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Verslag van een vergadering,voorkomende in het Nieuws
blad van het Noorden van 30-5-1952. 

DRENTSE z.-UIVELEE1ilw:UIBR.S DREIGEN Iv'.iET ST.ti.KING. 

De kieskring Drenthe van de =lgemene Nederlandse Land
arbeidersbond afd.,:.uivel vergaderde in het btations
koffiehuis onder leiding van de heer J.v.d.Horst te 

'il,Ruinen. De districtsbestuurder, de heer F,van der Meer,
uit Leeu"arden, besprak de pensioenregeling voor de 
modern georganiseerde zuivelbewerker, waarover al ge
ruime tijd enige onrust heerst. Het pensioen van deze 
groep bleef namelijk gelijk aan dat van voor de oorlog.
� Thans is er een regeling voor f,6,00 ter�ijl de 

l9r1jfspensioenfondsen f.12,- uitkeren. Indien de 
Noodwet Drees, die gebaseerd is op deze f.12,- in 1955
omgevormd zou worden tot een algemeen geldende ouder
domsvoorziening, zou de zuivelbewerker achterblijven 
bij de andere bedrijfsgroepen. 

De heer van der Aleer betoogde, dat hierin nog dit
jaar verandering moet komen en als uiterste datum 
noemde hij J Juli a.s. Is er dan nog geen overeenko.m.m.t
bereikt, dan zal het hoofdbestuur een proteststaking 
of een stopzetting van het Wel.'k adviseren totdat wel 
overeenstemming bereikt zal zijn. Met dit advies ver
klaarden de overige organisaties zich accoord. 

üj zijn ons terdege van onze verantwoordelijk
heid bewust, 1;1 j hebben zeven jaar lang getoond onze 
plicht te kennen. De werkgevers mogen hiervan geen mis
bruik maken, aldus de heer Van der Meer. 

De Drentse afdelingen stelden zich gisteren achter
het hoofdbestuur. Geadviseerd werd de di.recteuren 
• fabrieken omtrent deze pensioenactie in te lichten.

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

Drenthe,3-6-195�. 
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Verbinr1ing Ho. 102 

Ho. 49/51 
OnAerwerp: Op hanr1en zijnAe staking 

in re ieringermeer. 

OP KART 
l�f,,;_>-<,' ACD/ ',/.

• -- __ 1 
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1-AÜi/ 11>:J1Ni
OAT-/A,P · ' 
PAR: f-<,-

DatuL van ontvangst bericht 
Betrouvbaarhei1 berichtgever 

: 
: zeer betrouwbaar 

Wa�rrering bericht ; 

�evens bericht gezonAen aan: a. Procureur-Generaal, fga Directev.r
van ?oli tie te A.mst erdam. 

b" 

., ;.lenewerkenr1e instanties 

Qn-,ernomen acties : 

: 

• 

ier volAoeni�g aan het gestelAe i� bijgaan� schrijve� van Let 
1.:inist erie van Binnenlan1s e ':al:en ,1A. 19 JT1..l; 1951, .·îo. 113659-Vertrouue
lijk, on<'lerwerp als in rJe ..:iar.;ine vermelë, .heb i.k r!e eer Uv,ele1elgestrenge 
het navolgenAe te ber chten: 
l. -Sinr'ls het einAe ""er · .. e::t.·1.;:staking, wel.ke van 4 tot 9 Juni 1951 -.oor r1e

E.V.G. is uitgelokt onr1e::- r"'e la.."'l"o.:r-:ie::..-"eTs, 1..erl:za::.m in "'e - ieringe:!'
r:eer, is Ae stS:::ingjl.eiring, 1.elke te .ieringen �as gezetel�1,blijven 
bestaan als zg. 11c0Lite'v,::;.n ac:tie·1• 

Hie�- 11 hebb-en ...;j_tt ::_ng = 2./1'-I 
a. r.a:rc Bo,:v1e, gebc�·e12. te :!3ee1.•tç., 5 October 13.04, lan.:iarbeiner, .·v:onen

...,..è 1,,.;; .. ieringe.1, . esterla.n,1, . esterla�1r1e:;.-r.;eg 18 b (voo.r::;itter)B 
b. �e 1en va.., ,:ier "'aan,. ge1oren te Ster1·u..m, .:::1 Februo.rj_ 1920, lan.=iar

bei.:.er, 1.onenr1e te 7ieringen, . esterlan.=i , -:ezterlan -'ler:rng 60 e-:1 r
q.

,,. !:laas ::)renth, geboren te Veentam, 11 Juli 1909, lan,arbe' lfer, <tzff/_I "'.:onenAe 1,e ieringen, � est erlan.:i, Y.oningswe g Z3 c. 
�è"1e en Van rler Laan zijn voor -=ie C.P.N. lia van ae 3.aa"' rier gemeente 
,.ieringen. 
Vanaf begin Juni 1951 ha�aen ten huize van Bonne nagenoeg ie,:iere 

' avonn tussen _Q.00 en 24.00 uu:;: samenkousten pla2.ts, welke werAen 
bezocht �oor riverse te .ieringen woonachtige arbeir'lers, fie hier be
kenr'l staan, als te zijn georganisee:!"n in r1e :E.v.c •• 

Ook 1-:-eJ:èen r1eze samenkolllst en vaak bezocht t'loor Beren.:i Blokzijl, com
munistisch raar1slin te A.msterriam. revens vergoegre �ich ten huise van 
Boane, tijn.ens �ie samenko....JSten vaak een verslaggever van het �agblaA 
De aar heid, wiens naa.:n hier niet bekenr is. 
Blijkens bekomen inlichtingen zou ne 2.v.c. aanvankelijk het voorneJen 
hebben gehad, onHer het motto van loonsverhoging, een werkstaking 
on�er �e lan.:iarbeifers in ae .iekingermeer te proclameren bij Ae aan
vang r'ler oogstwerkzaamheA�m. Geleiaelijk aan zou zij van Ait voorne
men hebben af'gezien, v,egens n.e geringe bereit'_lhein tot staken, ook 
van �.v.o. lenen, aer te ieringen �oonachtige lannarbeilers • .Aan 
een en an�er is het fi�sco, Aat Ae 3.V.C. bij ne vorengen0emr1e staking 
heeft gelerlen, niet\v-re�m.". Zelf's z� r'le :J.V.C. Afr •.. ieringen 
een aantal lenen heb,enlgekost, te:i.vijl ook het aantal abonnê's hie:e 
op h�t c'lagblar1 De · .• aarhei 1 it•eer zou sijn ge,1 aa1�1• 

Uit een en anrler mag echter niet v,or-=ien geconclu.a.eert'l, flat het be
trekkelij� groot aantal arbeiAers, dat ba&rve1�rov.wen in �e �.v.c. 

en 'De . aa::·heiél •: heeft ve1:loren, nu ::;ilotselin5 politielc-betrc-u·.,tare 
en gezagsgetrouwe elementen 2ijJ 5e1.0r�en. Vele hunner beginnen meer 
er_i _-eer over te hellen na'.3.l' fîetC'.V.B., Aie v:rel garen heeft gy::::"'o°!lne"1 
bi;, rle ner1erl2.a(J van äe E.v.c., hetgeen hec be::;tuurslirl V2....'1 �etc.7.3. 
Af- ;.ie:'.'-ï_nge11, genaama: Cornel i.s :Bee�·s, g,eboJ:e!l te �,i1'lk�l 7 22-l-v5
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(\:P�nen�e te. iering.e.1, lii;;oÎy;;ehoef, Beltstraat 48, zel� getuigr1e.

• 

• 

2 De stemming oneer rle lan.-.arbeiflers te ,;ieringen, ook on.:ier ae m1::esten 
hunner, Nie extremistisch zijn georienteerr1, is WDwenteel rustig. 

3 

4 

5 

6 

�ij zijn over het algemeen tevr��en met Ae lo�en, �el:lfe CTOOr Ae lanè
bouwers r,o.cAen 1.1.itbeta.al'", waarbij ware te berlen..l{en, dat thans r1e 
meeste lanrJboux;r:erkzaa.n..heAen in accoorAloon 1<.orr'len verricht, l':aarbij 
Aoor geschoihl"le arbei �sk:uachten soms zeer hoge ,reekcb.onen zijn te ver
Rienen. Gerechtvaarflig,�e grieven kunnen Aan oo�i: Aoor r.le :::.v.c. niet 
naar voren "orAen gebrac�t, hetgeen niet alleen door ha�r zel�, maar 
ook -,oor Ae lanr1arbeir1ers van alJ e richtinge.J. mo.ar al te zeer ?co:.:· 1 t 
begrepen. liet behoeft r1erbalve geen betoog, Aat mo!henteel "."leinir; ar-
beiAers tot :;,-;;aken bereiA t;J;Jn. ·

Blijkens be1;.:o!!!en inli�htinsen van "'e neer Geusenb_·o ek, leir1 er van het 
Gew. krbei"lsbv.i·eau te ..,ierin6en1er-"' heeft "-ie ,. ieringermeer thans 
een zeer 9root overschot aan gescnool..,e l�nrlarbeir'lers. �en àr6eins
co!1:!:'1.1ct in ae .. ier-.:..ngerrreer is "us, me,1e 1.n verbs.n-!i ilet r1e goe,"'e 
lonen, welke er :::.ijn te -..rerAienen, thans n.:.et "'irect te vre.3en. 
Bij een e-..rentueel conf'lict sul 1.en f!e , er!-rgevers 1us waarschijnlij:_ 
over het algemeen �liet bereir1 zijn tege�et te komen aan c'le eisen 
der v.erkneGers. 
Volgens rle Heer Geu.senbroek, 2:ie m.1.1) 3, is het thans mogelijk, zelfs 
inA ie'l alle lan('arbei"1ers, r1::..e in r1e ie1:inge:rmeer 1:e:rl:zaam ple5en 
te zijn, te5el:ij'.<:ei-tijr1 bet 1.erk :;our1en <.::t.:::.lren, ,,e. ieringe:rmeer 
binne� 2 á � r<agen te voorz·en van een vol,:ioenn aantel geschool�e 

kr�cht e�1., 'lie el.-. ers bel chi '<:l.Ja::.::: ::üjn. 
-✓oor \.at betreft 1 et rooien r'ler zg. selcctiea�1·,1an el�n heb".}e:1. ,.:ie
":1er:-cgevers zich alreer1s vei.lig gestelr1, Poor het loof te -=toen t.rek'-en�
-.1JoarAoor r1eze a=!.r-=ia:ppelen zo nonig met macl1ines }7J..anen ,,�orAen ge
rooid 9 zoné!er Aat riit scha..:ie berokkent aan het ::;irorïuct.
Uit een en an0er moge blijken, Aat het Aoel van een �taking thz.ns
zeer ze�er 'can verh:in::err1 vor•en.
Van een staking in ne .. ieringermeer kan uomenteel 1erb.a.lve geen an

aer narïeel ,.orr1en verv.acbt, rian Aat Ae sta1cers zel:f ('le riupe zouAen 
zijn, äaar Ae ::;;. v. c. niet in staat kan , oi-r1en geacht een staking 
va-YJ. een Aergelijke omvang te financieren, waarvan oo:& Ae lanflarbel-

aers te Vieringen, maar al te zeer zijn overtuign, gezien oe royale 
uitkering floor Ae �.v.c. bij rïe laatste staking van F. 23.-_per ,s;eek 
aan r1e gehuv1Aen en F. ll.- per \�eek aan Ne ongehuwnen, waarbij als 
eis v. erA gestel;i, nat r1egenen, Aie voor r eze uitkering in aan.J1erking 
nensten te keuen, meae moesten r1e -.ieringermeer in, om ae v,erl..""Billi
gen tot staking te bewegen en zij veel langere tijA hierillene be3ig 
waren, aan ae vrnrkwilb gen met cun 1.verk, te1-Y:ijl .-.e:::.e laatsten 
veelvounen vern iennen van hetgeen rie stakers wer.-. uitgekeern. 

n einde" 
Wieringen, l Augustu.s 1951. 
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1 0-��avè:lliage, 1� Juli 1951.
C 

l' 9ndo� d@k�èeg� voor.uw sobrijven no" 1-0�/600, ·d"ä.. 
1 

12 Ju!$. 1-9,1, waa�ln"mel� wordt·.gomaakt ,van .do mog.eli3k op 
bándeD. •�i�nde at�r!i.ng onde;r do landc.rboidcro in de Uierillg.er. ,mèer· bi:J. 4a a..a. a.arda.ppoloampágno, noga "ik U wel. verzoà�en 
da toest,m.d i� Uv; dist�iat met bqtrekking tot het vorenstäande 
aan een voortaurende en llnur,ke1l.r3.t;e o'baarvat:!.e te doen óndoi-
;,erpeh� Ili s_ou � verband hiermede gaarne atltwoor.d on-w�en 

. op �e "Volgende vr�en: ~ · :.. ....,..... .... .,,. 
'1. Op welke Wi�ze'eaI,de E.v.o.' tf'"aehten do orbeid�rs in deze · �ot e.teli.en te krijgen? Ia er raéda spràlte van verhoogde 

. · ,verga:der.ingsaotivtteit? Zijn er �eed� E.v..c"-propagandt�
te:n in 'de iieringermeer aanwetig? W!e cijn dit on. -we.a.1."'U.1t 
bestaan bun: activiteiten? ·Wie sijn do personen, die overi-
gens op dé voorgrond treden? · : .. 

2 n ,Hoe ia de .atemrnin� onder de arbe�ers? B�ataa.t er :pu. roods 
ontevreden]lolti en y,at .ia · hiervan. ûe .,reàen? Welke gri,evcm 

":worden speciaa:l, door de E.V.O" naar voren gebracht? In 
hoeverre .kan onáereoh.eid worden� 'tussen spontane. 
.en speciaa1:. door de E.v .• c. gëcultiveerde gr.icven? 111 hot 
�rendêal !)er p.rboiders tot a�--en b,ereid? 

3" Ie. het �uist, da't er een iroot. tekort �éerst aan ges�ocl•
de ar.beidsüe.ohten �·de W1erlngermee7;, en ie dit odk een 

""V-Wl de omotand'j,.ghedeilJ \Vaarvan.·de E.V .c" in deze gebraik 
, maatt� We].k:(3 :ractoren .ziJn ovorig•JllS' a.mu"lezig, die mogelijk 
maken t dat d.i t oönfliçt uitbll"C.�Uic:t? 

4'.o ·Hoe zu.llen·.dc werkgèvp�s zich bij tJerl qónflict gédragen? · Zijn zé ;t:>er.eid ·�o� te. geven -a:o.n evètituole eisen van do,· · �wer.kri.emera? W�lke eiäe� zullen worien gesteld? 
. � 

.., .. 
. . 

� 5 •. Zäl het mog�lijl;,zijn eon a.rbeidarcs�c v6or �et uitbr.e-, 
. •- ken van .een oonfliot te yormen? Boe wordt de organieati� 

hiorven op korto tomi�n mogel:i. jk geaöht? Zen h1e1·mede de 
otèJ.'1.ng v:erhinderd lèunnen worden? ·1· 

fielke acbade word:t "7:Wl �et 12).tbr,�en van een etä:l::ing vèr-
waoh't.? . . • , .. 

� 
. 

"�. · Ik ·mal het voórta .eeer op J]r#-ja stellen ·indi� álle 
� bij.zonderhedeJi., d:to zich in ttw r�yon t1et �ptrekkillg -t;ot het 
f u_itbl.'ekê� van het omifliot zom\en voordoen, mi� wel acmstonda 

. (': Em:llen worden ·ter~ ftemiis geb�oht. '. . .. · . 
' . . . . 

HET "BOOPll VAN DE Dll1N$frjL "4lll8!lS dQM,

,, - "(.d.et�

' . 't: t,. '.\J'(l.!), ,.. 

Ontv, bew· ···•·--
-

i 

Rappel :._ .... , . .ff. .. J.t!.�·-1·-'-·v�., ..... . 

An t:wóord : .... , .. :.:t./ .. l:J..i.?.-......... -
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Onderwerp: Op handen zijnde staking onder 
landarbeiders in de Wieringerme 
bij de a;s. aardappelencampagne 

Datum van ontvang§t�ericht: 10 Juli 1951 
zeer betrouwbaar 

-- -

Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering bericht 
Tevens bericht ge zonden aan : Procureur9Generaal,fgd. Dir.v.Pol.te '.&JBÉl-teP

dam. 
Medewerkende instanties 
Qndernomen acties : gene. 

n 

,. 'll" 
.� \ \ ">/1" 
\ 

I k h e, b d e e e r U te berichten 
dat mJ van zeer betrouwbare zijde is gemeld dat de 
E.V.C. bezig is een staking uit te lokken onder de land�
arbeiders in de Wieringermeer. Deze staking zou moeten 
beginnen op het tijdstip dat het N;.A.K. toestemming 
geeft tot het rooien van de zgn. selectieaardappelen. 
Dit kan zijn over tien à veertien dagen. 

, ,f_ ❖ •  

De Unie bonden en �eJ O. V.B. zullen zich niet 
•' :achter de staking plaatsen. 

E.v.c. zal de stakers het volle weekloon garan
deren. 

• Nadere gegevens zal ik U zo spoedig mogelitjk
berichten.

12-7- 1951
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PAR: 

1 
Onderwerp: "Onenigheid tussen een voorwerker en twee arbeiders-'bI4 de 

n.u.w. te Winschoten." 6 JUNI 1950 : 
t 

1 A(0,1 JjJ/tP \ 
Op Vrijdag, 9 Juni 1950, werd aan het bure�van poli

tie te Winschoten, door DERK AUKES, geboren 1� November 
1902 te Midwolda, van beroep voorwerker, wonende te Oostwol� 

'"'k Meerland 7, aangifte gedaan van mishandeling door MICHIEL 
Y'K- -1KALDii[K, geboren 16 Maart 1e94 te Oude Pekela, van beroep 

- , los arbeider, wonende te Oude Pekela, Veendijkstraat ll.
--"-'"' Genoemde Kaldijk was op 9 Juni 1950 met EGBERT ZUUR, 

geboren 10 October 1913 te Oude Pekela, van beroep trans
portarbeider, wonende te Oude Pekela, Ericakade 145, op het 
werkobject van de D.U.W., aan het Zuiderveen te Winschoten, 
bezig met het laden van kipkarren. Het betrof hier accoord
werk, dat werd berekend naar een bepaalde hoeveelheid zand, 
die per kipkar kon worden vervoerd. Daar één der kipkarren 
volgens Aukes niet vol geladen was, maakte hij hieromtrent 
een opmerking tegenover Zuur, die evenwel weigerde meer zand 
op de kar te laden. Kaldijk bemoeide zich hierop ook met 
deze kwestie en had hierop de voorwerker Aukes, volgens 
diens verklaring, mishandeld. 

Bij onderzoek is gebleken, dat hier van een politieke 
achtergrond geen sprake is, maar dat het meer een persoon
lijke kwestie tussen Aukes, Kaldijk en Zuur betreft. 

Voor zover bij de Politie te Oude Pekela bekend is, be
horen Kaldijk en Zuur op politiek gebied niet tot de uiterst 
linksen. Kaldijk, die naar hij zelf aan de verbalisanten 
verklaarde, reeds zes maal terzake mishandeling is veroor
deeld, staat in het algemeen als driftig bekend. Volgens 
zijn werkgevers zou hij wel_de richting van de C.P.N. zijn 
toegedaa�. Aukes staat op politiek gebied gunstig bekend. 

Door de D.U.W.-leiding zijn Kaldijk en Zuur voorlopig 
geschorst. 

Winschoten, 13 Juni 1950 • 



_G_e_m_e_e_n_te�p_o_li_t1::::-·e_O_Id_e=n=z=aa::::l;;,.. =--� G e heim f, 

Oldenzaal, 25 Juli I Vol �9 49. . 
No: 10&1.- 11-'tJ· 
Onderwerp: politierapport. 

Antwoord op schrijven van : 

T.i.f. K. 5410 - 333 aj ·2 6 ·JU J 1949 

� jTct-., �tf-;>'.-_
Ik doe U hierbij toekomen een rapport van mijn inlichtingendienst 

betreffende een actie in de gemeente Losser. 
Onder dagtek ening 20 Juni 1949 n�. 361/49 zult U vermoedelijk een 

rapport over deze kwestie ontva�en hebben van Almelo. 

Aan 
Hoofd Centrale Ve iligheidsdienst 

A. Javastraat 68
� ,s GRAVENHAGE.
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Geheim 

Onderwerp: De actie van de coill1JIU.nist 
W.P.Game te Losser,inverband 
met de overbru.ggungssteun aan 

Geheim 

kleine boeren te De Lutte (gem Losser) 

In de maand Mei 1949,werd vanwege de 11Stichting van de 
landbouw 11te 0

.u

denzaal ,aan een groot aantal kleine boeren ter ken
nis gebracht,aat zij in aanmerking zouden komen voor overb;rug---
gingssteun,zogenaamde compensatietoeslag op de producten 0bver 
het ,jaar 1947.Tevens werd door deze stichting aan een aantal klei 
ne boeren bericht gezonden,dat zij buiten deze overbruggingssteun 
vielen,inverband met de door deze stichting genomen norm van in
komen.Zowel de boeren die deze overbruggingssteun ontvingen als
mede die gene die deze steun�niet ontvingen zijn allen woonachtig
in Noord en �uid Lutte(bij O denzaal).De boeren die echter niet 
in deze overbruggingssteun vielen,konden echter tot 25 Juni 1949, 
in beroep komen bij de plaatselijke advies commissie van genoem
de stichting. 

De personen aan wie geen overbruggingssteun zou worden 
uitgekeerd kwamen bij Hermanus,Jo�nnes Oude Egberink,wonende te 
Zuid-Lutte No 212(gemeente Losser),in vergadering bijeen. 
Op deze vergadering waren aanwezig; 
H.J.Oude Egberink,wonende Noord-Lutte No 156, 

ttJ.Olde Rikkert,wonende Noord-Lutte No 117, 
G.o1de Jianhof,wonende Noord-Lutte No.121,
H.01de Riekerink,wonende Noord-Lutte No 148,

Il G.H.Grti.nder ,wonende Z.uid-Lutte No 115, 
llWed.H.TONIS-OUDE EGGBERIIilK,wonende Zuid-Iütte No 211, 
Il J.G.Grunder,wonende Zuid-Lutte No 114, 
tlH.J.Oude Egberink,wonende Zuid-Lutte J:fo 212, 
Jl J .Oelering ,wonende Noord-Lutte No 94

0 J.Harberink,wonende Noord-Lutte No 1 7,
J .Olde Olthuis 1wonende Noord-Lutte Ifo 112·,
A,Reuver,wonencte Noord-Lutte No 83, 
G.J.Vrijkorte,wonende �uid-Lutte No 125 a, 

tJH�G.SCI-IDLTE,wonende Zuid-Lutte No 108, 
A.J.Hofstede,wonende Zuid-Lutte No 105, 
Op deze vergadering werd besloten om zich inverband met deze 
quaestie in verbinding te stellen met het Tweààe Kamerlid der 
K.V.P. de Heer Engelberti�,wonende te Oldenzaal,om door middel
van dezen te bewerkstelligen,dat dit besluit alsnog zou worden ve

anderd,ten gu.s.tte van de uitgesloten kleine boeren.Enige afgevaar
digden van deze vergadering begaven zich daarop de volgende dag
naar genoemd Kamerlid.Het toeval wilde echter ,a.at op het moment
van aankomst van de afgevaardigden bij de woning van Engelbertink
Deze juist zijn woning verliet voor het houden van een bespreking
buiten de gemeente Oldenzaal.Hij heeft toen de afgevaardigden nog
even te woord gestaan en hen medegedeeld,dat hij nu geen tijd had
doch dat zij een der volgende dagen terug zouden koroen.Engelber
ti:ug heeft op geen enkele wijze blijk gegeven,dat hij zich niet
met deze zaak wilde bemoeien.
Op,bovenbedoelde vergadering teh huize van Oude Egberink heeft de
Wed Johanna TONIS uitgelaten,dat zij des-noods naar het communis
tische raadslid w,�.Game te Losser zou gaan.
In het laatst van de maand Mei 1949,de juiste dag en datum is nie
bekend,heeft de Wed.J.T8nis zich met de plaatselijke bureauhouder
van "De Stichting van de Landbouw 11de Heer J .Iüjhuis in verbindi
gesteld.



Deze plaatselijke bureauhouder heeft haar de gehele zaak nog eens 
zeer duidelijk uiteengezet waarom zij niet voor deze overbrugging 
steun in aanmerking kwam.Tegenover hem heeft de wed T8nis zich 
toen ook uitgelaten,dat zij zich inverbinding zounstellen met ge
noemde GAME.Zij zelhde daarbij "Vlat kan mij àe-t het schelen waar 
ik mijn geld van krijg,of dat nu van de communisten is of van een 
ander,dat interesseert mij niet en ik ga nu onmiddellijk naar 
GAME11 • 

U!t verder verkregen inlichting is gebleken,dat zij inderdaad bij 
bedoelde GAME is geweest emmet hem over meergenoemde quaestie 
te spreken.Game zou haar toen aangeraden hebben om een vergaderi 
uit teschrijven,doch hierop kwam hij terug met de mededeling dat 
hij het communistische Tweede Kamerlid Stokvis over dit geval zou 

J� trt opbellen en aan deze vragen wat hen in dit geval te doen stond. 
� '-1;,�fDe wed T8nis is daarop samen met de communist Game ,die als tuin;Îo; vr.,--

b � arbeider werkzaam is op een landgoed van äe :See:r"""ö .Gelderman te 
�....:,,.ç_de Iutte,naar een aldaar in de buurt wonende klompenmaker gegaan 

- en hebben daar inderdaad de communist Stokvis te Ro�terdam opge
beld.Wat hiermede toen is besproken is niet bekend,doch Game heeft 
daarop aan de wed T8nis medegedeeld een vergadering onder de be

? 
/ 

trokken boeren uit te schrijven hetgeen ook is gebeurd� 
Een broer van de wed.TÖnis,genaamd Hermanus,Johannes Oude Egberink
wonende te Zuid-Intte No 212(gemeente Losser),heeft daarop bij de 
cafehouder Reuver te de Lutte een zaal besproken voor het houden 
van bedoelde vergadering,op Woensdag 8 Juni 1949.
De Cafehouder Reuver die in de mening verkeerde dat het een verga
dering betrof die door enkele boeren was bijeen geroepen om enige 
landbouwmoeilijkheden met elkaar te bespreken heeft er geen moment 
aan gedacht,dat die vergadering uiteindelijk bijeen geroepen was
door de communist Game.Enkele dagen nadat de zaal bij hem bespro
ken was werd hem door een Provinciale wegwerker uit de Lutte de 
juiste toedracht vanndeze zaak verteld.Hierop heeft de cafehouder
Ruever aan H.J.Oude Egberink bericht gezonden,dat hij voor een 
vergadering, die uitging van een communist,.zijn zaak niet beschik
baar stelde. 
Onderwijl was deze actie ook ter ore gekomen van de R.K.geestelijk
heid te De Intte.Op Zondag 5 Juni heeft een der geestelijken,tij
dens een opgedragen H.Mis,6ver deze communistische actie gepreekt 
en de mensen in het algemeen er voor gewaarschuwd niet met de com
munisten in zee te gaan. 
Tijdens deze H.Mis bevond zich achter in de kerk een toen nog on
bekende vrouw,die nai de predicatie het kerkgebouw verliet/waarop 
zij met de communist Game in een luxe-auto is weggereden in de 
�ichting van de gemeente Losser.Bij nader onderzoek bleek deze
vrouw genaamd te zijn ROELOFJE MEULENBROEK,geboren te Losser 24 Ja
ari 1907,echtgenote van P.C.KLËINSMA,wonende te Losser O.No 272. 
Deze vrouw kmam als !flweède candidaat voor op de lijst der o.P.N.van 
de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezing der gemeente Losser. 
Nadat de cafehouder Reuver te de Intte de zaal geweigerd had 1• ic

Heeft de .bovenbedoelde vergadering toch lh'811 plaats gehad en wel 
ten huize van de Wed T8nis te de Intte.Deze vergadering. had plaats
op Woensdag 8 Juni 1949 en alwaar als spreker optrad"het communis-
tische �weede-Kamerlid COR BORST. Wat op deze vergadering is bespro
ken of welke besluiten er zijn genomen is niet nader bekend gewor-.
d&n.Op deze vergadering waren de volgende personen aanwezig.

1 COR BORST als s�reker.
&k 2,-IHermanus

à
Gerhar�us SCHULTE,geboren te Losser 14 April 1893,van be-

_... roep,lan bouwer,wonende te Losser Zuid-Lutte No 108 
3 Hendrikus

�
Johannes GRUNDER,geboren te Losser 28 October 1910,van be

roep,land ouwer,wonende temLosser E:u.id-Lutte No 115. 
4 Johannes OLDE RIKKERT,geboren te Losser 4 December 1890,van beroep, 

grondwerker-landbouwer,wonende te Losser,Noord-Lutte No 117. 
(} � 5,tlJohanna OUDE EGBERINKtgeboren te Losser 26 Augustus 1890,echtgenote
� van H.TONIS,uverledenJ ,wonende te Losser ,Zuid-Lutte No 211. 

6 Johannes,Gerhardus GRUNDER,geboren te Losser,16 Februari 1891,van 
beroep,landbouwer-tuinarbeider,wonende te Losser Zuid-Lutte No 114. 



1,,1.2_ �--k 74 IHermanus ,Joannes OUDE E�BERHlK,geboren te Losser 17 Mei 1891, 

,.,,,- €r 
van beroep1spoorwegarbe1.der-landbouwer,Wonende te Losser,Zuid---

NS. Lutte No 212. 
1 • 8 Johannes,Gerhardus OELERING ,geboren te Losser 7 Juni 1900,van 

beroep,tuinarbeider,wonende te Losser,Noord-Lutte No 93. 
Na deze gehouden vergadering liet de Wed Tonis aan ver---

schillende buurtbewoners blijken,dat niet COR BORST,doch het Twee 
de Kamerlid der K.V.P.de Heer Engelbertink uit Oldenzaal op die 
vergadering gesproken had. 
Vó�r de bedoelde vergadering werd gehouden was het in No�rd en 
iuid rutte een algemene bekendheid geworden dat deze vergadering 
uitging van de communist GAME uit Losser en vele boeren hebben 
hun afkeer daarvan niet onder stoelen en banken gestoken.Toen de 
vergadering uiteindelijk toch doorging zette dit kwaad bloed bij 
de boeren die met deze actie niets te maken wilde�hebben. 
De Wed T�NIS 1 die in deze actie een groot aandeel heeft gehad, 
wordt nu in Noord en &liid Lutte "ANNA PAUKER" genoemd. 
De actie aatic van de communist GAME heeft echter totaal geen uit 
werking gehad en aan de betrokken boeren is geen overbruggings-
steun uit5e1l:eerd. 
Alle bij deze actie betrokken boeren belijden de ROOMSCH-Katho--
lieke Godsdienst.Van de Wed TÖUIS kan echter gezegd worden dat 
bij haar het geloof niet erg diep zit en zij er voor in staat 

A moet worden geacht,dat zij met de communisten in zee zou gaan, 
.-: wanneer baar dat geldelijk voordeel brengen zou.Zij heeft bij een 

kruidenier te De Iutte,nog vàór de hierboven bedoelde actie,wel-
eens uitlatingen gedaan van II Die gJ;:ote snor(Stalin) moest hier 
maar eens komen,dan zou het spoedig anders worden�Zij staat beken 
als een echt ontevreden mens.FinantiMle moeilijkheden moeten M" 
bij baar-niet gezocht worden,want zij geniet een behoorlijk pen
sioen van de Spoorwegen en heeft nog zeker van haar kinderen een 

• 

/ ie.komen van f.80 per week. 
Van haar is niet bekena dát zij al eens eerder dergelijke actie 1 s 
beeft ondernomen. 
Bij het hier bovenbedoelde onderzoek kwam tevens naar voren,dat 

tJ-+J;.. �rlde hierin genoemde :[.__G.Schulte in het jaar 19J8 een honderdtail 
·,·-�·k. · Communistische krantjes versueid heeft onder de boeren te Noord

en Z;uid Lutte• Vermoedelijk is dit het blad 11De ECHO VAlî HET LAND" 
uitgaande van de c.P.N.Tevens had deze Schulte weleens correspon
dentie van de c.P.N.Ontv9.Men.Hier zal nog een onderzoek naar 
worden ingesteld • 



UITTREKSEL 

Voor ... 0D ...... 270 ..................................................... ,... Naam .... '.r.9..�.ê.�.@9' ... J.P.: ... A.ls�ê,;I,';Î,.ê.9.h.e .... :S�.9.r..i.JV.:�.ll ....... .. 

Origineel in ........... 9P, ...... ��·�············································· Naam .............. J.1..��P:�9.Y..�t..�.t.(}P.::li.t3.P:9.-.t..9P.-.tl}g�P,.� ................ .

Volg nr . ........................ . Ag, nr . .... �.§'7..� .. t>. ... .... .... Aard van het stuk .......... Maadnover�i.ch t .................................... · 

............ _............................................ ...................... Afz. . ... RiJk.spol ...... :Winschot.en....................... Datum ....... :· .. l,.,,6.,e:,.48 ...... . 

De werkloosheid nam in dit district in aanzienlijke mate toe. Deze toename 
is in de eerste plaats toe te schrijven aa het stopzetten van een tweetal 

·strooa�tonfabrieken en het is niet waarschijnlijk dat deze fabrieken de
eerste maanden weer in bedrijf zullen komen. Ook een groentedrogerij zag z·
zich genoodzaakt een groot deel van het personeel te ontslaan. Teu compen
satie van deze economisch achteruitgang kan alleen worden vermeld, dat een
kleine asphaltfabriek de productie hervatte.(Zie maandrapport over April'

Op 1 Mei waren in het DistxicLLWinschoten ingeschreven 806 werkzoeken
den (vorige maand 514)-Hiervan waren geplaatst bij de D.u.w. 549 (309) in
de wachtregeling 21 (&) en in de steunregeling 69 (40)

De staking in de steenindustrie is intussen opgeheven. De oorzaak van
deze staking kan worden toegeschreven aan het feit dat het personeel• in
verzet kwam tegen de bepaling van een doov de regering goedgekeurde en
bindend vastgestelde collectieve arbeidsovereenkomst •

. In de ààndbouw is men de schaarste aan arbeidskrachten wel te boven.
Bedroeg het aantal ingeschrev�n landarbeiders op l Mei 1947, 95, op l Mei
1948 bedroeg dit aantal 395. Een 120 tal landarbeiders vertrok in de afge
lopen maand aaa.r de N.O.-polder, omdat zij in hun eigen gemeente "Over" wa
ren. Daarnaast openbaart zich bij de landarbeiders steeds meer de v..:•orkeur
voor eèn los dienstverband. De hogere verdiensten van het acooordwerk,
trekt hun aan en men wil liefst, gedurende korte periode in a.g.n. koppel
verband landbouwwerkzaamheden verrichten. De tijdelijke werkloos geworden
strocartonfabrieksarbeiders, die van origine·landarbeiders zijn, vinden
nu zonder yeel moeite werk in de landbouw en zijn bereid deze arbeid tegen
het vastgestelde uurloon te aanvaarden, omdat zij het door hen verdiende
loon aangevuld krijgen tot het fabrieksloon,ingevolge de voor hen toepas8
sing verklaarde wachtregeling. Een 125-tal mannen,w. o. enige stakers uit
de steenindustrie, aanvaardden arbeid buiten de provincie, o.a. naar. Elst
Enschede_, Heerlen en de N.O.polder. Ook in eigen omgeving werden in totaal
156 arbeidskrachten in werkkringen geplaatst,terwijl in andere delen van
de provincie 66 arbeidskrachten werden geplaatst. Uit deze cijfers valt
af te leiden dat de mogelijkheden elders groter zijn dan in eigen omgeving

De stemming van de bevolking in dit district is zeer rustig en behou
dens enkele vergaderingen, waarvan U regelmatig een verslag bereikt, doen
zich hier geen bijzonderheden voor.

J.) Uitgetrokken door ................. l'R .............................................................. Afd./Secti.e ................ A.9 ..•..... 1: .... Datum ..... J..:�.".".'.�.".".'.� ..... , ..
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Notitie KB 

Bestemd voor ACD _ 7 B (Hr.v.d.MOST) 

Expresse meldt ons: 

BlJREAU 8 
2 6' APR 1948 

In de loop van de maand Mei 1947 vond in Holland een bijeenkomst 
plaats van de Internationale Associatie-van Landbouwers. 
Gedurende de bijeenkomst besloten de delegaties van Birma, China, 
en India zo epoedig mogelijk een landbouwconferentie voor Azie 
bijeen te roepen, waarop het Birmaanse Landbouw Syndicaat op zich 
nam, na nagegaan te hebben, welke problemen er zicb voordeden 
voor de Asiatische landbouwers, deze·toekomstige conferentie onder 
zijn verantwoordelijkheid te organiseren. Deze conferentie moet 

,..- in April 1948 plaats vinden. 
· Het is te voorzien, dat op deze conferentie niet slechts de proble

men van aziatische landbouw zullen worden behandeld.

B
Expresse 11 verzoekt ons, hen alle nuttige ons ten dienste staandè\ 
nlichtingen omtrent de conferentie van 1947 ter beschikking te� 

/ illen stellen. = 

KB, 23-4-'48 
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Op Zaterdag, 7 Februari 1948, is door het plaatselijk bestuur der 
Eenheids Vak Centrale te Winschoten, een grote openbare vergadering bel 
legd in Hotel Doill!l1fBring, staande aan de Langestraat te Winschoten, llet 
lag in het voornemen om aan deze vergadering een demonstratie-optocht 
door enige straten te Winschoten te laten voora:fgaan,zulks in ver�and 
met een actie van de D.u.w. arbeiders, voor de verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden.Op een door HENDERIK STRIEZENAU, geboren 22-11-14 

•• 

te Oude Pekela, van beroep arbeider, wonende te Winschoten,Olieslager 
straat 41, ingediend verzoek om een vergunning voor het houden van deze 
demonstratie-optocht, is evenwel door de loco-burgemeester der gemeente 
Winschoten, J.G.Folkringa, afwijzend beschikt. 

• 

Bij informatie is ons gebleken. dat voor het houden van deze optocht 
en de te voeren actie van de DUW arbeiders, een oo.mite is gevormd, be
staande uit de volgende bij de DUW' te Winschoten werkzi:.am zijnde per
sonen: 
HendBeik STRIEZENAU�wonende te Winschoten,Olieslagerstraat 41. 
Hanno BUZE,wonende te Winschoten, Vosseweg 14 
Jochem BODDE,wonende te Wischoten,Hotstraat 21 
Geert MULDER, wonende te Beerta B 60 
Roelof ot Willem NAP, wonende te Beerta. 

Naar aanleiding van vorenstaande heb ik, tweede rapporteur op 
zaterdag,7-2-48 een paar arbeiders van de DUW werken te.Winschoten 
naar de grieven, die zij hadden tegen de arbeidersvoorwaarden,gehoord. 
Zij verklaarden:"Wij werken tegen tarie:floon, wa.t met nor.maal weer een 
behoorlijke verdienste geeft. Bij regenval uen andere weersomstandighe 
den, waarbij niet kan worden gewerkt, wordt per uur t.0.42 betaald. In

verband met de abnor.mala regenval van de laàtste oa.anden is nierdoor 
het loon erg gedaald."Zijvertelden voorts nog, dat tamelijk grote ge
zinnen soms met een weekloon van f.27.- zich moesten redden. In verbar 
hiermede wilden zij een actie voere�. om tot verbetering van de arbeidf 
voorv1aarden te komen. 

Hierna heb ik nog gehoord een van de leidinggevende personen van de 
DU!N, die verklaarde:"De omstandigheden, w aronder de arbeiders bij ·de 
DUW werken, zijn onbevredigend. De grieven, die �ij hebben tegen de 
arbeidsvoorwaarden, zijn mijns inziens niet ongegrond. Enkele vakver
enigingen hebben zich reeds met hun grieven tot de betrotken Minister 
gev;end. Deze Uinister heef't reeds toegezegd om betere regelingen voor 
de DU\1 arbeiders te zullen trefren. Nu het reeds zo ver is gekomen, 
heeft het .mijns inziens geen doel meer om nog een actie te voeren" 

Van de zijde van de DUV/ arbeiders zijn geen verdere staypen onqer
nomen om de deni.cmstratie toch te laten d >orgaan. 

Uitgetrokken door ............................ J�R.............................................. Afd./Sectie ... AQ.P. ... 1 ............... Datum ...... ��.'.'.".f>..�ê 
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Op Vrijdag 30 Jan'48 werd in het cafe Beugeling te Emmer-Compascum een 
openbare vergadering gehouden met het doel bespreking van de mogelijk
heden tot een beter loonpeil te komen in de z.g.n. "vrije boerenobjecten 
en de D.U.',v. 

De oproep tot deze openbare vergaclerine was gedaan door een voorlopig 
co.mi te van actie. De zaal waarin deze vergade,ring v11erd gehouden heeft ee 
capaciteit van ong. 120 pers. 

Het publiek bestond uit land- en veenarbeiders van verschillende 
po�itieke en religieuse levensop�a�ting. De zaal was bij deze geleeen
heid geheel gevuld. Te omstreeks 20.-- uur opende het bestuurslid van 
de plaatselijke afdeling der 1

1EVa 11 GEERT OOST, veenarbeider, v1onende 
Verlengde Scholtenkanaal te Emmer-aompascum, deze vergadering en heette 

de aanwezigen welkom. Oost oefende in zijn openingstoespnaak critiek op 
de loon- en prijspolitiek van de Regering uit. Hij keerde zich scherp 
tegen de uitbetaling van lage lonen bij de "boerenobjecten'' en de DUW. 
Deze lone!l geleken volgens hem meer op aalmoezen dan op loon voor gedan 
arbeid. Het was in de laatste weken voogeko�en dat vele arbeiders, ten
gevolge van enige dagen "regenverlet", met 4 a 5'gulden thuis gekomen 
waren. De armoede die in vele gezinnen door deze lage lonen heerst is 
groot. Buiten ieder vakverbond om was er door enkele belanghebbende ar
beiders een "vvorlopig comite van actie" gesticht en hij hoopte dat men 
deze avond kon overgaan tot het instellen van een definitief comite van 
actie onder de naam "'.'/elit'aartscomi te". Oost gaf hierna het woord aan 
Jan van RENSSEN, hoofdbestuurslid van de E.v.a. te Groningen. Van 
RENSSEN begon zijn toespraak met op te merken dat, hoewel vertegenwoor
digers van alle andere vakverbonden op deze vergadering uitgenodigd war 
alleen de E.v.a. aan deze uitnodiging gehoor had gegeven. Dit speet hem 
doch het veDWonderde hem niets. Het N. V.V. en ook de andere bonden 
staan onder de invloed van het kapitalisme. Zo kan het gebeuren dat al
leen de E.v.a. samen met de arbeiders de strijd tegen de verdervelijke 
loon- en prijspolitiek van deze Regering gaat voeren. Van RENSSEN hekel 
het "M.archall-Plan" dat volgens hem alleen ma.ar werkloosheid kan be
vorderen. Immers als tegenprestatie mogen de Nederlanders geen schepen 
voor zichzelf gaan bouwen, maar moeten de in de oorlog gebouwde "Libert 
schepen" waarvan Amerika een over·schot heeft, tegen hoge prijzen overne 
men. Hierdoor bestaat de kans dat ongeveer 40.000 kameraden, die in de 
scheepsbouw werkzaam zijn, werkeloos worden. n·oor die werkloosheid zou 
de DUW met de lage lonen, geweldig uitgebreid worden, hetgeen alle�n 
het doel van de kapitalisten is. ifcinig geld aan de arbeiders uit•beta
len en zelf meer verdienen. Dit uitbuitingssysteem is ons allen nog van 
voor de oorlog bekend. In 1945 zette Prof. Schermerhorn, destijds minis 
ter president, een zeemanspet op, sloeg een oliejas om en klom op de 
"brug". Van deze plaats hield hij zijn wekelijkse praatoes tot het Ne
derlandse volk en vertelde aan de arbeiders, dat de armoede gedeeld 
moesy worden. Ieder evenveel ontbering. Wat zien wij nu als resultaat 

Uitgetrokken door ...... . ............. '..PR....... .................... ........... .......... .. Afd./Sectie .. 
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van deze mooie warden . Het kapitalisme zag in 1947 kan 320.000.000 gulden 
te1 verdienen,terwijl de arbeiders werkzaam in de D.U.Vl. en de bo'erenobjecten 
met 7 a 8 gulden in de wee� hun gezin moeten onderhouden. Aan gedeelde armoe-
de hebben wij niets. De winst moet gedeeld worden, daaf hebben wij meer a� 
Spreker ging veryolgenà in e,en met politiek gekruid betoog de oorzaken van 

de uitbuiting van de arbeiders Da. "D.U.W. Door Uitbuiting tot Wanhoop" 
Heden anno 1948 moet de arbeider nog brood eisen voor vrouw en kinderen. Hij 
bepleitte instelling van een comite van actie w�arin leden van verschillende 
po�àtieke en religieuse opvattingen zitten hebben en stelde voor een motie 
te richten aan de minister van Sociale Zaken, A.Ex. Minister Drees. De rede 
van van RENSSEN werd met aandacht aangehoord en aan het eidde hiervan applau 
diseerde ongeveer de helrt van de aanwezigen. 

Hierna werd pauze gehouden. 
Na de pauze werd o.m. nog het woord gevoerd door BOl-::NE KREMER, wonende te 
Erimer Compascum, -communistisch raadslid der gemeente Emmen. Volgens Kremer 
was inflatie onver.midelijk en zelfszeer nabij. De inflatie in Frankrijk is 
thans een feit geworden. Als gevolgChiervan moeten de z.g.n. Franse Dijwielen 
nu, inplaats van f .95 .- reeds f .200.- gulden kosten. Dan hebben wij dus bijra 

3 jaar armoede voor niets geleden. Ook Kre�er bepleitte instelling van een 
comite van actie� waarin niet alleen de arbeiders zitting hebben, doch�k 
middenstanders en kleine boeren. • 
Hienna las van RENSSEN voor noemd, een motie vooi:, gericht aan Z.E:x:. Minister 

Drees te 's-Gravenhage, waarin wordt verzocht wel te willen bevorderen dat 
aan de arbeiders, werkza� in de D.U.W. tenminste f.0.60 per uur of f.28.80 
per week wor dt uitbetaald, ongeacht regenverlat. Deze .motie werd met alge
mene stemmen aangenomen. De vergadering werd te omstreeks 22.00 uur door 
OOST, voornoemd gesloten. Een en ander had een rustig verloop. 
Öpgemaakt te_ Er'.llllen 31 Januari 1948 

•
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Een betrouwbare relatie deelde mede, dat het proefproces, vermeld 
in rapport d.d. 5.1.48, betreffende uitkering van regenverlet 
aan D.U.W.-arbeidors, het�,elk op initiatief van het 1:.v.v. diende 
voor de Kantonrechter te Emr1en, door het N.V.V.is gewonnen. 
Dit betekent gevoelig prestige-verlie� voor de E.V.C., welke 
in deze voor talloze arbeiders belangrijve zaak in gebreke is gebl 
ven, ondankP allerl ei gedane beloften. 
Een rv!ijnheer Laf'"Mai!' van het Departement te Den Haag, vermoedelijk 
D.U .W.(Dienrt Uitv�ering Werken), MauritPkade 25 tot 31 te •�- Gra
venhage, werd in Groningen verwacht. Hij zou besprekingen voeren
met het be�tuur van de E.V.C.
Zeer waar�chijnlijk iF dit dezelfde perPoon als bedoeld in
bericht d.d. 5.1.48.

,.1 .\ 
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' \ 
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\ Een betrouwbare 

/b-i- ·,i<i --A��1+1Ä>s. relatie meldt: � - r-

Het Bestuur van de E.V.C.had op 7 lanuari 1948 
een onderhoud met de Directeur van de Arbeidsbeurs te Emmen 
over uitbetaling regenverlet aan D.U.W.arbeiders,hetgeen 
niet geschiedt ondanks toezegging van de Rijksbemiddelaar-. 
in�diens circulaire. 

Ondanks gedane beloften aan de arbeiders,ver
zuimde het Bestuur ven de E.V.C.om over deze qu�tie een 
proefproces in kort géding te laten voeren.Hier zijn 
duizenden arbeiders bij ge!nteresseer4.Het N.V.V.begreep 
hiervan de propagandistische waarde,was de E.V.C.voor en 
maakte de zaak aanhangig bij de Kantonrechter te Emmen. 
Op 9 Januari 1948 zou de zaak dienen.Wordt dit proces door 
het N,V.V.gewonnen,dan betekent dit een gevoelig prestige-

� t � verlies voor de E.V.C.in het Noorden. � 
V 

·1 
Een actieve werker voor de E.V.C.in het Noorden 

is een zekere AD.AM..�,gesalarieerd bestuurder der E.V.c. 
Deze man heeft in Spanje gevochten en is deswege Statenloos. 
Personalia vol�en. 
De E.V.C.belegtti..u Januari 1948 een serie vergaderingen in 
Groningen.Speciaal de ard.Land- en Tuinbouw ontplooiià 
grote actie.Over het verloop zal worden gerapporteerd. 
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STAKINGEN 
Het conflict in de bloemenhandel te Groningen, dat op l December 

1947 een staking tot gevolg had, en waarvan in het vorige maand
overzicht reeds melding is gemáakt,heett slechts enkele dagen geduurd 
·Daarbij werd besloten, de staking op te herten tot nadere aank�nài-
ging, waarbij gepoogd zou worden het oont'lict alsnog op te lossen.

De toestand in deze gemeente was, behoudens het korte conflict in
de bloemenhandel, deze maand volkomen rustig •

l.k d PR A�d IS · ACD 4 D .... �9...�.+..�.� ........ .Uicgetro_... en oor................................ ...................................................... ,, . ectle .................................... atum
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O.RD)RW�; Ophaft111g staking te 
. �smeer. 
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• 
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ln aansluiting op he door mij aan U tooge:aonden npport, 
d.d.28 lJovember 194V, !Jo.sa, betnftenie o_p banden '4!jnde sta
king op de blGitmenveilingen te Ae,lsmeer, heb ik d.t eer 'fJHOOG
RJlEL(B$T�G� beleefd te beriohtee, dat op l en 2 December 1947 
op de bloemenveilinaen te Aa.J.ameer, met uitzondering voor de 
export, geen bloemen �ijn geveild. 

Vorenetaand11 vond ziJn oorzaak, daar door de bloemenkwekers 
hoegenaamd geen bloemen ter veiling werden aangevoerd. 

Aodoende kBn tei�lijk van de eijde d�� bloementtopers van 
staking geen epJ'ake ziJn • 

Op voomelds datums hebben er ztoh op voomocmrde vellingen 
geen ongereg�ldheden voorgedaan, zodat bet betrokken politie
personeel in deze niet behoefde op te trede-n. 

Buiten de sterkte van het personeel te Aal��eer, werd in 
verbal'ld �et vorenstaande aoei&tentie verieend door 5 hoofden 
van de Afdeling Hoof't\dqrp, en 5 hoofden Vän de At'dóling Diemen. 

Op Woensdag 3 December 194? Z'tlllen bedoelde veilingen weder 
nomaa.l doorgang virule-n, aangeaten de bloemer.kopers,die aenvan
keliJk wilden sta.kon, bealo-tenl'lhebben,he�ziJ onder p-rot�st tegen 
de aangekondigde vcmog11".g VQ.ll de OI1WetÎ�lastim,de bloemen
weer te kopen. 

1n verband 11Wt bovenste.and� 1s vanaf heden geen biJzondere 
J'IOli ttea.soiatcntie meel' benodigd. De '1etrokken Groepscommandant 
te Aal3meer aal eohter met even�ueel

1
ón"1>o�ziene gebeurtenissen, 

betreffende voonelde veilingen, rekening bo'1den. 

/ De MJudant, 

den Heer .t>J.st.riets-CoJ!ll!landant 
der lU.Jlcspolitie 

te 

_A M s T :& l! D j,, Lt. 

� 
..,e. ... 

Y-'"9 
� 

"I L \ 
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Gezien en onder verwijzing naar mijn on
derschrift van 29 Novembe� 1947, No.227, 
aa:ngeboden aan het Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, ter 
kennisname, - om te behouden - • 

Amsterdam, 2 December 1947, 
De Dirigerend Officier van 
�ijkspolitie 3e klasse, 
Distri
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ommandant, 
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dURE::.Au t î 

4-/.t-·-f 
/ 

Naar aanleiding van de verhoging van de omzet
belasting voor de handelaren van 2 op 3 procent en voor 
de kwekers van 1 op 3 procent, waarmede men meende z1ch 
niet te kunnen verenigèng, bralc op Maandag 1 Dec emb'er 194 
een staking uit in het bloemenbedrijf te Groningen. 

De staking omvat de gehele detailha,ndel in 
bloemen en gaat uit van de Nederlandse bond van detail
listen in blo amen en planten en van de Centrale bond 
van straat-markt- en revierhandel. 

Werd normaal voor ongeveer F.8.ooo.- aan snij
bloemen ter veiling aangevoerd, in verband met het drei
gende conflict was deze aanvoer hedenmorgen-Maandag 1 
December 1947- slecht F.4000.- • Bij het begin der 
veiling bleek er geen enkele kooplustige te zijn. Nadat 
om 10 uur nogmaals geveild was en er weer niets afgeno
men werd, zijn de aangevoerde bloemen vern1etigd. 

Het verloop der staking zal in het oog worden 
gehouden en hierover zal nader v,orden gerapporteerd. 

Groningen, 1 December 1947. 

t 
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ONDER�: Op bnttden djndt atak:t.ng BURcAU B 
op de :8loeoenn1linsen te ,f-/,,t- �l 

• 

• 

.t\alsmeer. / 
11, ht� dé �•r traoor.ere:.r..o::1sT1WNG� beleerd t't berichten, dat c13 

h�-:lenit11duae in (i('Jlt �spre�ing mst ds Het:-r l3u:rgerueeeter te Aal.smeer 
en t\o G.roep:sooi:n�nd.a..'lt der R.tj!csr,oli tie te '�l-,meer,doe>r Yoornoem
c.te Surgcmeea,ttu• werd medo ge<taeld, dat r.!et 1!'.li;;,iar.g vq l!aondag l 
Do-oeobe:t" 19-17 door �e Regering ts besloten,- dat bij de vertd·,ox, van 
bloemen op de v.a Uingen .in ;.; tede Te.n 1% l;& <>"rtzotlmlaattng mo<lt 
.vordi!n gehttwn. Voorl1e..?n ;vt�d b{!:.dOel.ie 1% i,l'J4etbf:llaating door de 
be trci�<ken vt 1 :i.l ng be t.G.at�. 

Doel, met il'lf:.�S '17a.n eenott�t!e1: datum is bvpag,).d, da.t de wmoog◄ 
<le bela&ting, ziJn4G 2% ilcot" df.?' bl"m11enlt�rars moet worden betaald. 

ln v.;ror.nd t!lG t vc:-vnota.a.'"lde io htt b'.\ ao�d aJ.s zeker, dat op 
l ueo�mb�r 1�7 onner iç bloer.ic:nkopér� ei•� E:rt.a.ll"ing zal uitb.Nken.

� '\r�tsont-slae vcil:ll!ZCn t� Aal2"!eye1• .-..ullr.n <it'hter gewoon 
doox-gaus vin<!.1112� dcar vctracl1j.llende ni�t in ats.kin� gaande kopers 
toch b!oeo3n 'Van d� v-eiJ.ir!&�n zullen �trakken. 

v,u·ttacht wonlt center dat dfJ ratakend.e '::>J.oem�nkGnore toch 1'P d.e 
veili�en zull•n vataob1Jntn9 OZ:1 eYttn�u�el Nlla:tja3 e1J dergc,liJke 
uit t.a 101c1-.:e� .. 

Vo��nill de :ll,.r&�.i:1tet1ter ia b�doP.ldt, �t.a.king beo.liet ongegrond.! 
�nae�ifJ» daa�oor de p:·ijuve�hog1,ng ,1ar blosr,tm -mn geen btttetcen 1 

1.Jl. Een dorgel1J!te e-!!t!dn-l kan 1:)ecchoum'l io<mT<hm o.la een la.ndelijkEt 
f.rtaklnCt daar �r ongevtn�Ji" l? blotui:ienveilingon in de lande b1.J ba• 
trok!�en �u..\lon �ijn. 

Voorneld'J ctakhlg heeft aee� waQroon1.,!nli.jk C½')l: Hn pollt1eke 
13trekking. 

!!.et het oog op ewntu�le ortteveátoringen on t&r voorkoming 
hi��•nn veraoekt de »u:rgeneGeter vootnomnd,b-..i.i ton de sterkte vnn 
hot polit1'1'�rnonee2 �� •'al81?10er$ op Unandag ;t December 194'1 dec 
w� r.n1tldaga e mtr, 10 hoot'den der .i.-11.jl;opn li�ie ter acsistentle • 

GEWEST AMSTERD.AM DER RIJKSPOLITIE. 

DISTRICTS-COMMANDANT. 

AMSTERDAM. 

No.227. 
Geheim. Persoonlijk. 

Gezien en aangeboden aan het Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst te 's-Graven
hage,Bij event.bijzonderheden volgt nader
bericht 

• d!s6i� _
r 

�èi�� f e� 
v MJ�rfol� 7 ,

3e Kla se, 

Oistri tsco man � 
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Maandrapp•:it Politieke Toestand (Sept '47)
Onder 
tim de boeren heers� ernstige ontstemming over de loon-enprijspolitieke der 

Regering, welke oorzaak 3ou zijn dat de boeren-en tmindersstand zijn ondergang 
tegemoet zou gean. 

Vergaderingen van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, door talloze
boeren bezocht, stelden zich achter de eisen van het Hoofdbestuur van deze bond
en een protest-schrijven aan de Regering van de Stichting van de Landbouw. 

• 
De mededeling van het NCB-hooftbestuur, dat het zich, bij aldien de regering 

haar loon-en prijspolitiek niet wijzigt, terug trekken uit de diverse commissies, 
welke de Provinciale Voedselcommissarissen en de Plaatselijke Bureauhouders ter-

• 

zijde staan (en dus in feite mede-uitvoeders zijn van de overheidsmaatregelen H 

ten aanzien van de voedselvoorziening), heeft hier en daar aanleiding gegeven tot 
het misverstand, hetwelk zelfs in artikelen�n de Brabantse Pers werd gemeld, dat 
de boeren voornemens zijn, het recht in eigen hand te nemen en zich niet meer aan 
de onderscheiden voorschriften te� houden., doch met hun producten te handelen 
naar eigen goeddunken. 

Dit is echter g�enszins de lijn van de N.C.B. en er wordt niet verwacht, 
dat de boeren tegen de richtlijnen van deze organisatie in zullen gaan • 

KdJ Uitgetrokken door ......................... ................................................... , .... .
ADC 4Afd./Sectie .. ................................. Datum 

20-10-'47

A.L. ·J72-49-'17 
__ ,,,., 
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Onrust op het platteland 

LEINE BOERENBEDRIJVEN KUNNEN 
HET NIET MEER BOLWERKEN 

Wild t k• • 

\

der boeren lijkt, gezien de heersende 
e S a lllg Ulet onrust, niet uitgesh>ten. A1s d-e bestu-

• 
} 

ren va.n de org8.llisaties zouden beslui• 
Ultges OteD ten mede te blijven werken bij het 

( uitvoeren van de re.geringsmaah·egelen, Van ,on�e correspond�nt), bestaat er een kans, dat de leden op DEN HAAG, 15 Sept. - De oJll'ust eigen imt!atief een actie beginnen.in de landbouw neemt nog steeds toe.l Zware s1ngon treffen de bedrijven met --
de minste economische weerstand: de 
)delne �jven op het zandgebied. Hllt 
1s daarom begrijpelijk, da.t de boeren- , 
bonden In Limburg en Brabant be
zorgd zijn over de economische toe-

l stand van hun leden en da.t men nlt 
het Zuiden felle geluiden hoort, 

Eerst heeft de Limburgse ,Land> en 
Tuinbonrl gewaarschuwd voor de ver
bitterde stemming, die heerst op het 
pla�teland, en gezegd dat de boeren 
geen mê!dewe11king meer zouden verie
nen aan de maatregelen van de rege
ring, als de brief v-an de Stichting voor 
de Landbouw aan de Kamerfracties en 
het J:>eroep van de Katholieke Neder
landse Boeren- en Tui-ndersbond op de 
Katholieke Kamerfractie zon1ier gevo,g 
bleven. Hierna heeft ook de Noordbra
bantse Christelijke-Boerenbond eenzelfde 
geluid doen horen cu verklaard, dat de 
boeren niet langer meer zouden kun
nen werken indien deze ernstige ver
togen geen resultaat zouden opleveren. 

Niet alleoo de bonden zijn in het 
geweer gekomen·. Bijna de gehele }and
bouwpers van de laatste week valt de 
mini'Ster fel aan op hetgeen hij in Dren
te heeft gezegd . .,Ik vraag mij af," zo 
zeide de minister, ,.of de Stichting voor 
de Landbouw wel de werkelij•ke gevoe• 
lens van de boer vertolkt." Het ant
wooro van de landbouwpers luidt hier
op, dat de Stichting op een zachte ma
nier tot uiitlng heeft ge'hraoht, wat 

, onder de b,:>eren leeft en dat de taal 
'van de Stichting heel wat scherper zou 
zijn geweest, indien dit inst!-truut de zin 
van de aangesloten organi11at>ies zou 
hebben gedaan. 

�L mogelijkheid van een wilde actie 

SECTJ:E PERS 

}.947. 
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/ Heerenveen, 1 � Sept e� �e1 J 9SÊP� 
194
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t d. t l dd Bureau "Crackstate Ji-. 1 ____ ....;. oezen ing rappor , an ag Tel. K 5280 - 2260 �l,,, A(D/ ' · ...... Onderwerp ,Bond van Landpachters en Hy- .. t?f/1/a. 1
potheekboeren in Nederland. • -- • J 

Uw teken: 

Ons teken: 

Bijlagen: 

• 

Insp/V. ,tJJ /1,
AAN: het hoofd van Nationale Vei

\
1 
____ L·�:��.�--�·�. G _____ .. __ \ 

1 . , .. mer: 
1 ·····-·-···· ·---·----·

..__t_.:•-..:m_: __ 1_/:r-r,:y __ ,.__,
• a.
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UPGELEGI)

aan de heer Procure\ll'-Generaal. 
fgd. directeur van Politie, 
LEEUWARDEN. 

Hierbij heb ik de eer U HoogEdelgestrenge beleefd te 
doen toekomen een rapport opgemaakt van de Landdag van de 
Bond van Landpachters en Hypotheekboeren in Nederland, wel
ke in deze gemeente te Oranjewoud op 4 September 1947 heeft 
plaats gevonden. 
Typ.O. De Inspecteur van Politie, 
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(y�meente-Politie !. 
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No . .... ./�f·················
Onderwerp: Vergadering 

van de Bond van Landpach- R A p p Q R Tters en Hypotheekboeren in 
Nederland op Donderdag 4 
September 1947 te uranjewoud. 

• 
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Ondergetekende, �i�UWl.iAlXil vAOu� öJOUKE, nOOfdagent 
van Politie van de gemeente neerenveen, met standplaats 
OUdeschoot, tevens onbezoldigd rijksveldwachter, heeft de 
eer U EdelGestrenge beleefd het navolgende te rapporteren: 

Op Donderda� 4 öeptembe� 1947 werd te uranjewoud op 
het terrein bij ho€é1 .tteidewoud een vergaderTng gehouden 
van de Hond van Landpachters en i�poth.eekboeren in 1,eder
land:Deze vergadering, die door�cir1a 3.000 personen werd 
ofjgewoond, droeg een feestelijk Sara��er in het verband met 
het 25 jarig bestaan van die �ond.Dedoelde bezoekers kwa
men uit practisch alle gedeelten van ,._,ederland.vm circa 
11 uur werd de vergadering geopend door de �eer van der 

, Woerdt van Zoelen, die de aanwezigen hartelijk welkom heet
te en mededeelde, dat diverse personen bericht hadden doen 
toekomen, waarin werd gezegd, dat deze tot hun spijt niet 
Elln de vergadering konden deelnemen.·.Levens werd in dit ope
ningswoord gememoBeerd, dat de nond met diverse moeilijkhe
den te kampen had gehad, doch dat de boerenstand, dank zij 
de Crisispachtwet en de latere �achtwet, er nu beter voor 
stond, dan het geval geweest zou zijn, indien deze wetten 
niet tot stand zouden zjjn gekomen, al trok.ken zich dan ook 
in deze tzjd weer donkere wolaen samen boven de hoofden van 
de landpachters en hypotheekboeren.nierna werd alle lof 
toegezwaaid aan de tleer .tt.S. van nouten, aan wie de oprich
ting van de �ond te danken was geweest en die nu nog als 
algemeen Secretaris en ..tT9pagandaleider in dienst van de 
.JjOnd stond.Aan voormelde neer van uouten werd een schilde
rij aangeboden, terwijl zjjn echtgenote een bloemenmand in 
ontvangst had te nemen.nierna werd het woord gegeven aan 
voornoemde prppagandaleider n.B. van nouten, wonende te 
Gronin

g:�; ;ede-a_;;o;g-g;h;el het &a�alt;r-v�-e;n-h;rde- -

Aan: de Heer 
Inspecteur van 

Politie 

kingsrede.Spreker herinnerde aan de tijd, dat er geen vond 
was en de tijden voor de landpachters en hypotheekboeren 
slecht waren.Er werden toen lange arbeidsdagen gemaakt, ter 
wijl van een redeljjk bestaan geen sprake was .i,e kinderen 
werden geexploit'eerd voor de landeigenaren, het grootkapi
taal, die met niets doen een goed leven lei�en van de op
brengst van hun landerijen.<.rp 1 September 1922, toen spreker 
zich in Tj ummarum bevond en aldaar het zwoegen van de land
pachters had geconstateerd, zonder dat dit een redelijk inko 
men waarborgde, had ruj op aandringen van zijn zwager, zich 
ingezet voor verheffing van de landpachter en was de Dond 
tot stand gekomen.Spreker bracht hulde aan de personen, die 
zitting namen in het eerste bestuur.Aanvankelijk leek het 
een bond te zullen worden van ..1:rriese landpacht ers, daar de 

te 
Heerenveen. 
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organisatie als zodanig slechts bestond in ,11·riesland, enkele af
delingen daarbuiten.Dat dit echter vanaf de oprichting niet de 
bedoeling is geweest, moge blijken uit de naam, die de DOnd werd 
gegeven:Bond van Landpachters en nypotheekboeren in �ederland. 
De bond kr'eeg steeds meer leden en in diverse provincies.�o wer
den in de loop van de jaren afdelingen gevormd in uroningen, !.� . 

Holland, Drente en Gelderland, terwijl nu ook ptivinciale afde
lingen bestaan in de ptvincies vverijssel, �uid-uolland en ut
recht.Volgens spreker waren de eerste jaren de moeilijksten.ue 
opbrengst van de landerijen gingen practisch in zijn geheel naar 
de landeigenaar.Per hect1are werd door de pachter J.15O.- aan 
de verpachter betaald, terwijl de pachter zelf slechts .f .17 .- pe 
hecttare ontving.Dit kon dan in procenten worden geaccentueerd 
als volgt:In de jaren 1914 tot 1939 kreeg de verpachter van de 
bruto winst 80%, terwijl voor de pachter zelf 20o/o overbleef.Deze 
toestand was onhoudbaar.De op de bedrijven werkzame kinderen kon 
den geen loon ontvangen en hadden geen uitzicht, terwijl de ou
ders zich te kort deden, teneinde toch de pacht maar te kunnen 
opbrengen.Alles kon wachten op zijn geld tot de dokter, de fou
ragehandelaar en verdere leveRr�ciers toe, doch de pacht moest 
er komen.Dit kon zo niet doorgaan.Er werd dan ook getracht hier 
in verbetering te brengen.Het gevolg hiervan was het tot stand 
komen van de Crisispachtwet en de Crisis nypotheekwet.nierbij 
stond spreker nog even stil bij de diverse aanvallen op hem van 
de zijde van Udo, hoofdredacteur van het .1rries JJagblad toentertij 
de.Hierop volgde in 1938 de Pachtwet, die een geweldige verbete 
ring bracht voor de pachters.�u konden ze niet ieder moment aan 
zegging krijgen van de verpachter om de boerderij te verlaten, 
maarvaren deze gebonden aan een bepaalde tijd, die na verloop 
daarvan weer verlengd kon worden.�u was het ook afgelopen met 
de funeste voorwaarden, die soms in pachtcontracten werden neer 
gelegd.Na deze tijd kregen wij, in de bezettingsjaren het racht
besluit van 1941.Hierbrj werd vastgelegd, dat iedere normale pac 
ter recht had op een redelijk bestaan en niet zoals aanvankelijk 
de buitengewoon goede pachter alleen.maar nog is de toestand K

niet idiaal zegt spreker.Diverse grond.kamers keuren nog veel te 
hoge pachten goed, terwijl nog vrij gemakkelijk landerijen op korte 
termijn kunnen worden verhuurd.Wij zijn echter een geweldige stap 
in de goede richting gekomen, als men rekent, dat de pachter 
nu 35% van de bruto winst houdt en de verpachter met 65% tevre
den moet zijn.Volgens spreker zou voor 1950 het gehele pacht
recht weer worden herzien en daarom wekte hij alle aanwezigen op 
propaganda te voeren voor de bond, opdat deze, wanneer het zove 
zou zijn, zo sterk mogelijk zou staan. - - - - - - - - - - - - -

Hierna werd de jubilaris van nouten en zijn bond nog door 
diverse personen gecomplimenteerd. - - - - - - - - - - - - - -

Te omstreeks 14 uur werd pauze gehouden tot circa 14.45 
uur, waarna een openluchtspel werd opgevoerd getiteld:Groei en 
Bloei, hetgeen in hoofdzaak propagandistisch was opgezet. - - -

Omstreeks 19 uur werd deze vergadering gesloten. - - ·_ -
Hij heeft hiervan op afgelegde ambtseed dit rapport opge

maakt, gesloten en getekend op 7 September 1947. - - - - - - -
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Hiermede moge ik U.H.E.G.het volgende bericb-
ten: 

�Naar als bekend mag worden verondersteld, heef't de 
"Stichting van de Landbouw" te Den Haag, ongeveer veertien 
dagen geleden, een adres gericht aan de fracties van de Eerste 
en Tweede Kamer, betreffende de prijspolitiek der Regering 
ten opzichte van de land- tuinbouw en veeteeltproducten. 

De toon van dit adres was vrij agressief en stelde 
min of meer ultimatieve eisen aan de Regering, bij welker 
niet inwilliging op het nemen van "andere maatregelen" werd 
geduid. 

In navolging van dit adres van de 11Stichting", heeft 
het Hoofdbestuur van de Noordbrabantse Christelijke Boeren
bond (N.C.B.) een samenkomst gehad te Tilburg op welke de 
toestand in de bedrijven en het adres van de .\Stichting" wer
den besproken. 

De geest en de toon van de besprekingen op deze 
Hoofdbestuursvergadering, waren eveneens zeer agressief en 

OP-Standig. 
Het Hoofdbestuur deed een verslag van deze bijeen

komst publiceren in de gewestelijke pers, waarvoor ik moge 
verwijzen naar bijgaand opgeplakt knipsel uit het te Roosen
daal uitgegeven wordende "Brabants-Nieuwsblad" van Dinsdag, 
2 September 1947. 

Deze publicatie heeft onder de boeren in Westelijk 
Noordbrabant een slechte uitwerking gehad.In verschillende 

streken hebben de boeren in deze houding van hun HoofdbestQur, 
waarin toch ook een geestelijk adviseur zetelt, een rechtvaar
diging gevonden om een obstructieve houding aan te nemen en 
zich aan de leveringsplicht hunner producten, zo vér mogelijk 
te onttrekken. 

In het gebied van de gemeenten Etten en Leur en Beek 
b.v.besloten de boeren j.l.Vrijdag, 5 dezer, collectief, in
navolging van de melkstaking van Mei 1943, geen melk meer af
te leveren.

Toen de plaatselijke geestelijke adviseur der gemeen 
te Etten-Leur, pastoor Konings, tegen het opruiend optreden 
van diverse raddraaiers stelling nam, werd hij op beledigende 
wij ze afgewezen. 

Pastoor Konings 
De Heer Hoofd van de Q•Y•�·
Ja v a  s t r a a t, 68. 
's-G RAVEN HA GE. 
=====------============ 
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Pastoor Konings is daarop i�contact getreden met de 
gewestelijke R.K.pers, om te protesteren tegen het opruiend 
optreden van het Hoofdbestuur van de N.C.B. 

In dit verband moge ik verwijzen naar bij.gaand vóór
blad van het nummer van het "Brabants Nieuwsblad" van Woens
dag, 10 September 1947, waarin op pag.2 is opgenomen een ver
slag van een op Dinsdag, 9 àezer, te Roosendaal gehouden ver
gadering, onder het opschrift;"West-Brabantse boeren becriti
seren Regerings-landbouwpolitiek� 

Tevens moge ik Uw aandacht vestigen op het artikel 
op de vóór-pagina en op pag.2 van hetzelfde blad, onder het 
opschrift: ''Land- en tuinbouw in grote moeilijkheden", waarin 
stelling wordt genomen tegen de demagogie welke momenteel on
der de boeren bedreven wordt en waarin de Regeringspolitiek 
wordt verdedigd." 

w . 
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l Hopeloze toestand voor
boeren en tuinders 

N.C.B. zegt: Zo kan het niet langer

HE'.1' Hoofdbestuur van de Noordbrabantse Christelijke Boeren-
bond kwam in e�n spoedeisende vergadering bijeen te Tilburg 

op 29 Augustus j.J. teneinde de hopeloze toestand, waarin de 
boer�n en tuinders veikeren, opnieuw onder ogen te zien en zich
ernstig te beraden omtrent de wijze, waarop in deze onhoudbare 
toestand verandering gebracht zou kunnen worden. Naar aanlei
ding van deze vergadering verzoekt het bestmn· ons opname van 
het volgende. 
Het is zonder meer duidelijk, 

dat, tengevolge van de thans ge
volgde loon- en prijspolitiek van 
:M:inister Mansholt, de boeren
en tuindersstand met rasse schre
den de ondergang tegemoet gaat 
DaaTbij zijn de bedrijven op de 

. lichte gronden het eerst aan de 
beurt en meerdere kleinere be
drijven hebben de rand van de 
afgrond reeds overschreden. The
oretische uitkomsten en cijfers 
zijn gemakkelijk te groeperen, 
doch daarmede vallen de rauwe 
feiten niet weg te redeneren. 

Dit kan zo niet langer duren 

De geweldige ontevredenheid, 
die allerweg� in de an'ders zo 
rustige boerenstand heerst, 
wordt nog sterk aangewakkerd 
door dé uitzonderlijke droogte 
van de laatste tijd. Het is uitge
sloten, dat het gemiddelde be
drijf dit "bedrijfsrisico" kan op
vangen, omdat door de gevoerde 
politiek het bedrijf kunstmatig 
met alle mogelijke maatregelen 
beneden het bestaansminimum 
wordt gehouden. 

Een wat royaler en minder be
knottenqe pollïiek zou de pl·odu-. 
centen van het momenteel zo 
schaarse voedsel aanmoedigen in 
plaats van grote verbittering en 
moedeloosheid wekken, wat 
thans algemeen het geval is. 't 
Hoofdbestuur van de N.C.B. ziet 

"BRABANTS NIEUWSBLAD" 

de ernst van de toestand volko
men in. Overtuigd zijnde van de 
noodzaak tot medewerking aan 
de voedselvoorziening van het 
Nederlandse volk en van de al
gehele opbouw van het vader
land, is het zich van zijn ver
antwoordig ten volle bewust. 
Steeds is door de N.C.B. loyale 
medewerking verleend in de 
ruimste zin bij alle maatregelen, 
die noodzakelijk geacht werden 
in deze moeilijke tijden. 

Er is echter een g·rens! 

Die .grens ligt daar, waar de 
boeren- en tuindersstand in zijn 
bestaan wordt aangetast. 

Die grens is tllans be1·eikt, zo 
niet reeds overschreden! 

Het Hoofdbestuur N.C.B. beeft 
1laarom het volgende besloten: 

,,Uitgegaan wordt van de ge
dachte, dat het schrijven van de 
Stichting voor de Landbouw de 
samenwerkende boeren- en tuin
dersorganisaties en landarbeiclers 
bonden in Nederlantl aan de frac
ties van de Eerste en Tweede 
Kamer, resultaat oplevert.
Wanneer niet op zeer korte ter
mijn een zodanige toesfancl worclt 
geschapen, dat het de hoer en
tuinder mogelijk is, zijn bedrijf
rendabel te voeren, dan zal van 
de zijde van de N.C.B. met zijn
ruim 30.000 georganiseercle boe-
1·en en tuinders iede're medewer
king bij het nemen of uitvoeren
Vl!Jl maatregelen van Overheids
wege, meer speciaal met betrck-
1.{ing tot de voedselvoorzie11ing,
geweigerd worden." 

Dit besluit is ter kennis ge
bracht aan alle bevoegde autori
teiten, alsmede aan de zuste1·or
ganisaties. Deze beslissing kan 
niet gezien worden als een drei
gement, doch als een onve1·mi,i
delijk gevolg van het gevoerde 
,,beleid." 

Niemand kan verwachten dat 
de boel' meewerkt aan het gl'a
ven van zjjn eigen graf! 

te Roosendaal en Bergen op Zoom. 

van Dinsdag, 2 .September 1947. 

w.
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W aaro� zwijgt Den Haag ?
Zijn de grieven tegen 't Landbouw

beleid steekhoudend? 
(Van onze Haagse cç,rrcspondent) 

D
E Indische kwestie, die in de belangstelling van Regering en 

publiek juist de laatste weken weer al het andere over
heerst, heeft een zware concurrent gekregen in de zorgwek
kende toestand van land- en tuinbouw. Voor de boeren en 
tuinders is dit nu stellig het voornaamste probleem en zij wed
ijveren met het "Comité Rijkseenheid" in het sturen van ver
ontwaardigde protesten aan de Regering. Alleen reeds om psy
chologische redenen - om te voorkomen, dat wordt geconclu
deerd: wie zwijgt, stemt toe - lijkt het nodig, dat op de klachten 
en protesten der landbouwers van de zifde der Regering een 
antwoord komt. 

het tekort aan arbeidskrachten 
als gevolg van de te lage lonen. 
De boeren zijn hierdoor vaak 
genoodzaakt zwarte lonen te be
talen, die natuurlijk niet in de 
prijs kunnen berekend worden 

Gedeeltelijk gegrond noemde 
men ons ook de klacht der zand
boeren, dat zij te veel graan 
moeten leveren en te weinig vee 
kunnen aanhouden, zodat zij met 
de huidige prijzen nooit kunnen 
uitkomen. Dit is echter bittere 
neodzaak. In de huidige ab
normale omstandibeden heeft 
ons land 't graan hara nodig om 
de duurdere import te beperken 
en door het wereldtekort aan 
veevoeder, dat vijf tot tienmaal 
zo duur is als vóór de oorlog, 
valt aan import daarvan niet te 
denken. We hebben er de devie
zen niet voor en als we ze wel 
hadden zou het nog de vraag 

Droogte en felle zonneschijn te op de veilingen, op enkele uit- Zijn of we het kregen toegewe
zijn voor alle sectoren van land- zonderingen na, geen sprake ge- zen. Bovendien zou dit soort im
en tuinbouw nadelig geweest, weest. Wat dus betekent, dat de port 't vlees onbetaalbaar maken 
maar de gevolgen ·zijn niet over- droogte als · ,.afnemer" op de Vergelijking met het 
al even erg. Het minst erg zijn markt is verschenen. Het is een buitenland. 1 ze voor de gewassen in de pol- klein kunstje, uit te rekenen i der, het sterkst worden ze ge- wat deze afnemer ons land en de In regeringskring-�n verwijt 1 
voeld op de zandgro,nden en in tuinbouw in 't bijzonder heeft men de Stichting van de Land-
de melkveehouderij. gekost. bouw, dat zij heeft gewezen op 

Om daarvan een juiste indruk Alles bijeen is de schade in alle de hogere prijzen, die voor bui-
te krijgen, dient men in de sectoren van land- en tuinbouw 

I 

tenlandse producten betaald wor
eerste plaats te weten, dat van stellig te ramen op ettelijke hon- den. Inderdaad geschiedt dit, 
de totale oppervlakte cultuur- derden millioenen guldens. maar de Stichting kan niettemin 
grond bijna 30 pct. bestaat uit Ontevredenheid sterk weten: dat het hier gaat orr.i_ in-
bouwland en ruim 40 pct. uit . - ternabonale zwarthandelspr)Jzen 

\
weide- en hooiland. De veehou- toegenomen. waarbi,) de speculaten in de V.S. 
der is gedurende bijna de helft Reeds vóórdat de gevolgen van en Ar_gentinië profiteren van de 
van het jaar uitsluitend aange- de droogte zich deden gevoelen nood m de geteJSterde landen. 
wezen op grasvoer en voor een bestond er onder de boeren e� De Regering steunt de import 
goede grasgroei is een regelma- tuinders - voornamelijk onder de dan nog . (560 millioen!) om het 
tige neerslag onontbeerlijk. Het eersten - ontevredenheid over 't levenspe�l dragelJJk te hou_d1;n. 

l is dus duidelijk, dat deze onge- beleid van minister Mansholt. Afschaffing van deze subsidies 
woon droge zomer, die begon Het is dus vofstrekt geen won- zou zeker 15 à 20 pct. loonsver
met de hooioogst te doen misluk- der dat het nu klachten verma- hoging tengevolge hebben . 
ken en op het laatst ook de ont- ningen en protesten aar:. 't adres Er is o;, Frankriik gewezen, 

l
wikkeling van het wortel• en van deze bewindsman regent. De dat f 40 betaalt voor zijn inland
knolgewas-ernstig heeft gefnuikt belangrijkste zijn wel het adres se tarwe. Dit is tnclen'aad juis:, 
(waardoor de voederpositie voor van de Stichting van de Land- rr,aar men die1;1t er dm, .. bij le 
de winter in gevaar is gebracht) bouw, gericht tot de Kamerfrac• zeggen, dat er m F1·ankr1Jk chaos 
1een bijna rampzalige invloed ties en· het min of meer opzien- en honge1·snoocl heerst, Engeland,
�eeft gehad op de melkveehou- bar�nde dreigement van de !'lt>nemarken en Zw�der, liggen 
derij. Het effect is niet enkel N.C.B. om eventueel verdere lag�r dan wij met in;., prijzen. 

1merkbaar in de melkgift maar medewerking aan de regerings. Een argument, dat in den Haal'( 
'ook in de vleesproductie. maatregelen te weigeren. evenmin veel indruk heeft ge
l De tuinbouw is naar verhou- • . Wij hebben naar aanleiding maakt, is, dat de boe!: ht't s!acht-
1�ing niet minder zwaar getrof- hiervan ons licht eens opgesto- offer wordt van zijn fatsoim; dat 
!fen. Aanvankelijk vormde het 'n ken in ter zake bevoegde kring hij zich altijd correct beeft ge-
1probleem hoe" wij de verwachte en kwamen daarbij tot de vol- dragen en nu de dupe wordt van 

!

overvloed kwJJt zouden raken. gende bevindingen. de regeringsmaatregelen. De vele 
Er was sprake van dat er voor on- In de eerste plaats zijn er grie- goede niet te na gesproken_, wec-t 
gevef!cr 200 millioen gulçhm naar ven van meer algemene aa,1:d, 
Duitsland zou kunnen worden die dus 't!Landbouwbeleid als zo
geëxporteerd, maar deze trans- danig betreffen. Sommige daar
actie is volkomen mislukt. Toch van worden als juist of ten dele 

,is: er vau..d..Qo4dx.aail:n...de,c_groen- juist erkend, zoals b.v. die over 

TWEE radioredevoeringen van 1 --::::::: 
de afgelopen week hebben � 

om uiteenlopende redenen de
/ -aandach t�il)trokken. 

De eerste - die van prof. Ger-

-1 ...... 

,..,,_,, ae boeren zlniet de dupe 
zouden mogen " den van hun
sancties: zij wil voor de leve
ringsgoederen g� d ntvangen. 

Tenslotte meende men als beste 
maatregel te kunnen aa,nbevelen: 



toch iedereen wel, zo merkte 
men ons op, dat er gedw·ende de 
oorlog door talloze boeren is 
gezwarthandeld en dat ook nu 
nog op tal van pröducten op ver
schillende manieren méér ver
diend wordt dan toelaatbaar is, 
Dat de mogelijkheid hiertoe door 
de gevolgen van de droogte is 
ingekrompen vedtlaart mis
schien vo0r een deel de felle 
uitbarstingen, waartoe sommige 
organisaties zich hebben laten 
verleiden. 

Graan-. eier- en melkpr-ijzep.. 
Andere gFieven raken meer 

de bestaande kwesties in 't bij
zonder. Juist is, dat de richtprij
·zen voor granen· voor dit jaar 
tegen het advies van de Stichting 
voor de, Lanbouw zijn verlaagd
met f 0.50 per 100 kg. Op gron<F
van de beschikbare gegevens, al
dus onze zegsman, was deze ver
laging evenwel gemotiveerd. De
stroprijs is bovendien verhoogd
met f 9.- pe1· ton, wat een steun 
voor het graan betekent van cir
ca f 1.25 per 100· kg. Bovendién 
betaalt het Landbouwci·isisfonds
de kosten van de pensioenrege
ling. Maar over deze laatste din
gen zwijgt de Stjchting. 

De eierprij s is met circa 20 pcti 
verlaagd. Ouder normale om
standigheden leek dit gemoti
veerd en bovendien heeft de 
minister, als we ons.goed herin
neren. destijds beloofd vóór de 
winter een hogere prijs te zullen 
vaststellen. Voor zover ons be
kend, is er geen reden waarom 
die belofte niet zou worden na-

fgelï.omen. ' De melkprijs is vastgesteld in
overeenstemming met de Stieh
t,ing. Daarbij is natuurlijk niet 
vooxzien, dat het. Jàar zo dro9g' 
zou wol'lien. ' _ � 

W:at de tuinbouw betreft, deá'e 
kla&gt gewoo11lijk, dat er geeh 
minimumprijzen wm·den vastg� 
steld en wel maxima als de prij
zen oplopen. De tuinbouw is voor 
vrije handel, echter alleen als 
het goed gaat; gaat het slecht, 
dan moet de Regering helpen 
met minimumprijzen. De minis
ter heeft intertijd gezegd: goed,1 
ik zal helpen als jullie ook mee
doen en zelf een fonds vormen 
uit de zeer hoge prijzen, 'die óók 
voorkomen. Dat is door de tuin
bouw toegezegd, �aar deze be
lofte is niet nagelremen. De tuin
ders. blijven weigerachtig om 
mee te werken aan iedere maat-
1·egel om de prijsvorming in 
enigszins geregelde banen 1;j! 
leiden, maar vragen wel, dat de 
regel'ing bijspringt zodra het mis 
loopt. 

\Vaar wringt eigenlijk d� schoen? 1
lV,lij is gebleken, dat het rege

ringsstandpunt met betrekking 
tot de huidige lanäbouwcrisis, 
waarvan de grote · ernst stellii;: 
niet wordt ontkend, nog niet is 
bepaald. De besprekingen ten 
depal'temente·schijnen nog voort 
te duren. 

Er valt echter niet te verwachten, dat bet kabinet min. Mans-{holt terzake zijn beleid zal desa
v11ueren, doch zich integendeel
schrap zal zetten tegen de vele protesten en adressen van del

, laatste weken, waarvan sommige 
. bijna het karakter hebben van 
'chantagepogingen, althans naar 1 
:de vorm.

Zonder twijfel moeten de boe
ren geholpen worden, want vele 
staan op de rand van de afgrond. 

• 

Als de werkelijke oorzaak van de heersende ontevredenheid ziet men in 
inde kringen die wij raadpleegden, evenwel niet de diverse bezwaren, 
welke in de protesten en adressen worden ontvouwd, maar: 

1e de weersomstandigheden die de oogst ten dele hebben doen misluk� 
ken, resp. dreigen te doen mislukken, wat evenwel niet het prijsbe�id 
vab de minister raakt, en • 

2e de Stichting van de Landbouw zelf, die zijn plaats niet meer ken 
en de tendenz heeft een staat in de staat te willen zijn. 

De situatie van deze zomer gelijkt iets op de crisiàjaren van voor 
·de oorlog, toen de landbouw economisch feitelijk niet verantwoord was,
sociaal en maatschappelijk evenwel van een te groot belang was om aan 
zijn lot te mogen w�rden overgelaten. Hij moes� toen gestet1nd worden,
Datzelfde zal nu weer moeten gebeuren, wat een prijs van een paar cen
ten méér kan hier niet helpen. Dat woordje "steun" evenwel wil de S:B
Stiéhting uit haat woordenboekje geschrapt zien. Toch zal he·t wr weer
in moeten komen, wat wij zitten nu eenmaal in een land met dure grond
en dure arbeid, waarin alleen intensieve landbouw kan gedijen, mits
liJI: in de wereld normale omstandigheden eb vrije handel bestaan.
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"Protest-vergadering van 
bloemenhandelaren".-

• 

• 

AAN 

Ik heb de eer U mede te delen, 

dat op Woensdag, 27 Augustus 1947, te 20.00 uur, in 

het café SMIT aan het Waögplein alhier, door de 

Bloemist Patroons-Organisatie en de Ned.Bond van 

Detaillisten in Bloemen en Planten 11 Door Eendracht 

Sterk", Afdeeling Alkmaar, een openbare protest-ver

ga4ering is gehouden. Als spreker trad in die vergade-

�.J ring op H.B.FOORT, wonende te Rotterdam.-

Deze vergadering werd gehouden om tot een actie te 

komen, aangezien de bloemenhandelaren alhierweigeren 

de 2% omzetbelasting te betalen, die door de Directie 

van de Aalsmeerse Bloemenveiling boven de door de 

Regering op te leggen verhoogde omzetbelasting zal 

worden opgelegd. De handelaren, in vergadering bijeen, 

waren van mening, dat laatstgenoemde omzetbelasting 

geheel voor rekening moest komen van de kweker.-

Bij de aanvang der vergadering was de stemming in 

het algemeen voor staking, doch na de discussies in de 

vergadering besloot men nog niet tot staking over te, 

gaan, doch alsnog te trachten door overleg de a.s. 

hoging ongedaan te maken.-

-De-

de Heer HOOFD VAN DE CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

Javastraat No.68 

te 

•s- GRAVENH A GE .-

8D-1-'"1 
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De Alkmaarse bloemenhandelaren zijn op één na (één 
der grootste zaken uitgesloten) in eerdergenoemde orga

nisatie géorganiseerd.
" .. E;�:P. �tro,oibiljet, op de protest-vergade1?ing betrekking 

hebbende, waarvan een aantal in d ze gemeente we'rd' ver-
spreid, voeg ik te Uwer oriëntati hierbij.- ,, 

De Commi 
Vr.-

Poli tie, 1
' 

•

• 
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Bloemist Patroons- Organisatie en tf 

Ned. Bond van Detaillisten in Bloemen 
en Planten "Door Eendracht Sterk " 

AFDEELING ALKMAAR 

GROTE OPENBARE 

Protest-

Vergadering 
op Woensdag 27 Aug. 1947, 8 u. precies, 

in Café SMIT, Waagplein 1, Alkmaar 

Per 1 October wordt da omi!letbelastinr, van 2 op 3 procent 
gebracht. Dit is een �anval op ons levenspeil. leder, weckzaam 
in de bloemenhandel zit voor hoge lasten, hoger dan de meeste 
van ons kunnen dragen. Wij kunnen niet hoger gaan en dit 
moet aan de Regering duidelijk worden gemaakll. Daarenboven 
zullen de veilingen ons nog eens exhra gaan belasten met 
2 procent van de inkoop. Grossiers, winkeliers en straatventers 
wor-den daar de dupe van. 

Moeten wij dit zonder meer aanvaarden ? 
Neen, d1,1izendmaal neen. Wij protesteren tegen deze aanslag 

op ons bestaan. 
Bezoekt daarom, winkeliers, grossiers en straat\lenters, deze 

grote protestvergadering, waaio de heer 

H. B. FOORT, uit Rotterdam 

over dit onderwerp zal spreken en U allen de actie zal voorleggen. 

Zegt het voort Zegt het voort 
De gezamenlijke Organisaties. 
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De vergadering was bekend gemaakt door aanzegging aan de ar
beiders. Bij aanvang van de vergadering waren ongeveer 130 perso
nen, allen mannen,aanwezig. 

Te plm. 3,30 uur werd de vergadering door de voorzitter van he 
stakings-comi té, genaamd KUILMAN, geopend met een toespraak, waar
in hij zei, dat het bezoek aan deze vergadering hem zeer tegen 
was gevallen. l\[en had aanvankelijk gedacht een zeer grote opkomst 
te krijgen, maar het was voor hem een zeer grote teleurstelling 
voor hem, dat dit mis gelopen was. Zoals reeds op de vergadering 
van Donderdag j.l. was gezegd, was het de bedoeling geweest om 
alle D.U.W. arbe1der.s in staking te brengen. Gezien de zeer slech
te vpkomst van deze vergadering wilde KUILMAN adviseren aan de 
aanwezige arbeiders om niet in staking te gaan, aangezien een der
gelijke staking bij voorbaat zou worden verloren. Hij schatte het 
aantal werknemers op ongeveer 600 man. Het merendeel had zich, 
door niet op deze vergadering te komen, uitgesproken tegen stakin 
Hij vèrzo�ht de arbeiders, die momenteel in staking waren, soli
dair te blijven met de stakende landarbeiders. - - - - - - - - -

Vervolgens gaf KUILMAN het woord aan een onbekende spreker, 
lid-of bestuurslid van de E.V.C. afkomstig uit Lemmer. 

Deze schetste de gang van .zaken vanaf de b,evrijding en zei, da 
de regering gedurende de oorlog aan de arbeiders veel beloofd had, 
waarvan zij tot op heden nog zeer weinig had uitgevoerd.r. Hij leverde critiek op het beleid van de oud-Minister SCHER
MERHORN. Hij was van mening, dat SCHERio"ERHORN het wel goed be
doeld had met de Indonesische kwestie, maar was van mening, dat k 
hij gezwicht was voor de reaction�ire stroming van ons volk. Hij 

\ 

leverde felle kritiek op het Nederlandse beleid in Indonesië. Ver 
volgens schepte hij op over de staking die momenteel &n het Oos-
telijk deel van Groningen aan de gang was. Hij wekte op tot soli
dariteit met deze landarbeiders en adviseerde het werk neer te 
leggen. Indien dit niet mogelijk was om èén of andere reden, 

\
wekte hij op de stakers finan�ieel te steunen. Hij laakte het op
treden van de erkende vakorganisatie' s en maakte propaganda voor 
de E.V. C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vervolgens werd het woord gevoerd door Bouke DAM uit Groningen 
Hij deelde mede, dat deze staking/in hoofdzaak ging tegen de land 
bouwerê maar tegen de Nederlandse regering. Hij zeide, dat ieder 
Sè9 l�ans nog werkte 1n de landbouw, een onderkruiper� was en m werk verricht�. Hij zei, dat veel arbeiders(werkwilligen)
het willen voorstellen alsof zij alleen behoefden te staken uit 
solidariteit met de landarbeiders. Dit was volgens hem onjuist, 
aangezien ook veel D.U.W. arbeiders in staking zijn gegaan, omdat 
veel landbouwers hun beloften niet zijn nagekomen. Ook hij laakte 

fhet optreden van de Nederlandse regering in de Indonesische kwea
\tie en ook hij wekte op tot staking. - - - - - - - - - - - - - -

Hierna hebben ongeveer 7 of 8 arbeiders het woord gevoerd. De 
vergadering, die voordien nog een tamelijk ordelijk verloop had, 
werd zeer rommelig en ook deze keer lip� het bijna op handgemeen 
uit. Het merendeel der arbeiders sprak zich fel uit tegen de 
staking. Bij de debatten werd het E.v.c. bestuur scherp aange
vallen. De aanwezige E.v.c. bestuurders gaven bij het debat toe, 
dat het onmogelijk was een algemene werkstaking te proclameren 
en dat ook een uitbreiding van de staking,voor de D.U.W. e�beider 
op een fiasco moest uitlopen. Besloten-werd daarom d�tn.u.w. ar
beiders, die solidair waren met de landarbeiders, de staking 
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zouden voortzetten, terwijl deze stakers zich Maandag'lllorgen, 
28 Juli 1947, moesten melden op het E.V.C. kantoor te Groningen. 
De staking zal hierdoor zeker niet worden uitgebreid. Men zal 
waarschijnlijk over gaan tot een finantiele steun actie ten bate 
van de stakende landarbeiders in Oostelijk Groningen. 

De stemmins onder de arbeiders was zeer mat en in het algemeen 
wag wordem verwacht dat deze staking zeer spoedig tot het verlede 
Zal behoren. 

'.L' e plm. 5.30 uur sloot voorzit ter-KUILMAN deze verga�ering. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Groningen 27 Juli 1947. 
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Op Donderdag 23 Juli 1947 werd er •s-morgens 
te Gr�ningen onder de n.u.w.-arbeiders, bij de bussen 
die genoemde arbeiders naar de verso.hillende werkob
jecten vervoeren een pamflet uitgereikt, waarbij de 
n.u.w.-arbeiders werden opgeroepen, tot het bijwonen
van een vergadering, die de zelfde dag •s-avonds 20 uux
zou wordeh gehouden in het gebouw "MARGRIET", gevestigd
te Groningen, Folkintestraat 35. Een-älsohÎ'ift van ge
noemd pamflet gelievlé aangehevht te worden aangetroffen

Op deze vergadering waren 130-150 personen 
aanwezig, het merendeel leden van de E·.v.o •• Op het 
podium had het Comité van Actie plaats genomen besta 
de uit de volgende personen,. 
Peter Wilhelm Heinrioh DRENTH, geb. 31 Maart 1913 te 
Haste (Dld.), van beroep timmerman, wonende Zaagmulders 
weg 146 te Groningen. 
·J-acobue KUILMAN, geboren te Groningen 13 Oct-ober 1889,
van beroei sigarenmaker, wonende te Groningen Bedumer
etraat 34
Bou.ko DAM, geboren te Groningen 24.a. '97 ., van beroep
grondwerker, wonende te Groningen Wingerdhoek 29 ••
Jan Douwe HUIZING, geboren 14 Januari 1921 te Oldehove,
van beroep kantoorbediende, wonende Cortinghlae.n 52 te
Groningen.;
De vergadering werd voorgezeten door een persoon,die
tot nog toe te Groningen bij de verschillende vergade
ringen der E.V.c. niet op de voorgrond trad •

Ten.omstreeks 20 uux, werd de vergadering door
de voorzitter geopend, waarna deze onmiddellijk het
woord gaf aan een zekere ZIJLSTRA, hoofdbestuill'der van
de afdeling Tuinbouw der E.v.c .. Hij deelde mede, dat
de staking der landarbeiders in het Oostelijk gedeelte
der provincie Groningen volkomen was. De staking zou
zich ook uitbrémden over het Noordelijk gedeelte der
provincie Groningen. Dit was de reden, dat deze verga
dering was belegd. Hij raadde de arbeiders aan, soli
dair te zijn met de landarbeiders die reeds in staking
waren. en ook in staking te gaan, indien de landarbei
ders, in de gemeenten waar ze werkzaam waren het werk
neerlegden. ZIJLSTRA wees er op, dat het hier niet ging
om een staking op politieke gronden, maar dat de econo
mische motieven hier de hoofdzaak vormden. De staking
zou worde!i_voor een verbeterde loooregeling voor den
landarbeider ••

Daarna werd het woord gevoerd door Bouko DAM
voornoemd. Hij wekte de arbeiders op, niet langer te
aarzelen, maar zich achter de stakende arbeiders in de
provincie te stellen. De staking zou niet alleen tegen
de boeren worden gevoerd maar ook tegen de regering.
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Na de nodige opmerkingen tehebben gelanceerd over het 
optreden van àJ Nederlandse troepen in Indonesil, besloot 
hij met een oproep, het werk neer te leggen; 

vervolgens werd het woord gegeven aan verschil
lende arbeiders, waarbij bleek, dat er zich onder de aan
wezigen verschillende personen bevonden, die het werk 
reeds hadden neergelegd en die zich daarom uitspraken 
voor een algeme,ne staking in de landbouw. Aan de andere 
kant gingen opnieuw stemmen op, die tot voorzichtigheid 
aanmaanden en die de leiding van de vergadering verzocht 
geen overhaaste stappen te doen, aangezien te weinig ar
beiders aanwezig waren om een beslissing over het al of 
niet staken te nemen. 

De vergadering had ondertussen een zeer wahorde
lijk verloop gekregen en een arbeider noemde de leden 
van het stakings-comité, mensen die als dictatoren,de 
arbeiders mm mening wilden opdringen. Het comit� trok 
zich daarna terug om te overleggen wat er moest gebeuren. 
Er volgde eem periode van groot tUJlilllt, waarbij de aan
wezigen vaak bijna tot handgemeen overgingen • 

Na enige ogenblikken nam de leiding weer op het 
podium plaats. De voorzitter voerde daarna het woord en 
deelde mede, dat het oomit, van �ng was, dat er te 
weinig arbeiders aanwezig waren om een definitieve beslis 
sing te nemen. Een derde vergadering was nodig en op die 
vergadering zouden dan alle n.u.w.-en landarbeiders in 
de gemeente Groningen aanwezig moeten zijn. Deze vergade
ring zal op zaterdag 26 Juni 1947 te Groningen worden ge
houden op een groot-t� of in een grote zaal. Hij ad
viseerde de aanwe-z1--gen op de werkobjecten propaganda 
voor de�e.-vergadering en voor deze staking te maken. De 
arb · ers die reeds staakten verklaarden zich tegen de 

ang van sken en eisten van de vergadering ieeds de vol
gende dag in staking te gaan . Opnieuw werd de vergade
ring zeer rommelig. 

Daarna heeft.Peter DRENTH, wonende aaaglIItlldera
weg 146 te Groniqgen het_woord-gevoerd. Hij verklaarde, 
dat het comit& v66r de staking was maar dat men verstan
dig moest zijn. Op de oorloge-verklaring van de Nederland 
se regering aan Indonesië moest de Nederlandse arbeider 
het antwoord niet sc.1:m.ldig blijven. Het is niet de bedoe
ling een stald.ng te proclameren van een klein gedeelte 
der arbeiders. Alle werkers van Nederland moeten de alge
mene werkstaking proclameren.. De �.iz.c. te (}rqningen bad 
de laatste dagen koortsachtig gewerkt om verschillende 
sfakingen voor te bereiden. Het is nu de bedoeling om 
eerst alle oogstarbeide'ta in de staking te betrekken; 
naarna-zullen de bouwvakarbeiders en de transportarbeider 
volgen. Dit zal werken als een sneeuwbal. De aanwezigen 

�en opgewekt, Zaterdag 26 Juli 1947 opnieuw op de ver
gadering aanwezig te ziJn� 

Ten omstreeks 22.15 uur sloot de voorzitter de 
vergadering.---��������---_.,..-------����-��-����-�-----�-

G RON INGEN, 26 Juli, 1947 ••
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AF S OH R IF T. 

GroniMen 23 Juli 1947.

AAN ALLE ARBEIDERS WERKZAAM IN DE OOGSTVOORZIENING, 

EEN NIEUWE OPROEP. 111 ! l EEN NIEUWE OI'ROEl?. l ! 11, ! ! ! 

Waarde makkers, 
@) -� 

Maandagavond hebben wij· de zaak van de Land
arbeiders die in staking zijn gegaan, in de vergadering in het gebouw 
Apollo besproken • 

Er was besloten, 4aQr waar de staking volledig was, de Groninger 
oogstarbeiders, sponîaarïen Üii so!iaariîeit-hët-werk er bij neer te 
leggen. 

Kameraden sinds Maandagavond is de situatie veranderd, enkele groepen 
van Groninger arbeiders, hebben voldaan aan dit besluit, om te staken, 
daar waar het werk door de landarbeiders was neergelegd; 

Nu de toestand geheel veranderd is, worden versabillende groepen oogst
arbeiders, voor het feit geplaatst, om vlas te trekken en nog andere 
werkzaamheden te verrichten, wat speciaal landarbeid ia. 

En gezien, dat dit besmet werk is, moeten wij opnieuw dit met elk.aar 
bespl.'eken en overleggen, wat ons te doen staat, dus kent UW plicht en 
kom op deze vergadering, welke gehoude� wordt: 

in het gebouw: Magriet Folkingestraat 21 

Donderdagavond om 8 uur, 24 Juli. 

Kameraden wees Solidair met de staking der Landarbeiders en bezoek 
deze vergadering, het is Uw eigen bel§ng, dat deze strijd gewonnen 
wordt •• 

MAAKT PROPAGANDA VOOR DEZE VERGADERING ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

KOMT ALLEN!!!!!!!!!!!! KOMT ALiiEN!!!!!!l! 

Het Comité 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - .. 
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E.V .c.

GE HE I 11. 

Verslag_v'an een op 22 JuJ,i 194? te Deventer gehouden open
bare :protest-bijeenkomst in de openluc.u::;, der E.v.c. 

. · Tot het houden van deze meeting ·w(:l.r\i de· vereiste toestem
ming verleend, terwijl het verzoek om na afloop van de bijeen
komst een optocht door de· stad te mogen b,.oud.en werd afgewezen. 
Op �et terrein waren �ngeveer· 600 personen aanwezig. 

De bijeenkomst werd geopcn_d door Hendrik KOBUS, geb. te 
Leeuwarden, 1 Februaxi 1924, plaatsvervangend voorzitter der 
E. V .c. en plaatselijk agent va� hot dagblad "De waarheid", ,yonen
de te Leeuwaraen. Hij heotte de arbeiders van Deventer en omstro-
k.on welkom� 

Hierop hield ·Maarten· BÓEL�D, geb" �è Haarlormnormecr, 20
Februari 1906·, won. te·.Arostordam:�oofdbestuurder van do E.v.c.,
een rede. . C • • 

Hij schetste de ontwikkeling·vah de onderha.ndclin�en tn 
Indi� en zei, dat er van het begin van do onderhandelingen af al 
groepen in Nederland waren geweest, die do Regering tegenwerkten 
on "die op een koloniale oo:rlog aanstuurdon 11 • nnczo groepen heb
ben thans J+un zin en ik wil de gezichten van Go'.i'brandy·on Walter 
wol eens zien, waarop nu wel con grijnslach zal liggen••. Spreker 
haalde uitspraken van Indische volksleiders aan, beschreef do 
geest onder· do nbruine broodcrsH on voorspelde, dat 1:dozo lcolo
nialc oorlog, welke milliocnen zal kosten, ons land naar de on
dèrgang·zal voeren, daar do Indiors zich tot de laatste �ruppol 
bloed zullon verweron 91 

à . 

Hij somde do omstandigheden op, welke do Regering, naar 
zij had gezegd, tot een politieel ingrijpen in Indio haddori ge
noopt, zoals het zich niet houden aan hot bestand van Linggadja
ti on hot èlandostion uitvoeren van goederen uit Indiö naar 
Singapore en andere havens. Sproker.b�toogdo echter, dat Linggo.d
jat1 van Nederlandse zijde ook talloze malen geschonden was en 
dat er hiel' in Nederland ze1f ook heel wat 11vooL·aanstaande 11 per- ,._ 
son0n waren, di0 clandè'stien goéde:ren .over de· grens brachten. 
Hiervoor behoefde men allaen maar te zien naar do wolfe..brikanten, 
die voor duizenden guldens aan wol ovGlr de grens hadden gcsnmkkeld. · 

VERZONDEN AAN: 
Z.E. de Minister van Binnenlandse Zaken, 
Z.E. de Minister van Justitie, 
De Heer Hoofd der Afd. III B van de Generale Staf, 
De Heer Hoofd Sectie III M.I.D., Marinestaf, 
De Heer Comm.. der Koningin in do Prov. Overijssel, 
De Heer H ,C. van Poli tie te .Amsterdam, 
Do Heer H.C. van Politie te Rotterdam., 
De Heer H.C. van Politie te Den Haag, 
[;13 Heer H.C. van Politie to Utrecht, 
Do Heer I

{

�C,. ven Politie te Groningen. 

Hier 



• 

- 2 -

Hier was z.i. ook politieel ingrijpen hoogst noodzakelijk. "Doch 
hier geschiedt dit niet. Hier krijgt eeh arme jongen, die op de 
hoek van een straat een sigaret zwart verkoopt zes maanden,· maar 
de wolfabrikanten worden met rust gelaten en deze moesten juist 
voor hun hele leven onschadelijk worden gemaaktn. 

Vervolgens viel spreker de leiders van het N.V.V. en van 
de P.v.d,A. aan. Onder applaus deelde hij meö_e, ndat niet alleen 
Palar, çloch ook Slotemaker de Bru!ne z:i.jn lidmaatschapsboelcje 
heeft ingestuurd". aEn zo zijn er. nog moer, volgens spreker, die 
sedert het losbarsten van het oorlogsgeweld deze partij de rug 
hebben toegekeerd 11• Dit stemde hoopvol, alè.us Sj_')reker, en mede 
hierin zag hi.j do noodzaak, zich niet tegen de N .v. V .-arbeiders 
te stellen, doch met hen te praten en hen voor te lichten omtrent 
de toestand in Indis. De leiders van hot N.V.V. waren volgens 
spreker, 11volksvorraders». 11De N.v.v. arbeiders moeten worden in
gelicht over de tactiek van de Regering, welke voor haar optra
den in Indi� voorwendsels gebruikt, als Hitler en Goering go
bruikten toen zij o.a. Oostenrijk binnenvielen. Do arbeiders van 
Nederland zullen niet schromen om in hun strijd. hun uiterste 
machtsmiddel ter hand te nemen, doch daartoe was hot tijdstip nu 
nog niet gekomen. Waarschijn lijk zal do hodonavond te houden mas
savergadering in het R .A.I .gebouw to Amsterdam, meer te zeggen 
goven 11 • Spreker eindigde met de aanwezigo.li aan te sporen hun mo
doar?eidcrs, loden van het,N.v.v. intensief to bewerken.

KOBUS sloot de bijeenkomst en deelde mede, dat men con 
motie aan de Regering zou aanbieden, als volgt luidende: 11De 
vredelievende bevolking van Deventer en omstreken in massa-mee
ting bijeen, protesteert met kracht bij de Regering tegen het 
schonden door de Nederlandse Regering van het accoord van Ling
gadjati en tegen het overgaan tot politieel eptrcden in Indono
si�. Zij dringen er op aan, de onderhandelingen weer to hervatt0n 
en. de Nederlandse troe:pen achter de doma.r-catioli jn terug te trc��
kon11. 

Hierna gaf Kobus de aanwezigen do raad 11 rustig uiteen to 
gaan en hun fabrieken of woningen op te zoeken 11• Terwijl do aan
wezigen hot terrein verlieten, kondigde Kobus nog aan� dat Vrij
dagavond 25 Juli 1947 te 19 .30 uur, to Deventer een s tillc om.
gang zou worden gehouden, als protest tegen hot optreden in In
donesi� en dat Donderdagmiddag 24 Juli 1947 do bouwvak arbeiders 
te ueventer in staking zouden gaan, wogons onaanvaardbaarheid 
van de C .A.O. 

c.v.n.

Coll.: dR. 
• 

. \.•: 

. . , 

•

• 
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'J � i "J� De bijeenkomst werd geopend door Hendrik KOBUS, gebM"eB
� te Leeuwarden, 1 Februari 192lf.

1 
plaatsvervangend voorzitter 

� der E.v.c. en pl8J}t'9h�j�JJ.g�nt van het Dagblad"de Waarhe1d" 
.• '--� wonende i.aa&• B:Lo�·ae,S al:M:er. Hij heette de arbei-

-� -�h. dere van Deventer en omstreken welkom.tie •ee deae gelegen�
'< 

�
� '" Jteid mm f'ubxieken en werkplaatsen ha -ea Tet"la:taa. 

� 1· ll/'-fS" Hierop hield Vaarten BOBLLAARD, geb&Nn te Haarlemmer-... meer, 20 Februa,Ji 1906, woneaëe te Amsterdam, hoofdbestuurder 
J van de E.v.c� �rede. 

�""- -· ,, Hij schetste de ontwikkeling van de onderhandelingen in

l i � 
IA.die en zei, §.la:t. er van het begin van de onderll,andelingen af 

.._ � aI groepen 1n �land waren geweest, wel�de/tegering tegen
� 1 werkten enC?die op een koloniale oorlog aanstuurden!K1Jeze groo•
J J« � pea hebben thans hun zin en sp!'elfe�wilèe de gezichten van Ger 

� br#pldy en Wel t•�LBl eens zien, waarop nu wel een grijnslach 

,�� 
zt)6 lirgen� Sprrhaalde uitspraken van Indische volksleiders 
aan, be�chreet de geest onder de "bruine broeders" en voorspel
de, dat'l"deze koloniale oorlog, welke ""'��wil millioenen zal 
kosten, ons land naar de ondergang Toeren, da,r de Ind!�rs 
zic

�
.tot de laatste druppel bloed z en verweren.t SpPeker somde de omstandigheden op1 welke delteger1ng! na zij had gezegd tot een poli ti.ó,ûeeJ. ingrijpen 1n Ind18 

hadden genoopt, zoals het zich niet houden aan het bestand Tan 
Lingaadjatl en het clandestien uitvoeren van goederen uit In-
dil naar Singapore en andere havens. Spr. betoog� echter, dat 
Linggadjati van Nederlandse zijde ook talloze malen geschonden 
was en dat er hier 1n Nederland zelt ook heel wat"vvo-raanstaan 
de"personen waren, die clandestien goederen over de grens 
brachten. H1erTOor behoefde men alleen maar te zien naar de 
wolf'abrikanten, die voor duizenden ·tllt,guldens aan wol over 
de grens hadden gesmokkeld . .etl �er was·as ook polit1,.neel in 
grijpen hoogst noodzakelijk.l''Doch hier geschiedt dit niet. 
Hier krijgt een arme jongen, die op de hoek van een straat ee 
sigaret zwart verkoopt zes maanden, maar de wolfabrikanten 
worden met rust gelaten en deze mo,sten juist Toor hun hele
leTen onschadelijk worden gemaakt: 

Vervolgens viel spreker de leiders van het 1.v.v. en 
de P.v.d.A. aan. Onder applaus deelde hij mederu dat niet al
leen Pal.ar doch ook Slot�maker de Bruine zijn l1dmaatschaps-Aall boekje heelt ingestuurd.;<."En zo zijn er nog meer, volgens spre 

Co.mm1s
;ar

1
i
1
s ker, die sedert het losbarst�µ van het oorlogoge�e par

Yan o ti\ij de rug heb�n toegekeerd, Dit stemde hoopvoll"\Jö �hier
in� zag epPee:7de noodzaak, zich niet tegen de N.V.V.•arbei 

te dera te stellen, doch met hen te praten en hen voor te lich-
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Op Maandag 21 Juli 1947 werd er door de E.v.a. 
in het gebouw APOLLO, gevestigd Heereweg te Groningen, 
om 20 uur, een vergadering belegd voor de n.u.w.-arbei
ders. Aanwezig waren 500-600 personen. De vergadering 
werd geopend door Jacobus KUILMAN, wonende te Gronin
gen, Bedumerstraat 34, die een korte toespraak bield. 
Hij deelde mede, dat de landa:rbeidere in het Oostelijk 
deel van Groningen het werk hadden neergelegd ten 
einde verhoging van het uurloon te verkrijgen. Het uur
loon der arbeiders is momenteel 64 cent- de landarbei
ders willem dit gebracht zien op 80 cent; KUILMAN wekti 
de arbeiders op tot solidariteit. Het was volgens hem 
niet mogelijk, dat een gedeelte der arbeiders die ook 
landarbeid verricht blijft doorwerken, en deelde mede, 
dat de arbeiders zelf hun houding moeten bepalen. De 
E.V.C.-leiding wilde hierin geen doorslaggevende stem
hebben. 

Daarna werd het woord gegeven aa.n verschillende 
arbeiders. Een 6-tal arbeiders heeft daarna het woord 
gevoerd. Reeds spoedig bleek, dat de arbeiders er niets 
voor voelden in staking te gaan, aangezien zij meren
deels in het Noorden der provincie Groningen werkzaam 
waren, waar de landarbeiders doorwerken. Enkele Gronin
ger arbeiders hadden de arbeiders in de provincie ge
vraagd, waarom zij niet staal:ten, waarop laatstgenoem
den hadden geantwoord, dat zij daarvoor geen reden 
hadden. Onder de aanwezigen gingen stemmen op, dat de 
landarbeiders eerst zelf maar in staking moesten gaan, 
waarna zij hun houding nader zouden bepalen. KUill1AN 
heeft daarna getracht de arbeiders tot staken aan te 
zetten, echter zonder resultaat. Hierbij bleek, dat het 
verliezen van de staking die enkele weken geleden onder 
de D.u.w.-arbeidera uitbrak, die door de E.v.c. was 
georganiseerd, een grote rol speelde. Besloten werd af 
te wachten, wat de arbeiders in het Noorden der Provin
cie Groningen zullen doen. Daarna zullen de D.u.w.- ar
beiders die momenteel tijdelijk in de landbouw werkzaam 
zijn opnieuw hun houding bepalen. 

Vervolgens namm de bekende Peter DRENTH, wonende 
Zaagmuldersweg 146 te Groningen het woord. Hij zeide, 
dat de Nederlandse arbeider het niet goed kon vinden, 
dat talrijke Nederlandse jongens in Indil de dood in
gejaagd werden voor het Groot-Kapitaal. Hij zeide,dat 
in de loop van de week actme verwacht kon worden om te 
komen tot een algemene werkstaking, waarin ook het 
overheidspersoneel zou worden betrokken. Hij wekte de 
aanwezigen op, de gedacbte der algemeene werkstaking 
onder de arbeiders te verspreiden • 

. �ot slot voerde Sybolt ADEMA, wonende te Gronin
gen. D1Jkstraat 12, het woord. Ook hij wekte de arbei� 
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ders op, het antwoord op de oorlog-verklaring van de 
Nederlandse regering aan Indonesië niet schuldig te 
blijven. 

Ten omstreeks 21.30 werd de vergadering 
gesloten. Zij had een ordelijk verloop. Incidenten 
vonden niet plaats •• 

over het geheel genomen, was deze vergade
ring een zeer grote teleurstelling voor de E.V.C.-be
stuurders. KUILMAN vorengenoemd had vroeger op de dag 
beweerd, dat alle arbeiders op Dinsdag 22 Juli 1947 
in staking zouden gaan. Getracht zal worden nu de 
land-arbeiders, die op bet z.g. "hoge land" in de pro
vincie Groningen werkzaam zijn tot staking.te brengen. 
Dit zal echter niet gemakkelijk gaan, aangezien men 
hier te doen heeft met een bevolking, die zeer conser-., 
vatief in haar opvattingen is en die voor een eventu
eele staking weinig zal voelen. 

De E.V .c. zal voorts proberen de medewerldng 
te krijgen van het N.V.V. aangezien zij er financieel 
zeer slecht voorstaat en zeer waarschijnlijk niet in 
staat zal blijken. de stakende arbeiders te ondersteu
nen. Het N.v.v. voelt hiervoor echter niets en zal 
medewerking in dezen met de E.v.a. positief afwijzen. 

De E.v.a.-leiding te Groningen had gehoopt 
op een kabinets-crisie, met betrekking tot de Indone
sische kwestie, en had er op gerekend, met het N.V.V. 
de algemeene staking te kunnen proclameren. Nu hun 
dit echter tegenloopt, zal zij alleen leiding aan een 
algemeene werkstaking moeten geven ·en rekening houdend 
met de algemeene stemming onder de arbeiders, moét het 
worden betwijield, of dit de E.v.a. zal gelukken; 

Ook heden hlrst in de üad Groningen volko
men orde en rust. Stakingen hebben zich nergens voor-
gedaan� - - � � � � � - � �

- - - - � 
� - - � - - - - - - - -

G R O N I N G E N, 2 2 Juli, 194 7 • ;. 
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Vergadering E.v,c. .�.E H EIM. 
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Werslag van e,cn óp Woensdae;, 16 Juli ·1947; to ongovocr 2.0 · 
uur, in hot oaf� van K.Soholtc aan hot Sint Vîtusholt to Winscho
tcn

1 
door het bostuur·do� E,v.c. bclcedc openbare vergadering 

. voor do landarbeido:rs, 
Om ongeveer 2o·uur word do vorgadori11B geopend door lan

I>i�or. r;oboron 24-9-1887, wonende te Winschoten, .I:Por Pijper
wo modesodoeld, dat do vergadering was bolegd door hot plé.atso
lijk bestuur dor E.v.c •• doch dat het niet do bedoeling wa$, öat 
dozo Vol'gaderinc spooiaa.J. word sohoudon voor landarbeiders, die 
waron aangósloten bij do E.v.o., maar voor allo landarbeiders to 
Winsohoton1 onvorsöhillig of ziJ al ot nièt waren aangesloten bij 
oon vakorganisatie. Voorts wees hij er op, dat hij vorschillondo· 
vorgadotlnBen van landarbeiders in de omgeving had bezocht, waar• 
bij ham was soblokon, dat_ or  voor bijna honderd procent op kon · 
\vordon eorokond,"çlat al deze arboidors ao..n con cvontuool mot in� 
gang van Maandae; 21 Juli 1947, to ru?udcn staLp.n13 zouden doolharacn. 
N'a do aanwoziscn, ongeveer 35 mannen; to hebben opgewekt allau 
aan deze sta.kine dool te nom.en; wannoor dac.rtoc op Zatördag, 19 
Jv..li 19�7, zou worden besloten, word hot Wèord ecBovon �an Tjorlc · 
HD.aesma, goboro.n to MonaJ.dUlll.0ldccl 2.-8••1916� wonende te ,Wins"ö.n.ot"en. ' Haaesmo. momorocrdo, dat in ho·:; voo1•;junr- vn.n 194ö do lonen 
van do landarbeiders do9r het Coll.ogc van Rijl:s'bemiddolaars al.a · 
volg'b-·"wnxon vaste;ostcld: ongcsohooldon 60 r:utl"� :;:,or uu.r1 e;oschool ... 
don 64' oont por uur on godiplomcordon '/0 o<...r,t, �,).:� 11u�. .cao.r er 
van do landarbeiders zo goed als nic.mar..r� i.o e;or:'.tplomoerd on hot 
tooh bijna allen arbeiders zijn

l 
die hun v1L1rk ;�oor on door good

kennen, is door do landbouwers n de mcos·�ö co:-,1-:.onten van oost
Groningon1 toch 70 oent- uitbetaald in 1946" In :,:cl 1947 zijn door 
hot Colloco van Rijksbomiddolaars do J!.onon· vo.n èo lando.rboidors · 
op dozeltdo nóm.on vasteos.told als in J. 946

1 
,mo.1·�nn niet .mag wor

den afgcwokcn, zodat nu pràotisoh allo arbui"Je,'t' niet moor ent- · 
vangen aan 64 cent :por uur. De ois is nu. t1r.t hc.,t loon van dcf·go
middoldc arbeider door hot ColloBo vo.n Rijlcs'tom:I.ddoJ.ao.rs wordt 
vastsostold op 70 oent por uur. Iaartoe î..� o:i; .. J.� 1!o::. 1947 roods 
oen proteststE,ticing van con uu:r eehoudon oh· con ··rorzookschrift tot 
do betrokken Minister gorioht, wat echter eeen resul·&i.o.t hooft 
BOhad, Spreker wees or vervolgon, .. s op, dn.t hoi:; op hot ,ogenblik t1o 
moest eosohikto tijd is om to tonen, c1nt hot ornst is mot dö ge
stolde eison on nls hot niet ande�s kun, in sta.kine to gno.n, 
''Wan.nee�. men nu niet zou Baan staken, behoeft men er niet aan to 
VERZONDEN AAN .. : 
z.E.do MLu.otor van Binnonla.ndso Zaken.
z.E.do Minister van Justitia •.
Do Hoor O:).tlllJl.der Koningin in do Ptov.Groninscn4

Do Hoor Hoofd Gonerolo staf III B.
l)) Hoor Hoofd Scotic III M.I.D., 'Marinosto.f •. 
De Hoor Hooi'doommisso.ris vo.n Poli tio to .Amsterdam, ·'' 

1 

Do Hoor Hoofdoomc.:dsso.ris van Politie to Rottc.rdam. 
Do Hoor Hoofdool'llmissaris van Politie to Don Ha.ut. 
Do Heor Hoofdoommissaris van Politie to utrooht. 
De IIeer Hoofdcor.n,1issa:ï.•is van Politie te Groning(;:n, .• 

,, 
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denken ooit to·t een betere loonregeling tè komen." OJ? zaterdag> 
19 Juli 1947 � zal door Blokzijl en Renss·en over deze kwestie wox
den: gesproken in de tuin van Hotel D:>mmering te Winsohoten, waai• 

, dan over het al of nie17 doorgaan van de staking zal wol'den be
sli��� Iaa.r de staking vrij zeker wel zal ·doorgaan, wees spreker 
eR oP,, dat er ongetwijteld moeilijkhèden o:p · zullen volgen, voo2al 
op f'.inap.cieel gebied. Door de E. v. c � > die voor- honderd procent 

, aohter ·de staking staat" zal aan haar le<'len een uitkering worden 
verstrekt en zo nodig ook aan niet-ledèn. Hiortq� was het nodig 1

,dat een sta.kings-oomitê werd opgericht, dat zich in verbinding 
moest stellen: met leden van Mdere :orgànisaties, die eventue0J.' 
zu1len staken, terwijl het ooiilitê or voorts voor zou moeten zei� 
gen dat er·wol'dt gepost, enz. om oen overzicM; van do ·staking ·r,t) 
verbijgen • Voorts i;;i de mogelijkheid niet uitgesloten, dat, in--

. dien. andere tá.kken van bedrijf' zien, dat de landarbóiders"do spi:.v 
er af bijton", het nog komt tot een massalè' staking, dooh hler 
valt momenteel nog niet veel van to zeggen. 

Vervel.go� word.on do volgondo porsonon in het stakings...

• Oàmi te benoemd: : . . 
1. Jan Pijpe.r1 gobon:n 24 Septèmber 1887; wonende te Winsohoton,

Sint Vi tushOl t. '10 I.aan 1 I. � . . : 
2. Bijko· LUttjeboei-; geboren �f M�i l.�"l; wonende te ·:vrin�ohoten,

Klo�sterlaan. 132.
z. · Derk ZWik,··_ge9oren 23 April 1891,. wonendo te Winsohoten,
.. . Oostereinde: 7 • . • ,
4. Gerrit zwik, geboi-en 25 Juli -1.903,· wonende te Winsohoten, Sint

Vi tusbol.1' 189 •
5. Wi.J.+c:m Pijper; geboren 4 November 1882, wonende te Winsohoton,

arl.derveen 61. . , • 
I 

• 

6. Johannes Wubbo Nomden; geboren 17 Dooera.bor J.911
1 

wonendo to
Winsohoten, Veenweg 2. · · · · . 

7. Pieter Rl.enmeijer, geboren 29 Juni 19021 wonende te Winsohoton,
Oostoreinde 30. ·.. •-·.... - , 

· Op do vraag van do sprokor,..ót do aanwev.jgon het er mee oons •
zijn, dat er zal word.on gestaakt, word door het merondoel be" 
vestigend geantwoord, terwijl óp do vraag, ó:f er'·ook iemand op 
tegen ie• n1 ot werd geantwoord. � ·. -, 

· 

'l?.enslotto·werd mot ins�ómming van .·a110-aanwczigon- beslotöif 
om op IX>ndordag1 1'1 Juli" 1947, �on l.aflt.sto ver-zoek aan do MinistT 
te riohten, waarin or op WO!é!: _a�_c.d_:cQ)lgcrt om álsnog aan d0 go.-, 
s.toldo c1son to voldoon:. ·, , · . < . · · ·

IX>or hot staki�s-oo1Il:\t$ 'we.rd b?aÀOton om,. indion 7Jltci'd.ag, 
19 Juli 1947 zou bliJken,, �t .. dq- _st�king do:Organg zou· vinden, op 
Maandag, 21 Juli 1947 dos niorgpns, om ó uu:r in· oaf� K.Soholtc 
aan hot Sint V.itusholt to Winsóhoton� ·bijeen to komen voor hot 
besproken van qo· to nomon maatrogolon. 

om·ongovoer 22.15 uur word do vergadering door J.Pijpor 
go sloten. , . 

.Aanweeig waren ··zo�oÎ niet-goo�aniaeorden� ais loden van 
do E.v.c.

1 
tem.jl .ni�t is  goblékQn 1.:dat er ledon van andere · 

vak-orgaru.sa�ios aanwezig waren. 

··j ... •.].

.. : . ' .... .... . . ... 
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<Javastraat 68, te �s-G H a V E N HA. G E. n de Heer PROCUI.El'R-GEN.ERJV¼.L,fungerend Directeur
van Poli tie te L E E U W A h D E N •

Onderwerp:Staking onder de landbouwarbeiders. 

• 

Ik he b de eer U te berichten dat bliJkens de op de 
dezer dagen gehouden vergaderingen ih dè gemeen�en Noordbroek 
Finsterwolde en Nieuwe-Schans,uitgeschreven door de E.V.c. er 
een zeer gro te kans bestaat dat ingaande :Mo.andag 21 Juli a.s. 
een landarbeidersstaking zal uitbreken. 

De :;.v.c� is voorstander om zonder meer te staken, 
terwijl andera georganiseerden op zeer korte �ermijn een be
slissing van de Minister willen forceren of deze al dan niet 
de gedane beloften van de lonen van de landarbeiders wsnst na 
te komen. 

Een en ander wordt dezerzijds né:l.uwkeurig _gevoJ.ed. 
Zo�d.ra meer gegevens bekend zijn zullen nadere be

richten volgen. 

-· -· ,< �- 'J - s-=-==1
!-;.,n:u·.,: F 
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Oa�um: ! _/l'-7-y

De Majoor, 
Districts�Commandant, 

11.de Gast.
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""'Jf:l �7aarheid" 
êld.11 Juni 'LJ 7. 

DONKERBROEK. 

Conflict in de 
landbouw opgelost 

Vorige week Donderdag brak een 
conflict uit bij arbeiders werk
zaam in de ruilverkavelit'gsob-

' jecten te Donkerbroek en de 
, werkleiding van de Ned. Heide 

Mij. De kwestie liE!p zo hoog dat 
spontaan alle arbeiders het werk 
neerlegden. 
Zaterdagmorgen kwamen de ar
beiders bijeen in café Gorter om 
te beraadslagen er_i de situatie te
bespreken. ' 

De leiding van de verga".l.ering 
berustte bij de heer Joh. Melles 
voor de EVC en bij L. de Jong 
voor de Chr. Landarbeider-iorg ... 
nisatie. 
Met di,- vlerkleiding werd over
eengekomen, dat de arbeiders, 
Maandag het werk weer zouden 
hervatten. Er werden drie ver
trouwensmannen gekozen, die de 
hangende kwesties met ·de werk
leiding zullen afhandelen. 
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Groep Ooststellingwerf. 

f 
Commandant • Yolgno. 

--------------- Oosterwolde,' 3 Jeml l'.,:li=Y. 
No .35 .Geheim. ,· 1 8 JUN/1941 .

AAN:de Heer Districtscommandant der
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1RTjkspolitie te Heerenveen. ...4-��a ..

ONDERWERP �S�;k���-�e Donkerbroek. /
,.,

\)\\ �---·-
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Naar aanleiding van Uv, schrijven d.d.11 Juni 
1947�met als bijlage een uitknipsel uit "de waar
heid' van 11 Juni 19l�7, heb ik de eer U �el Edel 
Gestrenge het volgende te berichten: 

• Bij de ruilverkavelingn�er�en to Do�kerbroek,
gemeente Ooststelling�erf,�aar on5eveer 110 ar
beiders uit de omgeving werkzaam zijn onder de
werkleiding van de Ned.Heide!.!laatschappij,1s tij
dens de laatste warmteperiode gedurende enige da
gen tijdens de heetste uren van de dag niet ge
�erkt.De verzuimde uren moesten later worden i�
r;ohaald.

Over dit inhalen van achterstallige uren 
ontstond Donderdag 5 Juni versl"hil tussen de ar
beiders en de werkleiding,met �ls eevolg dat alle 
arbeiders door de Hcidemaatschappij werden ont
slagen. 

}Ja.dien werd geconfereerd door de leiders der 
arbeiderabonden E.V.C.,N.V.V. en Chr.Bond ener
zijds en de werkleid!ng der }!ed .Heidemaatschappij 
anderczijds,met gevolg dat alle ontalagen a.rbei� 
ders met ingang van 8 Juni 1947 weer zijn aange-

• 
nomen. 

�anneer het gederfde loon van 5 tot 8 Juni 
!liet door de Ned.Heidel].ij .wordt vcrf;oed,is de ar-
beiders toegezegd dat zulks door de organisaties 
zal gf'lschieden. 

Ongeregeldheden hebben zich niet voorgedaan. 

�L Ç) ,P De Opperwachtmeester, 
� ��-:�_.,-!IJ 

C 
Grdepsconnandant, 

_z , ��-'-�--·-· _:-' _____ � A.v-)1.d.Lely.
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UITTREKSEL 

Voor ............ oD .... ?.'1.9. ............................................ . Naam TOESTAND AGRAR.BEDRIJl!EN 

Origineel in ... .. ...... QP. ....... 3.39. ........ ................... ............ Naam .......... HAANDRAPPORTEN ... GRONINGEN ...................... ." ... . 

Volg nr . ..................... . .  Ag, nr. ······17007··············· Aard van het stuk .............................................................. ............................... . 

"-·-···· .······ ··························································· Alii j'.ks.pol. Gr.Qning.o.n......................................... Datum ....... 4�.6.�4.7. ........ .

Ik mo�e U HoogEdelGestrenge beleefd berichten dat door 
de E.v.c. CEenheids Vak Centrale)! in het mij o.h. District 
in de afgelopen maand propaganda s gemaakt onder de landar
beiders in verband met de herziening der uurlonen, hetgeen �et 
volgende resultaat heeft gehad. 
Op 19 Mei 1947 hebben 60 arbeiders die werkzaam zijn op het 
landbouwbedrijf· van R.Mansholt in de Westpolder te Vierhuizen 
gemeente Ulrum, een uur het werk gestaa�, dqor hun werkzaam
heden in plaats van te 17.30 uur

9 zoals gewoonlijk, te 16.30 
uur te beindigen. 
Van deze 6é arbeiders zijn er 30 georganiseerd bij de E.V.C. 
Deze staking is bedoeld geweest als een proteststaking tegan 
het feit, dat door het col·lege van Rijksbemiddelaars met de 
Regering was overeengekomen, om het uurloon op G4 cent per 
uur voor landarbeiders vast te stellen. Feitelijk wordt het 
uurloon vastgesteld op 67 cent per uur, doch er wordt 3 cent 
per uur ingehouden voor een pensioenregeling.. 3 cent per uur 
wordt bijbetaald door de werkgever voor de pensioenngeling 

Over deze rpaatregel van Regeringswege zijn zowel de ge-
organiseerde als de ongeorganiseerde arbeiders ontevreden, welk 
ontevredenheid nog wordt verhoogd door het reit, dat de uur
lonen voor de industriearbeiders hoger zijn. De onte
Vl'edenheid is eveneens toegenomen doordat de werkgevers zich, 
in tegenstelliag met het voorgaande jaar, aan het tarief houden 

De mening van verschillende werkgevers is dat een grote 
kans bestaat in dit gewest voor een algehele slaking in het 
landbouwbedrijf, bij de a.s. oogstwerkzaamheden. Overigens is 
in.het gebied van Vierhuizen niet gestaakt, ook niet door de 
overige leden van de E.V.c., waarvan er te Leens, Ulrum, Warf
huizen en andere plaatsen ook enkele wonen en werkzaam zijn. 
Door het dagblad "De Waarheid" editie voor de stad Groningen 
is melding gemaakt van een massale proteststaking in het gehele 
Gewest, op 19 Mel 1947, h+etgeen niet waar bleek te zijn. 
De geest onder de leden van de E.v.c. wordt geacht zodanig 
tezijn, dat wanneer het loon op f.�oo per uur zou worden ge
bracht, de ontevredenhe1d onder de leden daaRdoor niet zou 
afnemen. 

JW ACD 24-5-47

Uitgetrokken door ............. ... , ... ····'1'· .. ························································ Afd./Sectie ................. .................. Datum ................................. .

( 
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Onderwerp:"De Borms-hulde � het 

Kerkhof te MERKSEM," 11 o i, ei -�n? 

Bijlagen 

A a Il 

een afscnrift pamflet. 
1---�--.. 1 

ACD/✓1.r/);,. 

Hiermede moge ik U HoogEdelGestrenge het vol
gende berichten: 

11 Blijkens de vermelding op blz.28 van het Belgische
Geheime Maandoverzicht,.No:3, over de maand Maart 1947, werd 
bij een onderzoek ten huize van de genaamde: 0JACOBS Hendrica, 
geb.te Eindhoven, 1-6-1912, wonende te Antwerpen, Provincie
straat 40, een pamflet gevonden, uitgaande van een z.g.n. 
organisatie "De Zwarte Leeuw" en gericht tot alle "incivieken11 

Bij mijn bezoek aan de Heer B.te Antwerpen, op jTl, 
Dinsdag, 6 dezer, werd ik door dezen in het bezit gesteld van 
een afschrift van bedoeld pamflet, hetwelk U hierbijgaand ge
lieve aan te treffen. 

In verband met de gebleken hergroepering van aanhan
gers van het vroegere Vlaams-Nationaal-Verbond, waarvan Dr. 
August Borms een der vooraanstaande figuren was, en waarom
trent ik U moge verwijzen naar d.z.rapport,No:172/-47-Geheim, 
d.d.8 Mei 1947 (hierbijgaand) onderwerp:"Algemeen Weekblad

11Wit en Zwart'', komt het mij wenselijk voor, dat onze aandacht 
ook op vorengenoemde "Borms-hulde" gevestigd blijft • 

Volgens mededeling van den Heer B.te Antwerpen, hebbe 
personen uit verschillende Vlaamse steden aan deze "Borms-hul
de, op het kerkhof te Merksem bij Antwerpen, op 12 April j.l. 
deelgenomen en moeten de hieronder vermelde, wel als de meest 
vooraanstaande lieden dezer actie worden beschouwd. 
le.- BOSSAERT, Franciscus, geb.te Gent, 20-9-1904, wonende 

te Gent, Makelaerestraat, 31. 
2e.- BIJNENS, Armand, geb.te Hasselt, 14-4-1926, wonende te 

Borgerhout, bij .Antwerpen, Van Montfortstraat, 7. 
3e.- VERHEIJDEN, Guido, geb.te Hove, 10-3-1923, wonende te 

Hove, Boechoutschesteenweg 54,(deze was drager van een 
speldje met den VlaamseE Leeuw). 

4e.- ELIJN, Renilda, geb.te St-Amandsberg, 14-4-1904-, wonen
de te Berchem bij Antwerpen, Van Marsenillestraat, '71.-

5e, - ELIJN, Olga, geb.te Rethy, 13-9-1911, wonende te Merkse 
bij Antwerpen, Speelpleinstraat, 74. 

6e.- DECKX, Henri, geb.te Turnhout, 15-2-1899, wonende te 
Merksem bij Antwerpen, Komiteitstraat, 47, 

'l_!l.-
De Heer Hoofd van de c.v.D.

J a v a  s t r a a t, 68� -
's-G RAVEN HA GE, --------============== 



?e.-

8e.-

9e.-

- 2.

BORMS, Wilfried, geb.te Lokeren, 23-9-1907, kantoorbe
diende, wonende te Antwerpen, Welvaartstraat 21. 
(zoon van de overledene). 

VERHOEVEN, Henri, geb.te Lier, 3-9-1923, wonende te 
Lier, Mechelschesteenweg,21. 

BISTMANS, Maria Catharina, geb.te Borsbeek, 16-7-1889, 
wonende te Deurne bij Antwerpen, St.Rochusstraat, 40. 

w.
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AFSCHRIFT. 

zwarten, 

Op Zaterdag, 12 April e.k.is het een jaar geleden 
dat de groote dulder Dr.Aug.Borms werd neergeschoten. 

Voor de grootheid van uw volk kampen is eenvoudig, 
wanneer men weet dat in uw volk het zaad verder kiemt, en 
Uw vrijwillig gebracht offer niet te vergeefsch geweest is. 

We huldigen in Dr.Borms, in pieteitsvol herdenken, 
de offers van de duizenden die vielen in den strijd tegen 
het Bolsjevisme, en wiens lichamen rusten in de oneindigheid 
van het Oosten, we gedenken de honderden laffelijk vermoorden, 
de doodgemartelden, onze gefusilleerden. 

Wij proclameeren deze dag als nationale rouwdag. 
De geloovigen begeven zich die dag naar de kerken en 

bidden voor het zieleheil van onze gevallen helden. 
Allen geloovigen en ongeloovigen ontnouden zich die 

dag van alle openbare vermakelijkheden. Geen feesten, geen 
danspartijen, geen vergaderingen bijwonen. 

Thuis wordt aan de kinderen verteld wie onze helden 
waren en waarom ze vielen. Voorbeelden: Joris van Severen, 

Raymond Tollenaere, Lauwereys, enz •••• 
Wat dient er verder gedaan? 
Dr.Borms ligt begraven op het gemeente kerkhof van 

Merksem bij Antwerpen rechts bij het einde. 
Bloemen zullen u de plaats aanduiden. Huldigt met 

bloemen. 
Zwijgt en handelt, Gedraag u kalm en waardig. 
In harde tijden wanneer het noodlot bezworen moet 

worden, moet menigeen gansch primitieve dingen doen. 
Ge stelt een daad met bloemen neer te leggen. 
Aarzel niet. Ge staat niet alleen, honderden zullen 

u voorgaan, duizenden zullen u volgen.
Geen luxe in uw hulden. Het moet een volkshulde zijn. 

.L E V E BO R M St LEVE V L A A N D E R E N! 

De Zwarte Leeuw. 
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