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No. 374a-4/52/

Betreft: Opheffing staking.

^TROWELIJK.

A*•*

25 Maart 1952

In aansluiting op het Ü dd. gisteren onder gelijk nummer ge-
zonden bericht over een onder de aardappëllossers aan de Cen-
trale Markthallen, alhier, uitgebroken staking, wordt medege-
deeld dat deze staking op dezelfde dag waarop z± j uitbrak, dus
24 Maart 1952, werd opgeheven.

ACD/



No. 574a-4/52

Betreft: Staking.
DIENSTGEHEIM.

ACD//
Maart 1952.

Hedenochtend, te 7 uur, brak onder de aan de Centrale Markt-
hallen, alhier, werkzame aardappelwerkers een staking uit, die
55 arbeiders omvatte en bedoeld was als protest tegen het ont-
slag van enige collega's. Het lag aanvankelijk in de bedoeling
de staking te houden van 7-9 uur, echter, na beraad in een
in café MARCANTI gehouden vergadering, bleven 40 arbeiders bij
hun inactiviteit volharden. Vijftien man gingen weer aan de
slag.
Alle stakers zijn georganiseerd in de niet bij een vakcentrale
aangesloten "Bond van Marktpersoneel Ons Belang".
Tot dusver waren er geen ongeregeldheden rond deze actie.

P5.
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UITTREKSEL

Uit : OD 346

Voor : OD
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Naam: MAANDRAPPORTEN ZÏÏID-HOLLAND

WILDE STAKINGENNaam:
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STAKIHSBM- ,

maand zag een beperkt aantal stakingen van kleine omvang» t
,• • * * »r' . - rfj. ' '

•••• '.-" u? ' •'"--'/•'
edingbedrijf Boeknan & 2oon.
op 27.1.50 een staking uit, waaraan 40 man van het 100~kop-

deelnam.'Het was de jeugd onder 23 jaar, die 3$ loonsver-
, en, vermoedelijk om de zaak ook >i.;J:<ïe dnderen sympathiek

te mate»,/tevens optrekking voor de ouderen iot 10$ wilde. Het ANJV
Jüegde aiöun toe. Een motie tegen de oorlogspolitiek van de regeriög en
éympathie met de houding der havenarbeiders om wapens niet te .lossen,
werd aangekomen. Dit was in een vergadering van 30.1.50. " ?•>"
Op 3 Februari werd door de EVC-Jeugd en het MJV vanaf 4 punten in de
$tad een steuninKameling georganiseerd, die naar'«eggen, ƒ 4000̂ * op- V
gracht. Dit werd aan de stakers afgedragen.
Een samenfcholrng van stakers werd op 4*2,50 aangemaand tot doorlopen,
waaraan aen vrouw weigerde te voldoen en de betrokken agent het woord
* snotneus*̂  $0elispeldet waarin deze .aanleiding zag om haar aan te hou-
den. To«%%ttam er een taan, die zowel agent al a vrouw een zetje gaf,
waardoor'de -vrouw kon ontkomen. De geweldenaar werd toen zelf in de
teraag gegrepene*i overgebracht. Het bleek de bekende communist Simon

te zij».
5e door de alpaker3 gestelde eis kon en mocht niet worden ingewilligd.
érkalvè, werd de stakiiig op 6.2.50 opgeheven. Stond onder leiding

Éièr bral̂ , op 26.1.50 een kleine staking uit wegens ontevredenheid met
Ii0t te "-lâ e Ipon, al zat de 5$ er al in verdisconteerd* Ook uit onge-

de mening van de directie, welke orit slag ver gunningen ïiad ean-

Geëist werd onmiddellijke intrekking van cle ontslagen, verhoging
het loon tèt ƒ 48.— plus ƒ 2.— kledingtoelage. : „
Beee staking werd op 3.2.50 geëindigd toen de directie bereid bleek,'
jvolgens De Waarheid van 4.2.50 om een deel der eisen in te willigen.» Br
'gou ƒ 2.—- kl«dïngtoela^e Kijn toegezegd, de jongeren zouden enige gul-
dens in loon vooruitgaan én de aangezegde ontslögen zouden worden in—
vgetrekkejt. ïïet> resultaat werd verkregen door "in-eeaagezindheid Bevoer-»
de actie*. -

j^sterdaiaag JCpf f erf abr ie^ . , • ^
. :' ... : ,..— - •- ....... '' * ' . • " . -

. .,--' . . . . . . • - - • • • »

"Op 3.2.50 verlieten 20 van de 30 «wa personeel da fabriek in
•jnet een loongeschil. Op 10.2.50 keerde men wee;? «n op de oude

i f<3en. Staking onder leiding EVC* „' V
" '•'' ' '"' *"•

,

fpe ;ïtier aan de gang zijndé'éo-fiSo* actie .weî t jal in het begi» van
yffflaawd afgebroken. Het be^effeude aotieeomité, dat per pamflef;4m
v-h«14 en gejaeenschappeli^k optreden had gevraagd, zag haar hoop in <r«ük
•vervliegen. De normale proUuqtie bij de WSR bedraagt 26.000. zakken p>r"

jjwoèk; dit aantal liep gedurende de actie teriig tot 11,000 z&kken , ̂  waar
door de arbeiders hun premie -dierveii en er; al gattw genoeg van

:Een 40**tal BVC-ers bedankte voor hun vakyjeTeni^i^g en aioten «ich
de bij het HVY aangesloten g'ed.erlan.ds^ Pabriaksarbeidersbondi.
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Betreft: korte boot-
werkersstaking.

No.:

Bijlagen: 6 eart.kaarten*

19 DEC. 1949

Vertrouwelijk»

In vervolg op mijn schrijven JR>«
d. d. 14 December 1949 heb ik de eer U thans te kunnen
mededelen, dat bij de in vermeld schrijven bedoelde
havenstaking tooh enige arbeiders op de voorgrond
zijn getreden, t»w«:

1, Cornelis HEITLA.GER, geboren te Zaandijk op 13 Sep-
tember 1893» wonende te Zaandam a/b van een woon-
schip

2. Willem MAAS, geboren te Zaandam op 27 Juli 1906,
wonende te Zaandam, Lijnbaanstraat 16

J>, Jan MMS, geboren te Zaandam op 5 September 1909,
wonende te Zaandam, Baltisohestraat 4

4« Reinier, Augustinus van DIJK, geboren te Hilversum,
11 Juni 1902, wonende te Zaandam, P»J. Troelstra-
laan 8?

5. Andries, Leendert MAHKOR, geboren te Delft op 4 Mei
1894, wonende te Zaandam, Zaagselpad 14 en

6.1 Heter OüEBR, geboren te Zaandam op 26 October 1904,
wonende te Zaandam, Braakdijk 1£«

Van bovengenoemden doe ik U hierbij
ingevulde informatiekaarten toekomen«

i Zaandam, 15 December 1949»



Betreft: korte boot-
werkersstaking ,

> IS DEC, 1949.

Vertrouwelijk.

Van Vrijdag, 9 December 1949 15.00 uur
tot Zaterdag, 10 December 1949 11.00 uur hebben pl.m.
40 bootwerkers, bezig het Finse s.s. KIBSEA (liggende
in de haven van Zaandam en geladen met gezaagd hout)
te lossen, een korte, wilde staking gehouden.

De oorzaak hiervan was het volgende* In
de (loon)week van 2 t/m 9 December 1949 waren door 58
arbeiders 1063 werkuren gemaakt, waarvan 200 regenuren,
Volgens het voor hen allen geldende G,A«0.-tarief
werden deze reguuren niet uitbetaald. De arbeiders
eisten nu in genoemde week per uur een toeslag van
3 cent. Voor do werkgever, de M.V. Houthandel voorheen
William Pont te Zaandam, betekende dit een totaalbe-
drag van pl.mVJf. JO, —; deze isi.V. was tot onderhan-
delen bereid, doch niet dan na tussenkomst van de
betr. organisatie, de bootwerkersvereniging "Eensge-
zindheid"» Tegen de bepalingen van het C«A«0, en
tegen het advies van "Eensgezindheid" in hebben de
bootwerkers het werk neergelegd. Baar op de EERSTA
nog slechts l uur gewerkt behoefde te worden en dus
alle voorbereidingen voor het vertrek waren gemaakt,
had de H.V. William Pont een schade van enige duizen-
den guldens. Zoals vermeld, is het werk op Zaterdag,
10 December 1949 hervat op de voorwaarden, als in het
O.A.O. genoemd, en werd het extra-regenverzuim. niet
uitbetaald. Tijdens de staking werd op de andere
in de Zaandamse haven liggende schepen normaal gewerkt.

Bij deze korte staking zijn geen be-
paalde (extreme) personen op de voorgrond getreden; de
achtergrond was van financiële aard.

Zaandam, 14 December 1949*
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Verbinding nr.̂ 6. 31 Augustus 19̂ 9.
Nr.3379.
Onderwerp : Werkstaking.
Betrouwbaarheid berichtgever : ze
Waardering bericht : zeer betrouw )
Tevens bericht gezonden aan de He

fgd.Directeur van

»r, betrouwbaar

SïHFTlocureur Tfi me-

Ik heb de eer ü te berichten, dat op Maandag
29 Augustus 19M-9 te 1*t.30 uur door 20 van de 25
arbeiders van de N.V.Meubelfabriek "Gekadé", geves
tig* in perceel Tabakswal nr.l alhier, het werk

,werd neergelegd*
Nadat de directie van bedoelde onderneming een

bespreking had gevoerd met de vakorganisatie van
haar werknemers, het N.V.V,, werd het werk heden-
morgen, 31 Augustus 19̂ 9» te 7.30 uur normaal her-
vat.

De a'anleiding tot 4e werkstaking was het in
dienst nemen van een arbeider, die voorheen.reeds
bij genoemd bedrijf werkzaam was geweest en tegen
wie zijn collega's een antipathie koesterden*

De eis van de arbeiders t ontslag van die per-
soon, werd door de directie ingewilligd*

Deze staking had geen politieke achtergrond,
de E.V.C, heeft er zich niet mede bemoeid en in
het dagblad "De Waarheid" werd er tot heden geen
aandacht aan besteed.

De staking heeft een ordelijk verloop gehad.

Einde.



9 Mei 19̂ 9.
Verbinding nr.M-6
Nr.
Onderwerp : Werkstaking
Betrouwbaarheid berichtgever : zeer betrouwbaar.
Waardering bericht i zeer betrouwbaar. 11-HE11049
Tevens berichtgezonden aan s de heer Procureur Generaal rgdVDirecteur

van Politie te Arnhem. , A rru

Ik heb de eer U te berichten, dat op 5 Mei 19*4-9 te onge-

veer J3.00 uur, 25 van de *tO, in de speelgoed- en kinderwagenfabriek van

A*H.Meijer te Deventer werkzaam zijnde arbeiders het werk hebben neer-

gelegd, zonder tevoren overleg met hun patroon te hebben gepleegd*

De reden van de staking moet gezocht worden in het feit, dat het

personeel geen vrij werd gegeven ter gelegenheid van de Nationale Feest

dag, waarna door 25 arbeiders een ongeorganiseerde actie werd onderno-

men, waar zich geen enkele vakbond achter stelde.

Toen het personeel zich op 6 Mei 191+9 des. morgens weder aan de fabrieK

meldde, werd hun de toegang geweigerd en werd hun ontslag aangezegd.

Naar aanleiding daarvan riep Bet personeel de hulp in van het Geweste-

lijk Arbeidsbureau ( alwaar men mededeelde in deze niet te kunnen be-

middelen) en van het N*V.V., voor welke organisatie optrad : Johan

Christiaan VÜKKINK, geboren te Deventer 21.6.191̂ , electrisch-lasser,

wonende Akkerstraat 20 te Deventer,

Nadat vanwege de organisatie en door de fabriekskern was verklaard,

dat de handeling van het weggelopen personeel werd afgekeurd, zijn de

bedoelde 25 arbeiders weder in dienst genomen en zal geacht worden, dat

zij op 5 Mei 19̂ -9 een "snlpperdag" hebben genoten.

Wanordelijkheden hebben zich sindsdien in het bedrijf niet voorge-

daan. De E.V.C* schijnt met een en ander geen bemoeienis te hebben

gehad.
Eindet



UITTREKSEL

Voor BD. 209....U0-) Naam ' MM«...3.takingen.

Origineel in QD...3.42 Naam ...laandrappp^srten Overijs;a

Volg nr. Ag, nr 42.811 Aard van het stuk Mandrapjport

- Afz ,.Pol«..,P«Y«nt«r Datum 3.3.48

Op 20 Juli 194-8 brak aen staking uit ondar het 5P man stark® parsonaal van da
N.V. Houthandal P.Stoff«l alhiar,welke op Zaterdag 31 Juli w@0r werd baaindigd.
Ban da 50 man,was slachts l man aan hat w«rk geblavan.Twea arbaidars zijn geor-
ganisaard in hat N.V.V.,da rast in da EVC.
Daza staking is rustig zonder aniga ordavarstoring varlopan, ,

C

Uitgetrokken door &H .- Afd./Sectie ..ACD«4 Datum

A.L. 17249-47



UITTREKSEL

Voor OD 209 (10.) : Naam Wil.de.....S.t.akingaa,

Origineel in Q.-IL343. Naam Maandrapporte.n QYerI4ael,

Volg nr 'Ag, nr. ...2.8.689 Aard van het stuk ..Maandoye.rzio.ht....J.an. ..19.48*

_ Afz. ...D.istr.io.ts-öom!3andant...Aliaelo.. Datum 2-2.!*.»48..

Op B Januari 1948,ging een 12-tal .arbeiders
werkzaam bij de N.V. Twentse Hout en Metaalsfarenfabrielc
te Borne,in staking,omdat de baas/voorwerke!1 van die
arbeiders per 31 Dédeiaberl947 wegens onbehoorlijk gedrag
door de Directie was:ontslagen.

Niettegenstaande het ontslag van die baas/-
voorwerker werd gehanfihaafd,werd op 5 Janjjiari 1948 het
werk weder hervat.

Politieke bedoelingen hebben aan deze staking
niet ten grondslag gelegen.Bijzonderheden dedea zich
hierbij niet voor.Deze aangelegenheid werd bereids te Uwer
kennis gebracht. -

Uitgetrokken door Cr,H. ••••• •' •-••: ACd./Sectie ..A,G,D« 4 Datum .....19-.g_.t.4Q.,..

A.L. 17249-47



Plaatselijke Inlichtingendienst
Almelo.

Volgno.

? t OCTJ80

Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,

Javastraat no. 68, BUREAU B

•1

|
I

K II geheim no. 141.

In verband met de op Mandag 13 October 1947 in
de Meubelfabriek van de firma Scholten en Visser aan
de Haven ÏÏ.Z» no. 89 te Almelo uitgebroken werkstaking
is dezerzijds een nader onderzoek ingesteld en kan ter-
zake het volgende worden medegedeeld.

\^ Op Donderdag 16 October j.i. werd te Almelo een
.,'J bespreking gehouden tussen de 55 stakers en een lid

•;-̂ '* - " van het Hoofdbestuur van de Vakorganisatie van Meubel-
makers en houtbewerkers van het M.V.V. de heer Spait-
man uit Amsterdam.

( Hierbij was ook aanwezig de heer Huis in 't Veld
te Almelo in zijn functie van voorzitter der plaatse-
lijke afdeling van deze organisatie.

Tijdens deze bespreking werd door de heer Spalt-
man voorgesteld dat. de stakers ojb Vrijdag 17 October
1947 het werk op de oude voorwaarden zouden hervatten
waarbij de prestatietoeslag, zijnde ten hoogste 10 pro-
aent van het loon, berekend naar de werkzaamheden ver-
richt in 1939? per* 3 maanden zou worden uitbetaald.

Na enige discussie heoben de arbeiders zich. hier-
bij neergelegd.

De fabrieksdirectie was bij deze bespreking niet
tegenwoordig.

Op Vrijdag 17 October 1947 hebben de arbeiders
ƒ v • hun werkzaamheden hervat.
^ Op de aanvrage van de directie aan de Rijksbemid-

delaars, om in het vervolg aan de aldaar werkzame
meubelmakers een ̂ restatietoeslag van ten hoogste 20
procent te Mogen uitbetalen, kwarn nog geen beslissing
af.

Strubbelingen of ongeregeldheden hebben zich tij-
dens de staking niet voorgedaan.'sa

Almelo, 17 October 1947.

Het Hoofd der Plaatselijke
Inlichtingend ienst,



Plaatselijke Inlichtingendienst, */ / ,i QpGElB >Vo!g
Almelo. Q

C

l lheidsdieis tAan het Hoofd van de Centrale Vei

Javastraat no. 68,

BUREAU B
K II, geheim, no. 140. /r-je-'ltf

Nadat op Maandag 13 October 194-7 bekend was gewor-
den, dat in de Lacque- en geschil erde Meubêlenfabriek ,
van de firma Scholten en Visser aan de Haven N.3'. no.

zijds "ê"ën "onderzoek "ingeste'iar̂ naar de oorzaak en de om-
vang van dit conflict, en kan terzake het volgende wor-
den medegedeeld.

Sedert geruimen tiyd heerst in deze fabriek onte-
vredenheid onder de arbeiders over het loon, dat door
hen onvoldoende wordt geacht om in het dageiijke le-
vensonderhoud te voorzien.

Op 13 October 1947 te 7.30 uur, weigerden _5i_g_ van
de 56 aldaar werkende arbeiders het werk te hervatten,
tenzij onmiddellijke toezegging door de directie werd
gedaan d .t de prestatietoeslag, zijnde 10 procent van
het loon, wekelijks zou worden uitbetaald en niet, zo-
als thans geschiedt, per drie maanden.

Bovendien eisten'de arbeiders een verhoging van de
prestatietoeslag tot maximaal 20 procent van het loon,
omdat naar hun mening aan de arbeiders in andere meubel'
fabrieken,buiten de administratie om, meer loon wordt
betaald dan bij de firma Scholten en Visser.

Deze 10 procent verhoging van.de prestatietoeslag
mag door de directie echter nie'i zonder rreer worden
uitbetaald, aangezien dit in strijd zou zijn met de
C A O* " Orn deze reden we,-d dit dan ook geweigerd.

De ingewikkelde berekeningen van de prestatietoe-
slag, alsmede het feit, dat de fabrieksorders meestal
binnen een week niet afgewerkt kunnen worden, zijn mede
de oorzaak dat een wekeiijke uitbetaling van genoemde
toeslag niet goed mogelijk is.

v/ei zegde de directie haar arbeiders toe een ver-
hoging van de prestatietoeslag tot maximaal 20 procent
bij de Rijksberniddelaars te zullen aanvragen, hetgeen
inmiddels ook is geschied. Toch waren de arbeiders in
afwachting van deze beslissing niet genegen het werk te
hervatten.

Ook was de directie bereid aan die arbeiders, die
regelmatig voor prestatietoc3slag in Aanmerking komen,
wekelijks 5 procent van net loon uit te betalen en de
rest aan het eind van elk kwartaal te verrekenen, doch
hiermede wensten de arbeiders ook niet accoord te gaan.

Het loon van een geschoold meubelmaker in dit be-
drijf bedraagt -t f.40.— per week.

Door geen der stakers werd dadelijk ontslag bij de
firma aangevraagd.

De firma Scholten en Visser richtte op 13 October
1947 een verzoek tot de naastbijzijnde Arbeidsbureau*
orn geen ontslagbewijs aan de stakers te verstrekken
noch voor hen bemiddelend op te treden tot herplaatsing



C

in andere bedrijven.
Inmiddels is bekend geworden dat de vakorganisa

ties z.ich tégen deze staking hebben uitgesproken.
Het grootste deel der stakers is georganiseerd

in het N. V. V. en de K.A.B en slechts een enkele,
nog jeugdige arbeider, In de S.V.C.

De staking beperkt zich tot de eigenlijke
meubelmakers; het kantoorpersoneel doet d'-araan niet
mee.

Op heden, 14 October 1947» des voormiddags te 9.-
uur, werd een bespreking gehouden tussen de fabrieks
directie en enige afgevaardigden van de arbeiders
met het doel het conflict op te lossen.

Hierbij was ook tegenwoordig de voorzitter van
de plaatselijke afdeling van de Vakorganisatie
Meubelmakers en houtbewerkers van het N. V. V. die

de stakers aanraadde weder aan net werk te gaan.
Echter bleven de directie der fabriek zowel

atis de arbeiders op hun standpunt staan, zodat geen
overeenstemming werd bereikt.

In verband met het bovenstaande kan worden op-
gemerkt dat in andere bedrijven geen .onrust werd ge-
constateerd en tevens dat de S.V.C. in. „o

'''*''fn~ "

T!aar het verloop van dit conflict zal een nader
onderzoek worden ingesteld.

A,lmeio, 14 October 1947.

Het Hoofd der Plaatselijke
Inii cht inge nd ie ns t ,



GEMEENT.E-POLITIE
V A N

A P E L D O O R N

He. GEHEIM.

Antwoord op schrijven van:

Bijlagen:

Onderwerp:staking cartonnagefabriek
Rocarto Apeldoorn.

ORN| 12 Mei
oon K 6760-4041

Volgno.

1) 4

ACD|

In aansluiting op de mededeling vervat in mijn
schrijven d.d. 9 dezer inzake staking van een gedeelte van
het personeel op de cartonnagefabriek Rocarto te Apeldoorn,
heb ik de eer U beleefd te berichten dat het personeel, dat
het werk had neergelegd op Maandag 12 Mei 1947 weer aan het
werk is gegaan.

De geschillen zijn bijgelegd. Mej. Useldijk
blijft in dienst; de lonen worden uitbetaald volgens de
nog niet in werking getreden collectieve arbeidsovereenkomst.

Bij de onderhandelingen zijn aanwezig geweest het
^ hoofdbestuurslid van de E.V.C. Van V/esten uit Amsterdam,

voorzitter vakgroep chemische producten en nijverheid, van . i
Breestraat 60 en >
Frederik Jongepier, geboren te Brielle, 11 Mei 1911 > secreta.*-
ris E.V.C., afd. Apeldoorn, wonende Parallelweg 136 alhier.

F.
De commissaris van politie,

C
de Jong)

AAN DEN HEER Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,

te
'g-GRAYEMHAGB.

Y
Mode! G 14



G E M E E N T . E - P O L I T I E
V A N

A P E L D O O R N

No. GiSHSIM

APELDOORN,
Telefoon K 6760

lel 47-

Antwoord op schrijven van:

Bijlagon :

BUREAU B
N:umm«r :

D*ium:

Onderwerp: staking cartonnagefabriek
Rocarto Apeldoorn.

C

Ik heb de eer U beleefd mede te delen dat op heden ge-
bleken is dat een gedeelte van het personeel van de Cartonnage
fabriek "Rocarto" te APELDOORN in staking is gegaan.

Bij onmiddellijk ingesteld onderzoek door de politie
is het volgende gebleken:

Directeur van het bedrijf is de Heer N.J.S. Roomer
wonende Vonderlaan no. 17 alhier.

Op 9 Mei 1947 is na de schafttijd een aantal van 35
arbeiders in staking gegaan.

De oorzaak daarvan moet worden gezocht in het volgende:
Buiten de thans geldende arbeidsovereenkomst ontvangen

de arbeiders een premie voor de productie, üeze premie bedroeg
maximum f. 17.- per v/eek. Daar de directie aan het experimenteren
is, is de productie achteruit gegaan, alsook de premie voor de
arbeiders. Hiermede nemen de arbeiders geen genoegen; zij
eisen de toepassing van de nog niet in werking getreden collec-
tieve -arbeidsovereenkomst. Voorts eisen zij, dat de sociale
verzorgster ̂ ej. IJseldijk, wonende Loseweg 162 wordt ontslagen.

Met inbegrip van het kantoorpersoneel zijn 35 personen
niet in staking gegaan.

Bijzonderheden doen zich overigens ten deze niet voor.
Door de politie wordt het verder verloop der zaak

nauwkeurig gevolgd.

F. De commissaris van politie,

(J.S. de Jong)

AAN DEN HEER Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Ja va straat 68,

te

Model G 14


