 10,0NSVlJRI-j:OGING JAN 5J'ó.,. ...,. 

DAAR OM 
- - - -

UW ST EM UI T .O P 
- .,. - N 

, <,. 

D E C A N D I D A T E N 
- - - - � " - - - - -

HET COMITÉ VAN AANBEVELING. 

-,-, -.-,-,-,-,-,-,-�-



Verbinding No. 3. 

I.D. No. 425f51 (D) �1.1 US 

Onderwerp: Kernverkiezingen bij
11GUST0 11 te Schiedam. 

.. ·11 JUU &51. 
-

•(D/ / / tjtJl t9
V E R T R OUW E L I J K .  

- ���re 

Ik heb de eer U hierbij te berichten dat bij de werf "GUSTO" 

te Schiedam kernverkiezingen zijn gehouden. 

Door de Samenwerkende Organisat ies zijn ingevolge artikel 8 

v
8n het Kernreglement candidaten g_esteld. 

De E.V.d. heeft g e en tegencandidaten ingediend. 

Van de uit 18 leden bestaande kern 1950 werd één lid door een 

ander vervangen. Sedert 11 Juli 1951 bestaat de kern bij GUSTO uit 

de navolgende personen. 

- 11. Gijsbertus MEIJERS, geb. Delft 12-11-1913, Villastraat 14b Schiedam.
IJzerwerker, lid A.N.M.B. 

Johannes Cornelis VERKADE, geb. Schiedam 20-12-1905, Da Costastraat 37a Schiedam. 
Timmerman, lid C.N.V. 

Arie BOOMERT, geb. Vlaardingen 20-10-1914, Broek.weg 13 Vlaardingen. 
IJzerwerker, lid N.V.T.A. 

,...,.,.- 4. Albertus MUILWIJK, geb. Alblasserdam 30-4-1906, le Ras. :Boezemstraat 18 ben,R.dam 
Electr. lasser, lid A.N.M.B. 

-• 5. Gerrit van der SCHEE, geb. Vlaardingen 12-4-1903, Spoorsingel 130, Vlaardingen 
Buitenbankwerker, lid N.C.F.B. 

J\16. Johannes Antonius BROEKMEIJER, geb. Schiedam 10-12-1901, Stationstraat 29a Schiedam 
Koperslager, lid K.A.B. 

7. Pieter Gerardus GODEE, geb. Utrecht 2-10-1885, Spiegelstraat 2a Rotterdam,
Leemvormer gieterij, lid A.N.M.B. 

8. Willem TR6MER, geb. Rhoon 23-8-1893, Edisonstraat 55a Schiedam.
_ Electriciën, lid C.M.B. 

9. Johannes Petrus PARDON, geb. Utrecht 27-3-1885, Nieuwe Maasstraat 94b Schiedam.
Binnmbank.werker, lid K.A.B. 

10.Willem van der POEL, geb. Schiedam 11-2-1893, Nieuwsticht Midden 40 Schiedam.
ConstrJjlctiewerker, lid?? 

,-
11.Johannes M.F. WATERREXJS, geb. Apeldoorn 15-11-1911, Maa�dijk 118, Schiedam. 

i; 
Schilder, lid A .N .M.B. 

12.Leendert de RUITER, geb. Pernis 1-6-1918, Halleystraat 33b te Schiedam. 
Sjouwer, lid C.M.B. 

_. 13.Casper GROENEWfil, geb. Schiedam 14-9-1902, Beyerlandsestraat 8b Schiedam. 
- Modelmaker, lid C.M.B. 

14.RBinier,KOP, geb. Rotterdam 21-4-1906, Vlaardingerdijk 97b Schiedam.
Magazijnchef, lid?? 

- 15.Hermanus van LOOM, geb. Vlaardingen 15-12-1893, Thorbeckestraat 15 Vlaardingm
Houtscheepmaker, lid A.N.M.B. 

-·116.Wilhelmus van der WATER, geb. Schiedam 23-11-1914, L. Costerstraat 2 kl.9 Schiedam.
f Brander, lid st. Eloy. 

--- 17..Willem de HAAS, geb. de Werken 3-2-1897, Poortugaalsestraat 27 Schiedam. 
Klinker, lid A.N.M.B • 

...--118.Jacobus Gerardus van STRAATEN, geb. Gouda 10-5-1891, Fabriplein 7a Schiedam. 
Metaalschaver, lid A.N .li!.B. ( nieuw kernlid)•' 

Het n ieuwe bestuur is nog niet samengesteld. De nummers 1 en 2 

waren resp. voorzitter en s ecretaris van de oude kern. Einde. 

13 Juli 1951. 



\r°'v·�
V:!Hl'L\,O'C ,rELIJK 

V ·l'binding. ..o .12 26 Juli 19:.>l. 
Doss.13/813 

Onderworp: Ontslag van 2J0 personen bij de 
Datum onl;vangst b-:richt:---

Be trouwbaart1e id berichtgever: be tr· on�•:baar 
, aardering bericht: betrouwbaa:r 

lçvens bericht gezonden aan:--

l�dewerkenae ins�an�ies:---

Ondernomen actie:--- '

•-

• 

Door een pe1:soon, die goed geinf ormeerd is, •:,erd het 
volgende med6gedeeld: 

Bij de 1T. Y. 'aldorp, :.ed. Ins·trurnentenfabrü,k, eeves
tie,d Leegh\,aterstraat 12G t� 1 s-Gravenhae,e, is op 23 Juli
19;1 aan 2,0 van de pl-:n. 3('0 werknemers ( sters) ontslag 
aan�.:.zegd. 

Voornoemde Y.V. �eft zich de laatste jaren in hooid
zaak ·1ezig gehoudeu mo::t het fabricvren van mosquitomotoren. 
Ld�� n�toren werden vervaardiga in opdrach� van een Itali
aanse iirma (naam onbekend). 

Aangaz1.en de �'.V. 'Taldorp de financit11-a ver1üichtin
gen t0genover deze Italiaru1se tirma niet is nagci·owen, 
heeI·t laatstpedoelJe firma beslag laten leggen op de pro

ductievooi·raad en inve,1taris van de 1r . V. './ald orp voo1·
noemd. 

;:..I De directeur va.a. de 1· .v. laldorp, genaamd JA B'RU:DA., 
heeft z.Lch voor een crediet gei,\end tot de wer e1·stel-
bank om het bedrijf te laten Itmctionneren. 

;en cradidt is geweigerd op grond van feit, dat 
LA. BRAlillA nog d.:de maanden gevai,genisstraf oet ondergaan 
voor het feit, dat hij onjuiste gegevens ee.1.t vers1,rekt 
aan de Inspecteur van de Belastingen • 

EIBns aoet hij alle moeite om h3t 
taris van de Iirma op te hefÏen. '1 Politiek is hi rbij n1■1 in h.t 



.. 

Uit OD 345 

Voor OD 677-}( 

Ag. nr: f1507è 

UITTREKSEL 

Naam: MAANDRAPPORTEN NOORD-HOLLAND 

Naam: TOESTAND IN DE METAALBEDRIJVEN 

Afz. ID HAARLEM Datum: 1-S-51

Aard van het stuk: Maandrapport Gemeente Haarlem

. On een drie-w.l bedrijfsvergaderingen die in de lllBand �uni uoor de AVC• 
l�arlem 1,erden belegd voor arbeiders �erkzaam op de �gg9vens ,de Haarlemse
.3r.hee-pebouw Mij en 3tork,werd snee iale &.élndflcht besteed aan d e  Vecentralisa
tie van bet�vc. Org!-�nisb.tiewerk. v.111. werd besloten de contributie in de
oedrijven te innen (10851-17).

?.iet deze dr ·fsinnin werd inmiddels n ·. onnen bi· de û.1ar-
lemse Scheensbom .• 1 o 

n ussen e eze Bedrijfsinning bij de "1Inarlemsë ·s-chee�sbouw ee.n_ on-
tijdig einde gen�,offidat .,.1'"' . Bultje,die rret deze inning belast was,het op 
rtjlr".Cenuwen �eft gekreeen ,n..'tuut hij door een fabr ieksbaas \;a1:1 uitgeschol
den voor "communist''· Het. i!oofdbestuur van "De N.etaal11 is van een en i::lllder 
in kennis gesteld. Getracht zal. w onien een nieuwe bedrijfsinner te vinden 

ventu- el weer te1'ug te sc!l::lkelen op de oorspronkelijke innil'¼ ner bode) 
(lll.84-4). 

Oo een besloten vergadering ten huize van 1
1

• Pieters,3o?hkstraat 16, 
:')onderdagsavonds 1.,.7.51) werd.en de moeilijkheden met de bedrijfsinning bij 

de H::}arlemse ::;chEie"'lsbom; bes•-:iroken. Bultje werd gawez�n op de volà!omt:in v-er-
keer,1e manier v.,.n hanc.lelen <]oor de contributie openlijk in het �drijf te 
1nr.en,he tgeen de ba.zen $Ie g,--elegenheid � in te grijpen. Bultje zal thans 
de contributie innen bij de mensen thuis en heeft dan tevens de gelegenheic1

, -'--, - , _____ _.._, -�-- ..__ .., ___ r.1,-.,... (li1QA-'7) 
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r. D. DORDRECHT. l ·- 8
1951 DIENSTGEHEIM.

Mo. 315/51. tl-i .. 
o Aan de Heer Hoofd van de 

�- /IS'J!j Binnenlandse Veiligheidsdienst
te 's-GRAVENHAGE.

Ik beb de eer U hierbij te doen toekomen een exemplaar
van een pamflet ("Voor 10 pCt loonsverhoging, Nu!") dat in
de maand Juli hier ter stede vierd v

�
rspreid. � ,/ .:1 "-.9 i 

Onder de arbeiders van de M.V.Ver · ue Blikfabrïeken 
alhier ( "Verblifa") werden tv,ee bek akingen verspreid, 
waarvan eveneens een exemplaar hierbij gevoegd wordt. De stem
ming onder de E.rbeiders van dit bed.rijf is tot nog toe rustig. 

In de maand Juli vonden geen stakingen of sabotagedaden
plaats. 

Dordre
ït,tJ 3 Augustus 1951.

;�� 
/ 



Voor 10 pCt loonsverlioging, Nu! 
Arbeiders. nian,ien e,a v,·01uve11,-/ 

De prijzen vliegen omhoog! De zwaarste aanval sinds de oorlog 
op Uw levenspeil is ingezet. 

Hij is het gevolg van de Amerikaanse opdracht aan de nieuwe rege
ring-Drees-Teulings öm actief de derde wereldoorlog tegen de Sowjet
Unie te helpen voorberei<',l.en. 
Tezamen met Krnpp, Aus der Fünten en de Christiansens ! 

Op onvervalste kapitalistische wijze wil de regering haar nieuwe 
milliarden-oorlogsprogram uitvoeren op kosten der werkers. 
Maai· regering en program ziju tot stand gekomen 

� 

tegen de wil van het Nederlandse volk! 
De regering vertelt U, dat ae Sowjet-Unie ons land en volk bedreigt. 

Maar het is niet de Sowjet-Unié, waarvoor ons vollt te vrezen heeft. 
Het Sowjet-volk is juist aan zijn vijfde prijsverlaging toe. Het kan 

een roebel ook maar één keer uitgeven. Het kan niet tegelijkertijd het 
leven goedkopet maken en bewapenen. 
Oorlog is de grootst denkbare schadepost voor het 
Sowjetvolk? 

De Sowjet-Unie ls een socialistische staat, waarin 200 millioen 
Sowjet-burgers in vrede willen werken en leven. De Sowjet-regering 
is een voor.:'tander van een vredesverdrag tussen. de Grote Vijf! 

De vijand van het Nederlanäse volk is het Amerikaanse grootkapitaal 
en zijn vazal"'.regering i�· Den Haag! 

Wallstreet zet overal waar het kan de landen in vuur en vlam.,., 
Wapenfabrikanten en atoomkannibalen dromen slechts va,n oorloes-
voorbereiding en oorlog. Daaraan kunnen zij zwaar verdienen. t 
Iedere arbeider weet dat! 

Maar de regering stelt het voor alsof de kapiµ.listen "bun deP' ;,/ 
de lasten zuUen dragen". .J-
Laat U niet misleiden, want niets is minder waar! 
De rege1ing vraagt uw "offer", maar de suikerspeculan· 
hebben de eerste vijf millioen gulden al uit Uw 7� 
gestolen! 

De regering weet, dat de arbeidersklasse niet bereid is een oorlog 
rekening van zes duizend µi.illioen gulden in de komende vier jar , 
te betalen. 
DE EERSTE STAKINGEN TEGEN HET OORLO�S-, 
PROGRAM EN DE PRIJSVERHOGINGEN B�lr 
DIT! 

Uit angst voor uitbreiding stond de regering een loonsverhc
van 5% toe. Als afkoopsom om de "arbeidsvrede" te bewaren.

Tezelfdertijd traden de leiders der Uniebonden in het' gew�r. lw-



grootscheepse manoeuvre begon om de arbeiders in de war te bren• 
gen en te verdelen. 

Met ongekende demagogie roe-pen zij uit, dat zij ,,ontevreden" zijn 
over de regeru1gspolitiek, dat 5% ,,met voldoende" is, maar zij betui
gen om te beginnert hu11 instemming met 5'/,, consumplie!beperking. 

Suurhoff, Oosterhuis e.a. zijn onvoorwaardelijke 
voorstanders van het 001·logsprogram Eisenhower-Drees! 

Nergens zijn zij opgetreden tegen het oorlogs- en hongerprogram 
zelf, doch_ verdedig!;ln het vurig. Hun partijgenoten zijn de ministers, 
cfie verantwoordelij)c zijn voor het program. 

MAAR ZIJ MAN,:OEUVREREN EN STELLEN EISEN 
OP PAPIER OM DE ARBEIDERS VAN DE STRIJD AF 

TE HOUDEN! 

Zij spelen het oude spe1 van een gulden nemen en een dubbeltje 
geven. Sinds September 1950 zijn de kosten van het levensonderhoud 
met 16% geste{i\en. Suurhoff zelf rekende uit, dat het 13% is. 

De regering geeft echter 5% en de ondernemers en oorlogsindus
trieëlen steken de rest in hun zak. 

De arbeiders worden op zijn minst voor� 10 pCt bestolen! 

J 
Doorziet het spel van leugen en bedrog, dat ten koste van Uw 

gezin, ten koste van de toekomst van Uw kinderen wordt gespeeld. 

Vecht met alle middelen voor de terugbetaling van het gestolene, in 

vorm van eert loom'Uerhogjng van 10 pCt ! 

.. Weigert ook maar het kleinste offer te brengen voor de misdadige 
oorlogsplannen ! 

Arbeiders, werkers van hoof den en handen 

De reactie· probeert op het ogenblik hoe ver zij kan gaan. Laat

haar geen streep verder komen. 

Smeedt het sterke wapen van de eenheid, waartegen geen 
ondernemer en geen oorlogsstoker op kan! 

Weest U bewust van Uw macht! 

Ook in de strijd voor de vrede! Iedere oorlog is te voorkomen 
indien gij Uw grote krachten vereent en de strijd aanvaardt! 

Ziet naar de glorierijke en succesvo11e strijd van de arbeiders van 
Barçelona ! Neemt een voorbeeld aan de heldhaftige arbeidersklasse 
van Frankrijk, die in machtige shtkingen belangrijke loonsverho
gingen afdwong. 

DOEMT DOOR UW STRIJD HET OORLOGSPROGRAM 
TOT MISLUKKING! 

Vdor een loonsverhoging van JO pCt! 
Voor een vrede_sverdrag van de GrQte Vijf! 

ve de eenheid van alle werkers!

DE COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN 
NEDERLAND 



DE METAAL (E.V.C.) Aïd" RO'I'TERDP�l 
Secr·. Heemraadssingel_ 182., Tel0.'-z05.,
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Oproep Mn de arb eid,G� werkzaam b;ij A. de HOOP.

Kameraden, 
zo goed als tje zaken voor de zandeelhoude�R en commissarissen van A. de Hoop

gaan 1 zo slecht gaat het voor het personeel. 

Het arbeidstempo wordt opgeja8gd 7 door middel va:1. sche::-pcr gestelde tarieven 
en de achterstand in de uitbetaling daarvan blijft bestaan of wc.,.cdt zelfs gro
ter. De directie weet, dat de _arbeiders niet behoorlijk kunnen bestann van een
loon, dat veel te laag is en ruim 10% achter ligt bij de gestegen kosten van 
het levensonderhoud. Deze toestand w<.:rdt no g erger. gezien de nieuwe prijsstij
gingen, welke zijn aangekondigd of kortgeleden we-r �en d,Yorgevoerd voor kolen,
gas, electriciteits me'.Lk, e,d� O:p di:) manier dwi.rgt de rosering de arbeiders 
tot nog minder eten i minder kleding" minder verwa� m:i.r:g, enz, om de bewapening
te kunnen opvoeren. Vnn deze toesta!ld m�akt de di:-"1.::ctie n>:i..1;:�:cuik, Zij laat 

•ullie overwerken 1 11 0m er wé.l.t bj_j te veraJ_enen° i -.:c-r:.rraci1·:., •:inm·voor nlle wet-
'llllllifige bepalingen en de 48--urige werkwee k, 

EEN OVERWERKVERGUNNING BEST.AA T NIET EN IS i,LT!!A�f.3 BIJ DE ARBEIDERS NIET BEKEND.

DE KERN IS INZAKE HET OVERWERK DOODLEUK VOOIIBIJc:.,;;LaPBîJ l HETGEEN IN STRIJD IS
MET DE GELDENDE BEPALINGEN!

Het bestuur van "De Metanl'; (E, V, C.) heeft zich hier 01. ,•r reeds tot de Arbeids-
inspectie gericht een maatregelen verzochi L 

De directie hé.l.ngt de toest,;ind in ha11è'.' bedrijf niet gr::iag "nan de grote klok"
en schrok hevig toen dit t0ch gebeurde vin een artj:,;:e:;_ :i.n het dagblod "De
�"l, , rh . d" 

Onmiddellijk belegde zij een '·spoedkernverg"1der:.ng•11 wn·1r:CTi gczócn't wr-rd nanr
de schrijver vnn hot. é.l.rtil:ol, do;;h over de in dat n:-tik,Jl genc-emde f0it0n werd
door hnar met geen letter g0sprd�t;.:'.l., 

Wij menen, dat de nrbeiders ke:rncn kiezen, opdat dez0 nü, hu!'.1 vertegenwoor
digers bij de directie o:9treden en derhalve hcéft dD kern n�ot nlleen het recht,
mïnr �-� DE PLICHT met het pc:-sonccl c,v.:;:-:- éÜle pu.1,t0n ovsrlcg te plegen en
opening ;,.,,an zaken te g€Jve n, 

Vfot nu bij Do Hoop gebeurt� begi:,t :2.0
1

1:. beetje og �u!" ge:::-.:1ffin-:?erae terreur
....t_e gelijken, te meer, daa�
Wverwijdoring uit de ker n_ll 

onderwerpen. 

de directie of bs0.r5_jfcl.,�.,.:: ins de kc;'.-;1leden met 
d:'oigt, i11:ü.:i:1 zi,j zie: niet ,, .n de ''gchc::urrh.ouding"

Vlij; nrbeiders, zijn v1-,n d0·cgc:::_ijkt: metiMd•G ech-:::•.:- !'-�,._.,i:, 15ç'
1�"::,. Aan ons

allen is het de tcrnk door gernG!eu~ch-. .,,.�:.::l; -�1,-8 st:..�i ,;i <Je1-' ( i_::-;.00 te mak<:n uan
deze ergerlijke situatie, 

r--'LIS NODIG EENSGEZU:D OP '.::'E KOMER VOOR v,,;r::::;-:;7:;_-;·"'-••q 'TA,K ffi·.r: rL RIEF.SY,3TEEM
1:,rr •·ï;ITBETM,ING VAN DE ,� C.d'i.,:,n,:>n�"\:"D 1 

ER ZAL EEN EXTRA GRATIFICATIE B:>:;TAALD MOETJEN WORJ��-' D,3; lf/I1\J:T• IS GROOT GENOEG!

NODIG IS Hli.@HAVING VAN DE 48 URIGE 'i.JERK.",1l;'EK EN .::N· DE PLAAT3 V:,Fi LANGER
WERKEN 10% LOONSVERHOGDTG ! 

De kernleden zullen zif.,h ov.11' d0ze r.;;c1'lt-rn::rrdig0 eisen met hot _personeel 
dienen te beré.l.(C ;.· .c n de 2.!'bGi0e1-� zuJ.�r::r1 het ':)::-:: �- � 0•. • .• ,. ", l.�. nge� aan
de kernleden he;.;oen �Yp tL, drngon., 

ER KAN GEEN GENOEGEN GE::J"OMEN ''fü.t1DEN MET JE \IIILI:ti.LEUR EN VERSCHERPI'.:-' TJITE UITING!

D AAR O M
•
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Betreft: Uittreksel uit besprekingsverslag dd. 29-6-'51 
bij de r.r-.F. te Al9ll}sse:r.aam�_: -�-

� -· ���� �-4 ,t!., 

Fet bedrijf heeft ongeveer·1300 man in dienst. 
Van dit aantal zijn 38 man meer of minder links-ex
treem geori�nteerd. De directie is volledig ingelicht 
over de antecedenten van de gesignaleerden. (Groepscdt 
F.J. heeft alle inlichtingen verstrekt) Tot nu toe 
zijn nog geen maatregelen tegen de eesignaleerden genomen 

, Het liet echter wel ir de bedoeling van �e directie 
ijf'j hiertoe over te gaan, o.a. zaJ de chef-monteur -i[.:rijk"s
/l man, geb. 19-10-'08 te Ridderkerk, die gesignale.erd 

staat als districtsleider CTN, uit zijn f'd-0.ctie, uaarin 
�toegang heeft tot de meest vitale punten van het 
bedrijf, t .\·r. de hooesranningsruimten, moeten v1orden 
weggewerkt. 

De stemming onder het rersoneel kan zeer goed genoemd 
,•rorden. De betaling is in vergeli,iking- met de omlig
gende bedrijven zeer eoed. Ie uitbetaalde tarieven 
laren door de moderniserin� van het beàrjjf soms or 
tot 60';1,, terwijl de gebruikelijke tarieven 25° zijn, 
vrelke met toei:temming van het college van Hijksbernid
delaars kunnen worden orgevoerd tot 3.39,,. Niettegen
staanae de zeer goede betaling zuigt bet bedrijf geen 
werkkrachten af van de omliggende industrH!n. De reden 
is dat de N.Y.F. een continu-bedrijf is, hetgeen de 
arbeiders doet afschrikken. Ook het systeem van de 
winstuitkering werkt mede aan de handhaving van de 
arbeidsvrede. Het vrinstaandeel wordt :pas uitgekeerd 
indien iemand een vol jaar in dienst is. Dit systeem 
bestond reeds voor de oorlog, Bij staking vervalt on
middellijk het recht or winstuitkering. Daar niet het 
gehele personeeJ. or aezelfde dag is aangenomen is het 
uitkeren van het winstaandeel over het geheJ.e jaar 
uitgesMeera. De kans op een massale staking is door 
deze uitkeringspolitiek wel als uitgesloten te achten. 
Al zou een bepaalde groep tot staking willen overgaan, 
dan staat hiertegenover een grote groer, nelke haar 
winetaandeel niet in gevaar wil brengen. 
Hr. v.I. deelde mede, dat de Cnie-bonden de directie 
hebben verzocht de tarieven naar het normale reil van 
25 of 30"' terug te brengen. i.�en is thans doende 19-et 
tijdstudies, welke door het bureau Berenschot worden 
uitgevoerd. Op welke wijze het terugbrengen naar een 
lager niveau zal geschieden wist Hr. v.L. nog niet. 
Bij verwacht echter Vrnl, dat deze verlaging met strub
belingen gepaarè zal gaan. Door de Unie-bonden zijn een 
aantal vergaderingen te Alblasserdam belegd en is 
door de besturen een uiteenzetting gegeven. Ook door 
de EVC is een ve:r:gadering belegd 'Welke door slechts 
vier personen werd bezocht, die zover bekend niet eens 
links-extreem geori�nteerd zijn. 

Á ..... . 
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RAPPORT VAN IIB 
t,.� ()�S
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VOOR HB-BV-HD-KEVl. �;�8 JEP. 195� · 
;ç:..t16�;-. 

No.: 3042 

Betr. K.L.M. en FOKKER. 
ACD/ 11 .rf3

�_.._.t. ��te 

/ 
Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat de E.V.C. 

grote aandacht besteedt aan Fokker, waar aan een aantal 
arbeiders is medegedeeld, dat zij naar ander werk moe
ten uitzien. 

Ook de K.L.Iv1. heeft de aandacht der E.v.c., die in de 
nieuwe bepalingen der K.L.M., waarin in art. 16 verboden 
wordt lijsten voor handtekeningen ·te laten circuleren 
zonder toestemming der Directie, een welkome aanleiding 
ziet om te trachten het K.L.M. personeel in beweging 
te krijgen • 

• KB, 5 Sept. 1951. 
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Copie voor HD 

VJiJ KB 

VOOR IID-BV-HD-KE 1.-

No.: 30l�2 

Bet.r·. K.L.M. en FCL • 

Cflt oe t; ·omföure bron w dt vernomen, dat de • V .c.

grote aandacht besteedt aan Fokker,_w,ar aan en aantal 
arbeiders is medegedeeld, dat z:..j naa.r ander �crk moe-
ten uitzien. 

Ook de .t<.L.tI. heeft de aandacht der .:_._.V.C., �ie Ul de 
nieu ,o bcpal�n ·en der K.L •.• t waarin in ar·t;; 16 verbo en
wordt lijGten v or handt0keninccn Ge laten circuleren 
zona er toe•,te tning der Directie, en ;elk.ome aanleidin[; 
ziet m te trachten het K.1.J.t�. personeel in beweging 
te krij en. 

KB, 5 dept. 1951. 
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RAPPORT VAN KB 

J_ 3 f,--1. I 

t'r[: t/f'J[. / \ 

VOOR HB-HD-BV 

No. 3046 �i�--r�;�:� 
Betr. "DE METAAL" te SCHIEDAM. 

Uit een afdelings bestuurvergaderlhng van 
De �etaal te Schiedam, werd bekend, dat door het 
H.B. van Ve Metaal een plan is vastgesteld be
treffende de mogelijkheden bij de Fa. Swarto.U':'J 
te ?chiedam n.a.v. het feit, dat daar altijd zeer 
veel handtekeningen worden verzameld bij verschil
lende acties. 

Op aandringen van het hoofdbestuur is besloten 
in de volgende bestuursvergadering de datum te be
palen, waarop de leden en oo· nie f; leden, die werk
zaam zijn bij Swartouw, zullen worden opgeroepen 
voor een vergadering. 

Verschillende (nader te bepalen leden), die 
reeds in genoemd bedrijf werkzaam zijn, moeten er 
voor zorg dragen, dat deze vergadering zeer goed 
bezocht zal worden. 

Met bovengenoemde vergadering zou dan tevens de 
eerste stap worden gedaan voor de a.s. ledenwinning, 
waarvoor hij v. d. BORST een zeer groot aantal 
proef.bladen zijn aangekomen, die per post gratis 
worden verzonden naar adressen, waarvan men maar de 
succes te zullen hebben. 

KB, 5 Sept. 1951. 
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NOTA 

aan : KEW en B. 5 
van: DVE 

Betreft: Uittreksel uit verslag bespreking bij Fokker 
op 24 Augustus 1951 • 

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

Verkiezingen pensioenfonds. 
De EVC was met twee actieve candidaten uitgekomen, 
flinke mensen, die zeer gezien zijn op het bedrijf. 
De ca.ndidaten van de/moderne bonden waren twee brave
mensen, die echter �eel minder bekend waren en min
der in staat en geneigd, zich op de voorgrond te 
plaatsen. Hierdoor hadden zij het moeten afleggen 
tegen de andere twee, t.w. P.v.Wechem en G.P.Farber. 
Voor uitslag verkiezingen zie bijgaande circulaire, 
ontvangen van relatie. 
. . . . . . . . . . . . . . .  

DVE08 Augustus 1951. 



RAPPORT van D. 

Betreft: Pensioenfonds Fokker. 

OP KAART 

ACO/ Uil 

DAî:fr"-S

I!!�: <!-. 

Bijgaand schrijven ontvangen van relatie 
F'okker. 

!JVE, 28-8- '51. 
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NOTA 

Aan : B.V.

Betreft: Uittre ksel besprekingsverslag op 17 Oct. 
1951 biJ ililton-Fyenoord • 

• • • 

5.Naar· aanleiding van een artikel in de ,.Jaarheid be
treffende de aanvraag voor ees1 overweri:vergunning
voor 4800 uur, deelde de B.V. I. mede, dat deze kwes·tie
met het kernbestuur is besproken. De aanvraag is nog
niet ingediend, daar de kern nog geen beslissing heeft
genomen. Het gaat hier om de mogelijkheid tot het
sche_p.1.Jen van een :re serve aan overuren en  wel ua--net
speciaal V�> Or de afdeling reparatie. In deze afdeling,
welke vverbezet is met werk, moet nogal veel wo.cden
overgewerkt. Onder de huidige re6eling kan worden
worden overgewerkt, maar dan mo eten de overgewerkte
uren binnen vier weken door uren vrijaf zijn secompen
seerd. tlet merendeel van het personeel stelt deze
regeling niet op prijs en haalt de over�ewerkte uren
liever nie·t in, waardoor automatisch het ontvangen loon
ho6er wordt. Indien de ver5uruting wordt verkregen ligt
het in de bedoeling voor bepaalde groepen de werktijd 
op te voeren tot 55 uren per week. In dit verband deeld
de B.V.I. nog mede, dat de morgen volgende op de avond,
dat de kernv JOrzitter deze kwestie besprak met het be
stuur van de �:. • .B. ,1.B. a:fd. dchiedam door de .rfl. v.c. bij
de poort van het bedrijf vlugschriften werden uitge
geven over deze k,,,estie. Volgens B.V. I. is dit misschie
een toevallige samenloop van 0�3tandigheden geweest,

\maar aa.J?, de andere kant bestaat er ook de mogel�jkheid, 
dat er 1.n het bestuur van de �1.U.M.B. een lek zit. 

6. Betreffende het ö.rtilcel in 11 ,/erker in de ,,letaalnijver
heid 11 d.d. 15.9.51 deelde B.1/.I.mede, dat net heel 
normaal is, dat een nieuw soort 1nerk de eerste keer 
meestal te hoog wordt getarifeerd en dat de arbeider 
die het werk krijg·t; uit te voeren bina.en de uitgetrokke . 
tijd ermede gereed is • .iEeu volgende keer wordt voor 
een gelijksuortig werk deze fout niet meer gemaakt en 
is de tijd scherper toegemeten. ne�reffende heb collec
tief tarief deelde B. V.I. nog het volgende mede,dat 
zulk een tarief reeds jaren voor de klinkers oestaat. 
l/a1 enig eensgezind optreden was B.V.I. niets bekend • 
.:1el is hem bekend, dat vele goede arbeiders liever 
op het individueel tarief zouden over6aan, daar hun 
boede prestaties thans gedrukt wordeL door de minder 
goede klinkers, waardoor zij� minder uitoetaald krijger 
Hetzelfde geldt vvor het personeel in de gieterij.Op 
eigeH verzoek zijn enige arbeiders teruggezet op indi
vidueel tarief. 

DJLS.I., 22 Omtober 1951. 

�-



UITTREKSEL 

Uit Naam: C.P.N.-VERGADERINGEN 

� Voor 

OD 244 Nrd.Holland 

efBD 677 _tl,, Naam : TOESTAND IN DE METAALBEDRLTVEN. 

• 

Ag. nr: 118282 Afz. : I.D.Haarlem Datum: 30-8-51 

Aard van het stuk: Verslag districtsbestuursvergadering te Haarlem. '16an de C .P .N. geh. 
op 25.8. 1 51 • 

. . . . . . 

Theo Segerius kreeg de schuld van de hele zaak omdat hij geen 
leiding gegeven gad en te weinig richting gaf aan de grote acties, terwijl 
ook in gebreke was gebleven bij het voeren van acties in de bedrijven.Er
gerlijk noemde Jaap Brandenburg het feit, dat de zaak bij de "Holland Nautic" 
vanuit Amsterdam georeaniseerd en geleid moet wordeb.(Dit is volkomen on
juist, daar Theo Segerius hier wel degelijk activiteit heeft getoond.De 
.Amsterdammer Bussink blijkt echter het hoofdbestuur op onjuiste wijze te
hebben ingelicht.) 

Uitgetr. door: T .G. Op aanwijzing van :ACD I 

Datum: 7.11.1951 
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NOTA. 

A a n : B.V • 

Betreft :Uittreksel besprekingsverslag d.d.17.1O.51 

. . . . 

bij Jilto n-Fyenoord • 

3.B.V.I.deelde mede, dat hij van de kernvoorzitter 
de mededeling had ontvangen,dat de �.V.C.bezig was me 
het verzamelen van handtekeningen voor het verkrijgen 
van een uitkering in verband met de gestegen kolen
prijzen • ...:.,r moeten reeds een 200 hwidtekeningen zijn 
verzameld. Als Nr. 1. staat de bekende G. Bterkman op 
de lijst. B.V.I. verwacht, dat op de eerstkomende 
kernvergaderiL1g het punt van de extra-ui tkeri.ng ter 
S.Jra...1te zal worden gebracht. De directie zal op dit 
voo.cstel niet ingaan. Het uitkeren van een bepaald 
bedrag zou neerkomen op een verkapte loonsverhoging. 
Volgens B.V.I. kunnen uitsluitend in over-leg met 
de r«etaalbond en de Rijksbemiddelaars extra-uitke
ringen worden gedaan • 

• • •  

DIVIS. I., 2.:: October 1951. 

d 
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NOTA 

Aan: B III j. 
Van: DMS I. 

Betreft: Uittreksel verslag bespreking R.D.M. op 12-11-51. 

Besproken werden de artikelen voorkomende in de Waarheid 
d.d.1-10-51 en 3-10-51. BVI deelde mede, dat door de directie ge
zien het werken in een zeer ongemakkelijke houding in een afge
sloten ruimte een 10% toeslag was verleend. Deze soort toeslagen
zijn geheel normaal en worden steeds voor vuil of uiterst lastig
werk gegeven. Van enige actie was BVI niets bekend. Volgens BVI
was het gemopper pas gekomen nadat de 10% toeslag was toegezegd.

Naar aanleiding van het artikel in de Waarheid van 17-
10-51 vroeg BVI zich af wat er gedaan moest worden indien de wegen
bij voorbeeld door ijzel niet berijdbaar zijn.

BVI ziet in deze stukjes niets anders dan een trachten 
om de goede stemming in het bedrijf te ondermijnen. 

DMS I, 23-11-51. 

� 



Uit 0D 345 

0D 677 

Ag. nr: 120536 

Aard van het stuk: 

II : EVCo 

UITTREKSEL 

Naam: MAANDRAPPORTEN NOORD HOLLAND 

Naam: TOESTAND IN DE METAALBEDRIJVEN 

Afz. : JID Haarlem 

Maandoverzicht Sep,.51 ID Haarlem 

Datum: 10-10-51 

� · Op 8 Sët>tember 1951. huurde de EVCo Uet-aal. afdeli� Haarlem- een vergade 

� � zaal. in óeze gemeente. De vergadering blee� te zijn de tweede Verblifa-confe1 

I rentie waar delegati•s van arbèiàers- uit de b�drijven van het Ve�blifa-con• 

)1v cern bij een kv1amen om hun eisen: 25i ga.ren tie toeslag voor de werkers in bui• 
tentarief;Kolentoeslag van Fo35o• en een extra gratificatie van 24 uur <31•

December) te bespreker. en middelen te beramen om tot een spoedige verwezen
iljkint van ,deze eisen te geraKen. In het pr�idium hadden personen zitting 
uit Del.ft,Krommenie en Hillege.:-sber�" :ë:r werd een resolutie aangenomen waar
in het tGr conferenti€ bssprokene werd geformuleerd (11766/11709 U toegezon--
den op l�•9o5l) 

Uitgetr. door: RM 

Datum: 18-12-51.

Op aanwijzing van : n"T"II,D.l, • 



Uit 

9--voor 

0D 342 

0D 6771 

UITTREKSEL 

Naam: �DRAPPORTEN OVERIJSSEL 

!>l'aam: TOESTAND IN DE METAALBEDRIJVEN 

Ag. nr: 120979 Afz. : ID Almelo Datum: 18-10-51 

Aard van het stuk: Maandrapport ID Almelo over Sept.51

MEI'AALNIJVERHEID. 

Wegens ·,anhou<lend, slapte h0sft èer. iLstalJ utielin:.•caLl 

van centrale verwarmingen al�üar 1 er eird Juli een 4. tal vçr

warmincsmonteurs (halfwas) ontsia3en. 

Een ijzersieterij in deze gemGente hac�t �e�ens ver-

minderin3 van orders tiaar nacntplue� �ater ui�va�len, hetgeen 

ontslag betekende van acht iersoneelsleden. 
�----•--.<:?;....-�-

-------------=-----�....,.1 

Uitgetr. door: RM 

Datum: 23-11-51.

Op aanwijzing van : BIII



?fa.: 3316

Betr.: , lI,TON c;c Ul 1D.U 

/2./ 'f U,C opi e voor HD \_ËÛPÛCAAÜ

E:O 

---

·-------�----�--

'. ! TT RJ K S E L .[ 
Uit : __ ':!/1..1. .. -:1..4.... \ 
A1t,n&.: / 219 !..� ..

1 
_ 

Vaor : ........ �L4!. _ ____ 
,_ 

Uit bctrouwbaro bron w d vornouien, dat op een vergadering 
van kornleden van IIIirON SCHJE) n o. 17-10-19,•i blee�, dat 
men van pl was op.dit bedrijf in actie to eaa.n voor 10 % 
loonsverhogin • 

Aln "HLTO • hiervoor tle slioot gaf, dan zou en an iere 
bed.riJven, zoals î, JL'.WN-Rot terdam.t NETA'M �i,;o.alindustrie, 
S,,J; "t �rTOuW enz. wel volgen. 

KB, 29 October 1951 



VERBINDING No. 51. 
No. I.D.//a" /51. 
Onderwerp: 

OP K.b.i\� 
VERTROUWELIJK. 

3 November 1 �51. 
��'.i.·J �-.-;-., ;.JJ ,�c;w
,;."l (t.. j Langzaam-aan actie bi -

5 NOV \9'1 (.'/ de N.V. Dikkers en Co. ~ A..,, 
----- ___________________________________ �--../ÄJ✓!j.-i ______________________ ---· 

Eigen bericht. 
� ·� �� 

J 

Ik heb de eer U het navolgende te berichten: 
Naar aanleiding van een artikel in het dagblad "De Waarheid" -v,_
Dinsdag 30 October 1 951, pagina 2, eerste kolom, waarin ui tvoe 
werd vermeld, dat op de Metaalgieterij van de N.V. Dikkers alb 
onder het personeel een 11 Iangzaam-aan Actie" werd gevoerd is d 
mij een onderzoek ingesteld en is mij het navolgende gebleken. 
Door de Directie van genoemde N.V. werd voor de af'deling Machi1 

Vormerij een nieuw tarief ontworpen en ingevoerd, wat onder he'r 
betreffende personeel beroering deed ontstaan, daar deze laatstt 
van mening waren, dat het nieuwe tarief een verslechtering van 
loon voor hen betekende. De afdeling machine vormerij bestaat ui 
27 man. Zonder de organisaties daarin te kennen werd een actie� 
touw gezet en vonden besprekingen onder deze 27 arbeiders plaats 
aarbiw zelfs onder deze personen gestemd is geworden. Het meren 

deel van de arbeiders was voor het niet aanvaarden van het nieuv 
tarief. Door de arbeiders werd besloten een langzaam-aan actie· 
gaan voeren, om daardoor de invoering van het nieuwe tarief ong 
daan te maken. Op 22 October 1951, werd door de arbeiders met à 
actie begonnen en zij hebben dit volgehouden tot 1 November 195 

Het gehele personeel van voornoemde N.V. bestaat uit circa 130c 
personen, zodat een zeer klein gedeelte aan deze actie deelnam, 

1 De betreffende afdeling is niet een vitaal onderdeel van he1' ll. 
bedrijf, zodat niet gesproken kan worden van stagnatie in het b� 

[ drijf over het geheel genomen. Wel was de langzaam-aan actie var 
deze afdeling de oorzaak, dat in andere afdelingen, vooral de 
terij betreffende, het werk stagneerde. 
Donderdag 1. 1. is de actie opgehouden en er wordt thans weer nr 
maal gewerkt, zonder dat aan de eisen van het personeel is toe1, 
geven. Wel is door de directie de toezegging gedaan, dat het n1 
we tarief herzien zal worden, omdat dit zeer scherp gesteld wBJl 
In vorenbedoelde afdeling werken personen van alle organisatie� 
Of zich onder het personeel van die afdeling communisten of E.V,. 
ers bevinden kon ons door de directie niet worden medegedeeld. 

,.k• / 1 Wel werd de naam HERN"JAN BOSMAN, geboren te Tubbergen, 19 April
1905, van beroep sjouwer, wonende te Hengelo (0), Deldenerstraal 
No. 167, genoemd, als zijnde de persoon, die zich voor het voertn 
van deze actie erg druk heeft gemaakt. Voor zover bekend, is de 
persoon ongeorganiseerd en heeft hij als ongeorganiseerde zitti 
in de Fabrieks-Kern. 
ifij was van deze actie niets bekend, totdat het bericht in 11 

Wáarheid 11verscheen. Dit vind zijn oorzaak,dè'ordàtde personeels 
pas in dienst getreden is endaar met zijn voorganger nimmer c 
tact kon worden verkregen, daar deze persoon vijandig stond te 
over de politie. ( Hij is homo sexueel en kMm kwam daardoor me 
de poli tie en Justi,étie in aanraking). Met de nieuwe personeels 
chef is thans contact opgenomen en deze heeft zijn volle medewe 
king toegezegd. De arbeidsverhoudingen in voormelde fabriek zul 
nauwlettend worden gade geslagen en bijzonderheden betreffende 
verstoring van de arbeidsvrede zullen U voortaan onverwijld war 
bericht. EINDE. 

Op 3 November 1951, toegezonden aan het 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids Dienst 

te 's-GRAVENHA GE. 



Aan
Van

/�: p. -'
:� 

Betreft: v.d. Heem & Co. 9 / -JJ ? - z.. 

Heden ontving ik van een relatie
bijgaand pamflet van het Actiecomité v.d. Heem N.V.,
·alhier.

Ji.s-Gravenhage, 3 December 1951.
B. IX. a.



Het Il AOTIECOiriiviITE van v/d. HEEM.N .V .1r

Vraagt Uw .Aandacht. 

Arbeiders van v/ d, Heem,N .v.

Maandag j.l,is er een vergadering geweest VQor jullie allen. 

Velen van jullie hebben deze vergadering gerru.st,velen hebben 
! 
gehoor gegeven aan onze eerste oproep. 

Laat julli� ni-et be.in.vlo.eden dat. hier een politieken party 

achter. zit. 

Het 11Actiooornmite 11 is samengesteld uit �id.ers van v/d,Heem 

ongeacht geloof óf politick,ons doel is te $tryden tegen massale 

ontslagen,die niet nodig zyn. 

De ee�ste van ons,200 man staan op straat,ntet aleen ongehuwden

maar vele g(:;huwdcn,met dieristtyden van ·J tot 14 ;jaar. 
\ 

Laat dit een waarschuwing zyn -v0or alle al'.'beide:i,s, verzet je er 

tegen en st:rydt met ons voor een Derlyk doel • 

Tot op h�d�n is er door v/d.Hcem nog g��n ontslagaenvrae.g ipge 

diend"dit wot6n wy pcrsoonlyk van Dh.r, do Weerd van het G.A.B. 

Arbeiders Laat je niet in de wax b--rengcn door een zekere.· angst, 

bewerk. do Kel'n,zorg dat zy achter ons allen k?)llt te staan,het is 

hun taak voor- de bolangen van älle arbeid0rs op te l.rnmen, zy is doo� 

de arb0iders gfjkoz0n � Is zy dat b0wust??? 

Kernled�n hier is een sociale taak voor U wegg0logd. 

De nog w�rkonde arbcidGrs raden wy aan zich.reeds met hun organi

saties in v_crbinding ti:; st0lLm,wys hen er op d�.t zy eensg02aind 

acht.::.r ons horen te &taan. Wy h0bbon o&n onfü::rhoud �ang0vraagd by 

dl- Dirocth� ,rn.st..:, a,mwczigh.Jid wan de Kern.

Ook met hot kantoorporson�cl hebben wy contaot opgenomen. 
Kantoorpersoneel en fab�icksarbcidcrs,strydGn s�en voor �crk.

Wanneer wy vcrgud�rcn blyf dan niet weg,wann�er er heren van afd. 

uArbcid." voor do duer staai1,zy mogen ook binnen komen.

ZY ZYN TOCH OOK -.7ERKNEl.,IER? 
. --..-.------...... - -



STRYDT lviET ONS MEE VOOR HET BELANG VAN ONS ALLEN. 

STRYDT l�T ONS MEE VOOïJ. ONS GEZIN. 

Onz1., leus is ••• TERUG IN HET B1PRYF • __ 

Hier volgt onze p0langrykstv mcd0doling ••••• 
-·--·-----------------

l· . ,/
•. J 

Nacr aanL::iding van ons schryvcn aru1. do Minister-President ,kregen 

-.1y h Jt' volgcndG borioht binnen. 

tian de Voorzitter van het 11.Acti\jcommit0 11

Uw sohryv0n ván.Dinsd2g·5�1�·heo·1k·mét·dé·me0éte·spocd onder de ... 
aa.nd�.cht V2J1 d<; Minist0r van Sociale ·Zeken en Volksgezondheid 

gobrf:l,Oht. gct. W. Drees. 

g_ .... '. -. -.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -. -. -. -.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -. -. -.. -.-.-
K.O1iT n;._.ROl,l 4·J..LEN M:,.:.ND.'.Gi..VOND 8 uur OP ONZE VERG4'iDERING. 

Macndeg om 8 uur vcrgadort;n \'7Y in 4·.micitia Westoindv 15 
--------------·-- -------------

.Hior hoort U wat wy tot nu tl bereikt hcbb0m. 

KOUT EN BRENGT JULLIE 01'4"T5L .GEN VRIEND�N MEE. 

DUS liLLEN TOT Ml.,.JIID .. ·.G i..VOND' ' 

... 

HET II l�CTIECOM:MITE!' v/ d.Hcem

-: L.B. Kornman • 
.,,,.n Th. v .Peurson.
,-,' J. Maryt. 
/ H.v.Heoswyk. 
_. H. Elgers. 

T. Wcstonbcrg •

\,. 
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UITTREIZSEL 

Uit : 0D 1228

Voor: 0D 677 

Ag.nr: 124400 

Naam: DE METAALBOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJ
VEHHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

Naam: TOESTEND IN DE METAALBiDRIJVEN

Afz. : I.D. Utrecht datum: 29-11-51 

Aard van het stuk: Betreft de a.s. Kern.verkiezingen bij Werksppor-Utrecht.

Besloten werd een propagandacommissie in het leven te roepen. 
op Werkspoor.Met de volgende leuzen zou dan gewerkt worden: 

Steeds meer productie en geen cent mé�r;
Meer wasgelegenheid l; 

In d4 nachtdienst moet een verband.meester aanwezig zijn.Balkema wilde 
als algemene eis stellen een 10 % loonsverhoging.Van der HEUL wilde 
liever dat in elk district eisen naar voren werdden gebracht, die oger
eenkomen met de wensen van de arbeiders in die of die bepaalde afdeling. 
Dan voelen de arbeiders beter wat er leeft • 
Van der HEUL is in het donker slecht van gezicht; des avonds moet hij 
steeds worden afgehaald en desondanks liep hij in Utrecht nog tegen een 
paal op. 

Door de EVC wordt een brochure, getiij;eld "Werkclassificatie" te koop 
aangeboden voor 10 cent.De inhoud is opgesteld door Van den BROEK.De 
volgende personen zijn op Werkspoor met de verkoop belast: 
Cornelis van TESSEL (2-5-28) 15 stuks 
Leendert CHRIST ( 17-7-13) 10 11 

Jan Hendrik VERMEULEN ( 26-1-06) 15 " 
Willem Gijsbertus van der SLUIJS (28.ll.21) 15 " 

Marinus van der STEEN ( 26-1-21) 15 11 

Gerardus Antonius FAAY�
,. 

(15-5-18) 30 11 

DeW� 4 Il 

Uitgetr. door: T.G. 

Datum: 2. 4° 52

c!, "t006I a '49 

Op aanwijzing van: B V 
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I.D.DORDRECHT.

No. 498/51.

UITTREKSEL 

Uit: Hl..J'll 
Voor:&{J ,& 

o.a.v.: B'SC

Dat., 2-,ç;'jz.-S'l.
Par.: � 

Aan de rleer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te I s-GRAVLNliAG.i:.

Betreft: i'iie.andover.:\icht nov.1951. 

In de ma.and November 1951 kwamen geen stakingen of 
sabotagedaden ter kennis van de politie. 

· Op 3 November werd tengevolge van afzet-vermindering
bij de Iif. V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken alhier, 
28 .man personeel ontslagen. In "De Waarheid" van 5 ""Tov. 
kwam iJ1zal-:e deze ontslagen een bericht voor van een "ar
cor", waarin opgewekt werd "eens5ezind te prote11tér2n er 
z.i.ch met alle ten dienstè staande :nidL--elen te verzetten". 
In het bedrijf zelf werd een gestencild par.rrlet verspreid, 
waarvan óe herkomst niet kon woraen v�stgesteld. Ben af
-schrift van dit geschrift wordt hierb:j gevoegd. Tevens 
wordt h1erbD gevoegd een fotocopie van de vanwege de C.P.r.
verspreide bedrijfskrant A'P..� S,leutel", uitgave van 13 Nov. 

-: Ook b�j andere bed:tijven�ier ter stede werden ar-
beidskrachten__gnt_slagen, onder meer ten gevolge van de 
Britse im:portoeperldng en verminderde productie door da
ting van de koopl{racht. In ''De Waarheid" van 24 november 
.verden deze ontslagen in een a_rtikel "Talrijke ontsla.gen 
te Dordrecht.- Afbraak van de vredesindustrie 11 gememoreerd.
In dit beri·cht werd het aantal ontslagen arbeiders bij de 
Ardath Tobt.CCO Comp.-Ltd. o . .; 50 man gesteld. In werkelijk
heid betrof het·echter 25 arbeidskrachte�. Het artikel 
wekte op, om in de bedr;jven corr.ité's tegen de werkeloos
heid te vormen, met delegaties naar het raadhuis te gaan 
en te demonsteren en te protesteren tegen de oorlogspoli-
tiek. 

Van enige onrust onder de werknemers in d'e diverse 
bedr'.jven is evenwel niets g_ebleken. Demonstraties kwamen 
niet voor.Over het a�ëen ziet men de noodzaak van de 
ontslag-maatregelen in. Door be middeling van het Geweste-

1 
lijk Arbeidsbureau alhier heeft een gedeelte van de ontsla:

gen werkkrachten inmiddels ander werk gekregen. 
_ Enkele malen werd o� kleine scha�l met het dagblad 

\ 11 De Waarheid" gecolporteerd. Van het bovengenoemde mu:1.CTer 
van "De Waarheid" van 5 November, werden 50 exemplaren 
ex.tra naar Dordrecht gezonden, bestemd voor colportatie 
in de stadswijk bij de· 1,ips 1 fabrieken. 

.December 1951. 



1 J. .r-;--;;_-;, · é,Y.1..:\./ 8,rlJ. .3_
J..-..:_ �· - ---- --

j . .t:!._,Z,, .J, .r}.' .J tJ�. ,;,._ / N O T A 

� .. 11 DfC. 195(· l /. J r/. 1

Aan: � -_ _ __ / tJ./'. d 
Van: DRES II 

/ 1· ✓��� 
ll.f"L5l 

Hierbij 2 verslagen, alsmede een 3-tal pamfletten, 
welke van relatie v.d. Heem ontvangen werden. 

Wilt U voor agendering zorg dragen. 
Na lezing worden de stukken gaarne retour ontvangen. 

DRES II, 6 December 1951. 

Bijl.: - 5 -
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Verslag vergadering van "Het actie comité" VAN DER HEEM. 

M .J'. / .e. /? tJ-T 4 � 

Voorzitter L.G. Kornman opent± 8.2, de vergadering. 
Hij betreurt het dat op het werk van het comité een 
verkeerd daglicht is geworpen. Verschillende kranten 
hebben gepubliceerd, dat de communisten achter het 
comité stonden. Dit is pertinent niet waar. Het comité 
staat onder geen enkele invloed. De Voorzitter heeft 
hierover contact gehad met verschillende journalisten. 
Het verheugde hem, dat o.a de "Nieuwe Haagse Courant" 
na het onderhoud betere publicaties, meer in overeen
stemming met de feiten, had gedaan. Bij andere kranten 
had men ook wel begrip getoond, maar �en aarzelde dit 
te publiceren. Tot slot gaan journalisten liever af op 
onware mededelingen van een Directeur, dan op de juiste 
feiáten van de arbeiders. 
Het gerucht, dat de communisten achter het comité stonden 
is ontstaan doordat alleen de E.V.C. gevolg had gegeven 
aan de uitnodiging de vergadering bij te wonen. De andere 
vakbonden waren weggebleven. Spreker laakte deze houding 
zeer. 
Voor deze vergadering waren de bonden weer uitgenodigd. Dit
maal persoonlijk door een van de leden van het actie comité. 
De Heer Marijt had als lid van het N.V.V. zijn bestuur bezocht 
om hen uit te nodigen voor de vergadering. Men had hem �oor 
de keus gesteld, of uit het actie comité te treden of uit 
het N.V.V. (A.N.M.B.) te worden gezet. 
Heer Kormman vroeg zich af hoe die vakbonden voor de arbei
dersbelangen dachten op te komen. 
Erger nog had hij gehoord, dat de vakbonden op een eigen 
bijeenkomst hun leden hadden geadviseerd zich bij het ont
slag neer te leggen. Heer Scheffer zou zelfs gezegd hebben: 
"Als ik in de plaats van de Directie stond, ontsloeg ik 
de mensen ook." 
Dit verwonderde spreker echter niet, daar Heer Scheffer 
bekend stond als een groot kapitalistenvriend. 
Spreker wees er nogmaals op, dat hij niets met het com
munisme te maken wilde hebben. Daarvoor was hij te lang 
padvindersleider geweest. (Hr. Korman droeg een Padvinders
insigne.) 
Het ontslag was onrechtvaardig. De Directie had niet de 
waarheid aan de pers verteld. Er waren opdrachten genoeg. 
Dit staat trouwens in het V.D.H.tje. Hierbij citeerde 
hij: "De export neemt toe." Heer Kornman wist als bandbaas, 
dat hij overvol met opdrachtenszat en had ook inzage in 
andere papieren gehad. De telivisieband draaide weer op 
volle toeren. De Solexproductie zou weer volledig worden 
opgenomen met tenminste 3600 Solexen per jaar. Men is 
echter bezig mannelijk personeel door vrouwelijk te ver
vangen. Dit is asociaal. 
Het bewijs. Aan de inleerband zaten meisjes, die nog op 
proef waren. Men heeft hier voor zijn fatsoen 10 % van 
ontslagen. Van de anderen is de proeftijd verlengd. 
Spre�er betreurde het, dat volgens de cijfers van de 
Directie slechts 7, personen hadden geprotesteerd. Dit 
was raar, want V.D.H. had een vergunning voor 17, aange
vraagd. Zij die niet hebben geprotesteerd gaan ook niet 
van dit aantal af. 

Reeds 



• 

Reed.s wist hij van een goede vriend van Dr. Schreurer, 
dat Dr. S. had gezegd er zullen er minsten 275 worden 
ontc-lagen. De mensen die men had uitgekozen was schan
talig. Neem b.v. van de Greft, die meer dan 12 jaar in 
.i ienst is geweest. Deze man moet er kapot van zijn en 
totaa�gedesillusioneerd. Heer van de Greft zelf schudde 
ontft:kend zijn hoofd en was het kennelijk helemaal niet � 
mei de Voorzitter eens. 
Later werden gevallen genoemd, zoals Heer Klaaijsen, 
Zoete, Toetenel, Luchtman e.a. Dit was gewoon treurig. 
Mevr. Toetenel was huilend bij.de Voo"'zitter geweest. 
Heer Kornman was overtuigd, dat de Heren Van der Heem 
niet precies hadden geweten wie er precies ontslagen 
waren. 
Spréker was verontwaardigd, dat hij bij Heer Schreurer 
had gezien, dat er nog sollicitanten in behandeling 
werden genomen. Dit wijst er op, dat ontslag onnodig was. 
Verder was hij van een journalist te weten gekomen, dat dit 
ontslag reeds twee maanden gele<len was voorbereid. Deson
danks nam men toen mensen vooral meisjes aan en voerde 
de productie op. 
Ho� goed het werk van het actie comité was ontvangen 

� bleek wel uit het feit, dat hij een kaartje van een aan 
)-!hem verder onbekende Heer W. van de Houven had ontvangen, 

waarop deze hem een microfoon en versterkerinstallatie 
aanbood voor de vergederinge�. 
Dr. Dreés erkende het comité, getuige zijn antwoord gericht· 
aan de Voorzitter van het actie comité. 
Heer Kornman had alles met de Directie willen bespreken. 
De Heren Van der Heem waren inderdaad in conferentie. Dit 
had hij gecontroleerd. Heer Oosterhof had hem naar Heer 
Schreurer verwezen. Na enig getaaineer had deze hem ont
vangen. Hij had hierbij een onderhoud met de Directie 
aangevraagd. Het antwoord per brief was, dat men alleen 
met de erkende organisaties wenste te spreken. Wel was 
men bereid met Heer Kornm�n over zijn ontslag te spreken • 
Spreker had dit afgewezen. Hij wilde niet persoonlijk 
worden. Tot slot streed hij voor de algemene zaak. Men 
moest nu naast elkaar staan als één man. 

;,:-laierna kreeg Heer Hildebrand van de E.v.c. het woord. 
Deze zei zijn volle ste'f1n toe. Richtte enkele minder 
vriendelijke woorden aan het adres van de vakbonden. 
(Deze toespraak had weinig te betekenen. Alleen had 
hij het ov�r hulp die hij verleende. Het speet hem 
dat het laatste drukwerkje zo slordig was geworden. 
Men had �et in haast moeten doen. Bedoelde hij het 
drukwerkje van het comité????? Zelf heeft de.E.V.C. 
ook iets uitgegeven.) 

�In de pauze heeft de Heer van Heeswijk geruime tijd met 
Heer Hildebrand gesproken. 

-1Na de pauze kreeg de Heer Koenders het woord. Deze infor
meerde of de mensen die door omstandigheden niet hadden
geprotesteerd dit alsnog konden doen. 
Antwoord. Formeel niet. Doch gaat U eens met Heer Scheurer 
spreken en in ieder geval met het G.A.B. 

Heer Korrunan adviseerde zowel binnen als buiten het 
bedrijf propaganda te maken om de actie van het comité 
te steunen. Denkt er aan: "Vandaan wij, misschien morgen 
U" • 
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Heer Meinders bestreed verschillende punten die door de 
Voorzitter waren genoemd o.a. de telivis1eband stond wel 
stil. Er werd momenteel slechts gereviseerd. De radio
productie sterk verminderd. Hoe komt Heer Kornman erbij 
te zeggen dat er opdrachten genoeg ziJn. 
Heer Kornman had verder over premiedrukken gesproken (Dit 
is niet in het verslag opgenomen). Kon Heer Kornman zeggen 
hoe hoog die naar beneden gehaalde premie was? Zijn inziens 
was dit beslist niet het geval. Het comité was niet erkend. 
Dit te bewijzen door zich op de brief van Dr. Drees te 
beroepen was belachelijk. 
Heer Kornman had kennelijk moeite om deze vragen te beant
woorden en begon Heer Mefnders aan te vallen en allerlei 
persoonlijke dingen te vertellen zoals Heer Meinders had 
altijd ruzie met Heer de Ketzer en Heer Juursema over de 
tarieven. 
(Dit vrij langdurige debat was zo persoonliltk, dat het niet 
nodig 1s er verder op in te gaan. Hoogstens de inlichtingen, 
dat de telivisieband dráaide zou Heer Kornman van de Heer 
van Gent hebben gekregen. Waarschijnlijk heeft de Heer van 
Gent echter gezegd. Mijn band draait weer volop. Hiermee 
bedoelde hij dan de revisie) 

-JHeer Klaaijsen vond dat er over moest worden gesproken wat
te doen. Men stond nu op straat. V.D.H. had op zeer vreemde
wijze de slachtoffers gekozen. Het ontslag had trouwens Van 
der Heemers getroffen. 
De Voorzitter ondersteunde dit. 
Heer vanBohemen vertelde met de K.A.B. over zijn ontslag 
te hebben gesproken. Men had hem gezegd: 11U kunt proteste
ren, maar het helpt toch niets." Toen had hij het niet 
gedaan. 
Voorzitter. Weet dit. Zo heeft V.D.H. ook op de protest
mogelijkheid gewezen en gespeculeerd dat men dit niet zou 
doen. Men zou trachten alsnog een gelegenheid voor protest 
te krijgen • 

Algemene indruk van de steller dezes. 

1. De hele vergadering had niets te betekenen.
De vergadering verliep uiterst correct, er is helemaal
niet gescholden.

2. De aanwezigen wilden niet veel of beter niets van het
communisme weten.
Er heerste in de zaal een beslist anti-communistische
stemming. Van de mensen met wie ik sprak gaf alleen de
Heer Nieuwenhuizen de indruk niet geheel afkerig te
zijn van de E.V.C.-actie.

,,/ 
/ 
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VERSLAG. 

Op 26 November 1951 na atleop werktijd is er een
vergadering uitgeschreven door de ontslag-commissie tegen 
het massa-ontslag bij van der Heem N.V., in het Forum-theater 
te Voorburg. 
Het Bestuur bestond uit: 
Kor�an, bandbaas Montage, Voorzitter. 
Tan Peursen, Montage. 
van Aalderen, Inpakkerij. 
Heeswijck, Expeditmeknecht. 
Westenberg, Fineerderij. 

Door plm. 60 personen is de vergadering bezocht 
waarvan de helft ontslagenen. 

Korman deelde de vergadering mede, dat er een brief 
zou wo�den gestuurd naar Dr. Drees dat het ontslag ongemoti
veerd was en er volgens hem genoeg werk was aan Solex en 
Walkie-Talkie. 
Hij deelde verder mede, dat men zich verschool achter weelde
belasting en andere regeringsmaatregelen.
Hij vroeg of de vergadering met dit schrijven accoord ging, 
waarna allen hiermee instemden. 
De Uniebonden en E.v.c. waren uitgenodigd. 
Van de Uniebonden was niemand verschenen, maar wel was er
iemand van de E.V.C.-Metaal aanwezig.
E,r werd ontkend dat het een communistische rel was. 
Verder deelde van Peursen nog mede, dat hij een onderhoud 
had gehad met de Haagse Courant naar aanleiding van het 
courantenbericht als zouden er enker maar ongehuwde arbeiders 
zijn ontslag�n. Dit was volgens hem niet het geval, want 
onder de ontslagenen bevonden zich � 60 % gehuwden. 
De Haagse Courant d�ed de toezegging als het niet enkel 
ongehuwden betrof een tegenbericht te plaatsen en zich van 
te voren met de Directie van VAN DER HE-EM N.V. in verbinding 
te stellen. De Heer Jansen journalist van de Haagse Courant 
heeft de Tolgende dag een onderhoud gehad met de Heer J. van 
der Heem. 
De Cow.missie had ook gesproken met de Heer Steinmetz van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau én deze had hun medegedeeld, dat 
er nog geen ontslagvergunning was aangevraagd.· 
De afgevaardigde Tan de E.V.C. zei hun alle steun toe, maar 
maakte in het geheel geen propaganda. 
Sparreboom die niet in de Commissie was opgenomen, vertelde 
de ontslagenen hoe zij hun protest moesten indienen. 
Hij haalde hierbij aan, dat hij zelf er ook niets van begreep 
ontslagen te zijn, aangezien hem een week geleden nog opslag 
was beloofd. 
Volgens de Commissie vond men het aanzeggen van het ontslag 
een beetje vreemd door telkens met 2 man bij Arbeid te worden 
toegelaten en dat het gelijk verlaten van de fabriek èe indruk 
wekte dat men bang was TGor relletjes. 
De E.v.c. afgevaardigde deelde hen mede, contact op te nemen 
met de fabriekskern. 
Na lfloop van de vergadering werd er een collecte gehouden 
ter bestrijding van de onkosten Toor pamfletten en zaalhuur. 
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Enkele leden van de Uniebonden maakten prppaganda voor 
hun bond. 
Colp&rteurs die de ''Waarheid" bij de ingang uitgaven werden 
door de ontslag-commissie v�rzocht dit niet te doen op ver
zoek van de Directie van het Forum-theater. Zij begaven zich 
toen naar Je fabr,ek om daar hun courant uit te geven en zijn 
door ondergetekende verzocht het Toorplein te verlaten, waarna 
zij op de opaahare weg de couranten hebben uitgegeven. 

- - - - ..:. 

Zondag25 November 1951 was Sparreboom bij Frauenfelder 
(werkzaam op Meubelmakerij) geweest om de loterij te betalen 
en tevens om het adres Tan Visser (eveneens werkz&am op dè 
Meubelmakerij) te vragen. 
Hij vertelde aan genoemde Frauenfelder dat M�nsveld en Visser 
bij de volgende groep zouden worden ontslagen, want Ir. Boersma 
had ge·:.1:egd dat er in Januari nog meer zouden volgen. 
Hij deelde verder mede, dat hij er maar op moest rekenen
Maandagavond later thuis te komen want er zoudèn pamflltten 
uitgedeeld w0rden voor een vergadering. 
Frauenfelder zei dat hij er zich niet mee zou .bemoeien. 

Den Haag, 27 November 1951 • 

_Bewakingsdienst 
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AAN 0 N ZE 

B �-ravenhage 26 Nov: 19 51 

CCLLEGJ!.'S B IJ v"d"H'EEM. 

Reeds sta�m sinds enige tijd een 
aantal van ons 0p st:raa t 

Thans ? (Vrijdag j ,1.) heeft de 
Directie aan velen d0ze:r en dB.a::tnaast aan een groot aantal N O G 
WERKEN:CEN 

.Llf-1._� L Ji. G .A .AN G E Z E 'G D ! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! ! 

Dit ontslag treft in. j_eder geval 175 arbeiders,en naar van de 
bedrijfsleiding werd vernomeh, is dit aant al de 200 reeds overschre(len • 

A.lS REIEN VAN HET CNTSM.G 1>/E:RD OPGEGEVEN S L .A P T E , .W.AJ.JlA.».T �RD 
TOOGEV<EGD DAT TIEZE SLAP2.'E El:!;N GEVOLG IS VA"if DE BËUSTlNG-POLITI EK 
V»î DB REGERJNG" 

öus de weelde belasting zou de 
aanleiding zijn o 

Volgens gerucr,ten ?Jouden jr, meerde:!'.'•., bedriJven van -het STOKVIS - · 
c onceni tiASS..4.--GT T:3 I;A.G@li :,; i�n YOCHBBREJD of reeds DOORGEVOERD• · 

:Gi,i :informatie bij het ARBE'.roS-
BUREsi'\11 bleek G "F: E N V E R G U N ·H I N G T O T ON T S L A G · 
door de directie te zj jnaangeV1'aagd v 

· W.ij ,en voor zover wij weten ALLE
ontslag aangezegde collega's hebben geprotesteel'd bij directie en. 
arbeidsbureau" 

· ZIJ D1E DIT N CG NIET DEDJiN RA.DEN
WIJ .Ala:!î D!:i? TERSTQTD TÈ DO�T ZO'i?EL BIJ. J.RBE IDSBUREAU ALS BIJ DE 
DIRECT JE (bij de. dir:ectie :i;ie:c aaneeteker.de brief) 

.. , 

Wij kunnen onder- G'EJ}füf VOOI_nV . .t:JJ;l.J)�_ grnoegen· nemen met dit ontslag. 

W.llR OOK JULLI E. OYillRIG'3 ,i�illIDERS BIJ v ?doHEEM,MOGEN HlERBTJ � ET 
<NVERSCHILLIG BLTJTu1.Xî > 

ITETI 'EN Vf IJ, \î OR G'EJN J U LLIE• 
HJt is immers -�iclhäa.'st "zél:,:3"i_: da:r~biJ de huidige politiek van de 
:re gering en de 'ondernernerl:l ,nog velen zullen volgen ., . 

Dit wo:rdt des te waarschijnlijker , 
als men. de pij de ontslaeaanzegging aangevoerde motieven vemeemt, 

waarbij nog komt dat er werd 1ncdeged@Gld dat er N 0G MEERDEREN ZULL'EN' 
WQR.Dffl <NTSLt"GEN, waarbij z.:ilfs de datum l J..i:N JJJRI a.o s. werd ganoetnd• 

'11\7IJ ZU LIEN (NS N :r 'E T NEER
JEGGffl BIJ DIT M: A_S �.l<; __ G_N_'.Ç_S�L"..A_G" 

J.n een eerste bespreking hebben wij eo:n co.m..nissie benoemd die met 
jullie samen de te nemen me.atr-og0len wil bespreken o 

DJ�!IR Q\[ R 03P� tr/IJ JU LL lE J..IiIEN OP 
VOOR E E N K E E R W.JS LATER J.J.N JE MID:::>ll.GPOTJE TE BEGIIDTEN, 

C:21! 
HE D EN DIR'b}_Ç __ � ]J_-'!� §_TOP (4,42uur) EEN KORTE 

V 'E R G J" D -� _R __ ;_!_Q B I J T E W O N E N 

F O 1i'. :U F'.i : iH E R E N S T R 1,, J" T 

IN "T HE -AT E R 

VO ORBURG. 
z.o.z.



VRIENDEN!!!!!!!! 
WIJ WILJ:E1'.T NIET, ZOJ-iLS VOOR DE 

OOR.LOO Ml.l.R AL W V./JJ{. GE:BEURDE � Z ON D E E M E E R À F G .'E 
DANKT WORDEN " 

W!J HEBBEN RE C H T OP lVEJRK 
1 
EN WIJ WILLEN 'lERKE'N tlllll!lllil ' . .. . . . . . . . . 

Chzc voorlopige oomrüssie is sa:meng�steld , an geacht polit iekc .. 
ovcrtuigL�g,angcacht hoe ieder georganiseerd is. 

WIJ ZIJN''ER vm OVERTUIGD D/.T GEZAM�TLIJK OPTREDm VIiN (NS /1,LIE.N 
TOT _;IN IB'EKKING vm DIT CNTSIJi.G Z/i.L IEJrEN" 

Ieat iadere georganiseerde zich terstdrnd tot zijn o� haar V.AXCRG�
N ISA.TIE �enden. 
Het is immers de taak onzer organisatie's zich MET OTS togen doze 
onrechtvaardige ontslagen te ve1·zetten ! ! ! ! ! ! !· ! ! ·

1UJ HEBBEN ALIE VJJCCRGJmISll.TIEP S U ITGEN ODJ:GD VOOR DE VERGA.UER!NG
Wli,..UtVOOR 1i.71J JOLLIE N OGMJ.ALS HTI;RBIJ UI!l;N ODIGEN ! ! ! 1 ! ! ! , • 
XR:ENDEN � '�IJ REEENEN EB SLIST OP JULLIE .VJ.il' �ZIGBEID! ! ! ! ! !

W :4 T W I J ·, v·· ,. (t- -;; -ff-E- E M .Q_ 0-i{ -]}- 0 E N 
1 

· L .lt. A T .H 'g. T-

0 NS- G. E Z .i� MEN LIJ1 C ir0EN 

Protestecrd tegen het ontslag en bezoekt anze bijeenkomst.· 

Wij zullen er rekenmg me houden dat jullie eten wacht. 

J..LIEN PERSEN T, W A.ARB OOGT GE ZlJvEN LIJK OPTR�lEN • 

( 

De voorlopige commissie 
tegen het massao.ritslag. 

; 
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Döi directie vo:n v, d, Hee,ll1 wil :;-ni!!1 200 -,.1rr,,-.idEjlrS- ·c.nts, ,en. 

I I 

·"'Wiiis:ischrij'ven uit�r.:Ci.-cali'j� �1:� r:i�1!;:;;L-::.nn, !-;,,+ znl ,9,,�·iü van juJ+ie
afnanq;en, of de di.::e�c;,_:i.1;; J .• 'îi;_ .:::· 0:9z:ct , 1-. ·.1gt.
D0 arbeiàe�:s hetbe.·.1 �- '"0i.;::. <-:,) wor:t.:., De <J:.ro:)t:L "fiR om hen te ont�'
sl1;wn, r0en ;;,ij m:i.l.liodnc� d.�ot(>a n.naktc,,n 1 �-":i. a,_, orheièlers g;ed.
:!)n:;rom zullen ·,., �j "u. ni<::t oJ.s c.\·er:;odi, ..... , · .s· · �c-- gegoo.:..d werden,

1 
Dit j_s het st.-in:Jr,un;; , ..... "J10 i.l(/tn.:::l" ! .,

DJT IS EVENZEER J-fu:•:..' s11 .\:•i r,/t,�f. ",_,,: . -::.'.;)ERE E.,i,;h.wI�· ;j AlIBJ�IDER
1 

DIE WER-

EEN KAN EN WERliKf W �1' !

De nog slacht;s ko.rt oc.--é. 1.1:.2.1{,ho, "7'�':-:1J c-:..:,-:. - -.� · ,0f--e .;e'n r.�rde. Jes ga
leo.!'d .:ion de _a:cb<:lcler·s vun 1:eGl Ç.l- \ie: -·�,, Zi,:: lnt�n zich niet, l9n-ger
zond�r meer è.e st:-..·..1at ,:,p jr.-.g1n�
Dr.:. nrbe:j.ders� v:e:rkZ.:iZ:1\ ·Ji� ::Ï•a F,• VJl:co.:.· ::)p }- t terJ.'ein van v.d o · . .1j, nota ben� 9.P!!.. si!'_n_ &':'2.�� 1:-i-'�b-��i-�i_� Y-2!; -�� �§.�ijl_ - str. Irlen
__,.1 ,::: uur, Zij maqktch (i..i-�: !lt0èe he,-: ::J1 ht:.n: .. n .;.., �€:vçn ont"..llag ongedann • 
De Ft1, Volker tj:--acht t.-,. vn:c. de':.'.,� J ,� urr•oic. -:ts ,,.f te komen, omdat zij 
voor ,,hen reiekcèt.e� �◊Cf•:tê,l 0<.:<-cl.!..!'J�i ()0 z:r 4 ,•;ildAU vervc:!ngen voor goed,,.
kopc orbeidskr·'.)cht:)t'.s ')�i ct:i . .,:-e ,1, , ··sean r "d, He ,m , i.l in feiten niet an
ders, 

OOY." �p,B itl01"'.'?"' .i:Q_ DE l. ,ODUGI':':T1:�K0S'IEN Ohll.l\AG 

Door de beter b8taalè-e uudtn·o ,.,.,-,.r,fü!1ijite rirbcidc-rs_ 'J;e vervqngen d9or 
jonge II Cc:::-ri.e 1a" 3n tngeJ.ijkc:··r,:'...� i dû ontsl::1(;Zi�o1:-p te o-ebruik-èn -voor 

, � 0 
•·-� verder e lgondruk

1 
wil äe di.J:·e.-:ci-o t·:;J,; •liog0t:. 111 .een kl�p vangen. 

Bcwijzeh 1 , 'l' 
Zijn ni�t \ 0r:; �h�.l ;_en-Je .,:.rbrta�-r.r� in de prcductie verva�-gel'l, 
doo:r vcelcJ d'JCI'.' !:c�?�cii ingelu0rdo C0t'!'io 1 s "? 
We.cd0n rd u 1k,�- elf .:'.e t.,__j-i tl.::· t:;,rioven &n t:i j-ien ge druk"� ? 

Wov.endien, �e Solex:-p:-· 1)d· .... rt_,; éi:i_o ,1<'0-.Î. J.Gn f. h00ft .Gtil gostaen; w·or-dt 
1vE:er hervnt en c1· ..1.0 ,J.;)L: ·,06� \',ûT/. :::.t ,i'-' E-nçs-J.sc....zonder-bouvr. 

: 1 
Rc,,..,ë.s hebben zi-ch "<J •.'.J.i: . .:;:'..�r; .:i..:.rs"'�·Q;••.i,:ti. 0en c,-n!lit,á tegen het ontBlag 
gevornrd en riGpen -:;:.) y· J i.0 L'.,_ - .;J: •re:..•g,Ylering

! 
Tijdens deze ver

gadering; 'o/U:l:r·bi j �, ·::--rl_.;.., ·�, ,,: · · ,1;:.,r C:.e n uit t�,, nc,<li€'·ti, - c�h wij duS pre cent 
wnrer. · bleek duic:eï. -.,<..:. j"" :..,erc-erin2;. ,:'.i.io dit ont�;:,i[lg bij jullie ver ... 
oorz1:ic,;cten, 

onannks hvt f�:.i.t. Q.ät Jo verg.:Hkri.ng zeer cnyenmchts h-warn voor ·ae 
arbeiders; L.'1,.Ü:]n!�'.', het �,s it, j::�·,. ei� ç\ _.r<'!ctie onk.,-;le e1fg1:,zQnten in de 
personen ·,1nr1 de Fea�- :k.':1-:-cvo.l'l er. de heer v,. d, Y.l'HJ.e ll<"lar het Forum 
zond r"'ls de foye� geha::l bo'2:�t r;:ze intimidtir'.:ic. ·,on de directi a!aag-:, 
gè alecl:its i.n zoverre

1 
d::tt f!i.13•.;.róc:ce [1,-,; ;: dv 11 sr·.tildvmchten° herkenè.t.n, 

de vcrgadcrin.g niG,t b i_jvr�onê!en s 

De Uniebondsle5.c,,1�.::e u::.,_; .é'-' cc:": ,·,.,r ·--- ... � - - .., _______ .,., � ....... ,.,.. 

Ibdden !Jlet hun leden Vr:i.jct-.igl'.l r,)nd verg:,1dord 011 v0lgens G?anwezir,en 
Unieleden in het F0.r·-,,;:r, c•lec:hts .'.l�J'.'.J.G;er,ad(.:;n t..;- vrotestere�1 tegan h<;t 
ontslag. 
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Wat. ,c.hter te denken .van 
•cheff0r; "Wanneer ik in dG 

,: �k t'ot ontslag overgann". 

--2-
~ 

. ·, 

een opmerking van de Voorzitter dezer Unievei',8;adering, · 
plaats van de Directie v.-!1 v � éi. lfoem z0u staan, zou ik 

'
. 

. 

Aldus een Unie lid, die dit in b.ct Forum tegc-:mov0t· ander<! Unie leder: b�ves:t igde. 

Uit -'loze u:i:tlat ing blijkt o, i. duideJ.ijk, -dat de. leiding Vé.,n du Unio-Órgnnisa
tic 's �,.:.lesoehalve overtuigd is van de onrochtvaarö::.. ;heid v�in dit mnssa-ohtslag l 

' 

GEEN WOOHD OVER GEZAi\1El'ILI,JKE AC TIE VAN HI2 v.d. HEEifi
PERSONEEL, T E S A M E N MEI' DE V.AlillCN .'.::· ,1:SIDI NG ! ! !

Het on�ed.gan_ maken v:::n bepaàlde Direct'ie-mrwtre.·olen mag NIET slechts non de 
::.,ddinr v::in de·· vakbonden worden over geld én, 

.DE ARBEI DERS z E L F ' PERSONEEL VAN V.::. HEEr,r' 

·-· DIENEN ZICH MEI' KRACHT T E VJS R Z E'I 7 EN.

DIT IS VOORWAARDE Tor SUC CES! !---- ------

Een ontslagvergunning is nog steeds niet aangevr�ngd, naar ens bij ihformat�e 
bij hot G,h,B. bleek. 

P.RürEST;EERr BIJ E L K E ONTSLAGAANZEGGE''} !

pe nrbeiders horen in liet bedrijf en �221� in l->�:t bedrijf! 

✓ E R S T E R K T DAAROM EN

ONDE RSTBUN T HEI' C CHr.I1E TEGEN ONTSLAG! 

E I' S T UITREKKING VJ\N HEI' ONTSL1'.G EN ONMIDDELLIJKE WEDER TEWERKSTEL'LII\'"G 
VAN ALLEN, DIE THANS OP STfö'.AT GEGOC-ID ZIJN! 

WEEST E E N S G E Z I N D 1 

M.El' Hb"'I' VOORBEELD DER BOUWARBEID::.!RS VOOR OGE N ZULT GI,J 

OVERWIN NE Ni!! 

1 ·-t Hoofdbestuur. -

Am.terQnm, 2S November 1951,-

.: 1
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Betreffende de tantième-regeling bij de N.D.s.M.1

werd het volgendd vernomen. 

Bij de NDSM heeft men sinds Mei 1949 een tantième-regeling, 
zotls op bijlage dezes is aangegeven. 
Deze geldt alleen voor uur en weekloners.Het beambten-perso
neel had echter reeds voor de oorlog een tantième-regeling, 
welke beduidend gunstiger is dan die der week en uurloners. 
Het feit dat er groot verschil in regelingen is, is steeds 
een j •aarlijks weerkerende bron van ergernis en agitatie. 
Indien er een regeling zou zijn volgens vaste maatstaf voor 
het gehele personeel, zou het nuttig effect groter zijn en 
er meer tevredenheid zijn wat betreft de tantième regeling. 
Dit voorjaar heeft het kernbestuur verzocht de regeling voor 
uur en weekloners te wijzigen, zodat zij gebaseerd wordt op 
basis van uurloon plus gemiddeld tarief, in plaats van uur
loon, zoals dè nu bestaande. Het antwoord was, dat de direc
tie niet bereid was voor het jaar 1950 enige verandering in 
de regeling te brengen, maar wel de toezegging deed voor het 
boekjaar 1951 (dit winstdeel wordt in 1952 uitbetaald) een 
wijziging aan te brengen in de geest zoals door het kernbe
stuur werd verzocht. 
Dit punt is 22 October weer door het kernbestuur ter sprake 
gebracht.' 
Door de directie werd toen de gedachte geopperd dat de vol
gende oplossing het beste zou zijn. Opstelling van de rege
ling, zodanig, dat zij eerst in werking treedt bij 5 % divi
dend uitkering aan aandeelhouders en daaraan verbinden dat 
uurloon gelezen wordt als uurlo0n pl

1
s gemiddeld tarief zoals

b1J de 2 % vacantie toeslag wordt ge ezen.överigens blijft 
de opstelling ongewijzigd zodat bij 5 % dividend ook een week 
uurloon vermeerderd met 2 x 1/8 week uurloon is 60 uurlonen 
wordt uitbetaald en zo vervolgens als in de bestaande regeling 
is aangegeven.Het voordeel in dit voorstel is dus uurloon plus 
gemiddeld tarief wat neerkomt op+ 33 % meerdere uitkering. 
Het nadeel is, indien aan aandeelnouders minder dan 5 % di
vidend uitgekeerd wordt de werknemers niets ontvangen.Boven
staande is in het verslag van de bespreld.ng op 22 October op
genomen en aan alle, dus ook EVC kernleden toegezonden. 
Het kernbestuur wat geheel uit Unieleden bestaat heeft zich 
toen met de bedrijfsunie in verbinding gesteld om advies, 
Het Uniebestuur was van mening, dat de consequenties van dit 
tanti�me voorstel voor het kernbestuur te zwaar was en achtte 
het beter alvorens zich over de'Jcwestie uit te laten een on
derhoud te hebben met de Directie der NDSM. 
Een verzoek van de Unie om een onderhoud is gedaan. 
Door de directie werd een onderhoud niet nodig geacht, omdat 
zij deze kwestie een zaak vindt, die alleen door de directie 
wordt beslist en aan de vrijheid van de ondernemer moet wor
den overgelaten. 



• 

• 

g. 

J.'1. Vrijdag 7 Dec. heeft de Directie op een bespreking met het 
kernbestuur het volgende medegedeeld. 
le Dat wijziging van de tantième regeling behoort tot de compe
tentie van de Directie en dat hierover noch met a:fd.Unie noch 
met Kernbestuur onderhandelingen of overleg plaats kan vinden 
en dat alles wat t.a.z. van de tantième regeling is gezegd als 
mededeling van de zijde der Directie beschouwd moet worden. 
Zoals deze meent, dat de regeling moet worden, zal deze moeten 
worden aanvaard. Men is ook bereid de bestaande regeling te 
handhaven l l l l 
2e Het voorstel van 22 Oct. is besproken en voor gelegd aan 
Rijksbemiddelaars. 
Dit college wil in het algemeen toestemming verlenen tot uit
betalen tegen loon plus gem. tarief indien de totale loonsom 
niet uitgaat boven het gestelde loonplafond. 
Aangezien bij de NDSM door te hoge tariefverdiensten dit plafond 
overschreden wordt, wil zij slechts ·t;oestemming verlenen voor 
uitbetaling tantième tegen uurloon plus gemiddeld tarief tot 
een maximum van 25 %.
Indien dus de tantième regeling bij de NDSM gewijzigd w�rdt, 
kan dit dus als voLgt zijn: 
Tantième regeling treedt in werking bij 5 % dividend uitkering • 
Uurloon wordt in het vervolg gelezen uurlonn plus gemiddeld ta
rief tot maximaal 25 %.
Tot zover de mededeling van de directie. In de vergadering op 
Woensdag 12 Dec. met de gehele werfkern, zou door het kernbe
stuur over alles wat met de kwestie herziening tantième rege
ling samenhangt mededeling worden gedaan. 
Het is niet mogelijk te voorspellen hoe men hierop zal reageren. 
Wel mag gezegd worden, dat een en ander een behoorlijke hoeveel
heid stof tot agitatie inhoudt, vooral wat de EVC zijde betreft • 

KB, 19 December 1951�
),! 
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Tantième Regeling 

Gezien de bepaling van art. 11 lid 4 van de acte van vennootschap onder firma d.d. 27 Februari 1946, waarbij de Neder
lanclsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (vennootschap onder firma) werd opgericht, hebben de Directies van beide 
vennoten in overleg met hunne Commissarissen en met goedkeuring van het College van Rijksbemiddelaars besloten aan 
het personeel der vennootschap onder firma op uurloon, op de navolgende basis tantième toe te kennen. 

1. Indien het gemiddeld dividend, dat door beide vennoten. de N.V. Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij en de 
Nederlandsche Dok Maatschappij N.V. aan houders van gewone aandelen wordt uitgekeerd, over een boekjaar 4 % 
bedraagt, dan zal aan het personeel der vennootschap op uurloon een tantième worden toegekend van: 
a. voor personeel op uurloon: één week uurloon op basis van het loon, dat in December van het betreffende boek

jaar gold, onder voorbehoud, dat het totale aan het personeel op uurloon uit te betalen bedrag aan tantièmes 
3/4 van het totale aan de aandeelhouders van de N.V Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij eo de Ne
de�landsche Dok Maatschappij N.V., uit te betalen bedrag aan dividend niet overtreft. 
Mocht dit het geval blijken te zijn, dan wordèn de op grond van dit 11rtikel toe te kennen tantièmes evenredig 
verminderd. 

2. Indien het gemiddelde dividend op de gewone aandelen van beide vennoten over een boekjaar meer dan 4 % be
draagt, dan zal voor iedere l/2 % boven 4 % het tantième met 1/8 week uurloon vermeerderd worden, onder voor
behoud, dat het totale aan het personeel op uurloon uit te betalen bedrag aan tantièmes 3/4 van het totale aan de 
aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij en de Nederlandsche Dok Maatschappij N.V. 
uit te betalen bedrag aan dividend niet overtreft. MÓcht dit het geval blijken te zijn, dan worden de op grond van 
d;t artikel toe te kennen tantièmes evenredig verminderd. 
Indien het gemiddelde percentage een breuk vertoont van 1/4 % of minder, dan wordt het gemiddelde naar beneden 
op een vol percent afgerond, van meer dan 1/4 % tot 1/2 % naar· boven op een half percent, van 1/2 % tot en met 
3/4 % naar beneden op een half percent en boven 3/4 % naar boven op een vol percent. 
Indien echter het tantième meer dan 2 weken loon zou gaan bedragen, doordat het gemiddelde dividend percentage 
over een bepaald boekjaar boven de 8 % ligt, dan wordt het meerdere boven de 2 weken loon ten name van de 
betrokken leden van het personeel op uurloon gereserveerd en pas tot uitkering gebracht in het eerst
volgende jaar, waarin op grond van het gemiddelde uitgekeerde dividend geen tantième wordt toegekend. echter met 
inachtneming van een maximum uitkering van één week loon. 
Indien de betrokkene op dat moment de vennootschap heeft verlaten, vervalt zijn tegoed aan het Fonds voor Sociale 
Voorzieningen der N.D.S.M. 

3. Personeelsleden, die gedurende het boekjaar, waarover dividend wordt uitgekeerd, geen vol jaar in dienst der vennoot-
schap onder firma waren, hebben slechts recht op: 
a. bij een diensttijd van 9-12 maanden: 3/4 deel; 
b. bij een diensttijd van 6- 9 maanden: 1/2 deel; 
c. bij een diensttijd van 3- 6 maanden: 1/4 deel; 
d. bij een diensttijd van korter dan 3 maanden: nihil. 

4. Indien het gemiddelde dividend op de gewone aandelen over een boekjaar minder dan 4 % bedraagt, dan wordt geen 
tantième toegekend, behoudens het hieromtrent bepaalde sub. 2. Afronding vindt onder de 4 % niet plaats. 

5. Geen recht op tantiëme hebben zij, die vóór de datum van vaststelling daarvan zijn ontslagen om één der redenen 
omschreven in art. 1639 P van het B.W. of niet met wederzijds goedvinden de dienstbetrekking hebben verbroken . 

6. De Directie behoudt zich het recht voor het tantième in te trekken of te verminderen voor die leden van het perso
neel der vennootschap onder firma, die zich niet houden aan de regels van het bedrijf, ter voorkoming van onge
oorloofd verzuim, veelvuldig te laat komen e.d. 
De op gi:.ond van deze bepaling nie� uitgekeerde gelden zullen aan het Fonds voor Sociale Voorzieningen der 
N.D.S.M. ten goede komen. 

7. Degene, die niet meer in dienst is en die één jaar na het vaststellen van het tantième over een boekjaar zijn tantième 
resp. het betaalbaar gestelde deel daarvan nog niet heeft opgevraagd, verliest zijn recht hierop en de gelden vervallen 
aan het Fonds voor Sociale Voorzieningen der N.D.S.�. 

Bovenstaande tantième-regeling voor het personeel der vennootschap onder firma op uurloon kan door de Directie der 
beide Vennoten in overleg met Commissarissen worden ingetrokken of gewijzigd behoudens vereiste goedkeuring van het 
College van Rijksbemiddelaars. 

Aldus op voorstel van de Directie besloten in de vergadering 
van de Gecombineerde Colleges van Commissarissen der 
N.V. Nederlandsche Scheepsbouw - Maatschappij en der 
Nederlandsche Dok Maatschappij N.V., gehouden op 3 Mei 
1949 in het Scheepvaarthuis te Amsterdam. 
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No.283 C-4-'52. 
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Uw brief:No.129298,d.d.7 Maart 1952. 
"'-- U-<, 

Onderwerp: C. SCHUURING. 

Y, E R T R O U W E L I J K. 
----------- -

• 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw bovenaangehaald schrijven, 
wordt het volgende medegedeeld.
De door U bedoélde SCHURING,werkzaam aan de vliegtuigenfabriek 
MFokker• te Amsterdam,is identiek aan: 

Cornelis .§CHCJURI_NQ:,@eboren te Amsterdam, 3 Mei _1926, van beroep plaat
"'-.· ,werker,zonder kerkgenootschap,van Nederlandse nationaliteit,inwonen-

�. ill de bij z ijn ouders te Amsterdam,, Balistraat no .136 III .-

lijn vader is de bij Uw dienst bekende Cornelis Ferdinand,geboren 
te Amsterdam�! Februari 19O1.-Eerstgenoemde Schuuring is momenteel 
de man,die bij "Fokker" op de voorgrond treedt voor de EVC.en CPN •• -
Alhoewel dit niet positief kan worden vermeld,moet het in het geheel 
niet denkbeeldig worden geacht,dat Schuuring de ledenadministratie 
van de EVC.bij "Fokker" onder zijn berusting heeft en deze verzorgt.
Be8reffende de zelfinning van contributie,werd tot op heden niets 
van dien aard bij "Fokker" gemerkt.-Praktisch is het uitgesloten, 
dat Schuuring enige activiteit voor de EVC.of CPN.in het bedrijf 
kan ontwikkelen.-Hij staat regelmatig onder contr8le van enige ver
trouwensmensen,die alles wat hij op politiek gebied onderneemt in het 
bedrijf,onmiddellijk ter kennis brengen.-Schuuring zelf,die als vak

man niet ongunstig wordt beoordeeld,is bekend met het feit,dat,in
dien hij iets zou ondernemen wat indruist tegen de voorschriften van 
het bedrijf,hij ontslagen zal worden.-Hij is plaatwerker en kan zijn 
aangewezen plaats in de fabriek niet te dikwijls verlaten.-

Ten aanzien van de Februari••-••:staking-herdenking kan worrlen 
vermelrl,dat betrokkene alles in het werk heeft gesteld om,met een 
zo groot aantal collega's als mogelijk zou zijn,deze herdenking bij 
te wonen.-Het resultaat is echter geweest,dat aan de herdenking,uit
geschreven door de communisten,in fabriekstijd niemana,ook hij zelf 
niet,hieraan deelnam.-Na de werktijd van de fabriek,is er een kleine 
deputatie van "Fokker" als deelnemers aan deze herdenking gesigna
leerd.-�chuuring werd hierbij niet geidentificèerd.-

Betreffende het bedanken voor de WC.van bazen en werlcmeesters,kan 
worden medegedeeld�dat het inderdaad een vaststaand feit is rlat bij 
•Fokker" enkele personen bedankten voor öeze organisatie.-Onder deze
personen waren echter geen bazen of werkmeesters.-Geheel genomen wa
ren nimmer zoveel van dit soort personen georganiseerd in de EVC •• -
Degene,die wel was georganiseerd in deze organisatie,paste er wel
voor op zich c_nïe_.9 op de voorgrond te stellen.
Vaststaand is,ëfat het in een tijdsverloop van enige jaren,aan de di�
rectie van "Fokker" is gelukt de macht van de EVC. en CPN. in dit be ...
drijf,volkomen te breken.-Ten aanzien van de laatst gehouden verkie
zingen van de bedrijfsraad en de tariefcommissie in dit bedrijf,, wordt
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wordt U verwezen naar schrijven no.3428 C-4-'49,d.d.7-2-'52 dezer
zijds aan Uw dienst toegezonnen.-De daarin vermelde cijfers,spre
ken voor zichzelf.
Door het ontslaan van politiek "fout11 personeel en door het aannemen 
van personeel waarvan de politieke gesteldheid kennelijk II goed" is 
te noemen,is de invloed van de EVC.en CPN. momenteel zeer gering 
bij "Fokker".-

Betrokkene,§.chuuring, is, nadat de diverse "raOdraaiers"op politiek 
gebied bij "Fokker", onschadelijk konden worden gemaakt, geleidelijk 
aan naar voren geschoven door de EVC •• -Ondanks het feit,dat hij bij 
de laatst gehouden verkiezingen voor de bedrijfsraad en de tarief
commissie,candidaat was gesteld,is hij,wegens te weinig uitgebrach
te stemmen op hem,niet gekozen.
Dezerzijds zult U op de hoogte worden&�houden van de eventuele po
litieke activiteit van betrokkene.-
-----·h ·--------------------------------------------------------R.J

J�.\, � �\. 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

-------::-... ,' -·, 
. 

-□\ \ l \ .-- /•�• ·_ :_. f. i 
. ui,·-� 

co 12g29� 
,D J.; 1RT 1 i;_� 

1 s-Gravenhae;e, ?aart - '9"52. 
No. : B 1 29 298. --

Betr.; Een zekere SCilURING. VERTROUWELIJK 

BV WK 3. 

'\ 
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V 0 1lgens een bericht uit doorgaans betrouwbare bron zou de 
zoon van C. SCHURING werkzaam bij Fokker, de cartotheek van "De 
Metaal"-E.V.C. afdeling Fokker beheren •. Op het bedrijf zou de
zelfinning reeds zijn doorgevoerd. Bovendien zouden zo goed als 
alle bazen en werkmeesters voor de E.V.C. bedankt hebben. 

Voorts zou de herdenking van de Februaris•taking geheel in 
handen zijn van een zekere C. SCHURING. Ook zou hij deelnemen aan 
de E.v.c.-zelfinning. 

In mijn administratie komt voor Cornelis Ferdinand SCHUU-
RING, geb. 1-2-'01 te Amsterdam, wonende te Amsterdam, Balistraat 
136' ' ' • 

In ve�band met het bovenstaande moge ik U verzoeken een 
onderzoek te doen instellen naar de personalia en politieke ante
cedenten van SCHURING Jr en c. SCHURING voor�over nóg niet door U 
gemeld, en mij met het resultaat ervan in kennis te stellen. In 
het bijzonder zal ik het op prijs stellen te vernemen welke gege
vens U omtrent de functie van genoemde SCHURING Jr ter beschikking 
staan. Ook zal ik gaarne worden ingelicht over de juistheid van 
het bericht betreffende het bed�èn als lid van de E.V.C. door
werknemers als bovenbedoeld. 

�• / 

H .. ,..� .. �c·�=· fa.�O,F 
N DE DIENST 

de heer Hoofdcommissaris i\;:r:: t: :�:.:::i/.i.-J.>., �-���m deze,
;.e:e�n�e�o�i �i: M.

f'�7=:�;:?2�k�./�ï··* .:>�. . . J. G. Cmbbendmn
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No.: 4044 

BV 

Betr.: SCHURING Jr. BIJ FOKKER •

Typ. D. 

' .i 3-

,--------'"'·'s, -<.: 

:2 9 JAN 1952• 
,.,... -

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen, 
I w. J De zoon van c. SCHURING werkt bij FOEXER. Deze jongen heeft 

/ Y' de hèle cartotheekvan alle leden van de·E.Y.C. afd.FOKY'� 
onder zijn beheer. Ook daar is zelfinnin�reeds doorgevoerd,,:. 

� Een zeer actieve jongen. • 

� 

• 

Zo goed als alle bazen en werk.meesters moeten voor 
de EVC reeds bedankt hebben. 

KB, 28 Januari 1952 i 

VRIJ VOOR ACTIE
--=----------
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Uit 

Voor 

: 0D 345 

: 0D 677 Jl.. 

Ag. nr: 1 30113 

Aard van het stuk : 

UITTREKSEL 

Naam: MAANDRAPPORTEN NOORD HOLLAND. 

Naam: TOESTAND IN DE METAALBEDRIJVEN • 

Afz. : ID Asd. Datum: 3-2-52 • 

Maandoverzicht Noord Holland Januari 1952. 

De ontalagen bij de I'ordfabriek.en .kregen in de eommun1st1sc�e par-s 

enige a1nd ent; een &Ctieoomité bij dit bedrijf, word, volgens pu

blicaties, opgericht. Op enige openbare objecten aan d<:t IJdijk werd 

ûa leus .ge!'lchil.derd : ff Geon ontalng bij f.'ord ... U11. eön op 12.l.19�2, 

alhier gehouden bea.loten Ford-parsoneel qvergudering, door ài t 

acti�comité belegd, werd �nerlei verontrustende reactie vernomen • 

Uitgetr. door : LB 

Datum: 13-5-52 

D38-10000 10204 - 51 

Op aanwijzing van : B III 



• 

J.,f.V "-3�-

k: ::::1/H/,_,, 
aan: B ...... · · /. 5> 

�..., � ,,t. 
• .11 tY Y 

van: DVE , � -;-- , /· . 
�4 

.;./.f.f.j-T3o/" 

Betreft: Uittreksel uit verslag ttes-rreking ij Fokker 
dd. 13-2-'52 door DVE .

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

(v /\; 1 Verkiezing Tariefcommissie:

Op 31-1-'52 waren verkiezingen gehouden voor 
de tariefcom.missie waarvan relatie een verslag over
handigde. Hierbij valt op, dat op de lijst van de Unie
bonden twee mensen voorkomen die nog niet lang geleden 
EVC candidaten waren, t.w. J.Peters en B.Iicher. 

Aan relatie medegedeeld dat inzake werkclassi
ficatie op het bedrijf misschien wel enige tegenstand 
verwacht kan v·orden aangezien midden December 1951 reeds 
?ö exemplaren van het EVC pamflet dienaangaande aan Fok
kerpersoneel waren verkocht • 

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

1 

DV'E,k,9 Februari 1952. 
/, 



VERKIEZING TA.HIEFCO.MMIJSIE op 31 JANUARI 1952 
----------------------------------------------

De resultaten van deze verkiezing zijn als volgt: 

Lijst B (E.V.Ci• 

D� J,ong 
�.huL 

Koppen berg 

Nobel 

Hendriks 

Kaper 

Op de lijst 

15 
a 
11 

6 

10 

l4 

28 

1i�= 
\ 

Lijst A {Uniebonden) 

J" Brugman 

A. Baars
• A. Belderok

H. Eekna

M.C. v.d. Vorst

G.J. v. Eerkel

J.w. Ruck

J. Peters

H" Koopman

D.J. Sauer

L. Hogers

.r. Zoutberg

R. Kamminga

J. w. Visser

P.J. Franzani

w" de Jong

26 

5 

22 

30 

30 

31 

101 

60 x) 

20 

12 

59 

13 

19 

12 

20 

5 

><} B. Licher 31 x) 

L. KÖnigel 16 

Lijst 18 

520 
==='== 

x) Stonden vroeger op een EVC
lijst.

De Uniebonden hadden ditmaal wel een verkiezingspam:flet uitge

geven, in t,egenstelling tot de Persoheelsraadverkiezingen, 

LP/RK 



·" • '��e candidatenlijst van de E. V .c. werd o��:rtekend door de volgoode
personen: (verkiezingen 31.1.52) 

3087 
� Oerlemans ✓ 

4683 ,Van Arnhem -

3531 ' Kaper ____,--:-�- -4,, -� -

829 �Van Ommen tl 

l,. 
✓ 3667 .. Porsius 

192 Richters v 1

1271 'f Klinkenberg r r 

1167 vZahn r 

3701 v v.d. Veer -

3082 De Jong
,......,.--

-- Cud.M-1 .2Atf,/n.. 
4034 "Biesma V 

4014 ( Schuring -U+.J-1\A- y SlÀ/h/rz 
I. 

3511 Nuberg -�M- .> �1,/sz. 

2414 'I v.d. Bilt 

2773 ( Old.ersma 
3615 f van Bakkum -

(3328 v de Boorder -

� 3207 ✓Edelenbos -

2656 Bonneveld -

1473 Fr ins-e 1 ,,,.-

�} 2575 • Seppenwolde

745 \!Hottentot V l 
4048 1,:v.d. Moot v' / 

4249 tv.d ..- Pol tl J 

t4040 'v. Dijk 

4235 y de Haan 

�
id:L

1 4917 v Maaren" .,.UJ4_J 
v" = 

✓ v 

LP/RK 



RAPPORT van KB 
voor HD (DRES II) 

Nr. : 4288 ). J"'// � tl .J✓-

Betr.: N.S.F. Hilversum 

Typ.A. 

\ /J,,,Z, /.J #;'J, JJ//.,(;

2 8 F&l �52 

l �ë / .1.r:cytf

a) Uit betrouwbare bron werd ve,rnomen, dat de EVC
(NSF-Hilversum/gehoopt had dit jaar bij, de v�
kiezinge..n �oor d� _perspneelsraad .NSF.. een vertegen
woor�iger in deze raad te krijgen, behorende bij 
de groep z.g. 0 ongeorganiaeerd�en"_. 
Tot de toeTating van een dergelijke groep (voor de

\ /.-,_pnia.del ö. technici) spant �ich voor�l i:q STRE (E}LE.R, 
'J aie re_chts-georienteerd is. van EVC zijde juicht-e 

Y1 '"men zijn actie toe, daar hierdoor een gelegenheid 
· zich voordeed ook de EVC actief te doen optreden.

·, Het voornemen tot aflassen der verkiezing betekende
daarom een teleurstëning voor de EVC. 

4J b) Temeer wil de EVC faarom trachten nieuwe leden te 
r winnen onder de ongeorganiseerden èn onder de zwakk 

r broeders der anders georganiseerden. De EVC zou 
\ deze nieuwelingen slechts g�c0dae�d op kaart 

�-��\I brengen. Het ligt in de bedoeling onder deze 
e(b � ) adspirant-leden lieden te vinden die onopgemerkt 1

1 kunnen blijven en dus niet als EV'C-er in het be-

V 
L drijf zullen opvallen. 

V, XI c) [i;gobia,s de JONG e� TTMMERMANS (instrumentmakerij) 
. . ""\ werden 11 slappelingen!' genoemd. Het is niet zeker

•r 0.,......- of dit geldt t.a.v. hun activiteit als communist
�--,.1 ->.i' of als EVC-er. 

\., 

1 

. 

/{ IJ J.. f}
Î-C g .é � 4 AI lf S" 2 

I 
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RAPPORT VAN KB 

à.AN HB 

No.: 4004-

Betr.: BBUVHfK 

Ty.9. D. 

_/ "> I JI 
_1' _1 

<f?I ✓- b 1.1-

TE .;.l.Lri!�LO 

/,' 
I 

,t, 1'Ç., /-/..:1..i;. 

\ 
-o,-KMila,

5 S:EB 1952 

A(O/vi!. 
r-• , 

o�w .-

ACD//3î)7 ;7 � 
U.R: 

-"'/ 
'-',,,..,-

J I Door een zekere BEvink te Almelo,(broer van de echt-
genote van Nillemsen, Ziekenhuisstraat 13 te .-Umelo) werd in 
de afgelopen week het volgende verklaard: 

Bij de N.V. Nederlandse-Amerikaanse fittingfabriek te 
Deventer, zouden enige tijd geleden door de bazen of chefs 
blanco briefjes aan de arbeiders zijn uitgereikt, met het ver
zoek om hierop hun handtekening te plaatsen.De meeste arbei
ders hadden dit geweigerd, doch tien tot 12 arbeiders hadden 
hierop hun handtekening geplaatst.�nige tijd later was het
zelfde briefje weer �.;.n deze arbei ders overhandigd, doch toen 
was er boven geschreven: "Ondergetekende gaat accoord met zîjn 
ontslag." De E.V.C. had �etracht rlit ontslag te verijdelen, 
doch had niets aan het ontslag lrunnen veranderen.Dat kunnen 
ze volgens Beuvink in geen enkel geval.Hij verklaarde voorts, 
lang in de E.V.C. georganiseerd te zijn geweest, doch nooit 
enig resultaat van deze bond te hebben ·gezien. 

Aan bovenstaande kan dezerzijds worden toegevoegd, 
dat vorengenoemde Beuvink als grondwerker werkzaam is bij de 
Gemeente Almelo. Hij is niet aangesloten bij de E.V.C., doch 
kan op politie:fr gebied als onbetrouwbaar word.en aangemerkt. 
Het moet niet uitgesloten worden geacht, dat hij voor het lid
maatschap van de E.V.C. in het verleden bedankte, omdat hij 
vreesde als werknemer van de Gemeente Almelo moeilijkheden 
met zijn werkgever te krijgen. 

\ 

KB, 1 Februari 1952 
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[ �-9//_ ,.. 3-� 
I.D.DORDR ECHT.

IR'/.//""� 7//,U.Vf-

---
10 MRl 1952 

No. 91/5'2. 
Betreft: Maandoverzicht Februari 

/"' /-, VERTROUWELIJK.
1 952. ;._1,.J d 1 . r 

, 

Aan de 
- - �, ...,��

Heer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst
te I s-GRAVENHAGE.

In de maand Februari 1952 kwamen geen stakingen of sa
botagedaden ter kennis van de politie. Op politiek gebied is 
het rustig. 

Bij de N. V .Kon.Mij. "De Schelde" werden kernverkiezingen 
gehouden. In verband met de candidaatstelling van twee werk
nemers, die 8angesloten zijn bij de E.V.C., werd door de Be
drijfsunie voor de ll'!etaalnijverheid, afd.Dordrecht, in het be
drijf een pamflet vers preid (zie bijlage I). In antwoord hierop 
werd de volgende dag door de E.V.C. een pamflet verspreid, 
waarvan een fotocopie hierbij gevoegd wordt (bijlage II). Bij de 
verkiezingen behaalden de candidaten van de E.V.C. evenwel 
niet het vereiste aantal stemmen voor toetreding tot de fa
briekskern. Op de uitslag van deze verkiezing is van de zijde 
van de E.V.C. niet gereageerd. 

De candidaten, die de E.V.C. naar voren bracht, zijn: 
1. rlendrikus Johannes Cornelis DITMARSCH, geboren 3.12.1907
te Gilze en Rijen, wonende Helenastraat 5 te Dordrecht, en
2. Anthonie HEIJKOOP, geboren 6.1.1926 te Leerdam, wonende
Nieuwe Huizenstraat 46 te Leerdam.

Inzake deze personen zijn informatiekaarten ingezonden. 

DordrecJ�, 6 Maart 1952. 

/, 
r 
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BF,DRIJFJ)UNIE VOOR DE METAALNIJVEREEID AFDELING DORDRECHT 

gevormd door de 

Alg.Nederlandse Meta.al Bedrijfsbond 
Christelijke Metaalbewerkersbond 
Nederlandse Kath.Metaalbewerkersbond 

Secreta,riaat: Singel 115 zw. 

Afdeling Dordrecht 
Afdeling Dordrecht 
Afdeling Bordrecht 

:i: elefoon 3771 
,_ 

Aan het persöneel, werkzaam bij de Kon. 
Mij. "De Schelde" te Dordrecht. 

Waarde Vrienden, 

Er moet voor ons ongetwijfeld wel een bijzondere reden in het 
spel zijn dat wij het noodzakelijk achten ons ter gelegenheid van een periodieke 
kernverkiezing in de onderneming waar U werkzaam bent door middel van een 
pamflet tot U te wenden. En die bijzondere reden is er dan ook. Wat is name
lijk het geval. 

Naast de candidaten door de Bedrijfsunie ingediend bij de Direc
tie van de K.S.M. "De Schelde" op grond van artikel 23 lid 2 der C .A.O. voor 
de Metaalnijverheid zijn door een aantal personeelsleden daarnaast candidaat 
gesteld twee E.V.C. 1 ers, n.l. de werknemers Ditmarsch en Heijkop. 

Deze worden candidaat gesteld op een moment, dat de Regering, 
daarbij gesteund door alle politieke groeperingen in de volksvertegenwoordiging, 
uitgezonderd de C.P.N •• , het lidmaatschap van E.V.C. en C.P.N. onverenigbaar ver
klaart �et het vervullen van een betrekking in Overheidsdienst, zulks op 
grond van het feit, dat deze organisaties staatsgevai;,rlijke activiteiten 
ontwikk�len. 

Op hetzelfde moment dat wij ons als Nederlands volk krachtig 
inzetten om een apparaat op te bouwen dat ons moet beschermen tegen de 
agressieve bedoelingen va.n Sowjet-Rusla.nd, welke, mochten zij ten uitvoer wor
den gelegd, met gejuich door de C.P.N. enE.v.c. zullen worden begroet 
als de bevrijdihng van de onderdrukking waaraan het Nederlandse Volk bloot 
staat. 

Het zou toch al te dwaas zijn om nu E.V.C. 1 ers de gelegenheid te 
geven af te breken wat in de naoorlogse jaren moeizaam is opgebouwd in een 
orgaan als de kern, aan de totstBJ1dkoming waarvan in de C • .A..O. de E. V .c. 
part noch deel had, neen sterker zicdl waar mogelijk steeds heeft verzet, 
evenwel zonder su�es, dank iij het feit, dat de Nederlandse werknemers 
in de Metaalindustrie niet bereid gevonden werden deze door de E.V.C. ont
wikkelde avonturierspolitiek te volgen. 

Het is met na.druk dat wij er U voor willen waarschuwen 
niet Uw stem uit te brengen op de E.V.C. candidaten. Het enigste 
waartoe zij in staat zijn is een grote mond op te zetten, wat al sedert 
jaren niet de minste indruk meer maakt, terwijl verantwoordelijkheid 
dragen hun vermogen verre te boven gaat. 

Wij dringen er dan ook met grote klem op aa.n Uw stem uit 
te brengen op de door'de Bedrijfsunie gestelde vijf lm!ldidaten, wier 
namen wij voor de goede orde hieronder, wellicht ten overvloede, nog eens 
vermelden; waarvan enkelen reeds getoond hebben de hun opgedragen taak 
naar behoren te hebben vervuld en te kunnen vervullen. 

( 

1. M.F.de B:ruijn 4. D.v.Noort
2. J.R.Vos van Avezathe 5. C.Dresens
3. A. J.v.d.Meijden

Á�llieén het echte is het kenme�k van het ware,
dt-fa.rom Uw stem uitbrengen op de cahdidaten
van de Bedrijfsunie. 

namens de 
Kameraadsch.groetend, 
Bedrijfsunie afdeling Dordrecht, 

C.de Hay secretaris.
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E. v.c. lletaal. e.t� J)erdre&ht
Seor Ro�ge Niauwstraat )2

.àan het :pere')neel, werltarnem bij de KOE.. }lij. "De Sohçld-1· 1 

WeEU"de Mnkkers 

Ginteren zijn jullie. Oll een .il n.c:.flet on the· .lc.. 
welke ultg,0geven ia door de bt:drijfsunie voi.:r dt: n.1;;tr.�,.1-
niJvcrh0ià. tt:: :icrdr0c:C.t. 
Deze bcidr-.!.jfsun.ie �tlondti hot noodzr..Kelijk t0 c.chtt.:n aan d� 
h?Ld Y(\!'. :.3.•J kernverkiezjng . .;Awelku een dt:zcr d�.geD bij dt: 
Mi:i " Le Scb.dlde gehc,u.d.en wo:cdt te nneten ren.g�r ;.n 01> een 
mnnlêr·1i� ver teneden ieJer �eil js, 
De E.v,,.�.cr-:; Dit?:.HlJ"&Ch en Hdl:kcc.t> -�id door ç'3I grot:.l,l 
arbt,J ,f.:•rs OP"'1.0.idr-�11t g..is"teld �Jjn Tèr'l•�T'. C'l> een m'Uli.er r..r.nge
vf.1.1 cn w.ü� ons terug -plaatst in de peri.ode van tijdens de 
b ez e�-: :.r..g. 
ver:a�.!l�.m�rjn5" la�tcr en l:e-le1.1gJJif.. �e:!lljnt de hoogste 
wij ei':l�;'.d t8 z J.Jn van gP-noemd.e 1.,,:-;t .".rt :;Je om �;ndere candidaten 
dan Jj_f' 7f.lH de U!üeb 1 ,nden, u ef::n kwao<l. d�lic:C.t te stellen 
bij het .:-i-:::i.·soH0t:�. 
Dat zt; � i.Jh h;..e::-.-t J.j r. eroe.l)t oy cnjuiste en leugee.chtige 
beweri'1gen '!3Jl '"-.T'rleren is een tewijs da.t er geen controleer
bare ).;,.-..üw1:-i.1 en t.C[.2Il. de .r,, V.C" candidaten zijn. 
Het; a:-t;-:,::::.cvt dat de hegeering in de !'ersoon van Drees" het 
lidI.O.;�a�,:1•:11e,1> van de E. 11.c. onverenigè-&ar acht voor een 
be"trf1.k_1t.i.ng, jn overheidsdieIJst, en dus door de bedrijfsunie 
onu.erl:3t'3�t 7lCJrci.t, is efü1 bewijs voor de ondemocratise 
ingestt,lit.eld van deze heren • 

. zominals de Regering ooK :Laar een enkel bewijs van c.nbetrou..,. 
baart.uid Kan leveren, zo:nin zal 1'.et de heren van de bedrijfs
unie 6ellll{.Kcm, wij nodJ.gen h'U:::l. thans daartoe uit� 
Dat d0 bt::drijfsunie zich û.\> hbt sta.ndi.,unt stelt .. van het eteeda 
verd0r de bewaye:;.ing, welke verderP. v-ürar:r.ing van het Ned 
volk n:.ut zlch 1Lede hrengt, is ecl::i bcw:i . .-:;i-:: te.er.eer d.e belangen 
van de i:�:l-:rntrie°aat'onnen te beha.:-\i�eu, welke d:ror d_::, oorlogs
_prod.;;.cti,: htlll Idvds grotè winGtt:n zien G"';::'..jgen. 
Sl\:i,.t:tc uit ar.gst voor de: st.-,r... va.n icl �.V.C�ers doet dE- heren 
in de �eèst lasterlijKe en leugenachtige lli.tvallGn uitbarsten 

Vri8nd.t:n.; Bezint eer g,ij be6int, met het in.._u11en vw::.. Uw
sf0--�.�-.:";; et. 
Laat V niet door dè leugens Kisleiden, en kiest de oa.ndidaten 
va.n de E.V.C. "De �etaa.l'' 

Het Bestuur 
"Dl3 ketaal·' 



BO�A 

Aan: B V /o'.1!'1g. ätm Kl3 IV) 
Van: DRES II 

Betr.: CO 135-095 
Bijl.: CO 104962 

(zie blzo 27, 21, 18, 12 en 10). 

N.a.v. Uw nota No. 4598 d.d. 27-3-52 de volgende 
opmerkingen. 
TIMMER!I ARS 

BERKEN, in de 

DIJK, van

RAAVEN 

OBER 
JONG, Tobias de 
IlUIZINGA, Foppe 
AKKERMAN 

kan dit zijh de in de bijlage 
(blz. 27) genoemde? Deze is vol
gens Bikkers sympathiserend met 
het communisme. 
kan dit zijn de in de bijlage 
(blz. 21) genoemde? Deze is· in 
onderzoek. 
kan dit zijn Rijk van Dijk 
(blz. 18) of de bekende foto
graaf W.A. van Dijk, over wie 
U stukken hebt. 
kan dit zijn de in de bijlage 
(blz. 12) genoemde? Deze komt 
voor bij ACD als lid E.v.c ••

onbekend 
bekend 
beleend 

onbe�end 
DELCOURT kan dit zijn de in de bijlage 

(blz. 10) genoemde? Deze is vol
gens Bikkers communist. 

Ik heb op Uw verzoek nóg niet bij het bedrijf over 
deze zaak gesproken. 

Is �ver betrokkenen nog nader informatie verkregen 
of te verkrijgen t.a.v. personalia en werkzaamheid? 

DRES II, 21 Mei 1952. 



• 

• 

NOTA 

Aan: BV 
Van: DMS I 

-

Betreft: Uittreksel verslag bespreking d.d. 1 Mei 1952 bij 
de K.M.S. te Vlissingen. 

Met de �ef Personeel werden de ledenlijsten EVC/ 
Metaal 1952 Vlissingen en omgeving doorgenomen. Op een per
soneel van ± 4000 man bleken 29 arbeiders aangesloten te 
zijn bij de EVC/Metaal. 

DMS I, 6-5-1952. 

�-



• 

NOTA 

Aan: BV 
Van: DMS I 

Betreft: Uittreksel 

Betreffende de ontslagen bij de K.M.S. en de verplichte 
verlofregeling wordt niets meer in het bedrijf vernomen. Van 
enige pamfletten-activiteit wordt niets meer gemerkt. (Waarheid 
Utrecht d.d.12-2-52.) 

DMS I, 6-5-1952. 
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� 0 :t1 A 

:1. a n B.v. 

Betreft 

. . . . 

Ui 1,treksel bes.:,1rekin6sverslag d.d. 
23.4.52 bij lllton-.1:'ije.iJ.oord • 

2.Chef-BeveiliGing geat0endeerd op de 4.f.O.
contributie-L1,ting in �1e·t bedrijf door 0olle
en .ij zeLl.oroek.

1. Van Jhef-J; ers one el •,erd vernomen, aat er e .,.i.;e 
�eroering onder ne� personeel is over de a.s. 
uitkering wL.'1st-aa.1d0el. Vä;1 ,VC.zijde sc�îijnt 
�e .1 .rner op een rel te willen aa.1sturen. Op 
verzoe� van e�i6e �ernleden zal over de 6rootte 
V=1 net; winst-aandeel en de darum van uitlcering 
niets Horde 1 0epubliceerd. "-en hoopt hierdoor 
de 4VC. de ka-1s te O.tYcne;.nen tiJ die; naatre6elen 
te treffen voor agit;at ie. 
het Hiustaaudeel zal 2. _,ei a. "• 6eliJk .net net 
loon .,orden uitbe Gaald. ttet aandeel bedraast 
1.34 uur. rliervan zal 121 uu ... · worden uitbetaald, 
de resterende 14 uur zullen 6ereserveerd worden. 
�eze rebelin6 is getrofîen in overle� met de 
unie-bonden en in opdracht van de riJskbemiddelà. 
.Je gereserveerde 14 uur zullen ';!Orden èiä.ci6ewend 
tot de vor.ning va.r1 een fonds ter verbe1.,ering 
van de peusioenrechten der oudere arbeiders. 
rtet fonds zal worde J beheerd door de direct;ie 
,I.F. en de kern • 

..JMS/I, 29 li_pril 1952 
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Y:):1-Gr::n111G No. 38. 
1 A l,;\. . ..:, l,/ !1

UITTREK SE� 
Uit· /JW .?y..:; 

1 Vc,or1 r;:J / l_� 

.a.v.· li.§P DOSSIER 1 No.3 
GEEEiliî:. 

•• 

• 

Uat.r q 
1
1 r, 

, .ar 

MAAN l) 0 V E R-S 1-(}-H�. ÀCD/ /J, '1'Ji. 
Ik heb de eer U te berichten,dat over Maart 

1952 op politiek gebied uit deze gemeente het volgende valt te 
melden: 

, 
Op 28-2-1952 werd door de cafehouder M.H.Bandel,wonende 

WoriJ. Rbedenseweg 2 te Rheden, ingevolge de hier besta.an.de voor
schriften met betrekking tot openb�re Vermakelijkheden,verwufi
.i:r.,.; devraa;::d tot het op 12-3-1952 in zijn café vertonen Val

de smalfilm "In Vredestijd". 
O:p 4-3-1952 werd tot het houden van deze filmvoorstel

ling ver�unning verleend.�adat de zaalhouder echter gebleken 
· . .:as, dat de filmvoorstelling politiek getint was,deelde hij ar>n
aa�vragers mede,dat de voorstelling bij hem geen doorganc �(or. 
vinclen. 

/ Enige dagen daarna vervoegde z�ch aan het Bureau va,1; 
f?olitie te Velp(G),de bij Uw.Dienst bekende Dreokschinidt,Jo
ha:11a :h.t:1a:.'ino.,.:;eb0:.·en 19-1 'l-190� te .Amsterdam,wonende te 
Arnhem,die kwam informeren waarom de door de "Vereniging Hed.
u.s.s.R." te Rheden te beleggen filmavond geen doorgang kon
vLtè.en • .Lle eveneens bij Uw. l)ienst bekende Gerbrande,Herman, 3e-
1Jore11 1 ... -4-1907 te .Arnhem, wonende te Rheà.eri,had bij Bandel,· 
voornoe :d,de zaal aangevraagd. • 

( ( 
In "De Waarheid" van 21-3-1952,komt,onder het opschri::t 

1/ 11 Po.;in.;; tot loonsverlaging'', een bericht voor' betreffende II làm. , 
�. crlc..;inG n ½ij de Edy-e�illeerfabriek 11 De IJsel 11 te Dieren, 
��1r:.eer.te E1eden. 

Gebleken is,dat à.e directie aan het buiten Dieren woon-
t...;:_�:;i6e }ersoneel s·�eeds de gehele reiskosten vergoedde .Ir. 
:iite bete!;:ende. dit een verkapte loonsverho5ing.Ui t econo;:;tlsc1.t
over,.-,e�inger. ir;J het voor dit bedrijf echter noodzakelijk ge-
1üe:...en te bez,.unigen.In de toekomst zal .daarom nog $chts de

. 4 

:.elft va� 1e reiskosten door de fàbriek worden betaald.In over-
2.�...; met de fabriekskern zal deze verlaging van reisvergoeding

' , , 
tra..9sgewijze worden doorgevoerd.De fabriekskern heeft voor een 

e11 ander eer. open o'?g en van die zijde is geen enkele actie on
de1·nomèn om de maatregel ongedaan te maken. Van loonsverlaging 

,, is.dan ook geen sprake.Wel lcan een en ander worden gezien als 
een verlaging van de inkomsten der arbeiders die buiten Di

°

eren 

woonachtig zijn. 

t 

Enige reactie van de zijde der werknemers is niet waar-

waargenomen. 
De getl;offen maaiiregel is door middel van aan::;lal:

king tn de fabriek bekend gemaakt en met aan zekerheid 0�en
zende waarschijnlijkheid is één der aangebrachte biljetten 
in handen van een "areor11 gekomen,die voor bericht,;eving aai: 
d_e redactie van "De W.aarheid" zorgde. 

aan: B.V.D.De� Haag. 
?.G. Arnhem. 

18 April 1952. 
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Betreft: E.v.a.-agitatie in het bedrijf 11Industria 11 

ACD//..t.dit'z6'1 

30 APR. (�
,.

,. 

> 

- te 20 uur,

..,/' 
I 
1 

X'' 

Sedert enkele weken heerst er onrust onder de 
arbeiders, werkzaam bij de a.V.A. "Industria", gevestigd 
Rozenlaan 115 te Rotterdam. 

Die onrust, hoofdzakelijk ontstaan door de in
voering van het zgn "systeem Ydo 11

, werd vooral van E.v.a

zijde aangewakkerd door in woord en geschrift tegen de 
invoering van dit systeem te ageren. 

Medio April 1952 werd aan circa 100 leden van 
het personeel ontslag aangezegd onder het motief "slapte 
in het bedrijf". 

De E.v.a. heeft hierop gereageerd met het uit
geven van een manifest (waarvan een exemplaar in af
schrift is aangehecht), waarin de werknemers werden uit
genodigd voor een openbare vergadering op Vrijdag, 25 
April 1952;:in het zaaltje "Diligentia", aoolsestraat 64 
te RGtterdam. 

Deze vergadering werd een volkomen mislukking, 
daar slechts 11 personen aanwezig waren. 

De bekende Hessels, Johannes Marinus, geboren 
30-12-1919 te Rotterdam,voerde hier het woord en drong
er met klem op aan niet accioord te gaan met het voorge
stelde ontslag.

Spr. betoogde, dat getracht moet worden het 
ontslag te rekken tot 1 Juni a.s., daar op die datum de 
"Werkloosheidswet" in werkïng zal treden en de arbeiders 
dan dus niet meer aan de D.U.W. uitgeleverd kunnen wor
den. 

Nadat de nodige critiek op het "kapitalisti
sche stelsel" en de directie van 11Industria 11 was uitge
bracht, werd besloten lijsten te laten circuleren onder 
het personeel, waarop men door het plaatsen van handte
keningen tegen het voorgestelde ontslag kan protesteren. 
Na verzameling van voldoende handtekeningen kan met suc
ces een onderhoud bij de directeur van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau worden aangevraagd, aldus Hessels, J.M., 
en bestaat er een redelijke kans, dat de ontslagvergun-

,,. ning niet verleend zal worden. 
Aan de vergadering in "Diligentia" is een be

sloten vergadering van enkele vertrouwensmannen van 
11Industria" voorafgegaan, welke werd gehouden op Donder 
dag, 24 April j.l. ten huize van de bekende van Gaans, 
Adrianus, geboren 23-7-1893 te Bergen op Zoom. 

Hessels, J.M. zette hier de doelstellingen v 
de actie uiteen en betoogde, dat de E.v.a. uit de ontsl 
gen prachtige politieke munt kan slaan. 

Spr. zette uiteen, dat tot nu toe geen enkele 
vakorganisatie tegen het vo�rgenomen ontslag heeft ge
ageerd en dat, vooral met het oog op de a.s. verkiezin
gen, de E.v.a. deze geleg'enheid moest uitbuiten. 

Dezerzijds wordt opgemerkt, dat bij de a.W.A. 
11 Industria" ongev_eer 500 man, ·hoofdzakeli,jk ongeschoold 
personeel wer�zaam is. Einde. 
Aan B.V.D. 
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1 DE METAAL.EVC 
� Heemraadssingel 185 

Rotterdam. Tel. 51705. 
notterdam, 24 April 1952.-

AAN DE ARBEIDERS VAN DE INDUSTRIA. 

• 

Waarde Vrienden, 
Aa�n ongeveer 100 arbeiders van de Irfustria is ontslag aangezegd 

en worden zodoende direct aan Sociale Zaken overgeleverd. 
Dit massa-ontslag is mede een gevolg van de oorlogspolitiek van 

de regering-Drees, welke inplaats van de arbeiders belangen op de 
voorgrond te stellen, kanonnen en straaljagers aankoopt. 
ONDANKS ALLERLEI MOOIE BELOFTEN, WELKE AAN HET VOLK ZIJN GEDAAN, 
WORDEN DE ARBEIDERS STEEDS ARMER EN IS HET WERKLOZENCIJFER OP HET 
MOMENT ONGEVEER TOT 155.000 GESTEGEN!!! 

De winsten van de ondernemers daarentegen stijgen met de dag, 
ook bij de Industria t 

In het bedrijf waar U werkt b.v. zijn de laatste jaren grote 
sommen geld weggewerkt door aankoop van nieuwe machines, het bouwen 
van nieuwe kantoorruimte en restauratie van het bedrijf. 

Dit alles is gedaan van de winsten, welke op de werkers gemaakt 
zijn. 

Nu de ondernemer ziet, dat deze winsten in gevaar dreigen te ko
men, wil deze de arbeider kwijt en tracht ze als uitgeperste citroe
nen op straat te gooien. 
ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDEN, KAN EN MAG U DAAR SEBU GENOEGEN MEE 
NEMEN I HET IS UV/ TAAK MET ALLES WAT IN!:[ ÎS-;---îËGENDIT ONTSLAG
STRIJD TE VOEREN! 

De mogelijkheden hiervoor zijn aanwezig, als U het verstaat de 
e e n h e i d  van actie te vormen. 

Ook zij, welke er nu nog niet bij zijn, zullen zich moeten ver
zetten. Houdt er rekening mee, dat wanneer dit ontslag zonder verzet 
van de arbeiders doorgaat, het bekende" giek van de dam" is • 

Tegen dit ontslag strijden is een taak van alle arbeiders ! 
Zij, welke georganiseerd zijn, zullen van hun bestuur moeten eisen, 
dat deze zich tegen het ontslag verklaren, niet alleen met��, 
�ook� de daad 1

De Metaal EVC is bereid met ieier samen te gaan en zal met inzet
van alles de Industria arbeiders in de strijd steunen. Om dit te be
spreken, nodigen wij U uit, voor het bezoek van de personeelsvergade 
ring, welke plaats vindt op: 

Il Il Il rt Il Il Il Il Il Il Il Il Il II Il Il II Il Il Il Il Il Il II Il Il Il 11 11 Il II Il Il II Il Il Il Il Il Il 11 11 

" VRIJDAG 25 APRIL • (HEDENAVOND) IN " 
" HET GEBOUW DILLEGENTIA AAN DE COOLSE- 11 

" STRAAT 64 (dwarsstraat Kruiskade) • " 
" AANVANG 8 UUR. " 

Il Il 11 Il Il f! n 11 Il 11 Il Il Il 11 Il 11 11 Il Il Il Il Il Il Il Il Il 11 11 Il Il Il II Il tl Il II Il Il 11 

Makkers bezoekt deze vergadering het is� Uw aller belang. 
Ook in ons land ie duidelijk bewezen, dat door strijd resultaat 

ie te bereiken. Dit kan U o.a. uitvoerig lezen in de plan-brochure 
der EVC, waar in wij de. Nederlandse arbeiders de weg aanwijzen naar 
een Welvarend Nederland zonder werkloosheid. 
Deze weg is de weg van strijd op basis van EENHEID 
de Industria arbeiders moeten deze weg gaan. 
ZORGT, DAT OOK� OP DE VERGADERING AANWEZIG BENTJ ! 
DOOR EENSGEZIND VERZET BENT U IN STAAT DIT ONTSLAG 

der arbeiders.00 

TERUG TE WIJZEN, 
�N WACHTGELD-REGELINGAF-TEDWINGEN--rfl Het Bestuur. -
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• 

l;OT!, 
Voor :S V 

Betreft: Uittreksel besprekinPsverslag bij .IerJrspoor 11 'd&.m ud. 
13 lei 1952, 

2. n.7.I. noemde de situutie in het bedrijf uiterst rustig.
De h1atste maanden hebben hem r,een mededelingen bereikt van
enire politieke activiteit. Het is B.iT.I. oor opeevallen, dat
vanaf het begin van het jaar in het geheel �een :pamfletten bij
de toeean,o:en van het bedrijf zijn uitgegeven.

r:.ewezen werd op de innirw vuri de JVC-contributie in het 
bedrijf.C1CD 133n21). B.V.I. zal er zijn aandacht aél.n ,,:even, 
maar verwacht niet veel resultaat, daar dit soort din�en meestal 
in de kleed- en schaftlolralen worden afi;rehanc1eld. In be-.,aalde 
afdelinpen van het bedrijf, o.a. de ketel!'lakerij zal het toezicht 
l'roraen verscl,ernt. ':l:'ot nu toe zaten de bazen van deze aflelinger, 
on het hoofdkantoor. men 17,evol<>e van de nieuwe reP-eling komen 
zij nu in de betro�ken afdelingen te zitten. �en en under houdt 
verbnnd .r,et de minder i:;,:unstipe wer}eprestaties in deze afdelini:,en • 
Pet ei�encardipe is, dat men in deze afdelinP,en ook de meeste 
�vc•ers aontreft. 

Ol.J I, 20 1 ei 1952. 

�· 



RnPP01tT van D.

Betreft: Vergadering belegd door het E.V.C. bedrijfsbestuur
Vülton .l!'ijenoord d.d. . i;Jr-/·./ � �U" -' i _ J.JM

2 ____ ...._ ___ JB.,J/ _. --
J. .l,U 14"' . l t:!J./H 

t:P/./.f.�-✓-1..J �··t9 MEJ 1952-. dd./�/ � -
-·-·-

p . tJ/./;.·::. �� . , CD! ltj:1 t · � J� 3

AR. 

�✓ ._;- .. 1/':., d, 
Bijgaand rapport ontvangen vanB.V.I. �li=oord.

DMS , 1 ö Mei 19 52 •
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/ In ae nv� van 1-1d ·, 2 i 1962 , ol"dt. 
do • d u.v.c. :In het eobtm'i1 VQ.fl de· anrh-e1d o.nn <Je tie raü.d-
cinzol t.e ftot.to:i-Jnm m1 ve�ad.erine bol�O. r he� �.v.c. 

\ .F , J bedr1jfaoo»t.u r uit, hot. b�1J:t" n "l .on- • eno l'd.tD.1t.
f O -\1) r;o,-öt. oede.godcaltl ·n ·.n n:lot. .v •• ' r ,. ""' � S.,ser-_

• rker. · n- .. R. V., .. ) or no1\1t door &t1.iäten iuo dracht tm.o
f, t:t ':) � tQ u( ö '. ..,,.,, u be. enoa -telt.e J.R. eeboro11 t crt.t.Ql'd8!.1ï• 7 ei 
�., !. '4;. "'vru1 bara p 11ehOler , eont.T o. 2187, wooortle te t.t.er-

.,. �' <! .... amuel t:.ullerplotn flo.l?) t.ot btJuon vmi ctezo \1err-ta-
r�Y d.er1� ult.gezs c1f8d uijten vort ld de�e t,ot voJ.eende; 

0 In o,!drach't van de oeci"et.àr1c van liet. beóriJ� best.ui 
cei 11od Pit'¼ët , nodig 1k je o.it a:i var..avom de bo(lriJf.ebett 
. t re v; �oderSns bSJ -t.e anen. iJ .... ijn het· r n1<'t e eens

..--..aru2ltlicm clat do d1reot1e van ilton - 1''ijeno rd inpJ.a t.s 
v; a .lv4 altlchta 120 uur !nat ve1\';le� uit tn UI. 

) 

�nllen tanavond vax-gac.teren v,nt. e nullsn doen.

r Uet 11,at nQ!:lelijk 1n d la oe11il8 ara ;-----------... -----------.. 
· 1.e. In élQ ochtend vnn -at.efd 3 ei 19'�, tie in,zun.1en vm-1 het 

het1r1jf 'letten uit te e ven ot: c .r.00.1., UJet�en 1n het be- , 
dr1jf' te "erspr l:len , aarln <l nroo ,s1· 

n cro roe, etl om dit niet t.e , cmen. ________ .. ______ .., 
2.e. een d (mrt.r&t-1 V3.ll een uur to hauáen v� r het hootdl:a" 

to r • soaot dG dirsctia kan c 1on I ut Dij hot t. de a1i:t.be• 
taling nie\ ocna zijnf _ ___. _____ ◄-�---�-�---���-�-�-�-���---

:e.. a.e. te tracht.en , lcd n VQD d 1.. ."- 1 1 t.c virnicm , <11 at t t.1et
do cocdkeut-1.nz v-'"'1 hun t>enture-n,voor at bctl"eft de uit.bot.El• 
1:1.t vim èl td..ru!td lil'JZ.! n'Ul de crbeiéio I niet ens z1jn,t.e 
..,""',,__,"":en onder col a bon.1.gcmoten te rke.n et liJaton. 
ij J.ullen door oid el viu1 è!oze liJ t.on bun bestui-en r;mctcm 

él i.n,rten o n llf)ocd ver · eril te b .lczcen en &n milldels dia 
besturen en a be1r1Jfat,ern eisen dat ll direct.te vo.n 11t.on

-- Fijonocro alG 1,-0u du 1·ect.onmóe 14( 17 ) U\111 , u1t bMaal.ó►

l'n verhw\(\ t d '!.ul:tahtingon u en nn en 1n uve:r 
l ·" et. de d rect.:io de rwd�e voorzon;oant.r lon, wttt.
tnett. (Ie bév oilig cenoo:eu.

,m1,i controlliuru on beVti il�1�s be&obt.e.n Ofilen n ox• 
tra dicnot.Vitn1• punten in het bcdrljf zo3ls o�alu1t



:i mach!mlf'Qbriek,�a,ilse.1'"1 tf asdam, e1tietJ'"1üobe e�it.1iv�en 
der-,,:el jke otöen ext.i.-e bewaokt,ter 1.11 veJ(ier de e at. 1n 
liet edri,J'f and r d() arbe� re ,rdt 
1\1, .. t:Sg ... -.... _. -- ... 

In ûa ocbterd vnn die dQE! t a_ � , � ei 195.::.:�oven 4e 
'be,aana. Me."lk op •t. ,nae'" B.ir.. CoU& , eeboi-en t.c � in• 
een • :w-1- • aa, aéh epebeooblet.a_., onende t.e ehieû.Qm 
Du CQS�SBtrPot No.�.b. atdl c boot4 oort n •. r. i� 

bo�r,n te ot..1.,erêla 14-4-'20, van tot• p at'GchrjJvcr,wonen 
de tè not'torûQm , Dorp eg Nc,.146.a. a n d inzm . rn ch.iM
f' riek "dflétt.en uit..'Sen Vffl deze pa f"let.ten ·· 1. hier'by. 
e ti:I. ae.t I. -- - • .. • .. .. .. .. .. ... .. ... ... - ..... ... .. • • 
De eU'de li�en �even 5.n e cchtcn4 van .ens at: ? •1 

19521 Il.at h:iorb� cev êle en t. rooél II c 1ic.t.e �lal 
ui.t. - - .. • ... - - ... ... ... .. - - - ... • .. .. .. • • .... ... ... ... • .. • 

' t.e • 10.�o u •· 

1 
n de o. hte.tid van insë G tel 19521/loopt in ae 

c:hinefnbrlak1 st.&r.néie op het l cdrS,.1t to Sch1cdcm, n t1a:al 

, · ��,.:;:.:� :�::;:.,..:1 v:l "::.a:'�C::i:" r, oek 4, �

t I Op Vr1jc1utt S l oi 1952 W<tt"dt. • 1· oen pamflet ui e e� 

1 a rln 01mi.eu wor t. om: it$t t �en ê!e nibe t.uren Ga 
\r ir'eètla - an de ijkcbeGlitldeJ..uero. en ax•l'IU V0ll aeze 

. pamtlot e.n ee::ierl·t. et. r<>nd lll aat lliar�iJ• ��--------

•



•.... 

Rotterdam; 2 Mei 1952 

!!,_IS'.(' UITBEll:.U.IJiG VAN D2J VOLLB.D!GB WINSTUI'fKBlUNG l_t_l __ ....
Dozer dagen is door de Wil ton-directie bekend gemaakt, dat over het jaar 19;1 eonJ

il 
v;ine� van 1C�8 millioen gulden is gemaakt• Het dividend dat zal worden uitgekeerd 
aah.ào aandeelhouders bedraagt 9 %. D� arbeiders echter wil men afschepen met 12, 
uur; dot betekent in feite eenzelfde uitkering als verleden jaar, toen a % dividend 
aan do aandoolhouders \"Jerd_ uitgekeerd, Verdor wil men dan neg 14 uu:r vermeerdert 
mot 25.% tarioî gelijk oan 1'71/2 uurlonen ep con nog nader door tet ke�nbestuur vast
tcstellen wijze Qestcm�.on voor verbetering van de pensioenuitkering. Wij stellen 
voorep; dat i,ok wij zijn voor verbetering der penstocnuitkcring,·v.ïj staan echter 
•p het. stondpunt; dat als van de winstuitkeringen geld moet werden gostert • eon
vo.rbetoring Yan de ponsioenuitkoripg to voraijgen, laat mor. dan geld nemen •�n àc
9 % dividend der aandeelhouders. DIE K'JNNEï:i EEir BllJrE.."R MISSEN DAN DB WII.lt'ON-ARBl!ID?:RS

De enol'!?lc winsten welke worden uitbetaald aan de aandeelhouders zijn vcrkrogon 
door no.t wo.rk do� W:ilton arbeiders,. �et .is duidelijk; dat. de arbo;i.dor� het rcchthob
bon op HUW Jllil&.von deze c�örmc winst; temeer nu wij zien; dat de wi.n:stcn rcgcl
ir.:.tie grot-er-warden. In 1949-1950 6.ooc,.ooo gulden, in 1950-51 9.000.000 gulden 
en th�ns 10-. 800 .000 gulden, 

à:)zion wc thans de rcejê!lc ïnkemstcn der arbeiders; dan blijkt uit do cijfers van 
,aJtt Durc::iu voor St atistick, dàt de kost on van het lcv.cnsondcl;'hQu(;l sinds Januar:t '4 8 

gostcc;c� zijn �et 28 1� In dezelfde periode werd het algemeen loonpijl slechts met 
l5 S verhoogd l In de zojuist vcr$chonon planbrochurc dor E.V.C. kan U dit uit-. 
vocriGèr lezen. Wij brengen de-ze cijfers om aan te tenen; dat de arbeiders het v,1-
s-t o rocht :,ebben. op loonsverhoging. Bon actie voor volledige winstuitkering, dus 
1:7:'2 uurlonen; is zeer zeker gcrocht,;aardigd Vrijdng j•ngstlcdcn zijn nu 12ó uur
:�non uitbetaald. Wij zijn van mening; dat in do meeste gezinnen dit geld al is uit
c;o1;cvcn voor !let ontvangen was. In ieder gezin is het t!'lans zo; dat de te woinig 
aitbctn�ldc 171/2 uurlonen niet gemist ku�ncn worden. 

r;AT ZD,:;Glilii NU DB GBZAMEWLIJKE 'UNHlBES.TUPJilN VAN D.EIZE ZAAlS: ? In con bckcndmak!Dg yen 
28 �pril 1952 schrijven zij •ndcr meer: 11 Het vorige jaar word aan de diro�tic ver
zocht de 36 uurlonen om te zetten in 96 uur verdiensten, :Ict gevolg hiervan \':ae; 
dat net vorig jaar de b ckcndc 12C uurlonen uit de bus h.-wamen". 

TJONGE! TJONGE; ZOUDEN DE UIIJ'IflBJJSTlTREN NU D.BNK.BN, DAT 111.i'"N L:301:hl ZiO'N SLECIIl' GEHEU-
Gl]; nEIBBiEJN ? lB ·120 mmr.omJN \'./flRDl:l.1-V l?.lB '!JITBEI'AALD, NAD.AT )E WlLTONARBBil>S..�S 
IDNf...G3Z:ND 24 WR GilST AAKT IIA.Dml.N l ! ! 
.. ,aarom oer.tor daze halve waarheid, die och ter erger con· hele leugen genoemd k�n 

�ordon? 
•.>c aap komt uit do r.iom,, als a•an het eind van de bekend making, in vorband met 

do ·.'linst ui tkoring, door do Unïebesturcn goschrcvon wordt: '.' Elke poging, om meel" 
dan 120 uurlonen uitbetaald te .krijgen· is godoc

ll\
d te misluk..l{en. F.ior bopaald niet 

ç)e diroctic, doch hot collo van Rijksbcmiddolanrs de g1..rcns. Laat U op dit punt 
niot in do i'1ar 'brengen. Hier is de i:;rcns van het toegestane bereikt en actie vtcl
ko vorm Ook, he.:ift dan ook alleen maar narigheid en moeite tot rosultaa" 
Tot zover hot Unie bestuur, 

)o heren voelen nattii;huid, doch dat liedje hebben wc do Unie bestuurders oek ver
don jaar horen zinGon. 

D::l zlt UUR nc1.rzsT STAKING HEEFT E.:!Ti:;J."1 EJ:f/3ZBN. :OAT NIET IIBT COLLllGE VAN RIJKSBij-
:�I)DELALl.RS, lTOCH DE DIRECTIE, NOCH DE UîHEBEJSTUREN E.ET LAATSTE rJOORD Hlili3i3EN, 
ALS DD AHBDIDERS IN J:13i'r3GBZTIIDFJ STAKlliGS S'.L'RIJD HUN EISEE \'ral'illJ AF TS DWiifüEN • 

A!'cbiders van \'Iilton, 
Bcspreokt met de door U gekozen kernleaen dat zij con spoed 

kern vorcodorinG eis en en daar het stand punt innemen van contante uitbetaling 
direct der �ntbrckcnde 17 1/2 uur lonen, 

vormt dclo6atic 's en maakt hot standpunt der arbeiders bekend bij de directie, 

i:ccmt ccen 1:,enocon mc't het feit� dat men U 17 1/2 uurlonnen te kort wil doen ! ! ! 
3 � 1: :> :1 A C � T M A A K T l'-i A C H T E î1 D A A R T El G E N Z I J N 

G E J K D I R E C T I E G E E N R I J K S B a Ll I D D fil L A A R � 0 F 

T U U R D 



E ·1c:: T D'E 171/ UU-R
'"De Metaal" E'"v ... c., 

/'I Heemraa-dsingel 185V I . 
RCYrTERDAM- 6 Mei 1'9'52 

IN HET LOOI� ZAKJE! 
AAN DE ·wrLTCN ARBEIDERS. 
____ .... ______ _

Waa1'de Vrienden, Vrijdag j.1. heeft U 120 uurlo�en winst uitkering ontvangen.
Dit be:t;ekend, dat men U heeft uitbetaald, na�r de inaatsta:! 

van 8% dJ..Yidend uitkering aan de aandeelhouders. 

� krijgen ech.ter geen _..§._dooh 22f diyidend e_n. kr:i.:igeh DEZE 
WEL te}l ,;_glle uitbetaald, 

Wie zijn die U t>ogen af te schepen met 120 uur contante uit
betali�g, welke z�jn de argumenten die zij gebruiken en op wat voor manier 1� 
dit k:3az·gemaakt? 

IN EET GR00r$TE GEHEIM HEBBEN DE UNIE-BESTUURDERS 1 _ _  WILTON 

EN HET COLLEGE VAN RIJKSBEMIDDELAARS GEKONKELD. 

• Als resultaat van dit onder-onsje kwam uit de bus àet van de 
137 :z uur-lonen winst uitkering" waar de arbetders krachtens de hc-gere winGt 
thar,s recht op hebben, J2G uurlonen contant worden uitbetaald en 171/2 uurlenen

in een nog nader te bepalen pensioenfonds ••• ? gemoffeld worden� 
: De Uniebestuurders hebben zonder enig overleg me·I; hun leden 

het schandalige besluit genomen de arbeiders de cont�nte uitbeta�_ing van 17i/2 
uurlcnen te ont,houden. Het enigste wat de Unieleden kregen, NA � _g� reeds 
$����- }?�sluit, was een soort dwangbevel waarin o"m. brut.aalweg werd medege ... 
deelrs:c 

1. De winst uitkeringa regeling is ��genomen in de statuten der N.V.
en mag aan de arbeidex<s contant niet meer zijn als 120 ulll"lonen"

. . 

2� Be winstdelings regeling is goed ge"keurd door het Col}.ege van Rijks- . 
bemiddelaars en het maximale wat aan contanten uitbetauld mag -worden 
is bereikt. Deze regeling kan als een goe�e gezien w�rden� 

3 o Met nad� brengt dan het Unie bestuur de arbeiders ook onder• d� aan"
dacht, dat elk& poging om meer uitbetaald te krijgen· ged9�d ia te
mislukken •

• '\tE'r DE'.?,S ORDERS VAN Dt UNIE BESTJJURDERS MOEI'EN DE ARBEIDERS .H!-7:r Dom'

WELK EEN VAKBtWEGINGS DEMOCRATIE1 ! ! 

De Jhie t�stuurders 11.egen in deze mededeling aan hun leden bewu�t" 
.Jl�'?-�- ��'�

..;
��....,.,�e,lings regelint5> is GEEN,.$aede en ,h2,t maximum is _NIET �eikt"

/ . . 

Met enige '?'i'>orbeelden uit Amsterdam willen we di�o 

./ 

Do Nc D�S o M� betaald aan de arbeiders uit. De A.D.M. betaalde de 

8% d; v.;_•::.el:l.d 96 uurlonen 
81/? % t! l'. ·102 Il Il 

95; 
el ló 108 Il lt 

plµs 25% 
Il 25% 
Il 25% 

1 • 

1949 
1950 
1951 

a;rbeidere uit• 

132 U\ll'"Un.e.tl 
144 11 Il 

:!.44 11 Il 

. J I 
H:i�-"' wor-ë.t opnieuw aan de �- van deze feiten de arb-eids vijanè.î.ge Z'®l vDn de 
Un::.e te-s"t'i.JUl'·ders�, zij ontzien zich niet àe arbeide:es te bedrlegen en 
,fo a::ir- ·.,e{:j:.:..hou-ders te helpen. 
De l•:.,u-� =.· ..... fors mogen zich niet laten misleiden, door deze eam�ozwee��G.era 9 welke 
�:L:'.r.ee:: �>:o,u- Je werkers hun r-echtinatige deel willen onthouden� 

Od•: h,,t v:.cige 'jaar kwamen de Unie � met het smoesje
_ 

dat. elke aetie 
-.re ·1, ,,'ól 24 uur uitbett;lling, g&d-oeàd was te � De eensgezinde strijd 
bef'·1.lbte cohter anders,� altijd de kra�ht der ·· 

WILTONNERS" SAMEN ,HEEFT' U DE TAA..K ER VOOR TE ZORGEN DAT ·DE 17�12 UUR ZO S�-.

Het best uu:::-., 
- - -=----- -
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i'De Metaal"• (EVC). 
Heemraadssingel 185. Rotterdam; 8 Mei 1952.-
Rotterdam, Tel: 51705. 

0 
· J31fJ9 () e 1 7 %-Wlli' in het l oonz:ah1 e .r

A
1

N T W Q 0 R � AAN DÊ U N I E 13· E" S T U U R D E R S ! ! !

Aan do arb&ider� van Wilton. 
. . -

In een mae'lf'eet heeft �'De Metaal" (EVC) aangetoond 
I dat de Uhie-�urdere, 

�ollege Tan ri� en de dire-c'tie same.n�n...,. om de.Wiltoharbei
ders de uitbet.al.ing der 171/2 uurlonen te onthouden. 

Als ,én van de· y�lden hebben wij in ons manifest genoemd, dat de ADM• 
a�beiders méér oontant uitbetaald k:rijgeµ, � 120 � . 
Hiermede toonden wij aan, dat de uniebeatuurders bewust de ar�eider-s mislei�n, 
als zij zeggen, "dat met de winstdelingsregeling de grens bij 120 U'.IU'lon�n <tM
tant uitbetaald, is bereikt". 

In een ledenbrief van de Uniebesturen (waarom geen ma.nifest aan de WiJ.t.ou81'
b eiders?) wordt o�m. gezegd: "dat zij zullen i nforme-ren, welk-di.v1.den<l er aan 
de aandeelhouders van de ADM gegeven is". Met dit doekje voor he t bloe-den den-

.en de Uniebestuurders van de _Wili;on·arö_eiders af te zijn.

DE DIV IDENDREGELING VAN DE ADM IS DRIE WEKEN G ELEDEN IN DE DAGBLADEN 
GEPUBLICEERD. DUS DE UNIEBESTUURDERS WISTEN+ HOE HOOG DE D IVIDEND-
UITKERING WAS!! DEZE IS n.l. 15%! ! ! 

Bij de bO'/enstaande dividend .... uitkering van 15% aan de aandeelhouàers bij de
ADM betekent �Ut, dat de arbeiders recht hebben op 174 uurlonen contant?!! 

WELNU: OP 7 ME I j. 1. HEBBEN DE •ADM-ARB.EIDERS i74 UURLONEN 
WINSTUITKERING C d N T A N T ' ntrs IN HET IWIDJE, UITEE
T AALD GEKREGEN! ! ! 
DUS GEEN CENT OP EEN SPAARBANKBOEKJE! ! ! 

Hier is dus het bewijs gelev·erd, dat de Uniebestuurders, directie en rijka" 
bemiddelaars samenspannen, om U Uw rechtmatige 171/2 uurlonen te onthouden. 

Vormt vanuit � plaats, � .l[ werkzaam bent met dit bewijs iE__handen, delega• 
ties en gaat naar de kern en de directie-r-

•

.
- -----

, ; 

E I S T CONI'ANTE UITBEI'ALING VAN DE 171/2 UURLONENJ 

U n i e  l.e d e n  1 

VERLANGT VAN UW BESTUURDERS, DAT Z IJ DEZE EIS 

M E · D E -oNDERSTEUNEN ! ! ! DE ARBEIDERS IN DE 

MDrORHAL HEBBEN BEWEZEN, DAT E E N S .G E Z I N D 

OF'1'RED.EN R E S U L T A A T  

,,-·· 

Het Afd..,,-bestu.ur. -
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Onderwerp: Verkiezing Bedrijfskern bRJI.KA. 
Df..T:" .-.; 2).. 
M!! '!.!' - r- -� ,

,,r 

C.,."' 1 1 ' 
0 K. j., J0 J/;( .. iJ.....v 1/, _,i, G- ,..J

r�· y.r- vJ'· Y'ti-(� , l '1 

- . ::· . .,._., P R: -� i - NE �52• 1

~ 1-( f)/ / >96c;; 
��:..--

� 

Op Dinsdag 6 Mei 1.1. ziJn aan de Hollandse Draa en Kabel-

(Î 
fabriek te Amsterdam verkiezineen gehouden voor? plaatsen in de 

Bedrijfskern, ter vervulling van de re@la�entair openkornende plaat
sen. 
De betaande kern bestond uit? leden van de E.V.C. en 6 leden van 
de Unie-bonden. 
Aan de verkiezingen konden deelnemen 589 stemgerechtigden. Uitge
bracht werden 411 stemmen, waarvan 3 van onwaarde en 3 blance, zo-

\ dat 405 geldige stem.men werden uitgebracht. 
Op de lijst van de Uniebonden werden 214, op die van de E.v.c. 191 
stemmen uitBebracht. 
Hiexdoox· verwierf de lijst van de Uniebonden 4 zetels, die van de 
E.v.c. 3. 
Oekazen werden voor de E.v.c.: 

X·,Gerardus Andries van DUIJNEN, geboren te .Amsterdam, 12.7.1904,(be-
- kend); 

,�'ri!endrik Jan VOS,geboren te Den Haag, 2?.8.191B, beJ<end, en 
� tNDirk VISSER, geboren te 1\msterdam, 18.12.191?, rubberbewerker, wo-

t.,I< n·: c,):' nende te .Amsterdam, Tomini straat 9-III. �· 
i,.;, �\/� r,..3,NW

}y�L. Bui ten de drie hi·erboven genoemde personen, waren nog candidaat 
't\r 1. 1geFlteld voor de E. V.o.: 

�Arie de L.A1'TGE,geboren te Den Haag 26.8.1915, bekend, 
, 4Frederik BERENDES, geboren te Amsterdam, 21.9.1923, bankvrerker,

t)k.' � nende te Amsterdam, Egelantiersstraat 206-III, 
,,,_1 f'..V'-• , Paulus DIRKZVAGER, geboren te Amsterdam, Z .11.1923, bekend, 
eu, I, J�VI"- •1 , " 1Cornelis DITMEIJER, geboren te Amsterdam, 1?. 2.1921, bekend" en 
h•l h�,a.; 

1 
,vert KROES,' geboren te A.m?terdam,. 9.5.1916, bekend.

• 

( 
Buiten de hiervoren als gekozenen genoemden, hebben voor de E.v.c. 

J thans de volgende nersonen zittilng in bedoelde bedrijfskern:
�1 Johan BOLK, geboren te rtOtterdam, 23.2.1923, bekmd, 

•v 1-.Serphinus MEULSTEE,geboren te Amsterdam, 16.4.1915, bekend, en 
0x_ ,JtN::rien VLAJ\}îDEREN, geboren te Amsterdam, 5.1.1912, bekend • 

\ 
voor t 
drijfsk 

�,� .\\ �
�� �· 1-r�I�� 

na da oorlog is hmerdoor de meerderheid van de Be- 1 de DRAKA overge�aan op de Uniebonden.-------�----

K, 1 .f. 1 �ve_. P.3. 
' �, t, f:N7/.c ,.,./;. � 

ll. ,' ,�.( Ç VC Cl IJ 
I!-;( ;. i� Ü' ,41,,c.l� 

/ 



-, 

POLITIE GEMEENTE OPSTERLAND 

·-z,#1;; ,6. Y.1� 1· 
b ,1.r/. /F / 

D E N H J. A G. 

_I _I 

No,34/52. 

Onderwerp 

1. een. 

• •  

BEETSTERZWAAG. 24 Mei 195 2 • 
Tel. No. 310 (K 5126) 

Buiten bureau-uren en b.g.g. Gorredijk 361 (K 5133) 

Naar aanleiding van een in het dag
blad 11De Waarheid 11 van 14 Mei j.l. voor
komende artikel met het opschrift: 11Sta 
king in melkbussenfabriek te Gorredijk 
tegen ontslagen", heb ikd"eer U
Hoogedelgestrenge 

h" 
Ed 1 t htb iernevens 

e groo ac aI_'e 
door de Brigadier J.Slot opgemaakt rap
port te doen toekomen • 



tie 

vP ,.,'.i:l'.it . .:.11u'l,>. 

', 

lt ·- 'P P O ·H T 
,u,J...,-.s��"'·;,J,.;...,.,, \, --� 

. Ond{,1·get(;.'i:€:noE; J ennes ,;ilo1., B1ig� Jit:;J.' ven poli 'tiEJ df,r
geme.E;nte OpdtE:rlE-nd, tf,vent. onbezoldigd .1.•ijksvelavmchte1·, tei, 
stc..ncplr.r.t� �01·1·edJJK, heE;ft de ee1· U bf.;lf.;Eifd het navoleemle 
tt:; l"çil)l,)Ol'tE:l'E.Il: 

., , 

in veibt ... rn: me:1. ee,n in he i; ,;agolaJ 11 .JE. ,earhE:;i:d." vim 14 : ,E;i 
1�52 voo.r.Komenè ai•tiÀE;X onde1· het opsch.l'ii't ",Jtakin& in 
10Gilt..bueef.:nî�.brü.:.ic te li-o.1·1·ecrjk tegen on"tDle{;"en - i.i·bE:ide.rt: 
y1E1it":f..l'iJE--n ta.l.'it-i'briei'jE:e: 11

, heb ik op .;ondon1ag 15 .. f.:i 1952 
m.� 1 JE; j l.U.1;;"thE;ü.1 hie.1·vt n e€;n onÓE;l:zoe:..i<. ingesteld, vrnai:b:.i 
nüj hot volgern:!t:i i"" gcbl€:.1ten: 

/ i vp •. �hndag 12 .,.ei .J..�?2 we1·dt:;n doOl: ,twu.; ru:beic forn(G. d.ets-
/ 11:32 en •:j. ..ozenbf..xg, bei ?en v10nt",�d� te ,Tori·e:<.l.j.K) , wc1·kzaam 

in tl€: fle.e.sEaubaKicf..nefceling v, n ce rnelKt1.·nn"portkmL"1.0nfnb1·iE::'k: 
Vfn de fi.no.e J. l. de: Jon,J 'te u-an·odij,-.., b·J heii einde vim hun 
oac. 1;a� iC nicci de: ve1·eiste tv.rie1brü:fj0s i.nee:lcverd • 

. .ie &.1· oE..id se.na.list �u .�am.pen 
I v, on€.nde 't-e ,}0.1-red jk, die voor 

de; eeh�.le ia.o:i:iE..lt d(; ta1iC;Ven .opstelt, ;f,!. 'dit direct dÓor 
Hhn df; diiectle van geno€.1.1de ff-lbrie1c • 

.vOOl iln Vo.n df.: lodEJn VtJ1 dt:: diJ."€:C'til - JE: .Ton..:, ,Tr. - is 
toen be;paP.l.ct, de� wEU111ee1.· dE..Zf; EU.'beidt:l'S hun te.:r .1.t':.fhriefjc 
09 ..Jinsdag 13 .. �i rµct inlEJVE",rden, z .i op stl ünJe voet moc-s
te.n \� 01·den ontJlt.gen. .:.:o€>n dez0 r.1·hcid(;l'.E'.l op .Ji.nJda;" 13 Lei 
l'.15.2 bleven weigci·cn hllll 1,eu•ü;fb.l'iefje oveJ.: de vorige dag in
t0 levE:rE;n, h;.,{.;f1; rt:am:pe;n hen ·ontslag: a1"ngüzegd. · 

'.1:E: .. 7 .J..5 u.LU· l..eboe;n dezfi 'twee aroeitle.r� tnE.n. het ff:b1ieks-
g&boÜ.v- vE:.1.lt-att.n. ,.,u.1· z.J een ont.-:Jltit,r bewtJS wildEm hebt:ien, 
blE;VE-i1 z j op Het l'i�.1.TE...i.n vlin ae i'�o1•iok stum wach1:u1 op· éin 
vhn uEI .Leden Vêin J� di.rcctie. 

In ovu·lt-:ci'· m�'t do a1Jelingech&f( .. To.btc;, tîf·&ningi.) heeft -�am-
pe-:n �oen air��t ciE. diJ."ectie tüiet:oniec.;h mèt. heu edfourdc: in 
xenm... 6 ..... :n:.Ei1.C1. 

Te . .:!: ö.,.1 , l4Ul' ,,,u·E.n ti� Jong .,1·. e.n dE.: <1ong ,Tr. op het fa
o.1.·ü.1lèste1na.u, doch imtiö<.lt;L:i was dE- eE.hcle fl.esJe:nb,u:.Ken
ai'ûE:lir,tS leicg e�t.lope;n 0n _1wchlen allt dflm:in we1·kende in:be.i
<Jt..t•,;; - ·in �otfüü 15 a. 17 pe1•;3onen - hl t werk nu.:rgelegd. 

Up het Iu .L'it..K:.'Jt�ll.'tiJ.ll i.:.. t0f_;n de; .. Tong- .1.·. g(;\!Jl."BL8d of er 
niE-t c,E;;n l.'E::gE..line Kon wo1·den gét1·offE:;n, wn�u bGid€:' partijE;n 
t·cvree,e11 nee K macn z.jn. fit d�t JEs Jong .:,l'. hE;11 hml z;ieûoge
tlt;eJ..<J, m. l'i h .J nie;t -vó!� plan '"W&:.. '.1en de $kop in de schoot te 
lf;ggu1, weid tusi:,en de c.lil..'ectie:i en de in de flocsenbRiken 
�fJ(;ling ·11f.:.1.•.kende a1·bE.:idei1·�, OVE.l'e{.ngekom.cn, d� t !ict we:rk on
raid1,.t.l.LJ,C zou. woJ:dE.:n he1·vat en dat ruil.mand zou word€ln ont-
t.lt Jen. 

1.n cl(; be�,teê,nJE:1 ta.iievE.:n is geen w .1zleing eeb1·acht, doch 
b J g6pii:cted ovei•J.eg is oyf,1·et-n ee.icoruEJn, dfit de bN1toen(l(I te
i·i€rvcn, die- volgc.n:... uE> in de flessenb�A�cn afdeling wei-.11;:z�.am 
z,jrlo(; r.roelderu t(; hoog zijn gf;Ct6ld � M"n het 001·clef,l van E:en 
s.'igE.vt.f.l.'digd€: van de 1' •. lgeruen(I ,1;.f.!tirnlb€rv;E;r�w:rsbond en ie-

lllf n:J van ht:'t ef1icitntiebul'€:6u. zullen woxdon onJcnvoipen. 
Te o.ngEi:vE.:E:.:1· 9.45 1Á,u.i' heboE;n alle in d€i 1lf;Juen1rnK.Kfm afde

lingwE;iktmle: o.ro€:iÛE;l'S hE;'t wv:rk fo::.rvnt. �e; ovt:1·igE:: in do 
fc;°la�ioK wE.::r.K.zat.m z J.tide ar r>e.idE'r1·s ( + 55 1,a n)hf.:bl)f;U zich met 
d:i!ii gt-;;v,�l niet ing€'lt 'ton en z·� i·ü. tiB u • .n de arbt:;id eblcven 

,,'oo:r ae aii:ectie Vb!L bt.o Of;l<.JE- ïa b1.'iE;1� \"E!l.'d r..\j nog m(; E;ge
Je.cl<l, cla t i11 dt; :fl€;ssi:.r1bt.:<.-<.tinaîdeline; r.oofc.lzt�'.cE";llj}� b .\ va?t-

c�t8.� te.Lif,i: wo1·d1, r�.v,i;;n'-1,• •/.,;r..Jchillen<le, van 'aE: in dez( 
�:lut liM v,f;1·.��1h<.lO arÓt;idEil.'S cchijnen nÎ.E-t toi €.Cn ?-2.'t)t:i�o- I

VBn lOv," 1;� .!>..ll..nner. Komt;u, h&tgi'Ol µlE,'t zioh 1uochrortgt, <.J�t 

het a«n hen uit te oe:t" lEm loon n.Hn: p:i;e:::;tatic v.ordt hE:lV 

,�f,ntl • ( V nlgi"n 'S) -



2. 

Volgen:; de. 6J,"be;io6nalisi;(:.,.}�ampen) z jn de 'tarü"ven ni€<t zo 
sci1t; .. l.'p g€:ut€;ld, det dE: ebHiidc1•;;; t:> J eE"Jn nornl&le; a1·beiclspl'es-
1,atiEi eee.u. ,'lo1•fa;t.l weEJkloon kwin�m hHlen., 
.Je lonen, <lie in dE- làe;;lkt1·anopo1·tkunncniHbl:iek en 'de daarbij 

OE;ho1·E;ndt. i'lfiScE;nbf..X.Ken vfde.Ling Vl}n <lü f i .me t. I. dEJ �r one, 
woi·élt:n ui tbetu.üd, zljn e;eiba::mc1·c1 op ûe i·ichtlljnen v�.stgelcg<.l, 
in de <,olJ.ecviev� Al'b€Jid tJ OvereenK.0111,:::;t ( <� .:\.. 0.) in de i\'letaal 
lnàust.l.'ie e,! hit.:l'Op wo.rd t v!.m 1..ive:1·h€:idt'W6ttf.. gei·egeld controle
ui tgeo(.fE;nd • - - .:.. • 
Volg.-.:m; d� oixun;iü hod hot e(;hçle gc,val zo gaf.id nls niet.; 

t€ betc, .. enen en z J bt;.Schotlwcn het a1·1:Lrnl in de •1waarheid 11 
vt1n 14 J-.ei 1952 al� u;n stt;l.'iC ov<::1:dreven rt::Jcltm1estunt. 

" 

;.an de Ree1· 
.Insp€:<..:1if:'u1·-,i.01·pschef d€:l' geM;e.ntepol:î:,'tie 

te 
.f3 E :E. T 5 'J: L R Z W fi.. A G-. Go.rre<Pjk,19 kei 1952. 

JJe Brig. van poli tie: 
(î . ;lot;. �-?#

, 

.. 
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NOTA 

Voor CVN 

fi 
���-

II 

Br T.,,{

J 

ev� 
� 

/ 

3�3-r- 11/.6,•·1.-

Betreft: Uittreksel besprekingsverslag bij de Hoogovens d.d. 
3 Juni 1952. 

. • • • • ÎI • • 

raar aanleidin� van een ontploffing in een van de 
3 ••• -ovens (hoogàtw&arschijnlijk veroorzaakt door een projectiel 
in het schrot) heeft de baas van de ufdeline, Transport zich tot 
de :S. V.I. gewend met de vraap:: "Is het hanteren van schrot eigen
lijk geen 13:evaurlijk werkje?" Pa een ontkennend antwoord van de 
B.V.I. is de betrokken baas hier niet verder op ingegaan.3.V.I.
heeft de directie echter inaelicht en hen erop reattendeerd, dat
de mogelijkheid aanweziei is voor de .0VC om bijv. met een eis te
}'o!'len voor een zeer hoi:re gevarentoelage. De thans pebrnikelijke
beloning voor. het vinden van projectielen e.d. stö.ut namelijk
niet in verhouding tot de schade, welke aan de 3,1 .-oven �an
worden aangericht. Bi.i de laatste ontploffinf was de schade aan
de oven enie-e duizenden guldens. ::-rierboven Jrort dc,.n nog een pro
ductie-verlies van 1 oven pedurende ongeveer 5 dapen. B.V.I. zal
de situatie in de paten blijven houden.

m�J I, 4 uni 1952. 
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rüTA 
Voor BV 

//. ?.,-2-

Betreft: Uittreksel besurekinPsverslag bij de 
3 Juni 195�. 

Hoogovens dd. 

Vun B. V.I. ontvo.n11en een -r,amflet betreffende 11:Uxcursie 
nattr utrecht" uitgegeven door enige kernleden. ( z.ie 1,CD 139"30). 
(Fumflet naar BV). 

m,J I, 4 Juni 1%2 • 
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1 VERKLARING 1

o/ van Kern/eden 

betteff ende excursie naar Utrecht 

Î-

Opnieuw heeft de directie van het Hoogovenbedrijf de kernleden uit
genodigd, om met haar een excursie te maken, welke dit jaa� op 4 Juni a.s. 
zal gaan naar een Utrechts metaalbedrijf en "Avifauna''. 
Ondergetekenden, leden van de bedrijfskern, wensen echter in het Openbaar
te verklaren_, dat zij na de gebeurtenissen in het afgelopen jaar van deel• 
name 11an deze excursie afzien. 

De achter ons liggen<Je periode heeft beweze..11, dat de directie graag spreekt 
en schrijft over z.g. samenwerking en gemeenschappelijke belangen, die 
zouden bestaan tussen de arbeiders en ondernemer. Zij wil dit o.a. demon
streren door gemeenschappelijke uitstapjes van de kern en de directie. 
In de practijk echter blijken de ondernemingsbelangen bij voortduring en 
steeds duidelijker bij de directie en aandeelhouders de boventoon te voeren. 
De rechtvaardige verlangens van het personeel worden daartegenover 
steeds weer door de directie genegeerd. 
Wij kernleden denkeJl hierbij aan het teit, dat de ve_rhcrogde inspanning 
van het personeel, welke leidde tot een belangrijke .verhoging van de pro
ductie in het gehele bedrijf en :waarbij bijv. in Walserij "Oost" de productie 
tot 70.000 ton per jaar werd opgevoerd, door de directie werd "beloond'' 
met een pakketje ter waarde van zegge en schrijve f 8,-. 
lnmiq.dels steeg de producti� verder en bereikte Walserij "Oost" de
75.0oo' to:r;i per jaar. Nu wordt over een beloning zelfs niet meer gesproken, 
terwijl Ir. Ingen Housz reeds bij de installatie van de nieuwe kernen in 
't vorig jaar in verband Itlet de gestegen prestaties van het personeel een 
betere tariefregeling toezegde. 
Een volgend feit is, dat de directie het voorstel van de grote meerderheid 
van de kern om in 1951 een kerstpakket terwaarde van f 50,-, te ver
strekken botweg van de hand wees. En zo ging het ook met ons voorstel 
om in verband met de enorm gestegen kolenprijzen eeri ltolentoeslag van 
f 25,- aan de arbeiders uit te betalen. 
Het resultaat van dit alles îs, dat het de directie en aandeelhouders zeer 
goed ging en hun winst, welke in 1950-1951 reeds de fabelachtige som van 
f 14.64.2.5'72,77 bedroeg, dat was bijna / 5.000.000,- meer dan in 1949-1950,
over 1951-1952 nog hoger zal zijn. 

Voor ons arbeiders ging het echter steeds slechter. 
In ruil vQor ons harder werken en de hogere productie,, daalde pnze kocm-
kracht sinds .September van het vorig jaar .met m,eer ,dan 13%, als -gevolg , 
van de door de regering afgekondigde prijsstijgingen en huurverhoging. 



,., 
!'-
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Thans dreigen weei: nieu.we-ve:rsle.chtuingen in d� vorm van de werkclassi• 
ficatie, en het geheel of gedeeltelijk inhouden �an ·de door de regering in te 
voeren wediQOS.heidspremie,, waaromtrent nog steeds geen definitief 
besluit is genomen. 

' 
. "' .,. \ 
·, f' 

Zo en niet anders zijn de feiten. 
Onder d.� omstandigheden achten wij kernleden, die gekozen werden om 
de arbeidersbelangen te verdedigen, een gemeenschappelijke excursie va� 
çiirectie eo. kei:n niet in overeenstemming met de werkelijke vethouding,ea 

.
... 

"C 

, in het beffn'jf. l 
Ons standpunt is, dat onmiddellijk aan de rechtvaardige verlangens van 
het gehele personeel moet worden voldaan. 

' 
Het meest drî'ngende van dit moment is wel� 

A. VERHOGING VAN DE 'l'ARIEFBELONING IN OVEREENSTEM
MING ME'l' DE GESTEGEN .e&ODUCTIE.-

B. STOPPEN Mll'f BE'.F' .JAAGSYS'l'E� DAT THANS DOOR DE
LEIDING WORDT TOEGEPAST.

C. VOLLEDIGE LOONCOMPENSATIE- VOOR. DE TE BETALEN
WERKLOOSBEH>S:PBEMIE'�

Ondm:g.e.telte.nden. beseffen,- dat inwilliging hiervan niet vanzelf zal komen. ' 
0m da:t te kunJMm: u�eiken is de grootst mogelijke e.enneid van alle Hoog
o,vewu::be:iders dringend_ noodzakelijk en van heslissmule I,etekenis, 
Alleen, als allen gem�cbappelij)( strijden vo<ll' onze Nchwaudige eisen, 
zullen de directie en ev�ptuele andel'e ins.tanties tot inwilliging gedwongen 
wonle& � 
Wij kunled.ea mllen gesteund door de eenheid van optreden van het 
pers� met neg groier kramt. in � kern voor- de w::beidersbelangen 
opkomen., 

N- A.tcli:lin',-
J. B. Teeuwert s.F.
D . .[{fnet S.F. 

:e. J. S.ellel'llis- o�.
A. PliD.s E.T.A. 

.i 
M. BcuniDg MEKOG' 
L. Boe:tee MEKOG 
H. Defman B.G . 
.J. fil:jtQl HAVEN 
W. M. v. Tilburg w.o.

�c . .A.. Zoontjes w.o.
:r. Hutter K.O. 

Wij kunnen d& mtgave- van dit m-.ifest. niet a.Cléén bekostigen, geef daa·rom Ow bijdrage aan de 
ondertek�eail'!I', en. demonstreert d'aarniille< te:'ltens l!T.'W- inllbmming- met ons: standpunt 

•
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r ÛlîHEKSEL 
GEWEST 's-HERTOGENBOSCii Ult:o· � �9

DER RIJKSP_OLITIE

\ 
'/:�: .D; � � Juni j05� BREDA, 4 

DISTRfCT BREDA :.)at., $ -:,._ ,c, 

COMMAND ANT 
Par.: 

M !
\! 

Nr. GPI/ t7P/'52 
l 

Onderwerp: Ma�naraoport :_,ol i tieke toestand. 
____ , }UNi �i�. j , 

Bijlagen: -
Mei 1<'52) 

\ 

/ ACD/--;;;�79, 
Ter voldoP.nini; ean het gestelae in de mi� verstrekj 

te "Richtli .�neno van Uw Dienst, moge _ il; U het vol"'P.nde re.n
norteren

1 ) 

2) 

De algemene n0litieke toest and in de VP.rstr�ken rannort 
oeriot e (Mei 1'1fi2) jn het he\a.kinrrs�ebied van hP.t r,ij ;h.
District, is - V'">OT' zoverre althans is kunner b 1 i...; l<en - in
all e ,,pz i chten rustig gevteP.stl

Naa,r &8nleidini; van (1e v�ering va.n de "National e Fecst
dae:o OP 5 Mei 1052 ontstonden hi er en daar moeili.�kheren 
in bedrijven,welke het nersoneel Rffn vri� e da� v�rleenden 

fe ZFVENBRB�EN bleven b�: de N.V.Machjnefr�r5rk van On
.3Jal een 150 vl'l.n a.e· 175 arbeiders en bij cl.e N_,..Y".M�t..r..r,.__s__filUL' 
fabrie_!L_ A. Hartma� Zn een ::i:n arbeid<:irs, zona er toP.StP.m
ming van a� directie's van �et werk weg. 

Tevoren was door de directie's overle7 genlen�d met de 
bearij fskern, waarbij e;ewezen werd op de moeili .1ke si tua.
tie en de n--•onza.ak O"l elk uur te èenutten vor:ir a. e ,,i tvoe
ring van spoeèorders. De ar�umenten werdeP njet aanv�ard 
doch door de bedrjjfskernen werd aane-edron<;!'.en on een re�e-
1 ing, waarbij wél vr"' .1 werd verleend,nocn de verloren uren 
in de loop var, de week zouden worden in�ehaald. f,i t werd 
door de directie's verworpen . 

De R.R,Metaalbewerkersbond had bi,j de v1erkgevers aanc;rn 
dron ge n op toe�er,nin g van een halve vrije fag, teneinde de 

arbeiders in de go-ele �enhein te stellen, het "heu �l i jke 
feit der bevrijding" te herdenken. 

Wa.ar te ZEVENRERGEN in het geheel geen (?;eorganise�rde 
viering ?l e.atshe.ët, vond.en de directies der genoemde be
dri.Jven géén volroende termen aanwezi 12:, om dP. �evra.a�de 

halve dag tee te kennen. 
Andere gevolgen,dan dat a.e arbeiders voor de ve rzuimde 

ure n niet werden betaald, heeft een en ander niP.t gehad. 
Van ani ge politieke achter çi;ronc1 is hier geen Apra.ke. 

3) 

AAN 

de Heer HOOf.D van de Rim•ENLANDSF VEILIGfffIDfDTNS!IT te 's-frPA.VrNHAGE 
1/e./a: - <'1.e Heer PROCUREUR-GF.NEP.AAL�fgd_,Dir.v.?olitie te 's-HERT0nl<'Nf30!=\CH 

n GE'/TESTCmfäi ANDANT mrn RJ.1K spn11TIE te 's-HERTO GP: r-osCH 



r �1,TREKS-U\
tUit : .... -91L!fta_ .. , .. 

NOTA 
. ' 

Aan: B III " 
Van: DMS t 

Ag.no.: !4.���.4 ........ ·· 
0
\' 

Voor : 0� ... J.L ..... ,. 
Betreft: Uittreksel verslag bespreking 

Fijenoord-op 7-5-52. 
bij Wilton 

�--

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

t··· 
f Cl.. ·E.V.I. en chef-personeel werden int::Selicht over

K---=<> •· { Knuistingh-Neven L., 26-05-1912, won. Noordstraat 50 
,,'\t--�• .Jd1}-''r----Bolnes (Zie ACD 132772). Beide heren vonden dit een 

� �w fl/KI.:./ hoo.;st vervelende zaak.. K.N. wordt zeer dikwijls ge-
;1 ,v�r bruikt voor allerlei vertrouwelijke zaakjes, doch nim-
/ mer is hij betrokken geweest bij de beveiligingszaken. 

Tot nu toe heeft betrokkene zich doen kennen als een 
serieus en goed beambte. K.N. is in 1943 als tijds�em-

'-
......,_ 

pelaar in dienst gekomen van W.F. en is nu opgeklommen 
tot beambte bij de afd.Sociale Zaken. Zijn taak is 
controle op de kleed- en waslokalen en de toiletten. 
Verder is aan �em opgedragen de controle op het onge
oorloofd verzuim, welke controle hij op uitstekende 
wijze uitvoert. Hierbij zegt hij de arbeiders op onge-

• 
zouten wijze hoe hij over hen denkt. Naast de�e contro-

• le-maatregelen is aan hem opgedragen de administratie 
van de bij het personeel in gebruik zijnde kleding
kastjes. Bovendien dient hij te beschikken over de 
duplicaatsleutels van alle kledingkastjes, teneinde 
deze op gezette tijden te controleren op achtergehou
den gereedschap. Niettegenstaande K.N. dikwijls hard 
optreedt tegen de arbeiders, mogen de arbeiders hem 
toch wel. Chef-personeel noemde K. N. een progressief 
mens. Het was de chef personeel bekend, dat het in de 
familie niet helemaal goed lag. K.N. had wel eens ver
teld, dat een broer van hem communist was en dat deze 
op grond van dit feit de toegang tot het ouderlijk 
huis was ontzegd. De vader van K.N. zou een vertrou-

J/ 
wensman van het N.V.V. zijn. K.N. zelf heeft een of 
andere partij-functie bekleed bij het N.V.V., maar 
schijnt op grond van een meningsverschil daarvoor te
hebben bedankt. Van zijn vader krijgt hij de verschil
lende kranten en pamfletten uit N.V.V-kringen ter 

.._ inzage, waardoor hij toch nog op de hoogte blijft van 
W de stromingen in het N.V.V. Men zal K.N. voorlopig ham

haven in de door hem beklede functie, doch men zal hem 
daarbij in de gaten houden. Gemakkelijk zal dit laat
ste niet zijn daar hij uit hoofde van zijn funbtie de 
gehele dag over het bedrijf zwerft. (Opmerking van 
DMS: Zie uitlating in punt 1 van G.Scbilten J�. be
treffende 2 beambten bij W.F.) 

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

DMS I, 7-5-52. 



• 

-�

.. 

NOTA 

voor 

1 UITTREKSEL

Uit: ot) 11. 'l. 8 

Voor,OD '} 
,.a.v: �% 
Dat., '-'7-t? 
.m 

Betreft: Uittreksel bes�reki�vstslag bij Wilton-�1jeooord 
dd. 11 �uni 19�2.

. . . .. . . .

Volgens oonta-ot is als enige reden, waarom fü11 Jten, A .J 
lt-4-20, Dornewes 146a, Rotterd8.JII (11111 tent h"VC-er} over-plaat
sing beoft eevrangd van de Afd. NieUl'fb-ou�-nûër d'e-äfd.Repa.ratie, 
a�n te YGeren het verkr1J_gon-van �en grotere beweging�vrijhsid 
op bot wert'tert'81n. �n tins.noiele verbetering is deze o-,er
p].Üo.tsine zeker -niet -,oor beo geweest. roordet Kuijten n\l in de 
rer,aratie-ploeg zit, ko�t hij ook in do geldgenheid �or��tlffl-
�!!}._!:l? bui��nl&nd!Jt! soha:,t'n te verrichten, , de 1r.ogelijk-
beld zou hebben oontttcten it.et bu.i tenlapders te leggen • 

. . . . . . . 

Dll3 I, 12 Juni 1952. 
r 
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UITTREKSEL 
Uit: t) l't-". S 

l 
Voor:.? b 1Q:: 7
o.a.v.: s::s=

1 Dat., ?. ., -:'":.. 
r !> 1/ 

1 
.,. __ ,oor ,:,_: 17 &. ,·1- lar: ; � 

Jctreft: tJittra1's�l hesrrekingsverslag bij ,ilton-Fijenoord d.d.' 
11 Juni 1952. 

s[ r1:1yeghan werd hoeveel 
in de verschillende afdelingen 
Het resultuot was als volgt: 

leden EVC-�etaal bij ,ilton-Fijenoord 
werden aangetroffen, 

Afd. ,cheepsbouw zelf awgesl. �2, een of F.eer hui�Pen. ? 
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Il 
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Boorders 
Kor.ers 

• 
Il 

Il 

Drt10ders 11 

Aut.ln!'!sers/Verz1nkers" 
.Electr.lassers 
Flè1atwerkers 
3cheepsbeschieters 
,chee pSmukers 
�eilnukers/Toetsers 
:nectro-monteurs 
,childe-rs 
.ljouwors 
'�il:rers 
3ilrr-e-rs v. r1:1,:,;. Dionst 
3;:;eed pers. 
: �,icl�1L}·ors 
J J:::er�ieters 
'3ui ten banl<VJerkers 
1 r:,tt:1lr.1akers 
Fittors 
Jor:?3-rsonee l 
:3oot-oorsoneel 
verhulers 
Turrein sjouwers 
Ond\Hhoud 
:.:ugi...zijn Dienst 
Drllaiars l uch. Fubr. 
3unh•erJrers !,.'.&ch.IM)r. 
r.ereedsch.r-1-:ers 

L'.ach.Fabr. 
Gereedsch .makers t!.a.e, 
Bouwbedrijf 
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Totc1al zelf �a.angesl. 244 oen of rnoer huisgen. 26 

In de hfd, 3cheepsbouw zitten o.a. no bel:enne r..fC-01·s J.uijt,•n, A.J.,
14-4-�0, 3chilten, G., 15-11-9� en Jchilten, �., 15-2-:2.

i In de Afd. Fitters zit o.a. de bekende Jl.:rc-cr iterl'Jr.t.n, r.., 
In de J'e.ch.Fabr. 21ttor> de bel<'ende .:;re-ers lbParde, J., 3-r-00,
r�arstanje, !'.,, :::2-11-31 en l'arstanjc, A., l"-4-:2A. 

. . . . . . . 

;"Jl', I, 12 Juni l�!ï:!. 
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