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137709.

1.
B V TJ 3.

Ingevolge een daartoe strekkend verzoek van 2ijne
Excellentie de Minister «onder Portefeuille, heb ik de *»r
Tïw* Excellentie bijgaand een afschrift te doen toekomen van

April j.i. door mij aan uw ambtgenoot aangeboden
"overzien^ van de vakbeweging. f

4HEÏ HOÖPD VAF DB BIEBS1/7
Kr* A. van Maanen.

de liniater van Sociale Zaken
«n

/

rg B A ? B H g A S.JS .



B 137709.

B V TJ 4.

1.

Overzicht Vakbeweging

QQ.i1
UT

3 Mei 1952

VERTROUWELIJK

Ingevolge een daartoe strekkend verzoek van Zijne
Excellentie de Minister zonder Portefeuille, heb ik de
eer Uwe Excellentie bijgaand een afschrift te doen toe-
komen van een op 9 April j.l. d'oor mij aan Uw ambtgenoot
aangeboden overzicht van de vakbeweging.

AAN:

Z.E. de Minister van Sociale Zaken y/* '
en Volksgezondheid,

Z(""i de Minister van Wederopbouw
en Volkshuisvesting

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

HET HOOPD VAK D̂  DIENST

Mr. H.W. Felderhof.



M I N I S T E R I E V A N B I N N E N L A N D S E Z A K E N

BERICHT OP SCHRIJVEN VANXC^, NR 7716 AFD. Kab inet
21-4-'52.No.136571

BETREFFENDE ' s-Gravenhage, 24 April 195 2.
Werklozenconferentie
te Groningen

G

C

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG
HET ONDERWERP. DE DAGTEKENING EN HET VERTROUWFLIJK
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN *

Ik verzoek U van Uw neven vermeld
schrijven eveneens een afschrift te zenden
aan mijn ambtgenoten van Sociale Zaken
en Volksgezondheid en van Wederopbouw en

^

DE MINISÏER ZOKDER PORTEFEUILLE,
" ster,

Aan: Het Hoof'd van de
B.V.D.

9344 • 5 1



21 April 52

BX

B V TJ 6 .

betrekking tot d* vakbeweging veroorloof He «ij
Uwer Swellentie hieronder enige f«f«v«lMi te bericht*»
welke la de wek w» 8 tot «a **t 14 April 1952 te

fcwaae* «b di« aaar i»t «M voorkoat l»

1000) »
roo4-wit-bl«a**

154812 d.d. 28

700
de

voor «t

roor
vaa de

«ir i« w«rk genoeg* g «m
"Alle werkloxott IK 4* werkloosheidswet"

1952

De bije«nltü»»t «tcmd eader
fftXM» geboren 2-12-19O7 te Soboter]

VMM). V«n hea i» b«kead* dat *&£ beetaurelid ia TWO i*
I»Y*0« «m 4»t M| ia gijn mgv*isi& «l* fieaati^d uumtmiiniat
bekend 01MUK%*

- Hij deelde *
AAS;

2*1. de Vice-Hinieter-fresident,
Mini •**-!" «onder Portefeuille,
Binieterle ra» Binnenlandse iJafcen
te
«•»« & 4 f 11 g A 9 JL

L •v.



daalda tor eonf«r«mtl» **&*, dat achrlltelijk»
van «*u bouwbedrijf

t* 0 tracht, VA» het Hoofdbestuur «m de
w«a Sw*e£iH£ «n *w» de «fé«lSag *ö-Gr&vonba£ö vsa da
iwme BoM vaa f«r*ttra in 4*'

t»
h«t Clir. Sat, ¥tóv«rb«tó «a vma«Ma t» ?»«»«««« Bij

t. v*rbögln£ VSB d« baeis D* ü, ̂ ,
t* T«rliögliig vww Ö» .«w&lAl* bijatandeultkering m* t

«n h«t Yoratr^ütö» HA 0*0 r od «l i j Jee

ultk*rtng»duur van d« o
ot«tta van ff tot 21 wrïfc«a «a vörhogins van de ui t ie er ing
tot ei* mot 4* *«rieloo&h»id*w«tï

4* &«t opzi«aeo vaa «XI» w*rfclosaai in d« ««riclooaiiaidffwöt
per 1 Juli, *e®&«p uitaluiting van d» iraidig» w«rkloa«i
m vex. h«a, dl* aog »ark!ooB wcrdaea v«5ér 1 Juli

Ei d« loop vaii «i^» tewffantailc m«rict* 21 j Ie tra nog
r««r h» t vol^«ad« op*

of roos*-katiioliöfct »oeiftli»t
«f eoi«attnl«t» wij all«a fcn>bïjaB t>«gr*ïwaö» dat

ia «t€« ia. ty üfia-«Q hi*r niot iaija*» t*
üor«a op

fabrlakan
proéaotl«v« arbeid toatntm varriefatan. I«a«r v»n on»

tij do«ï dit «ökol «B allwm osadet «IJ

dat wl4 hmt h«bb«a g«lc$««ft* tl| vragwi, dat *1| tm
aan one cull^i d«ak«u»

» Sa Zijlatr» -
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i* 21 jl*tr« w«d fa«t word gevoard door rart«g««roo
«i*lo8«h-ooalti'« uit Jabb^ga, Hoog*T<Mmt

Sott«rda*, ?«•&&•»* Lewwardaa» Stad»-

d*
klacht»» betrof f « Tooröast^lljk i*

litua
h«t

t*

l«iea. i>« to*apraJc«a
M t «pfiU
« «trtjft d«r

door 4i dw apr«k«ra

bij herhaling door «pplfttt*
o^-raliead «t«rk tcaa i» h»t

Bg«n A* w«rkloo*h»id
ï)« Btflmin« «n&«r &*

f»r«ati« alet op d*
ntng»»««t«r TOO fe»t dlstriet
&OBU3, (1-2-*24) fe

«A / Ï50.- bttftftld

é* eon-
b»»oidi«d« p«j-

d«r C,?. «i., a«»drik
saai b»«profc« «a ook d*

/uit de stad Groningen

Voor si 1 1 «r M VEUÜ d«*ld» d* r«rgad«rd«a roor d«
nog ««é«f ««t bat orgmaiaatta-Goaité b«lot«i had

p«titlöaiioaj«at •*& d«
Dit p»titioan«««Bt »«m t»r

d «r
wor»

"D0
Tftn
t*

van 1 April
B»

ma uut ®*l*?**»llft
uiti

gaf e«n nitroerig
«t«inm $«*•*€» uit

«i«t «r in dit f*ar~

- Strak» -
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wor&t «r ia h«t perl»a«nt bosllat of w*
Mal* w«rïcioz«ja va*i $« lag* aitk«rlag«ö
*?*R JütWft «f tot wo oadar d* w«rkloo»ïi»tda»»t
"Tralies. l« het m «ullan w« vwa 4*

iii%«eohöfc«ld# dan «ullea »« bij d*
<S «r gel i j k»

K* A.B --era, oosistunisifm «a aociallatwa.
hier «wet hecüt* u«arteld t<a#*a d*

«lot win d*
varachlllond»

ÏHBO &a& ««a w^rwrlg lid fw» d*
van

BaUomtle Hwiaö««ï-c«jQl«>r«atie , ««l dwa vamitt

is bok«ad
t«

gom** t, dat op 24 M«i «*** in t*

«ordam
Sroair^ wwau

€*
opdracht

t» t*
voor dit
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3. VAKBBWBSINS

De B.Y.C.

De twee voornaamste punten op dit gebied zijn wel de drei-
ging, welke voor de B.V.C, ia ontstaan uit het v«ate roet krijgen
van het 0.7. 6., en de pogingen welke van communistische zijde wor
den gedaan om de werklo«ehj*A D JJ.W. -arbeiders in te palmen via
neutraal schijnende oomité**a. .

Veelal doet men zelfs pogingen nog verder te gaan dan het
scheppen van een me ut r aal comité* door te trachten adders georga-
niseerden daarin zitting te doen nemen, waarbij men dan zorgvul-
dig vermeldt bij welke vakbonden betrokkenen zijn aangesloten.

Als re fcel werkt dit voor de communisten zeer bevredigend,
omdat vdeae zitting nemende meestal te voren voldoende in de
(communistische) hand bleek te houden.

Een enkele maal komt er een kink in de kabel, doordat de
pion toch nog uit de band springt, en op de vergadering met meer
of minder succes het standpunt van zijn eigen vakbond naar voren
brengt »

Be ook dit jaar weer ondernomen actie onder de veenarbeiders
zij nog aangestipt.

Van de B.V.C, valt tenslotte nog op te merken, dat men po-
gingen doet zich in de bedrijven hechter te nestelen door de
stichting, o.q.. versteviging van zgn. fabrieksraden.

Dit zijn informele raden, welke naast de bedrijf skernen
moeten werken met de taak de goede werking van de bedrijf skernen ̂
zoveel mogelijk te belemmeren en voordelen te boeken voor de S.V.C.

Via deze organisaties wil men tevens komen tot de zgn. be-
drijf sinning van de oontributies.

Hen van de voordelen, welke men daarvan verwacht is, dat het
zoveel gemakkelijker zal worden ondergronds te gaan, zodra bepaalde
maatregelen van de Regering daartoe nopen.

9 April 1952
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tot de vakbeweging vtroorloof tic
ÖSNKT JbMNftltati* feiwrwMtar «aige ^egav«n« t* bar i oh t «n,
walk» in d» week ven t? tot 911 m«t 24 Maart te mijner k«nnl»

au dia nasr fc*t «ij voorkomt de aandacht

't* y l̂ftlHMliBrtiMt IHBt- AjLJQiiiff&3L&i%HMI JBttO.'tm'ftH 4ftff ffi

d*«e atr<mg baalot«n rergaddrlüg, welke «f ? &aart
In AmsterdAB» i» golioitdies, warden is 4* af«elop«e w«»k

uit b*troua»tviar'ö bron de volg«»d* inlichtlng«n

van
hi»ld «m lnl*idla« ov»r

"Plan VRB S* li.V.G,". ®» hoof<ipttnt«a van dit plan «IJmt

a. atrijd tttg«a d» «
b» atrijé V&GT mt&r

. »* strijd roer verhoging van S» toopkracht.

I» h»t plan l* t*¥«&@ do ei® öp^asosuwa» dat d*
i atwaa iBO&t word «n verlwsgd let 31 w«3tftD op baaio 8O^ T«ua h«t

loon» All* wörltlesan aoet^i 1 Juli wordwi op^ttaoaon In d«
f«rklooBh*id9W«t. Bloksijl «*id« voorts, dat w»rk voor A*

aso«st wordan opg»VlA t. J>« pleutuawa, TOOT w*rk«i. ligg«t
Hij v*r»ciil

blijft op h»t

- Blokaijl -

AAfli
2.S, de Hinl0t*r-Pr««id*ïit
S.S. da Tio»-Kijai8t»r-Pr«8idöet

«ond«r Port«f«uill»

t*
LAJLJLJ tt A A
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op d» noods*kelljk« »»aïi*id van
tt«ti* Doder 4* arb«ltUr«. M verackill«nd* w«rïclo»«n-0offllt»'e
la rööds a*® ge»«atólijk oj)tr«4«m van v*rsöhill»nd georgft-
i3tót«r&am ta sta&*
Ook x&ttftaa «Big» groepen van. $#?*¥«~Xa4an aioh In aan

iet tiaua boofdbaoturan hebban gewend, tönaind* d«»e l»
ot wytt«BW«rkiï^ sa* t

"iet in é« t*«k dar
geferuik t

Op ï> «n è April ft» s. aal turn leuadelljk* ooarereati* word «B
, waar Ji*t ,s..vf.c:.*pleja böaprokon «al

si jn .
baataa» uit B*V*f***«ra* lïlofealjl fo«^« hitraan to«,

dat vooral aaMecht b«at»»d »9«t word «n «an
a «re rea bat I*f*f«,0 ook «alge l«t&oli«k«a «a

ai jn.

In d»
u. v.O.-jaeo^Si>*otuurd«r» ««n t«t«nijag van é* aituatid in hun
bö4rijfa«ector» wenrbij «ij o.

da aög«lijk.h«d«u van

vaa d« door B*r«a4

g «rond «c. &o«la t* v«rw»cht«fi Toafl 4«. «*rat«
«erJclo»«a*eootit4'a is het Hoordwa dea l&ödö pla*to* Op é

. ward t* Aaswa ««a T«rgeaariji^ b»l«Êd muur
van d« in Hoa^»v»«i, Jal*b«
ia &««« bljwmtoMet richtt«n d»

comité*» aiofa gasaa«nlijic in ««a bri»X tot d» rodacti»» van
v «raehill*ndö in h«t Soorüan T^rneïiijnend* kleden «aarin

ward vwrzooht TSB ««n oproep liet het bijwonaa van
copraraa ti«. die op 2© Vïaart 1952 t« Gronlng

«al wo3?d<ia g0hou<t«ü, In é««a oproep «rordt voorts g«c«^di dati

hebboo
in do plaatsen hunnar

«• varlclocan *
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a i oh in toaa«i&«n<ift sa t*
t» Y*r«nigöi3a «n

roor lotöverbatöring «a

Ko«ri*rft «t
oo& nl>* ..•aariiöid*' veidUHUa «au lint

IB roor het voftabatdrijf #<m nicuur» C.A.C, tot ntan4
a. e.

4* «rb*i<i»lofl«o «ullfl» worden varhoogd • a* t rui» 1$ ,̂ plua

ia h«t r»«^«bi4ö t«t ««i oonf liet t« touw» wort.
in t» Ba»«n »«& *c«atr<Ma Actl*-0oai t^
g*Toriad. uit gaüT o«öir®«ko 6 ürart j.l. ««fi

uit «atria «« ê^v é« !*?»0* g«at*ld
ai ja aeorfi«l«g<t* {!>«* «i»«m «tijm y«emHé op lila. 3 raa mijn
bri«f au* 132624 d. d* 6 itenrl 1952) H* t CQ»iU b»l*gd* In
d«

voorlopig r»«at«iit yan i» l® dit
«Citatie w*rü v«r&aA«&» d«t d* «t«aialAS ffsö«r <ï* ar-

lmié«r« aog aa«»r v0rd«w>lit i». i«% da st2-l^dl«u0i wa»«ai anti
in, alvörans é* v»rv<m*rö <m*«
rvlott h«t iti«f ««aa. Sij zijn

op rtóöiijfea roo^waarófia «wui èat w*r5j; ta fmm. Öa4*r
de ijtdaöht», d«t 4« ftrb«Id*rs niat opnituw do

wtïr4«a van



BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST g
'S-G RAVEN HAGE, \$ Maart '9 52,

javutrut 68

BIJL:

Betr.:

TJ y;

UITGEBOEKT

Mot betrekking tot do vakbeweging veroorloof Ik mij
üwor Excellentie hieronder enige gegevens to berichten, welko
la de woek van 3 tot 10 Haart to mijner kennis kwamen en die
naar het mij voorkomt do aandaoht verdienen.

Bo oprichting van werklozenoofflite' ' B ia geleidelijk moe» in
het eantrum van do B.Y.C.-activitoit koaon to a taan. In do
af f oio pon week ia dit wol het sterkst tot uiting gekomen
tijdens do zitting van hot Partijbestuur daar Ü.P.H, in Amster-
dam, waarvan reeds molding word gemaakt in mi ja brief van 1?
Kaart no. 133286.
0it het Waar&eidaverelag van do rodo van do voorzitter van
kot Vorbondebestuur dor £.7. C., Berend BLOKZIJL is de voor-
naamst* passage wol deea, dat do atrijd togen do werkloosheid

"gericht noot zijn op hot tot stand brengen van
"oon nationale vê kateeŵ ^̂ n̂ ; met als kern do
"werkloaencomi té ' B " . (onderstreping d ez«r2si jda }

Ia hot artikel ia voorte oom opvallende plaate ijigeruimd aan
do volgend o mededelingen van Blokzijlt

wïïe worklostonooBiti* fl mogen zich niet in do
"plaat e stollen van do vakorganisaties. Zij
Maogon geen vakvorenigingokarakter dragon mot
"contributie o. d* Er ia plaats in voor onge-
" organiseerden on georganiseerden, voor arbei-
"dors van elko politieke richting!"

achtergrond van do» e mededelingen ie waarsohijnlî k deze,
dat do leiding van do C. KI. en die van do Ê.V.C, vóór alles

•» do worklozen -
AAU:
Z.ü. do Minieter- President
2. S. de nce-jaslster-President
Minister zonder Portefeuille
Hinisterie van Binnenlandse Zakon
to

E ,1 l A g J.

3 3 6 1 6 - '50
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de werklozen op een eo breed mogelijke basis gebundeld willen
aien. Dit streven naar "eenheid van actie Vn organisatie*
in d« warkloaea-eomité1 ' s aeu geschaad worden., wanneer d*s«
<somit4*8 «oude» kunnen word «a aaagewesen als onderdelen of
inatromenten vam d* oeisjsunietiseh» vakbeweging. Tandaar &*$*
iaatruerend* o pro «p tot organisatorische «a pslitiöka onaf-
hankelijkheid van deze costité'a. 2iJ moeten d* basis vonaen
voor «en - «vaneens onafhankelijke - "nationala YOlka1a«w«N.
ging"* Het is in dit lie&t intareaaant, dat velgane ««a. ba-
richt uit betrouwbare erom» *«a d «r S.y.G.-bedriJfsbonden,
a.l. 4a AZg«a«aa Baad van Warkera in da BeawaljYarhaid
(A. B. W. B.) juiet opdracht h «af t in dam laad* w«rkloa«ncomité»a

/ ia h*t laven t» roepen.

4*
ia in de afgelopen week iet» geluwd. Aangaande de ia mijn
vorig* brief rast 6 Maart (no. 132624) vermelde mogelijkheid
Tam voerbaraiding van ««a aiaow* ataking ondar vaaoarbeidars
in Drente a i Ja neg gaen betrouwbare gegevens verkregen,
7erwaoht wordt» dat 4* E, V. G. binnenkort in haar D. U. f— en
B. L. Z. -sector nieuw« activiteit aal ontwikkelen.

In dit verband meet nog melding worden gamaakt Tam een ata-
king* walke Vrî dâ siddag ? Maart ia uitgabrokaa T»i4
B«ü. W
Volgana voorlopige berichten hebban op «*a totala
Tam 220 D. ü. W. -arbeidere oiroa 170 aam Mat werk neergelegd.
Ba aanleiding daartoe was de invoering van da «omardienat-
regeling, tengavolga waarvam & a arbeiders aarat enkel» arazi
later naar hui a konden vertrekken dan bij de oude regeling
mogelijk waa. De stakers weigerden aanvankelijk het kamp
ta verlaten, aij zijn op Zaterdag S Maart vertrokken. Zij
souden r eed a E i j n ontslagen ea op Maandag 11 Maart niet tot
het kaap si ja toegelaten. Van georganiseerd» £.7. C. -agitatie
ia tot dttaver niet g«bl«kan.

Aangaande da hi«a?voren reeds genoemde Algemene Bond van
werkers in de Bouwnijverheid (A. B. W. B.) dient te worden
vermeld, dat het hoofdbestuur van d e a e S.V.C.-bedrijfsbond
andermaal een schrijven heeft gericht tot het hoofdbestuur
van de bij kot N. V, V. aangesloten Algemene 5 ed er land a e

* Bouwarbelderebond -
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Bouwarbeiderabond (A.I.B,)» Ook dit keer wordt aangedrongen
op eenheid vaa aotie, met name inzake de strijd tegen de
toenemende werkloosheid. Voorts wordt opgewekt tet strijd
voor eea gedwongen lening en de bouw van tenminste 50.000
woningen in 1952.

Met betrekking tot de havens moge nog de aandacht worden
gevestigd op het verschil van mening, dat is ontstaan tussen
de "ïïnie Verkeer" en de Scheepvaartverenigiagen Smid te
Hotterdasa en Soord ia Amsterdam, let geschil heeft ertoe ge-
leid, dat de Uaie Torkeer de C.A.O.'a Met de»e Scheepvaart-
verenigingen heeft opgezegd, ïot dusver is van enige bij-
aondere aotiviteit van de ssijde der B.V.S. ia dit verbaad
aog aiet gebleken* Verwacht had aogea worden, dat de E„V»O,
is i oh tijdig ia dit geschil aou hebben gemengd, door aangaande
de bestaande grieven agitatie en propaganda te voeren. Bat
dit vrijwel aiet is gebeurd vormt eea aanwijzing te neer
voor de geringe iavloed welke de S.V.C, momenteel ia de
Rotterdam»e haven kan doen gelden.

In de haven vaa Zaandam is op Maandag 2JJ Februari eea eon-
fliet uitgebroken bij het lessen vaa eea houtboot. 2>©
betrokken bootwerkers si Ja de volgende dag weer aaa het werk
gegaan» Hun grievea hadden betrekking op eea veranderde wijze
vaa tewerkstelling. Aaa hun wensen is incidenteel tegemoet
gekomen, terwijl definitieve regeling aal plaats vinden ia
eea binnenkort te verwachten nieuw reglement* Ook ia dit
geval is vaa enige S.V,0.-agitatie vaa betekenis niet gebleken.

-HBÏ HOOFD VA» DS DIENST̂
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Op liet terrein der vakbeweging moge ik Uwe Excellentie
hieronder enkele der gegevens berichten» welke in de week
van 25 Februari tot 3 Haart 1952 te mijner kennla kwaaien en
die naar het mij voorkomt aandacht verdienen:

Volgens een bericht uit een industriegebied E i j n aldaar
geruchten lopende, dat ankele bedri.1f3bonden der E.V.G. gullei
worden geliquideerd en betrouwbare leden van C.P*H»-*ij<fte
advies hebben ontvangen om zich bij de overeenkomstige B.V.V.-
bonden aan te sluiten,

Dit bericht correspondeert met soortgelijke eerder ont-
vangen gegevens. Aanvankelijk heeft de G. P. H, het ontstaan
en de ontwikkeling van een door haar beheerste vakorganisatie
krachtig gestimuleerd; taan» echter ssoti de partij de E.V.C.
gaarne willen opgeven voor een krachtig georganiseerde oppo-
sitie in een grote algemene vakorganisatie, i. c. het H. V. v..
In dit verband moge worden herinnerd aan het vorig jaar
Ootober door BLOKZIJL uitgesproken aanbod van opname van de
E.V.C, in het S. V. V., alj het onder wekere voorwaarden
(Maandoveralcht 10/1951» blss. 11 en 12).

Be herleving van het *amb temrenverb od " heeft niet
alleen nieuw voedsel gegeven aan het verlangen naar liqui-
datie van de E.V.C., maar ook geleid tot organisatorische
veranderingen in de S, V. G., fanneer het verbod «al worden
doorgetrokken naar provincie en gemeente, dan wordt inzonder-
heid het bestaan van de Bond van Nederlands Overheidspersoneel
(B.K„O.P»-Jg.V,C.) aeer bemoeilijkt (Maandoverzicht 1/1952»

- Eet het oog -
AAN:

Z.S. de Vice-Miniater-President»
Minister a onder Portefeuille,
Ministerie van Binnenlandse Zaken
te
V3-S B A ? B I H A S S.
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Met het oog hierop heeft het hoofdbestuur van de
B.K.ö.P. de reorganisatie, nl. de omschakeling op B elf B tand Ig
optredende bedri.1fsaf deliiigen met kracht ter hand genomen.
Zn een drietal overheidsdiensten te Amsterdam aijn thans
reeda ssulke B.B ,ö.P.-bedrljfsaf delingen gevormd, t,w. bij
de Stadsreiniging, de P.T.t. en het Gemeentelijk Vervoers-
bedrijf » De bedrijfaimning van de contributie bij deae af-
delingen wordt gaandeweg uitgebreid. In plaats van "Be Over-
heidapost", het orgaan van de B.IUQ.?., ontvangen de leden
dezer bedrijfsafdelingen een eigen periodiek» nl. *X»ijn en
7eern voor Seiaeentelijk Vervoersbedrijf- en «Bigen IPost*
voor het P.T,f.-personeel.

let betrekking tot het funetionneren van de B.Y.O. als
eomnronistiache berichten- en inlichtingendienst kan aanvul-
lend worden medegedeeld» dat een bestuurder van "Be Metaalw-
S.V.C. onlango in een gesprek opmerkte» dat de £.7.0. er
belang bij heeft, dat haar leden werkssaam «Ijn ia bedrijven
«aar oorlogamateriaal vervaardigd wordt.

Het sou voor de S*V.G. belangrijk zijn te weten, wat
in dergelijke bedrijven gemaakt wordt en welke de productie
ia. Dese gegevens zouden dan door de leden kunnen worden ver-

f

strekt.

Tenslotte moge nog aandacht worden gevraagd voor de
mogelijkheid, dat een nieuwe staking wordt voorbereid onder
40 yeeoagbeiderq in Brente. Torig jaar brak op 9 April in
Bmmen een staking uit, waarbij ongeveer 800 veenarbeiders
waren betrokken. Het conflict, dat tot 27 April d.o.v. duurde
leverde enige successen voor de stakers op. Het collectief
minimum-tarlef voor het persen van dui&end turven werd ver-
hoogd van f» 3.25 tot f. 3.80 (de gestelde eia waa f. 4.—);
de uurlonen werden van f* 0.81 op f. 0*90 gebracht (gestelde
eia f. t.—).

De E.V.C, hanteerde het bij deae staking behaalde suc-
ces bij herhaling als bewijs van haar stelling, dat door
actie lotsverbeteriag was te verkrijgen. Sedertdien hebben



C.P.l, en BvT.G» veel aandacht geschonken aan de toestand
onder de arbeiders in dit gebied; aldaar gevoerde acties
(o.a. onder L.Ü*W.-arbeiders) werden uitvoerig in 4e OOBÜHU-
nistische pers «deTgegcvvn.

"De Waarheid" va» 26 Februari f952 bevatte een bericht,
waaruit blijkt» dat d» Bond van Land- «n Zuivelarbelders
(B„L.2.-B»?.Q») ook dit jaar zal trachten aotie t« voeren
onder d® veenarbeiders is 3)rente.

Het bericht deelt atede» dat 4e B.L.Z. t« Roawlnkel
een vergadering heeft belegd voor het noordelijk ea het
midden-rayon van het veengebied. Ter vergadering «on besloten
*ijn vódr aet begin van de nieuwe werkcaapagae de volgende
elaea te Btelleaai
a. tenminste f* 4*25 voor bet persen van 1000 turven uit

normaal veen;
b. verhoging van de uurlonen tot f. 1.—;
e» evenredige verhoging van de beloning van alle andere werk-

zaamheden, die verband houden met de aanstaande veen-
campagne.
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MIITSTÏHIE 7Af
'a-Srarenhage, 25 Januari 1952
Javaatraat 68*

128621
Bijl.i 2

Betr.t Berichten alt vakreranigingekringen.

ZngeTol&e een daartoe ontvangen verzoek van d* Tioe-
Minl»ter-Pre*id«nt, Minister soader Portefeuille, heb ik
de eer Sver Bicellentie hierbij eea exemplaar aan te bie-
den ran eea reataaé bedeeld lm het dezercijda aehrijTen Tan
16 Janwri jl. Ie. 127456, waarraa eea af«ehrift hierbij
gaat ea naar de inhoud vaarraa kortheidahalTe »oge «orden
rerweaen.

Het Hoofd van de Sieaat*

Mr. H.¥»7elderhef
lan Zijne Excellentie
do Miniater-Preaident»
Plein 1813 Io. 4,
te
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' BERICHT OP SCHRIJVEN VAN / ' /^- NR 6341 AFD. Kabinet,
16 Jan. 1951, nr. 127456.

:. BETREFFENDE 'S-Gravenhage, 18 .Tam ia. r i 195,2.

| berichten uit vakverenigings-
kringen.

G E H E I

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURI'
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN H*j"
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN'

O
Kaar aanleiding van Uw nevenvermeld

schrijven verzoek ik U van <%&&e brief en
de daarbij behorende bijjöfèen^óeveneens een
afschrift te willen. |f t ien\fe.n de Minister-
President.

&$>*:̂;êf

de Hoofd van de B.V.D. «*<*. •*

9344 - 5 1
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B.V.B.
No. 1274 56 /f£k> X GEHEIM
Betreft* Berichten uit vakverenigingskringen.

./. Ik heb de eer uwer Excellentie hierbij een resumé
aan te "bieden van beschouwingen betreffende enk*l« fa-
cetten van de algemene toestand in de arbeicrawereld,
welke ulij van de zijde van een vooraanstaande figuur
in vakverenigingekring en bereikten,

Ik heb de in deae beschouwingen vervatte visie op
actuele problemen van voldoende belang geacht om U daar-
mede in kennis te stallen, waarbij ik Uw aandacht moge
verzoeken voor de omstandigheid, dat dese beschouwingen
aijn weergegeven zonder bewerking dezerzijds en zonder
toetsing aan gegevens welke uit andere bronnen mochten
zijn of nog worden verkregen.

Het Hoofd van de Dienat

/vf //
Mr. H.W..Pelderhof

Aan Zijne Excellentie
de Vice-Minister-President
Minister zonder Portefeuille
Ministerie van Binnenlandse Zaken
te 's-
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BIJLAGE brief No. 127456 dd. 16 Januari B. V. D.

>ƒ -'

de hername
gingskringen het volgende:

? ^ .-̂Z.' >-•*£>

Van gezaghebbende aijde hernamen wij uit vakvereni-

AL&BMBBH' BBELD.

In totaal genomen ia men ver van gerust op de ont-
wikkeling van d© toe» tand.

Het vertrouwen van de arbeidersbevolking in het rege-
ringsbeleid werd geschetst als afnemend en de spanningen
als toenemend.

Het hoofdpunt daarbij is, dat de arbeider het zo voelt
dat dé sociale gezichtspunten onvoldoende tot uiting komen
in het regeringsbeleid, en dat even bedoelde punten vermoe-
d«li.jk vaak het onderspit delven tegen economische of bewa-
Pffaings belangen. TSen verschuiving in het nationaal inkomen
voelt h«t volk als duidelijk. Ook diegenen onder de arbei-
ders die volkomen ds noodzaak van bewapening inzien, menen
dat sociale overwegingen naar hun gevoel te veel op de ach-
tergrond raken.

Het wordt voor de vakbonden raet de dag moeilijker het
regeringsbeleid te verdedigen.

,e.

Bij deze algemene situatie hebben zich koartelings enkel
concrete omstandigheden gevoegd, welke in het beeld van he-
den bijzonder ernstige effecten kunnen te waeg brengen.

De ae zijn naast de algemene toeneming van werkloosheid
in het bijzonder het gebeurde bij FOU) en POLYSOS^, vooral
de eerste.

1. gord

Bij Ford ai ja ontslagen gevallen, de ernst daarvan
ontstaat door de volgende omstandigheden.

Het is in Amsterdam, toch al een van de delicaatste
punten des landa.

De indruk, niet alleen bij de Ford-arbeiders «elve,
doch ver daar buiten is dat deze ontslagen een soort
wraak sijn van Ford via & vis het regeringsbeleid van de
geplaatste automobielorder bij D.A.F.

Men schetste het schrikbeeld van werkloosheid, dat
door geen niet-arbeider in zijn volle omvang kan worden
aangevoeld.

Zolang ontslagen strikt natuurlijk plaats hebben
ondsrgaat men het lijden, zij het morrend, Su daarbij
echter een represaille -element gevoeld wordt, komt de
zaak in een geheel ander vlak te liggen,

Ben verder verswarende omstandigheid is, dat de ar-
beidersmasaa het aanvoelt, dat zij in Amsterdam gedupeerd
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wordt door bepaalde politieke overwegingen, welke de
orders geheel naar het Zuiden deden vloeien.

\ Men gaf als mening te kennen dat de«e aangelegan-

rheid spaak ssal lopen, en als een sneeuwbal zal werken.

41a een positieve maatregel werd aangegeven de
ontslagaanvrage niet toe te staan en door het G.A.B.
voorshands te doen afwijaen.

Men sou een eenvoudig middel be»itte;a om daartoe
te geraken, omdat voor ontslagaanvragen van meer dan
50 arbeiders niet het Ö.A.B, de asaak behandelen kan,
doch het S.A.B.

Door de verhouding G.A.B. Amsterdam en R.A.B,
voelde men er zich echter niet van overtuigd, dat deze
zaak op de juiste wijze zal worden afgewikkeld,

Men refereerde aan de grote fouten door het (J.A.B,
gemaakt tijdens de staking Breedband-Hoogovens,

2. Polynorm.

Parallel lopen de ontslagen bij Polynorm.

Dit is een bedrijf dat de arbeider daar nooit
goed begrepen heeft. Men heeft het so gevoeld, dat
deze onderneming in stand gehouden werd met het oog
op veel verder reikende bedoelingen,

Slen voelt ook dat de productie daar nooit bij-
zonder veel heeft voorgesteld, en dat veelal om een of
andere reden men met veel krachten met een lage pro-
ductie genoegen nam.

Nu men voelt dat de omstandigheden daartoe het
minst aanleiding geven, 3 n de arbeids-situatie in het
algemeen moeilijker wordt, komen ontslagen.

Bvenals bij Ford voelt men, dat het hier niet een
economische «aak alleen betreft.

Ook ten aaaaien van daze aangelegenheid liet men
betreffende de ernst ean waarschuwend woord horen.

3. de f 3.50 regeling.

De wijze waarop deae «aak geregeld is, acht men
belachelijk.

Da consumptie-beperking is door de regering inge-
steld bij beschikking.

STa verloop van tijd rekende men daarna uit, dat
de arbeider door de loonrondes/index-cijfers een bedrag
van ca. f 8.50 was te kort gekomen.

Op zichzelf is de geringheid van dit bedrag
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gunstig, doch waarom nu de consumptie-beperking bij
beschikking op te leggen en de verrekening te doen rege-
len bij vergunning.

De arbeider heeft dit fevoeld als "geen stijl".

4. DUW-staking.

Men is van mening dat hier de DUW-autoriteiten
gefaald hebben in de *ij*e waarop bepaalde regelingen
door hen zijn doorgevoerd.

Bit is al erg genoeg» doch daarna heeft de betrok-
ken Minister door fout op fout te stapelsn de «aak nog
erger gemaakt en de 0.P.I. veel wind in de «eilen gege-
ven,

Bij de DUW te Manuingerveld en Ovelterveld (Bren-r
the) bemerkt de DTJW-leiding, dat sinds geruime tijd ten
onrechte een onjuiste werktijden-regeling bestond.

Men ontdekt dit, waarschuwt plomp verloren tegen
het naar huis gaan d« arbeiders, dat morgen vroeger ver-
trokken en later thuis gekomen zal worden (dus ver-
lengde werktijd).

Nu stelt on«e bron dat, op basis van de voor-
schriften de nieuwe werktijd wel juist geweest zal zijn.
doch dat een dergelijke autoritaire invoering, «onder
behoorlijke voorbereiding, zeker in een groep DUW-ar-
beiders niet anders dan tot misvatting kan leiden.

Heer voorbereiding en geleidelijkheid ware op sijn
plaats geweest.

Be C.P.tf./E.V.C., die naar vermoed wordt, bepaalde
krachten permanent in de DUW houdt voor agitatie, naat
de situatie prompt in de hand, en staking volgde.

Dit is uiteraard fout van betrokkenen, maar psycho-
logisch verklaarbaar, en de Dül-autoriteiten hebben
aich tegenover de C.P.N. verdienstelijk gemaakt.

Daarna volgde een beslissing, dat een ieder weer
aan het werk kan gaan als hij een individuele verklaring
tekent, waarin hij spijt betoont over de aangenomen hotst-
ding.

Onze bron vraagt üieh «f, of dit een maatregel is,
gericht op kalmering van de gemoederen.

Terwijl dit alles zich afspeelde en de staking
"fout11 was, en d« C.P.ÏÏ. de leiding in handen had,
vraagt de*e leiding audiëntie bij d® betrokken Minister,
en deise wordt toegestaan, e. i. een fout van de Minister,

Bij ds audiëntie was aanwejsig het communistisch
Tweede Kamerlid HAKBN.
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Zoala van dergelijke heren te verwachten iat gaf
men in Be Waarheid een aio-interpretatie van het bespro-
kene*

Be Minister reageerde daarop door in correspondenti
te treden met de Heer HAKSSf, welke brief enkele dagen ge
leden in het Vrije Volk werd gepubliceerd.

Met dit soort heren eorrsspondentie voeren in de ge
schetste omstandigheden acht éaie bron nog fouter.

Ie n wsnste, dat de DUW-autorite i te n en de Regering
souden uitscheiden met de O.P.N, voortdurend sulke praoh
kansen voor actie en agitatie te gaven.

Het volgend globale beeld werd geschetst van de toe-
stand van het gemiddelde arbeidersgezin*

Boor elkaar voor de stadsarbeider mag men rekenen dat
deae f 50.- a f 55.- per week thuisbrengt.

Set gemiddelde geain voor de stadsarbeider ware te
rekenen op man, vrouw en van 2 tot 4 kinderen.

De voedingskosten van aea schoolgaand kind zijn f 9.-
a f 10*- per week. Dit is redelijke voeding «onder enige
luxe* Daarbij is tweemaal in de week een klein stukje vlees

Deae gegevens Bij n bij herhaalde enquête steeds w@er
ongeveer hetaelfde gebleken.

Aan de hand daarvan behoeft men niet mser te rekenen
om te begrijpen welke sorgen huishuur, kledingkoaten enss.
verwekken.

Meermalen ontmoet men personen, die dit simpel beeld
willen weerleggen door te wijsen op het snoepgabruik, op vo:
Ie banketbakkers-winkels op Saterdag en*.

Dsee vorm van weerlegging achtte bron hoogst onjuist
en verwarrend.

Het arbeidersleven kant drie phasea;

a. Hst jonge gesin met jonge kinderen - zorgen en araoede^.

b. Hst midden-oude ge*ia atet verdienende kinderen - plotse-
linge verruiming van inkomsten, goed b-@staan, en door on-
wennigheid onjuiste besteding.
Dit zijn de gesinnen, die de banketbakker besoeken, en
waar men Zaterdagavonds paling kan aantreffen.
Zij vormen niet het grootste deel van de arbeidersbevol-
king, en kunnen niet als maatstaf voor de massa gelden.

c. Het oude geain, de kinderen «ijn uit huis - beperkte om-
standigheden en zorg met het oog op de oude dag.
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De bedoeling van bron was niet een emotionele of
dramatische schets te geven van het arbeidersleven, doch
om te doen uitkomen dat men de«e achtergrond moet zien,
wil men de kansen op succes van C.P.S.-activiteiten
taxeren.

C.P.N.-ACTIB.

Be poging van de C.P,N. om de ïïnisbondsarbeidërs te
vervreemden van hun bestuurders zag zegsman persoonlijk
niet met gerustheid tegemoet, onder toevoeging echter dat
er anderen zijn die menen dat het gevaar daarvoor wel mee-
valt.

Januari 1952.


