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VOOR DE AMSTERDAMSE METAALNIJVERHEID

AMSTERDAM, Mei 1951,

Aan het personeel van de A.D.M.

Eindelijk dan is de E.V.C, er in geslaagd om ook bij de A.D.M, een „conflict" te organiseren. En
daarmede heeft zij een nieuw wapenfeit^ gevoegd bij de talloze door deze

enig strijdbare vakbeweging
georganiseerde of in het geheim voorbereide stakingen.

Immers, niet de Uniebonden, die met de ondernemers „samenzweren" tegen de arbeidersklasse, doch
de E.V.C, is het, die op waarachtige wijze de belangen van de Nederlandse arbeiders, behartigt, zo
spreken en schrijven zij dagelijks. Welnu, de resultaten zijn er dan ook naar om zich op de borst
te kloppen. Vrijwel al deze stakingen waren

VERLOREN STAKINGEN

en brachten inplaats van voordelen, slechts armoede en ellende in de gezinnen van stakers en
slachtoffers. Zo ook dit zogenaamde „spontaan" uitgebroken conflict onder de lassers en branders
bij de A;D.M. • • ' -

WELK RESULTAAT HEEFT DIT OPGELEVERD?

„De Waarheid" van 24 April j.l. bevatte het volgende bericht: .

,,De actie bij de A.D.M. Op een Zondagmorgen gehouden personeelsvergadering van arbeiders van
de Amst, Droogdok Mij. (A.D.M.) werd in overeenstemming met de uitgesloten lassers en branders
van dit bedrijf besloten Maandagmorgen met delegaties uit de afdelingen naar de kern te gaan en

' met deze bij de Directie de tussen haar 'en de lassers en branders gerezen kwestie aan de orde. te
stellen. Het gevolg van een en ander was, dat nu, alle uitgeslotenejti .zich weer kunnen melden, het^
geen zé gisteren hebben gedaan.
De kern had hieraan verbonden, dat, indien eventueel xrancune tegen een* of meerdere arbeiders
zou worden toegepast, scherp stelling zou worden genomen."

Een nuchter denkende arbeider zou zich afvragen of men daarvoor in staking was gegaan. Of de
enige opzet van deze actie was, om eerst zoveel mogelijk arbeiders buiten de poort te lokken, om dan

x de • eis te •. stellen, dat allen er toch weer in „mogen". -

De AJXM.»ers weten echter beter,

Zjj weten,;dat men.als welkome aanleiding voor dit conflict had aangegrepen het feit, dat één van de
collega's was gestraft, omdat hij een protestactie organiseerde — en daarvoor onder werktijd hand-
tekeningen verzamelde — tegen de door de Directie in overleg met de kern aangekondigde piekuren-
regeling, •
Dat de actie .bedoeld was als'een protest tegen deze straf en dat hierin geen enkel resultaat is bereikt-,
wordt thans doodgezwegen. • ,. ; ,
Dit was immers slechts een middel, en het doel dat men hiermede had — n.l. een staking — is ermede
bereikt, , ' : -. v

En de „waarheid" van dat bericht in „DE WAARHEID"

waarin immers werd gemeld, dat als gevolg van de gevoerde actie op 22 en 23 April alle uitgeslbr
tenen zich weer konden melden, terwijl bovendien door de kern zou zijn verklaard, .dat tegen even^-
fuele rancune scherp stelling zou worden genomen?

1 . ' • • • • Ook d a t weet iedere A,D,M.'er.

,D'ë "w "a a r k<ëld is, dat alle stakers — die onmiddellijk ontslagen waren — opnieuw mochten solli-
citeren. Dit was echter niet het gevolg -van de gevoerde actie op 22 en 23 April, dócH de stakers waren
hiervan reedui op,lS April in Tce'nnis gesteld. v , , - , " •
Eveneens moet ook'de verklaring — omtrent het stellingnemen tegen eventuele rancune •— uit de



• bekende communistische duim gezpgen zijn. Dit is niets meer dan een verzinsel om naar buiten 3«
aftocht te dekken. Het verdere verloop heeft di(/ wel overduidelijk aangetoond. Is dit ,

WAARHEID OF SCHAAMTELOZE MISLEIDING?

Wel is getracht tussen 19 en 23 April om door molestatie van een politie-ggent en met geweld door-
dringen tot het schaftlokaal, de aan het werk zijnden tot staking te bewegen. Dat daarbij de cantine-
baas nog werd mishandeld doet voor de heren minder ter zake. Er moest immers strijd worden ge-
voerd. •

DE A.D.M!-ERS BLEKEN WIJZER TE ZIJN,
OOK DE E.V.C.-ERSÜ!

Ook de E.V.C.-ers weigerden gehoor te geven aan de oproep van hun bestuur. Zowel aan de oproep
in het manifest van 18 April als van 20 April tot staken van de arbeid

GAVEN ZIJ GI|EN GEHOOR

Het resultaat van deze onverantwoordelijke strijd was dat ± 55 arbeiders:

een loonschade van ± 11/2 week loon
verlies van 4 dagen yacantie
verlies van 4 dagett vacantietoeslag
verlies van 6 maanden winstaandeel
ontslag voor 3 man. .

Zijn er'dan helemaal geen resultaten bereikt?

Q jawel; maar niet voor de betrokken arbeiders.-
Het resultaat Tan dit <— evenals van al de andere verloren,conflicten — is, dat daarmede uitvoering
is gegeven aan de door de C.P.N, gegeven opdracht om overal waar mogelijk stakingen te ontkete-
nen, teneinde het economisch herstel van èns land te verhinderen.
Voor hen is ook een verloren staking nog winst, pit is echter

GEEN STRIJD VOOR- DOCH SPELEN MET DE BELANGEN
DER

die immers als pionnen in het spel worden opgeofferd en over wie men zich, na ze aldus gebruikt te
hebben, niet meer bekommert. ' • ,

Het gaat om een politiek doel»

Dit is dan ook de reden waarom men telkens weer — ondanks de gevolgen voor de betrokken arbei-
ders—• tot staking oproept. Dat dit geen laster is, zoals men. regelmatig de door ofos gegeven voor-
lichting betitelt, moge blijken uit het feit, dat verschillende C,P.N.-ers, die zich niet langer voor dit
misdadig spel wilden lenen, het volgende schrijven ontvingen:

„W.M., In verband met de door U aangenomen houding als partijgenoot met het lassers-
en brandersconflict vAn deze week, heeft het afdelingsbestuur gemeend, U te moeten voor-
dragen voor royement van de Communistische Partij. Het; afdelingsbestuur is van mening,
dat II in strijd met de beginselen van de Partij heeft gehandeld en de arbeiders van de
A.D.M. in hun strijd voor hun belangen-heeft benadeeld.
Tevens delen wij U mede, dat er Woensdagavond a.s. om S uur een vergadering plaats vindt
tn het „Waarheidsgebouw", Papaverhoek l (bij Mosveld) waar U de eventuele bezwaren
naar voren kunt brengen. Gpkomst dringend gewenst. Met kam. gr. namens het afd. best."

Volgt handtekening',

Wij hebben de namen van de geadresseerden weggelaten ter. voorkoming van extra moeilijkheden
voor deze mensen.

Niet alléén van hen, doch ook van vele andqre arbeiders zijn thans de ogen opengegaan en vol
afkeer wenden zij zich van dit politieke drijven af.
Vele E.V.C.-ers bedankten reeds voor hun organisatie, w.o, de E.V.C.-kernleden H. Leedegang
(voorzitter v. d. Kern) en P. G. v. Wijk, ,

Velen trokken reeds hun conclusies door. toe te treden tot de organisaties die slechts één doel ken-
pen;-ïi.l. ,--: -

HÉT DIENEN VAN HET WERKELIJK ARBEIDERSBELANG.

Lezers, trekt ook Uw conclusie en zij t ge nog geen lid, meldt U dan aan bij een der onderstaande
organisaties. . • i \ i

ALG.''NEDERLANDSE METAALBEDRIJFSBOND N,V.V.
NED. KATHOLIEKE METAALBEWERKERSBpNp

KENT UW POCHT!! , CHR. METAALBEWERKERSBÖND ïfr NEDERLAND.;



No. 374d-4/52

Betreft: Staking.

VERTROÜVELIJK.
fX

U MEI 852 -

ACD//-
Mei 1952.

In.de AMSTERDAMSE LEDIKANTENJPABRIEK, gevestigd Duiyendrecht-
sekade 90, alhier, is op 12 Mei 1952, te omstreeks 8 uur, een
wilde staking uitgebroken, omvattende 38 stakers en 1 werk-
willige.
De staking betreft een loonkwestie.
De stakers zijn zowel in de Uniebonden als in de EVC georganl
seerd, en, ten dele ongeorganiseerd.
Onregelmatigheden vonden tot dusver niet plaats.
Meerdere gegevens over dit conflict staan thans nog niet ten
dienste.

No.13.



K c ]}istrict;-3-Gravenhage
Rijkspolitie.

Af d . Kech„

No.73V ëefcei*:.
Onderr.c Maandoversicht,

U I T T R E K S E L
Uit: O

ob
o.a.v,:
Dat.,
Par..-

'3-"l 2-

• 4

^voldoening aan TT?? "schrijven fl.ci.17 -3-!
no 0 B.X 0 ö1d.- j4 ,onderw. Ma^fidoverzicnt.a'oe lx ir h ie rb i j H.
lroc.en ean rapport hieromtrent afkomstig van m i j n Groepi
cocünandant der H'ijkBpoiitia te Lekke r kerk, naar welks ii
houcl ik U moge verv/ijzen.

De Districtscommandant,
De Dir.Oft. aer Rijkspolitie je ki

A/D Meer J.C.Crabbendam
-J«.vastraat 68 te

a-1'r ravenna? « < >

i 4.-



•tf Me' 3#5l. A'
Hoveraber 1951,

c

Aprlfocu-I-VM#*V y^> »"fii-jjvpjijJu.vA. j.» M.JJCI.J. j.t?o*$.3|9»^9-
<J«tieia,iB5)t al B onderworp "RlohtlJ^aeC S. V» D."

t
'e i. m.

I'er vol<io^E4ng, aaa to«t «cür:iJvfa,dd.l7 Maart 1950,van het Mlnirterlé '|
van Binnelatndaö Zaken -* i)lend$gehelj| *» betreffeade liet hierboven 5*
melde onderwerp,wordt 0 &ertvelende bericht;

Ie.

/

Iedere Zaterdagavond wordt dofjj? leden van de C.P.H.van de afdaling,
Affimerstol,in die gasieent» huitf aan huis gecolporteerd m.st het dagblad'1,
"i>e Waarheid",hetrelk te&eai . $;|cexit: per exemplaar te kó'op wordt aainge-
bödeïi.ïis'Tens wojrdidaarb^ ijBfl&Sbp aaftgebê&öh-'hét- periodiek "<f9r».éb^i€n-^-
'd-e:\bla*\^Veden»'ev-0ne<^^.t;^^^.d-(^;^ar' v%h &'cent»'O<>£.wordt w«l ^èóöl»
porteerd met -het tijd»^r"if't.• .*»:l;^3n^/3tf)ieï<*tegen. 15 oeqat per'exenqjlaar.
Möctd geetemaid door d^v EyV.C*T^rll ̂  ne% laatst van October 19S1 &«a
actie gevoerd op de ••cBeSE.tw.g?S ,ya3* ^.«v.DuJJvendijfc te Lekkerkerk,dopr
leden van de G.P.N.uit-AÏnmer8'fcói«He%,betro|' een uitkering van 2% diri-
tiend aan de arbeider».Joor andere scheepswerven in de omgeving zou een

uitkering aan de arbeidjer» hebben plaats gehad dan door de fir-
ma van ijuijv end ijk. Vandaar deze ."aot.iê.De arbeiders hebben op' de acheèpe-
iTerf van v.LJuijvendijk een pro t es t B taking gehouden van ongeveer een
kwartier, üe actie ïferd aan de Inwon er ai van Ammer stol bekend gemaajct
door huie aan huis brief Jas tej bezorgen om op 14 November 1951 in tiet-
cat^ MBrand"te Aimnerfitol een Yörgadering te bezoeken/uitgeaohreven :
•door de plaatselijke Afdeling vibx./ae E.VvC.Op de verspreide briefjes ' / •
word geëist mede te strijden, vopr ho^^re lonea.De vergadering werd •
slechte iaat i g besoQht.üngeveepfc60J:p$r»on:en waren aanweziit. __

• . . . . iiT^ iflr̂  ÉMm.ii'kfr n'i i n- n- -"rt-^t' - -—t~^~*tjri"_j.ii,V-ii' i-'i-*.^---"-- !*• ' n il .'J''.J **~ - -j..*iM~r?-- '̂''̂ ^^"T

aWeiing Ssmeretol een;
filjrivoorstelling gegeven in heb oaf4 "Brand" aldaar. Vertoond werd rt3Le
film "k,wart üoud". Aanwezig waren ongerveer 40 personen. (

i3e.Bijzoncierhoden over het optreden, Ie activit ei t en de houding, van de le-
van extromiati^ohe part j^ënf.iïi de
g a t i e f :/"• _ v " •• ; ' ' ° ' ; .- -

3e. Ue mening van de .verbindirig ovpr
van inzicht in de
ij e g a t i e f . "

partyéji:
vOppösitie of verschillen

•' — • , . — , -• k
4e.In het ressort van de, I »i>. werkzame antiooimnunis-tische organisatie1* „f"

of particuliere inlichtingendlpnstebi^ ;
H e .g a t i e f . '• i ' .'-".'" •

ög.GOEiïaentaar op publicaties in db piLaataelijke p ©r a over
welke van enig politiek belangl z5jn: ' . •
$' e g. a-1 i e f- . .- ' j . - •' ' . - • • • '

T> - l . ' • ' . • . ' , - l

6e.Recapitulatie van de Btakingsabtiviieit: : ' v :•.
U e g a t -i e f . ' . • ; . ' . ' ' • ' ' : . • ' "

• ' ' • • • . - : . . - i * " , ' • • . '" • - - . - : . " • ' ' ' ' *- - • '
Het ma^ncloverziciit hiervqren omsqhreven, geldt'voor cie gemeenten

Lekkerkerk,ivrimpen a/d Lek,Bergambacht en Amiaerstöl.Qver de gemeenten."-
'mpen a/d Lek en Bergambacht'valt niets bijzonde/ö te veröelden. ,,'fi
staking op de scheepswerf vkn ,ï.v.üuijvonciijk te L©Jdcerker.k Ijad

plaats door dé communietischö arbeiders uit Aj£OTer0tol*

L :



Aan HB
Voor BSV
Van B V.

Bijlage: GO 120489.

Verzocht wordt de verbinding in Venlo er opmerk-

zaam op te maken, dat wij van elke staking onmiddellijk

bericht dienen te krijgen en niet, zoals in het onder-

havige geval, 1̂ - maand na het uitbreken.

October 1951 .



VERTROUWELIJK.

Maandrapport over de maanden
Augustus en September 1.95.1 .

Aan:
B. V. D

V/. AT J.

13 OCT

ACD/_
te 's-G-ravenhage.

jy L
l\frv/v* Nadat in de maand Augustus 1951 geen vermeldenswaardigheden op

politiek gebied in deze gemeente hadden plaats gevonden, kan over de maand
September 1951 net navolgende worden gerapporteerd

Het op 2 September 1951 te Amsterdam door de CPB georganiseerde
"YJaarheidszomerfeest" werd door een twaalftal leden en sympathiserende le-
den van de üM te Venlo bezocht ._2ij zijn allen bekend, en̂ warden reeds ge-
signaleerd -UX+^-^W^£»&*^*fr**4-

In het begin van de afgelopen maand September 1951 werd door :> !
ongeschoolde arbeiders, werkzaam bij de U.V. Metaalwarenfabriek "Venlo",

* gelegenjaan de Urbanusweg te Venlo, gestaakt. Bedoelde arbeiders zijn.ge-
Onaarnd: ̂ g TWIi[iip';g&̂  w-i i h R i mn H J o hanne s, ge D "ör en te Venlo, 8.6.1900, wonende

ï Venlo, Ursulinenstraat Ho. 22;JGRQg^gLg, Willem, geboren te Venlo, 15.
,1914, wonende te Venlo, Ursulinenstraat l\fo. 23; DJSRK3, Oornells Hubertusj
sboren te Venlo, 5.12.1912, wonende te Venlo, Ursuiinenstraat Ko. 33}

té
5

x-lrALBÏÏRïS , Heriricus Hubertus, geboren te Venlo, 9.12.1906, wonende te Venlo,;
Sloot flo. 108 en VAS33EN, Hendricus , geboren te Veni0, 4.6.1904, wonende

rte Venlo -Blerickj Fort St. Michelstraat No. 113. -------------------------- j
De vier eerstgenoemde arbeiders waren als lid aangesloten bij !

Het N.V*V. , terwijl laatstgenoemde ongeorganiseerd is. Op genoemde Metaal-j
warenfalariek zijn 260 personen werkzaam. De arbeiders verdienen PI. 0.83
per uur en kunnen dit uurloon door accoordw.erk opvoeren tot een maximum
van PI. 1.15. Bij wijze van proef en ter peiling van de arbeidsprestatie
in het algemeen heeft de Directie 'dezer fabriek ongeveer een haldf jaar ge-i

gleden besloten om voor de duur van een half jaar geen maximum uurloon vast
te stellen en de arbeiders naar gelang arbeidsprestatie uit te betalen.
In verband hiermede waren er een aantal arbeiders waaronder ook de voor-
noemde die voormeld maximum uurloon aanzienlijk overachreden en zelfs een
uurloon verdienden van Pi. 1 .60 tot Fl. 1 .70. Na beëindiging van deze
proeftijd werd het uurloon zoals af gesproken- wederom op het normale maxi-
mum, zijnde PI. 1.15 teruggebracht, waartegen voornoemde arbeiders protes-
teerden en het werk onmiddellijk neerlegden. Vrijwel direct na deze sta-
king hebben deze arbeiders zich gewend tot het bestuur van hun vak**w?bond
(N. V. V.) en verzocht in deze aangelegenheid te willen bemiddelen* Het be-
stuur van deze Vakbond heeft daarna contact opgenomen met de Dijggötie van
de Metaalwarenfabriek en. heeft zich, na zich van de billijkheid van het
vorenstaande te .hebben overtuigd, niet met deze aangelegenheid bemoeid en
was het met de Dir.ectie eens, dat het normale maximum uurloon, van PI. 1 »15|
voor een ongeschoolde arbeider zeer redelijk genoemd kan worden» Het gevo^
hiervan was, dat. .de betrokken arbeiders in het bijzijn van het bestuur van
het K. V. V. hun lidmaatschapskaart van genoemde bond in flarden scheurden
en zich eenstemmig als lid bedankten. De Directie heeft de betrokken ar-
beiders toen ontslagen. Overigens vonden in de Metaalwarenfabriek in ver-
band met .het vorenstaande geen onregelmatigheden plaats, terwijl de reste-
rende arbeiders hun werkzaamheden normaal bleven vervullen. Als raddraaders
kunnen bij deze staking worden aangemerkt voornoemde Trien ek~ensf Derks _en

, die ê.en en ander hebben ondernomen met het doel om een algehele
ing op voormelde Metaalwarenfabriek te bewerkstelligen. De sociale

toestanden in de Metaalwarenfabriek "Venlo" zijn gunstig en d e verhouding
tussen Directie en Arbeiders ia eveneens zeer goed. -----------------------

Voorts moge verwezen worden naar de inhoud van een hierbij ge-
voegd door de Res. Kapitein der Infanterie H. Schouten te Venlo, ingezon- j
den artikeltje, voorkomende in het Dagblad van Noord-Limburg dd* 20,9 „1951 j
Met het naschrift der Redactie kan ik mij verenigen. Verbinding 93 , 11,10 e ;

1951 . Einde. • .



UITTREKSEL

Uit : OD 346 Naam: MAANDRAPPORTEN ZUID HOLLAND

f Voor : OD 209 - <ieel £ Naam: WILDE STAKINGEN.

Ag. nr: 119760 Afz- : IDE'dam Datum: 2-10-51

Aard van het stuk: Verslag over de maand September 1951 "betr. de gemeente R'dain

Op Zaterdag 15 SepteA'bar hielden oag*v«»r 400 ar-
beid e ra van de N.V.Haatsehaplii Van Berkel»s Patan1itXeile*
weg 5 • gedurende 3 uur aen Bfit-downn staking, teneiod» \n e ie tol et«i winter-uitkering kracht bij te x«tt«a»

Hef gehael vas een vildo act i*,waaraan de Uaiebon*-
geen st«un .verlAiM*]!* Be directie st»nd ff ereneenu i

reaultaat

Uitgetr. door: JR Op aanwijzing van: B«

Datum: 19-3-52.

D 38-10.000 | 10204 - 51



Onderwerp:Antwoord op
schrijvenNo. 113J39,Acti
Verblifa Delft. /

Ö.

C

Krommenie,26 September 1951.
*•"•*"'—" ,̂ 3 J"*""

NIET O 0-ïsf > 0.*/<̂ .<y; £•

~a r SER rast

ft
Met betrekking tot de inhoud van Bo-

venvermeld schrijven betreffende Actie -Verbli
fa Delft is het volgende te rapporteren:
Naar deze actie zijn geweest: --.
| l,*n,J«uïf9?els,geboren te Ransdorp 2-2-1909'Jfa-
briöï&arbeider,wonende te Krommenie Vlus 4&a;
|2. Cornelis van den Kommer,geboren te UitgiW
ll-Ö-l922,bankwerker,wonende te Assendelft \

, Vaartdijk 47; \ f i 3. Van Tongeren,wonende te Uitgeest nadere ge.)

gevens onbekend. „ &£' " & '
Politieke ante»*dent'efciT: —---— --
Pels,gemeenteraadslid van«-Kromienie voor de
C.P.N.MaaktKpropaganda v o*r̂ aer C.P.N, door
middel van raambiljetten.Lid van de E.V.C.
Van den Kommer,Lid van de C.P.N.Hij is fel t
communist en zeer actief.Is voorzitter van hè
A.N.J.V
DE afvaardiging is tot stand gekomen door uit.
nodiging van Delft .\v'ie het woord aldaar heeft
gevoerd is niet bekend kunnen worden. j
Ook zijn er nog 4 anders georganiseerden naari
deze actie geweest.De namen enz.zijn niet be-
kend kunnen worden. •
Van stakingslüst is niets gebleken,.

I.D.



I.D.No.1164.
Vert rouwe li j.k. SER 1951 f

ACDj

OP KAART

PAt:

13 SEP, 1951
at

'î jp **> 'fipiv r v - - - .rf- - J.

Op 31 Augustus 1951 gingen circa 180 man tfan het perso-
neel van de N.V» Constructie-Werkpl. en Werkt.fabriek "De Neder-
landsche Staalindustrie",gevestigd aan de Keileweg 40 te Rotter-
dam in staking,omdat zij meenden,dat zij door verkeerde classifi-
catie te weinig loon ontvingen.

De actie bleef beperkt tot de duur van circa vijf uren
die dag,waaraan het feit,dat de Uniebonden zich er afzijdig van
hielden - omdat in dit bedrijf het C.A.O. nauwkeurig wordt nage-
leefd - niet 'vreemd zal zijn geweest.

De E.V.C, echter, meende een kans te zien in troebel wa-
ter te kunnen vissen en belegde dan ook prompt voor dit personeel
op Dinsdag 4 September 1951 - direct na afloop yan de dagtaak -
te omstreeks 17*15 uur een bijeenkomst in "Alhena", M&th.weg te
Rotterdam,waarvan een kort verslag volgt.
i

Verslag van de personeelsvergadering der Nederlandse
Staalindustrie te Rotterdam,belegd door de Eenheids Vak Centrale
(Metaal), afdeling Rotterdam op Dinsdag 4 September 1951,te 17.15
uur in "Alhena11, Mathenesserweg 211c te Rotterdam*

Aanwezig circa 60 personen. Een afschrift van de convo-
catie is aangehecht.

l Aan de bestuurstafel zaten Hessels,Johannes Marinus,geb.
30-12-1919 te Rotterdam (bekend) en Erwich,Antonius Johannes Maria
geb.9-9-1898 te Rotterdam (bekend).

Hessels, J.M., voornoemd, op ent te 17»15 uur de vergaderingj
en zegt,dat het noodzakelijk i§ dat de lonen,die bij de Ned,Staal
gelden,met 10$ worden verhoogd.

Het is volgens spreker rechtvaardig deze eis te stellen,
daar de arbeiders,werkzaam in de andere metaalbedrijven hogere
lonen verdienen,hetgeen aan de hand van loonstrookjes kan worden
gestaafd.

Spreker zegt,dat door het gezamenlijk optreden van de
arbeiders de directie beangst is en nu alle pogingen in het werk
stelt om verdeeldheid onder de arbeiders te zaaien.

Spr. stelt voor een actiecomité te vormen uit de aanwe-
zige arbeiders,zodat deze voor het gehele personeel op de bres
staan in de strijd voor 10% loonsverhoging.

Hierna wordt het gesprokene in discussie gebracht,waar-
aan door een viertal arbeiders wordt deelgenomen. Hierbij komen
geen nieuwe gezichtspunten naar voren,daar de aanwezigen niet
vooruit willen lopen op de uitslag van de bespreking tussen de
kern en de directie.

Hierna sloot Hesjsels,J.M.,voornoemd,te circa 18.00 uur
de vergadering.

Dat deze bijeenkomst voor de E.V.C, op een fiasco uit-
liep,was mede te wijten aan de stuntelige leiding van Hessels,J.M,

Tevens bleek uit de discussie,dat de bezoekers - gezien
hun uitlatingen - niet van plan waren zich voor het karretje van
de S.V.C, te laten spannen; de door de voorzitter gedane eis van
10̂  loonsverhoging werd daém ook prompt van de hand gewezen.

De op Donderdag 6 September 1951 gehouden bespreking
tussen de bedrijfskern en de directie,leverde behoudens één enkel
geval, geen resultaten op voor de arbeiders.

Op Donderdag 6 September 1951 werd door de E.V.C, nog-
nuaals een pamflet uitgegeven betreffende deze actie. Een af-
schrift hiervan is eveneens aangehecht. (EIHDB).
Aan B.V.D,



A f s c h r i f t

"De Metaal» (EVC)
Secr, Heemraadssingel 185_y jtotterdam, Telefoon 51705,

Rotterdam, 4 September 1951.-

HEDBN DINSDAGAVOND 5 uur 15 PERSONEELSVERGADERING
Aan de arbeiders van de Nederlandse Staal

Gisteren hebben wij ons reeds met een manifest tot U gewend,
waarin wij ons standpunt ten aanzien van Uw actie bekend maakten*

Wij stelden U tevens voor een personeelsvergadering te houden.
Thans delen wij U mede, dat deze vergadering plaats vindt direct na
werktijd in de ztial van

DANCING "ALHENA" aan de MATHE-
,-• NESSERWEG 209, vlak bij het
V Marconiplein.

Op deze vergadering kunnen wij met elkaar bespreken wat ons
te doen staat. Uw actie kan en moet een volledige overwinning worden.

Daarvoor is nodig,dat U concreet Uw eisen stelt en een goede
strijdbare leiding verkiest.

Dit kan op de vergadering heden in alle vrijheid gebeuren. Tevens
zullen wij allerlei praatjes uit de weg ruimen. Altijd als, de werkerr
in strijd staan trachten de vijanden van de arbeiders verdeeldheid
te zaaien door praatjes rond te strooien.

Er zijn arbeiders, welke ONBEWUST deze praatjes overnemen» Dit
verzwakt de strijd. Op het moment vertelt men op het bedrijf, dat het
ÏÏ.V.V» aan de directie verzocht heeft de boeken te openen en de winst
bekend te maken.

r DIT IS BEDOELD OM U OP EEN DWAALSPOOR TE BRENGEN EN U VAK DE STRIJD
^ AF TE HOUDEÏÏ.

Een ieder weet, dat de ondernemers enorme w'nsten maken en de
arbeiders steeds armer worden door de voortdurende prijsstijgingen.
Het standpunt van "De Metaal" (EVC) is dan ook ,ONMIDDELLIJK LOONS-
VERHOGING.

LAAT DE ONDERNEMERS DE BRANDKAST MAAR OPEN ZETTEN,DAAR ZIT GELD
IN WAAR DE ARBEIDERS RECHT OP HEBBEN.

U heeft allen recht op loonsverhoging, zowel de constructiewerkers
als de sjouwers, de baïjkwerkers enz. verdienen minder als in de
andere metaalbedrijven,

SMEEDT EN VERSTERKT DE EENHEID, N.V.V.-ers, E.V.C.-ers,ONVER-
SCHILLIG HOE JE BENT GEORGANISEERD,Of JS BANKWERKERfCONSTRÜCTIBWBRKER
OP LASSER BENT. U ALLEN HEBBEN DEZELFDE BELANGEN.

Laat U niet in verwarring brengen. Door gezamenlijke strijd is
succes te bereiken. WEKT ELKANDER OP DE VERGADERING TE BEZOEKEN.



A f s c h r i f t .

"DE METAAL" (E*V.G.)
S eer*1 HeemraadssingeJ 185, Afdeling Rotterdam, Telefoon 37426, 51705,

,36133. 37337.

Rotterdam, 6 September 1951.-

STRIJDT VOOR LOONSVERHOGINGl

Aan de arbeiders van de
NEDERLANDSE STAAL.

V/aarde makkers,

Heden Donderdagmorgen verwacht U van de directie van
de Nederlandse Staal antv/oord op de eis van loonsverhoging door
U gesteld.1 Uiteraard weten wij nog niet vrat het antwoord van de
directie zal zijn, doch wanneer dit niet bevredigend is, zult U
Uw kracht, welke U Vrijdag j.l. tot uitdrukking bracht, opnieuw
moeten tonen.

Steeds nijpender wordt de behoefte in Uw gezinnen,
de prijsstijgingen van de laatste naanden maken deee tekorten!
nog groter, terwijl anderzijds de winsten van de ondernemrs
steeds rijkelijker gaan vloeien. Door de actie van de werkers
komen deze winsten in gevaar en zijn zij uitermate bevreesd,
voor Uw daadwerkelijk optreden.

Dit wordt o.a, bewezen door het feit, dat de directie
in een bekendmaking U Dinsdag 4 September aanmaande de perso-
neelsvergadering niet te bezoeken.

Wat betekent dit?

DE ONDERNEMERS WETEN,DAT DE E.V.C. ALTIJD OP DE BRES
STAAT VOOR DE BELAN&EN VAN DE ARBEIDERS. -

Het bezigen van scheldwoorden door de directie in
genoemde publicatie is alleen een demonstratie van onmacht,
maar brengt de arbeiders niets meer in het loonzakje.

Wij willen er bij voorbaat op wijzen, dat de Unie-
bestuurders tesamen met de ondernemers zullen trachten U in
verwarring te brengen door het advies te geven rustig aan het
werk te blijven tot de z.g. onderhandelingen zijn afgelopen.

Laat echter niet zonder U en over Uw belangen be-
_sillssen.

UW ANTWOORD MOET ZIJN HET VERSTERKEN VAN DE EENHEID,
BLIJFT PAL STAAN VOOR UW RECHTVAARDIGE EISEN-

Door krachtig een eensgezind optreden is resultaat verzekerd.

Het Bestuur,-
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GEMEENTEPOLITIE EMMBN

Onderwerp s Werkstaking.
OP KA0CT

'M

R A P P O R T »

Ondergetekende heeft de eer U het m volgende
te rapporteren.

Op 28 Augustus 1951 is in de te Nieuw-Weerdinge,
Eerste Kruisdiep W.Z. 67% gemeente Emmen gevestigde fabriek
van de N.V. Gero te Zeist een wilde staking uitgebroken. De
aanleiding tot deze staking was het feit, dat een werkbaas
uit die fabriek die naar het oordeel van de Qirectie ongeschikt
was, ingaande l September 1951 als slijper was overgeplaatst
naar de fabriek te 2eist. Toen op 28 Augustus een der arbeiders,
genaamd J^acob Springer, geboren te Borger, 8 September 1927,
wonende "te vaithermond, Noorderdiep 177, gemeente ödoorn, in
de fabriek onder de arbeiders handtekeningen verzamelde voor
een aan de directie gericht protest tegen deze overplaatsing,
werd deze man geschorst omdat door zijn optreden onrust werd
veroorzaakt in de fabriek. Onmiddellijk na het bekend worden
van deze schorsing verlieten 90 mannelijke en B^ouwelijke

eiders de fabriek. Ha de middagpauze verlieten nog 20 vrou-
wen de fabriek, zodat de staking 113 arbeiders omvatte. Dit
is ongeveer 2/3 van het gehele personeel.

Op 29 Augustus is door de directie de schdrsing van Sprin-
ger ingetrokken. Hierdoor werd de directe aanleiding tot de
staking weggenomen. Springer, die als leider der staking kan
worden aangemerkt, verklaarde echter, te zullen blijven stakem,
omdat er volgens hem "nog veel meer was" en men besloten
had, nu maar meteen helemaal schoon schip te maken.

Op 30 Augustus werd door de directie een aangetekend
schrijven gericht aan de stakers, waarin deze werden aange-
maand, op kfrijdag 31 Augustus het werk in de fabriek te hersat-
ten. Deze Aanschrijving sorteerde weinig effect; slechts een
staker hervatte op genoemde datum het werk.

Nadat op *f September per aangetekend schrijven aan de
stakers was medegedeeld, dat degene die op 5 September het
werk niet hervatte, als ontslagen zou worden beschouwd, her-
vatten 7 mannelijke en l vrouwelijke arbeider op die datum
het werk. Omdat dit povere resultaat door de directie werd
beschouwd als een gevolg van het feit, dat door de stakingslei-
der Ipringer op een vergadering was verklaard, dat dit ontslag
niet geldig was-, omdat de N.V. Gero niet gerechtigd was, de sta-
kers te ontslaan, zijnjpp 5 September de werkwilligen uit de fa-
briek door de directie uitgezonden om aan hen die als meelopers
werden beschouwd, mede te delen, dat het ontslag als onherroe-
pelijk kon worden beschouwd als zij zich in de loop van de dag
niet aan de fabriek meldden. Hierop hebben zich in de loop
van 5 September enige arbeiders aangemeld om het werk te her-

t9n, In de namiddag van die dag is de stakers leiding' via een
bestuurder van de Algemene Nederlandse Mataalbewei?EeTStïoHd met
de directie der N.V. Gero, die elk ander contact weigerde, in
contact getreden. Deze bestuurder, die reeds ettelijke pogin-
gen had ondernomen het conflict bij te leggen, was tot heden

A A N :
de Heer Hoofdinspecteur van politie

te
E m. m e n»
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door de stakingsleiding genegeerd en hem was steeds de toe-
gang tot hun vergaderingen ontzegd. Op verzoek van de stakers
is hierop de meldingstermijn zodanig verlengd, dat de stakers
zich nog gedurende de gehele avond bij deze bondsbestuurder

, konden melden. Deze diende dan een lijst met namen ven werk-
* f< willigen voor 2̂  uur bij de directie der N.V. Gero ir$ienen»

Op 6 September is hierop door bijna al de stakers het
werk hervat. Door de directie werd mij medegedeeld, dat plm
10 arbeiders waren weggebleven. Deze werden als ontslagen
beschouwd. Hoewel dus bijna allen weer aan het werk waren ge§
gaan, was, zoals de directie mededeelde, de toestand nog zeer
gespannen.

In de loop van de dag is door de directie een bespreking
met de stakingsleiding toegestaan. Hierstf werden alle door

de stakers naar voren gebrachte problemen uitvoerig besproken.
Door de stakersleiding werd tijdens deze bespreking toegege-
ven, dat hun ondoordachte wijze van handeleantotaal verkeerd
was geweest. Door de directie werden enkele arbeiders die niet
in staat waren geweest, tijdig de lijst van werkwilligen te
tekenen en die dus als?ontslagen werden beschouwd, alsnog tot
de fabriek toegelaten, et conflict heeft derhalve geen ont-
ilagen tengevolge gehad. In de avond van 6 September is een
en ander op een vergadering door de stakers onderling bespro-
ken en is besloten het werk definitief te hervatten.

Hoewel verschillende pogingen daartoe werden aangewend,
heeft de B.V.C, geen invloed op dit conflict kunnen oefenen.

Door een intensieve surveillance tijdens de staking
werd de orde gehandhaafd en werd voorkomen, dat werkwilligen
werden lastig gevallen. De staking had zodoende een rustig
verloop. Ook de door de stakers belegde vergaderingen, die
een besloten karakter droegen, verliepen rustig.

Van vrijdag 31 Augustus tot en met Donderdag 6 September
werd des morgens van 7 tot 8 uur met drie motorpatrouilles
gesurveilleerd, omdat het ondoenlijk bleek, de verschillende
stakersposten die elke dag omstreeks die tijd werden uitgezet,,
per rijwiel te besurveilleren. Overigens is het niet noodzake-
lijk gebleken assistentie te verzoeken.

Heden, 7 September 1951 is de situatie in genoemde fa-
briek weer geheel normaal.

Hieuw-Weerdinge, 7 September 1951,
De Agent van politie,

D.J.Hansman.
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Gedurende de staand Augustue hebben sloh geen belang-
rijke, op bet politiek terrein betrekking hebbende, ge beur-
tenlaaen te Eotterdam voorgedaan. De arbeidsvrede in de
haven en de verschillende belangrijke bedrijven öuurt vry-
wel onafgebroken voort. Slechte één enkele staking» welks
öan nog slechts enige uren duurde, ia de0e maand gesigna-
leerd.

De publioatie van de Scheepvaart Vereniging Zuifl in
de dagbladen over de onvolöoende arbeidsprestaties van de
ïiotterdamse havenarbeiders «ijn door laatate«aoeraöen niet
bepaald met instemming ontvangen. Be Rotterdamee haven •
kan * althans aeker voer zover ar beidcruet en werklust
betreft - de vergelijking met de Amsterdamse «n vereobili-
lende buitenlandse havene ruimeohoote doorBtaan en derhal-
ve sou «en andere woorökeue van de Scheepvaart Vereniging
Zuid beter op baar plaats geweest «i jn*

De weigering van bepaalde arbeidere aan boord van
aohepen, waarop ten behoeve van de Marine gewerkt v?ordt,
heeft «veneana enige onruet onder de arbeidere verwekt.
Dit vindt Rijn oorzaak niet Eoseer in het feit van de wei-
gering, doch ie meer gebaseerd op vreee voor ontalag bij
eventuele werkloosheid. (Bat door de Marine overigen» in
alle gevallen een jjuiate maatstaf wordt aangelegd voor
de weigering, wordt * hoewel deae kwestie buiten de hier-
voor aangehaalde materie staat - dezerzijda betwijfeld «)

De enige staking, welke deee maand plaate vond,brak
op 31 Auguatus uit bij de Verenigde Hee-erlandae Staalin-
duatri« aan de Eeileweg. Ongeveer 200 van ruia 400 aldaar
werkende arbeiders gingen in e taking, daar ui J van mening
waren, dat andere soortgelijke bedrijven een hoger tarief
loon toepasten. Het heeft er niet de sohijn van* dat de
arbeidere in dit geval aohter de K*t*G*t welke tegelijker
tijd de l<#-eia aan d e se aotie wilde verbinden» sullen
aanlopen* Op l September gingen de arbeidere weer aan het
werk, nadat van werkgeverszijde toegeaegd was, dat de ma-
terie bezien sou worden*

D* in het algemeen voor de Éénheide Vak Centrale
onbevredigende gang van ssaken is aanleiding geweeat voor
het bectuur in de versobillende vergaderingen aan te drie

IS&.
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In antwoord op Uw brief No.11^139, d*d.25 Juli 1951, wordt be,.
icht dat met "Janus Rog1* wordt bedoeld de bekender roch , Adrianus

Johanne s y geb^-ï-ig .̂̂ .. t e Rotterdam. / Z o /
^Y érkie zing van afgevaardigden is geen spraVan ë ë n Y érkie zing van afgevaardigden is geen sprake geweest

en het geheel is/ op de bekende E. V. C. -wij ze geschied»
De activiteit bepaalde zich vooralsnog tot het publiceren van

een aantal artikelen in "De Waarheid" en "De Werker", (EINDE),

Aan B.V.D,
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Naar aanleiding van Uw schrijven d. d. 10 Augus-
tus 1951,No,115397trapporteer ik U het volgende:

"Op Maandag,9 Juli 1951,te ongeveer 10,30 uur,
is op de scheepswerf van de firma G.J,Broerken te Westerbroek,
gemeente Hoogezand-Sappemeer,perceel Groningerweg Nr.31,een
zogenaamde wilde-staking uitgebroken onder het personeel van
genoemde scheepswerf.De oorzaak van deze staking,die in het
geheel niet door een erkende vakbond wordt gesteund,betreft w
een verschil over het uitbetalen van lonen,in verband met de
op 14 Juli 1951 ingaande vacantie van het personeel.

Op Maandag,9 Juli 1951,te ongeveer 10,00 uur,
zijn enige werknemers,de zogenaamde "Kern" van het personeel,
bij de directie van genoemde scheepswerf geweest om over de
vacantieregeling te praten,Deze Kem stelde voor,behalve het
normale weekloon,gelijktijdig uit te betalen het loon,dat uit
aangenomen werk extra wordt verdiend en uitbetaald wordt,in-
dien het aangenomen werk voltooid is«Aangezien het in aanbouw
zijnde kustvaartuig,genaamd Arie"s,nog niet voltooid was,meende
de directie het laatstbedoelde loon niet te moeten uitbetalen
met de ingang van de vacantie,doch eerst,indien het aangeno-
men werk was voltooid.Na gehouden contact tussen de directie i
van de scheepswerf en het college van Ryksbemiddelaars,bleek
bovendien,dat dit loon voor het voltooien van het werk niet j
eens uitbetaald mocht worden.Al de werknemers gingen daarna j
accoord met de regeling van de directie,behalve de 9 man telle
lende groep lassers van bedoelde scheepswerf.D ze meenden voelj
bij stuk te moeten houden en gingen sindsdien in staking.De
stakers gingen normaal naar de scheepswerf, zij werkten echter
niet en gingen bij mooi weer in het gras bij de scheepswerf
zitten,terwijl zij anders in de liellingschuur verbleven,Zij warer
zeer rustig en uitten geen bedreigingen tegen de werkende
arbeiders,terwijl zij ook niet hebben getracht deze over! té ha-
len om ook te gaan staken.Enig politiek karakter drattg*" de
staking niet .;

"Nabijgelegen1 ssheepswerven ondervinden geen na-
deel van de staking» r

Na twee en een halve dag te hebben gestaakt,zijn
de acht stakende lassers weer aan het werk gegaan.

De stakers zijn genaamd:
Harm Nieborg,geboren te Hoogezand,9 September 1920,electrisch
lasser,wonende te Westerbroek,Meesterslaan 15.
Jacob Milder, geboren te Slochteren,12 Maart 1928,electrisch
lasser,wonende te Scharmer,Borgweg 74,gemeente Sloenteren.Dit
waren de aanzetters tot de staking»
R.Thoma,van Sijssenstraat 61 a te G oningen.
J.Kuipers,James Wattstraat 41 b te Groningen. j
J.van Kalsbeek,Burgemeester van Royenstraat West 10 te Hoogezafi
P.Zuur,Conradstraat 34 II te Amsterdam. l
H.Dilling,Poxham,Poxhamsterhoofdweg 35. j
Derk ter Veer,gebaren te Hoogezand,28 April 1924,van beroep
electrisch-lasser,wonende te Westerbroek,0udeweg 37.0ok deze
persoon behoorde tot de aanzetters van deze staking»

Het beoogde doel van deze staking,is door de
stakers niet bereikt.Na de inmiddels ingegaan zijnde vacantie,
zijn zij weer normaal aan het werk gegaan.

I.D.Hoogezand.
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Volgens een bericht in "De Werker" (orgaan van "De
Metaaln-£.f.0.) van 21-7-1951» hebben lassers, werkzaam bij
de firma BROJBRKEH, twee niet nader aangegeven dagen gestaakt.
De eist één week e*tra loon met de vacantie, KOU als resul-
taat van de aotle ingewilligd gijn.

Ik moge U verzoeken mij alsnog over de aard en het
verloop van de staking te doen inlichten, alsmede de perso-
nalia te verstrekken van de eventuele agitatoren.

HBÏ HOOFD VAN DB D1BB8T
namens das e,

««r VCD.1 ...CL;,',..-,

Aan de heer Korpschef
van Gemeentepolitie
te HQQggZAID-SAFPEMBJSR.
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Uit
OD 546 Naam: MAANDHAPPORTM ZUID-HOLLAHD

Voor : OD 209 l Naam: SïAKINGEN (Wilde)

Ag. nr: 11518? Afz- : * .D. Hotterdam Datum: l Aug.1951

Aard van het stuk: Verslag over de Maand JULI 1951

Op Woensdag IS Juli £$»g*s ongeveer 200 leem
het elaasificeerdörsbedri^f ma d»
aan de Raehthuialaan, is 8ÉftM«f in rerbaaö awf de

vooraan«ienll Jke
-de be-fexokkaa arbeiders iabield, J>i*z#lM* avesd werö
staking echter waar opgeb«Y«i», aacteit overfteagttleïB&eia was,
dat nadar overLeg gapïeagd 20» vcrden. B» Bt«)riBg
ordelijk.

Uitgetr. door: T.G.

Datum: 17.10.51

D 38-10 000 $ 10204 - S I

Op aanwijzing van: 3



UITTREKSEL

Ult : OD 345 Naam: 1AAMRAPPORTEN NOOED-HOLLAÏÏD

V°0r : °D 2°9/t Naam: STAKINGEN (wiLDJfi)

Ag. nr: 115078 Afz . ID HAAEIEM Datum: 1-8-51

Aard van het stuk: Maandrapport gemeente Haarlem.

**
.. . . .

D«. aftaking bij «Vex-blifa1* te ï%elt% aaji volgens scharinga door h««
[iijn ingeleid» Hij had daai*voor 4siJce3.fi -.vafgaderingan mo«-^«a, b»leggtji Iji
Delft <ÏB had ook van Vereen (lid ££$} ervan oo«tan oyèrtuige» dat de «ia
lü% loona ver hoging te yerwéaeblijken «4« en terdege tot de a rbeiders

Uitgetr. door : J. v.D. Op aanwijzing van : B III t

Datum: 1-2-52

D 38-10.000 /f, 1 0 2 0 4 - 5 l
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VERBINDING 6.

No.316 A /1951.

DIENSTGEHEIM.

5 Juli 1951.
Nier Q.K.

PAR:

-0 JUU 1951

AC01
In aansluiting op het bericht No.316/1951,dd.4 Juli 1951,

betreffende staking aan de Blikfabriek te Delft,bericht
verbinding 6 het volgend®:

Zoals reeds vermeld in het vorige bericht,zou ojj Woensdag,
4 Juli 1951,des namiddags te 20.00 uur esn vergadering wortki
den gehouden in een der zalen van het gebouw "Ons Huis" aan
het Oude Delft te Delft.
Deze vergadering was belegd door de Uniebesturen en uitge-

nodigd waren de leden van de Uniebonden,die werkzaam waren
op voormelde fabriek* Ongeveer 100 personen waren aanwezig.
Te omstreeks 20.10 uur opende de K.A.B.bestuurder Schefferej
uit Rotterdam de vergadering en verzocht hen,die niet uit-
genodigd waren fl* zaal te verlaten. Hieraan gaven enige
personen gevolg» Scheffers legde het doel van deze vergade-
ring aan de aanwezigen voor en deelde vervolgens de te vol-
gen gang van zaken op deze vergadering mede. Hij gaf daarna
het woord aan d« Delftse N.V.V,bestuurder Ploos van Amstel»
Ploos van Amstel behandelde uitvoerig de werkzaamheden in
deze aangelegenheid gevolgd en citeerde daarbij de gevoerde
correspondentie tussen directie en Uniebesturen. Hij kwam
tot de slotsom dat reeds op Maandag,2 Juli 1951,tijdens een
onderhoud met de directeur was overeengekomen dat de oud®
tarieven zouden blijven gehandhaafd*. Reden tot staking op
Dinsdag,3 Juli 1951 was dus niet meer aanwezig,aldus Ploos
van Amstel.
Hierna nam Scheffers weer het woord en wees op de grote
verantwoordelijkheid welke door de stakers was genomen door
op deze'manier de werkzaamheden van de Uniebonden te door-
kruisen. Hij hield een zeer gloedvol betoog over het verkeer*]
de van de staking en gaf aan het einde van zijn rede aan de i
aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen. Hiervan werd
gebruik gemaakt door het N.V.V.lid tevens lid van de fabrieks
kern Smit,door het K.A.B.lid gerritsen,alsmede door .van der i

Drift.Deze laatste kwam met een persoonlijk^egrief.
Smitvvroeg «en garantie voor de toezegging,dat de oude tarief
ven zouden worden gehandhaafd,terwijl Gerritsen een grief !
h g. d tegen de gevolgde procedure door de Uniebonden.» S

Beide sprekers werden op afdoende wijze geantwoord door t



door Scheffers,waarbij deze er op wees dat in de allereerst*
plaats vertrouwen aanwezig moest zijn in de leiders jdoor
de arbeiders zelf gekozen.
Smit en Gerritsen kwamen nog even terug op het door hun
gesprokene,doch werden weer helder en duidelijk van refliek,
gediend door Scheffera.
Schepers sloot hierop de vergaderingmet een opwekkend

woord.
Het geheel had een zeer ordelijk verloop,hetgeen in de
eerste plaats wel moet worden geweten aan de zeer krachtige
leiding van Sch*££«rs voornoemd^die behalve over een grot*
bespraaktheid,ook over tact beschikt* om met mensen om te

gaanf
Ka afloop van deze vergadering gingen de bij de Uniebonden
aangesloten stakers naar het caf* van Van Mullem aan de
Hotterdamseweg te Delft,alwaar een korte bespreking zou
worden gehouden door de stakers,en op welke bespreking ver-
slag zou worden uitgebracht door Gerritsen en Smit. Op deze
bijeenkomst,welke niet opanhaa-r was,ging het zeer rommelig
toe. Zo wa.s duidelijk te horen dat de voorzitter van het '
•stakingscomit* L.den Os de grootste moeite had om zelf aan
het woord te komen.Er ging trouwens weinig leiding van hem
uit. Nooter die ook hier aanwezig was sprak,nadat de beid*
genoemde personen verslag hadden uitgebracht,een kort woord.
Hij zeide de stakers te feliciteren,want zo zeide hij,d*
staking is gewonnen,gewonnen door jullie eensgezindheid en
vastberadenheid.Hij zeid* letterlijk"Jullie hebben een over-
winning gehaald die je winst oplevert en het doet er niet c
toe of die overwinning te«gezegd is door de üniebesturen
of wie dan ook,winst hebben jullie,voor mijn part komt die
boodschap van de duvel,als we hem maan hebben» Er bleken
nog diverse voorstanders t* zijn van doorstaken,doch looter
adviseerde hen duidelijk het w«rk op Donderdag,5 Juli 1951
te hervatten. Ha enig door elkaar gepraat vroeg de voorzit-
ter den Os door zitten en opstaan te kennen te geven of men
tegen of voor hervatting was. JJa enige minuten zeid* den
Os dat duidelijk was gebleken dat het werk zou moeten wor-
den hervat» Mog waren er enige tegenstanders,die hun mening
naar voren brachten,hetgeen het nodsge rumoer veroorzaakt*
onder de vergaderden»
ïïooter sprak nog e«ns tegen de tegenstemmers en wekte hen

op toch eensgezind aan d* arbeid te gaan en strijd t«



-3-

blijven voeren voor de verbetering van de arbeidersbelangen.
Hierna ging de vergaderinauiteen.
Op Donderdag,5 Juli l951»t©4omstreeks 7-30 uur,gingen allen

de fabriek binnen,nadat nog even overleg was gepleegd voor de
poort van de fabriek. Overeengekomen was dat de fabriekskern
een onderhoud zou aanvragen met de directeur.
Over de eis tot 10$ loonsverhoging werd niet meer gepraat,
evenmin over de eis,erkenning van het atakingscomite emahet
aangevraagde onderhoud met de directeur»
Vermeld zij nog dat Nooter ook op Donderdag,5 Juli 1951,bij

het binnengaan van de arbeiders in.de fabriek aanwezig was.
Bij) dez« staking hebben zich,behoudens het feit dat in de
nabijheid van de Blikfabriek op d« straat gekalkt was,geen
wanordelijkheden Voorgedaan.
Over de doorbetaling van de twee dagen welke gestaakt is,

werd evenmin gerept.

Verbinding 6.

Aan de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst

te

's-Gravenhage
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Betr.: Actie Verblif a Delft.
B V WK 3.

Voorafgaande aan de op 3 Juli 1951 uitgebroken staking
bij de Verblifa in Delft, werd aldaar op Z Juli een vergadering
gehouden, uitgeschreven door het "bedrijfscomité". Uit de neven-
bedrijven bleek een aantal afgevaardigden aanwezig, waaronder
een deputatie van 5 personen uit Krommenie-. Eén v*an*hen voerde
het woord.

In verband met het bovenstaande moge ik 17 versoeken mij
in kennis te doen stellen met de namen en politieke anteceden-
ten van de afgevaardigden. Gaarne zal ik - aio mogelijk - ook
vernemen hoe deze afvaardiging tot stand is gekomen. Tevens
stel ik er prijs op te vernemen, welke activiteit deze personen m
mogelijk momenteel ontwikkelen onder het personeel van de 7er-
blifa te ïïwent. Voorts zal ik omtrent eventuele pogingen sta-
kingslust te kweken gaarne zo uitvoerig mogelijk op de hoogte
worden gehouden.

HET HOOFD VAH DB DI1HST
.ƒ Hamens deze,

«>y /i
Aan de heer Korpschef
van Gemeentepolitie
te
K R O M K K H I E . j,,
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Ho. iB 113139.
Betr.: Actie Verblif a Delft.

B V WK 3 .
Voorafgaande aan de op 3 Juli 1951 uitgebroken staking

bij Verblifa in Delft, werd op 2 Juli een vergadering te Delft
uitgeschreven door het "bedrij f a comité". Op deae bijeenkomst
waren ook afgevaardigden uit nevenbedrij ven aanwezig, onder
meer een deputatie van 9 personen uit Hillegersberg* Janus ROG
van de Verblifa-Hillegersberg voerde het woord.

Zn dit verband moge ik ü verzoeken mij in kennis te doen
stellen met de personalia en de politieke antecedenten van
Janus ROG, alsmede met de namen en politieke oriëntering van de
overige 8 leden van de deputatie. Gaarne sal ik - zo mogelijk -
ook vernemen, hoe deze afvaardiging tot stand is gekomen. Tevens
stel ik er prijs op te vernemen, welke activiteit deze personen
mogelijk momenteel ontwikkelen onder het personeel van de Ver-
blifa te üwent. Voorts aal ik omtrent eventuele pogingen sta-
kingslus t te kweken gaarne zo uitvoerig mogelijk op de hoogte
worden gehouden*

HET HOOFD V AH DE DIENST
Hamens deze,

Aan de heer Hoofdcommissaris
van Gemeentepolitie
te .
S O t T E E D A M . 4 L
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Verbinding 6 heeft de eer ïï het navolgende te berichten;

Gedurende de laatste weken heerste onder de arbeiderjvan de
N.V-Verenigde Blikfabrieken te Delft een ontevreden stemmirig
in verband met enige veranderingentidie in dat bedrijf plaats
vonden.

Je l
Voorheen werd namelijk tariefloon toegekend voor de produc-

tie van meer dan 800 bussen. Dit aantal werd later opgevoerd
tot 1000. Dit wekte vooral ontevredenheid,omdat bij stagna-
tie van de ma«hines dit aantal volgens de arbeiders nimmer
gehaald kon worden en de stagnatie-toeslag eveneens vermin-
derd was,
" Over deze kwastie was reeds overleg gepleegd met de Unie-

•

bonden en de E.V.C, en naar oplossing van deze aangelegen-
heid werd gezocht. Op 13 Juni 1951,had naar aanleiding van
dit conflict reeds een korte "Sit-downstaking"plaats. Het
werk werd echter hervat nadat de directeur van het bedrijf
had belo.ofd dat een en ander zou worden herzien»
In het bedrijf is door het personeel een bedrijfskern geko-
zen bestaande uit 3 N.V.V.er en 2 B.V.C.ers. Het bedrijf om-
vat aan z.g.n. weekloners pg2 mannen en 23 vrouwen«waarvan
ongeveer 25 personen in de E.V.0.georganiseerd zijn» ;
Tijdens het schaftuur werd door het personeel veel over deze
zaak gesproken en werd overleg genouden met de bedrijfskern,
welke besprekingen resultserdejj in het feit da:£ een zgn. be-
dri.lfscoaiite werd gekoswi.Mt bedri$£<icomit« bestond uit 7
personen,waarvan twee georganiseerd waren in de E.V.C.,2 duti'.
het N.V.V.,een ongeorganiseerde en een persoon van de K.A.B.
en het C.N.V.
Intussen waren vanwege de afd.Metaal van de E.V.C.reeds een
tweetal pamfletten onder het personeel van die fabriek ver-
spreid,waarin deze aangelegenheid werd behandeld* Het zgn.
bedrijfscomite werd door de arbeiders opgedragen een onder-
houd aan te vragen bij de directeur van het bedrijf dhr.Een-
kema. Deze berichtte echter dat voor hem de bdrijfskern het
aangewezen lichaam was om te onderhandelen,omdat dit lichaam
door de arbeiders zelf was verkozeno Hij weigerde het aange-
vraagde ondarhoud.
Op Maandag, 2 Jtufe. 1951, werd ia de fabriek onder iiet pers o-

neel-e een pamflet versreid ond.rtek.nd met de namen van het
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bedrijfscomite,waarin de arbeiders werden opgewekt desnoods
te veshten voor het bestaan en de vergadering op Maandagavond
te bezoeken welke voor het personeel zou worden gehouden in d«
zaal van Van Mullem te Delft.
Omstreeks 12.30 uur bereikte de directeur een"telegram,afge-
zonden door de B.V.C.hoofdbestuurder Hooter,waarin deze om een
onderhoud vroeg met de-directeur,des namiddags om 2.30 uur*
Omdat inmiddels was gebleken dat Efooter voornoemd geheel ei-
gendunkelijk en zonder voorkennis van de directie de fabriek
was binnengegaan en enige arbeiders had toegesproken in de can
tine,weigerde de directeur dit onderhoud eveneens. Hij deelde
zijn standpunt aan Hooter mede toen deze hem telefonisch om
dat onderhoud vroegtdaarbij wijzende op zijn telegram.

Y Op Maandag,2. JuBii 1951,des namiddags omsteeeks 20.00 uur,wa-
ren ongeveer 60 personen aanwezig in de zaal van Van Mullem,
aan de Rotterdams"e~weg te Delft,
Aan de bestuurstafel hadden plaats genomen de 7 personen,deel
uitmakende van het bedri.lfacomite n.l.t
Leendert den OS,geboren te Delft,27 Juni 1916,fabrieksarbeider
wonende Herenpad 61 te Delft. (Voorzitter) lid E.V.C.
/̂Hermanus van GEEST.ffeboren te Dalft»19 November 1919tfabrieks-

//Kfcrbeider,wonende Baelsveldlaan 3 te Delft. (Secretaris) Ongeorg.
(l Gerrit van BERKEL,geboren te Delft,21 November 1912,fabrieks-
arbeid er,wonende Gasthuislaan 222 te Delft.(Penningmeester)lid
van het K.V.V.

IMïerman Petrus tia WBTTER,&eboren te Delf t, 12 Juli 1917.fabrieks
arbeider,wonende Herenpad 21 te Delft. lid van het N.V.V.
Jacob KRAAK,geboren te Delft,29 Mei 1919»fabrieksarbeider,wo-
nende Buit en waters loot 239 te Delf t.Lid van het C.ET. V.

(V/Johannes DSIBSSEB, geboren te Delf t ,17 Mei 1925, fabrieksarbei-
der, wonande Oostblok 4 te Delft, lid van de K.A.B.
Hendrik WAÖÏMAÏÏ,seboren te Delf t, 12 Maart 1919,fabrieksarbside:
wonende Prisoplein 18 te Delft, lid van de B.V.C.
Den Os voornoemd opende de vergadering te omstreeks 20.30 uur
en deelde mede dat behalie de Hoofdbestuurder van de E.V.C, ook
aanwezig waren 5 kameraden van de Blikfabriek te Krommenie en
9 kameraden van de Blikfabriek te Hillegersberg.
Den Os deelde aan de vergadering de gang van zaken mede .Hij
zeide dat de directeur elk onderhoud met het bedrijfscomite
weigerde en dat de vergadering zich diende uit te spreken over
de te nemen maatregelen» Hij adviseerde het bedrijf scoüiite uit

te b*#44«* *»t twee man,omdat de vele werkzaamheden dit ver-
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eisten. Na enige strubbelingen werd tiet comité', uitgebreid m®1
met twee personen̂ ja.;!. j

MIDDELKOOP,*ebor«n t• Delft,18 Octobar 1916,fabriete
arbeider,wonende Groantsnwag 99 t» 's-Gravenhage en:

JU» Corn»lia lohannes Franciseus FLATOH»«»boran t» Naaldwijk,
// J.9 December 1918,fabrieksarbeider,wonende Buitenwatersloot
' l 206 te Delft. Van deze beide personen is nog niet bekend tot

welke organisatie zij behoren,

Hierna vroeg den Os aan Nooter,aan de aanwezigen het stand-
punt van de B.V.C.te w$llen bekend maken. Nooter deed dit en
doorliep evajaeens de gang san zaken. Hij verzweeg zijn tele-
fonisoü. ondarhoud met de directeur en zeide dat de B.V.C,
zeer gaarne de strijd van de arbeiders in de Blikfabriek«n

•^ wilde steunen. Verder v»rt*ld» hij van d« strijd di» door d»
E.V.0.gevoerd was in het conflict Wilton-Fsijenoord te Rott»r-
dam en van het daar door d» arbeiders behaalde succes.
Hij spoorde ook de arbeiders van d« Blikfabrick aan t» vol-
harden en «ensgezind de strijd aan te binden.
Daarna werd aan de deputatie gelegenheid gegeven om een
woordje te spreken over de toestand in de bedrijven te Krom-
menie en Hillegersberg, ̂ e afgevaardigde uit Krommen!» deelde
aan de vergadering med» dat d» strijd in Delft met grot» b»- Jl-
Iane3t«llin«r c!oor da arbeiders in Kromm«nie~; wordt gadegealager
«n dat de "Krommenie'érs" op alle mogelijk» wijze stsun zall«n
verlenen. Op gelijk» wijze sprak de afgevaardigd» uit Hille-
gersberg. D«ze afgsvaardig» noemd» zich Janua «n is waar-
schijnlijk genaamd TROS»
Aan het slot van d» vergadering werd «enparig besloten om

"nogmaals een onderhoud aan te vra««n raat de directeur. Indien
dit geweigerd werd zou «ven overleg worden gepleegd met all»
arbeiders en aouden de verdere maatregelen worden besproken,
Noot*r z»i4» hierbij dat vooral d».tijd niet te krap moest

wordaii g«nomen «n dat men. li*v«r raoast wachten . ra«t krass»
maatregelen totdat men volkomen zeker van zijn zaak was,
Een der aanwezigen vroeg toen aan Nooter hoe of het met de
steunverlening stond* Nooter antwoordde hierop dat de B.V.C,
volkomen achter d» staking zou staan,zoals hij reeds gezegd
had,maar... de georganiseerden diendan wel te bedenken dat
hunne besturen de kassen open dienden te stellen. In de eerst»
plaats moeten aldus Nooter de stakenden naar hun bestuur gaan
en eisen dat d« kassen worden opgagesteld voor de rechtvaar-

dige atrijd. De vargadering die aen ordelijk verloop had was
te 22.30 uur geëindigd.



De hoofdbestuurder Nooter had blijkbaar de nacht in Delft,
doorgebracht,want op.Dinsdag,3 Juli 1951,omstreeks 6.00 uur
was hij op de Schieweg te Delft reeds bezig met het versprei-
den van pamfletten.Hij verklaarde zelf die nacht̂ cTruk werk te
hebben gehad met de opstelling van de door hem verspreide
pamfletten.
Deze pamfletten bevatten een oproep tot de arbeiders van
de Ver.Blikfabrieken om eensgezind de strijd voor de 1$ %
loonsverhoging voort te zetten» Deze eis was namelfgi gesteld
door het bedrijfscomite fó ftijv^^^spf-l^ïiig-d.j» met de arbei-
der s «Daarnaast werd handhaving geelst van da oude $«$£even tn
25$ vergoeding bij onproductieve arbeid»
Het oamflet was ondertekend met;Hat bestuur De Metaal B.V.C.
afd.D«lft.
Om 8.45 uur werd door de directeur telefonisch medegedeeld
dat even te voren ongeveer 200 man van het fabriekspersoneel
de fabriek verlaten had zulks naar aanleiding van de weigering
om het comité te ontvangen» Later bleek dat niet 200,doch 89
personen,waaronder een vrouw het werk hadden neergelegd.
De stakers begaven zich van de fabriek rechtsstreeks naar de
zaal van Van Mullem te Delft en hielden daar een korte verga-
dering. Ook Hooter was hierbij weer tegenwoordig.
Ook in de namiddag van die dag werd weer vergaderd bij van
Mullem en hierbij werden te nemen maatregelen besproken, o.a
het .:|î &*iïrjfi» het lopen met steunlijsten. Hierover werd door
den Os gezegd dat het lopen met steunlijsten verboden is,maar
zo zeide hij,als je aanbelt en de deur wordt opengedaan,dan
moet je direct naar binnengaan en de deur achter je dichtdoen
dan ben je niet op de stasaat,want daar is het verboden. *
Over het posten werd door hem gezegd dat voorlopig netjes
moest worden opgetreden,helpt dat niet zo zeide den Os,dan
kunnen we later wel tot andere maatregelen overgaan*
Ook werd door den Os tegen de in de Uniebonden georganiseer-
den gezegd dat zij na afloop van de bijeenkomst moefct«n wach-
ten omdat zij dan instructies zouden krijgen,hoe te handelen,
als zij die avond naar hun besturen gingen.om aldaar te spre-
ken over het openstellen van de kassen.
Intussen werden 20 personen aangewezen om te posten bij het
uitgaan van de fabriek. Dit posten,dat duurde tot ongeveer
17.30 uur verliep ordelijk.
Op Woensdag,4 JaLi 1951,te 6.00 uur waren de posters reeds

aanwezig en tevens werd door he£ een pamflet uitg.r.ikt aan



de werkwillige arbeiders van de Blikfabriek. In dit pamflet
werd opgewekt de bijeenkomst op Woensdag,4 Juli 1951,na afloop
van de werkzaamheden bij te wonen in het café van Lanstein aan
het Zuideinde te Delft»
Gelijktijdig werd ook door de Uniebonden een opwekking ver-
spreid om aanwezig te zijn op de vergadering welke in Oüa Huis
zou worden gehouden» ïevens werd dringend aangeraden het werk
onverwijld te hervatten.
Uit een en ander is wel afdoende bewezen dat de üniebonden
aflerig staan tegenover deze staking.
aemeld dient nog te worden dat Dinsdagmiddag,J> Jujfli 1951,een
verslaggever van de Waarheid,de gehele middag aanwezig was bij
de besprekingen en het posten van de stakers. Verder,d<*k om-
streeks 17 «'00 uur door enige vrouwen het nummer van De Waarheid
van Dinsdag,5 Juli 1951,onder de stakers kosteloos werd ver-
spreid. Dit werd door de stakers hoog gewaardeerd en eenparig
was men van mening dat De Waarheid,zeer objectief de .zaak had
beschreven,dit in tegenstelling met de Delftsche Courant,Het
Trije Volk en het R.K.dagblad Toekomst,welke bladen hadéen ge-
schreven over een "wilde Staïing*'»
Wanordelijkheden vonden tot op heden niet plaate.Mochten zich
andere omstandigheden voordoen dan zal nader rapport worden
uitgebracht»

Verbinding 6.

Aan de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst

te

's-Gravenhage



Afschrift Telegram.

Adressering s Directie Verblifa Delft
Zuideinde 103 Delft.

DT Delft 19 79/78 2/7 1140

In uw bedrijf grote ontstemming t a v tariefverslechtering .en
dalende koopkracht arbeiders cisten reeds handhaving oude
tarief en 10 o/o loonsverhoging verzoeken dringend namens org
v werknemers de metaal ( e v c ) heden nm 2.30 uur onderhoud
ter bespreking gunstige oplossing indien geen tegenbericht
zullen onderget en hr ewets op die tijd bij u zijn
indien afwijzend antwoord eventuele gevolgen voor uw rekening

voor hoofdbestuur h nooter p/a dirklangeatrcf delft

CT 103 T A V 10=o/o 2.30 ( ) E V C H 7 ++++ DT l 051*

DT 2 051



Adres : Directie Verblifa Delft
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.OPROEP.
Karne rade n, ' """ ~*

Dé vele verslechteringen die wij de laatstetijd

moeten incasseren, via de Direo.tie met tariefsverlagingen en van de zijde

der Regering met het steeds opnieuw verhigen van de prijzen der noodzake-

lijkste levensbehoeften, hebben ons gedwongen, ons lot in eigen hand te

nemen,, , . „ , , ^ _ . _.. . _____ .t
Wij zijn met een" groot aantal kameraden In vergadering

"bijeen gewwest, waar de volgende EISEN zijn geformuleerd.

De vergadering heeft een voorlopig "bedrijf s "comité gekozen

bestaande uit Z N, V, V. 2 E, V. G. l K,A»B. l C. N, V, en l Ongeorganiseerde

! Dat comité heeft de opdracht gekregen, enige auster bedrij- 1|

ven uit te nodigen, een delegatie naar Delft te sturen, om te samen met r'

de arbeiders van dé af d» Delft déze EISEN te bespreken,

De vergadering- viHd plaats, hed^avfead-^jffJR in ée staMl

faiï Hullem. Rotter&amecheweg, llö»

Makkers, de winsten van de Verblifa- AANDEELHOUDERS worde»
i

ieder jaar gróter, de koopkracht van de Verblifa - ARBEIDERS steeds klei-

ner^»en de armoede kruipt steeds vinniger in hun gezinnen,
e

Wij kunnen en willen hiet langer acooord gaan met deae

noodlottige gang van zaken.

Toont dat .Je bereidt bent voor Je bestaan te veohteift en

beaoekt allen, ook het vrouwelijke perjionBel, deae voor ons zeer fcèian

rijke vergadering.
Het bedrijf*-comité -

Voorzitter: L,de Os, SiV.C. H.de Winter. N;ViV,
Secretaris: H,v;Geeet Ong, J i Kraak . C«ïU;Vji
Penningmeester, G. V Berkel, N»V.V» J« Driesen K;AiBi

< H» Wagtman E»v,0«



Verblifa-Perséneel Eist 10 X Loonsverhoging

Aan de Delftsche Metaalarbeiders,
Kameraden.

Terwijl het levenspeil -van de werkers reeds met meer dan
10 % is gedaald, heeft de Directie van Verblifa te Delft het gewaagt een
nieuwe tariefsverslechtering aan te kondigen.

Wat dat "betekent laat zich indenken, ale men weet dat hij
de tarieven die nu gemiddeld 33$ si j n 'belangrijk naar 'beneden wil drukkei?.
terwijl het tempo belangrijk hoger lioht als voor de tweede wereldoorlog.

Harder werken en steeds minder verdienen, dat is het" parool
van de ondernemers, de regering en ,de unie "bestuurders.

Zo wordt door hen het "bestaan vaft onze gezinnen opgeofferd
aan de ̂ frgroting van de stijgende ondernemers-winsten en versnelling
van de oorlogs-voorbereiding.

1 . Een grote groep Verblifa~Arbeidera stond terecht óp het
vStandpunt dat aan deze verderfelijke politiek een einde gemaakt moet wor-
fden. . , "'• ;

In een personeelsvergadering welk,e gisteravond plaats vond,
stelde zij de EJSs Handhaving oude tarieven, 25$ vergoeding "bij onproduc-
tievearbeid en 10 % LOONSVERHOGING, • ... • • •

Deze kameraden vormden een comité bestaande uit K N.V.V;
2 3S.V.C, l K.A.B. l C.N.V» en l ongeorganiseerde, dat opdracht kreeg
onmiddelijk hun rechtvaardige EISEN aan de Dirsctié voor te leggen.

Heden Dinsdag wordt het antwoord van de directie verlang*
en aan de hand daarvan sullen de Verblifa-Arbeiders beslissen wat verder
te doen staat.

3)e verklaring vftn De Jjetaal (E,VSC.) dat zij zich volledig
achter hun strijd aal scharen, werd met grote geestdrift ontvangen.

De y&rblifa-Arbeiders bewijzen hiermede, dat zij zich niet
langer op sleeptpu* laten nemen terwille van steeds stijgende ondernemers-
winsten en versnelde oorlogsvoorbereiding.

•> Reeds slaagde zij er in doormiddel van een korte staking
: de aangekondigde tariefsversleohtering voorlopig terug te slaan en zij
, <sij%;srastbesloten hun aotie verder te versterken ter verwerkelijking van
.'V,£tin eisen. - %, ' • , - • • <

Wij roepert alle arbeiders op, het zelfde te doen door in
het bedrijf het y/jorbéeld van de Verbli f a-Arbeider s te volgen en ook
eensgezind%de 10̂  LOONSVERHOGING bij ie tDirectée aan de orde te stellen.

Kameraden, door massale strijd is het mogelijk de 10 $
LOONSVERHOGING af te dwingen, het geen bewezen werd door de Veen-Arbeiders
Welke resds 10 tot 17$ loonsverhoging bevochten,

Vecht mee tege:k de regeringspolitiek die voerd tot groter bederf.

Strijdt eensgezind voor 10$ Loonsverhoging en tegen elke
i - v verslechtering

*•• Het bestuur
De Metaal E.V.C.

Af d. Delft

-
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Bij de' Verenigde BI i kf a brie k en hebben nagenoeg alle pro-
duc' 1 1 e -ar bei de r s Dinsdagmorgen het werk neergelegd.

Reeds enige weken geleden kondigde de directie aan, dat'
zij tot een tariefsverlaging zou overgaan. Door de korte ma a» krach-
tige actie van de arbeiders werd de directie gedwongen de aangekon-
digde verslechteringen terug te riemen.- . • '

Daarna zijn een aantal arbeiders van verschillende v^k-
bond'en bijeen geweest en hebben een commissie gevormd, waarin leden
van alle vakorganisaties en ongeorganiseerden zitting hebben.

Op de personeelsvergadering,, welke door deze commissie
werd belegd •, werd het besluit gsnomen zich tot de directie te wenden
en aan haar de eisen van de arbeiders bekend te «daken.. Deze eisen waren;

HANDHAVING VAN DE OUDE TARIEVEN
$ "LOONSVERHOGING. '

Toen de directie weigerde de commissie te ontvangen, be-
sloten de arbeiders het werk neer te leggen,

De werkelijke oorzaak van deze staking ligt in de oofclogs*
politiek van de regering Drees. ',..: .

Op bevel van Amerika' voert deze een waanzinnige bewape-
nings-polltiek, die millioenen verslindt. . •

Door de steeds stellende prijzen^ van de meest noodzakelijke
levensmiddelen, door langere 'werkt i j den en verhoging van de productie,.
probeert zij deze millioenen uit de lonen van de arbeiders te persen.

Terwijl het levenspeil van de werkers steeds meer daalt,
stijgen de winsten van de grote ondernemingen, die aan deze oorlogs-
voorbereidingen millioenen verdienen.

OOK BIJ Dl VERBLIFA • WERD IN 1950 EEN RECORDWINST
. (VIN RUIM 2 MïLLICEN GULDEN GEMAAKT,

Bij 'het doorvoeren van deze oorlógs- en verarmingspolitiek, vindt de
regering Drees haar trouwe bondgenoten bij de Unieboridsbesturen, die
zich hiermede tégenover de belangen van de leden plaatsen*

Met alle mogelijke middelten proberen zij de eenheid van de
arbeiders, in hun strijd voor hogere • lonen en ter verdediging van hun
levenspeil, t e voorkomen e n t e breken.. • . , . . " .

Het vrije Volk van Dinsdag j. 1. laat dat .in een arttkel over
de staking nog eens duidelijk zien. Zij speculeert op de zorgen in de .-
arbeiders gezinnen, door te 'schrijven, dat er geen geld is om te staken»

MAAR DE DAADWERKELIJKE STRIJD VAN DE ARBEIDERS IS DE ENIGE
. . METHODE OM DE ZORGEN UIT HUN GEZINNEN TE VERDRIJVEN'.

De Communisten begroeten de strijd van de Verblifa-arbeiders'.
De Communisten weten, dat het solidariteit sgevoel onder de arbeiders "
altijd, gróót geweest iis en nu ook bij deze staking weer groo$. zal zijn*

21 j ,, roepen., de. arbeider s van.peKlj op, .do- solidariteit met
do stakende arbeiders in hun "bedrijven en buurten, te organiseren

HUN STRIJD. IS OOK UW STRIJD, HOOG DE SOLIDARITEIT

COMMUNISTISCHE. PARTIJ NEDERIAND
Af d- Delft.-.



Stakers-comité Verblifa

Oproep aan de arbeiders van de techn-dienst

Kameraden, ons comité besloot alle teohn-arbeidera op te

roepen voor een bijeen komst met ons comité om de soeciale positie te

bespreken welke de techn-dienst arbeiders in onze staking in nemen»

Verheugend is dat jullie reeds bekend maakte onder geen

•voorwaarde ons werk over te nem^n en uitsluitend Je e.) gen werk te verrich-

ten.
Het is echter nodig nadere maat r??..'31-n te bespreken in't

belang van de teohn-arbeiders en onze staking,

(- ~ Kom daarom naar de korte bijeenkomst van teohn,-arbeiders <&•

onder leiding van ons comité*

Deze bijeenkomst vindt plaats heden Woensdag onmiddelijk

werktijd, ia aa£é Lanstein op het 2ui4-Kiöae

Laat ni«a«tnd o«tJMr«lcenl

Het comité



ALGEMENE NEDERLANDSE METAALBEDRIJFSBOND
NED, KATHOLIEKE METAALBEWERKERSB OND
CHR» METAALBEWERKER8BOND IN NEDERLAND

AFDELINGEN DELFT.

Ss-cretariaat: Oude Delft 201. Tel!

Delft, Juli

Aan de leden van bovengenoemde
organisaties, werkzaam bij de
Ver» Blikfabrieken te Delft,

W.M.,

De t ar ie f wijzigingen, de laatste weken tbegepas't,1 zijn voor
onze organisatie aanleiding geweest, om op 13 Juni j.l. een schrij-
ven aan de Directie te richten, waarin wij verzochten met ons over*
leg te plegen, om tot e.en oplossing van de diverse klachten te komen.

2 Juli des morgens 10 uur, vond dit overleg plaats;
dus é<an, dag voor he£ uitbreken van het conflict en kwamen wij overeen,
om do -wijzigingen stop te zetten en de oude tarieven volledig te
handhaven/ totdat hierover algehele overeenstemming zou zijn bereikt
(art* 12 C.A.O»).

Het conflict doorkruist onze bemoeiingen in ernstige mate, door-
dat tijdens een conflict niet kan worden onderhandeld,

Wij raden U dan ook dringendaan, het werk onverwi.lld te hervat-
ten, zodat wij de besprekingen kunnen voortzetten.

Vervolgens achten wij het noodzakelijk, om op korte termijn
met onze leden te vergaderen, om een toelichting te geven op de gang
van zaken*

Deze vergadering vindt plaats heden, Woensdagavond h. Juli, om
in "Ons Huis", Oude Delft 201.
Vrienden gebruikt Uw gezond verstand, laat U niet misleiden.
Gaat of blijft aan te t werk en zorgt vanavond aanwezig- te zijn.

W,. PLOOS VAN AMSTEL.
P.J. SCHEFFERS.
C. JAARSMA



Verspreid .te Delft,op_Vrijdag_,6_

, De eensgezinde strijd van de arbeiders van de Terblifa ie niet
een overwinning beëindigd-! • ' •• -

DIT • IS ,ism SUCCES j BEREIKT DOOR, DE EBIMHEID DER '.ARBEIDERS.

Zoals bekend., deelde de Directie enige weken geleden mede>% dat zij
.een Mmiwe ratiefregeling .zou doorvoeren, die in feite neerkwam bp
een directe loonsverlaging',,

De arbeiders- van de Yer.blif a hebben onmiddel! jk begrepen, dat
hiertegen de strijd moest worden aangebonden..,

Zij hebben hun verschillen*, in p'Ólltieke of geloof s opvat tingen
opzij gezet. Ze begrepen, dat de. ondernemers in het doorvoer en 'van
de verslechteringen ook geen onderscheid maken tussen politieke of- •
geloofsovertuigingen. De prijzen S'tiJ.gen immers voor iedere arbeider,

DE OORLOGSVOORBEREIDINGEN' TEEFEEN ALIiï .ARBEIDERS OELIJTC,
1LEEEN EENHEID' jm ~Aig$ 42BEIDERS KM VERSLECHTE- '
BÏNGEN TERUGDRINGEN EN VERBETERINGEN

De Ver bil f a -ar bei der s hebben dat bégrejoen,, In gezamenlijk ©verleg :
z-ljn zij tot de overtuiging gekomen̂  ' ,̂'at alleen een strijdbare een̂ ,
heid vaa alle arbeiders de aaiivaiièn è|) het levenspeil kan afslaan:, —~

. Dit is dé les, die £e4è"r'è arbeideï1 uit deze korte maar
succesvolle actie kan 10r;eni ;

De directie weigerde 'té önderheiidöi?ejn' over de eisen der arbeiders en
liet weten, dat onder geen enkele voorwaarde de oude tarieven zouden
w-orden gehandhaafde,

Toen de arbeiders hierop eensgezind in staking gingen, is de
directie geschrokken en heef t zij door middel van haar spreektrom-
pet, n.»l.a de Uniebondsbesturen, bekétód laten maken, dat van één door-
voeren van de nieiiwè tarieven nog éfé<ejï sprake is en. dat over de eis
van 25$ toeslag voor onproductieve! arbeid zou worden gesproken»

Toen dit op' een ïïnie vergadering beleend werd gemaakt, hebbe-n
de stakers een vergaddrlng belegd ':en met slechts 6 stemmen tegen, be-
sloten het werk weer te hervatten» AJls l man zijn zij weer in het
bedrijf gegaan* '• • • • '

Het is nu echter zaak, dat: do arbeiddrs van de Verblifa op
hun hoede bli-jven» . . •' •

Cedwongen door de tegenstand van de arbeiders, ziĵ n de' on-
dernemers en de 'regering gedwongen steeds meer hun toevlu-óht te nemen
uot s'teeds geraffineerder methoden, óm.höt levenspeil van het werken-
de volk te verlagen* Steeds opnieuw rzullen zij proper en, de lasten

van r'e 'oo^. ] oŝ 1 ~ v c-vSi'bcuv. M,1 n^en uit dé zakken van de arbeiders te
kloppen rn zelf dan aan de óorlogsvcüi berii'Si.ngen millioenen te ver-
dienen,, ' . . '

Maar de arbeiders hebben een Belangrijke les geleerd; Zij :
weten nu, dat alleen een werkelijke eenheid va n alle arbeiders in.
de strijd voor hun dagelijkse belangen, tot belangrijke successen
kan lelden* • . • • . : • ' . k

. Cömmunisltis'che Partij Neöerl-and a;
1 ' . ^fd„ Delft. •' f,-
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Betreft: Staking bij Wilton JB'ijenoord.
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Bijgaand rapport ontvangen van relatie röilton
Fijenoord.

DM3, 29 Mei 1951.



Af d. Beveiliging ündenwrpj Staking
wilton. - Fi^enoort

n A JP g@ m

Op Maandag H Hel 1951, te omstreeks 07*30
trekt een grote «troon arbeider* In d emonetratia formatie

vanuit de fltterlj naar de afbouwkade M/S Rljndam en
Omdat de S.V,C. reeds zaterdag 19 H,* 3^3., bij a*, hooüöpo rt

voor ie aanvang van de werktijd , pamflet;) e e had uitgegeven,
waarin tot staken werd aangeeet, in verband «iet niet uitbe-
talen van 84 uur grati^-ficatle,zljn er torstend extra be-
bewlllglngeaaatregelen geneaen* * » » » - » — » ^ . ..*..•
l.e. &• «terkte van de beveillgii« op d* kruis «r, van een op
vier beveillgingebearó>ten gebracht. .
Sen a«n de gapgway, twee aan boord en een langs d gehele kade
% 2*e« De b» setting Valt d* Hijndaa» van ze* op 1O b»b* ge*
bracht. Bi^ elke gengway een vaetepoet net de opdracht 9 nie«
mand aan boord toe te laten, die daar andere dan voor werkzaam
lieden wil koraen.0e overige aes beveiliginge- beambten doen
dienet aan boord en zien extra toe op megelijke vernieliegen.
S***.%a de drie portier» a«fe «e hooföpoort wordt een eontro-
le«r toegevoegd. |
4.e. BiJ de portier aan het hoofdkantoor worcft een Be veilig ing ̂
beambte geplaatst,-
6*e» De gehele naven wordt lange de kade door een controleur
onder speciale controle genomen.
6 „e. De hoof d controleur, verricht extra controle op de Rijn
dam | Belftdl.Jk en Eruiaer,
7, r»Visser begeeft zich traeen de stakend* arbeidere bij en
op de Rijnda» en de Kruiser.Te oawtreak» ^8.30 «ur eobatateer*
hij , dat de arbeider Bonk» ( afd.FitterB|aan dé
de elèctrische atrooaï van de hulpvarli^tii« van de
ui^MTsehakelt , terwijl hij tevens de «ekeringen
Hierdoor kan gevaar ontstaan voor de op de Hijndam wertende
mannen. VUaer verwijder^ Bonk a - en echakelt de «troon weer
84e. Van Zwieten uitgezonden na«r het t er re in. Hij verstrekt

•de wacht op het hooJökantoor oadat het allengs rumoeriger worq.
onder de atakera, . • r '
9* e. Dhr, Vftn Vliet oefent algemene controle over het gehele
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Cfcatreekft 10,00 uur rapporteert Visaer , dat ColléC
timmerlieden) voor het hoofdkantoor , «taande ep de boven
deer aansebrachta loifel, öe «takende arbeidere toespreafct.
tut. »JP g«Jifêf!f|ii|̂
het kantoor bevindt niet verstaan.
Dkr. Van Vliet die echter terplaatae buiten kantoor waa
rapp»rte«rt , dat Coll§; het volgende heeft gesproafca,
' • * Marnen,ö« Kem ia op het ogenblik aan het onderhandelen
«et «a diraoti*.Lat*n wa avan afwachten , wat de k«Ml heeft
te verUllaa *1« d« b«aprekU»g*n zijn afgelopen*0e Kern voor
eitter zal dit dan bek^afi «akaa,Zolang bleven wij voor h«t
kantoer w.a«htatt*^tp Va» VU*t heaf^t GoU* aangemRand vaL 4»
Lulf »1 te. ko<t»»>wa^raftn hij i neflat hi^ v** aitwaprofeen vol-

ondaraoak bl»als *4at C*la* van dhr. Meeuwi»«a tea-

Vah Vliet rapp«Pta«ï*t > fl«t het gahele personeel van
4a aa«aiBe«ab*4ek t* 0«*«0 aar neimaal «an het werk was*
t«e» «If aa het' eten Ut Oövlfi tmr het wark gingen hervatten
iwan»a «tak«fia« arbeifta» d* «chinafabriak
•mm fabriMilwort €aa VIl*t, dat

draaiar «eet* ** We hefcbw» mot de b««aa «lat» te maken*
aija «et «OOO natuoea &tax4E «a «aan Aaar het kantoor".

Riaropv ataakte d«Re oM^aaia» fa»% wark»iJ»a dax» ataker» brengt
tegen 4* wil van de afbeldar die «aaraaa werkt «ea dyaaürt
t*t attüftanfléBe aaa» «aftiè» daflar bleef onbekend*"ie hiar
voor echtar bijgevoegd, rappanfeidar, vergadering van da g*V*C*
wavarwit blijkt ,.* dat «« «taxi i» genaamd Arend vaa dar

Op 4e mal4aiw»14frrin 4a ««haèpabetzwloeda zijn de ijzer
t k«va te 14*C^ ner iu« aalthat w«rtE * lïadat de ijzerwerker

J* iram «er 0aaa;tvttmehilli»!»fl« iialen op daze
t«ról»tté^Kort hier»p koat Gerril

p «a rait ^p tot stake»,
plaag ̂  Ik fcfl 4fi noteran.Ik rf« :

- f»aa «waaajfl» ftèrfi* SahUtah «eau^t op de arbeiders kon |
fep*4ga% vwrtrak JiiJ4 '«wam aa sljn vertak kmaw /an Schllten !

, , «a «433» üftt «ag ingevJBer 16 atakera op de «talleaaelder.
; JPan Saailt*» hieW 4e valgead* toaspraakt

> M,B*«» ««>ti« *oat wariöan gewajiaam ^a Directie heeft ons al*
laaaal bedonderd, «f rallaa het nag an%« dagen aanzien.
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«oor

ft. 13.0* HUP i*pi*rt»Brt dhr. % Vlfot, ö*t, i» 6*

w*$ii®# *yP* p*p«<Mi»«l fuut i*tt wsïfe i»
Ba. H»rwi<& tad bet IM^^ wor öe
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v.

K* afloop ö«r war*»*a»»aó®ft t» ««n Mm contrftU
f «öd op ê» Krwlaar, da KJjnÓa* w la «11* werkplaat»*u
Voor da jwwbtdianat »||n da dianatan èp da*alföa wij» vai
«e3ft*i$% «l* «V «* oog ia gsaoBiad*
P» oontroliKira «n htt bör««ap»riwweel «tja allan l» axtr«

|i voor d* nacht opkwuttft* *rt»id*ra ****&•*«» aioh *ana-
«ft ftatnteitrdftn Nit »«rk niat.

.
*« «rtwidar» opdwwiht ilcfe In a* w«rkpi«»t*«ö op U ^

«n ntet op ö» w«rf ttit t*
atriitt d* h«nd

'uit 1961 t» Q«.30 aiw» «IJo «MI «11«
tot ö* t«rr»iii«i t« S«hi*da« •&

gaploatatt waarop a«n aadadalii* Van de Diraotia «aa
- f '• ' . ::

i » "' ' ' • • • •

loanUa'flf>
3 v*ndaa

Qffi&Süy ttati '<§*' jp^tóSftiö jfeèttiaik wordan $apl**t*t»

• - . . - • r • ' . ' . .

i*aln t& Söfcieöi--» onvttiitlg' &OÖIP aUtaai1* Ifttlaii wSatan katxna*

^tfltfigT1 Hiü i^iaNi trcÉfcin da iwHsatafi toon in da rloltting wm
h*« wèrfc» Ba^n groap van 1̂», I ioo mm trok op In da riofc

Sehoataa 800 a »Of) taan «p de "Rljnda»" aanvasig. Da atakei'
iriUEd«R wan boovA IPÜI do BiJndaJi gaan* 0« BavalligfMEa%«aiMb
iwKBkft'' (»««MftTp0i6«ft*pit ajajft^ia JiÊftttKViViy «A v/a^PatÉpvvMv MMI%<> ^M« ÏHEiftft

VS w«uw«tïft t̂ É ^tf&«t«fttt yjiÉNpay «ft

iwwtFött titttt waar vajt <la Hffttif(lftlf.frafllit in öa t^tdit-iiME VJBJI
Aa S^aaa^rt̂ Oöî looöii» Ojp nat % t̂*i*ajUi Bavondan *SJÖR to^n ttflg

an dfsar grofcptfaa t«t Mttt» H *«n» m&f da*agroajg«a A
géén otwtïtietia» Da bovas baöaalöe groap alonk
"" tttV fltegaVa**1 SO AtMft* ftMMl tffNMi* gaTaitrtii op 4a

.^__^4iAafl* In goaprai, i»t dhr» «aamdlaaa an «t i
varte^gan toaataiaslflg naaft Collé d* groap «p da

MÜannaa9 Ja slat, feoa da toaatand «lob op H oganbllk ont«
trtfckelt* Vela van «DB* kamrat&an «l^n «aar aan hat *artt

Qiataren b«fe- an wi^ g«toond vat *i£ tcunnan narai»"



kon met ««&«* «Ki&dbtid. L«t«& wij d«x« «*&4g«cindhoid bewi
rea «a ook w»er aan hot w»rk f aan, , op voorwaard», dat Vri,
dag &« i* W i» H l»oB«eiEj« eit. Pit i» «i|a
% g«loof » de* d« *««k «iuuti« »taAt, «««r al*
«ader* a«nii« h*t>ben, brtof di« d «a
Aangezien ni «mand een «nd»r« iteatng fc«d, ia 4*
uitwii g^fi«B «IJa d«i« «Pto«id*r* ïieli bij Imft Pt»P, ba-
w*̂ ^p|f- jJI'̂ wWP»1. -̂ W^JjHPPflPP^B '̂̂ " ,;• ' . \( - •

?• nimliitlhutfliïilil mm •••<!• !••(!> ...... l op £*w«*f vrijw«3

vtrbaad «ctra
lea «JJ d* a*v»ili«ij«flb««ittbt«B» di«6»tdoea3e ««ft boord
VaA eebopoa, op ̂ lk» ni«t gvmrkt «*rd» v«ö boord
os t04fevQ*ed aan «udore t« btsken objeetw»
Aao de «Jitr* bovoillf iAtaati^elifl, b*do«3d értl«r l» tot
•n m»t »• v«n dit rapport, wordt f e« ^o<««voegd, dat
d« vooodigo «rrMotoriqg van de werf «ad «r «a

va» riep man i*

i» Chef



Gnlerwerp

WSSB; ROTTgHDAÜ

H A P P O R T

Boor do coatr. Koijos» wordt als volgt g«r app«rt«rd i
"In verbaofl «et do op KoJMU&af 21 Mei 1961 uitgebroken
rtakli*, bevond ik *4| op fcinadag SJS Kol 10*1 *o
07.36 »ur ter controle «p fto v/orf.
Ik conatateerde» dat do «oooto arbeider» ro«*o «*a of
na«r hun wrk g «c mm w»r*n, terwijl «Dd«r«n deallooa
rooöll«p«ek* Op g«wiM tijdstip hoord» ik, d et «r in
d* &clw«p«bouwloodB vfti-g^Aerd sou wcrflen over At vru
of ««n al of nl»t «hn h«t werk «ou gaan.
Rot k«rnlW Of f «man t**ft&o vanaf de vlakplaet» wolke

podiuBt dianat éood« do a*uw«*lg«n aaot bot vosrii to

beklom de fea&fewof'kor SaaJA^Rafi^er., no 711O, do
vlakplaat «n «pj'Rk o«ffovo«r ala volgt i"Bondgenoten, ik
voor «ij wil, dat «i^ eao een t dlo 8* «mr uit aooten $

on dan aan hot werk ga&n.M
do*o woorden voSgdo oom "hooi* "-geroep*

Ik kon niet woordelijk verstaan, «at hij «prak, dooh
uit do on «tij toon govoerde geeprekkea leidde Ik af, £/
dot ook hij oaaraaddo niet «au hot wertt to gftfin, voor-
dat dl« M ottr WOJPOH altbotaaia, terwijl ik tevona hoor
de, dat genoeade, SJCn>«-BffitTKflff o4n van da hoof^oraooon
was gewaeot, dio do monco» aanraadden o» ftlet ««n hot
werk te gajftn*

f o OKet-reoke QB«3O uur hoorde ik, dot do bank-werker
Kaal, no 687O en werlesaoji in de geechtitleoda (ofd, ro-
poratio) w»lke te 07*30 uur zo goed al* geheel hot
werk had horvat) do ftOfisoa opruldée om hot «ofte ia
do Dratierij to laten *topf«n«

Voorta «ag SJk, dat d* Bühilder j|.3a r̂a flf iHBiffijlj
w«rk«öam op do * Kar c l Dooraan" in de DradioriJI o«n
loldruehtig, dooh voor mij onir«rat»*mbaer, gooprak
voerde mot ba, Slpa, woabij pi». 40 arbeider* otoihen



t

feeën stonden. % «ffe*IA*r», v*rfcs«Aa> la de

d«
era de

, !)•• öruk in A*
»por«n, nl«t. a«n h*t

t*
D* portl«r iijl rapporto ««Ie mij, dat A*

8QSÜ te 07»2Ü Hul* op
bar» weg v66r

clreulair»»
alm dt

uittf«g«wn dcor- d* "MrUml" E» V.C.
t«

Ren van d««s circöl«ii*ea «lalt ik hierbij io.M



Q B g B I M.

R A P P O R g .

Kon dar Aia&at Aoanda bovoiligingaboambton,
haoft na daartoe bekonon opdraaht da vargadaring basoaht»
waüca door da "K.V.C, Watael" word bolagd in Aa «rota
taai van "Qdaon" in Aa Qoovornaatraat ta Rottarda».

Hij rapportaorl hiorovor nat volgondo t
* Ba vorgafloring sou ta 8O.OO uur aanvangan*Ta 19*64

uur kva* ik binnon. Bi J Aa ingang vroeg da VOD nittor
Footor «ij " B.V,C.Ir 7 * twaarap ik bavaatJgand antwoord-
Aa aft «ij toagang word vorloond» Ik waa da aarata be«oakar,
Taan A» 80,30 uur da voorsittar Vootar da vaivadarii^ opoj
Aa i baato&d hot totaio hamaak uit 44 mannonuNoot«r ao&raof
Aa olochto opkomt too aan Aa korta ti^d van voorbaraidinc
von Aa vorgadoriic*Da duizocöo < iton * FiJa&ooiA arbaidara
had nan niat vaar kuaaon borolkan, waa nalka wal hot ga*
val gavaaat » <üaa sen Aa «aal aakar ta kloin ei J n gawaaat*
Ala oprokar trad ap Yan fltr Hint -MJ biaM aan propagan-
diotiacho tooopraak«Hiorin aatta hij da boginsolon van
Aa S.V.C. < nataal ) aitoen »o^^—-—
Verdor voord* hij aa&la kanaradan da ole moeet«n atollan
dat da bolooft» S4 tiran gratificatia uitb«t«ald noeaton
Horden^tarwljl t «va na aan aia van 1O V loonavorhoging aooat
wordon go«%ald^'ij aijn m aan hat atakan on al wordt da
oia wat betraft da «4tl>otttling van Aa 24 uron ingawilligd |
dan moetan wo door gaan nat atakon, iola«g totdat ook da
10 % loonavarhoging ar door is.Rapportour vafklaarda var*
der, dat ondar Aa taahoorAara ondor zijn onaiddallijka aa-
bijhold aan arboldor ganaa*I Arand van Aar Uan, *at, dia
aan aan kantraaA vortoüaj w»-»™^«—***»»*

M Kr w«a nog «ao*& auffart in Aa motorhal, dia
wilde blij von doorw»rkan«Ik heb taan naar gowoon ti^n
draaibank tiitga*«naka2A« Latar ban ik nog «at twaa k»ora-
Aan naar hat atoigor van Aa «alkapitoin gogann, oadat sa
daar aan «otorbootjo viida wagaturan.V'o hobt on Aia lui van
Aat bootje balat om aan boord ta gaatultt «ooton i^rgan da
arboidara van da particulier«W fIrma«a dia op da Hijnfla»



werken, aeggeji dat ae Moeten ataken.Al» dit niet goed*

echika gaat dan «aar net gewild ".
Aan de discussies , welk* «ich na «n dan ontsponnen,
werd door enkele < vrij verhitte ) onbekenden deel geno»
raen.De vergadering werd t« omstreeke 21.50 aur gesloten*

Uit h«t nader doof mi^ onderget«kend« ing«st«ld onde
ia kosi«n v*»t t» • taan dat d* ptraonalia van bovan

ganoanda Hootar zijn» ,*..—*.«»»**•««..*»— —».™^ — *«.»»
HO' " *•*—'•-•-••—•*•"'"•"••*•*

t«k«iaar,won«nd« ta Hottardan, Jan
Ko.26b.HiJ ia «oorBlttar van da afd.R'dam

ven da E.V.C. ( Hataafc ) am lid van da C.P.H»-— — — —

Van ganoanda Van dar Baal ia ko^an vaat ta staan dat
«ijn personalia

lid voor de C.P.H, te
ta

a«aantaraada*
tarwijl da paraonali»/

wonaoda ta Schla**-~" -

Chat Bavailiging.

da* 87

RIJ «M van 19Ü tot 194* lid van da ganaantaraad
ta Schlada» «la vartageowoordlgar van da CyP.
blijkt tevana Aa door da afö.lfcveiliging van

gaaoehta onb€k«nöa nan ta «ijlt » dia, volg «c*
algen varklaring ia Gdeoft» op 81 Mei 1961, ia da

machinefabriek draaibanken had atopgesat teneinde da
aan die banken werkende arbeiders tot etaken ta dwingen

Bij informatie bij de politie ta HotterdaMf werd
beveatlgd y dat «ede btsoekers van deze vergadering wa-
ren geweest f Jan Schilten » G er rit schiltan en da bevua
te Colli»

SchiedaA » 38 Mal



"De Metaal!l af d. Rot ter dam ' ' '
Heemraadsingel 185 tel, 51705
Bond van werkers in de metaslnijverheid taangesloten bij de E.V.C*

ÏÏUR JVÏQJEI M DTKEjNpE MIJNT UITBETAALD.' !Rotterdam 25 Mei

Aanvaard ge en. ^tfKé l c oiapr omie .

-Kameraden, de rol van de Unie-bestuurders kpmt voor elke Wilton
arbeider in een stesds duidelijker daglicht te staan, Lieten zij zich. tijdens
de 7 weken die aan,1 de .staking vooraf ging aiet horen of zien en gaven zij op
Dinsdagmorgen j.l. «en oproep uit om aan het werk, te gaan, thans blijkt nog
duidelijke? -.hun verraad. • ' " ; ..... - • • ' - • : .,-:••
In QÜB brief van het Üaie-bestuur aan hun lod^n op 24 Mei j.l» lezen wij:

" H e t doet ons genossen' U thans reeds te kunnen madedölenj dat deze .aan-
gelegenheid { de onderhandelingen over de 24 uur) zich In gunstige, zin

o: ' .'i fcntwifckelt en hot resultaat met •vertrouwen tegemoet kan worden

Een ieder kan weten dat de onderhandelingen ore?: de 24 UUT reeds Dinsdag 's'
j.l. waron aïgetslöten en zelfs werd ons v»n af het hoof dMtsntoor yérzekörd|
dat h«t rssultaat »<?£ dis golfde PiaewJag b»jK?nd #014 worden, getaaakt» ,D& '9*4?'-
bestuuröer? kunnen thans dua goatakfe» 11 j^. schrijven " 9at het refultQat q^t
vertrouwen teigeöoetl kan worden gezien". \j houden het roeds bekende resultaat echter met opzot .nog geheim om bij de

arbeiders de "indruk te vest igo n alsof h.ot' resultaat een gevplg As van hun
."onderhandelingen"' on niet door de fitakingf Wij arbeiders woten echte'r beter: .
'^e 24 zial er komen juist door do stakiftg 'welke liG^'&^^^é^'--^^'è^^i> *dt-«È?Löuwe
öjteèerhendolingen dwong, nadat reeds eeïder bekent' was gemRakt xiat de 24 uur
^•^felokkeord zdu blijven. Thans .proberen beiden dit- feit te verdoQze'len vetl
d^ijruit spreekt duidelijk hun angst, dat de arbeiders zich bewust van hun
BÜqoos door do staking verkregen, de zelfde eensgezinde krachj ook 'zuilen'
aonwöndpn ter verkrijging van de zo 'noodzak^li jke loonsverhoging* Als( het ;T

tfnie-bostuur werkelijk had willen knokken voor de 24 uur extra grntificatia
flQ ' stfikingskfis is vet gonoegj) wnaroffl: Wdrd|^';dan-geah ka4e!r. en iedenverrgade-

. gehouden -?üya^rom werd niet op^geFaöfén ;tot conseguente strijd daarvoor,
'van o.jjtGroepen ,om r.aft hot wsfrk. t^x^aan'!? !

steekt ér .̂lje n de vorradelijfco houding van hot ün i e -bestuur ^et optröden
'Motcfi?c^';;|^r.C. af. Onze organisn-tlö heoft sioh al» altijd aan de kant

van de arbqidör«f*gf plaatst. Zij ,hieïa ka(?c^ ea lodemrergsderingett over de
24 uur -on do npodz^kclijke lomsvorhoging welke ftöar' h^a.r mening 3.05S moet
zijn."D.e Mettfnl" B, V. C, riop do Wilton arbeiders op to,t strijd •en-woes de
weg tot net bereiken van do gestelde eiaon, waarbij de beslissing danrover
ann de arbeiders werd ever gelaten. ' •

VELE UNIE- LE.IJEN HEBBEN DAAROVER' HÜTT WAAfJDERING ^BKLIJK UITGESPROKEN.
Welliswaar meclide het kornlid P.Vuijk aióh in. "het Vrije V plk'V vrolijk te :

moóten maken ovor het f c,it, • dat --do E.V.C, beBtuttrdo'rs van het bedrijf werden
vGrwijderdfc&^t kernlid --ïag echter bedenken^ dnt dit werd godaan döffr een: di-
rectie ditp ; 'óp/ï'dQt.v.mcmont in folio en openlijke strijd" met. -de arbeiders' «tond eti
tegelijkertijd iet hél Unie-bwstuur eon oproep .öpsVelde met de b&dooling om
do staking te ;b'r«ken, Ov;pr do vcrwijdering.vnn E, V, O, bestuurders een juigfe
toon aanheffen betekent in f e i t ; instemmen net terour maatrogolon van de -klas-
se vijanden 'die rocbiKstrGoks geric'ht zijn tegen do orb e idofs-b. e-langen en de
sttijd dnr.rvuor, loraiOdals is bokond gewerden, dat de kern a,s. Maandag voor
de 5dè maal inéén weok.tijd bijeen zal kotten ever de 24 Xiur ö3ctrë;l;'gratifica~
tlè'hot bewijst opnieuw dnt do machtig^ staking een enorme druk op. de ccupcn
knippore o»d.. .hoeft tét stand - gcbrfscht, . Wiq schroven dat , het 'resultast over
_d e 24 uur ree de vast staat doch het govaar vè^ÊtgTïi,e6a®»omiiï, blijft bestaan
zolang ze nog niet zijn uitbetaald 4g^ gaan ree ds- verschillende jgeruchten
óver de uitbetaling van de 24 uur in do vcrra van kleding aankoop- in. het maga-
zijn. .Wij arbeiders zijn echter geon bedelaars on v-erlangan uitbetaling in
klinkende raunli het geon ruimschojtis mogelijk is van de 9*000.000 gld, netto
wiHst .dlö ffl'èt ons zwoot .is bijeon gebracht, Daarom neera geen g^ftOfgcn met
evöntu-ele uitbotaiing in natura of iets dergelijks Martr verlang. è& 24 uur
in &.et ' tlcón.aakj'è z c - d n t - d ü z e naar eigen goeddunken on ongoöontrolaejPd kunnen' " ' '



Bedri j* skrant voor «fc.éarbei64HFpa& Walton.

nebben fte
0fht vaardigt w dis en fe

de strijd",^ Itet aooii^alf
Yoor dé" aaaStóe^iiJ^.ötidïï»9 J
het qj^tis^ ^ra'bben, W - i a ^
Ö)l8&r%e ^fs^ikaanae
weraMfedrlóg aaji het
Hl p-r '1-Ĵ t da kern yan-dö »a^te*|ff''t? .
Daarom IA Kot goed detfe d^ lèfei^ vo'
niefe vbidoè'Me-^iAneor éij wsjdon
gloGiondé plaa '
Daa^m i het j

op nat „go sol vaiv te
met &ö 24 uur eis.

$nrk neergelegd omdat hun eis
en $$t se die alloe** door

moeten wij,die

' hief 4e laksn's ~ui-tdeien een dorde

alle a op.
riar het is

druppel ap -ëeH

afslaéjn en dat genen
wat wi-j si*ti& S ptêjfiïfer 1750 zijn- a^htergeraaËti^. eybij-eisen.
H t Jtevja*u904iderhoud is sinds B pttmet 157» ^©srbegeJ^D.^rvan hebben wij
5% gehad,2elfs de Uidsbesturen kebbeh geschreven dké" Jwjt niet voldoende
w a s, ra* ar or niets voor gedaa&»lKt-ecendeel,in de Tweede &>ner trokkeir
san betreffende)- motie iK. _ * -*
Door voor-fle-ze 10$ verschil1 te strijden kunnen wij ons huidiga
verdedigen. Alleen door strijd kunnon wij do regering dwingen oen poii>-
*s&ëk te gaan voor en ^ die in &et teken staat van vrodo on opbouw.
Er zijn nog altijd mensen dia zogg©n"mofc s-takingoii is niats t o winnen". •
"Maar laten dezo dan eens kijken naar de Groningse scheepsbouw en dekeen-
arbeiders in ïlr'erite,dlo een loonsverhoging van 10 on moor prooant hobbon
wetsn te veroveren. • , , '
B "-n staking is hot enige waarvoor de regering on de ondernemers bang zijn»
Daarom zullen ai j bij een wqrkc-lijko staking oa.^ituloren,oo& ai zullen
zij niot toegagon dat dit door- du staking is gcb.ourd.
Dat is sterk tot uiting gekomen in de veenstaking waar de vQrvonors oh *
de TJriebosturon^osloten hadüon do loonoisan in to willigen,Maar bij mon-
de van NW'Qeatuórdor Dquma cistqn ze iJerst hot afbrokon vaa do staking.
D" arbeiders staakten oohter tot zo'do overwinning haddan bohaald.
JvT-t onze 24 uur zal het ongetwijfeld ook zo gaan. Ook hier zullon de tfMie
be'Sturem wel 'komen mot " wij zijn aan het onderhandelen on'do basprekJUt^ '•
gen verlopen gunstig11,maar jullie moeten aan het work gaan,andors kunhen
wij nietn dooft J'. ~ - -
Dü.aiwm.W5.1tpnners.^eest waakzaam^laat je niot bedonderen, , ;
Besof dat als je de ^24 uur kri|gt,<ïit alloen aan do strijd to danktjn is»
B;:sef d:at door aenzelfde'. eQja.sg^zind,e houding ooi;-; do ïol bjtnnenx ons be-
reik.'* " " ' --' ' ' ' " •"•"*" " "" ': - ' " ' " " • ' "*



Oomedèatiten

vertenDe KV.a.'Jl. "étf
hebben in de 2e ler hun laat sta'
drijf rondom hun misdadig apaX van
"klasse-verraad" rondom de loon en
prijs debatten, gespeeld.
Ditmaal zo slecht,'dat de acteurs van
de mee at verstokte bewonderaars geeaj
mager applausje af konden dvdngen$,
De held ir< de parlementaire' rol was
de z.g» opposant Nederhorst, geassis-
teerd door .Droes,Qutèehof en nog, wat
figuranten.
Vat is èohter de ware toedracht ge*- -•
weest? * ,

ïoen in de 7 weekse
in alle stilte deae niHawe aifbJeaak
voor de arbeiders is klaargestoomd,
en in openbaring moest worden gebracht

aaa-
ders gedacht» Kamervergaderingen van
het WV werden b^leljd, waar bout wea?d
toegezegd, dat binn9n"öön weeJ$ £&% * '
loonsverhoging op p f*C!lQongvsrhogijïg
met .p $i j s stop uit de &us,4&oost komen
ajoders, ja anders, oriwaten zelfte
iïrouwensiuann'&n die in de, afdeling +

uitbrachten van dséSö kadeuverg
het woord s^iiceïn eraan ver-

bonden.
Suuriuxf c.s, hebben zelf uitgerekend
dat het .levenspeil n£ Sept.t^o met?0ai

Nauwelijfcö wordt door min.v.d,Brink
het $Qq£<l " onuitvoerbaar" geuit of

; in zijn schulp en,

bïj, è^ alies.:Jlink wat1" ^

had'Suurhof do tsourigè ïaead te verkla-
ren,-dat de ÊVO bij deze loonrönde ten
achter bleof. De feiten zijn,dat toen
&etregering in allo stilte,- net' medo-

• en modeWorking van P.v.d.A.on
ai de.ze.verslechteringen

aan h^t voorboroidpn was, de SVG reeds
OJD 15 ¥aart ( dus .voor do nieuwe ka»
binot <?n rogeri.j^^orJs'laring) in do
Diamant beur s "€o Anstordam'eon loon« '
öong3?os bcle^o, waaraan Joo óntövro-

-don WV icdon on 2oo KAB on OliVWórs
doolnamen,, toon reeds J>% °P ^Q lonen
eisten. : : >*i .'

^mceto-n wij het eens worden, •
in navolging der iréenarbei-

Het kaii'l"~ Bö~
en. de
der
van Wilton bewijzen het

.Mot de verkregen 5> "werden
Verhogingen van voor d» laatste- prijs-
*eBijg|.ngen enigerinate vereffend.
Est looncomgrss riep. verder pp ^een
énkele . ve/raleóntering te aanvaarden.
Welnu, de freenarbeid«rs , hebben de
strijd -daar tegen ,ajaedslmet succes ge-
organiseerd en gestredpni ̂  hebïteh'
de lo% die de EVC alö eis stelde v^_--
kregenr,ni*et dojor vertrouwen t o habbèu
in de beloften van de üniebondsleidlngen

i'3'goda'al'd, terwijl' dé BVD bersjbüaft maar door solf de, strijd aan te pak-
dit pieroentage zekor

,
cle toekenning van^ do JÜSuwe 5%

dus een verlaging van liet lévens
van"3,0J over. -Hierfeij'heeft Suur-- •" do bo^sliss-ing ovor de lonen
.t ^ i. ?•. ..J . ... . t' »» _ -i _j^ . _*i -• •-•. JE i f . m J_ _ 4 * * _ . . - • . _

ken,

Het is juist zoals Gerben Wagenaar
het in de Ee' Eamer stelde:

valt ^buiten de kamer^dus* i..
in do bedrijven! *

sl,oh .aéergëlegd, wan-6 v*a.Brink
v^riclaard.dat hij aiet bero^d
. de,Stichting van" de ArbeidMjver/

een aanvullende loonsverhoging te gr a- -°7°MQ*'0-o-<>-*Q»>o^Q-q^O"'0'-o»»p ̂ Q^^omo
ten. Hl^ wilde dit pas doen indien er "
nieuwe prijsatijgingeii optraden.. " g
{Dit is nat sein voor een nieuwe prijsO
stijging) - -" -*.

heeft hierte'gen niot geprptes- o
En nu de '%>u me^ vaat» rafttlö «

irhorst, bevattende dflMddellicé' o
ndiging van een^rijdjstop en'

voo,p IQ% loonsverhoging j
SSRIJDT voor het BEHOUD van do

Ho b je je hajadtakaning al e3"*
plaatst--7xx>r een VïïlpïïSVEBDRAG
tussen de VIJF GROCS IIOGSHDHBDEIT?
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Onderwerp: STAKING OP DE

WILTOÏT-FIJESOOHD

OP KAART

V E R T R O U W E L I J K

/£_!//a, 3. 3*sï

Té MEI1951 )

é.y^jj

Of,i^

Aan de arbeiders van de ÏT«V. Scheepswerf en Machinefabriek

"Wilton-Pijenoord" te Schiedam, zou evenals voorgaande jaren als

gratificatie een deel van de gemaakte winst worden uitbetaald.

Dit deel zou 96 uren bedragen, gerekend naar het grondloon.

Deze 96 uren zijn in de afgelopen week aan de arbeiders uitbetaalde

Daar in het afgelopen jaar de werf een grotere winst had geboekt,

dan voorgaande jaren, had de directie via de fabriekskern aan de

arbeiders doen weten, dag nog 24 uur zou worden uitbetaald^ echter

met dien verstande, dat het uit te betalen bedrag op een spaarbank

zou wordengsdeponeerd* De arbeiders zouden dm over dit bedrag kunnen

beschikken j hetzij in geval van buitengewone gezinsmoeiliT1khedenT

hetzij als zij met pensioen gingen} hetzij in een jaar dat minder

winst werd gemaakt en dus geen 96 uur uitbetaald kon worden, zodat

dan aanvulling mogelijk was.

Over laatstgenoemde maatregel waren vrijwel alle arbeiders

ontstemd, hetgeen op Zaterdag 19 Mei j.l. tot uiting kwam, toen

enkele groepen van arbeiders niet bereid waren om over te werken0

Blijkens berichten van de beveiligingsdienst van de w erf, hebben

leden van de EVC, wier namen niet bekend werden, reeds Zaterdag

te kennen gegev.en dat een staking noodzakelijk was* Bij de aanvang

van het werk op Maandag 21 Mei 1951 te omstreeks 7«30 uur v.m.

werden dan ook door de EVC foldertjes op de werf verspreid, die er

toe aanspoorden om het werk neer te leggen indien niet aan de eis

tot uitbetaling van genoemde 24 uur werd voldaan. Echter voegde

de EVC nog een eis toe, welke tot op dat tijdstip niet ter sprak e

was gekomen, t.w. 10 % loonsverhoging, i.v.m„ de prijsverhogingen.

De gehele werf was jol. Maandag echter aanvankelijk normaal

aan het werk gegaan, tot enkele EVC 'ers in de fitterij aanspoorden

het werk ogenblikkelijk te staken, waaraan gevolg werd gegeveno

Vervolgens trokken vele stakers uit de fitteriö naar andere afdelingen

waar dezelfde eis werd gesteld. Het gevolg was dat binnen ongeveer

een uur de gehele werf stil lag. Tot op dit moment ontbraken nadere

gegevens betreffende de aanstokers. Later werd bericht en vervolgens

ook door eigen waarneming geconstateerd, dat o.m. tot de aanstokers

behoorden: Gerrit SCHILTEN, geboren te Overschie 15-3-1923, wonende

Jx /aan de Antonie Muysstraat 41 te Schiedam en Bernard Evert COLLE,
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geboren te Vlaardingen 10-1-1923, wonende aan de Da Costastraat 6b te

Schiedam, beiden lid van de EVC en de C.P.ÏT* l
v̂

Te ongeveer 10.00 uur waren er vele stakers voor het hoofdkan-
toor van de werf verzameld en hebben er verschillenden getracht op het

>^^^ '

jbordes hun stem te laten horen. Dit gelukte alleen het vroegere kernlid
4 l ƒ
vMf ( lid van de EVC en de CHT) Dirk LAGAEDE, geboren te Dordrecht 5-8-1900

• * wonende aan de Aleidastraat 83a te Schiedam. Zijn betoog was door het
•̂ M

had |rumoer verward en moeilijk verstaanbaar, doch/vrijwel uitsluitend betrek-

jking op de eis betreffende de uitbetaling van de 24 uur.
W*

In opdracht van de directie hebben de leden van de beveiligings-
dienst varder betreden van het bordes en het spreken belet.

De in- en uitgangen van de werf werden extra bewaakt, om te
voorkomen dat onbevoegden de werf gouden betreden. Toch gelukte het
des middags aan twee bestuursleden v an de EVC, toen het kantoorpersoneel
dat wel aan het werk was gebleven, van sohafttijd terugkeerde, het
terrein te betreden. Zij werden echter door de chef van de bewakings—
en beveiligingsdienst van het terrein verwijderd. Dit waren» Hendrikus

^XfjfJaoobus ETOOTER, geboren te"Amsterdam 20-11—1920 wonende te Rotterdam,
Jan Kruyfstraat 25 ( voorzitter EVC metaal) en Johannes Marinus HESSEI^

( "•-' ™«"iWW<mA*tm*M,

geboren te Rotterdam 30-12-1919, wonende te Rotterdam Van der Horststraat
( secretaris-penningmeester EVC metaal)*

Bij het uitgaan van de werf te omstreeks 17*00 uur heeft de
EVC Metaal honderden convocaties uitgereikt voor de poort, waarop ver-
meld stond dat er diezelfde avond te 8,00 uur in "ODEOU" in de Gouveir-
nestraat te Rotterdam een algemene ledenvergadering EVC zou worden gehou-
den over - ttde strijd bij Wilton". Tevens stond een zevental personen
voor de poort met de "Waarheid" van die dag, waarin op de voorpagina
éöiverslag stond van de staking die bij Wilton uitgebroken was. Enkele
bladen werden er verkochte Drie courantenverkopers (sters) konden "worden
geïdentificeerd, t.w. "Anthonia Lucia Maria van SOU, geboren te Vlissingen
'3-6-1883,/echtgenote van Wilhelmus Gosewinus STEEK/ geb. Eotterdam

< "* '
16-1—1883, wonende Heerenpad,15b II te Schiedam; Wiirkje BOEE geb. te
Vlaardingen 19-9*1891 Echtgenote van Willem COLLE, geb. Culemborg 19-2-
1 ~ " '' J11887 wonende Vlaardingerdijk 31a te Schiedam en Perdinand COLLE, geb.

Jte Schiedam 9-8—1929 wonende Vlaardingerdijk 31a te Schiedam."

Dezerzijds werd in samenwerking met de chef van de beveili-

gingsdienst van W.P. een betrouwbare arbeider van de werf naar de

vergadering van de EVC in "ODEOïT" gezonden, die het volgende rapporteerde»
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w Er waren nog geen 40 personen aanwezig. Te ongeveer 20,30 uur opende

voorzitter ïïooter de vergadering. Deze vond het jammer dat er maar zo weinig

personen aanwezig waren. Hij schreef dit echter toe aan de korte tijd van

^voorbereiding. Vervolgene gaf hij het woord aan een zekere Verheul of van der

l/X\ Heul ( dit "bleek te zijn: Bertus van der HBJL, ge"b. te Amsterdam 7-9-07

wonende te Amsterdam)«^ Van der Heul gaf een propagandistische rede ten "beste

en zette vooral de doelstelling van de BVC uiteen. Hij zeide dat de staking

moest worden volgehouden totdat de "24 uur" was uitbetaald, maar ook dan

moesten de,arbeiders blijven doorstaken totdat ook de eis van 10 % loonsver-

hoging was ingewilligd. Vervolgens aeide hij dat er onder de toehoorders

een zekere Van der Laan aanwezig was, die in de motorhal een "bank had uitge-

schakeld van een sufferd, die door wilde werken. Vervolgens was Van der Laan

met nog twee kameraden naar het steiger bij de walkapitein gegaan, •waar ae

«r s chili end e arbeiders hadden "belet aan "boord te gaan.

( Op de werf werd de volgende dag "bekend, dat met Van der Laan "bedoeld werds

Arend van der LAM, geboren te Amsterdam 2-2-1908, schipper, wonende te

Schiedam Singel 37b ï,u lid EVC en CPU en van 1946 tot 1948 gemeenteraadslid.)

ïen slotte aeide Van der Heuï, dat de volgende dag de particulieren op het

ss "Bijndam" bewerkt moesten woeden om ook het werk neer te leggen. Ging dat

niet goedschiks, dan maar met geweld. $Ta enige discussie werd vervolgens

die vergadering gesloten. Wegens de geringe deelname, had de vergadering niet

in de zaal, maar in de foyer plaats gehad.*1' •
«•r

Bieaelfde avond ( Maandag) was de nachtploeg wel op het werk verschenen

ma«r is ook niet aan het werk gegaan. Een Panameae "boot», het ss "Caroline",

dat in dok 2 lag en die nacht moest uitvaren, kon door de staking niet uit

het dok verwijderd. Dit schip is door de dokmeester, "bijgestaan door enkele

"basen en "bedrijfschefs uit het dok verwijderd. Incidenten dieden zich niet

voore gedurende de gehele nacht is allee rustig gebleven*

De volgende dag,22 Mei 1951» verschenen alle arbeiders normaal op de

werf. Aan de hoofdpoort hfcdx de directie enkele mededelingen geplaats,

welke inhielden dat ieder weer aan het werk moest, totdat de onderhandelingen

tussen directie en vakorganisaties geëindigd waren. Alleen aan hen die het

werk souden hervatten, teu de Maandag worden doorbetaald.

Voor de hoofdpoort werden door leden van de EVC en de Uniebonèten

pamfletten uitgereikt, waarvan een exemplaar bij dit verslag -wordt gevoegd.

Voor de poort stonden ook weer de eerder genoemde J.M. Hessel en H.J. "Nooter

«n nog een persoon, die op dat moment nog niet bekend was, doch die te circa

10*00 uur gevolgd werd en toen bleek te zijn» Jan HOPPE, géfcoren te Schiedam

15-2—1907 wonende aan de Zwarte Waalsestraat 5^b te Scïïledam, arbeider van
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Een Keer groot gedeelte van de arbeiders ging normaal aan het werk. Haar

aehatting liepen te omstreeks 7*45 uur n°S 500 a 600 arbeiders over het

Ook op de Rijndam was het werk weer hervat. Op e«i gegeven moment

liep de eerder genoemde Gferrit Sehilten ( 15-3-23) weer langs de diverse

afdelingen en riep de arbeiders op om weer voor het hoofdkantoor bij elkaar

te komen en hun protesten te laten horen. Hij had echter geen succes.

vbtf\Te circa 9*00 uur gaf Bernardua Bvert OOLLE C 10-1-23) het restant stakers

|de r-aad om maar aan het werk te gaan en de besprekingen af te wachten.

Fe oiroa 9»15 uur waren alle arbeiders weer aan het werk, althans waren zij

weer aanwezig op hun afdelingen of werkobjeeten.

Eet totaal aantal personen, dat te Schiedam aan de staking heeft deel-

genomen wordt geraamd op 4400.

Blijkens berichten van de werf hebben op de oude werf te Rotterdam

600 personen het werk neergelegd, terwijl op de werf te Peijenoord ( Rotter-

dam) het werk niet is neergelegd.

Tijdens de staking hebben zieh geen ongeregeldheden voorgedaan, geuni-

formde politie was niet op of in de omgeving van dewerf, dooh was in de

dichtatbijaijnde politiepost aanwezig om z.a. te kunnen optredan.

Bij de sluiting van dit rapport, Woensdag 23 Mei 1951 te 11.00 uur

voormiddag is Se uitslag van de besprekingen tussen directie, patroonsbond,

kern en vakorganisaties nog niet bekend, dooh zal na kennisneming telefonisch

worden gemeld* (einde.)

23 Mei, 1951.Mei

r-1 \*«~&-f^



ALGEMENE NEDERLANDSE HET AAI, BEPRIJTSBÖND
GHRISTELIJ'KE METATLBEWERICSRSBOND EN DE
'KATHOLIEKE UETAALBEWERltBRSBOND, AFDELING .
~~ ROTTERDAM /SCjilEDAM EN VLA ARP I N GEN

Secr. van Vollenhovenstr .25
Tel, 21753-Rotterdam - R'dam/ Schiedam, 22 Mei 1951
Tuinlaan 5Q-Sohiedam~tel • 61006

. Aan onze le-den .werkzaam "bij Wilton-
gvenoord_._ ;' __ ; __

Vïaarde Bond s makke r s ',
NEEMT GOEDE KOT A VAR ONDERSTAANDE LIEDEDELINGEN VAN UW BESTUUR'.
De besprekingen met Uw werkgever- en de werkgeversorganisatie worden
voortgezet'. Zo -spoedig mogelijk ontvangt U nadere mededelingen '.
BEDENKT GOED DAT TIJDENS 'DE ONDERHANDELINGEN ONZE POSITIE GESCHAAD
WQRDT ALS ER DOOIïGESTAAKT WORDT l
Daarom-hervat ONMIDDELLIJK het .werk en helst vertrouwen in Uw «igen
organisaties Ml Wacht.met vertrouwen het-resultaat van onze bespre-
kingen af .1 En,-neemt ook "hiervan goede kennis:
ALLEEN-AAN-HEN. DIE' HEDEN HET WERK. HERVATTEN WORDT DE DAG VAN GISTEREN
HET UURVE~.DI-E;NSTE DOORBETAALD t. . . ,""? ~~ ^~
WIJ VERgROÜV/EH OP UW VERSTAN3>IG' INZICHT '.-.DENKT OM HET BELANG VAN
Uïï GEZIN EN TOONT'ITlEN.. GOED ORGANISATIEMAH • -• " " _ '

' -DE BESTUREN * ' ŷ,̂ .



"DE METAAP' .C ETC.).,- , ^.-.—^ Heemraadssingel Rotterdam. Tel: 51705.-

O^OiA-ï-OJ9 AlfiEMENE LEDEHYLH^AJ}^.RI^ E.V.C.

OVER DE STRIJD BIJ WILÏOW!»

•Ook alle andere arbeiders zijn welkom!
. . . . . . • . .

• • ^

DE VERGADERIIfG VINDT PLAATS IN:
fi ODEON;I , GOUVE,RÏÏESTRAAT te R/dam,-

Het bestuuï*»—



Bedri jfaJcratit voor 'Se arbeid

22-5-51 \ü.itgav0' C;:P;;ÏÏ; • ooör,adres : Mljndieeróhlaaii' ;sf>;- Bottórdam.

De Wilfcoüarboidèra Hëbbeli liet juiste antwoord gegeven op hot gesol va& €e
direotèe.rijkebemiddela'ars en ... U'.ie bes turen met do 24 uur eis.
Tnreoht hebben de arbeiders vanfWaltoon hot work neergelegd otódat hon. eis
gersohtvaardigd waa en hon duidelijl: wa£3 igoworèön dat ze ^ie alleen dooi-
de atoijd in het loonzafcje zouden icr^^gon. - , . < ., , , . "
Voor de aandoèlhoudéra ia er geon dividondstpp«T raobe^on moeten wij,die
het joinste hebben, Wuarora? ' , ' • .

jdaï) de ^-lepilcaanse imperialisten dio' hier de laicens uitdelen een dorde
wereldoorlog aan het voorbereiden zi^n. , ' " ' / ' . . ' - '
El er ligt do icern vaa do zatüs.H 't oorlpgemonöter sloppt alles op.
Daarom ia het good dat de aotio voor de H aü^ ia ingezet.Maar het is
niei voldoende.Wanneer zij worden uitbotaald,lè dit een druppel op eefi
gloeionde plaat. ' , ' V " - . .
Daarom ia liet noodzafcolijk ,vdlloA wij niet vorder in de armoede godom-
pcld wordenjdat wij ledere aanval op ons IqvQnspell a^slaani en datgonen
wat-4vij ainds S'ptember 19̂ 0 sjijii: achtergeraaicty e£|>iJ einQn.
It-v-t •-ieyöjafi.püct'öj'h.-Q.Uid' ia sihda S p^.Met 1̂ > ^ostegen^D^r-rvan hebben wij
5% gahad.Selfs de Üi.debesturen hebben gesóhreven dat het niet voldoende
was?maar er niets voor gedaan.Ij;.togendaa^ trokken
een betreffende. nioti;e in.: ' . . "
Door voor deze,10$ verschil te atrijdoji icunnen wij ona huidiga
verdedigen.' .Alleon door strijd kunnen wij' de .rygering dwingen eon poli-
tiek te gaan\vooren die in het teken staat van vrede on opbouw*
Er zijn no.g altijd monaen die, 2eggen!'mü t stakingen la'nlots t o winnen". '
Maar laten deze dan eona kijken haar do Gr^oningaö sohoepsbóuw en de voen-
arboidörs in Drente,dio eon loonsverhoging van 10 un meór prooent hobbon

"«i .en te veroveren. , . ',: - - '
Scn staking is;het encigQ waarvoor do regering on dé ondernomor£U,liang zijn.
Daarök zullen zij bij een workolijko staking oapitulcren,ook al zullön
zij niet toegegon dat öit door du ataking is gobourd.
Dat is sterk tot uiting gekomen-in de vecnataking waar de vbrvehers on
de TJriebestiiran boaloten haddon AG loonnisan in to willigen«ïsfear pij mon-
de van WWIjestuurdor Douma oistön ze eerst'hot afbreken van do staking.

, De arbeiders staakten échter tot ze do overwinning haddon behaald.
M't ohze 24; uur zal hot ohgetwijfpld ook zo gaan* Ook hier zullön do U'iie
bestureü wel^komen raot » wij zij;n: aan'het onderhandelen ,bJj.'do bosprokin-1
gen verlopen gunstig»,maar jülïife moeten aan het werk gaan>öhdóïs kunhen
wij niete doen ".' • • • •

\m Waltonners,ivocst waakzaam,laat jo niot bodondoroh» '
\f dat als jo de 24 uur krijgt,dit allööh- aan do strijd to danken is*
\B;:.0ef d'at door eenzelfcto eonsgözindo houding polc do 10"f. binnen ons bo«
Veik is. ' - . '. " ' . • ' -V • ' •



Comedianteri

De P.v.d.A. en '
hebben in de :2e
drijf rondom hun
wklasèe~verraad» rond

4p@l;;vi9üav
e loon én

Nauwelijks wordt door .
'r ©%jaiiitvperBaarfl' geuit of

«±ft |ii zijirsehulp en
feraaf zi Jn' a§^0 in. Traditie

f gefeow hport-bij $ i ; . ? ö ' flink wat
• '

Noderhorst

prijs debatten, gêspeèlf*
Ditmaal zo slecht ydat. die acteurs van
de meelt

Hald in <Je
da.• z.g. opposant
töterd door ,Drees,Ëfuurhof en "nóg
figuranten* • ~
Wat is échter de ware toedracht ge*»
weest'?

in de 7 weekse
in -alle stilte deze nieuwe afbraalc
voor de arbeiders is klaargestoomd
en in openbaring moest worden ge"bj*acht
werd gelijktijdig aan de bliksemaflei-
der/3 gedacht. #adervergad©rinsen van ..._. c ... . .
het NW werden belegd, waar bout werd » W Wilton; be^vijzen het
t0egeaegdrda* Jaimon eaa w^k W* - *' j Mot de varkragea ^%. w«r

de tajourige
>en,dat do EVC bi^|;e2;e loonrondë fes»
achter blsef. De feiten zijn,dat toen
dëJ;regering in -alle stilte,' mot1 mede-
weten --en- modewöie^ing van ?*
NV^leiding al dsa^ ^s^^Lî lt
aan het :yoorbq;peid&n ^as^" öLe
op 1̂  Maart'{ dvifl voor de nieuwe; Jca»
binot en ïogeringsverJfclarihg) ia de
DiflBieintbetira te Amsterdam een loon- '
oongros bolegdo, waaraan ^oo ontevre-
don OTV löflon on 2oo KAB en ONV-ere
deolnamen» toon reeds 5% op do lonen
eisten.
Daarover-moeton wij het eens wordent'
en- ^e io> in navolging der veenarbei-
ders-afdwingen. Het-kanI De winsten

_ op-
met prijss^op'uit de -bus jaoost%kömen
anders, ja anders, er watfen zelfs
fcrouwensmannen die in de afdeling -ver-
slag uitbrachten van deze kaderverga-
döring'.die het woord staken erapn ver-
bonden»
Suurhof c,s» hebben zelf uitgerekend
dat het levenspeil nó Sept.'^o met aa.

lö gedaald, terwijl dé EVD bereken^ maar
ken.

Het

p̂jf̂ ïHsN""
vereffend,
verder op geen

_ aanvaarden,
dé ̂ eeharbelders hebben de

met succes ge-stri j
orsanMe^rd en gestreden. Zî - hebben*

heeft,dat dit percentage zeker
bedraagt*
Ng de toekenning van do nieuwe 5%
bleef dus een verlaging van het levens
peil van lof, over/. .Hierbij heeft Suurf
hof zich"neergelesd, want v»d.Brink
heeft verklaard.dat hij niet bereid
was in de Stichting van de Arbeid overj

: een aanvullende JLoc^sverhoging te pra>
ten, ,HiJ wilde dit pas doen indien er "
nieuwe prijsstijgingen optraden. 2
(Dit is het stain voor één nieuwe jprijsQ
stijging) ' ' -

fluurhof heeft hierte'gen niet geprotes-* o
teerd, ïïn nu de "hou me- yast" ffloWe «•
ïf^derhorst, bevattende pjepiddelli'jke.-' o
afkondiging van een"|teijs^tópp
dere

de KVO alf el g stelde ver-
-niet door vertrouwen ,te Itebbeö

eloften van de Ufiié.bondsleidiniej
or süelf de strijd" aan te pak«

bösli^sing over d^ lönon'
valt böiton d0 .kamer,dus..».
' J de bedrijvenl

voor lof, loonsverhoging i
VQQ> het BBH^tJD van de

je handtekanj.ng„ al;^
• iroor e,en
de
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"De Metaal" Bond van werkers in de metaalnijverheid
Heemreadsingel 185, Rotterdam, Tel. 51705.

Rotterdam 22 Mei 1950

De 2,k uur, gratificatie otpiddelijk .iri hejb loonzakje .' !

De moedige stri jd van de Wilton arbeiders voor 'Uitbetaling van de 24 uur
extra gratificatie is met 'grote instemmitig door de Sotterdamse werkende '
bevolking ontvangen. Ook "De Metaal" (E,V«C, ) begroet de strijd, van de
Wilton arbeiders ( die daarmee duidelijk demonsteï-e-R,, dat zij niei bereid
zijn zich nog 'langer op Bleeptó'Uw te laten nemen door ". ondernemers^
Unie bestuurde.rs en 'regering.' "~ •
Tengevolge van de oorlogs voorbereiding stijgen de' ondernemers winste»
eti daalde het levenspeil van de werkers mét meer dan 10 % , Elfce Wilton-
arbeider weet dat de 2\r gratificatie ruimschoots betaald kari' wojfdlen
van 9 .millioea gulden natto winst die fij,t:oid. dit jaar behaalde:, • '.
Meer on meer. dringt het tot allé arbeiders door, dat de verbetering van
hun inkomè.jï alleen do-sa- öonseouente en eensgezinde strijd Jfean woröen afge'

Van-2ölf-spr®itsJ&d betekent de 2k uur gratificatie aen belangrijk© verllch-
rtiag in de grote tefeorten. ; Zij' wordt uiteraard slechts éénmaal "uitb'etaald
, maar de tekorten in het huishouden keren elke week terug.. Het 'is dus drin-

ge,nd h'ood'Eakèlijk de verb-'Sf^.ping van het levenspeil door middel van loons^-
verhoging t e bevechten, ' : • . - ' •
D por .magsal.^ staking b^ah;aa.ld5. ds . voenarbeiders reed;S 10 ^Qtl7^ lp on ever-

en zo' ^ '̂og,'":-h'e.t , ook mfefe, de .gche.epebQUw.-- ar^eiderV in Gr-oainj;e|[, •'•

Deze loonayarhèging zit fflke weë;k in het Iponzakje en daar gaat h€t om,
Thans he-bben de Wilton-arbeider'f eensgezind de strijd aangBbond(?n voor
.pnmiddelijkë uitb^aliag -van de '24 uur exter-a 'gratif i-catie ' e f t ' ze^r teretfht
w;0»dt grte-s-n 'géaae-gêü -genomen met geblokkeerde uren die' ö,p hü'ij 65*st.0 jaar.
zUü^.en .worden' uifbetaéld, •-_'••••.'••• ^ •- .. , - , . -
Het is d 3.. taafc Y^P Ql^0. "Wiltoft-Rrbei-cler all^s té döeh óto de staking ver-

:dèr te verst'érk4n' en te beech^ejSoien tegen vals-j geru*chte-h en- -eventuele
provpcatie 's* Ga niet in op v;age beloften, die alleen, gedaan worden om
jullie stakiiig kapot te maken' en de,eenagezindheld 'té .br-feken'. . .
^löudt :j,e' uitbuitend aan de parolen van dé stakingeleiding (delegatie)
de .ïïniele-den zullen met kra-oht van hnn besturen moeten eisen,, dat aij
zich-, ten volle achter jullie rechtvaardig* strijd stellen. j
"De Metaal" -(E. WC. ) staat volledig achter jullie en ;zal met -allen
len heipen de staking tot een goed .einde; té brengen, - ' • • ' ''' ' " "

VECHT ALS fiÊN MAN VOOR Dfi UITBETALING VAK' DB 2.k ÏÏUR GRATIFICATIE Wü I ' ' " ..

Be.:$,|>r.ee,k ,de noodgaak yjnn 10% lo on s ver h o g inff en b e s o h ou w • da st rij, d v opf de
?M :'jjuy gratificatie, als ^en machtig^, inz .et . ya.n dg str i j d yoar hoj'or Ijooo,

• » " , - ' - . . ' • - . • ' ' ' • • ' i
GÊiSN MAN EN GEJüN CSNT-'VOOR DS OORtoaS 'VÖORBSRBIBINGJ J

. - * ' ' ' ' '' .
., VERDEDIGT HST LEVEN6PSIL; VAlf J§ GSZIN! ! " '

" " . . i . - . . • ' ' "; " ' • r " • ;
1 •' Ket bestuur, •



STAICtNGSCOMITE VERBLIFA DELFT

BEKENDMAKING AAN ALLE VERBLIFA-ARBEIDSRS ! ' '/ '
STAKING IN DELFT SUCCESVOL BEËINDIGD^ . . ' .V :

Kameraden,
Ons stakingscomité kan reecis na twee dagen staking mededelen, dat inwilliging

van twee van de drie eisen door de directie is toegezegd en dat aan de hand . ;
daarvan onder leiding van ons Comité met slechts 6 stemmen tegeti in een sta-
kersvergadering op Woensdagavond . j. 1. besloten is, eensgezind het werk te' her- :

vatten, dat wil zeggen: • • •.

IS . dat _ctg_ aangekondigde tarief fe ver s lo qhter ing is ingetrcikketi en ' -
29, dat t, a. v. de 2*?% Karantietoeslag voor werk buiten de productie 'door het

Unieb estuur in een Unieledenvergadering in, over lep met de dire et ie ia •
vastgesteld, daj deze eis redeli;jk ea logisch is en de doorvoering daar- ' -
van onmiddellink in bespreking zal_ worden ge n om j n, .'

Reeds voor deze vergadering had do bedrijfsleider aan de s.ecretaris van •
ons Comité bekend gemaakt, dat de 25% toeslag geen moeilijkheden zouden op"-
le ver en, , ' • • v. -

De stakersver gadoring gaf verder opdracht aan de kern om onmiddellijk na - >
hervatting van het werk in bespreking te 'gaan met de directie en deze ken-
baar te maken, dat de kern in de verdere onderhandelingen over de door- '
voering van de gedane toezeggingen betrokken moet wordeïi en dat geen rancune
maatregelen aanvaard zullen worden.

Verder werd de kern opgedragen om in samenwerking' met de kernen van de. ajl
dere 'Verblifa bedrijven de 10% loonsverhoging opnieuw bij de directie- aan èfe
orde te stellen,

Op Donderdagmorgen j , l « , de dag van werkhervatting, dreigde de directie
echter de arbeiders, welke niet om half acht aanwezig zouden zijn, met ont-
slag, doch deze poging tot rancune werd afgeslagen door de hechte eenheid-*
van alle stakers. ,

De directie trok haar bedreiging terug en gaf de arbeiders, die buiten
Delft wonen tot half één 's. middags de gelegenheid aan het werk to gaan,

Na het onderhoud tussen kern on directie maakte de directie schriftelijk' '.
bekend dat de oude tarieven gehandhaafd blijven en dat de 25% garantie-
toeslag voor tijdwerkers en tariefworkers "ten spoedigste in het kader van
het gohelc concern zal worden, opgenomen en dat het uiteindelijk vast te •
stellen percentage met terugwerkende kracht vanaf 2 Juli j, l, zal wordett
uitbetaald. "

T. a. v. de 10?5 loonsverhoging verklaarde de directie aan do kern, bereid
te ziijn deze te betalen, zodra de regering hiervoor toestemming verleent.-
Verdere individuele mooi lijkheden zullen ton spoedigste worden opgelost
in overleg raet.de kern.

t Zo werd onze staking ee» groot succes en konden belangrijke resultaten
wordea bereikt', dank zij do machtige eunheid van N„V,V.-ers , E,V.C.-ej?s,
K.A.B.-ers, C.N,V.-ers on on-georganiseerden.

Eensgezind werd hot succes geboekt eü werd de staking onder leiding van •
het Comité opgeheven. Wij willen bij deze onze grote dank uitspreken voor* "
hot werk van "De Metaal" (EVC), welke van begin tot einde met ons Comité . ,
leiding gaf aan deze staking, en waaraan wij in belangrijke mate onze
overwinning hebben te danken, f

THANS ROEPEN WIJ DE ARBEIDERS VAN DE ANDERE VERBLIFABEDRIJVEN OP OM
GESTERKT DOOR ÖlT SUCCES, EVENEENS M^T KLEM DOORVOERING VAN DE 2^,%
GARANTIETOESLAG VOOR WERK BUITEN PRODUCTIE AAN DE ORDE TE STELLEN,
EVENTUELE POGINGEN TOT VERSLECHTERING VAN DE TARIEVEN AF TE SEAAN
EN SAMEN MET ONS DOORVOERING VAN 10% LOONSVERHOGING TE VERLANGEN!

Smeedt daarvoor in alle bedrijven dezelfde machtige oenheid, die
thans ook bij ons is gevormd, als de belangrijkste voorwaarde, voor
SUCCESVOLLE STRIJD!

ji^rg^ het ggsb ti_ggte wjpen in dj.g

voor oen beter loveaj! , Voor het stakings-Comité,
^-N "H L. den Or,, Voorrit ter (ËVC) . ,

-t H. v. Geest, Secretaris (Ong)
. '.' c'.v.Be-j.slV Petih.r., (1TO*')

: -» J, Dri'fennen, • (Iv'iB) '
^ (CNV)



•STAKINGSLEÏDING VERBLIFA DE.LFT. _

Opr o-e p aan ' alle arbeiders van de Ve_r b lif a -b e dri j y e n > -

- Kamsra'den, • •

Herhaalde malen werden reeds aanvallen gedaan 05 onze lonen door
middel van tariefsVarsléenteringen en tenslotte maakte de direc-
tie in Delft bekend, dat .de gemiddelde -premie van 33%. belangrijk
zou worden verlaagd* Daarbij kpm-t nog, dat. het levenspeil steeds

• m e e r daalt tengevolge van het,.stijgen van de prijzen./

'Op die ;,manier-slaagde de Verblifa-directie er in, ten koste van
o h s al len'zi jn enorme winsten, in 1950 te vergroten tot ruim
2,0 00 £ 000,- Wij|, arbeider s, 'van Verblifa te De,lft, willen .en kun-'
tig ti .djege voor': ons noodlottige gang van za.kon jiigt. lange r ne me n !

In ëen. 'goed. bezochte — en strijdvaardige personeelsvergadering, kozen
7. w i j ons-een ajstie-comité.'bestaande uit 2 NVV-srst 2 EVC-e.rs, l KAB-er

1-CNV^er eh-l. Qnge'organisoer'de-en SfELDEN.ALS'EIS:

I, HANDHAVING OUDE TARIEVEN, -' . " ' , _ , . - '

II,'- GEGARANDEERD 25% TOESLAG VOOR TOBK BUITEN DE PRODUCTIE.

- , sni, 10%. LOONSVERHOGING', - • . - • - . . -
. 'Nadat de poging van ons Comité, ara middels .overleg tot een be-

vredigend resultaat te 'komen, op onwil van de .directie af stuit-
'• .t-a, besloot het personeel tot staking over te gaan,,.

Kameraden, . ' : •

.Thans is de 's taking dus een voldongen feit en wij zijn vastbe-
sloten, deze strijd tot oen. goed'einde té brenge.n. Hot zal duidelijk .zijn,
dat 'onze- eisen en de scr i jd daarvoor,in :i:t bijzonder, ook voor de arbei-
ders in de andere bedrijven van groot belang is. " - '

' Onze .overwinning is óók een duidelijke overwinning voor de ar^
beiders in^de zusterbedrijyen.._ ' ' • ' • ' . , '

.-••;iCm de strijd tot een snel en een goed einde te brengen, doeïi wij .een klem-

. mend beroep op de arbeiders van -de Verblifa, om in geen enkel goval besmet
werk Van Delf;t over te nernen'of de productie op_ te voeren^ , , •

Van de allergrootste betekenis'-is vooral, dat de arbeiders in de
zusterbedrijven hun.eigen eisen.aan.de ord,o stellen'en de strijd 'daarvoor
ee-nsgezind 'organiseren, . Indien de directie niet-bereid is, jullie eisen in
te willigen, s'chroomt dan niet, om van het stakingswapen gebruik te maken!

ONS NIET LANGES OP SLEEPTOUW LATE N'NEMEN, MAAR. T HANS IS HET ZAAK
DOOR CONSEQUENTE STAKINGSACTIE'-S- ONZE PvECHT V AARDIGE EISEN TE
VERWERKELIJKEN!!! .' , . • • .

V E C H T MET OÏÏS MEE, . '. / '

T. E G E N VERDERE VER S IE G ETER INGE N E N - ' ; .

' V O O R VERBETERING V A N .ONS BESTAAN!!

Het stakings-'comit é.. -
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KAMERADEN,-. ' ' \e malen-, werden reeds aanvallen gedaan op onze lonen door

.middel van tarief sve;r slecht er lagen, Tenslotte, maakte de direct jLe
in ;pelfty;bekend, dat 'de gemiddelde premie van 33$ belangr'yk zou •>
worden verlaagd... / : . . . . . ' : - , . - • •

Daarbij komt i-npg, dat het levenspeil steeds meer daalt ten gevol-
ge van, het stijgen van de prijzen, '

Op die manier slaagde, de Verblifa.rdirectie er in, ten koste van
ons allen, zijn enorme winsten in 1950 te vergroten tot ruim
2,000.000,

Wij, arbeiders',, van Verblifa Delft gillen en kunnen deze voor ons
noodlottige gang van zaken niet langer nemen*
In een goed bezochte en strydyaard_ige personeelsvergadering kozen
wij ons een actiecomité, beslaande rui t 2 N.V.V.ers, 2 E.-V.C.era,
1 K. A. B. er, .1 C.I.V.er en 1. ongeorganiseerde en stelden «Is EIS:

.1,
2. ÖEG-AÉAÏTOSEED 2 5$ TOESLAG VOOR WEEK

BUITEN 3)E

Nadat d.ë poging van ons Comité, om door middel van ovqrleg tot een
bevredigend resultaat te komen op'! onwil van de directie afstuitte,
besloot het personeel tot staking over te gaan,

Kameraden, thans is' de staking du's. een voldongen feit en wy zijn vast-
besloten deze : strijd" tot een goed, einde' te brengen.
Het zal duidelijk zijn, dat onze eisen en de strijd daar voor in het
bijzonder ook voor de arbeiders in. andere bedrijven van groot belang is.

Onze overwinning is ook een duidelijke overwinning voor de arbeiders
iri ':de zuêter--bedrJjYenf. . . . . • • - > . ' . . • ' ; ' .
Om de:, strijd .tot eejq snel en goed ;' einde' te brengen, ' doen ~^^^eïit''dLy'iïi-~
gejld en_ Memmend beroep op dej\aj*$eider;s van de Verblif a om inLèeé^
enkel ̂ ëval besme werk van Delft over te .nemen, of de próduo^ie op
te
Van de 'aller grootste betekenis is vooral, dat de arbeiders in de
zuster-bedrijven hun eigen eisen aan de orde stellen en de strijd daar-
voor eensgezind organiseren. ,
Indien de directie niet bereid iéy jullie eisen in te willigen,
schroom dan niet om van het stakingswapen gebruik t;e maken !
Niet, langer -laten we ons op sleeptouw nemen, maar thans is het zaak,
door 'consequente stakingsacties onze rechtvaardigen eisen te verwe-
zenlijken ! . . . •
YEGHT-fBT ONS MBE TEGEN VERDERE tBRSÎ CHfEBING-BN BH VOOR VERBETERING
V A N ONS BEST AAK,: • ' . . • • . " • : - " - - . • ' ' " '

~ , , Het stakingsoomitê,



^Verbinding ïTo. 3.

^ I.B. No. 315/51
Onderwerp: Staking bij Wilton-Fijenoord.

V E R T R O U W E L I J K
•,~.—.~.™".""»~» "•'*•—••-•"•»•"»"•»""«

t JUW 1951 )

ACD[ //^ x y7

Hiermede bericht ik U dat d'.e staking, die Dinsdagmorgen 22 Mei 1951

"bij Wilton-Fijenoord te Schiedam eindigde, waarschijnlijk niet meer op-

niauw aal uitbreken.

Wel "berichtte de "Waarheid" van Zaterdag 26 Mei j.l. dat het stakings-

wapen wederom ter hand aou worden genomen, indien de Directie niet spoedig

een gunstige "beslissing aou nemen. Bovendien verspreidde de "EVC-Hetaal"

op die dag veer pamfletten op de werf, waarvan een exemplaar hierbij wordt

gevo egd.

De "besprekingen tussen de kern en de directie sijn in gunstige zin

verlopen»

Er is een a.fe. spaarregeling in het-leven geroepen, De"24 uur" grati-

ficatie wordt aan het personeel uitbetaald, echter met dien verstande dat

het geld op een spaarrekening wordt geplaatst. Er "bestaat "bij Wilton-

Fijenoordiehoefte om te sparen ^oor - kolen, of andere noodzakelijke huis-

houdelijke artikelen -. Ook kan een voorschot warden opgenomen, hetgeen

reeds door vele arbeiders is gevraagd, Br is echter nog niets uitbetaald,

di* aal pas gebeuren op Vrijdag 8 Juni a.s*

Volgens mededeling van de afdeling Sociale Zaken van Wilton-Fijenoord

aijn er echter een paar duizend arbeiders, die schuld hebben gemaakte

In deae gevallen aal de 24 uur gratificatie gebruikt worden om de schuld

te vereffenen, of ten dele in te lossen.

Alle arbeiders zijn théns normaal aan het w erk. Be algemene toestand

is rustig te noemen. Er bestaat geen vrees dat er wederom een staking aal

uitbreken op de wwrf.einde.

30 Mei 1951.

E.B.
Door de Uniebonden w erd oofc nog een pamflet

uitgegeven, dat eveneens hierbitf wordt g; evoegd*



i|e Nederlandse Metaal iteÜrijfsboiid
v

IVederJaitidsé Katholieke ifetaalbewerkersboftd •'
•' ii' * ' rChH^telljke Metaalbewerltersbond in Nederland

Aan het Personeel van Wilton-Feyenoord

l \  de verkeerd begonnen, maar op góéde wijze beëindigde kwestie-winstuitkering tot
een oplossing is gebracht, onzerzijds nog de volgende opmerkingen en mededelingen:

Het begin was verkeerd, omdat de besprekingen tussen de directie en de kern een ver-
warrend element hebben gebracht over de vraag of wél dan niet tot verdere uitkering in
contanten van de 96 uur mocht en zou worden overgegaan.

Voor de kern was dit aanleiding om zich van de uiteindelijk genomen beslissing „96 uur
„uitbetalen en 24 uur reserveren" te distanciëren.

Wij hebben in onze besprekingen met de directie niet nagelaten duidelijk op het aandeel
dat de directie in deze verwarring'heeft gehad, te wij:zen! : .

Het spel werd verder verkeerd gespeeld, toen het personeel meende het werk te moeten
staken, om daardoor kracht bij te zetten-aan de opvatting, dat .men bezwaar had tegen
tiet reserveren van 24.uur. Want deze staking was overbodig! " , i

'. i
Op Zaterdag 19 Mei vond de laatste bespreking met de kern plaats, die tot het hier-

. bovengenoemde besluit, om geen verantwoordelijkheid voor die beslissing te aanvaarden,
leidde. : . '

Op Maandag 21 Mei werd het. werk neergelegd. Wij hadden qns de laatste weken regel-
matig met het vraagstuk.bezig gehouden. • ,

. Nu kon. men blijkbaar niet wachten op het commentaar van de leiding van onze vak-
. beweging. ''. ' •

Blijkbaar, want reeds de volgende dag keerde het gezond verstand terug en voor de
"wijze waaróp onze leden hebben gereageerd op onze oproep om weer de organisa-
torische weg te volgen, past hier een eresaïuut! •

:' ' " " ' • " • - . . ' - ' . ' • ' ' ' ' - ' ' '

Toen was weer de sfeer geschapen vóór vruchtbaar ̂ onderhandelen met de werkgevers-
vertegenwoordigers, toen konden de verantwoordelijkheden worden vastgesteld, toen kon
gesproken worden over een aanvaardbare oplossing.

• ' • ' . . ' . • • • . '" • - •
Een aanvaardbare oplossing, want men dient wel goed te bedenken, dat wij in een uiterst
moeilijke situatie verkeerden, die duidelijk is voor ieder die zich de geschiedenis, van de
96 uur in 1947 herinnert. , • '

Desondanks, mogen wij zeggen, dat ons werk met een goed resultaat is bekroond.



Ten eezste
zal, in overleg met de kern en met behoud van het karakter van „spaargeld", aan He 24

.uur een bestemming worden gegeven, waardoor het U toekomende bedrag aan Uw gezin

.direct ten goede komt; , ' '

ten tweede
.zullen met de directie verdere besprekijigen wórden gevoerd over de definitieve winst-

delingsregeling, zoals die voor de toekomst zal worden. v
_ , , . _ „ , " V ' -v " ~

En dan hier nog een paar feiten om te overdenken!
f • .

: : Satéïdagiiior gen laatste "bespfëking .met :de kern. Maandagmorgen gedrukte circulaires
van de communisten,, pardon de E.V.C., met e'en opwekking tot. staking. , • . -

Hét papier is geduldig, dus gelijk nog even een eis voor. 10°/0 loonsverhoging erbij L ,
. : " . , -< . • : 'J • • - . : . ; : • : . . ...;. . . . - ' , - • . " • •" ._ - . • -•.,•. ' . • ~ '. . -:.. • ' • : • . - • - .

Maandag in „de Waarheid" de waarheidslievende berichtgeving, dat de 24 uur zullen
worden geblokkeerd tot de pensioengerechtigde leeftijd en de 'bekende bedelpartij om ƒ

^•^;T7rr&iér"vast-ffié^"de\l3ët'fQnd*fè gaan-vöof 'cie'"sta£eré"" r " '"} ;* '"" T" ."'•-""• "'" ":' . "-"" """ '-

Dinsdagavond: ude E.V.C. -Metaal Ondersteunde de staking krachtig, maar wij willen er
„geen prestigestrijd van maken". (Dat .is ook wel moeilijk, als er al weer een dag ge-

In hetzelfde blad van Dinsdag 22 Mei wordt geschreven: .„Natuurlijk zullen de Unieleiders
' - - „p-rbberen. 'dé ̂ bereikte resultaten .:op, hun inaam te 'schrijven"; .: /

Mis, hebben we geen behoefte aan en dat is ook niet nodig. Niemand is zo dwaas om te
- •• geloven, dat het anders is, ' ' ' V - : '"' . , : -•

Opnieuw heeft de bona-fide vakbeweging resultaat bereikt !

.JW!.is hebben „de eohreeuwer.s pp die Dinsdagmorgen een lesje gegeven, vrienden!
4 ' \' " • / • -^ • • " ' . • .-, , - • ' • . . - - . . . . . - * . " .

-• : ".Laaf z'ë ó'ak' verdêf' in "hun hemd' staari; f- • • ; ! ; < : " •-? '•'•'•• •' (,. r*

Bondsleden, . "' ,
Er v l̂t nog veel en belangrijk, wexk te doen !

Praat met de ongeorganiseerden en wekt hen op zich 'bij ons te voegen, Ook zij incas-
seren het resultaat van ons werk !

.'..•:;r.T.;ï-.--.-: ;.'. ;,.:,:;.,.:-. . .-.:.;; • • - . . :.';..-• - c . i p ^ - ;.-.-. \- ,.- ,;... . : '•' , ,.. , . . - . DE BESTUREN



vy>
"De Metaal" afd.Hot ter dam
Heemraadsingel 185 te1.5l?05 :

Bond van .werkers in de metaalnijverheid,aangesloten bij de S.V.C.

Rotterdam ?5 Mei 1951
DE 24 UÜI? MOET IN KLINKBWp.E MUMT UITBETAALD! !

Aanvaard geen enkel compromie, . ' i ( > -
• Kameraden, de rol va<n de Unie-bestuurders komt voor elke Wilton

arbeider in een steeds duidelijker daglicht te staan, Lieten zij zich tijdene
de 7 weken cjie.aaa d® staking vooraf ging- ̂ iet h-oren of zien eja gaye,n ,z.ij. op.
Dinsdagmorgen j, l, el n oproep uit om aan aVt werk te gaan, thans blijkt nog
duid«lijke# .hun verras]. " '
In o»S- brief 'van ï^fc Unia-bestuur aan hun loden op S*} Mei j, 1. lezen wij:

11 Het doet «fttsr 'genoegen. U thans reeds te kunnen mededelen, dat deze aan-
ge3,i?gefcha±4 ƒ 4e onderhandelingen over de 24 uur) zich in gunstige zin

o: i feajtn4.Sel"t öfi.' het resultaat met vertrouwen tegemoet kan worden 'gezien"

dat de onderhandelingen ove.? de 24 uur reeds .B.insdag 's
ft on aelfs werd onsryan af iiot hoof d^kantoor verzekerd,

dat ho^'^^Uïta^ aog die zelfde Dinsdag bekend zou 'worden gemaakt. De Unie-
be,s,$t*^»fll$??lÊ fcafcnen thans dus gemakkelijk schrijven " dat hot resultaat met
*'o£trfl1i!^W''^©gemocfl kan worden gezien".
Zij ho,lidfeV het reeds bekende resultaat echter mot opzet nog geheim om-bi j de
arb<sft«ters de indruk te vostigen aloof het resultaat een gevolg As van huaostigen aloof het resultaat een gevolg

on niet door de staking. Wij arbeiders woton ech'tef betor:
De 2*t aal er komen juist door do staking walke het |̂r|r-^S.~(fjfe''ë'(Pè£ö t^t- -nieuwe
onder^tó>hdolingon dwong, nadat reeds eerder b'ekent was gemaakt tiia'.t. de 2*t uur
geblokkeerd zou blijven, Thwne proberen beiden dit feit te yef doezelen en
döaruit sproekt duidolijft hun angst, dat ds arbeiders zich bewust van hun
succes door de staking verkregen, de zelfde eonsgozinde kracht ook gullen
r.nnwendon ter Verkrijging van de zo 'noodzakelijke loonsvorhoging>* Als het T

Ünia-bestuur werkelijk had willen knokken voor de Zk uur oxtrox 'gratificatie
(ÓG atnkingskas is vet genosgj) waai.om worden aan' geen kadar en ledenvergada~
ring gehouden ? Waarom werd niet opgeroepen tot consequente strijd daarvoor,
inplofete van optoroapen om con hot work to.gaaii!?!
Scherp steokt tegen de werrradelijke houdïag vaa hot Unie~bostuur het optreden
van "De Metaal" EiV.C. af. Onze organisatie hoeft zich als altijd aan de kant
van de arboiders^geplastst. Zij hield kader en ledenvergaderingen over de
24 Uur en do noodzakélijkö lor nsverhoging welka nasr hnar mening 10$ moet
3ijn."De Metdal" E.V.C, riep de Wilton arbeiders op tot strijd -eft woe.s de
wag tot het bereiken van do gestelde eisen,- waarbij da beslissing danrover
aan de arbeiders w0rd cve'r gelaten. '

VELE ÜÏTIS-tEDEN HEBBKM DAAROVSR' HUN WAARKSRING BüffiHLIJK UITGESPROKEN,
Welliswaaf^eende het kcrnlid P. Tu ijk zich in "het Vrije Volk" vrolijk te
moeten maketÉtevar het foit, dat do B. V, C, bestuurders van het bedrijf werden
vorwij4-or.tb^S^ kérnlid mag cchtor bcdc-nken, dnt dit werd godaan door een di-
rectie ;dio op dat moment in folio en openlijke strijd met .de arbeiders ^*on<3 en
tegelijkertijd mot- het Unie-bestuur een oproep opstelde met dé bedoeling om
do stöking te breken, ̂ OrerT^cuxcrwijdering .vnn E.V.C, bestuurders één juigfe
tooö nönheff en bctokont in'ï-eito instemraon met terour maatrogole^ van de klas-
se. vijanden 'die recht -.stre'éfcs gericht zijn tegon do arbeidors'-boïanjgen en de
ètrij^l ... dnr.r'voor, Imn^ddüls is bekend gewfcrdlen, dat de .kern m. 4* . , Maandag yopr
de 2da ni^al. inéén weok tijd bijeon zal komen ever de 24 uujr;.^|fa,|grp,tifica-
tio' hoi ti'sïwijst- ...pnieuw dat de machtigt, stakir<- een onormö •.'d^ufc^ b^.,,i3e coupon
knippefè ó'/d, heeft t«t «tand gebracht. Wij sc^roven dat het r'e^ltaat over
do 24 uur r'eods vast staat doch het gevaar ver ..StgUveto&Bïromio blijf* b-estann
zoiang ss'e nog 'niet zijn uitbot as;ld.ge. gaan ros.ïo versohilleado ge|Tiphten
OVor &<3 uitbetaling vr.n do 24 uur in C!G vorm v^n kleding fi^nkoop, '̂ tl het maga-

-Zijn. Wij arbeiders zijn echter geen bedelaars on verlnngon -uitbetaling in
klinkettde munt het geen ruimschoots niogolijk i:-: van de 9,000,000 gid. . nette-,
winet die met ons zweet is bijeen gebracht» Daarom neem geen genoegen met

uèt b-e-taling in natura of iets dergGlijkB Maar Verlang de 24 uur
loohzakje zcdnt deze naar eigen güëddunKen en cngocontroleerd kunnen

DE OmaDDELIJKE UITBETALINS VAN p ^ U.ÜE EXTRA GHATIFICATIST
- DOOR DE STAK.INÖ AFGEDWONGEN TOEZEGGINGEN ÏTSTÈN WORDEN. N,AGEKOMN !'

fiöt Bestuur, •



QJS
D3 METAAL (S .V.C. ) Af d . R o t t e r d a m /
Heemraadssin-'el 185 - Tel: 5l7o5

VECHT VOOR LOONSVERHOGING SN DE 24 uur GRATIFICATIE!!

AAN DE ARBEIDERS VAN WILTON

Met grote hardnekkigheid trachten regering, -ondernemers en Uhiebestuur-
clers de arbeiders te doen geloven alsof zowel de arbeiders als de ondernemers
" gegramelijk o f fe r s brengen " terwille -van vergrote bewapening en oorlogsvoorbe-
reiding, z.g. om de " vrijheid en democratie te redden ".

De practijk leert de arbeiders echter elke dag, dat zowel het één als
het ander bedoeld is om de arbeiders te misleiden en berust op het grofste kapi-
talistische bedrog.

HOE IS IMME RS D£ l'ERKE LI JKK JI p _ ?

Terwijl uit de loonzakjes van de arbeiders via de belasting en prijsstij-
gingen per jaar 15oo millioen gulden voor de bewapening wordt gestolen, waardoor
hua levenspeil, ondanks de 5 % loonsverhoging in Maart j.l. met minstens' 'IX^Sis
g e d a f c l d , worden de kapita isten steeds tijker.
Zo wist Wij-ton z i jn winst van netto Fl. 6.000.000 in 1949 ---195» te verhogen tot
Fl. _9iOOo^ooQ__in^ 19 5 o -l 9 51 dj .w.2. met ruim 5Q|_J_

Dit z i jn nu de "offers" die de ondernemers brengen en het toont tevens
duideli.lk aan r TV» welke " vrijheid en democratie " zij de arbeiders de bewapening
laten betalen o f ' z e l f s naar hst slachtveld willen leiden.

Het is ook Wilton echter niet mogelijk r-m deze werkelijkheid te verdonke-
remanen en dus ook begri jpeli jk, dat door zwendel met de 2e 5 % loonsverhoging
de mast voor de nrbeiders reeds lang vol is» Ongetwijfeld doet het geraffineerde
spelletje met de S4 uur extra winst gratificatie de emmer overlopen.

Terecht vragen de ™iltcnarbeiders zich a f ; waar bli jf t de 5$
- loonsverhoging die volgens het NVV oir l April moest ingaan

en wa? ;r bl i j f t de consequente, met v-sel tam-tam aangekondigde
"strijd " daarvoor ?

Niemand zal kunnen on tkennen , dat van diu Fl. 9.ooo.ooo winst wel minstens
5$ loonsverhoging a fkan .

Zo kan ook en zelfs door de directie niet -ontkend worden^dat van de
Fl. ^.coo.ooo, die Wilton extra heeft verdiend,ook de 24 uur sactra\e -
af kan, dat is ruim gerekend 6000 arbeiders x 24 uur x gemiddeld l gulden per uur
is Fl. 144.000,

De kapitalisten zit ten echter bovenop hun brandkas ten en trachten steeds
ma-'sr winst te makon aan de oorlogsvoorbereiding en verscherpte uitbuiting van de
arbeiders. De arbeiders t r ach tan zij op sleeptouw te houdsn en zij hebben daarbij
da steun van de Uniebestuurders, "'ilton verwijst naar het college 'van rijks-
b3midd . ,da t beslist, dat verdere loonsverhoging, niet gegeven mag worden en det de
'4 uur extr^ winst gratificatie " geblokkeerd" moet worden. Het college verwijst

echter weer na"r "'ilton er, tenslotte &ou oon nog niet genoemde instantie de defi-
nitieve beslissing in handen hebben.

Zo t rachten één kliek v?.n arbeidsvi janden ook de Wilton arbeiders in de
maling te nemen.

' HET IS ECHTER VERHEUGEND, DAT DE KERNLEDEN VAN WILTON VOET BIJ STUK
HOUDEN EN DE ARBEIDERS HEBBEN OPGEROEPEN OM VAST TE HOUDEN AAN DB 24 ITTO

Indien de directie echter niet wenst toe te geven, zullen de arbeiders niet mogen
schromen om gezamoli jk de strijd in t o gapn. IVij achten het dringend noodzakelijk
tevens de onmiddel l i jke ui tbetal ing v-->n de 5 % loonsverhoging te eisen en de strijd
voor de 24 uur te verbinden met die voor de loonsverhoging.
De EVC zal zich dn-->r volledig nchter scha ren ,omdnt zij deze strijd ziet als een
stap npr.r de 10% loonsverhoging, die noodzakelijk is. Het verbinden van de loon-
eis r?, o n die voor de 24 uur grat if icatie versterkt de strijd bij Wilton en vergroot
de solidariteit van de honderden particuliere arbeiders van Wilton en die van ander
badrijven.
DINSDAG a. s. ZAL DE UITSLAG OVER DE 24 uur BEK3ND '.TORDEN GEMAAKT .LAAT U ECHTER
NIET- LANGER OP SLEEPTOUW NEMEN.
Als deze zich niet in het loonznkje bt iv ind, leg dar: het werk gezamelijk neer en
stelt tevens de eis» voor onmiddelli jke uitbetaling van de ^% loonsverhoging.
VOLGT HET VOORBEELD VAN DÉ GRONINGSE SCHEEPSBOUW ARBEIDERS EN DE DRENTSE VEENARBEI-
D3RS DIE DOOR HARDNEKKIGE STRIJD REEDS BELANGRIJKE LOONSVERHOGING WISTEN AF TE
DVIWGEN. Alleen op deze ivijze zal de 24 uur en -ie loonsverhoging in het loo-nzakje

kofflen ! ! Het Bestuur



van D.
aan B. V

Betreftï Verslag bespreking d.d# 21,% 19̂ 1 gehouden
bij .ilton Pij'enoord, ten behoeve, van uu Hip

Ir, B. >ilüon 'B.'/«!«
i- ix

l» Kaar aanleiding vau een uitgebroken staking üad
oen onderhoud plaats met Ir* B, tfilton*

2*

waard,oor

B* V» I* deelde mede, dat de aanleidiî  üot do
een kwestie over iiet winst auödeel is. i>oor

de diroctie waa beslosea uan de arbeidera 120x het
uurloon als wiastaaadeel uit te keren» Hiervan aou
96 uxir contant vvordeu uitbetaald, de reatereade 24 uur
jeri bodrâ  vörto^eMiVoordi^üade van 4̂  f.24-.-, aouden
ô  eau geblokkeerde a. ,aurruk<mii\ .vordea ̂ eaourt» lot
uitbetaliâ i vaa dit yeblokkeerde teö^«d apu voorden
overgedaan , iiidiea in komende jureu de boiiaalde v/iüat
•̂aaii uiticei'iog vaa een wiüstaatidüel aou toestaoa.
bij verlaten van do dienst en bij
tot uitbetaling worden overgedaan. ̂ *e«a« was in
aet de rijkabeaiddellaars vastgesteld. I'ê en de hier-
bovea besciireyen verdeliiiö was door de arbeiders ̂ eoa
bezwaar êmaaitt. .vel was echter de weaa uit̂ ö sproken
qin instedo van aovsel m̂ al het uurloon toe üe
aovööl maal de uurverdieuaten too to icenae
het bedrüb ongeveer JQ/o hô or zou koaen te
v/eas was door do directie in bestudering
Vrijdag 18 .'̂el was/ifteer de kemvoorzittor
tsedeeld, dat door do directie niet; op de w
^eraoneol kou wordea î ö̂̂ aaa, ̂ aterdâ  19
kernbestuur officieel door de directie vaa dit stuud-
punt QÏ de hoogte gesteld» üet kernbesêuur neeft hierop
de voltallit;e kern in vor^adorinb bijeen ö̂i'oê en en
haar iô eiicnt over heü standpunt van de directie. i)e
kern heeft ssich bij de beslia.jiî  van de directie neer-
gelegd, doch heeft nog wel een aotie aangenomen, waarin
a ij haar teleurstelling uitsprak over de door de
genomen beslissing* aaa,:dâ  21 .ei is een ieder üo
ten 7«3Ouur aan het; werk gedaan, i'en B«CX)uur hoeft
alch een ̂ QG? arbeiders uit de afdeling i'ituorij
(in deze af dölint; . werkt G<L Jterkaan) aich naar de
diverse afdelingen mi de scheden in reparatie en ia
aaribouv/ begeven en heeft de arbeiders uaû eraden het
werk neer te letî en. iiet laatst wei»d het werii ten
9*ö0uui- in de aachinöfubric'k neertaOie^d» hot v/ork
litit nu stil op de oude en op de nieuwe werf. In de
loop vau de morden vverden op het werf terrein paafl
uitgedeeld (aie bijiaüö;)* 0A- de «jieterij i-ijenoord
vinden de v;erk2aot,iiieden

van ixet
ia ha t



Aanvankelijk was ook hier het werk neergelegd,
doch op advies van de bedrijfsleiding is een ieder
weer aari zijn werk gegaan, i'ön ± ljj>*QOuur hebben de
ui» V» C* bestuurders Hessol en- Moó"ter kaas gezien tegelijk
iuet d@ kantoorbeambten op het werfterrein te komen*
Betrokkenen werden vrij ŝ oedî  op hot; trerreln ô tse-
taerkt en zijn door de chef bewaking van het terrein,
verwijderd. jJ.e.a» kon zeor onopvallend gebeuren, vaa
arbeiders zijde werd niefc ingegrepen, Beide personen
stapten ia de auto Ci»Jl» 20008, waarin zich GOU 3 maas-
personen bevonden»

'Doen I)M*3 ten 16»OQuur op de werf arriveerde, ffyp̂
hij oen grote samenscholing voor het hoofdkantoor aan»
Op de verschillend© grasvelden lagen groepjes arbeiders»
'/aa enige opwiadiog onder de arbeiders was geen öpr&ket
B* V* I* deelde verder no& mede, dat ia de namiddag de
bekende Collé op de luifel boven de toeüans tot het
hoofdkantoor was geklommen en de voor het hoofdkaiicoor
verasamelde arbeiders had toegesproken* /ol̂ tma de B* t/* I*
is de directie niet van plan toe te geven en ziet ai j
er aelfs niot üegen op het bedrijf, geheel te sluiten* .ue
B»y»l. was van jaening dat de arbeiders door het ia
gevaar brengen van de tijdige oplevering van het m* s»
"Hijndaia" pressie op de directie willen uitoefenen» -ben
te late oplevering ¥/ordt echter door do directie aan-
vaard* Eet bureau personeel was reeds luet verschillende
baaen in contact geweest. Volgena uitlatingen van laatst-
genoemden waren vele arbeiders gene^en hot werk weer te
hervatten, doch waren bevreod voor molostatie.

Van de directie waren de H» E* van </est en ̂ oltjer
in conferentie met het bestuur van de /üL̂ eaene uiataal-
bond en de besturen van de Uniebondan. fen -f 16»̂ Ouur
verzocht de 1«.V»1* de kernvoorzitter ten 1/CoOuur mot
zijn mede— bestuursleden aich in verbinding to stellen
mei hun besturen*

B» V» I» deelde verder mode, dat de directie, indion
«mogelijk» van plan was de aanzetters tot deze staking
uit het bedrijf te verwijderen» i»e ilr. de £aater vaa de
Algöcien© êt«*albond had de directie echter iftede&edoeld
dat̂  Dealen de resultaten bij de stakiâ  ënî e jarön
geleden bij de Ii»J>*a*M*v weinig kans bestond dat het
Arbeidsbureau de directie in deze actie aou steunen, iJoor
i)»a»ö* is de B*"/* I. toea gewezen op het incident, dat
vorig jaar plaats heeft gevonden bij de *irtillerie In-
richt irtgen "üembrug" waar het Arbeidsbureau wel achter
de directie heeft gestaan»

ifen I7*00uur constateerde i>.iw»ti, daö de arbeiders
zeer rustig het werfterrèin verlieten. #ij de uitgatits
col̂ ortöörde een 4-tal vrouwon aet "Je uaariieid" en een
>-tal mannen deelden pamfletten uit* (aio bijl̂ e 2)



Betreft« undorifaoud. met de Inspecteur -jtuitj© vaa de I,i>
over de staking A il ton rijenoord d»d«

Mr* atuitje deelde &edeff dat de stafcing tot nu toe
een rustig verloop nad* Indien de directie in de loop van
de avood besluit tot sluitiiig vaa liet bedrijf zullen morgen
ochtend vooraor^siuaatroseleri ;vordea genomen*

Ifal^eas brigadier van üe^l boiioort d® auto ü*X*200
aan de itichtin^ "Bepenaic" Aeizeragrackt ^24- te Aiastordaa
recJierciieur werd uitgezonden om na te gaan wie bij de uitgang
van ;;ilton Fijenoord met "i/e Waaiiieid" colporteerden en wie
de ^aiaflotfcen uitreikten,
" Op de iW#*C* vergadering hedenavond 21 Mei in "udeon"
aullen l man van I* i). Rotterdam en l man van de I«i>* ociiiedaia
aanwezig zijn aoniede een man van de wer&politJLe «il t on
noord.

Inspecteur ituitje aa^do toe ons iaat de
op de hoogte te nouden.

DUB I» 30 Mei
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WILTON 'maakte een netto winst van 9.000.000 gulden.

dat is 3.000.000 gulden meer dan vorig jaar.

De arbeiders worden AFGESCHEEPT met 24 uur „geblokkeerd".

DAT IS EEN GROF SCHANDAAL.

Eist onmiddellijke uitbetaling van de 24 uur en van 10" > Loonsverhoging

Beiden komen alleen door MASSALE STAKING in het loonzakje.

Het bestuur „De metaal" [E. V. C.]
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. Ook allo and e 1*0 arbuiderp wiin welkom!
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5000 Wilton-arbeiders in staking
voor verhoging van hun inkomen
Uitkering 24 uur gratificatie

geëist

10 pCt loonsverhoging
aan de orde gesteld

Zaterdag Jl. was de verontwaardiging
7 groot, dat de bedrflfskern In een
v^ ^dvergaderlng btfeen kwam en een
motie aannam, waarin zty vaststelde, dat
zfl niet langer de verantwoording kon
nemen, wanneer deze eis niet ingewilligd
zou worden.

(Van onze verslaggever)
ROTTERDAM, 21 Mei. — Vanmorgen is de opgekropte oote-

( denheid der arbeiders by Wilton in een practisch algemene staking
tot uitdrukking gekomen, waaraan ruim vijfduizend arbeiders deel-
nemen.

Gezien de negen millioen gulden netto winst (drie millioemneer
dan vorig jaar), hadden de Wütonners bö monde van hun kern reeds
enige tijd geleden, naast de gebruikelpe gratificatie, 24 uur extra-
gratificatie geëist. De directie heeft deze volkomen gerechtvaardigde
eis zo lang mogelijk op sleeptouw gehouden en getracht de arbeiders
met een kluitje fa het riet te sturen.

Eerst zou het College van Rpsbemiddelaars van mening zyn
geweest, dat de gratificatie verleend moest worden, echter op voor-
waarde, dat aj zou worden geblokkeerd, totdat de pensioengerechtigde
leeftqd bereikt zou zijn. Daarna was er een of andere onbekende
instantie, die geen toestemming wilde verlenen. Uiteindelijk bleek het
echter de rlirectie van Wilton zelf te z\jn, die niet aan deze eis tegemoet
wilde komen, omdat dan „het loonplafond doorbroken zou worden".

Voor de arbeiders, die menen, dat het [
in actie gaan voor deze els contract-
breuk betekent, la het noodzakelijk in
te zien, dat het tegendeel waar is.

ZIJ zyn het niet, die contractbreuk
plegen. Integendeel, hot zfya de re-
gering en bMr helper». De GAO
werd namelijk door deze verleden
Jaar vastgesteld naar het toen gel-
dende levenspeil. Gedurende deze
tfld echter ctyn de prQzen met de
dag gestegen, terwtyl daarentegen
de lonen nagenoeg hetzelfde bleven.

Dat het merendeel der arbeiders deze
mening, die zeer schadelijk ia voor de
gevormde eenheid, die ten koste van alles
bewaard en verstevigd moet worden,
afwtfzen, blijkt uit het feit, dat öj naast
de eis voor uitbetaling van de 24 uur
extra gratificatie, de ooneia van 10 pro-
cent goed ontvangen nebben. HierbQ to-
nen rfl, dat ook zQ van mening zfln, dat
de tien procent een juiste en noodzake-
Iflke els Is, waarbij zfl een voorbeeld die-
nen te nemen aan de succesvolle strQd
der veenarbeiders, die door eensgezind en
krachtig optreden, deze eis binnen korte
ttyd konden verwerkelijken.

Naar wy nader vernemen tSjn de sta-1

kende arbeiden van de fabriek te Delts-
haven In de fabriek gebleven, doch at
zonden een delegatie «net dezelfde eisen
naar Schiedam gestuurd hebben. Tevens
hebben d« arbeiden, werkzaam in de
fabriek aan de Piekstrmat, vanochtend
uit MHdartteit het werk een half uur

pogingen in het werk te hebben gesteld
met de directie te «preken, tot ant-
woord hebben gekregen, t* wachten tot-
dat een delegatie uit Den Haag ge-
komen zou ztjn om nader overleg te

plegen.
Vit het optreden der Wllton-arbrldrr»

blQkt, dat zQ niet langer geneegen ne-
men met hun steeds toenemende ar-
moede, terwfll de winst met millloenpn
vermeerdert. GeUJktQdlg hebben zfl hier-
mede een Juist antwoord gegeven aan
de bestuurders der Metaalbond van het
NW. Zty zQn het, die door hnn dema-
gogie, als zonden zQ g**" genoegen
nemen met de verdere verarming der
werkers, hen trachten van de strQd voor
verbeteringen af te honden.

De Wilton-arbeiders hebben echter
begrepen waarom het gaat, daarom die-
nen zQ krachtig en eensgezind hun actie
voor de £4 uur gratificatie en de tien
procent voort te zetten.

Aan alle Nederlandse arbeiders de
taak, de Wilton-arbeiders met hun soli-
dariteit actief te ondersteunen, in het
besef, dat deze strijd voor de gehele
Nederlandse arbeidersklasse van de
grootste betekenis is.

Nadat hedenmorgen door „De Metaal"
(EVC) een manifest verspreid was,
waarin op onmiddellijke nltAetaling van
de 24 uur gratificatie en 10 procent
loonsverhoging werd aangedrongen, het-
geen zeer goed btf de arbeiders ont-
vangen werd, hebben zQ na het verslag
van de kernleden, dat zowel op de
fabriek te Schiedam als te Delfshaven.
gegeven werd, eensgezind besloten het
werk neer te leggen teneinde aan,, hun
eisen kracht b(j te zetten.

Het betreft hier ruim 5000 arbeiders.

Van de zflde der „Metaal" (EVC) is er
reeds verscheidene malen op gewezen,
dat het noodzakelijk is niet langer ge-
noegen te nemen met de woorden der
Wilton-directie als zouden zfl er niet
tegen tyn de 24 uur te geven, doch dat
dit door de bevoegde instanties niet
toegestaan zou z$n. By monde van de
heer Woltjes bleek Zaterdag, dat het
de directie zelf was. Toen da kernleden
daarop zelden, dat xQ dit w*flf dan
de arbeiden f Maandagamcrgana n
.vertellen, w»* ast toafedh, dat de.
Woltjes zien daaraan vanmorgen nie
waagde.

het ter perse gaan van dit nummer l
vernemen we nog, dat de arbeiders na|
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: Staking bij N.V.Karël van Wely's Sigarenfabr;
n A r» r» r\> T >—•

jj.eken,

No..

Onderwerp

R A P P O R T .

In verband met bijgaand rapport d.d. 25 Fe-
bruari 19lj.7,Io«#o|4}betreffende staking bij de N.V.Ka-
rël van.Wely's Sigarenfabrieken te Roosendaal,hebben
wij,Cornelis ^acöbus van Hoof en Petrus van ^eer.'res-
pectievelijk Adjudant en oofdagent van politie ü^er
administratie,beiden tevens onbezoldigd Rijksveldwach-
ter,de eer UEdelGestrenge beleefd het navolgende te
rapporteeren:

Op heden Woensdag 26 Februari 19ij.? te 8.30^ uur,bleek
ons,rapporteurs,bij de directie van genoemde ^.V.,dat
de stakende sigarenmakers hedenmorgen normaal hun werk-
zaamheden haddeö hervat en alles rustig is in de fa-
briek. Verder vernamen wij van den Heer van Wely,dat
de sigarenmakers door de Hoofdbesturen van de vakbon- !
den n.l. R.K. en N.V.V. in het ongelijk waren gesteld
en de uren,dat er niet was gewerkt niet door de Direc-
tie vergoed zouden worden. Er bestaat nog een mogelijk-
heid,dat-de directie die schade zal'laten inhalen.

. Voorts vernamen wij van den Heer W.A«L.M.van WELY,dat
de navolgende personen gerekend konden- worden als zijn-

, de de voornaamste personen die oppositie voeren o.a.
1. Nicolaas Lambertus K ïï Y P E R S, Nederlander,geboren

te Waalwijk 2 Octob'er 1096,sigarenmaker,wonende te Roo-
sendaal,Voor straat Nq.68;

2» Adrianus Gornelis van H A L, Nederlander,geboren te Roo-
sendaal 31 Augustus 191 ̂ .sigarenmaker,wonend e te Roosen-
daal,Kalsdonkschegtraat Wo.155;

,3. Pieter Martinus S P I T T B R S, Nederlander,geboren te,

Aan dm Heer .w.nd.*KQ.r.p.sata.e±.....v.an....P.al.i.tie

...; ...; fee :„.-..:
.R....Q....Q....S...I.....N....P..A....4...L,*..
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2.
Susteren 20 November 193-9 r sigarenmaker, wonende te Roosen-
daal,Hofstraat Ho, j>2.j \ ' : -
Jacobus Henricus-V-E--jR Z W"ï 'j V E R B 1T, Nederlander,ge-:
boren te Roosendaajl 9 A-P P111 1917* sigarenmaker,wonende te
Rbö sejidaal ,I^04ié*»i|Ê«feï>scfftvïlÊr^;
Pranciscus Berna.rdus W'B N N p K E S, Nederlander, geboren'
te Roo.sendaal 8 •November Ï92t5, sigarenmaker,wonende te
Roosendaal,Breda schewè g No.iyoe.
Waarvan is opgemaakt,'dit rapport.

Roosendaal en Nigpen, 2.6 Februari l'9i).7» j



COMMISSARIAAT V^N POLITIE
ROOSENDAAL EN NISPEN

BUREAU G

D*ium: -j- y/

Onderwerp: 3 taking bij de ï-.V.Karel van tfely's Sigarenfabri'ken te Roosendaal.

R A P P O R T .

Fa ar aanleiding van een mededeeling in het plaatselijk
dagblnéL ''De Stern" van Dinsdag 25 Februari 1947,dat de sigarenmakers van -
de IT.T.ICatrel van V/e ij's Sigarenfabriekeh te Roosendaal in staking waren,
hebben wij,0ornelis Jacobus van Hoof en Petrus van Meer,respectievelijk
Adjudant en Hoofdagent van politie Uwer administratie,beiden tevens' onbe-
zoldigd Ri jksveldwachter,de eer IJBdelG-estrenge beleefd het navolgende te
rapporteeren: ' ' .

dat door ons, rapporteurs ,hierontrent is gehoord :
>- Willen Adriar.us Ion is Marie van W__E L_Y, Nederlander, oud 49 jaar, Directeur

H.T.Ilurtl van Welv's Slgarenf ab rieken te Roosendaal, w on end e te Roosendaal,
Vuchtstraat ïo.20,die verklaart:

" In den voormiddag van Maandag 24 Februari 1947 heb ik vertoefd in
het tabaksmagaziIn,dat thans is onder gebracht in de Coöperatieve Suiker-
fabriek aan den °ostelijken-Havendijk te Roosendaal. -——T~—
ü'oen ik op Maandag 2 A Februari 194? te omstreeks 14-00 uur aan de fabriek
in de Badhuisstraat' kvvar. vernam ik van mijn broer Cornells van W3IY~die. • .-
bedrijfElnider is,dat de fabrir.kscorniriissie in de loop van den voormiddag
een paar maal naar pij had gevraagd in verband rnet het verkrijgen van toe-
slag op de te verwerken, tabak (omblad) voor bolknak. Op nijn verzoek heeft
mijn broer toen een nonster omblad voor bolknuk gehaald hetwelk ik bekeek
en bemerkte dat dit inderdaad slecht was. Ik zeide tegen mijn broer,dat
hij de fabri' kscommissie kon riededeelen,dat ik hiervoor 10/a toeslag zou
betalen. Snkele minuten laten kwam de fabriekscommlssi'- met de plaatselij'
ke commissie bij mij in liet kantoor om te spreken over toeslag ijoor Dominjj
.go-omblad en Troor .knakdek.Ket was toen omstreeks" 1 4 .20 uur op Kaan dag ̂ 2
Februari 1947. Ik deelde genoemde cornmlstisK mede,dat ik geen termen aan--/
wezi-g vond om toeslag op het knakdek te geven. V/el zegde ik hun toe 0$ f
toeslag te zullen geven op het Domingoblad.Dit onderhoud duurde ongeveer. )
"5 kwartier. Ik bemerkte,dat inttissohen de sigarenmakers de werklokalen •
hadden "evlatevi en bi.i.ite',i de fabriek stonden te wachten. .—̂ „
Hort nadat meerbekoelde commisssies nijn kantoor verlaten hadden en ge-
sproken hadden met de wachtende sigarenmakers kwamen die cqmmissirs terug
bijden vroegen vergoeding voor die twee u.ur dat zij niet gewerkt hadden. *
11 e t was intussohen 16,00 uur'gew'orden. Ik deelde hun mede,dat, ik absoluut',
weigerde om die twéé uur te vergoeden aangezien de sigarenmakers het recht
niet hadden om de fabriel: te verlaten en op 'den uitslag van de commissies.^
hadden moeten wachten. De sigarenmakers en senoritasm.akers in totaal "1 5Q •
personen weigerden terug aan het werk te gaan en na.nog eenigen tijd voor ,
de fabriek te hebben gestaan .vertrokken zij. ' t{

fian den fieer....r:!nd.ii;p:rpschef...van..Pplitie ;

.tg : ' . ;
5...Ü...O....S...E...H....B...A...A....I.....



l|fif̂ è--$̂ a-M̂
,̂: - • ' • ,:' verschenen. Zot» ik..'ver.ftam"-:.'. hebbende de nm&rgaö; d̂ ,/̂ th0"li?li9n̂ \̂;̂ r,gadŝ ''-:
-V"' • - . ' . 'ring gehad in' het Gilden-huis -en hedennam'iddag^zdiVd'ffin 'de' 'l̂ aŜ anTK̂ t' F-̂ V.;;
'., '. N - • V. een vergadering beleggen>z0oda-t ik veriao@̂ éii|k',vandaa'g-',hög ŵ i: b.szöek
• ' . . ' " • • zal -krijgen van personen van de; betrokken Ho-of dbesturen. •• ' '. • - >

.Tic heb'mi j in den voormiddag van Dinsdag 25 Februari 1947 telefonisch in .
verbinding gesteld me't-het, Hoof Sb es tuur van de Ë.K.Si.garenfabrikantenbpnd ~
te Eindhoven. ; , ' ; . ' ' ' " . -
ïengevolge^.d.eze .staking wordt een aanzienlijke schade- toegebracht.. .

, ' - Op het oogenblik kan ik nog- niet zeggen hoelang deze staking zal duren.-."
•.j-- DS?P ve.rkla-riflSg is in concept opgenomen. .

l • • * . " • " • " ; • • - , -
Gehoord: . - ; -. • . ~ " •-
Oomelis Maria,August van W g I Y, Nederlander, oud 42 jaar,Bedrijfsleider

( bij.de ïï'.V.Karal van Wely 's\n te Hoosehda'al,-wonende te Es-
( sch.en (België) Nieuwstraat .No.22,die verklaart: - \  .
i . "Op Maandag 24 Februari 1947 te' qrost.regks 9 ."00 uur,kwam de fabrieks-
' -'- commissie mij spreken betreffende-he't verkrijgen van toeslag,aangezien

if ' . het omblad voor de bolknak zeer slecht te-, verwerken was. Zij vroegen, 10 %
\; toe-slag. Ik heb met die- commissie het omblad bekeken en zeide/dat ik mij
j hieromtrent in verbinding zou stellen met nijn broer die Directeur is.
l, Op dat tijdstip was .mijn broer echter afwezig en_is' dien voormiddag niet
,1 meer in de fabriek geweest. Te omstreeks 11.30 uur op Maandag 24 Februari
;.- 1947 kwam die commissie nogmaals bij mij inf armeeren of mijn-broer aanwe-
r~"." zig '/jas waarop ik mededeelde dat déze nog .afw'ezig was. . •
,| - - 'Te omstre.eks 13-25 uur, vroeg- meergenoemde, o-ómmissle' 6f;,ik.mijn bro.er, ' . :

'1 telefonisch met hun. verzoek i'n kennis wilde stellen hetgeen ik hun tqezegj—'
''l de te zullen doen. i " ' ' • - ,

j . Alvorens ik mijn broer telefonisch opbelde ging ik<eerst in het ka
i" . kijken of hij soms intussoh'en was gearriveerd en trof. toen Inderdaad rrnTrfn
J • .. ' broer op zijn kantoor aan. Ik deelde faijn broer het-verzoek-van'de fabriekf
j y- commissie mede aangaande die- toeslag. Op verzoek van .mijn broer heb ik ,e en
, i • - monster omblad ; voor bolknak' in de fabriek gehaald-en nadat dit.bekekan

was stemde hij er in toe hierop 10 % toeslag te zullen verstrekken.
: • - Op merzoek van mijn broer ging ik een en .ander-mededeeleh aan de fabrieks —

commissie,doch inti^ssch-en hadden:de sigarenmakers-'de werklokalen .verlaten
' en stonden buiten, aan de fabriek te wachten, Nadat ik.die commissie het

besluit van 10$ toeslag had medegedeeld gingen de sigarenmakers niet aan
het werk doch de fabri*kscoramissie met het plaatselijk bestuur begaven
'zich naar het kantoor en vroegen toen ook toeslag op Domin'goblad en knak̂ .
dek. voor het,Domingoblad besloot mijn broer een toeslag van O % te zullen
verstrekken doch op het verwerken,van knakdek achtte hij geen termen aan-

v • wazig voor toeslag. • . - . ' . .
\ :^' . Inmiddels was het 1.6.00 uur gemorden'- en d-e sigarenmakers weigerde hun
jy werk te hervatten als hun die 2 uur niet vergoed werden. Mijn broer weiger-
:\., de zulks te .vergoeden,waarna de sigarenmakers kort daarna vertrokken. . . •
r*-' . Hedenmorgen zijn de sigarenmakers niet op het werk verschenen,
j' Meer"kan i k niet verklaren.'^ . . ' . . ' . ' ,
\'~ - Deze verklaring is in concept opgenomen. - ' " '"'--

| Wij,rapporteurs,melken hierbij op,dat het overige personeel in genoemde
/•' ' fabriek ongeveer 1'60 personen hun normale vverkzaamheden verrichten en al-
; '. les zoowel in-als buiten de fabriek ..rustig, is, . .
^ V/aarvan is opgemaakt, dit rapport. . • , • - - • - • •
'-^ . • Roosendaal en ^ispen, 25--Febniari 1947- ' ' •



MINUTENBLAD
DOSSIER No. NAAM : \ *~ _ ƒ -'

Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad
aanwezig was dit bijgevoegd.

jan» 690
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No. 374d~4/52

Betreft: Staking.

VERTROUWELIJK. *- 11 Juni 1952.

—jf

Ten vervolge op dezerzijds bericht onder gelijk nummer dd.
13 Mei 1952, waarin U een staking werd gemeld bij de N.V.
AMSTERDAMSE LEDIKANTENPABRIEK v/h H.van TELLINGEN, alhier,
wordt medegedeeld dat dit conflict met ingang van 10 Juni
1952 definitief is opgeheven. Het personeel heeft de werk-
zaamheden hervat op de door de directie van het bedrijf ge-
stelde voorwaarden.

Naar vernomen werd, werden in dit bedrijf aanvankelijk lonen
betaald die slechts waren toegestaan aan bedrijven, welke in
tarief lieten werken. Ongeveer een jaar geleden werd door
het Looncontrölebureau hiertegen bezwaar gemaakt. De directie
heeft toen contact opgenomen met het efficiency-bureau Bedeaux
dat een tariefering uitwerkte, die op redelijkheid werd ge--
toetst door een tariefdeskundige van de samenwerkende vakor-
ganisaties. Een en ander bracht een verbeterde bedrijfsorga-
nisatie met zich mee, én de noodzaak tot harder werken, omdat
de arbeidsprestatie veel te laag lag. Dit laatste bleek op
bezwaren te stuiten van de =naar vernomen werd in hoofdzaak"
ongeorganiseerde= arbeiders, die aangeboden bemiddeling van
de zijde der Uniebonden afsloegen en, zoals gemeld, in sta-
king gingen.

Thans hebben allen het werk hervat, in tariefloon, én als
nieuwe werknemers, wier prestaties en gedrag na drie maanden
zullen worden bekeken, om alsdan uit te maken of hen alsnog
betaalde vacantie zal worden gegeven. Aan het einde van het
jaar zal op dezelfde basis worden overwogen hen alsnog voor
vacantietoeslag in aanmerking te doen komen.

Volgens mededelingen in DE WAARHEID hebben de EVC-Metaal en
de NVB de stakers met raad en daad in de strijd terzijde ge-
staan. "Vrijwel alle ongeorganiseerden van het bedrijf meld-
den zich als lid van "De Metaal"", zei DE WAARHEID van 5
Juni jl., op welke datum de zaak evenwel nog niet was opge-
lost.
DE WAARHEID van 10 Juni jl. constateert slechts nuchter, dat
"daarna opnieuw in een bespreking met de directie overeen-
"stemming is bereikt."

No.13I
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verband met de staking oî  de vreden-
stein fabriek te Enschede "is ook in Hengelo een steunactie
op touw gezet.
In totaal zijn 25 steunlijsten in Hengelo(O) uitgezet.
De C,P.R. heeft 9 lijsten gekregen, de ÏST.V.-B. 4 en de
S.V.G. 12 lijsten.
Op Vrijdag 23 Mei 1.1. des avonds te omstreeks 22.00 uur
waren tien lijsten binnengekomen en zijn de daarop ingete-
kende bedragen afgedragen.
Het to*.*al bedrag van deze 10 lijsten was f .57.10.
De echtgenote van BARfELÏM, Johanna MÜLLSR, had alleen
f,18.-» L;opgehaald.

QEE
KB, 10 Juni 1952&

ij
si ACTIE zonder o\/erleg met K-B.



UITTREKSEL

Uit : OD 346

Voor : OD 209

Ag. nr:

Naam: MAANDRAPPORTEW ZUID^HOLLABD

Naam: STAKINGEN (WILDE)

Afz- Rotterdam Datum : 6 Jun 52

Aard van het stuk: Verslag over de maand Mei 1952

^o

Op Vrijdag 16 Mal giagen on£«rr«er 290 arbeider»
d« machinefabriek: Y*a Brimfc aan de Waalhar*& la *t«-

eiatta pl»t»sliaf tla f3ju»t9 Tan 2 pro««»t, 5
é&av4ii4 1rwnn*l 4 fjfe> ^QOX»

ltr»,ehti«« feowft
t»

dat

l tot 5 wuri dB
aan het

aan het

t w«m«t* ni«t t« <m**t4uuidel*n m«t
Ï.T.Ö, «n gaf de «taktre

z«li»a «ij d*
Bé «teti*

ooi» t «ad gtatji all* »rb«id«r«
afsijdi*

°

Uitgetr. door:

Datum:

Op aanwijzing vari: B III

21-7-52

O38-10,000 |3K 1 0 2 0 4 - 5 1



4 Juni 1952.

Q.K.
ACD/

PAR:Verbinding: No.12

Doss.7.19-2b.

Onderwerp: Vergaderingen Chevofa, ai'd. Den Haag i.v.m. staking te Enschede.

Datum ontvangst bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht: betrouwbaar.

Tevens bericht gezonden aan: I.D. Enschede.

Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Bijlage: één.
Door een informant werd het volgende me-degedeeld:
Op Vrijdagavond 23 Mei 1952 te 20.00 laur vergaderde

het bestuur van Chevofa, Afdeling Den Haag, met een aan-
tal ver trouwensmens en uit Vredestein1 s Rubberfabrieken in
het E. V. C. -gebouw aan de Koningstraat 4.£ te 's-Gravenhage.

Het gemeenteraadslid H.HOVEHS (bekend) was aanwezig.
Deze vergadering werd gehë al" besteed aan de s t de ing

bij Vredestein te Enschede. De voorzitter d eelde mede, dat
's morgens te 8.30 uur het bestuur yfergaderde met een drie-
tal leden van het stakingscomité b 0/3 Vredestein te Enschede,
onder wie een zekere

^• In dit bedrijf wer£êTr̂ rm;"̂ 4T)0 man, waarvan 80 man
zijn georganiseerd. Hiervan zijn acht personen georgani-
_seerd bij de 'E.V.C..

De staking is niet opgeheven} alleen het technisch
personeel hetjft het werk hervat, aldus hadden de leden van
het comité op de ochtendvergadering medegedeeld.

Enkele dagen tevoren werden door het stakingscomité
toegezonden steunlijsten, uitgereikt aan de bestuursleden
van Chevoia, af d. Den Haag en op deze vergadering werd
reeds een bedrag van pijn. f.45, — afgedragen. Nieuwe steun-
lijsten voor de staking werden uitgereikt, waarmede ge-
werkt zal worden in de Houtrusthallen op 24 Mei 1952 ter
gelegenheid van het Werklozencongres.

Ter tafel kwam een door het stakingscomité uitgegeven
Stakersbulletin, waarvan één exemplaar wordt' bijgevoegd.
Met een enigszins gewijzigd stakingsbulietin gaat op 24 ':•
Mei 1952 één der bestuursleden van Chevofa, af d; Den Haag,
naar Amsterdam om daar een aantal exemplaren te laten druk-
ken. Deze oplage zal bij het bedrijf van "Vredestein" te
's-Gravenhage worden uitgereikt op 2ondag en Maandag, res-
pectievelijk op 2§ en 26 Mei 1952, a±s het personeel in
dienst gaat.

Op Maandagavond 26 Mei 1952 te 20.00 uur en op Dins-
dag 27 Mei 1952 wordt door het stakingscomité "Vredestein" ,
te Enschede voor het personeel van Vredestein te 's-Graven-
hage vergaderd in "Intiem11, Ruysdaelstraat 2 te 's-Graven-
hage. De organisatie deaer vergaderingen is opgedragen aan «
Chevofa, afd. Den Haag.

Een aantal leden van het stakingscomité zal op deze
vergaderingen het woord voeren. Deze vergaderingen moeten
dienen om het personeel te 's-Gravenhage zo mogelijk in

-deze-
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deze staking te betrekken en/of te bewegen zich solidair
te verklaren met de stakers.

Inmiddels zijn de ffip e ̂bovengenoemde vergaderingen
uitgesteld tot Woensdaga^ojfa 28 en Donderdagmorgen 29 Mei
1952. -T"""'

Op eerstgenoemde datum , -Ue 20.00 uur werd in gebouw
"Amicitia" te 's-Gravenha&e door Chevofa, a±d. 's-Graven-
hage, een vergadering, uitgeschreven voor "S. V. C. -leden,
werkzaam bi^ Vredestaak' s Rubberfabrieken met hun intro-
ducé 's. ./• ': ' V^

In , tfo taal waren 5 pe r scpotf aanwezig, waarvan 4 leden
Chevpfa, alsmede het blekende ïï.i.V,-lid

Johanne s Cornelia LAEnffiffi)' s-Gr ave nhage 18 Maart

Tevens was aanwezig hé^JDhevofa-hoofdbestuurslid, >
Jan VLIETMAN. De VoorzitterV^A.J.VERSTEEG ('s-Gravenhage '
6 "SèT/tembe'r 1916) sprak zijn 'mTênplêé̂ én""uit over het hoofd-r,'
estjCLur van Chevofa. Zaterdag—&\i 1952, waren de voor j

de afdeling Den \ per koerier naar Amsterdam gebraóht voor een wijzi- /

.g. Deze bulletins moesten dienen om de vergaderingen \e kondigen. Hoewel was toegezegd, dat Zaterdag de af-

levering zou plaats hebben, waren deze bulletins nog niet
bezorgd, Dit is volgens de voorzitter te wijten aan het
hoofdbestuur. Als g^vx3,lg_daarvan konden deze vergaderingen!
niet worden gecovoceerd. Hfê rastL is de slechte opkomst /
ivoor deze vergadering toe te satoo'j'ven, zo zei hij. ^

Vervolgens kreeg het w o o raSi. VAIT̂ URITHDIIT uit Enschede,
id van het (voormalig) stakingscomité en eveneens lid van
.e -v of a, afdeling Enschede. Deze gaf een korte opheldering

de staking te Enschede. Volgens spreker is H.GWNIÏTG
e Glanerbrug, die lid zou zijn van de P.v.d.A. en lid is

geweest van het stakingscomité, de oorzaak dat de staking
werd opgeheven.. Hij had in tegenwoordigheid van een groot
aantal stakers gezegd; "Gaan jullie maar je gang; vecht
het zelf maar uit. Ik trek mij terug". Deze woorden, ge-
volgd door de daad, zijn van grote betekenis geweest. Toen
de overige stakers zagen, dat een lid van het stakingsco-
mité zich terug trok, ging men de staking als een verloren
zaak beschouwen. Het is claarom van zo groot belang, aldus
spreker, bij het vormen van een stakingacomité uit te zien
naar mensen op wie men onder alle 'omstandigheden kan bou-
wen.

De staking is opgeheven zei spreker. Echter zijn 23
personen ontslagen. Ook spreker is ontslagen en.heeft,
evenals vele anderen met hem, nog geen nieuwe werkkring
kunnen krijgen.

Y/egens de geringe belangstelling werd de vergadering
op Donderdag, 29 Mei 1952, afgelast.

Hiermede is de actie van Ghevofa Den Haag ten opzich-
,/te van Vredestein als geëindigd te beschouwen, (einde)



Door '30 Directie van Vredestein werèen cte volgende verslecïrtïéri&gen be-
kend .$$aaafcti

a. afschaffing rijwislvergoeding tot fl. 1.50 en daarboven
halvering van de vergoed in̂  t

b. afschaffing toeslaguren, . -
c. Verlenging van de werktijd,

De afschaffing of halvering Van de rijwielvergoedmg zou alle werkne-*
ïfréra treffen. Voor die arbeiders welke in ploegendienst voorheen 4-8
'au.' werkten» zouden de vier toeslaguren die hen uitbetaald werden (ze$
gulden p. week) ingetrokken worden» "Andere arbeiders die voorheen in
ploegendienst 44";imr werkten en 48 uur kregen uitbetaald, werd" de w-erte-
r;ijd tot 47 1/3 imr verlengd, terwijl ook aan hen geen toeslaguren J&e.er
souden worden betaald»

Dit 2011. bovendiei-rvoor alle ploegenarbeiders betekenen d-et
zij Zondagsavonds .om' twaalf uur zouden moeten opkomen en Zaterdags Ber-
ken tot 10 u,i%r 's avonds. " ,

Vele. pogingen van. het p/ereoneel em tot «verleg te ko—
meïi over de aangekondigde • verslechteringen" werden door

- de Directie genegeerd. ' Hierdoor bleef er voor 'de Vre-
desteln-arbeiders slechts een weg «ver n.l. om door
directe strijd de maatregelen van de Directie te voor—

, " komen en hun geainsinkamsten hierdoor te verdedigen.
Onder druk van ©nze krachtige en /eensgezinde actie werd de Directie •
reeds na. twee dagen gedwongen in te gaan op een voorstel van de lei-
ders der TTni e-organisatie s > Dit ,voorstel hield in: Voor alle ploegën-
arbeidera 46 uur werken en 48 uur ~ loon* '

Deze overeenstemming tussen Directie en de leiders der tT-
nie'-^organisaties zou voor alle arbeiders nog een ernstige loonsverla-
ging en/ of werktijdverlengimg betekenen* Bovendien lie'ten. de Unie-lei-
ders' bij deze overeenstemming de Directie vr:f.j om zoveel arbeiders ui"
te sluiten als de Directie nodig zou achten»

Om bovenstaande twee redenen hebben wij, arbeiders van ~
Vredest®in, tegen het advies van het ttoie-t-organisatie
bestuur in, besloten op. deze basis het werk niet te her-
vatten. Wij verklaren Ons echter bereid/ over elke over-
eenkomst met de Directie ̂  en een ieder die hierbij kan
en wil bemiddelen, te willen onderhandelen»

Mét groVe middelen wordt gepoogd onze eenheid te doorbreken. Door leu-
gens, valse berichten en verdachtmakingen, probeert men onae gerecht*
vaardigde actie bij het Nederlandse volk in een vals daglicht te plaat-
sen. Wij laten ons echter onder geen beding afbrengen van het doel -
waarvoor wij onzö ac-tie $i jn begonnen.

Wij strijden in grote eensgezindheid met kracht verder
, voor het bestaan van onze gezinnen. Wij strijden in de
vaste overtuiging dat eindelijk een eind moet komen aan '
de steeds verdergaande algemene verarming die onze ge-
zinnen wordt opgelegd.

Wij doert een b'eroèp op de bevolking^van ons land om onze strijd teger
loonsverlaging en langer werken met alle kracht te ondersteunen. Medt.
ook daar &nze strijd gezien moet wofden als de eerste actie tegen de
pogingen der fabrikanten om een 48 urige werkweek voor ploegendienst'.-.
in alle bedrijven door te voeren.

Tot slot verzoeken wij de bevolking aan geen andere gerucl. ••
ten *f mededelingen waarde te hechteft dan alleen aan die bekendmakin-7
gen die door de stakers aelf worden uitgegeven.

Vertrouwende o-p ïïw. aller ónderèteuningi
der Vegte

**\k
Ĵ'H.M;Zonder '

J»Hembrech.ts

En'sohede
Boekelo
Borne • "
G-lanerbrug-
Enschede.

-tf f A. B eekman . Borne
-xï.J.Huiökes * ' ' .Enschede

A.v.Tuïnhout Enschede"-*
-Y I E » d e. Lange. , Glsnerbrug
*# ^T» Hermans Enschede'

Z^eetrinis^èg, 43 > .Enschedé
; .f - * , ' -, . .•
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No. 2588

Betr.: STIKING BIJ WILTON-iEEIJENOORD

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen.
De uitgestelde conferentie van de E.7.C.-Metaal,

die op 21 Mei 1951 zou worden gehouden, is in verband met de
uitgebroken staking bij Wilton-Jeijenoord te Schiedam en bij
Wilton te Rotterdam wederom afgelast.

Hiervoor in de plaats Icwameenbijeenkomst van de
S.V.G. in Odeon te Rotterdam, waar Bertus'̂ BRHEÜL het woord heeft
gevoerd en heeft aangedrongen op het voortzetten van de staking,
die, naar hij zeide, binnen enkele dagen algemeen zou zijn.

Het is echter bij één dag staken gebleven.
Het ging hier om een winstaandeel van 96 werkuren,

waarmede de arbeiders geen genoegen namen, daar zij meenden recht
te hebben op een hoger percentage.

Zij wensten nog 24 uur extra uitbetaald te krijgen,
te meer, omdat de extra uitkering' is berekend naar het grondloon.

In verband met het hoger percentage dividend (8$,
vorig jaar 6$) achtten de arbeiders hun wensen billijk en zij
Toerden dan ook aan, dat het hogere percentage mede door hun hogere
arbeidsprestatie was bereikt.

Tolgens de Uniebonden zou het öollege van Rijks-
bemiddelaars goedkeuring hebben verleend voor de uitkering van
24 uur extra.

Be directie van Wilton-Feijenoord daarentegen voerde
aan, dat de Bond van Patroons hiertegen bezwaar had gemaakt.

De directie was wel bere.id de 24 uur te reserveren,
waarmede de arbeiders geen genoegen namen. ~ ~ " ~ ~

Zaterdag 19 Mei j.l. bemerkten zij, dat de 24 uur
niet waren uitbetaald, waarop zij Maandag in staking gingen.

Aan de staking werd door .+ 5000 man deelgenomen.
In de ochtend van 21 Mei 1951 zijn NOOTBR en

HESSELS direct naar de terreinen van Wiltoö gegaan, waar zij met
behulp van E.V.C.-ers naar binnen werden gesmokkeld.

In de loodsen werd agitatie gevoerd, waarbij door
NOOTER en HESSELS de eis van Io% loonsverhoging aan de wensen van
de arbeiders werd gekoppeld.

NOOTER en HESSELS werden daarop in letterlijke 7
zin door de 'arbeiders van het terrein geschopt. «

In de 's avonds gehouden vergadering is alsnog
getracht actie te voeren voor de 10 %.

Dinsdagmorgen zijn alle arbeiders weer aan het
werk gegaan.

KB, 28 Mei 1951.
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Betreft: Staking bij de N*V*Wilton,

Dezerzijds wordt het volgende bericht:
Reeds enkele weken wordt door de directie van de

N*V.Wilton-]rijenoord en de "kern" onderhandeld over de uitbe-
taling van een extra loon-gratificatie als verhoogd aandeel
in de winst. Br bestaat n.l. bij voornoemde N.V. een bepaling
dat bij uitkering van 4$ of meer dividend een gratificatie zal
worden uitbetaald gelijk aan het grondloon van 96 uur.

Uitbetaling van deze 96 uur grondloon heeft inmiddels
plaats gehad. Mede in verband met het feit dat de winst van de
N*Y. Wilton aanmerkelijk groter is dan het vorig jaar, waar-
door in plaats van 6$, dit jaar 8$ dividend kon worden uitge-
keerd, werd van werknemerszijde verzocht het aandeel in de
winst te brengen op 120 uren grondloon of wel 96 uren werke-
lijke uurverdienste (grondloon + premie, enz.)» hetwelk onge-
veer op hetzelfde neerkwam.

De directie deelde mede hiertoe wel bereid te zijn,
doch dat het Cirllege van Rijksbemiddalaars geen toestemming
verleende tot het uitbetalen van meer dan 96 uren grondloon.
Van werknemerszijde werd eveneens contact gezocht met het
College van Rijksbemiddelaars met hefc resultaat dat dit Colle-
ge mededeelde dat tegen uitbetaling van 96 uren wérkelijke
uurverdienste geen enkel bezwaar bestond. De directie, met de
uitslag van dit onderhoud in kennis gesteld, deelde daarop
weer mede dat uitbetaling van 96 uren werkelijke uurverdienste
niet de goedkeuring kon wegdragen van het bestuur der patroons^
bond in de metaalnijverheid" (Voorzitter, Ir.j.E.Woltjer, Direc-
teur N«V.Wilton; opm.I.D,).

De directie stelde zich toen op hét standpunt dat de
arbeiders een extra gratificatie van 24 uur loon zou worden
gegeven in de vorm van een spaarregeling, terwijl de uitbeta-
ling van dit bedrag eerst bij eventuele magere jaren of wel bij
vertrek met pensioen zou geschieden.

Van werknemerszijde werd aangevoerd, dat wanneer de
aandeelhouders volledig konden worden uitbetaald, de arbeiders
geen genoegen behoefden te nemen met een geblokkeerd gedeelte
van het hun toekomende deel.

Nadat op Zaterdag 19 Mei 1951 de onderhandelingen
waren vastgelopen, kwam het op Maandag 21 Mei 1951 tot een
uitbarsting onder de arbeiders en werd er in de bedrijven van
Wilton te Schiedam en Rotterdam, met uitzondering van de werf
"Fijenoord", Piekstraat 20 te Rotterdam, bijna volledig ge-
staakt (totaal circa 5000 arbeiders, van wie circa 600 te Rot-
terdam).

Op Diasdag 22 Mei 1951» werden de werkzaamheden op
aandrang van de kern en de vertrouwensmannen der Uniebonden
en nadat van werkgeverszijde de verzekering was gegeven, dat
de onderhandelingen zouden worden voortgezet, weer hervat.

Deze aangelegenheid werd door de E»V.C.-Metaal dank- i
baar aangegrepen om te trachten één actie te ontketenen.

Reeds op Zaterdag 19 Mei 1951, werden strooibiljetjes
verspreid, terwijl op Dinsdag 22 Mei 1951 het standpunt der
E.V.C, in deze actie per pamflet werd bekend gemaakt. (Beide:-
aangehecht.)

-De-
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De op Maandag 21 Mei 1951 te 20 uur aangekondigde
"algemene" ledenvergadering der E.V,C.-Metaal, werd door de
slechte opkomst inplaats van zoals eerst het plan was in de
Schouwburgzaal (418 zitplaatsen), gehouden in de foyer van
de Schouwburgzaal van"0deonn,(50 zitplaatsen) aan de Gouver-
nestraat te Rotterdam.

Een kort verslag van deze bijeenkomst volgt hier:
Aanwezig 30 personen, onder wie 2 vrouwen.
Aan de bezoekers werd een exemplaar van het dagblad

"De Waarheid11 overhandigd, terwijl bekende leden der E,V,C.
een presentielijst moesten tekenen.

Kooter, Hendrikus Jacobus, geb:20-11-20 te Amster-
dam (bekend77~opënt te 20.30 uur de vergadering met een woord
van welkom en wijt de geringe opkomst aan de te korten tijd
van voorbereiding en de te late verspreiding der aankondi-
gingen. Spr. zegt, dat de thans begonnen actie van de Wilton-
arbeiders ter verkrijging van de 24 uur gratificatie enig
in de geschiedenis is en ver uitsteekt boven de actie van
1946 om de verkrijging van de uitbetaling van de 96 uur. Spr.
roemt de wijze waarop de eenheid van de arbeiders in deze
actie tot stand is gebracht en zegt, dat deze onder alle om-
standigheden gehandhaafd moet blijven.

Spr. verklaart dan het standpunt van de E.V.C, in
deze actie (zie bijgevoegd pamflet), daarbij de nadruk leg-
gend op het feit, dat aan de eis tot uitbetaling van de 24
uur gratificatie,een eis van 10$ loonsverhoging gekoppeld
moet wojrden en dat voorts de staking buiten het bedrijf moet
worden gebracht.

Aan de op deze inleiding gevolgde discussie wordt
deelgenomen door o.m.:
Schilt en, (Jerrit, geboren 15-3-23 te Overschie, wonende

Antoni Muysstraat 41b te Schiedam;
van der Laan, Arend, geb:2-2-08 te A'dam, wonende te Schiedam;
van der'Heul, Bertus, geboren 7-9-07 te A'dam, wonende te

'l Cor&jeirard.us EverSg>b: 10-1-23 -fe'.Vlaardingeawon.te Schiedam.
——' Ken onbeKènde discussiant blijkt het niet verstandig
te vinden om de eis van 10$ loonsverhoging te koppelen aan
de eis tot uitbetaling van de 24 uur, terwijl vaq der l,aan,A.
voornoemd, de staking binnen het bedrijf wil houden. Voorts
wordt de mogelijkheid van solidariteitsstakingen van andere
bedrijven ter sprake gebracht, terwijl gewaarschuwd wordt
voor arbeidsvijandige elementen , zoals Uniebondsbestuurders,

j/die, politie-spionnen en afdelingschef s ̂  aldus de discussianten,
geen poging zullen nalaten de staking kapot te maken.

van der Heul,B«,voornoemd, ondersteunt het stand-
punt van Mooter,H.J..

Van B<eV*üf zijde wordt voorts zelf-critiek geleverd,
omdat men tot heden heeft nagelaten de arbeiders voldoende •
duidelijk te maken, dat, wanneer de 24 uur zou worden uitbe-
taald, dit slechts een tijdelijke oplossing betekent en dat
de arbeiders meer gebaat zijn met een loonsverhoging van 10$.

Kooter,H.J. stelt in zijn beaitwoording de volgende
gedragslijn vast:

leymorgen doorstaken;
2e.bij uitbetaling van de 24 uur aan het werk gaan en de

strijd om de 10$ loonsverhoging in het bedrijf voort-
zetten;

-3_e-
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3e. zo mogelijk de actie buiten het bedrijf te brengen.

Allen blijken het met deze zienswijze eens te zijn.
Te 22 uur wordt de vergadering gesloten.

Nel. De stemming onder de arbeiders van Wilton bleek Dins-
dag 22 Mei 1951 - hoewel men het werk dus had hervat -
nog zodanig onrustig te zijn, dat het verdere verloop
nauwlettende observatie blijft vereisen, (Einde)

Aan !«V*D.



WÏLTON maakte een netto winst van 9.000.000 gulden.
dat is 3.000.000 gulden meer dan vorig jaar.

De arbeiders worden AFGESCHEEPT met 24 uur „geblokkeerd".
DAT IS.EEN GROF SCHANDAAL.

Etst onmi<ld§llüiike uitbetaling van de 24 uur en van 10 % Loonsverhoging
^̂ P?5 î™^̂ —^̂ »^̂ P»«IP«I> l̂__ înâ ^_ B̂aî ^̂ B(B_

Beidéip|oin4|n ^aUeen door MASSALE STAKING in het loonzakje.

>" > Het bestuur „De metaal" [E. V. C.]



"De Metaal" Bond van werkers in de. metaalnijverheid
Heemraadsingel ,185 , Rotter dam, Tel, $1705..

Rotte-rdam ,' ' 22 Mei 1950

De 2^_/ttU£ gratificatie ogmiddelijk in het loonzakje.! l

De moedige strijd van de Wilton .a'-rbeiders voor -uitbetaling van de 2k uur
extra gratificatie is met grote instemming door de Rotterdams-e werkende
bevolking ontvangen. Ook "De Metaal" . (B.V.C,) begroet de strijd van 9e
Wilton arbeiders die daarmee duidelijk demonsteren, dat zij niet bereid
zijn zï'ch nog langer op sleeptouw- té laten nemen door ondernemers^
Unie bestuurders e n .regering,- ' .' , • . . .
Tengevolge van de oorlogs voorbereiding stijgen de ondernemers winsten
en daalde het levenspeil van de werkers me t "meer dan 10 % , Elfce Wilton-
arbeider weet dat de 24 uur gratificatie ruimschoots betaald kan worden
van 9 raillioen gulden netto winst die Wilton dit jaar behaalde, • ,
Meer en meer dringt het tot alle arbeiders door, dat de verbetering van
hun inkomen alleen door consequente en eensgezinde strijd kan worden afge
dwongen . . . • '
Van-ze If-sprekend betekent de 24 uur gratificatie een belangrijke verlich
ting in de grote tekorten. Zij wordt uiteraard slechts éénmaal 'uitbetaald
maar de tekorten in het huishouden keren elke week terug. Het is due drin
g'end noodzakelijk de verbetering van het levenspeil door middel van loons
verhoging te bevechten.^ '
Door massale staking behaalde . de v eenarbeider s reeds 10 éotl?.^ loonisyer-v'

' eh zo ^itig het- ook 'met de scheepsb;quw- arbeiders in Groningen.

lj&<ansverhlaging zit elke week in het loonzakje -en daar gaat het om»
T'ha:n'is •'Jie'b-bwa de . Wilt-on-arbeiders eensgezind de strijd aangebonden voor
o.nmid'delijte uitbetaling van de 24. uur extra gratificatie en zeer terec-ht
wordt geen- genoegen genomen met geblokkeerde uren die op hun 65 ét o 'jaar
zouden worden uitbetaald.
•Het is de taak van elke Wilton-arbeider alles te doen om de staking ver- .
der te versterken en te bes-chef'men tegen valse geru'chteh en eventuele
pf ov-Ocatie 's'è Ga niet in op vage belof ten, die alleen gedaan worden om
jullie staking kapot fce maketï en de eensgezindheid te breken.
Houdt je' uitsluitend aan de parolen- van de stakingsleiding (delegatie)
de Unieleden zullen met kracht van hun besturen moeten eisen,, dat zij
zich ten volle achter- j'ullie rechtvaardige strijd stellen. ;
"De Metaal" (B, V, C.) staat volleftig achter jullie en zal met allen midde-
len helpen de staking tot een goed einde te brengen.
Kameraden, . • . •
VECHT ALS ÊÊN IvïAN VOOR DE UITBETALING VAN' DE 24 UUR GRATIFICATIE NU!

Bespreek de • noodzaak van- 10% l o afts v|e r h o g ing en beschouw de strijd VQQjg de
S4" ^UJT "a-ratificatie els een machtige inzet van de etrij'd voar -hoger "

G.KEN MAN- EN GEEN CENT VOOR DS OORLOGS 'VOORBEREIDING.! '
f

VERDEDIGT HET LEVENSPEIL VAN JE GEZIN J !

!.
, " ' • , •' H e t bestuur,



RAPPORT van B ;
Aan: B V.

fc,
BETHEfT: Verslag bespreking bij de 3B Schiedam dd. 22*5-«51 betref-

fende het conflict bij Wilton-Feyenoord, ten behoeve van
OD 1113.

l* Brig. van Deyl deelde «ede, dat een ieder bij Wilton-ïeyenooid
weer aan het werk was.

2. Direct na aanvang werkzaamheden ten 07.30 was een groot deel der
arbeiders weer aan het werk gegaan al isaa het bij sonmigen enigs-
zins schoorvoetend.

3. Ken 300-tal arbeiders heeft zich tot ongeveer 09.15 bij het hoofd-
kantoor opgehouden. Sa eec toespraak van Collo zijn ook zij weer
aan de axbeid gegaan.

4. Xr zijn nog steeds onderhandelingen gaande tussen de directie en
de Uniebonden.

5. Bij de 8D zijn thana bekend zij, die een leidende rol hebben ge-
speeld bij het aanzetten tot staking. Be personalia zullen ons
worden doorgegeven*

6. Be op Maandagavond 21-5 uitgeschreven E,V.C.vergadering in de zaal
"Odeon" is door ongeveer 30 man bezocht.

7. De Ï.D. heeft geregeld contact wet de chef-bewaking van Wilton-ïeye-
noord.

Bijlagen: 2.
D.H.S., 1-6-51.

'. &. n



U I T T R E K S E L

Uit : OD 1228. Naam: E.V.C.- De Metaal.

(. Voor : OD 209- 4. Naam: wilde Stakingen - 4.

Ag. nr; 110489. Afz- : I.D. Arnhem. Datum: 28-5-5L

Aard van het stuk: Verslag van een bestuursvergadering van De Metaal (E.V.C. )»afld. Jhnhem.

Van ELDEN zegt, dat men er rekening mee moet houdea, dat er
«tewagelden voor de stakers van Wilton-Feijenoord zollra moeten woor-
den ingezameld. De ateunllJ aten zullen waarschijnlijk aog «leze week
W.J KOCE komen en dan moet er direct mee worden gewerkt.

Uitgetr. door: J.H. Op aanwijzing van: B V *

Datum: 27-6-51.

& '0185 - 51 - 116 2



ALGEMENE NEDERLANDSE METAALBEDRIJESBOND
CHRISTELIJKE METAALBEWERICERSBOND EN
KATHOLIEKE' METAALBEHERKERSBOND

AFDELING RQ TTERDAM
SCHIEDAM EN VLAARDINGi^

1. O Q

Secr, van Vollenhovenstraat 25
Rotterdam - tel. 21753 * "
Tu'inlaan go Schiedam-tel. 67006

Waarde Bondsmakkers \

NEEMT GOEDE NOTA VAN ONDERSTA

R'dam/Schiedani,22 Mei 1951

Aan onze leden werkzaam
bi j Wilton- Fyenoord

MEDEDELINGEN VAN UW BESTUREN.

De besjp|| kingen met Uw werkgever- en de werkgeversorganisatie
worden voortgezet '. •
Zo spoedig mogeli jk ontvangt U nadere mededelingen,'

BEDENKT GOED DAT TIJDENS DE ONDERHAITOELJNGEN ONZE POSITIE GE-
SCHAAD W Ö I T ALS ER DOORGESTAAKT WORDT t • "

Daarom- fiflprat .ÖlpVlIDDELLI JK het werk en hebt vertrouwen in UW
EIGEN ORGlNÏSATïIgli
Yi/acht met vertrouwen het resultaat van 'onze besprekingen af l
En neemt ook hiervan goed kennis!
ALLEEN AAN HEN DIE HEDEN HST WERK HERVATTEN WORDT DE DAG VAN_
GISTEMN MET,,-:y.UF.VE.RDIENSTE DOORBETAALD '. .„

UW VERSTANDIG INZICHT l DENKT .OM HET'BELANG
VAN WGËZIfgilT TOONT U EEN GOED ORGANISATIEMAN J.

DE BESTUREN
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IHU CHTBF GEKDIENST

Dordrecht ,

Ho* 100/51.

!'27MKTt951
Xi I E N S T G E H E I M .

OP KAARF
ACD/4V3"

PAR:

Betreft: Staking "bij de Maatschappij ter vervaardiging
van Gasmeters te Dordrecht, (ïotaal omvattende 55 personen).

In verband met een wijziging in het tarief hebben de arbeiders
van de afdelingen draaierij en instrumentmaker! j van de Gasmeter-
fabriek alhier op Dinsdag 20» 3» 51 het werk neergelegd.

Volgens het algemeen geldende tarief werd in de afdeling
draaierij voor het afsteken van. 1000 assen 7 uur berekend;
na de oorlog echter, toen het materiaal zeer slecht; was, werd
dit tijdelijk gesteld op 9 «4 uur. Aangezien het materiaal sterk
verbeterd is, maakte de Directie op Dinsdag 20,3.51 bekend, dstt
het tarief met ingang van die datum werd gebracht op 8. 4. uur,
waarmede alle arbeiders vstSjeze afdeling acqoord gingen, behalve
Ernst AugusX -T*™ -•&&* ..JtAî.... .ggTh . 3.4.21 te Papendrecht, wonende te-
Dordrecht, G-eldelozepad 108. De Directie stelde hem naar aanlei-
ding Mervan voor de keus het gewijzigde tarief te aanvaarden of
anders ontslag te nemen. Van der WAL besloot tot het laatste,
doch voor hij vertrok wist hij zijn collega's en ook die var. de
instrumentmaker i j tot staking op te ruien, waarna zij het werk
neerlegden. De farief commissie, bestaande uit 5 arbeiders van de
G-asmeterfabriek, welke niet door van der Wal geraadpleegd werd,
heeft hem, nadat zij van het geval verwittigd was, te kennaa ge-
geven accoord te gaan met de tariefwijziging en zijn houding
geenszins goed te keuren. Ditzelfde werd hem onder het oog ge-
bracht door een bestuurslid van de Metaalbewerkersbond( afd.vaa
het HW) .

De staking, die omstreeks 14 uur op voornoemde datum was
aangevangen duurde inmiddels voort. Op Woensdag 21.3*51 eehtep,
omstreeks 8 uur hebben de arbeiders het werk hervat. Ook
E, A. van. der Wal ging weer aan het werk. Op dezelfde datum om
circa 7*30 uur werden aan de ingang van de Gasmeterfabriek pam-
fletten verspreid ( afschrift hiervan, g'enummerd met rood l
wordt bij dit rapport gevoegd) . Omstregks 17 uur op die dag
werd de arbeiders een tweede pamflet ter hand gesteld. ( Afschrift
genummerd met rood 2 wordt eveneem hierbij gevoegd).

Het nieuwe tarief is zo gesteld, dat geen nadelige gevolgen
kunnen ontstaan voor de gezinnen van de arbeiders, aangezien deze
wanneer zij nofcmaal hun werk verrichten, hetzelfde weekloon als
anders kunnen bereiken.

Haar aanleiding van bovenstaande gebeurtenissen vond op
22 Maart 1951 een vergadering plaats, voor de arbeiders van de
G-asmeterfabriek georganiseerd door de ̂ iVr'^'-l afdeling Metaal)
in het Gebouw CASIKO - Voorstraat 97 te Dordrecht.

-Aan-



DIENSTGEHEIM.

Aanwezig: 6 Arbeiders van de Gasmeterfabriek
2 leden van de EVC

Zaalcapaciteit: 35 zitplaatsen
Spreker: EVC-lid Rotterdam (onbekend)
Voorzitter: EVC-lid Dordrecht (onbekend) woonplaats Hardinxveld
Stemming: ILauw.

De Voorzitter opende de vergadering en gaf het woord aan de
spreker, die het betre-orde, dat de opkomst van de arbeiders zo
gering was. Hij zeide, dat het kapitalistisch gevaar blijkbaar
niet tot de arbeiders in Hederland doordrong en hoopte dat hen
weldra de ogen zouden worden geopend. Het stond voor hem vast,
dat binnen drie jaren de macht in handen van de Nederlandse
arbeiders zon zi jn, (Chaos is het zo, dat de kapitalisten alles
in het werk stellen om hun winst te vergroten, o.a. het opvoeren
van de productie van tanks, kanonnen en ander oorlogstuig.
Bij de andere industrieën trachten zij de winst te verhogen door
verlaging vaa loon.Dit betekent meer winst voor de ondernemers.
Wat zich Dinsdag 2D.3.51 op de G-asmeterfabriek ïseft voorgedaan,
zal ongetwijfeld herhaald worden.Spr. riep de aanwezigen toe
zich geen zand in de ogen te laten strooien door mooie woorden ^
van de Directie, die beweert dat het nieuwe tarief geen nadelige
gevolgen heeft voor de arbeiders. Het betekent meer produceren
voor hetzelfde loon, dus meer winst voor de ondernemer.

Het optreden van de arbeider had tengevolge, dat hij bedreigd
werd met ontslag. Hiervoor kreeg de Directie echter geen toe-
stemming, waardoor deze een nederlaag geleden heeft. Hij ried
de arbeiders aan gezamenlijk te eisen, dat geen rancune-maatre-
gelen, zouden worden genomen. Rancune-maatregelen bestaan over het
algemeen daarin, dat twee procent van het loon wordt ingehouden.
TeTiaans zeide hij dat de werknemers ook nog de volgende eisen
moesten stellem: uitbetaling van de stakingsuren; onmiddellijke
verhoging van de tarieven; en voorts ontslag vaa de bedrijfs-
leider Boonstra. Een en ander zou vódr a.s. Zaterdag bij de
Directie aanhangig gemaakt moeten worden, waartoe spr. deze VJB r
eisen op lijsten zou plaatsen, die dan doorgegeven zouden moeten
worden aan de arbeiders om er hun handtekening op te plaatsen.
Vier of 5™.iJ!Sêi§i§£M£̂ n„̂ QMj?i dan met de lijsten naar de Direc-
tie moeten gaan om daar~Tïun wensen kembaar~~l;e maken. ïïocEïeEHpT"
eisen niet ingewilligd worden, dan kon gezegd worden dat alle
arbeiders tot staking zouden overgaan. Alleen bij een dergelijk
optreden, vond spr.is succes verzekerd.

De zes werknemers van de Gasmeterfabriek gaven te kennen dit
voorstel toe te juichen en vier vaa hen namen een lijst in ont-
vangst om hiermede op de voorgeschreven wijze te handelen.

Bovenvermelde vier personen zijn genaamd:
Adriaan van SCHOOïïHOVEJSr, geb. 2.2.14 te Maarssen (U),wonende
te Dordrecht, Lekstraat 3 rood:

l 2\lWouter Hendrik Jacobus KROONM, geb. 15*2,31 te Dordrecht,
earpeditieknecht, wonende te Dordrecht, Brikstraat 11:

~h 3V Reinier EUSOERS, geb. 4.11.90 te Gorinchem, instrumentmaker
wonende te Dordrecht, Vest 4 G rood:

4 ̂ Baniël BRAHD, geb. 18.8.05 te Dordrecht, wonende te Dordrecht,
Dubbeldamseweg 74 zw.

-D. Br and-



DIENST GEHEIM.
3 .3

B.BE&HD overhandigde tenslotte de voorzitter een briefje
met zijn adres, opdat laatstgenoemde zich bij hem op de hoogte
zou kunnen stellen van de afloop der onderhandelingen.

Omstreeks 21.30 uur werd de vergadering gesloten.

Dordrecht, 22 Maart 1951.

Verzonden aan de Heren:
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te f s-G-ravenhage:
Proe-ore-ox-G-eneraal, fgd«Directeur van Politie
te s-Graveo. hage:
Commissaris der Koningin in de Provincie
Zuid-Holland te *s-Gravenhage:

Biirgemeester van Dordrecht.

C



AFSCHRIFT.
DE METAAL E.V.C. ^~~
Af d, Dordrecht
Secr.Hoge Hieuwstraat 32 r

AM DE ARBEIDERS W DE GASMETERFABRIEK.

Kameraden in opdracht van de regering tracht ook de direct«L va® de
Q-asmeterfa"brifik ten koste van de arbeiders de productie te verhogen.

Het steeds scherper stellen van de tarieven noodzaakt de arbeiders
steeds meer te produceren ©m hun toch al te lage lonen te kunnen handhavai.

De ontevredenheid hierover is djajnook zeer groot en kwam gistermiddag
tot uitdrukking toen de arbeiders van de draaierij In instrumenten af-
deling het werk neerlegden.

De oorzaak hiervan was dat Tiij alle verslechteringen en jaagsysteem
ook nog een der arbeiders werd ontslagen omdat hij weigerde aan de verdeel
en heers politiek der directie mede te werken.

r Kameraden hier gavea: jullie de directie het juiste antwoord door eens-
gezind het werk neer te iêgggBT ——~—~~~ " " '

Dit Tsewijs van SOLIDARITEIT zal het de Directie duidelijk maken dat
gij niet van plan "bent de politiek van de regering en directie-harder
werken so"berder leven- ten uitvoer te "brengen.

Set is echter geen zaak van twee afidelingen maar vaa het gehele "bedrijf.
De directie zalfook in de andere afdelingen pogen verslechteringen door te
voeren. DaaroBTTaogen onder geen "beding arbeiders van de Gasmeterfabriek
zich "buiten dit conflict houden,

AT.TJEH MOETEN SOLIDAIR ZIJN MET HUSISTAEENDE KAMERADEN !! i ! ! l

Maak de directie duidelijk dat gij niet van. plan "bent nog verdere verlagirg
van het levenspeil te aanvaarden.

GEE5H ENKELE VER SLECHTERING >MAG EN KM WORDEN AmVMKD.

In tegendeel, de prijsstijgingen van de laatste dagen welke nog door
meerdere gevolgd zullen worden noodzaken ons LOONSVERHOGING TE EISEN! l!

r DEZE LOONSVERHOGING KAN ALLEEN DOOR STRIJD WORDEN AFGEDWOHGE11

Kameraden de strijd is "bij jullie ontbrand en het is duidelijk dat de
directie al het mogelijke zal doen om deze rechtvaardige strijd kapot te
maken. Dit zal hen niet gelukken als jullie EENSGEZIND achter een uit
jullie midden GEKOZEN STAÏINGSLEIDING GAM STAAN! !!!

Deze zal de volgende eisen aan de directie moeten v
G-EES BANCüBEMAATBEGBLEN IN 1ELKE VORM DANOOK.
DOORBE1ALING VAN DE SmKLNGSUREN.
ONMIDDEIXIJKE VERHOGING VJST DE TARIEVEN EN $% LOONSVERHOGING.
EIS W; AT.TJB VAKORGANISATIES DAT ZIJ DEZE ElfiSN ONDERSTSIUffi .

ORGANISEER DE SOLIDARITEIT.

Hedenavond vergadering voor de arbei dérs "van de gasmet er fabriek
in gebouw CASINO Voorstraat 97,

Aanvang 8 uur KOMT ALLEN.



AFSCHRIFT,

DE METAAL E «Y.C.
Afd. Dordrecht.

AM DE ARBEIDERS V-SSf. Dl GASMETERFABRIEK.

«

W.m.
Be aotie welke gisteren /begon is hedenmorgen "beëindigd. Aan de eis

het aangezegde ontslag tep. herroepen is door de Directie voldaan,
Hiermede is het "bewijs 'geleverd dat de directie door eensgezind op-

treden moet zwichten maar tevera dat verdere successen mogelijk zijn*
Met dezelfde eensgezindheid kunnen an moeten ook de andere eisen

worden afgedwongen..
Het voorstel van de Directie in samenwerking met de Unie "bestuurders

opnieuw te latat timsn moet MET ZRACHT YM DE EMID TOBDEKf GEWEZEN.
Allen weten uit ervaring wat de resultaten van timen. zijn.

HET BETEKENT MINDER IN HET LOONZAKJE.
Ook de vage "beloften van geen RA&CUNE zijn onbevredigend,

O KAMERADEN HIERMEDE MAG El MS GEEN GENOEGBi WORDEN GENOM3J !!!!!!! !
Maëc met dezelfde solidariteit waarmede jullie gisteren de actie "begonnen
de directie duidelijk dat gij niet accoord gaat met YAQE BELOFTEN maar
dat jullie eisen OHMIDEELLIJi: MOETEN WOHDEN IHGEWILI.IGD.

Weer zijn ervver schillende artikelen in prijs gestegen en nog meerdere
aanvallen op het levenspeil zijn te verwacht em.

Milliarden worden weggesmeten voor een waanzinnige "bewapening en aan
een militaire oefening van de vorige week werden: millioenen verspild.

MèAR OÏÏZE VROUlflEN ZIJH HIBT MEER IN STAAT HET HOOÖHODIffi TE KOPEH,
Aan deze wantoestanden moet een ei'^de koiBBn M ! ! ! ! j_
Arbeiders uit alle organisaties namen op 10 Maeart op het LOON en PHt JS
congres te Amsterdam hiervoor "belangrijke "besluiten.

E«V,Y.'ers, C.H.Y_.J_ers, K.A.JLj'ers en E. Y^ C. 'er s stelden op dit congres
EEKSGE2IHD" hun eisen ter verdediging vam het levempSila.

Kameraden ook "bij jullie tracht men verslechteringen door te vogrem.
C BIT MOET YOQBKOMM WEDB&l.! l M !

Bezoekt daarom allen de vergadering WSLKE HEDEMAYOHD PLAATSYIHDT in
; GEBOUW CASINO - YOOISTRAAT 97.

Baar zullen wi-j gezamelijk "bespreken hoe wij op de Gasme ter fabriek de
verslechteringen af kunnen wenden.

Aanvang 8 uur. TOEGAIG VRIJ.

Het "bestuur.
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c NOTA

Voor: ACD 104571

Directie was reeds tijdig ingelicht over de actie
onder de arbeiders van Unitas. Wilton Teyenoord werkt echter
niet met personeel van Unitas doch wel met personeel van
Junius.

DM3 I, 15-5-1951.



1*1. Schiedam Fe» 84/51 (3) (t* ij t l

Onderwerp i Staking bij het Classifieeerdersbedrijf te Iptteraam,

T B E T E O Ü W B L X J K . 3 WW 1951

In de namiddag van/Tri jdagTÖ FeVru*ri U951V ̂ "b^étt ffe arbeider»,
werksaam bij de F»V» %jt£E&Sw , uitvoerders van Sürv»,y werkzaamheden aan
de Talkstraat 7 te Rotterdam, op de scheepswerf Wllton-Fijenoord te Sehie-
dam het werk neergelegd em een loongesehil.

Be volgende dag gingen ad j ook niet aan het werk, doch. kwamen des
middags in vergadering bijeen in gebouw "Qdeon" te Botterdam, waar vrijwel
alle arbeiders van genoemd bedrijf aanwezig waren. De bekende B.T.C. verte-.

genwoordlger E* ïooter werd niét in de «aal toegelaten« omdat de staking.»-
i— n..__,. m i ' '" ~'

oommisaie geen inmenging van bonden wilde hebben. Dieselfde avond ( 24-2-51)
vermeldde "De Waarheid" dat 400 classificeerders van ünitas in staking waran
gegaan omdat ai j een loonsverhoging eisohten van 10 cent per uur, waardoor
aij ep hetzelfde loo» souden komen als de arbeiders bij "Junius*.

Dit'was eohter niet overeenkomstig de waarheid, want bij onderzoek
bleek,dat ciroa 210 arbeiders van genoemd bedrijf, werkzaam in de havens -
van Botterdam en.Schiedam het werk hadden neergelegd, niet omdat het uurloon
te laag stond, maar omdat Junius meer prestatieloon betaalde dan Unitas.

Op Maandag 26 Februari 1951 verschenen de arbeiders ook niet op
hun werk bij Wilton-Pijenoord. Ongeveer 10 posters stonden voor de poort
van genoemde werf* Enkele basen en arbeiders betraden zonder moeilijkheden
het terrein van Wilton en hebben daar gereedschappen en materiaal opgeborgtti,
do oh gingen ook niet aan het werk*. De orde en rast werd in het geheel niet
verstoord. Ka ongeveer 3 uur posten gingen de eerder genoemde postende ar-
beiders te ongeveer 10 uur des morgens huiswaarts*

De volgende dag , Dinsdag 27 Februari 195*i gingen alle arbeiders
onder de oude voorwaarden weer aan het werk» Een stakingaeoinmissie van
3 personen heeft ai oh in verbinding gesteld, met het College van Bijksbe-
middelaars, welk ooilege een nader onderzoek heeft toegezegd, waarmede alle
arbeiders genoegen namen*

Inmenging van de Uniebonden en de E.Y.C, heeft niet plaats gehad'*
einde*..... Schiedam 2 Maart 1951.



/ Betreft: Staking N.V. Nederlandse Machine-
fabriek N,V* Artillerie Inrichtingen
HEMBKUG te Zaandam^

yS' J.J£
No.' ̂  /r, i h.0-̂  -̂/̂ /X-»/ƒ-/ i ̂ o-̂
Bijlage: een pamflet. ^^^ ^^G^U«

V E R T R O U W E L I J E , ACD/7/*'

PAR:

O

" "™ Op Dinsdag 23 Januari 1951» te omst
15,00 uur, neef t het gehele personeel van de revisie-
geweerafdeling van de N^VV Nederlandse ïlachinefabriek
Artillerie Inrichtingen "Hembrug" te Zaandam, bestaande
uit 99 personen, het werk een uur neergelegd uit protest
tegen w tariefverlagingen11,

"""""*"""' Yoor de arbeiders in de revisieafdeling was
een basisloon vastgesteld, dat kon worden verhoogd met
een prestatietoeslag«jDe wrevel bij het personeel bestond
/niet direct tegen de lonen dan wel tegen de moeilijke be-
I rekbaarheid van de preatatietoeslag'J/ Aangezien door de
Directie van genoemd bedrijf een definitieve vorm süan het
prestatieloon nog niet gevonden was, bleven de arbeiders
enkele weken .Jto.Afcl̂ QĴ kere. over het totaal van hun
weekloon» Genoemd personeel van de revisieafdeling be-

•i sloot "tot "genoemde staking, waarna hun normale dienst-
| commissie in overleg trad met de Directie* De leden van
f̂ jgp dienstcommissie waren vertegenwoordigers van de
erkende vakbonden N,V*Vé', C.N.V* en K.Â B,' De E,V»CM is
in de dienstcommissie niet vertegenwoordigd^ Voor zover
bekend, was de E,V,C. op geen enkele wijze bij deze star
king betrokkene ,met uitzonde ting van uitreiking van bij-
gpand pafflCLet̂ Öp Donderdag 2J> Januari 1951 werd door de
îre-et-ie-een regeling getroffen, waarmee men over het
algemeen tevreden was. Voor de eerste periode van dit
jaar (ongeveer 14 dagen) zal 25% tariefverdienste worden
berekend, terwijl voor de volgende periode deze normen
blijven gelden. Het Hstakingsuurw zal echter niet worden
uitbetaald,

JSin en ander verliep ordelijk. ea,rustig*|
ƒ' '" ""-""•"-••»• -'roer zover bekend, bevinden zich onde dë~9$ '
( genoemde pejcsonen twee C.P.H»11 georiënteerdenl nml»!
' •EêftQïî l'IDDlIAAE, geboren 2 November 1902 te Zaandam,
fabrieksarbeider, wonende Schoolmeesterstraat l te
Zaandam. Fiddelaar is lid van de G.P.1T.; en lid van de
B,N*0.'ïv Hij nam î  1949 deel aan een door het A.N*J.V*1
ondernomen protestactie teg^n veroordeling van Mol en
Langendijk, Hij maakte in 1&50 voor de verkiezingen
G ,tP,H, -propaganda aan zijn woriingf en Willem EIEDEE,

j geborefc 2-4-1907 te Amsterdam, fabrieksarbeider en wenende
(̂ Enollendamme r straat 13a JbĴ Ŝ öoer is lid van de Elv;c*1

Zaandam, 29 Januari 1951*
UB, Een kartotheekkaart van F3DDELAAR is reeds in Dw

bezit^



-' ^VfüTöe ïï.Y* Kéa»ï>a.aiï^a* MIriaHfkMtale Artill*ri« Inrichtingen

^S^SLÜSSSii
Do tafttflt gaat m* m laag t« «atqr !f u i t t i l t

aistey«tt töinzsflae) sij» d« tfSfMw ü&t 3* agwsegaafosrij {Militaim afd.)
«reTg»gaaa tcrt e«n ïüit-flown atakins van vijf temrticjp»
WAT WAS 2K OOSSAAKt r.

«nig* saanö«n beërat hlev, al* wre3fal? «nt«t«»ilQ« «mar hfit
laag halen mm boetaand» tarltT«n* Itood» dri« i tl«t aaaaacg geleitea
ïmjgea de orbeiöera in d«s» afööling ««ft tariefuitbetaling ran ongge «a
schrijven aeetiwa ïroceat»

word fal geporotasteerd iset alt gerol£ 4at «p

Mm b«loofde# flat «r vwrbe*eriog JEOÜ
S«ü raaand Oaama icr eian de arbelèeT» eohtw alot naar aan 2C#* $•
daarop ??55U
in d» mtat^aaiac taeea t* gaan traaïitt« da illrootl» de arboirt^ro ta
Ter4ol«n» door do la drie vsjraoHiaieaöe È^roep^b la te öelea
*et IvaMe wertoa van % arbeiuoys fclijteft ét tarlcvaa

Iteon niftd«l aöht de
Jiaa» waaraigliteid ccn i» laaem t« drolöi»^ 2» i§ «t

Dat M| i«e« «aletOatl» eekaooia lat 0taat
l»i| a»d*w arbeiöears «o» ««ft paal boven wt»*« Ut ultterart voa <ï«8«

i» toor göea ai^eid^r ti
ü tü iu i t

arbelds** v««löii siah al «aige Boaad«a «m ̂ oor én tayief»ota^»ai« «n door
difiöst»omi0al« la üö maling guaggNm* Ei| feöBlflttR hot enig

l ••%§

; Op een m all» arbeiders besloten aiüt o ̂ rder aen ïiat-v î!: te gaasi» al-
~ ^F^MPfl^Btff CAI^B^P jwQEBl Jfc^Fiiii^VB^y^L ^O^ÜL WB9?^^3flJi ^Jftvff3t^^ fy^^glL^i ̂ i. ^wLo $̂̂ !PS& illt^ «l^EHt
/ iMWS &@3&g!tit&OA WBl^ê W1? |̂ DlJPËtttié fü 40 ^ 1 f !W%BHBIfitfflffljfr SfLÜ.
; handel«a» üfvaybij stolden «ij coa tattoettsri| êttf &Za
>- %Bj|jf' iHMft hum elüdn niet in®o\7illi@d iiijïif &!.$ OjpJJiiit In stelcing 9t^U

(, '
HEKEICIÏ SU OP M VQLO333I E SQÎ BIEXSIf VAN IffiT

raa a» A*I* S» ïoaracradon uit <io gmwzjmlsiKPij aetoben de
direetio Het «ot!0 ,1uia*e ant^word op liaar
SiJ staan QteiSE! } I VerkOaa» *» mltdalr met &on atoc-i J4( weystt e©nae©ziad
la de arfec^icierolclass»

Het
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N O T A

voor OD 209 (bij^ACD 86815)
van: DVE

betreft: uittreksel uit verslag bespreking Fokker
d.d. 29 Maart 1951

Gegevens betreffende Machinefabriek "Diesel-
Eolland" te Haarlem -"prima"- verstrekt. Zij maken
kalibers voor meteors. Hun werk geeft dus geen in-
zicht in soort toestellen of productie bij Fokker.
Fokker stuurt controleurs naar Haarlem om de kalibers
te keuren voor overname.

DVE, SL Maart 1951
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copie geg, aan

Overgenomen uit: QD..809(4-5).
ACD 86815.

Betreft: N. V» Haarlemse Machinefabriek en Handelsmaat-
schappij "Prima", handelsnaam "Diesel Holland",
te Haarlem.

De N. V. Haarlemse Machinefabriek en Handels-
maatschappij "Prima", handelsnaam "Diesel Holland", ge-
vestigd Spoorwegstraat te Haarlem, heeft momenteel in
dienst ± 60 personen. In de fabriek worden vervaardigd
injectiepompen, verstuivers voor Dieselmotoren etc.

De voornaamste opdrachtgever voor de N.?. is
thans de N. V. Nederlandse Spoorwegen.

De N. V. Prima werd enige tijd geleden gesaneerd.
Financieel zijn thans bij deze N. V. verschillende grote
zaken geïnteresseerd o. a. "De Spaarnestad" te Haarlem.

Directeur van de N. V. is thans de Hr. Venker,
Hospeslaan 31 te Haarlem* Sinds 10 dagen is bedrijfsleider,
Oude Engebernik, Dickmanstraat Jl te Haarlem. Vóór Oude
iüngebernik was een zekere de Koning, van Baerlestraat 23
te Haarlem, bedrijfsleider. Deze de Koning was politiek
uiterst links georiënteerd. Tijdens zijn toespraak tot
het personeel, ten tijde dat de sanering begon, beweerde
hij o. m. dat hij "geheel aan de kant van het proletariaat"
stond. Het bleek de nieuwe directie alras, dat de Koning
zijn best deed om, ten koste van het bedrijf, het personeel
op zijn hand te krijgen.

Onder de Koning werden in leidende functies in de
fabriek mensen tewerkgesteld die zich nu ontpopten als
E.V.C.ers. Zo zijn b, v. meerdere voormannen in het bedrijf
lid van de JS.V.C.

De "leideisvan de staking" d.d. 8.5.1950 waren:

S. Struylaart, 28.5.07, fraiser, Amsterdam, Da Costakade 72;
J. Wesselius, 5.12.1904, draaier, Haarlem, Gruttostraat 31;
E1. Dietvorst, 16.9.23, ploegbaas, Amsterdam, Nic.Beetasbr. 41' '
L. Dietvorst, 4.7.20, draaier, Amsterdam, Borgerstraat 203' ''
H. Post, 4.12.12, fraiser, Amsterdam, H. Jacobstraat 40 ' f ;
D. Veldhuis, 26.6.1922, draaier, Haarlem, Diederikstraat 9 en
K. Hoogendijk, 1.9.21, draaier, Haarlem, Doverstraat 9.

In "De Waarheid" van 10 Mei 1950 verscheen een
Arcor-bericht onder het hoofd "Haarlemse Metaalarbeiders
slaan door staking loonsverlaging af"é Deze arbeiderseer-
respondent is zo goed als zeker T. Struylaart, voornoemd.

Gebleken is dat dit bedrijf bezig is met een
proef order voor Hazemeyer "Hollandse Signaal". De order
wordt medio Juli verwacht en betreft bepaalde "units" ver-
moedelijk deel uitmakende van een "oorlogsopdracht"» Het
personeel is hiervan nog onkundig. De directie heeft
reeds enkele maatregelen genomen ter beveiliging van de
tekeningen^ in het bijzonder van de totaaltekening. De loon-
wijziging is thans zo goed als gereed. Het lager personeel
wordt in een hogere loonklasse gebracht, waardoor hun inkomen
nagenoeg gelijk blijft; de "bazes" krijgen + f. 10. -per
week minder, hetgeen gecompenseerd wordt door "tantiemes"»
Met het lager personeel is reeds een accoord bereikt, met de
"bazefcPwordt nog onderhandeld.

l Juni 1950.



-2-

De"baasrt Struylaart (E.V.C, kernlid) wordt "binnenkort
teruggezet tot fraiser. De directie meent als hij dit
niet^eemt" of verkeerd reageert hij maar moet
Ook andere,meer lastige elementen, zullen geleidelijk
aan onder handen worden genomen.

l Juni 1950.

C



VERTROUWELIJK
Verbinding: No.12
Doss.13/716-
Onderwerp: Staking bij Rudolf BLIK U.V., Eleetr.App.- en Metaalwarenfabr.
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:—-
Ondernomen actie:

In het dagblad "De Waarheid" van Donderdag 4 Januari
1951 is een artikel verschenen, waarin medegedeeld wordt,
dat de Directie van de N. V. TSlectriaohe Apparaten- en
Metaalwarenfabriek Rudolf BLIK, Waldorpstraat 30-44 te
T s-Gravenhage , op 29 December 1950 aan het personeel
heeft medegedeeld, dat voortaan voor andere tarieven en
wel voor door de Hijksbemiddelaars goedgekeurde tarieven
zou moeten worden gewerkt, aodat in den vervolge ten
hoogste 3096 boven het uurloon mocht worden behaald. Deze
mutatie komt voor de arbeiders neer op een inkomstenver-
laging van f.10.— per week. Deze verlaging van de tarie-
ven vond plaats, omdat de Directie door de Rijks bemidde-
laars gedwongen werd, terwijl de Uniebonden achter de
maatregelen van de Directie staan.

Op Zaterdag 6 .Tqnnari 1951. te 11.00 uur hebben 20
arbeiders van de slijpafdeling het werk neergelegd in
verband met het feit, dat voor nieuwe tarieven moest
worden gewerkt. Er had vooraf tussen de arbeiders en de
werkgever geen overleg meer plaatsgevonden.

Deze arbeiders zijn met ingang van dezelfde datum
ontslagen. In de andere afdelingen was de stemming onder
de arbeiders rustig en er wordt geen sympathie met de
stakers betuigd.""

Op Maandag 8 Januari 1951 vervoegde:
Hendricus Jao obus ROOgER , geboren te Amsterdam 20

November 1920, wonende te Rotterdam, zich bij de Directie
als gedelegeerde van de Eenheidsvakeentrale, Af d. Metaal,
om de belangen van de stakers te bespreken. De Directie
weigerde een bespreking, doch heeft een delegatie van de
stakers ontvangen in aanwezigheid van de bedrijfskern.

Deze bespreking heeft tot resultaat gehad, dat van
de 20 stakende arbeiders 16 opnieuw zullen worden aange-
nomen. De overige 4 (waarvan de namen nog niet bekend
zijn) zullen waarschijnlijk niet meer aangenomen worden,
omdat zij als de gangmakers van d e staking moeten worden
beschouwd.

Van de zijde der Directie werd nog vernomen, dat
de arbeiders vo&r de invoering van de thans geldende
en door de Rijksbemiddelaars goedgekeurde tarieven, circa
f.70. — per week verdienden en dat thans plm. f.63» — per
week verdiend kan worden, (einde)
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OP KAART

IRÏROUWELIJK.

Onderwerp;"Arbeidsconflict bij de
afdeling Cokes-ovens van de
Kon.Ned.Hoogovens en Staal-
fabrieken te IJmuiden.

28.11.30.

- 9 DEa 1950

r

<ts*

Aanleiding;
In de maand Augustus 1950 maakte de directie van
bovengenoemd bedrijf aan de organisatiebestuurders
bekend, dat zij van plan was om de sterkte der ploe-
gen werkzaam bij de afdeling Cokes-ovens met 3 man
te verminderen.

De organisatiebestuurders maakten hiertegen be-
zwaar wat voor de directie aanleiding was om een en
ander nog eens te bezien om daarna met een nieuw voor-
stel te komen.

In de loop van de maand October werden opnieuw
besprekingen door de directie met de organisatiebe-
stuurders gevoerd en kwam men overeen om bij *ijze
van proef voor de tijd van 3 maanden de sterkte der
ploegen met 2 man te verminderen.

De E.V.C, vertegenwoordiger P.Pieters,geb.6.8.08
won.Sophiastraat 16 zw.Haarlem verzette zich hiertegen
en drong aan op een vermindering van ten hoogste één
arbeider.

Op 3.11.50 werd per circulaire door de directie
aan de arbeiders van de afdeling Cokes-ovens bekend
gemaakt, dat het aantal arbeiders per ploeg van 26 op
24 arbeiders zou worden gebracht.

De arbeiders,die door deze maatregel overcom-
pleet waren geworden zouden tewerkgesteld worden op
andere afdelingen.

Heactie E.V.G.
Op 26.10.50 werd een circulaire uitgegeven

ondertekenèjï "Ee,en groep cokes-ovenarbeiders" en
waarin de arbeiders werden opgewekt stelling te nemen
tegen de te verwachten maatregelen van de directie.

Zij deden hierbij een beroep op alle Hoogovenar-
beiders (zie bijlage I)

In de op 1.11.50 uitgegeven Hoogoven-bulletin
wordt eveneens deze kwestie uitvoerig beschreven en
de houding der Unie-bestuurders gelaakt.(zie bijlage
-L J. • j

Volgens inlichtingen ontvangen van de I.D.Haar-
lem zouden bij de voorbereidingen van deze actie zijn
betrokken:
Hendricus TEEüWBN,geb.2.10.04,won.de Clercqstraat 160
te Haarlem ̂ n ene Frans,waarvan de nadere personalia
onbekend ia'n gebleven.

Aanvang conflict r
~~ Fa cl a t de arbeiders van de verschillende ploegen

werkzaam in de afdeling Cokes-ovens^onderling rugge-
spraak hadden gehouden en op 8.11.50.te 6.00 uur wa-
ren toegesproken door:

1. Jannes HÏÏTTER,geb.30.l.96,won.Dekkerstraat 16 te
B e v e r w i j k ,

2- G.Boelens,geb.29.12.18,won.vYeltevredenplein 21 te
Haarlem.
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besloten een tiental arbeiders van de morgenploeg
het werk neer te leggen en in staking te gaan.
Te omstreeks 10.00 uur van die zelfde dag verlieten
zij het fabrieksterrein en begaven zich rustig in
de richting van hun respectievelijke woonplaatsen.

Omtrent vorenstaande personen (HUTTER en BOELENS) is
het volgende bekend:

,1 194-6.Lid en Secretaris van de afd. Voeding en Senot
van de E.V.C.

194-8.Lid E.V.C."De Metaal"
194-8.Aan zijn perceel was een verkiezingsbiljet van

de C.P.N, opgehangen.
, idem.

194-9* Ondertekende de candidatenlijst der C.P.N*
voor de gemeenteraadsverkiezingen te Beverwijk

194-9. Plaatsfee in het dagblad "De Waarheid" een ge-
lukwens aan Stalin.

1950. Verspreidde te Beverwijk E.V.C, propaganda-
biljetten. <•>

ad.2. Niets ten nadele bekend.

Verloop conflict;
Van de ploeg die op 8.11.50 te 14-.00 uur

haar werkzaamheden moest aanvangen,weigerden 2 ar-
beiders aan het werk te gaan. Op het terrein waren
ook verschenen de stakende arbeiders van de morgen-
ploeg alsmede enkele van de nachtploeg.

Na onderling overleg vroeg men een onderhoud
aan met de directie. Aan een aantal arbeiders werd
toegestaan hun bezwaren bij de directie naar voren
te brengen.

Na deze bespreking besloten de stakende ar-
beiders om weer aan het wwrk te gaan. Op 8.11.50
te omstreeks 16.00 uur was een ieder weer normaal
aan het werk.

Stagnatie bedrijf:
Door het uitvallen van een tiental arbeiders

uit de morgenpleeg onstond stagnatie in de gaspro-
ductie,welke ongeveer tot de helft terug liep. De
volgende dag was deze achterstand echter weer inge-
lopen en de toestand normaal.

Maatregelen directie;
Door d<3 d irec t ie werd een aantal arbeiders werk-

zaam in de z.g. arbeiderskern,aangezocht om de open j
gekomen plaatsen aan de cokes-ovens iivte nemen.

Een zestal arbeiders bleek hiertoe <̂ ï enkele
bedenkingen bereid te zijn.

Mede hierdoor kon ernstige stagnatie in het be-
drijf worden voorkomen. «iet

Deze kojrèstondige actie hacr"iCot gevolg,dat
arbeiders werden ontslagen.

Deelnemers aan de staking;
>1. Jannes HUTïiïïR,geb.50.1.96,won.Eekkerstraat 16Jannes HÜTT
V Beverwijk
2y G.Boelens,geb.29.12.18,won,Weltevredenplein 21 te

Haarlem.
X ̂  5*\|M.Buis,geb.2.1.00,won.Lemairestraat 8 Velsen
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4.s&.ZOON,geb.12.l.Öl,won.Rijpstraat 9 Haarlem
" 5.̂ J.LIEITING,geb.9.5.14,won.Wochnumerbuurt l Alkmaar
6.>»G.P.HOOGLAND,geb.20.4.14,won.Runstraat 5 Alkmaar
7.^A.v.HEERDEN,geb.3.5.18,won.Brouwersstraat 46

Haarlem
J 8.WA.KEIJZER,geb.23.4.16,won.Stationsweg'48 Hillegom
_J 9.\|J.SCHOLDER,geb.17.12.22,won.Kluijkenslaan 24
' Santpoort

^>gao.^W.VERBOOM,geb.22.6.14,won.Venneperweg '456 Haarlem-
mermeer

Naar de politieke antecedenten van laatstgenoem-
de personen wordt een onderzoek ingesteld.

-j Einde.
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En nu: PRIJSSTOP
DE besturen van de Unie-organisaties hebben zich in de periode, voorafgaand

aan de tweede 5 %, met grote klem uitgesproken voor een prijzenstop. Dat
is een juist standpunt, want tengevolge van de vloedgolf van prijsstijgingen, die
zich ook na de eerste September heeft voortgezet, dreigt .het resultaat van de moe-
dige stakingen van Augustus weer verloren te gaan, .of zelfs meer dan dat. Het
directe resultaat van de strijd der 18.000 is de tweede 5 % procent.

REEDS in vorige publicaties wezen
wij erop, dat de handelingen van de

Uniebestuurders niet in overeenstem-
ming met hun eisen voor een prijzenstop
zijn. Maar geldt dat bok voor de leden
van . de Unie-organisaties? De vraag
stellen is haar beantwoorden: dat geldt
natuurlijk niet voor de arbeiders, De
werkers toch hebben 't grootste belang
bij een prijzenstop. Immers de tweede
5% heeft de bedoeling om 4e tekorten op
te 'vangen, die sinds.Januari 1950 door
prijsstijgingeïTöp de eerste 5'% waren
ontstaan. Die prijsstijgingen komen niet
uit de hemel vallen, die zijn niet boven-
natuurlijk. Met andere woorden: ze
hebben een verklaarbare oorzaak, ze
zijn dus tegen té gaan.
Eén van de belangrijkste binnenlandse
oorzaken van de prijsstijging van natio-
naal vervaardigde producten is het
hamsteren. .Niet het hamsteren van een
pondje suiker door de vrouw van een
H.O.-man, maar het hamsteren van
grote voorraden. Dat heeft zowel be-
trekking op grondstoffen als op afge-
werkte producten. Fabrikanten trachten
zoveel mogelijk grondstoffen op te ko-
pen. Daardoor overtreft de vraag het
aanbod en stijgt dus de prijs. Hun voor-
raden worden dus me]t de dag meer
waard, terwijl ze bovendien nog maar
mondjesmaat van hun producten aan
de markt brengen.
De groothandel doet niet anders, name-
lijk veel producten oppotten en zo wei-
nig mogelijk afleveren. Ook zij verdie-
nen dus aan de prijsstijgingen tenge-
volge van de schaarste-economie van
ondernemers en groothandel en drijven
de prijzen bewust de hoogte in.
De weggevallen regeringssubsidies op
noodzakelijke levensbehoeften vormen
'Ook al een belangrijke oorzaak van het
duurder'worden van het leven. Ook dit
is niets bovennatuurlijks, is niet onaf-
wendbaar. Die subsidies kunnen her-

steld worden, mits de. arbeiders daar-
voor in eenheid actie voeren.
Als N.V.V.-ers, C.N.V.-ers, K.A.B.-ers,
E.V.C.-ers en ongeorganiseerden geza-
menlijk optreden dan wordt de eis: „ab-
solute prijsstop" werkelijkheid.
Dat wil de E.V.C, met haar Open Brief
aan de bestuurders en leden van hét .

N.V.V. De leden van deze organisaties
samen_,jrprmen in de Nederlandse be-
drijven al een doorslaggevende factor,
laat staan als a l le arbeiders voor dé
prijsstop optreden.
Onder alle arbeiders verstaan we ook
kernleden. Hier is een algemene ge-
waardeerde taak voor de kern: in over-
eenstemming met de mogelijkheden in
het'bedrijf actie te voeren voor de abso-
lute prijsstop; voor de verdediging van
de tweede 5%.
Bespreekt de mogelijkheden in alle
bedrijfsafdelingen om een gezamenlijke
actie voor absolute- prjjsstop te voeren.

STAALFABRIEK

Werkt veilig
Ovengevye/ven onbetrouwbaar

ÏJTER maanden geleden nam een. jonge ar-
* beider afscheid van zijn vrouw, In de stel-

lige overtuiging, dat hij een negental uren la-
ter weer bij haar terug zou zgn. Nu — na 4
maanden dus — keerde hij eindelijk terug.
Gezond en krachtig weggegaan, keerde hij te-
rug met geschonden ledematen. Niet in staat
om op eigen krachten zijn woning te bereiken
en te betreden, werd lüj zijn woning binnenge-
dragen. , '
Deze smelter, die vier maanden geleden een
golf vloeibaar staal over een deel van zijn
lichaam kreeg en vier maanden ondraaglijke
pijnen in het ziekenhuis heeft geleden, moet
nu trachten zijn geschonden benen bruikbaar
te maken — voorlopig langzaam schuifelend
achter een stoel.
Wfl hopen, dat deze arbeider hierin slaagt,
doch wi) mogen hiermee niet volstaan. Wtj
moeten de oorzaak blootleggen, waarvan deze
kameraad één der slachtoffers is geworden.
Deze arbeider is;een slachtoffer van de steeds
luider in de oren der arbeiders geschreeuwde
aanjaging: Hogere productiet harder werken.
Want de smelters der staalfabriek weten maar
al te goed, dat het gewelf van .Oven 3 reeds
dagen voordat het in het kokende staalbad
storte, dun en gammel was en dat het iedêf
ogenblik kon instorten. Het" oordeel van de
„deskundigen", ondanks dat ze dit ook ge-
zien moeten hebben, wordt echter vertroebeld
en teruggedrongen door de wetenschap, dat
langere ppriode tussen de reparatie van ovens
de productie-opvoering ten goede komt en hen
in de ogen der directie een goed figuur doet,
slaan. Hierdoor gedreven komen ze steeds
weer tot de slotsom, dat uiterst gammele ovens
opnieuw moeten worden geladen., En dat er

niets -geleerd is, blijkt wel uit het feit, dat
. . „ ^ _

kort geleden eveneens het gewelf van Oven f,"
terwijl ook deze in bedrijf waren.
Dé opjagingskreten van de directie overstem-
men steeds meer het: „Werkt veilig".

; De arbeiders van het gehele bedrijf, en de smel-
' ters van de Staalfabriek in het bijzonder, moe-
ten zich met elkaar verstaan en zelf uitmaken,
hoe er door hen veilig wordt gewerkt.
Overlegt met elkaar en komt tot het eens-
gezinde besluit, dat jullie zelf zult beoor-
delen, wanneer het gewelf van een oven le-
vensgevaarlijk wordt en tijdig hersteld moet
worden.
Handelt, voordat er nieuwe slachtoffers vallen.

Record verbeterd
; • .

ENIGE weken geleden hebben de arbeiders
van de Staalfabriek hun wekelijkse pro-

ductierecord verbroken. 7300 ton staal werd
door hen in één week geproduceerd.
.Recordverbeteringen gaan meestal gepaard
met bewondering van de toeschouwers en blijd-
schap van hen, die dergelijke uitzonderlijke
prestaties leveren. Bij deze recordverbetering
zal er uitsluitend blijdschap zijn aan de zijde
van Directie en aandeelhouders. Hogere pro-
ductie brengt hogere winsten voor de bezit-
ters van het Hoogovenbedrijf en meer zweet
en vermoeidheid voor de arbeiders.
Duizenden guldens die de arbeiders rechtens
toekomen, doordat de productie hoger ligt
dan in de .15 cent maximum premie per uur
in het loonzakje terecht komt, worden als ex-
tra winst toegevoegd bij de hoge winsten der
ondernemers. Eist opheffing van de Premie-
stop. Eist wekelijkse uitbetaling van de~pre-
mie, welke jullie: boven de 15 cent per uur
verdienen doch niet uitbetaald krijgen.



E.V.C. richt zich tot N.V.V.-ers
Eensgezinde actie voor prijsstop

AAN LEDEN EN BESTUURDERS VAN HET N.V.V.

Waarde Makkers,
In verband met de voortdurende en enorme prijsstijgingen
heeft de Algemene Raad van de E.V.C, in zijn zitting van
9 September j.l. besloten een krachtige en massale actie te
ontwikkelen tegen de duurte.
Uitvoering gevende aan dit besluit, heeft ons bestuur thans
een minimum program van eisen opgesteld, die ongetwijfeld
aan de wensen van alle werkers in hun strijd tegen de prijs-
stijgingen beantwoorden. Mocht dit niet geheel het geval zijn,
dan is de E.V.C, bereid over eventuele wijzigingen te praten.
Het is om die reden, dat wij dit program van eisen aan u,
bestuurders en leden van het N.V.V., voorleggen en in over-
weging geven om door een gemeenschappelijk optreden van
de arbeidersklasse tot het daarin gestelde te komen.
Het bestuur van de E.V.C, heeft zich bij het opstellen van
de onderhavige eisen laten leiden door de in brede kringen
erkende redelijkheid van het streven om de levensstandaard
van de werkers en daarmede gelijk te stellen groepen van
ons volk, in eerste aanleg veilig te stelled op het peil van
l, September 1950. De op die datum van kracht geworden
algemene loonsverhoging van 5 procent moet in dit verband
beschouwd worden als een, zij het dan ook onvoldoende,
compensatie voor de prijsstijgingen, die van l Januari tot
31 Augustus 1950 hebben plaats gevonden.
Welnu, voor het in eerste aanleg veilig stellen van de levens-
standaard der werkers op het peil van l September j.l.,
achten wij het nemen van de hierna volgende maatregelen i
noodzakelijk:
1. Afkondiging van een absolute prijzenstop en het niet ver-

hogen van de omzetbelasting.
2. Het terugbrengen tot het peil van 31 Augustus 1950 van

alle prijzen, welke na die datum zijn gestegen, door:
a. verhoging van de subsidies op verbruiksgoederen, tot het

bedrag, dat hiervoor besteed werd vóór het toekennen vaa
de zgn. „Joekes-gulden";

b. drastische beknotting van de buitensporige winsten der
ondernemers en geen beperking van de productie van
consumptie-artikelen;
registratie van alle voorraden levensmiddelen, schoenen,,
textiel, wol, reinigingsmiddelen en andere verbruiksgoe-
deren; onmiddellijke en ruime bevoorrading van de win-
keliers.

Het bestuur van de E.V.C, is van oordeel, dat de arbeiders
bovenstaande minimum-eisen kunnen verwezenlijken, wan-
neer zij hiervoor gemeenschappelijke actie voeren.
Alleen al de in de E.V.C, en in het N.V.V. georganiseerde
arbeiders zouden samen een doorslaggevend gewicht in de
schaal kunnen werpen, want zij vormen samen de beslissen-

.de kracht in de Nederlandse vakbeweging.
Verschil van mening over andere vraagstukken mag geen
enkele belemmering vormen voor het gemeenschappelijk op-
treden tegen de duurte, die ons allen treft.
Bestuurders en leden van de E.V.C, zijn te allen tijde bereid1
om met u overleg te plegen over het vaststellen van de actie-
middelen, die toegepast moeten worden en welke kunnen
bestaan uit het beleggen van personeelsvergaderingen in
havens, fabrieken en kantoren, plaatselijke en landelijke de-
monstratieve bijeenkomsten, petitionnementen, anti-duurte-
betogingen, e.d.
Het bestuur van de E.V.C, neemt de vrijheid dit schrijven
te publiceren, opdat iedere werker en zijn gezin er kennis
van kan nemen en zijn houding bepalen.
Met vakverenigingsgroeten,

Namens de Eenheidsvakcentrale,
B. BLOKZIJL, voorzitter.
B. BRANDSEN, secretaris.

Verdedigt het
Wenckebach-fonds

HET Wenckebachfonda is gedurende de
laatste jaren flink achteruit geboerd. Ten.

gevolge daarvan werden reeds verschillende
voorzieningen afgeschaft, die voorheen geheel
of gedeeltelijk uit dit fonds werden bekostigd.
Desondanks werd een nieuwe aderlating voor-
gesteld.
In de laatste kernvergadering heeft voorzitter
Mulder mededeling gedaan, dat er plannen zijn
om werknemers van het bedrijf die in militaire
dienst en gehuwd of kostwinner zijn, een aan-
vullende uitkering te verstrekken uit het
Wenckebachfonds. De krankzinnige oorlogs-
voorbereidingen, welke de prijzen in ijltempo
doen stagen, zullen ook in hogere belastingen
tot uiting komen (volgens „Het| Parool" zal
in het komende Jaar 1% milliard gulden di-
rect of indirect aan oorlogsvoorbereidingen

• worden uitgegeven).
We staan op het standpunt dat militairen, die
buiten hun wil en voor hen vreemde belangen
worden weggerukt uit hun gezinnen, niet af-
gescheept mogen worden met aanmerkelijk
lagere inkomsten. Maar die aanvulling tot het
volle loon, behoort niet door de arbeiders-
fondsen worden opgebracht. Dat is een taak
van de overheid en zolang deze nog verstek
laat gaan heeft de werkgever de zedelijke
plicht de betrokkenen schadeloos te stellen.
Vooral als deze werkgever zegt alles zo graag
„samen" te willen doen, doch de profijten van
het harde zwoegen alleen opstrijkt. Naast de

reeds ondragelijk hoge belastingen voor de ar.
beiders, wordt op deze wflze nog een nieuwe
toegevoegd. De Hoogoven-arbeiders hebben
tot taak dit fonds te beschermen tegen deze
plannen van de directie. Zouden deze plannen
worden doorgevoerd dan zullen de arbeiders
of gedwongen worden een hogere wekelflkse
bijdrage in de toekomst te betalen, of nog
meerdere voorzieningen zouden niet meer uit
dit fonds betaald kunnen worden en dus af-
geschaft moeten worden. Maakt aan de kern-
leden, welke zitting hebben in de Raad van
Beheer van dit fonds, kenbaar dat ge het met
deze directie-plannen niet eens bent. Verde-
digt het Wenckebachfonds tegen deze aanslag.

Schuman-Plan
Op 15 November wordt een internatio-
nale strflddag gehouden tegen de uit-
voering van -het Schuman-plan.
In Nederland vindt op die dag een cjm-
ferentie plaats van Hoogovenarbeiders
en mijnwerkers. Hierover zullen binnen,
kort verdere publicaties volgen.
Over enige dagen zal een brochure over
het Schuman-plan verschijnen, waar-
voor een redactie-commissie van Hoog-
ovenarbeiders is samengesteld..
Vergroot Uw kennis over vraagstukken,
waarbij U direct betrokken bent. ,
Koopt en leest deze brochure.

BUIZENGIETEIUJ

Uitvinding „beloond"
FJ1 EN poos geleden deed een arbeide.r van de

B.G. de ontdekking dat door een bepaalde
toevoeging het draaiproces tijdens het gieten
van buizen en het afkoelen veel kon worden
bekort. Daarmede kon de productie aanmer-
kelfll^worden opgevoerd. Hfl deelde zgn uit-
vinding aan hogere instanties mee. Toen de
ontdekking van de arbeider inderdaad een ver-
betering- bleek te zijn, kreeg hij de „vorste-
lijke beloning" van zeggen en schrjjven tiea
harde 'guldens.
Deze uitvinding heeft echter ook tot het ge-
volg gehad, dat het arbeidstempo sterk is op-
gevoerd. In het jaarverslag zegt de directie,
dat de productie met ruim 5000 tori gegoten
buizen is toegenomen. Ondanks de gunstige
resultaten voor de aandeelhouders haalde de
directie ook nog een arbeider van de ploeg af,
die de grondstoffen aanvoert.
Arbeiders van de buizengieterij verstaat je
met elkaar en zorgt door eensgezind optreden,
dat je leven dragelijker wordt én door een
menselijk arbeidstempo én door er voor te
zorgen, dat moederde vrouw ook eens een
gunstig jaarverslag kan schrijven.



Schaftlokaal-praqtje
DB broodtrommeltjes van de meesten wa-

ren bodemschoon gegeten, enige arbeiders
waren nog bezig de laatste happen weg te
werken. De eerste man van de ploeg stopte
het lege trommeltje in zijn) tas en pakte een
dagblad eruit en liet, na hem opengevou-
weu te hebben, zijn oog dwalen over de voor-
zijde van dit blad. Na zich in een en ander
verdiept te hebben, kwam hij los: „ja, dat
heb je nu van dat gestaak", en dan met luide
stem „2000 E.V.C.-ers uitgesloten". Uit het
verder door hem voorgelezen bleek, dat de
Uniebondsleiders zich met de bouwvakpatroons
in Amsterdam in een „Actie-comité" hadden

„ verenigd om ruim 2000 E.V.C.-ers uit te
sluiten van alle bouwwerken, nadat deze be-
sloten hadden de algemene bouwvakstaking
op te heffen en verder bleek uit dit dag-
blad, dat de E.V.C.-ers zelf de deur in' het
slot hadden geworpen en dat in het vervolg
de Unieleiders zouden uitmaken wanneer er
gestaakt zou worden, terwijl de niet E.V.C.-ers
werd gegarandeerd dat er voldoende politie-
bescherming op alle bouwwerken aanwezig zou
zijn om hen te beschermen.
Toen het gehele artikel was voorgelezen, voeg-
de hij er nog aan toe: „nou zie je, niks waard
dat staken, door overleg alleen kunnen we
wat bereiken."
Direct) klonk een stem van een andere tafel:

i „Dat zijn me de arbeidersleiders wel, z$j zijn
altijd fel gekant tegen een actie-comité van
arbeiders tegen kapitalisten en nu hebben zij
met dezen een actie-comité tegen arbeiders
en laten ook nog politie optreden. En wat dat
overleg betref tf waar Je zo'n voorstander van
bent, wil ik je nog dit zeggen, de Amsf;erdam-
se steenzetters hebben jouw mening gedeeld
van l Januari tot Augustus want 7 maanden
heBbéii ztp doof overleg' geprobeerd óm~ de
.eerste 5% loonsverhoging te bemachtigen en ik
denk, dat ze nu van mening waren dat ze
jnaar es moesten stoppen met dat overleg
omdat anders hun familie in overleg moest
treden met de begrafenisonderneming. En", zo
besloot hij, „die steenzetters hebben toch maar
gewonnen. Wat ze in maanden door overleg
niet konden bereiken, bereikten ze nu met een

" korte staking."
„Jij hebt nou wel mooi praten", hernam de
eerste man het woord, „maar die 2000 E.V.C.-
ers staan op de keien", en dan op zfln horloge
kijkend, „kom mannen we gaan nog wat doen".

ENTGE dagen later, als dezelfde ploeg in het
schaftlokaal zit, haalt een arbeider een

krant uitj zijn zak, wendt zich tot de eerste
man, en zeg: „Zeg J, jij kon zo goed voorlezen
over die uitsluiting, maar nou zal ik 's wat
voorlezen". En hij stak van wal: „De eenheid
der Amsterdamse bouwvakarbeiders is niet te
breken". Uit hetgeen hij verder voorlas bleek,
dat de niet-E.V.C.-ers óf niet waren begon-
nen na het uitsluitingsbesluit of direct de
bouwwerken hadden verlaten toen zij zagen,
dat hun kameraden E.V.C.-ers door de politie
werden tegengehouden. En zijn stem klonk
luider toen hij voorlas hoe 5000 Amsterdamse
bouwvakarbeiders in een massale bijeenkomst
hun eenheid bekrachtigden, hoe Katholieke,

' Christelijke, anders- en ongeorganiseerde ar-
beiders daar het woord voerden. Allen betoog-
den dat zij zich- niet zouden laten verdelen, dat
hun eenheid en kracht sterker dan ooit te
voren was en hoe een langdurig gejuich was
losgebarsten toen bekend werd gemaakt, dat
de bouwwerken voor alle arbeiders weer waren
opengesteld door de onderenemers".
Toen deze arbeider uitgelezen was wendde hij
zich tot de eerste man en vroeg hem wat zfln
krant er nu van schreef. Deze • antwoordde dat
hfl er niets over gelezen had, doch hij nam zijn
dagblad uit zijn tas en begon ijverig te
zoeken. Na even zoeken vond hij op de derde

pagina een stukje over dit onderwerp. „Voor-
lezen" werd er geroepen. Toen dé eerste man
het voorlas bleek, dat het actie-comité van
bouwpatroons en Uniebestuurders besloten had
om dé uitsluiting op te heffen uit medelijden
met de gezinnen der uitgeslotenen, doch dat
het niet meer gebeuren moest, enz., enz.
In. het schaftlokaal löonken verschillende
uitroepen „wat een smoes; die willen hun ge-
zicht redden; nou, ze zqn door de arbeiders
gedwongen".
„Nou, dat geloof Je toch zeker zelf niet" wend-
de een arbeider zich tot de eerste man. Deze

borg zQn krant in zQn tas en zei: „Kom man-
nen, we gaan nog wat doen".
TER VERDUIDELIJKING '
IIZELISWAAR is het overeenkomstig de
" waarheid, zoals in dit schaf tlokaalpraat-

je wordt uitgesproken, dat de Amsterdamse
bouwwerken „plat" gingen direct als onder-
steuning van de staking dei; 200 steenzetters,
doch we moeten er aan toevoegen dat de
Amsterdamse bouwvakarbeiders de eis van de
tweede 5% loonsverhoging aan hun solidari-
teit met de steenzetters verbonden. We meen-
den dit te moeten verduidelijken om het aan-
deel wat de Amsterdamse bouwvakarbeiders
hebben bijgedragen aan de spoedige toeken-
ning van de tweede 5% volledig tot zijn recht
te laten komen.

Twee dagen inéén
NAAR aanleiding van de circulaire, welke

van de zijde van de directie is verschenen,
inzake het verrichten van arbeid elders dan
in het Hoogovenbedrijf, ontvingen wfl onder-
staande bijdrage ,mèt het verzoek dit in ons
bulletin op te nemen.
Om begrijpelijke redenen plaatsen wij de naam
van de inzender er niet bij. Wfl achten deze
kwestie van een dermate belang, dat wij elke
arbeider, die met dit probleem te kampen
heeft, uitnodigen om in ons bulletin een dis-
cussie-bijdrage te leveren. Wij beloven, dat
de ingezonden bijdragen onverkort en buiten
de verantwoordelijkheid van de redactie wor-
den geplaatst Hetzelfde is het geval met on-
derstaande bijdrage en wfl verwachten ver-
schillende inzendingen van de arbeiders van
het Hoogovenbedrijf, ook hun namen worden
door ons: niet gepubliceerd.
In verband~met het féi£7 "dat ook de kern in
deze een uitspraak heeft gedaan, zullen wfl en
de arbeiders van het Hoogovenbedrijf het zeer
op prfls stellen, indien ook van die zijde het
standpunt van de kern nader in een artikel
zal worden toegelicht.

^i EACHTE Redactie,
Als arbeider bfl de Hoogovens zou ik

graag hebben, dat U onderstaand stukje in
het volgende Hoogoven-Bulletin opneemt. Bfl
voorbaat dank voor de plaatsing.
Het gaat dan over het overwerken of nog be-
ter het werken bfl een andere baas. De georga_
niseerde arbeiders hebben een hele tfld hard
moeten strijden om de 48-urige. werkweek
voor mekaar te krijgen. En dat vind ik wel
ffln. Maar nu, in deze dure tfld, zie ik met de
beste wil van de wereld geen kans om met mijn
weekloon van de Hoogovens rond te komen.
Het is natuurlijk heel aardig om er principes
op na te houden, maar een arbeider is toch
in de eerste plaats verplicht om zfln gezin
naar beste kunnen in stand te houden. En daar
komt nogal wat aan tekort met wat ik ver-
dien bfl de Hoogovens.
Bovendien is het volgens mij zo, dat het de di-
rectie geen bliksem aangaat, wat ik in mfln
eigen tijd doe. Ik ben van mening, dat ik géén
vrfle tfld heb, omdat ik in 48 uur te weinig
kan verdienen en dus mfln eigen tfld moet
gebruiken om wat bfl te verdienen.
En dan is er nog een tweede. Het is zo, dat
er op het Hoogovenbedrijf heel vaak wordt
overgewerkt. Je hoort wel van soms 20 of
meer uren achter elkaar. Naar mijn mening
is het voor de .arbeiders precies hetzelfde of
ze bfl een andere baas gaan' werken, dan dat
ze in hun vrije tijd weer bfl de Hoogovens gaan
werken. Ze doen het allemaal omdat ze te
weinig geld krijgen, want ik neem niet aan,
dat er een arbeider is, die voor) zfln lol nog
eens een paar uur langer gaat werken.

Ik hoop, dat U dit stukje üi| het Hoogoven-
Bulletin zult plaatsen en dat ik Uw mening
óver deze kwestie ook eens, lezen kan.

Hoogachtend,

NATUURLIJK krijgt deze kameraad, en met
hem alle arbeiders van de Hoogovens,

antwoord in deze belangrijke kwestie. Doch,
zoals wij reeds in de aanvang opmerkten, ver-
wachten wij. dat hieromtrent nog meer me-
ningen naar voren zullen komen, waarna wij
tenslotte onze mening samengevat zullen
weergeven.

Walserij Oost

Kraanhulpen wil J en
ploeguitbreiding

EEN aantal arbeiders, die als kraanhulpen
fungeren en zodanig flink moeten „pe-

zen", waren tot de slotsom gekomen, dat hun
leven,in de fabriek vrijwel ondragelijk Is ge>-
worden. ^ '
Zij brachten ter keunis dat hun ploeg moest
worden aangevuld. Zfl dachten hierin geslaagd
te zijn, toen tijdopnemers een dag hun werk-
zaamheden kwamen opmeten. Dezen waren
van oordeel, dat ze het menselijkerwijze ge-
sproken inderdaad te druk hadden. Deze ar-
beiders gingen van de verkeerde veronder-
stelling uit, dat de tijdstudie er is om recht-
vaardig te beoordelen waar mensen af of bi)
moeten. '
Doch de tijdstudie wordt door de bedrijfsleiding
uitsluitend, gehanteerd om het tempo op te
voeren en niet om het tempo te verminderen.
Daarom is het zo,- dat zo gauw een tijdopne-
mer verschijnt, het gevaar aanwezig i0 dat
de ploegbezetting wordt ingekrompen. Die
heren „bewijzen" met htm klokjes, dat de ar-
beiders de luilak uithangen en dat zQ veel
harder kunnen en moeten werken om hun
loon niet cadeau te krijgen, maar werkelijk te
verdienen. De kraanhulpen hebben nog geen
ploegenvermeerdering gekregen, doch worden
op het ogenblik dat we dit schrijven aan „het
H'ntje" gehouden om hen de indruk te geven,
dat hun eis grondig wordt bestudeerd.
De kraanhulpen kunnen en mogen geen ver-
trouwen stellen in de tijdmeting. Hun eigen
body zegt hen na tte dagtaak of het huidige
tempo is vol te houden. Daarnaar moeten zfl
eensgezind handelen. Als zij van mening zfln,
dat ze te hard moeten pezen, dan moeten zij
daarin zelf verandering brengen door conse-
quente strijd te voeren om de inwilliging van
hun gerechtvaardigde verlangens: Uitbreiding
van de ploeg. ,



Melcog

Bedieningmannen
vragen hoger loon

r\E arbeiders, -werkzaam als bedienlngs-
iJ mannen der generatoren in de Mekog, heb-

ben de koppen bij elkaar gestoken en eens-
gezind aan de directie kenbaar .gemaakt, dat
ze van oordeel zfln, dat een uurloon van 94 cent
niet in overeenstemming is met hun presta-
ties, welke vooral belichaamd zfln in het dra-
gen van grote verantwoordelijkheid.
Hoewel deze arbeiders aan de eerste voor-
waarde om tot succes te komen, hebben vol-
daan door in deze in volmaakte eensgezindheid
op te treden, moeten vrij er voor waarschuwen,
dat hun streven om een hoger basis-uurloon
te verwerven alleen bereikt kan worden, wan-
neer ze er regelmatig bljjk van geven, dat hen
een verhoogd uurloon ook werkelijk toekomt.
De ervaringen, die ui verschillende afdelingen
gedurende de laatste tfld zfln opgedaan, tonen

aan dat de directie de betreffende arbeiders
enige kruimels toeschoof, waarmee ze dan te-
vreden moesten zijn, na veel woordenwisselin-
gen met kernleden, opnieuw tgdopnemen en
dergeljjke manipulaties meer.
Daarom bedieningsmannen: Houdt hiermee
rekening en bl^fft

Staalfabriek Strafkolonie?
DIJ één der ploegen in de staalfabriek is
" kortgeleden een arbeider tewerk gesteld.
Dit komt natuurlijk wel meer voor, maar in
dit speciale geval kregen de vaste platen-
arbeiders toch wel een rare smaak in de mond.
Deze_ kameraad deelde hen namelgk mee, dat
hij voor straf voor onbepaalde tijd op de platen
was tewerk gesteld. De vaste platen-arbeiders
vragen zich nu met gerechte verontwaardi-
ging af of zjj zelf dan wellicht tot levenslange
strafarbeid op de platen zijn veroordeeld of-
schoon hooit tegen hea een dergelijk vonnis

is uitgesproken en zij nooit enige misdaad heb-
ben begaa*, die een dergelijk vonnis zou recht-
vaardigen. We weten, dat niet elke persoon
op het Hoogoventerrein directielid kan zijn en
dat niet iedereen behoorlijk beloond wordt"
voor zfl'n diensten. Het werk van dé platen-
arbeiders behoort echter tot het slechtste in de
staalfabriek. De arbeiders die dit noodzakelijke
deel van de arbeid in de staaïproductie leve-
ren, worden bovendien nog zeer slecht betaald.
Het feit overigens, dat het werken op de pla-
ten door de bedrijfsleiding als strafkolonie
wordt beschouwd, spreekt voor zichzelf al
boekdelen.
Onder „slecht werk" verstaan arbeiders zwaar
werk, rot werk. Uit hoofde daarvan, behoort
het ons inziens beter beloond te worden dan
tot nu toe. Zelf moeten de platen-arbeiders
gezamenlijk actie voeren om in loon ten-
minste gelijkwaardig te worden aan de overi-
ge arbeids-kameraden. Gezamenlijk moete.n de
arbeiders van de Staalfabriek deze actie on-
dersteunen, opdat van hen het stempel wordt
afgenomen tot arbeid in een strafkolonie
veroordeeld te zijn.

Nieuwe aanval op ploegensterkte bij de cokesovens
Uniebestuur: probeer het maar ' s . . . .

In Augustus van dit jaar trachtte
'de directie de arbeiders van de
kooksovens er van te overtuigen,
dat zij in feite maar een stelletje
luilakken zijn. Met het beruchte
klokje in de hand werd hen door
de tijdmeters haarfijn uitgelegd, dat
hun prestatie ver beneden de ver-
wachtingen zou blijven en dat zij
eigenlijk hun loon niet verdienden
maar van de bedrijfsleiding cadeau
krijgen.
De arbeiders van de Kooksovens
ptelden zich op het standpunt, dat
zij meer dan hard genoeg moeten,
poken. .Bovendien is het gas nu
niet bepaald het beste middel om
de gezondheid in goede staat te

i houden. Eensgezind hadden zjj dan
ook maar besloten om maling te
hebben aan de zogenaamd weten-
schappelijk (.met de klok) vastge-
stelde eenheden. Zij waren vanme-
uing, dat er geen man van de
ploeg af kan. /
Maar reeds destijds waarschuwden
wij de werkers, dat de directie het
niet bij deze eerste, door de eens-
gezinde strijdwil van de arbeiders

•met succes afgeslagen poging zou
laten. Zij kondigde aan, dat nieuwe
tijdstudies zouden worden gemaakt,
jln de eerste plaats maakt een di-
rectie geen grote kosten om nu
eens op Wetenschappelijke wijze
'aan te tonen, dat de arbeiders veel
te hard moeten werken >en dat er
.noodzakelijk een uitbreiding van
. de ploeg moet plaatsvinden. In de
. tweede plaats zou die nieuwe tijd-
studie alleen maar kunnen bewij-
zen, dat grote fouten gemaakt; kun-
nen worden, waarvan de arbeiders
dan de dupe moeten worden. Een

, nieuwe tijdstudie zou natuurlijk
laltyd tot resultaat moeten hebben,
/dat alweer wetenschappelijk wordt
.aangetoond — en om de „bewijs-

; kracht" zo groot mogeUjk te 'laten
zijn, dus: ten tweede male — dat
de kooksovérijongens luiwammessen
zijn, die maar ternauwernood hun
plaats onder de zon waard zijn.

letin zijij enige artikeltjes van in-
zenders opgenomen, die over de
veiligheid handelen. Ten koste van
de veiligheid wordt onder het mot-

winsten voor de ondernemers ten
koste van het levenspeil en de
veiligheid der werkers.
Ook de uniebestuurders hebben

to: „werkt veilig allen samen" het zich met de ploegvermindering bij
tempo opgevoerd, waaraan reeds
verschillende ongevallen te wijten
zijn. Dit dreigt ook bij de Kooks-
ovens. Mannen uit de ploeg houdt
onherroepelijk in, dat de veiligheid
in het gedrang moet komen tenge-
volge van het daardoor sterk op-
gevoerde -tempo. Een hoger arbeids-
tempo vergroot de bedrijfswinst.
Met minder onkosten aan arbeids-
loon en sociale lasten moet meer
geproduceerd worden. Dat is ver-
scherpte uitbuiting, zoals o.a. ook
het plan-Schuman de werkers in
de ijzer- en staalfabrieken en de
kolenmijnen wil opdringen. Hogere

//

de kooksovens bemoeid. Wie zou
denken, dat zij zich met veront-
waardiging tegen een dergelijk
voornemen zouden keren, is wel
wat. al te naief. De uniebestuur-
ders hebben de leden van die unie-
bonden bij elkaar gehaald in ver-
gadering. Zij hebben deze kamera-
den weten te bewegen, dat zij voor-
lopig als proef voor drie maanden
zouden aanvaarden, dat deploegen-
sterkte met twee man wordt ver-
minderd. Natuurlijk zeiden zij er
bij, dat deze „proef" er niet
mag leiden, dat het tempo wor
opgevoerd.

Hoe men dit aan elkaar kan breien
is voor ons een raadsel. Twee man
minder per ploeg kan niet anders
betekenen, dan harder werken door
de overbHjvenden. Voor dé zoveel-
ste maal plaatsen de uniebestuur-
ders zich tegenover de' arbeiders-
belangen, trachten zij de directie
te helpen haar verscherpte uitbui-
ting door hoger arbeidstempo door
te voeren.
De arbeiders van de Kooksovens
,moeten zich hun houding van
Augustus blijven herinneren, toen
een enkele dreiging met eensgezin-
de actie voldoende was, om de di-
rectie te laten capituleren. Zij moe-
ten in die houding volharden. De
rest van de hoogovenarbeiders heb-
ben tot plicht — mede 'ter bescher-
ming van hun eigen positie — de
jongens van de kooksovens met
alle middelen ter zijde te staan.
Bedenkt daarbij: Werkt veilig allen.

i samen door het arbeidstempo niet
hoger te laten opjagen.

Siaking bij van Essen

Aanval op de lonen van de Hoogovenarbeiders
Bij de metaalgieterij Van Essen
aan de Zuidzijde te IJmuiden is
aan een deel der arbeiders een
loonsverlaging van 10% gegeven.
Naar de directie zegt, heeft onlangs
looncontr&le plaatsgevonden door t}e .
Economische Recherche. Tijdens de
onderhandelingen met „De Metaal"
is met de directie overeengekomen,
dat hangende dé aanvrage van een
tariefsysteem de lonen ongewijzigd
zouden blijven. Geen overeen-
stemming kon worden verkregen
over de uitbetaling van de tweede
5%. Opgemerkt dient, dat reeds
eerder de zogenaamde Paas- en
Pinkstertoeslag (samen één week
loon) door de directie was inge-
houden.
Ondanks de overeenstemming met
de vakbeweging heeft de directie
nu aan een deel der arbeiders een
loonsverlaging van 10% gegeven.
Tezamen met de niet uitbetaalde

r _ 5% is dat dus een verlaging van
De directie zit niet stil. In dit bul- 15%. De directie heeft deze loons-

verlaging aan een deel der arbei-
ders gegeven om daarmee ver-
deeldheid te zaaien. Indien de nu
getroffen kameraden zouden toe-
geven, dan zal de rest binnen -zeer
korte tijd volgen. Bovendien, als
het er werkelijk omging om de lo-
nen binnen de grenzen van het zo-
genaamd wettelijke te brengen, dan
moet Van Essen aan alle arbeiders
loonsverlaging geven. Dan komt hij
er nief met een loonsverlaging aan
een' deel der arbeiders.
Om zijn aanval op ,de lonen met
succes te kunnen inzetten, had de
directie reeds eerder op straffe van
ontslag aan arbeiders de eis voor-
gelegd, dat zij de vakbeweging moe-
ten verlaten. De directie rekende
er op, dat ongeorganiseerden ge-
makkelijker een loonsverlaging kan
worden opgedrongen, dan aan ge-
organiseerde arbeiders. Dezen im-
mers staan niet alleen, zij onder-
vinden de steun van alle leden van
hun vakbeweging.

Als „verontschuldiging" voor zijn
„misdaad van te hoge lonen" geeft
Essen op, dat hij wel gedwongen
is hogere lonen te betalen dan in
de CA.O. van de uniebestuurders
is overeengekomen, omdat het loon
bü de Hoogovens veel te hoog is
en daardoor de arbeiders er niets
voor voelen om bij kleine onder-
nemingen te werken. Hoe innig
werken hier de directie van de
hoogovens m^t Van Essen samen
tegen de arbeiders. Van Essen zegt
in werkelijkheid: verlaag de lonen
van de Hoogovenarbeiders, dan heb
ik geen moeite meer.
Het is duidelijk, dat de strijd van
de arbeiders bij Van Essen tevens
in het belang is van de arbeiders
bij de Hoogovens, omdat de aanval
op beide bedrijven gericht is. Daar-
om is het m Uw eigen belang, dat
U de strijdende arbeiders bü Van
Essen met krachtige solidariteit on-
dersteunt.
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In Augustus heeft de Directie geprbbeeï'ö <wn O-KUS e ploegen met twoe^
man te verminder&n. Ze moest hiervan af steil öoèr ónsfé öonsgealnde
houding.

Thans wil do Directie opnieuw proberen om dozc 2&an per ploeg er af

te nsSnen. Nu heeft ze echter de Unie -bestuurders te hulp goroopcn

en deze hebbeen hun leden bewerkt om deae te bewegen het maar te probcran

met 2 man p er p loeg minder, . • ^

In Au^uotuj claagde de Directie niet dank zij onZ'® eensgezinde

COJ' KU J iA3 DE DIITXïïIB1 NlBT- SLAGEN OM' ON3 ARBEIBSTBMPÖ OP TE

Al .-3 rij toestaan dat •••!„ nog meer wof^en opgejaagd dan bergt dit

nieuwe verslechteringen in zich voor da toekomst «

DA-ROM -IJN ï/iJ r;im' VAM PLAN DK;E VSRSLEGHEERIW TE AANVAARDEN»

TJi j- zullen het voor ons slechte aciviits van do

niet opvolgen omdat vdj weten als wie höfe ^proberoti*1 met

minder dat Tflj deze twee man er nooit meer bij krijgen»

ONZE ACTIE TEGEN DEZE PLOEGEWERMINDBRING IS Itf HET BÉEANG

HOOOOVEMEBEIDERS «

roepen daaroT» alle Hoogovenarbeij^ra op o1^ on^«. a et J. o

In alle afdelingen zijn de tijdopnemers doende om uit t© re kon; n hoc hot,

t :;::£?• Joiti wordon opgevoerd.

In all 3 uro -linden is opjaging van hot. tempo aan öe orde van de dag. ••

Daurom ie- a; oL ' \ - . l jc t van ons tsgen> do ploegenvermindeaTing ds ptrljd

van i j -Jorü ïïoogovena rboifier/

'Een groep Cokes «o venarbeiders.



Verbinding 6, ' "~J 29 November 1950.
No.582/1950,

DiMSTGEHBIM.

Verbinding 6 heeft de eer U het navolgende te berichten»
Op Maandag,2? November 1950,omstrefeks 8.25 uur,brak onder
het <35 man tellende personeel van de Haspelfabriek,gevestigd
Rotterdamseweg 400 te Delft plotseling een wilde staking
uit* De Haspelfabriek is een onderafdeling van de Nederland-
se Kabel Fabriek te Delft,
De aanleiding tot de staking was gelegen in het feit dat
een arbeider,die volgens de chef van die fabriek de lijn
stond te trekken,naar het schaftlokaal werd gestuurd in af-

v wachting van eventuele tegen hem te nemen maatregelen.
De betrokken arbeider weigerde hieraan te voldoen en to.en
de chef hem naar dat lokaal wilde brengen,verzette de arbei-
der zich hiertegen»De chef belde daarop de Politie te Delft,
op met doel de arbeider vanuit de fabriek te doen verwijde-
ren» Het gehele personeel nam stelling tegen de chef en leg-
de het werk neer» De directie van de N.K.P,werd daarna van
een en ander op de hoogte gebracht die daarop de fabrieks-
kern 14 de arm nam. Deze wiet te bereiken dat het personeel
het werk hervatte* De staking duurde in totaal 65 minuten*
De betrokken arbeider werd ernstig onderhouden over de
"lijntrekkerij" en werd gehandhaafs,echter met een proeftijd
van drie maanden* Deze arbeider die als een lijntrekker op

v die fabriek bekend staat,is namelijk reeds in diverse afde-
lingen werkzaam geweest een werd telkens vanwege zijn luiheid
naar andere afdelingen overgeplaatst. Ook de betrekken chef
werd door de directie van genoemde fabriek onderhouden in
verbaJad met zijn ontactisch optreden» De ruet is thans op
genoemde fabriek gekeerd, ̂ an enige inmenging in dit conflict
door de B.V.C.of O.P.N, was geen sprake.

Verbinding 6.

Aan de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst

te
's-Gravenhage



No.2594-'50.

Uw schrijven No.86815,
dd.1.8.1950,

Betreft: A.Soedjaks.

VERTROUWELIJK.

18QCT.1950$

ACD|

O
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OP KAART
ACD/?
DAT;

PAR:

14 Ootober 1950.

In antwoord op bovenvermeld schrijven wordt het -vol-
gende berioht:

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven:

> Aria Christiaan 3 0 B D J A K S, geboren te Amsterdam,
6 Juli 1920," "van beroep slijper-metaaldraaier, wonende te
Amsterdam, Jacob van Lennepkade 119 Ilhoog.
Soedjaks is Nederlands onderdaan, ongehuwd en behoort tot
de Nederlands Hervormde Kerk.

In de administratie vaa het Hoofdbureau van Politie te
Amsterdam komt betrokkene niet voor.

Dezerzijds werd een schrijven ontvangen van de I.D.Haar-
lem, No. 14-6520, d. d.2 Juni 1950, waarin werd medegedeeld
dat betrokkene deel uitmaakt van de Bedrijfskern bij
"Diesel-Holland" te Haarlem.

In de omgewing van de woning staat betrokkene gunstig be-
kend. Nimmer is opgemerkt dat hij extremistisch ingesteld
was, noch dat hij lid was van de ETC.
Hij is inwonend bij zijn moeder, waarvan gezegd wordt dat
zij in geen geval communistische svmjpathieSn heeft. In hot
gezin wordt Het Parool gelezen.

J, .ut



UITTREKSEL

Uit : OD 343. Naam: MAMRAPPOKTEN Gelderland.

( Stoor : OD 209-̂ ". Naam: Wilde Stakingen.

Ag. nr: 94498. Afz. : R.P? Apeldoorn. Datum: 1-10-50.

Aard van het stuk: Maandoverzicht.

Ten aanzien van de dreigende staking bij de N.V.Ernaillawarerifabrlek
"Gelrla" te Hattum, waarover U laatstelijk bij dezerzijds schrijven d.d. 5-9-
1950 onder nr.1969 Dienstgeheid werd gerapporteerd, moge ik U berichten, dat
tussen directie en personeel van genoemd bedrijf volledige overeenstemming is
bereikt aangaande de hangende loongeschillen. Werkgever en werknemers zijn o-
ve re enge komen, dat de lonen telekens om de 3 maanden gullen worden herzien voor
het vaststellen van ode grootte der premie.
(Aantekening van B V: in OD 209-4— bij 92152 en 92353)

Uitgetr. door: J.H. Op aanwijzing van: B T.

Datum: 18-12-50.

40060 - ' 4 9
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1969 Dienstgeheisu

a Verspreiding pamflett«

/
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Bijlage s een.
OP KAARTm

PAfc

£*1
'-•SEP,

Hierbij moge ik U berichten, dat de bij Ow flienst
bekende/Christiaan La»mers» geboren 5 Juni 1926 te Zut-
phén en wonende aldaar Spitaalstraat nr»17, als propagan-
dist van 8e E.V.G.,in de namiddag van Maandag 4 September

bij het wisselen Van de werkploegen, aan de arbei-
ders van de emaillefabriek "Geiria" te Hattem pamfletten
heeft uitgereikt, waarvan een exemplaar als bijlage wordt
overgelegd* &? tyA/f*'

In aansluiting op de wilde staking van ̂ 4 Augus-
tus 1950, waarover O bij dezerzijds schrijven'd.dé 30
Augustus 1950 onder nr.1961 is gerapporteerd» hebben de
Uniebonden, volgens bekomen inlichtingen, aan de directie
van "Gelria" tot Vrijdagmiddag 8 September 195C gelegen-
heid gegeven de lonen in overeenstemming te brengen met
de landelijke C.A.C«, terwijl van E.V.C, zijde werd ge-
eist, dat daaraan Woensdag 6 September 1960 zou ai j n vol-
daan*

Naar werd vernomen, verwacht de £«V*C* evenwel
voor Vrijdag geen beslissing en, indien niet aan de ei*
aen wordt voldaan, zal een eventuele staking niet voor
Maandag 11 September 1950 worden geproclameerd»

Apeldoorn, 5 September 1950.



De Metaal
BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN

Aan de arbeiders van de Imaillefabriek Oelria te Hattem.

Geleken is, dat de Directie niet genegen ia»de door U
gestelde miniiaimam aiöen in te willigen.
Riarait blijkt wel duidelijk de bedoeling der directie i

* WINST mms DOOR ÏÏIIOT!A:OT VAN ars LAGE LQNBNÏ
Hot laag deze lonen werkelijk zijn zal blijken, wanne er U

i s vergelijkt met die /welke worden verdiend door de
en hulpbranders van de Bdyfabriek

De .";e zlj-n uitsluitend te danken aan da eensgezinde houding
A e r arbeidere ia de strijd voor loonsverhoging»

uurloon der branders « 85 oent per pur.'
" " r t ^ opdragerg « 84 ,, ., ,,
'•» » » f» nulpbranders - 80 ,, ,, '.,

Hel; tarief der brandsra bedraagt 10 tot 16 gulden per waak
t s t f f t httlpbranders bedraagt 80^ hiervan,

'-c-fwml'i/w*',0^1*?9218 bedraaêt minimum 10 gulden per weekueiwijl -10% ploegentoeslag wordt betaald voor ploegenwerlre r.
Een brander verdiend dus in ploegendienst?
i^üSS'S^-J^^O+Plo^eatoealAg 3»91o3KU43.01«
Hierbij komt miniaum 10 gulden tarief per we"ë'k', '
zodat het bruto loon glJsToi bedraagttminimunil

?/*?8?1? W0ïdt sewerkt,verdienen zowel branders,
als hulpbrandera 46 maal het uurloon+2^ toeslag.

Bit bedraagt voor een brander:
46 maal 85=11.39.10+ 25#hiervan * totaal P3l.48.85 bruto

Zoals ge ziet,liggen deze lonen beduidend hoger,dan de
momenteel door ïï verdiende.
Arbeiders van Géelria,
Be directie zal trachten l^ met een kluitje in.het riet
• 3turea,sp0oul.er6nde -op t?w onbekendheid met deze lonen!

6?.mq^.ge en vaatberaden houding zult gij echter in
zxjn^verbeteringen van de lonen af te dwingen!

&IJ HTM HIBEBIJ BBKEKSJT-OP B.E VOH.EBÏGE STSUN VAF BB METAAL!

Het dietrietsbestuur
De Metaal (E.V.C)



Rp. no. 1961, Dienstgeheim.
Onderwerp: Werkstaking en opheffing

daarvan te Hattem*
2 - SEP. 1950

ACD/

<j
V

ijft*

Hierbij moge ik U berichten, dat op ae
emaillefabriek "Gelria" te Hattera op Donder-
dag 24 Augustus 1950, een wilde staking is
uitgebroken*
Van de 55 aldaar werkzaam zijnde personen

weigerden 27 arbeiders, t.w. 15 branders, 1O
randers en 2 stokers, onder het voor hen gel-
dende tarief verder te werken.
Hun loon werd berekend naar het aantal ki-

logrammen van het afgeleverde product»
Dit tarief was vastgesteld voor het ver-

vaardigen van voorwerpen, zoals potten,panne:
enz., doch nu ze voor hetzelfde tarief ook
kleinere voorwerpen, zoals lepels, vorken,
enz. moesten vervaardigen, weigerden ze ver-
der te werken*
De bij de staking betrokken arbeiders,waar-

van enkele niet zijn georganiseerd, hebben
(, zich daarna tot het bestuur van hun onder-

scheidene vakorganisatie gewend.
Na onderling overleg, niet is gebleken dat

de E,v.C» hierbij was betrokken, hebben be-
doelde arbeiders op Maandag 28 Augustus d.a*
v» onder protest het werk hervat.

* icfjMiJ Apeldoorn, 30 Augustus 1950•• ̂T̂ P ;



I.D, No.828 ™ **"- • ~ ••• "-* ^ y'

' ' Dienstgeheim
PAfc

"Bet reft: Staking bij de H. V.

19

Junius & Zoon te Rotterdam ïi

ACD/ «'/w»'

Op PJjLSÖjtĝ l̂ û£û tu_s_1950 des voormiddags te om-
streeks 7.00 uur is een staking uitgebroken in het classi-
ficesrdersbedrijf van de N.V.Junius & Zoon,gevestigd aan
de Rechthuislaan 27c te Rotterdam.

De staking omvat circa 35_£)_ man en kan voor het be-
drijf van Junius algemeen genoemd worden.

De oorzaak 'varf'"de" staking ligt in het feit,dat de
classificeerders in dit bedrijf tot en met 12 Augustus 1950,
tussen des voormiddags 7*00 en 8.00 uur een "reisuur11 in
hun arbeidstijd hadden opgenomen. |

Daar echter alle arbeiders reeds vóór 7.30 uur door j
de personeelsboten van Junius op de verschillende bedrij-
ven zijn afgeleverd,is het bij de ondernemers,o.a,bij Wil-
ton, opgevallen, dat de arbeiders van Junius tussen 7.30 en
8.00 des voormiddags niet werkten en toch betaald moesten
worden.

Naar aanleiding hiervan werd bij de Directie van
Junius gereclameerd met het gevolg,dat de arbeiders met
ingang van Maandag 14 Augustus 1950 om 7*30 uur in de be-
drijven moesten beginnen.

Het loon,dat vanaf 7»00 uur v.m. betaald wordt
blijft natuurlijk het zelfde,waarmede de arbeiders echter
geen genoegen nemen.

De staking staat onder leiding van een comité,waar-taking
*e l uit1van o.a« d e*e l uit ma ke n :

_ i» ' " j

>4 t Kempen,Cornelis Nicolaas,geb«5-ll-1918 te Dordrecht,
classificeerder, wonende Atjehstraat 42c te Rotterdam

< t Kokx,Johan Chr i stof f el, geb. 11-9-1887 te Rotterdam
labeleend) ;

s\n Vliet ,Adr ianus Mart inus, geb. 4-12-19 21 te Gouda,
classificeerder, wonende Veerlaan 64c te Rotterdam;

A Re i j nt j e s , Ge rar du s J ohannes, geb* 14-10-19 22 te Rot-
terdam, classificeerder, v/o nende Dordtselaan 74a te
Rotterdam,
Inmiddels is door de Directie van Junius, in overleg

met haar opdrachtgevers, aan de stakingsleiding medegedeeld,
dat zij bereid is haar personeel een tegemoetkoming te ge-
ven van f» 1.50 per week,

Op Vrij dag, 18 Augustus 1950 is door de Directie van
Junius aan de stakingsleiding voorgesteld om de uren, welke
de arbeiders voortaan boven de 45 uur per week werken eatra;
te betalen. In feite is dus aan de eisen van de stakers toe-
gegeven*

De staking blijkt hiermede beëindigd te zijn.De
nachtploeg is op Vr i j dag, 18_ Augustus 1950_normaal_ opgekomen,
terwijl het overig personeel op Zaï efi3ag7l9 Augustus 1950
te 7»00 uur weer is begonnen»

De gestaakte uren worden door de Directie van Junius
niet betaald. Deze komen dus voor rekening van de stakers*1 ''

Aan B.V.D.



AFSCHRIFT.

"Jan ius" gj3gf_ t loonsy er_lagin£_ l !

Aan de Rotterdamse olassif iceerders en metaal arbeiders.

Op het moment, dat de Rotterdamse en Amsterdamse havenarbei-
ders, de Amsterdamse taxichauffeurs en bouwvakarbeiders staken
voor loonsverhoging omdat hun loiaea te laag zijn.

HEEFT DE DIRECTIE VAN HET CM3SIFICEERDEKSBEDRIJF "JUNIUS"
IN ROT11EEDAM EEÏT LOONSVERLAGING VAN RUIM f.4.- EER -WEEK ,
ABGEKONDIGED .

classificeerders van "Junius" die werken bij Wilton Schie-
dam moeten namelijk eiken dag een half uur langer werken

("~ 2 onder betaling.
v- Het personeel van "Junius" op de oude zaak van Wilton

Delfshaven kreeg dat half uur voorheen wel uitbetaald maar
zal niet meer betaald worden,

Al Ie j3las.sif :y^ceerd_e_rs. .van " J.unius." d «w . z . 300 .jaan

heb b en ^thanffge zamen li j k bes l ot_en__ het werk t̂ e a ta ken_._

rt ot dat dit JjaJLf uur wordjt .uitbeta.a ld.

Het is nog nooit gebeurd, dat gewerkte uren niet worden
betaald en het zou gek v/orden als de directies de arbeidere
voor niets zouden laten v/erken.

Zo ietsAJewoo_n Ifiondiefstal.

Wij roepen alle classificeerders en metaalarbeiders op
f om geen besmet werk van "Junius" aan te pakken en zich
V solidair te verklaren met onze strijd.

Steunt onae actie zoveel als U kunt.

Strijd met ons tegen loonsverlaging

De Stakingsleiding.



A F S C H R I F T . . . .

i»DE METAAL"- E.V.C. Afdeling Rotterdam
" ' Secr: Heemraadssingel 185 Tel: 51705

CLASSIFICEERDERS VAN-£üNroS_SÏÂ N_TEGEN̂ LOONSV̂ RLAGING<!gj>

O.V.B, bestuur probeert opnieuw strijd te verraden.

Vele duizenden arbeiders in ons land hebben rsfxixaai zeer tereeht de
strijdbijl opgenomen tegen de armoe depolitiek, die een onderdeel is van
de oorlogspolitiek van de Nederlandse regering.

Havenarbeiders in Rotterdam en Amsterdam, alsook de Amsterdamse
bouwvakarbeiders en taxichauffeurs staan in een hevig gevecht gewikkeld met
de ohdérnemenrs en regering voor loonsverhoging.

THANS HELEEN OOK DE CLASSIFICEERDERS VAN JÜNIUS, in totaal 300 man, HET 1BRK
EENSGEZIND NEERGELEGD, OMDAT DE DIRECTIE EEN LOONSVERLAGING VAN f4.80 p,week
WIL INVOEREN, DOOR MIDDEL VAN y2 uur per DAG LANGER ItfERKBN ZONDER BETALING.

r terecht heeft de stakingsleiding van de classificeerders dit in haar
Vaifestje LOONDIEFSTAL genoemd. «DE METAAL»»(EVC) heeft zich onmiddellijk
bereid verklaard de staking van de classificeerders met alle kracht en mid-
delen te steunen en adviseerde tot- onverminderd voortzetten van de strijd.

HET BESTUUR VAN DE OVB, DAT NIETS NALAAT OM DE STRIJD VAN DE HAVENARBEIDERS
TE BREKEN, HEEFT OOK IN DE VERGADERING VAN DE CLASSIFICEERDERS HAAR VERRA-
DERLIJKE ROL GESPEELD.

Volgens Roozen, de in de vergadering aanwezige OVB-bestumrder, moesten de
classificeerders het met een z.g. langzaam-aan-actie proberen, d.w.z. AAN
HET WERK GAAN EN DE LOONSVERLAGING ACCEPTEREN ! !

Dit heerschap waagde het te beweren, dat de Nederlandse arbeideis "toch niet
solidair zouden zijn met de stakende havenarbeiders, classificeerders enz."

DE CLASSIFICEERDERS HADDEN HST VERRADERLIJKE SPEL VAN HET OVB-BESTüUR SNEL
DOOR EN BESLOTEN MET ALGEMENE STEMMEN HUN RECHTVAARDIGE STAKING ONVERMINDERD
VOORT TE ZETTEN.

_ arbeiders ondersteunden het standpunt van de vertegenwoordiger van "De
Metaaln(EVC) en die adviseerde de strijd o.l.v. de stakingsleiding voort
te iatten.
Inmiddels heeft de directie van Juaiutf laten weten, dat zij bereid is om
de loonsverlaging van f. 4«80 te verminderen tot f l 3.30
Bil' Et-WIJS!!.1, ÏÏA'JiTiB AttHfeiümaBS B'l'EËZ 3TAAN m VOLLËDI5 SÜOOES MOGELIJK IS
INDIEN AAN DE EIS WORDT VASTGEHOUDEN. '

Het is de zaak van iedere classificeerder en elke andere arbeider in 't bij
zonder in de metaalbedrijven, zich volledig solidair te verklaren.
OJ£ER GEENJBNjffiLE VOORWAARDE MAG ONDERKRUIPERSKBRK WORDDEN VERRICHT OF

^ ™"̂ "̂ ™"*-̂ ™*-' •"*̂ ™*« «"•"•"•«"̂ •••••̂ •̂PP"B4™«««iÉ.41ifc»̂ B̂«™«»M •~V~*«̂ ^̂ É*HHM •*^B_ •

STEUNT DE STAKERS FINANCIEEL ZOVEEL ALS_ MAAR MOGELIJK IS ! l

STUURT SYMPATHIEBETUIGINGEN NAAR DE STAKINGSLEIDING i ;
Welke is gevestigd aan de Herman Kosterstraat 22

Het Bestuur »-

Zo juist wordt ons bericht dat ook allen bazen en voorlieden het werk
hebben gestaakt!!



OV^.-.^.-v

MINISTEBIE VAN
MMSTERIE v. ECON. ZAKEN

VEETEOUWSLIJK

Nr.s 3872
Betreft; Naam)

Geb. dat.) 16.1.1923
Adres) Delft, Meidoornlg.an 24

's-Gravenhage,
YOLLEBHEGT, G. J ja. ö J

i, H 1955

Bovengenoemde persoon is ̂ SEL̂
. met aaangenomen

cp grond van;

a. de door Uw dieast ve
overwegingen.b.

Aan
Hoofd B.V.D.



Verbinding 6

'VERTROUWELIJK.

17 Augustus 1950.

U-ta D i- 4

Het hierbij gevoegde schrijven betreffende
A.Hederik en G.Vollebrecht,behoort bij het reeds aan

U toegezonden schrijven Ho.396/1950 dd.5 Augustus 1950.

Aan de Heer Hoofd van de B.V.D.
. te è-öravenhage.

Jfcl

ai

^ Atfi. 1350-



INLICHTINGENDIENST

DELFT.

No. 248/195 O

VERTROUWELIJK.

Afsshrift.
15 Juni 1950.

<

Bericht op schrijven dd.2 Juni 1950.No.14-6520,

betreffende A.Hederik en G.Vollebrecht,beiden wonende

te Delft.

.. Andries HEDERIK

geboren te Delft,31 J'al i 1923»draaier,wonende Hertog-

Govertkade 14 te Delf t, is sedert zijn geboorte te Delft

woonachtig.Hij belijdt volgens zijn persoonskaart de

R.K.Godsdienst.Hij is op 14 Januari. 1948 te Delft gehuwd

met Comfltelia Maria EEKHOUT,geboren te Delft,8 December

1921,uit welk huwelijk tot op heden geen kinderen zijn

geboren.Zijn naam,noch die van zijn vrouw komt in de al-

hier gehouden administratie voor.

, G-erardus Jacobus Maria VOLLEBREGHT,
geboren te-Loosduinen,thans gemeente b-^ravenhage,1 6 Ja-

nuari l923»metaaldraaier,wonende Houttuinen 4a te Delft,
is sedert 17 December 1924 te Delft woonachtig,Hij ves-

-i

tigde zich hier komende van s-&ravenhage.Hij is onge-

huwd en belijdt volgens zijn persoonskaart de R.K Gods-

dienst.Het dient echter ten zeerste te worden betwijfeld

of hij zijn kerkelijke plichten waarneemt.Op 12 October

1941,ging hij vrijwillig voor de Duitse weermacht in

Frankrijk werken (als burger).Een oudere broer van hem

werkte als kantoorbediende bij het N.S.K.K.te Delft en

te s-Gravenhage.Zijn vader was cafèhouder te Delft.^eze
"i

maakte veel misbruik van alcohol en heeft zi jn café

verkocht.Hij leeft thans gescheiden van zijn vrouw.Contra

hem werd door de P.R.A.te Helft proces-verbaal opgemaakt

terzake van het opzettelijk profiteren van door Duitsers

gestolen goederen.

I.D.Delft.



Verbinding 6.

No. 396/1950»

VERTROUWELIJK.

5 August

il.*"

^/
ƒ

Naar aanleiding van Uw''schrijven dd.l Augustis 1950.

Ho.86815fVBRTRÖlJWBLIJK^etreffende A.Hederik en G.Volle-
brecht,beiden wonende/te Delft,doet verbinding B U hier-
bij toekomen een afschrift van een door verbinding 6 d#,
!§'r:Joai lS50yöBder No.248/1950,opgemaakt rapport,betref-

fende Andries HEDER1K,geboren te Delft,31 Juli 1923 en
Gerardus Jacobus Maria VOLLEBRBCHÏ,geboren te Loosduinen,
16 Januari 1923,beiden wonende te Delft»
Dit rapport werd destijdsv1 opgemaakt op verzoek van de
I.D.Haarlem en werd aan deze dienst toegezonden»
Aan de inhoud van dit rapport behoeft niets te worden
toegevoegd.

Verbinding 6.

Aan de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst

te

's-Gravenhage



O

HIWI3TKRIS VAH
BDIKKBIAHLSl ZAKSH

»o, ; B 86815

Betr»: A. So«djaks.
7 AV 3

*s-Gravenhage, l Augustus 1960

CO 66815

Ontv, bew:.
Rappel :..
Antwoord :_

Hiermede moge ik V verzoeken. Bij in kennis te willea doen B t ellen
net de personalia, politieke antecedenten «a varder van belang zijnde
gegevens,betreffend» A. Soedjaka, alijper, y, v. Lennepkade 119-11 te
Ameterdaa.

Betrokkene is korte tijd geleden gekozen ala lid van de kern bij
de K» 7. laar lease Machinefabriek en Handelsmaatschappij «Prins», Spoor-
«•gatraat te Haarlem, vaar hij werkzaam Is.

HEF HOOFD TAB DB DUNST.
t, Ramene deze,

Aan de Heer
K oofdeonnlssarla van Politie
te
A K 3 T B R D A M .



MJHISTBSIS «ft»
BUOBKLAKDaS ZA2UB5

B 86815

V

O

*B-8rw»BB»get l Augustus 1980.

'^^T. bew..r ....... --------
|-<\:*>

- - 'wl ' . "" """
Antwoord :.Ji..LiI.i

A, Hederlk «n
O. ?oll0br»eht„
AT 3.

Slcmede aoge ik B T«rzo«ken al J in ke&ais t o villen doen stellen
atet <ïe peraos«liKt politieke antecedenten ea Terder van belejng'

» wonend» Bertog Gcrrertkade IS te Dein, ea
t draaier» voaeode Houttoinen 4 te Delft.

Betrokkenen ai ju korte tijd geleden gekozen als lid v*n de Kerm
de H«V. SatóLeaae MaohinefeJbriek en ffimdelw0«at«efattppij

3poorvegstx«ftt te Haarlea, «sar zij «eirkMeji aijn.

HBT HOOFD TOK m
di

Oe Heer Oomisseria van Politie

te



betrouwbaar*
betrouwbaar.

g'ëlüüM d t jfcMppi j

•14/006520> Bericht
Bron
Inhoud
Actie
Gopie

x**-

5etr«* korte staking \J)e N*V. Haarlemse Machinefabriek en Haf „_„
)iesel Holland. "Prima",handelsnaam "Diesel HollaM",gevestigd Spporweg'

straat te Haarlem,heeft momenteel in dienst * 60 personerH
In de fabriek worden vervaardigd* injectiepompen,verstui
vers voor Dieselmotoren etc»
De voornaamste opdrachtgever voor de N«V* is thans de
N,V, Nederlandse Spoorwegen*
De N*V# "Prima" werd enige tijd geleden gesaneerd* Finar
cieel zijn thans bij deze N «V* verschillende grote zaken

; geïnteresseerd o#a» "De Spaarnestad11 te Haarlem.
\r van d e N*V* is thans de Heer Venker,Hospeslaan
? 31,Haarlem. Sinds 10 dagen te bedrijfsleider* Oude Engebe

nikjDickmanstraat 31»Haarlem. V66r Oude Engebernik was
een zekere de Koning«v* BaVlestraat 23,Haarlem,bedrijfs»
leider en deze de Koning was politiek_uiterst_.links..S6**
orienteerd» Tijdens zijn toespraak tot"~fe."t'pêr'ifthëëii ten
tijde dat de sanering ba; gon, beweer d e hij o*m* dat hij "ge
heel aan_de kant van hst proletariaat" stond. Het bleek
de nieuwe directie alras daT de Koning zijn best deed om
«* ten koste van 3» t bedrijf - het personeel op zijn hand
te krijgen^ Behalve "zwarte lonen" (tot voor kort een
tamelijk normaal verschijnsel in kleine en middelmatige n
bedrijven),liet de Koning personeel MoverwerkenM,zodstr_&H
inkomen groter werd. Dit "overwerken" was evenwel niet
nodig. Toen de (nieuwe) directie hem er op wees dat l»t
diverse bezoekers opviel dat het per sa neel Mzo vaak stond
niets te doen" en hem opdroeg daar e eneinde aan te maken
deed hij dit in negatieve zin^v/ftz» hij gaf het personeel
de raad om zich meer te "drukken11* "In zijn tijd bracht
hij heel wat tijd door op de ¥*C*"(Geconstateerd werd dan
ook dat verschillende personeelsleden een opvallende V&&&
liefde voor deze plaats hebben). Toenide huidige directie
hem mededeeldeiti^lt,dat de lonen gewixjzigd moesten worden
op grond van\ e inmiddels door de Hijksbemiddelaars vast-
gestelde nor men, ver klaar d e hij dat dit onrust in het be«
drijf zou geven» de Koning is inmiddels mat drie maanden
salaris ontslagen*
Onder de Koning werden in leidende functies in de fabriek
mensen tewerkgesteld, die zich nu ontpoppen als Eyc*ers*
Zo zijn b«v« meerdere voormannen in het bedrijf lid van
de SVC*

"Tïaördat het bedrijf een uitzonderlijk bedrijf is (het fa«
briceren van fijne instrumenten waar alleen ervaren en
eersteklas vaklui gebruikt kunnen worden),is aan h*t be»
drijf toegestaan lonen te betalen,hoger dan de normale
loonschalen in de rastaalbedrijven* NU de nieuwe bedrijfs»
leider orde op de sociale zaken in het te drijf gaafste!»
len blijken verschillende lonen te moeten worden verlaagd^
De directie besprak op 8 Mei 1950 de voorgenomen loonwij*
ziging ma t de bazen in bijzijn van de "kernw. De kern
wenste dat de bonden hierin gekend werden en dat inmiddele
het persaneel met de voorgenomen verandering in kennis
gesteld werd. Dit laatste deed de directie binnen twee
uren. Het in dienst zijnde personeel liep te hoop en werd

> #

. . . . . . _ : . . . ..._ ^



Vertrouwelijk
toegesproken door de vootzitter der ie rn (de BVC*er Struylaart) .
Even ia ter verscheen de EVC,-vrijgestelde Joustra ten tonele
(was niet door d e directie onderricht). Deze beweerde dat hij
eerst instructies van het hoofdbestuur moest hebben en vond dat
de directie er in elk geval "iets op moest vinden%
Het personeel van d e middagploeg ging nis t meer aan h? t werk,
doch de nachtploeg wel.
De volgende dag verschenen de vertegenwoordigers der Uniebonden,
inmiddels door de directie gewaarschuwd* ®ok verscheen wederom
de EVC*»vrijgestelde Joustra,die evenwel niet was uitgenodigd en
in hè. t schaf tlokaaL heeft staan wachten (en ntt hst personeel
heeft staan, praten). De Unie bestuurd er s wensten trouwene niet
te onderhandelen in het bijzijn der EVG*«bestuurder.
De Uniebonden zullen de zaak be studeren en eventueel » daartoe
uitgenodigd door de directie - een voorstel doen* (De directie m
wil t*a*v* het inkomen van hst personeel zo soepel raogeLijk
zijn).
De rust in te t bedrijf is inmiddels weergekeerd.
De kern «> 2 maanden geleden gekozen «bestaat ui t s
T* Struylaart,fraiser,Da Gostastraat 72*.Amsterdam.
A* Soedjaks,slijper,J» v* Lennepkade 119**,Amsterdam*
A. Hederik,draaier,Hertog Govertkade 13,Delft*
G* Vollebrecht,draaier,Houttuinen 4,Delft*
De "leiders van de
T. Struylaart, 28«5»07,fraiser,Da Gostakade 72*, Amsterdam*
J*\Jfesselius, 5*12*04, draaier, Gruttostraat SljHaarlem.
F*v/Dietvorst,l6*9*£3,pl06gbaas,Hic*Beet8straat 41* *, Amsterdam»

x L*vXDietvorst, 4*7*20, draaier, Borgerstraat 203 t f*, Amsterdam*
H«VPost,4»12»12.fraiser,H. Jacobstraat 40f f ,Amsterdam*
D*rf Veldhuis, 26*0*22, draaier ,Diederikstraat 9, Haarlem*
K,V(Hoogendijk,l*9«21, draaier ,Doverstraat 9»Haarlem.
In "De Waarheid^ van 10 Mei 19ï>0 verscheen een Arcor-bericht
onder het hoofd "Haarlemse Metaalarbeiders slaan door staking
loonsverlaging af" C zie bijlage)* Deze arbeiderscorrespondent
is zo goed als zeker T» Struylaart voornoemd*
Gebleken is dat dit bedrijf bezig is at t een proef order -voor
Hazemeyer "Holland Signaal". De o*der wordt medio Juli verwacht
en betreft bepaalde "units" vermoedelijk deel uitmakende van
een "oorlog s opdracht". Het pe-rsaneel is hiervan nog onkundig»
De directie hè ef t reeds aakele maatregelen genomen ter be veili*
ging va.n de tekeningen, in het by zond er van de totaaltekeningj[

i Met het oog hierop wordt dezerzijds verzocht te willen nagaan
' of dit bedrijf byzondere aandacht •« rdient«-»einde«*

ft l Juni 1950*

Aan het Hoofd der
Javastraat 68*
D e n H a a g * "vftf
t, a. v. de Heer van Arkel.



Verti
In aansluiting op voorgaand rapport No #14/006 J>20 (korte staking
Diesel Holland) kan nog het navolg ende worden toegevoegd»

De loonwijziging is thans zo goed als gereed* Het lager peraaneel
wordt in een hogere loonklasse gebracht,waardoor hun inkomen nage*»
noeg gelijk blijftj de "bazen" krijgen * F*10*~ per week minder,
hetgeen gecompenseerd wordt door "tantiemes". Met Ist teger perso»
neel is reeds een accoord bereikt,met de "bazen" wordt nog onder»
handeld«
De "baas" Struylaart (BVC.kernlid) wordt binnenkort teruggezet tot
fraiser. De directie meent als hij dit niet "neemt* of verkeerd
reageert hij maar moet "verdwijnen". Ook andere « meer lastige
elementen «• zullen geleidelijk aan onder handen worden genomen»
«einde»»

A l Juni 1950*



; . " • . • ' 'ïfaarléttfse met#al£rbeiders slaaft
doof M^ikijig loonsverlaging af••

," ? l • ": • ; ; • ". '

Wrïiebestuurdevs wilden niet met kern

De arbeiders van het me&felbedrjjf
Holland Prim% voorheen .Diesel Hol-
land te Haa^em hebfien Dinsdagmor-
gen door een^ensgezinde ^takikff een
dreigende loWsverlaging" afgeslagen.

11 ^ -i *

Op Maandag- 8 Mei, ƒ.1. ,we"rd aan
de kern medegedeeld, dat dev lonen
van het toezichthoudend personeel
met ongeveer f 10.— pep" week en
van een aantal vakarbeiders met
ongeveer ƒ 3.—^>er week zouden
worden verlaagd.

Uiteraard nam het personeel daar geen
genpegen mede en tiwam om 4';üur in
vergadering in het bedrijf bijeen. Door
het personeel werden de vakorganisa-
ties uitgenodigd. Alleen de E.V.C.-Me-
taal was direct aanwezig, terwijl de
Untebestuurders telefonisch doorgaven,
niet te kunnen komen, daar elders ook
een conflict was.

Door de E.V.C.-Metaal zjjn de arbeiders
toegesproken. Er werd besloten één on-
derhoud met de directie aan te 'vragen.
De directeur w,as inmiddels op het be-
drijf gearriveerd en het onderhoud
kwam tot stand.

De kern heeft fel geprotesteerd tegen
deze verslechteringen.' De volgende dag
zouden de Uniebonden en de,JÈ.V.C.-Me-
taal om 9 uur aanwezig zQn. Op 9 Mei
9 uur was|de E^C.'Hetaal aanwezig,

doch de Unie verscheen ongeveer kwart
over tien.

De heren van de Unie wensten niet te
onderhandelen met de E.V.C, en de kem
en stapten dan ook zonder dat de ar-
beiders werden gehoord naar de direc-
teur.

Dit was het sein voor de arbeiders om
als protest, dat noch de kern noch da
E.V.C, bjj het onderhoud aanwezig
mocht zijn, het werk neer te leggen.
Om ongeveer, kwart voor twaalf werd
de mededeling opgehangen, dat de loons-
verlagingen niet zouden doorgaan. Door
eendrachtig op te treden in dit bedrijf
hebben de arbeiders deze aanval op de
lonen teruggedrongen. (Arcor)



UITTREKSEL

Uit : OD 343

Voor : OD 209

Ag. nr: 85007

Aard van het stuk:

Naam: Maandrapporten Gelderland.

Naam: Stakingen (Wilde).

Afz. R.P, Apeldoorn. Datum: 2.5.'50.

Stakingen (Wilde)
- In aansluiting .OD hetgeen U in mijn laatste- :®fca£dov$r0itsfcft

treffend df "wilde sj^king van een aantal arbeidöra 'aön &» |
landse I^ae^^ètieri j .''Vulcanvis'1 t» Vaaasen werd |jer*jïpor£eBr4,
volledighéi^nalye tiog „te worden veniiatd, dat bi,J opjièrzo^k, i»
ken,., dat rgéds y<5&* het uit'oroken dier staking vaöttreg'ft 'd«
fl^tj^..^^?^.^?^?^^^ .«md^r_ de^jixbeiders^ Je i i fc jMdjj^j i -

was gewied 3an de o?; handen iBijncte nieuwe tarj. of regeling/ i*«3iB*L j
tisch loonsverlaging tot gevolg zou hebben. Voorts bleek bij
dat tijdens de wilde staking, die slechts één wsï&dag Öuyrd®,
digde Districtsbestuurder van de S.V.C., Berghwis uit
deling, contact heef t'opgenomen met Hendrik Prijs^ gebor«ia
1904, voorheen coptrrninistisch raadslid der geneente Spe,

^*A«Cleton, -geboren te Rptt«rdaia 15 December
Apeldoornv;Kieiuw»traat; 44. De bedoeling daarvan v)a4 ua.-fc« g&an
wiïda -stal^iftg:'..fc^.'^rd^'yport^e*^|,:ondëir leid^hg vaa

Uitgetr. do , Ctotrerit d^ vgKspreidtng van .de, paiftf liettött i» ü
schrijven d.d.B AjtfÜ' 1950 no.l67$.."' f' '

Datum: 12.5*50.

40060 - '49



no. 167ö. Vertrouwelijk-

Fropaganda, in verband iset de •
plaats gehad hebbende werksta-
king op de VULCAHJS te Vaassen

In op het bij

1950

ijven vaa 24-^-oc?, na. itxïx en
n.o-1644 gerelateerd*, betreffende dfe pB atö ge&ad hebben- j

de vilde staking van enkele arbeiders op de K.¥» Med, IJ^ergieter
rij VULCAHis te Vaaesen, gemeente &pes «oge ik l? i|iereiïider af-
schrift doen toekoiKen van* . •':.:;/;• V:
een jpa&flet, het«elk op 17 Maart 19öt> door een 'oèbêkeii^ gebleven
persoon te vaassen *erd verspreid, door het aan 4* arteaicjers van

fabriek aan te bieden en waarvan de inhoud als

«*• • L» MEfAAL. S. V, C. , " ;

n Bond vaoi werknemers iii de metr.alnijverheid en aanverwante ï>e-
' ' "

van
week Donderdag is na een onderhoud tussea Directie en ü-

"niebesturen, de nieuwe tariefregeling bekendgemaakt. Donder dat
"de iteiebesturen eerst eens, zoals dit benoor t, :*»4 de arbeiders
«en Min leden, net resultaat nebben besproken, werd direct na het
"onderhoud door de Directie een bekendmaking opgehange».
"Hieruit blijkt, dat de nieuwe tijdtarieven por 13 Haart zija inge
"voerd en ,-iat als overgaan, de arbeidere tot l Mei een aflopende
rt'toeslag van 2O5& ontvaft.g&&*
'*0ndanka dat de arbeidere op bet standpunt &taim4 dat de oude ta-
>friev«n niet aangetast mochten «orden, ataat na o*ioaetoteliwk vast
"dat de tarieven verlaagd si ja* J£& «eer zeker als straks de toe**

wegvalt.
«»<**#« «»i •*» ^^^i^feen. dat de nieuwe tarieven_

_ _ " ' '"' ' "~ ' ' ' _" „g.
beurt en als ciireet .jevol,g tiier

"van de handlangers. Maar de Directie zal bet bij d&se groepen
laten.

ervaring in talrijke endere be-i

-aw
SSK OP us

Ur4eb« sturen iaebban de arbeiders volkomen in de «teek gelaten
"en j/eftoegen genoaen met de nieuwe tarieven.
H iüir:maQis is mHs, MS _a(i jmaftiaasi n
"Voor de eis» »elk« gij reeds gesteld bad, o. l» 5

SK OJDI f AHIEVEH l_
Mdieist met kracht de strijd te worden voortgeaet eo verder te
"dan x&uctgwKKfc georgajiiiaeerd. Hierbij kunt gij van de ateun van
"onze bond verzekerd ssijni
* A H ö S ï P S H S V A » V U L C A K I - - i

H t* M M M « » ff 1* H f*

"In één front met de isacnine-voraera zij t gij sterk en kont ge een
"terugkeer na de vooroorlogse jaagasethoden, die voor velen af keu-

en invaliditeit tot gevolg hadden, terugwijzen i
I S t D A A l O M. 'R / i 'H 0 H A V ï S S V A K 01 O Ö DS

T A H lm IE H SS « I J S T P E K ï £ -u ' f f S
s_&..q i y i 'n .j^.. ,t i B .u ji i

Het. Hoofdbeetuur*

S

hetA ft^ v % een pasif let, hetwelk op Woensdag 6 /vpril 19So door
W (eyl tiscli raaöelid der gemeente Apeldoorn ?.JOM$BP2tttV

V) '>* * Üeerkoetsieg no*14, werd verspreid, éoor set «sta gf
voornoesode fabriek bij het gaan naar bun werk, aan te bieden ««/
waarvan d« inhoud ais volgt luidt.



' tt J A A L - s.v.c._
van WLCAHI3.

" öe 'korte staking van cie ssöchiuevomers heeft sticees gehad.
"De l&iiebestaren, welke aset onderhandelen wilden wachten tot de toe-
"«iog vervallen was, eerden gedwongen onsaiddellijk besprekingen met
"4e directie te voeren»

» d k van .het otreden van de .arbe.ct&r» .jaoset . aten d
y scjki llende

ia gin haraiea,
" Da periode van 7 «eken, Daarover men een aflopende toeslag op de
"tarieven göeft, is verleng tot 11 weken. 00 verslechtering, dat
"ealgö tijd deze toeslag komt te vervallen, blijft o eiiter bestaan.
"öoveiidiea heeft «sen, w»lis^agr bi,J varschi lïend® .«arbeidere de

vai*b*t«rd, doch bij anderen deae

Üan' «n ander ij«eat niat w«gf dat s traka , 'au»r o
"is, vele Arbeiders een loonsverlaging te e likken

' overla arbeiders .v_«a

gelopenj

*

«f

Ü'B Q I 'g t ' I E » K

a n t b e d e n k t
ft H f» M II A H ff t» M

A A B .K I O ü R -M A ' <

"HU ZIJ, STRAKS <HJl i Ï M
« « M K f» (MUt t» ft tr M t>«* -

korte staking waa in staat resultaten af te dwingen, evenals dit
vorige acties reeds sseerdare malen, het geval vras,

"Ben eensgezinde, strijdbare houding van de arbeiders» ÜUKÏ iedere v«;
"slöchtering terugdringen en is ia staat verbeteriagen voor d« arbei-
**aey-3 te bevechten.
"Meerdere arbeidere dreigen het vertrouwen in hun eigen kracht te ve:
"liftRen, omdat de besttu-en van de Unia-Dondèii ha» la 4e steek laten.
" Wanneer echter de ^nis-besturen, ondanks de »il van de leden
" weigeren de actie tegen de tariefv«raleeïitsring te onderatdia^
" aen, dan dienen de arbeidere het voorbeeld Van hua kaateraden
f' in talioae andere bedrijven te volgen en £«tl£ de leiding in
H handen te ne$»n.
"De arbeidara b.hoeven »ich boeniea niet aleen te voelen in hun

H2

n onae organisatie.
JIZÜT QËAAEEBU3 i ' .

KHACHTÏS M KSHS^UULXO 4>P U l
r g t d a t- n i e t é é n a r b e i d e r g e n t a r i

zijn er van overtuigd, dat evenals bij vorige stuiken strijd val
Vuicanis arbeiders, op deze wijae de overwinning ««n Jelui kant

«blijft.
*' Het bestuur*
oen artikel, voorkomende in Dl -vKKKtóH van l April 1960, het
*Orgaan van OE METAAL. Prinsengracht 739* Amsterdam-C.,luidendei ,»i - i
* Korte staking bij Vulcanis.
"üniebestuurdera gedwongen tot direct handelen* . . |
MIn deze ijaergieterij te Vaassen is de directie bezig een nieuw ta~
*srief«y»te«Q door te voeren» Allereerst ia hiertoe de jaachine-voriae-!
''rij aan de beurt, om straks andere afdelingen onder handen te nemen,
"Sa een bespreking, welke plaste vond tussen Uniebesturen en directii
MAörd vlak voor het einde van de werktijd een briefje opgehangen, dal
*de-nieuae tarieven souden ingaan en éat tot l Mei a* a* een afiapandi
'toeslag zon «orden gegeven van achtereenvolgens 20%, 13%, 9^, 7*, 6Ï,
"3% en 1%. Gp l Mei gaat dan het nieuwe tarief zonder toeslagen in.
"f ia hetende t mee eens was, kon zich persoonlijk bij de bedrij f singe-j
**oieur melden U). '
rtQroot was de ontsteBjming onder da atachinevonnerö bij het bekend wor-
"den van dezo regeling en fel was de vörontwaerdiging over de üaiebe-
"stuurdere, die dit aet de directie hadden klaar gestoofd. De arbei-
Öer^s wer jen niet gekend en werden na afloop van 4e teaspreking op
«lafhartige wijze s»ifc bovengenoeaid briefje afgescMepi» «^

." • ' • '.'• —a»—,



WD« volgende iaorg*n begon niemand van de sjaehine vormers aan
"werk en een deel wilde direct in staking gaan. Door rtliaiciatie
'*g«brak aan goede leiding gebeurde dit niet. Toen echter enige dagen
flater opnieuw tl^diaetingen verricht werden, weigeréw een arbeider

te laten klokken, waarop ontslag volgde. De maciii navorser s vex
«icfa solidair en gingen ia staking* i

•*Cg. d* ledenvergadering van de Unieboaden» waarin het overgrote de«S
wv»n ée machinevormers iü georganiseerd 011 ~«lke vei^acieriAg reeds
«voor de staking door hen wae afgedwongen, v<srkl&ard«n de Uniebe-

" zich tegen deze actie. •
schaadt 'het algemeen bel«ng, volgaas deae n«reiu £« bedoel-

<*dgn echter set "algeïaeen belang1*, bat belang van-de ^ulcanis-direc-j
, «. 1. sie«r winst door Jiarder werken voor lagere tarieven.
iö üekar aiet liet bslajig van ie Vulcanis arbeiders, die
si'inder geld naar ftuls ga^n «n neg a-^er zorgen' aan hun hoofd

"krijgen, dan timna reeds faet geval is door het steeds duurder
"denda laven. Natuurlijk ktf&tt ook de gebruikelijke jtim-ram tegen de
vjJ.V.C. naar voren en elk voosstel cna de oude tarieven te
"wei-o *aet de doodoüaer tisruggeaêasn; "E.•• •Vc.-voorstallen'".
"Het ging achter de Ü3i$be0t"aurd*rs niet best «df» hetgeen bewezen j
M'j»erd, toen ^In der arbeiders, die 3ü J^ar lid van het S.V,V. ge*«ea
"waas, staande de vergadering bedankte, fcet^een een luid applaus tot

b«a. . , • [
betoogden de üniebestuurders, de t de nieü*e tarieven goed '«tij

en dat cie arbeiders moesten afwachten tut de aflooppremie voor-
rtbi,j ia. De vergadering toonde duicislijk msn aet de tsriefkaartéa
Bde hand, dat de nieuwe tarieven te laag vaaren, y^arxjp de
"Aers onnozel deden, alsof ze dit nog niet wijten.
"De örb«iaera dwongen dan deze beetuin*cierö, niet over eiütele
'*als de tariefvarlfiging een feit is, maor nu direct, te gaan onderhan
delen* Dit succes hebben ai j aan hun korte ataking te danken, üese
'* e taking is töve^e een waarschuwing, dat de a.e, böe^-eJiing resul*
^tAot moet efwerpen, daar anders de arbeiders ongsfiaiij^ald van sieh
ff»u.,len laten epreken.

de overige arbeiders begri^pan, dat de strijd V»Q ^*
hun strijd is. De directie zal niet stopjjj«n bij de

doch all het tarief en inkoaen van allo Vulcaais-arbeider*
brengen, 00; op dase a^nier meer «ingt te fcuro^n maken. Sij

rtdienen dan ook één front r.$t de aachiiaevoraïers te staeden en in eens
strijd deze aanval af te slaan."

Apeldoorn. & April 19SO,• '
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Strijdt voor het leven!
Strijdt voor de vrede! m de metaalnijverheid

Orgaan van „DE ! 739 Amsterdam-C. » Telefoon nn. 39498—32097 +

f- No. 25 -1 April 1950

Redactie Dagelijks Bestuur

IN EENSGEZINDE STLMll /OOR DE TWEEDE
'T...

JJET heeft hgna twee e» een half
jaar geduurd, voordat de 18-

nen van de inetaalarbeiders In de
cao voor de groot-metaal verhoogd
werden. Dat' behoeft niemand te
verbazen, die wel 'eens van de
praktijken van uniebondsleiders
heeft gehoord. En dat is iedereen,
die met werken zgn brood verdie-
nen moet in de metaalindustrie.

In Augustus 1947 hebben de unit
^bestuurders de verwachtingen •'•
metaalarbeiders met voeten ,
treden door een cao -f te sluiten,
die verre onvoldoenck «as. Vooral
op het gebied van de lonen, om
van andere arbeidsvoorwaarden
als vacantie-toeslag en de 5e Mei
nog maat te zwijgen. Het beruchte
pensioenfonds van Segaar-was de
pleister op de wonde der teleur-
stelling. In Mei 1948 werd wel de
.cao vernieuwd, maar werd over
verhoogde lonen niet gerept Dat
wil zeggen, de lonen werden niét
.verhoogd. Wel stond in het aan-
hangsel van de cao, dat de uniebe-
sturen zich het recht voorbehiel-
den om b\ eventuele, stijging van
de kosten van levensonderhoud
«opnieuw" onderhandelingen te
«penen over loonsverhoging.

Afgaande op hun activiteit in die
richting, moeten we wel aanne-
men, dat in de ogen der uniebe-
stuurders het leven voor de me-
taalarbeiders in die tijd niet duur-
der is geworden. Want die „nieuwe
onderhandelingen" hebben nim-
mer plaats gevonden. Wel kwam
in die tfld de Joekesgulden, waar-
van de grote-baas-uniebestuurder
Oostérhuis achteraf in de-Eerste
.Kamer „onthulde", dat die piek
van Joêkes véél te laag was.

De .egrstje' lópnsverii^ging iri de
.GAC* ypor de, groot-metaal

VIJF PR0CENT
,fle toekenning van de JoeKps-gulden-en de 5%
loonsverhoging brachten geen merkbare verlichting
in de noodtoestand der arbeidersgezinnen. Inmiddels
hebben nieuwe prijastygingen fteze 5% loonsverho-
ging weer volledig teniet gedcum."

Aldus lezen we in de ontwerp-resolutte voor
het Tweede Congres Van „De Metaal" op 8, »
en 10 Juni a.s. .!

tijk te brengen. Tariefsversleehte-
ringent overwerk en ontslagen zjjn
overal aan d» orde van de dag.
Daar zgn ze direct voor te vinden,
vooral nu de uniebestuurders
openlijk heben verklaard, dat de
ondernemers op hun steun kun-
nen rekenen.
Maar er zon nog bedreven, waar
de 5% niet of niet ten volle is ge-
geven. Ondartks de dreigende vuis-
ten van de uniebestuurders aan het
adres van de ondernemers, Ad
Vermeulen heeft zijn vuist zelfs
heel dreigend onder de neus van
„onwillige" werkgevers gezwaaid.
„Betalen, of anders... een ultinaa-

Doeh de werkgevers kennen hun
pappenheimers op 'een prikje en
weten precies op wejke waarde zij
de dreigementen van de uniebe-
stuurders moeten taxeren. Name-
lijk als bedriegerij tegenover de
arbeiders.
Maar reeds zijn weer twee en een
halve maand verstreken sinds 15
Januari 1950, waarin de prijzen
opnieuw een sprong omhoog

maakten. De Joekesgulden en de
5% [zijn meer dan teniet gedaan.
De Inkorten zfön vergroot en daar-
mee,de noodtoestand in de arbei-

De eniebestüurders lieten in Ja-
nuaiji doorschemeren, dat van
maand tot land het verloop van
de pirijzen In de gaten zou worden
gehouden en de lonen daarbij zou-
den worden aangepast. Dat is ook
'niet .gebeurd en opnieuw hebben
zij zich in hun naakte leugenach?
tigh^id aan de arbeiders -prtoond.
Dat ,'kan voor de metaaL . ?iders
maar één conclusie inhouden. AJs
de uniebesturen kun plichten en
beloften tegenover de 'arbeiders
verzaken, dan moeten de arbeiders
zelf de touwtjes in handen nemen.
Nu ijs het tijd om de eenheid van
actie; tot stand te brengen van alle
metaalarbeiders om de tweede 5%
te veroveren.
De jjeugd en de vrouwen werden
voor; een belangrijk deel.uitgeslo-
ten Van de Joekesgulden en dé 5% •.
Maar voor hen stegen de kosten
van", levensonderhoud

mate. Daardoor de gezinsin-
komsten nog, kleiner dan de offi-
ciële cijfers van het CBS doen ver-
moeden. Ook deze groepen van de
arbeidersklasse, de jeugd-en de
vrouwen, 'moeten in de strijd voor
loonsverhoging worden betrokken.

Gezamenlijk, ongeacht het vak-
bondslidmaatschap moeten de me-
taalarbeiders nu de strijd aanbin-
den voor de eerste en belangrijkste
eis van het nrogram van eisen in.
de voorlopige beschrijvingsbrief
voor ons Tweede Congres:

Onmiddellijke toepassing van de
weede vijf percent en eenzelfde

loonsverhoging voor jeugdige en
vrouwelijke arbeidskrachten!

Hogere prpcluct e
met minder arbeic ers
T\ metaaldirecties z$n koort ichtig
-*-* bezig in hun bedrijven te ra onali-
seren, oftewel methoden in te sf'A- JI-
tot doel hebben de arbeiders sch<
te buiten. Hand-in-hand met •
voering van deze verslechteringe]
kelen zjj hun bectröven ïn voor oïjïrlogs-

Wilton kondigt ontslag aan

voorbereidingen.
De directie van Wilton-] de
grootste scheepswerf in Nederlaag heeft
iri de voorlaatste kernvergaderii "
gekondigd, dat grote opdrachten
Marine aanwezig zijn. Maar
deelde zfl mede, dat het bedi
zo groot mogeltfK rendement
ken, hetgeen volgens haar bc
worden door Lage onkosten.
kosten door opvoering van
productiviteit onduidelijker:
ken voor hetzeUHe of mind*
Lage onkosten ook door vewninderlng
van het aantal arbeidskrachten,

Korte staking bij Vulcanus
iebestuurders gedwongen
tot direct handelen

pi deze ifzergfèteril te Vaassen is de
•"• directie bezig een nieuw tariefsysteem
door te voeren. Allereerst Is hiertoe de
inacnine-vormer(| Mm de beurt, om
straks andere afdelingen 'onder handen
te nemen.
Na een bespreking, welke plaats vond
tussen Uniebesturen en directie, werd
vlak voor het einde van de werktijd een
briefje opgehangen, dat ae nieuwe ta-
rieven zouden ingaan en dat tot l l£ei

een- aflopende toeslag zou worden

gegeven van achtereenvolgens 209
8%, 7%/S%, -3.% en 1%. Op l M. gaat
dan het nieuwe tarief zonder to< slagen
hl. Wie het er niet mee eens wt |, kon
zich persoonlijk bij de "bedrflf sin^ jnieur
meldenl!)., "
Groot was de ontstemming, onder de
machinevormers bij het bekend «prden
van deze regeling en fel was de veront-
waardiging over de Uniebestü-' "~ ~"
dit met de directie hadden
stoofd. De arbeiders werden niet
en werden na afloop van de
op lafhartige wjjze met
briefje afgescheept.
De volgende morgen begon
de . machinevormers aan zijn
een deel:wtlda direct in stat
Door intimidatie en gebrek aan
leiding gebeurde dit niet Toen echter
enige dagen later opnieuw tijdmetingen
verricht werden, - weigerde een awejtöer
zich te laten Mokken, waarop ontslag
volgde., De machinevormers verklaarden:
zich solidair en etegen, in staking.
Op de ladenvergiSeitag van de Uniebon-
den, waarin !b£t overgrote deel vaj? de
macMnevorme'rs Is

de directie in de richting sprak van de
voor-oorkigse -personeelssterkte. • Deze
was 4000 a 4500 «n is thans ± 6000 ar-
beiders. Ken eenvoudig aftelsommetje
leert ons, dat een ontslag dreigt voor
± 150C arbeiders-. De directie wil hier-
mede hetzelfde werk door .minder ar-
beidskrachten laten verrichten*.
Het bedrtfsbestuiur van Wilton heeft
deze zaak uitvoerig besproken en besloot
een ledenvergadering bijeen- te - roepen.
Verder stelde egj een' ..voorstel op, dat
op .de ledenvergadering aan de orde
gesteld ssou .worden.. Het behelst
maatregelen, die het ontslag ongedaan
kunnen maken dopr elke tariefsverscher--
ping, overwerk^ uitbreiding met meer
ploegendiensten; enz. af jte wtjzeo,, terwtjl
by eventuele r werkvermlndering een
werktijdverkorting in 't\, geëist
werd. Een aad^r voorstel bevat enkele
noodzakelijke verbeteringen voor de ar-
beiders in de ybrm van de tweede 5%
loonsverhoging, vermin'dering van de
koffieprijs ü> 3ë cantine, aanbouw toe-
gezegde schafitnkaal, vrije beschikking
over snipperdagen (than^ is een snipper-
dag aan de-. Vacaptie toegevoegd), enz.
Vooraf -aan' dV<ledenvergadering kwam
echter de kern-:Vap Wilton nog bfi elkaar
en werd hefcf: Voorstel foor de .kern-
leden van „De .Metaal" ter tafel; ge-
bracht. Met dé fltömHien van de
• ; ïief e e r stri ̂ 'vbor
worpen, terwgl het tweede 'nog niet aan
de orde ia gekomen,
De ledenvergadering, welke zeer goe&

Kinderbijslag
TJET Bureau voor Rechtbijstand der

E3VC verzoekt óna het volgende aan
onze leden bekend .te maken.
Arbeidere, die ontslagen z^n zonder ont-
glagvergunning van fiet Gewestelijk Ar-
beidsbureau en die later nog loon over
een bepaalde tijd ontvangen, kunnen over
deze tijd alsnog kinderbijslag vorderen,
mits die vordering, niet verjaard (ver-
lopen) ia.
Aangezien het recht op kinderbijslag na
vier maanden na het einde'van een kwar-
taal verjaard .Is, te het van belang dat
betrokkenen onmiddellijk bij de Indiening
van de kinderbQslagïflst ook hun vorde-
ring Indienen. Zij kunnen daarbij ge-
bruikmaken van een formulier ais on-
derstaand model, dat bft de afdelings-
besturen te verkrijgen is. Daardoor
wordt de verjaring tegengehouden en
bluft het recht op kinderfljalag bestaan.

Formul ie r / '

De ondergetekende,..,.,.,.. wonende fe*

doet u hierbij de kinderby-

. kwartaal 195;. toekomen,

tot ...*.... Ktfri- niet

aangekruist, omdat ondergetekende door

elagltjst ..

]}e dagen .

werd ontslagen op .
De ondergetekende heeft echter" de nie-
tigheid van het ontslag ingeroepen en
vordert van dfe werkgever alsnog bèta*
llng van het loon over bovengenoemd
tijdvak.

(handtekening.) ;;•;,

bezocht was, sprak haar verontwaar-
diging uit over de houding van deze
Uniekerrüeden en discussieerden uit-
voerig over deze zaak en de te nemen
maatregelen en betuigde z$n volle ln<-
stemming met beide moties' Alles zal er
in de komende periode op gezet word«n
de arbeiders te mobiliseren en het front
tegen dé -voornemen? van de directie te
organiseren*
In voorgaande acties hebben de Wilton-
arbeiders meermalen getoond te weten

i^-Pifie^lï StEÜden en bereikten hier-
door vele successen. Wij hebben een goed
vertrouwen, *dat dit .ook thans het geval
zal zjj&j. waarbQ voor ónze bond een be-
langrijke en leidende 'taak ft weggelegd.

wvy

Van het internationale front
FRANKRIJK

Conferentie
. automobiel-arbeiders

[(gebreide conferenUÉ van 600

fW^dejB^^Wp

gen van het W.V.V., heeft aanbevolen,
waarvoor onze organisatie in aanmer-
king komt.
Wtl zQn Verlangend^ ona aan te abüten
en tot een gpede. aamenwerklhg te. ko-
men met de Vakverenlglngs btematlo-
nate van Metoalbewerkera."
In antwoord op het verzoek tot UHuhtf-

Joudaia, mcretar^»



lieeft gehoord. En dat is iedereen,
die met werken zijn brood verdie-
nen moet in de metaalindustrie.

In Augustus 1947 hebben de unit:
^bestuurders de verwachtingen •'•
metaalarbeiders met voeten ,
treden door een cao "f te sluiten,
die verre onvoldoend^ was. Vooral
op het gebied van de lonen, om
van andere arbeidsvoorwaarden
als vacantie-toeslag en de 5e Mei
nog maak- te zwijgen. Het beruchte
pensioenfonds van Segaar-was de
pleister op de wonde, der teleur-
stelling. In Mei 1948 werd wel de
.cao vernieuwd, maar werd over
verhoogde lonen niet gerept. Dat
wil zeggen, de lonen werden niét
.verhoogd. Wel stond in het aan-
hangsel van de cao, dat de uniebe-
sturen zich het recht voorbehiel-
den om bij eventuele stijging van
de kosten van levensonderhoud
„opnieuw" onderhandelingen te
openen over loonsverhoging.
Afgaande op hun activiteit in die
richting, moeten we wel aanne-
men, dat in de ogen der uniebe-
stuurders het leven voor de me-
taalarbeiders in die tjjd niet duur-
der is geworden. Want die „nieuwe
onderhandelingen" hebben nim-
mer plaats gevonden. Wel kwam
in die tijd de Joekesgulden, waar-
van de grote-baas-uniebestuurder
Oostérhuis achteraf in de-Eerste
Kamer „onthulde", dat die piek
van Joekes veel te laag was.

e ee>ste loansveriiQgipif .in de
" r ge.groptiMtaal gft; tppr

, pv™Eb^J^ws^B?B j5 '
januari fan dit jaarV Zogenaamd
.ojn d& verhoogde bèaten- van le-
Fensonderhoud op te vangen, ten-
gevolge van verdere subsidiever-
mindering en de devaluatie. Maar
tegelijkertijd verbonden de onder-
nemers en uniebestuurders eraan,
,dat die 5% maar een „voorschot"
is op hogere prestaties. Met andere
.woorden, we geven wel loonsver-
hoging, maar willen dat dubbel en
dwars weer terug hebben in de
vorm van lagere productiekosten
en hogere winsten.
En in vrjjwel alle bedrijven arfn de
ondernemers er naarstig toe over-
gegaan om het „harder werken/en
soberder leven" met nog meer
energie dan voorheen in de prae-

tijk te brengen. Tariefsveralechte-
ringen, overwerk en ontslagen zgn
overal aan de orde van de dag.
Daar zijn ze direct voor te vinden,
vooral nu de uniebestuurders
openüjk heben verklaard, dat de
ondernemers op hun steun kro-
nen rekenen. f
Maar er zyn nog bedrqven, Waar
de 5% niet of niet ten volle is ge-
geven. Ondamks de dreigende vuis-
ten van de uniebestuurders aan het
adres van de ondernemers, Ad
Vermeulen heeft zyn vuist zelfs
heel dreigend onder de neus van
„onwillige" werkgevers gezwaaid.
„Betalen, of anders... een ultima-
tum." - .
Doch de werkgevers kennen hun
pappenheimers op een prikje en
weten precies op welke waarde zij
de dreigementen van de uniebe-
stuurders moeten taxeren. Name-
ujk als bedriegerij tegenover de
arbeiders.
Maar reeds zijn weer twee en een
halve maand verstreken sinds 15
Januari 1950, waarin de prjjzeu
opnieuw een sprong omhoog

maakten. De Joekesgulden en de
5% Jzyn meer dan teniet gedaan.
De tekorten zvjn vergroot en daar-
mee.de noodtoestand in de arbei-
dersgezinnen.
De toiebestuurders lieten in Ja-
nua^i doorschemeren, dat van
maand too *nd het verloop van
de pjrjijzen in de gaten zou worden
gehouden en de lonen daarbij zou-
den wqrden aangepast. Dat is ook
niet gebeurd en opnieuw hebben
zij zich in hun naakte leugenach-
tighfid aan de arbeiders 'srtoond.
DaCkan voor de metaal; . .oictera
maar één conclusie Inhouden. A.Is
de uniebesturen hun plichten en
beloften tegenover de 'arbeiders
verzaken, dan moeten de arbeiders
zelf de touwtjes in handen nemen.
Nu ia het tjjd om de eenheid van
actie tot stand te brengen van alle
metaalarbeiders om de tweede 5%
te veroveren.
De feugd en de vrouwen werden
voor] een belangrijk deel uitgeslo-
ten fan de Joekesgulden en' dé 5%:
Maar voor hen stegen de kosten
van * levensonderhoud in gelijke

GezamenlJJJt, ong«aeni nei van-
bondslidmaatschap moeten de me-
taalarbeiders nu de strqd aanbin-
den voor de eerste en belangrijkste
eis van het program van eisen in
de voorlopige beschrirjvingsbrief
voor ons Tweede Congres:

Onmiddellijke toepassing van de
:weede vy f percent en eenzelfde
loonsverhoging voor jeugdige en
vrouwelijke arbeidskrachten!

De directie van Wilton-Ftjenoord, de
grootste scheepswerf In Nederland, heeft
in de voorlaatste kemvergadering aan-
gekondigd, dat grote opdrachten van de
Marine aanwezig zfln. Maar gelijktijdig
deelde ztf mede, dat het bedrijf met een
zo groot mogelijk rendement moe£ wer-
ken, hetgeen volgens haar bereikt moet
worden door lage onkosten. La^e on-
kosten door opvoering van de a^beids-
producKviteit ofiduidelflker: harder wer-
ken voor hetzeUne of minder loon.
Lage onkosten ook door
van het aantal arbeidskrachten, 1

Korte staking bij Vuicanus?
i ^bestuurders gedwongen

tot direct handelen
TN deze tfzergieterti te Vaassen is de
•"- directie bezig een nieuw tariefsysteem
door te voeren. Allereerst is hiertoe de
machine-vormer!) £*n de beurt, om
straks andere afdelingen 'onder handen
te nemen,
Na een bespreking1,, welke plaats vond
tussen Uniebesturen en directie* werd
vlak voor het einde van de werktijd een
briefje opgehangen, dat de nieuwe ta-
rieven zouden Ingaan en dat tot l ^tei
a.s. een aflopende toeslag zou worden

VAN ONZE JONGE MAKKERS

NOG Al AAR 6 WEKEN
T, dit ia geen April-

mop, al staat het in
ons nummer van dé eer-
ste April. Het zfin inder-
daad nóg maar zes we-
ken, dj,e ons scheiden van
de elfde Mei, de dag van
het Jeugd-Appél van „De
Metaal". En we zullen er

strekking van leermidde-
len en zo meer hebben het
goede klimaat geschapen.
De eerste bus is al vol-
geboekt en de delegatie
bestaat lang niet uitslui-
tend uit leden van „De
Metaal". Als je in.de
vakbeweging over kleu-

senen- te streden vopr.
vrede en lotsverbetering
Omdat ze de eisen var
de jeugd wil. verwezer
Ujkenï (
Verlaging van de leel 'v-
tijdsgrens; verplichte o)
neming' van gedemobii
RRRrrien in hetzelfde b(

ontwerpresolutie
TN zgn laatste vergadering heeft de
••• bondsraad na diepgaande discussies
de ontwerp-resolutie voor het Tweede
Congres van „De Metaal" opgesteld in de
vorm, waarin hfl aan de leden ter be-
oordeling wr "f- voorgelegd,
Uit de discuw,.e-bedragen van verschil-
lende boridsraatisletien werd onomstote-
IQk vastgesteld, dat de ontwerpresolutie
zich bezighoudt met de werkelijke pro-
v-i_; «w A^ ' Aim^te, -nnrien van da

grondslag voor de komende str$d en is
van mening» dat nog nimmer een zo
grote verantwoording op de schouders
van onze leden en functionarissen Heeft
gedrukt Versterking van de. organl-
satie is een der eerste vereisten om onze
taken met succes ter hand te nemen.
Een andere Wiltonner spreekt. over de
wefktijdverïenging en eist verkorting
van de werkweek,
Dit zon slechts korte grepen uit de
discussie. Op één na was elke spreker
van mening, dat de strQd voor* de vrede
door de ontwerpresolutie op de juiste
wijze aan de orde wordt gesteld en dat
wy moeten doorgaan met <het eisen van
vredesproductie, dat in alle bedrijven
vredescomité's moeten worden opgericht
™ rf„* ™« «M» rvwiittVn in htm werk

gegeven van achtereenvolgens 20'
9%, 7%/.5%,-a% en 1%. Op l
dan het nieuwe tarief zonder
tn. Wie het er niet mee eens
zich persoonlijk bij de bedrijfsïi
meldend),..
Groot was de ontstemming
machinevormers bfl het bekend worden
van deze regeling en fel was de veront-
waardiging over de tTniebestuurdej», dié
dit met de directie hadden klaar -ge-
stoofd. De arbeiders werden niet fiekend
en werden na afloop van de bespreking
op lafhartige wijze met bovengenoemd
briefje afgescheept. P .,'
De volgende morgen begon niematgl van
de , machinevormers aan z|jn we¥k en
een deelr wilde direct in stakingsJgraan.
Door Intimidatie en gebrek aan'^oede
leiding gebeurde dit niet. Toen echter
enige dagen later opnieuw öjdmetlngec'
verricht werden, weigerde een a^fee&ler
zich te laten Itlokken, waarop ontslag
volgde. Dé machinevormers verklharden
zich solidair en cjng£n. in staking.
Op de~ledeBïerg<§ërin£ van de Üaiebon-
den, wqarltL^het overgrote deel i-an de

ia geor *-'

op Ï.OB leaeirvecgiiueriiiB «MUI ue ut ut;
gesteld zou tyorden.. Het behelst
maatregelen., die het ontslag ongedaan
kunnen maken door elke tariefsverscher-
ping, overwerk, uitbreiding met meer
ploegendiensten^ enz. af te wilzen, terwijl
bij eventuele -P werkvermindering één
werktijdverkorting in 't'.voorstel geëist
werd. Een andjjr voorstel bevat enkele
noodzakelQke verbeteringen voor de ar-
beiders in de vbrm van de tweede 5%
loonsverhoging, vermindering van de
koffieprijs in fle cantine, aanbouw toe-
gezegde Bchafttokaal, vr^fe beschikking
over snipperdagen (thans is een snipper-
dag aan de VaCantie toegevoegd), enz.
Vooraf -aan' de^ledenvergaderiüg kwam
echter de ken;;v.an Wilton nog bij elkaar
en werd heV voorstel <|oor de kern-
leden, van „De .Metaal" ter tafel, ge-
bracht. Met de stemmpn van de Un^le^

^tegeft^V^met eerste'voorstS"ver-
worpen, terwijl 4iet tweede'nog niet aan
de orde is .gekomen.
De ledenvergadering, welke zeer goed

volgeaa «Jeze^ heren. Ze liedöelen- echter
uet „algemeen belang", het belang van

[de Vulcanus-directie, n.L meer winst
door harder werken voor lagere tarieven,
Het is zeker niet het belang van 'de
Vulconus-arbeiders, die straks met min^
der geld naar huis gaan en nog meer
zorgen aan hun hoofd kragen, dan thans
reeds het geval is door het steeds duur-
der wordende leven. ISTatuuriyk kwam
ook de gehruikeiyke run-ram tegen de
E.V.C, naar voren en elk vooratel om de
oude tarieven te garanderen werd met
de dooddoener teruggewezen: ;,E.V.C.-
voonftellen".
Het ging échter de Uniebestuurders
niet best af, hetgeen bewezen werd, toen
één de> arbeiders, die 30 jaar lid van het
N.V.V. geweest was, staande de ver-
gadering bedankte, hetgeen .een luid ap-
plaus $ot gevolg had.
Verder betoogden de Uniebestuurders,
dat de nieuwe tarieven goed waren en
dat ,de arbeiders moesten afwachten tot
de aflooppremie voorbij is. De vergade-
ring toonde duidelijk aan met de tarief-
kaarten in de hand, dat de nieuwe
tarieven te laag waren, waarop de Unie-
bestuurders onnozel deden, alsof ze dit
nog niet wisten.
De arbeiders dwongen dan ook deze be-
stuurders, niet over enkele weken als
de tariefverlaging een feit is, maar nu
direct te gaan onderhandelen. Dit succes
hebben zij aan hun korte staking te
danken. Deze staking is tevens een waar-
schuwing', dat de a. s. bespreking resul-
taten moet afwerpen, daar anders de
arbeiders ongetwijfeld van zich zullen
laten spreken.
Laten de overige arbeiders begrijpen,
dat de strijd van de machinevormers hun
strijd is. De directie zal niet stoppen bij
de machinevormers, doch wü het tarief

ling van het loon over' .bovengenoemd
tfldvak.

(handtekening) ;.

bezocht was, sprak haar verontwaar-
diging uit over de houding van deze
Üniekernleden en discussieerden uit-
voerig over deze zaak en de te nemen
maatregelen en betuigde zQn volle in*
stemming met beide moties^ Alles zal ei
in de komende periode óp gezet worden
de arbeiders te mobiliseren en het front
tegen dé .voornemens van de directie 'te
organiseren.
In voorgaande acties hebbext de Wilton-
arbeiders meermalen getoond te weten
hgg^ te..moeten strJQden .en bereikten hier-
'door'veie successen. Wtf hebben een goed
vertrouwen, "dat dit ook thans het geval
zal zijn, waarbQ voor ónze bond een be-
langrijke 'én leidende -taak ta weggelegd

wvy

Van het internationale front
FRANKRIJK

Conferentie
^ automobiel-arbtetém

Sowjet-tJnie, Engeland én Italië aanwe-
zlg_ 'waren, we,rd eenstemmig .besloten
eenheid van actie te voeren -voor loons-
verhoging, verbetering van. de tarieven,
ondertekening van de CAO, eerbiediging
van de vakbewegingsrechtea en -vrijhe-
den, alsmede tegen de productie van
oorlogstuig.
De conferentie riep op:
om verbindingen en contacten tot stand
te brengen tussen de uitgebuite arbei-
ders in de verschillende fabrieken, die
tot dezelfde internationale trust behoren,
om in al deze fabrieken comltê's voor
de verdediging van de vrede te vormen,
om een actieve solidariteit tot stand te
brengen met de arbeiders in de automo-
bielindustrie in de koloniale landen.

Metaalarbeiders staken
TN een heldhaftige strjjd staakten ruim
A 400-000 Franse metaalarbeidere voor
een maandelijkse verhoging van hun
lonen met 3000, francs, voor de onder-
tekening van hun collectieve arbeids-
overeenkomst en voor de inachtneming
van de vakbewegingsrechten, en -vrijhe-
den, die door de Franse reactie met
worgwetten bedreigd worden,
in verschillende bedrijven zijn inmiddels
de arbeiders weer aan het werk.gegaan
met geheel of gedeeltelijk succes. Op het
ogenblik dat w$ dit schrjjven staken nog
ongeveer 180.000 metaalarbeiders.
Aan de staking werd deelgenomen door
de leden van alle vakbonden.

JAPAN

Massa-staking tegen
armoede, voor Vrede

gen van het W.V. V., heeft aanbevolen,
waarvoor onze organisatie In aaanner»
khu; bomt.
Wy Eftn verlapgendi .ons *an te stutten
en tot een gpede samenwerking te. ko-
men met de Vakvereniging» InternatLo-
nale ya*i Metaalbewerkers?1
In antwoord op het verzoek tot aanshd*
tb» schrUft Henry Joadaln, oecretarU

MK*H.
van Höoffovenarbelders Is fle
officiële'! aansluiting van een
van An^eiikaanae metaaUwweTbers.*
weten; diut deze beantwoordt aan de Ter-
laogenfl van de Amerikaanse metaalbe-
werkers In hun geheel, die contact wen-
sen te honden met hun mede-metaajbe-
werkers In andere landen..... We weten
dat jullie moeten strijden tegen zefeert
reactibnnalre leiders, die de zaak .dei
arbeiders verraden. Daarom steDen vs\e moed en de waarde van jullie aan-

sluiting zoveel te meer op

TRIESTE
f\P 23 April a.s. houdt de Eenheidsvak-
^ beweging van de werkers in d«
metaalnijverheid van Trieste- zijn jaar-
Itjks congres.
In de buitengewoon moeilijke situatie
waarin de bevolking van deze vrtjstac
verkeert tengevolge van de overheersing
van Anglo'Amerikaanse .geldmagnaten
waarbij de vakbeweging wordt gehin
derd door Italiaanse scheurmakera, is hel
noodzakelQk, dat de Nederlandse metaal
arbeiders op deze dag hun solidariteit
met de kameraden in Trieste betuigen
Ons hoofdbestuur heeft een begroeting*
schreven aan het Congres van d<
Triëatae metaalarbeiólersbond gezonden

ITALIË
7VTA de koelbloedige moord door d<
•"-" politiebenden van .de regering Di
Gasperi óp zes metaalarbelders in Mo
dena, heeft de Italiaanse politie eei
nieuw bloedbad aangericht. In Veneti
ztjn 7 arbeiders van Aet metaalbe
drijf „Breda" door het fascistische op
treden van de politie ernstig gewond
t-npiTi zü demonstreerden teeen. het ont



^BUHugueraqua op te v^agezï, ten-
geVplge van verdere, eubaidiever-
'itündering en de devaluatie. Maar
tegelijkertijd verbonden de onder-
nemers en uniebestuurders eraan,
dat die 5% maar een „voorschot"
is óp hogere prestaties. Met andere
woorden, we geven wel loonsver-
hoging, maar willen dat dubbel en
.dwars weer terug hebben in de
vorm van lagere productiekosten
en hogere winsten.
En in vrijwel alle bedrijven zgh de
ondernemers er naarstig toe over-
gegaan om het „harder werken en
soberder leven" met nog meer
energie dan voorheen in de prac-

VAN ONZE JONGE WXKERS

NOG MAAR 6 WEKEN
fVTEE, dit is geen April-
11 mop, al staat het in
ons nummer van dé eer-
ste ApriJ. Het z$n Inder-
daad nog maar zes we-
ken, die ons schelden van
de elfde Mei, de dag van
het Jeugd-Appél van „De
Metaal". En we zullen er
geen doekjes om heen
winden. Als niet ui ver-
schillende afdelingen on-
ze Jonge kameraden in
samenwerking en onder
leiding van het afdelings-
bestuur een beetje poot-
an gaan spelen, dan be-
staat de kans, dat het
Jeugd-appèl niet dat vol-
ledige succes op zou le-
veren, dat mogeigk is.-

ons nou niet ver-
keerd, slagen doét de
elfde Mei. Dat staat nu
al alg een paal boven wa-„
ter. Nemen we Leeuwar-
den maar eens bQ de kop.
Daar in „Heitelan" willen
ze nu eenmaal goed voor
de dag komen. En" je
weet wat Friezen z£|n, als-
die eenmaal iets in hun
kop hebben, dan moet het
voor mekaar komen.
Voorlopig zeven deelne-
mers... en de centen ha-
len we ook zelf bij elkaar
schreven ie. *

Rotterdam, een stad
waar nog al eena wat in
de bedreven te doen is
rondom vraagstukken
van de jeugd. Petltfonne-
menten voor de 5 pet,
acties voor drie weken
vacsiitje, voor gratis ver-r

strekking van leermidde-
len en zo meer hebben het
goede klimaat geschapen.
De eerste bus is al vol-
geboekt en de delegatie
bestaat lang niet uitslui-
tend uit leden van „De
Metaal". Als je In. de
vakbeweging over kleu-
ren zou kunnen spreken,
dan hebben ze daar in
Rotterdam een hele re-
genboog bij elkaar. En.
wat meer zegt, ze gaan
door.
In de IJselstreek zfjn ze
ook fcest .op gang- Naar
verhouding van ons le-
dental- onder de jeugd in
de metaalfabrieken daar,
hadden we er eigenlijk
een hard hoofd in, toen
ze ons al direct vertelden
met een hele autobus vol
naar Mokum -te komen.
Maar ze lappen 'tl

Hengelo en • Deventer
hebben het ook al over
een hele autobus vol. Ook
in die steden zijn reeds
deelnemers ingeschreven
en worden de benodigde
gelden ingezameld.

Omdat onze jonge mak-
kers in die plaatsen zo'n
mooi praatje kunnen op-
hangen* Of omdat de
„mentaliteit" daar zo
veel beter zou zijn dan
elders ? Ach wat, flauwe-
kul. Zuiver en alleen, om-
dat de metaalarbeiders-
jeugd onze eisen onder-
steunt. Omdat ze bereid
is in de hechtsté eenheid
tezamen met de volwas-

senen te streden voor
vrede en lotsverbetering
Omdat ze de eisen var
de jeugd wil ve:
lijken!
Verlaging van de leef
UJdsgrens; verplichte oj
neming- van gedemobil
seerden In, hetzelfde b'
drflf waar zij werkte,
voor zfl gedwongen we?
den in het leger te gaan
goede vakopleiding; gn-
tls verstrekking VF
leermiddelen.

pat is het geheim e
daarom slaagt het Jeug^
appéL Of je nu in An>
sterdam woont of in ht
kleinste gehucht in on:
land, het z£jn deze eisen
die ons aan elkaar vei
binden, waarvoor alle
nodig zfln om ze te ver
wezenleken.

Maar al met al, restt
ona nog slechts zes w-,
ken. Die t$d moet go*?
worden besteed. Denk/
om, een .paar hondrf
Jongens en meisjes voV
een dag van strijd naai
Amsterdam te halen L-
een hele toer. En de bom
mag er trots op z$n als
die taak vervuld is. Maar
dat geldt* niet alleen voor
de bond in adjh geheel,
da't geldt voor iedere af-
deling. Nu hebben we nog
niets over het program-
ma geschreven. Óók dat
zal aantrekkingskracht
genoeg hebben om nog
meer deelnemers in te
schrijven. Daat wachten
we nog maar ïeven mee.

Niet met dat inschrijven
natuurlijk, maar met dat
programma. In de eerste
plaats gaat het -om .de
str^fd van de metaalar-
beidersjeugd voor haar

Dus nog even doorduwen
jongens en meisjes, dan
komt het dilt in orde.

ontwerpresolutie
TN zijn laatste vergadering heeft de
A bondsraad na diepgaande discussies

ontwerp-resohitié 'voor het Tweede
Congres van „De Metaal" opgesteld in de
vorm, waarin hij aan de lêflen ter be-
oordeling Wjp-""*f. voorgelegd.
Uit de discussie-bijdragen van verschil-
lende bonasr'aadsleden werd onomstote-
lijk vastgesteld, dat de ontwerpresolutie
zich bezighoudt met de werkelijke pro-
blenjen en de directe noden van de
metaalarbeiders.
Ben arbeider*Vah een Rotterdamse ma-
chinefabriek toont aan de hand van eigen
ervaring met z^jn verkiezing in de kern
en daarna aan, dat de uriiebesturen en
ondernemers geen middel ongeschikt
achten om strijdbare -kameraden uit de
kern U weren. HU acht het volkomen
juist, dat de ontwerpresolutie oproept tot
strgd voor de verdediging van de
democratie.
Een kameraad van de Hoogovens past de
ontwerpresolutie toe op de rationalisatie-
woede van de directie van dit bedrijf,
waardoor reeds veel arbeiders in een
lagere toongroep terecht z$n gekomen.
ffien arbeider van Werkspoor-Utrecht
gaat diep op de resolutie in en toont aan
de hand van verschillende praXtijkvoor-
ibeelden de juistheid er van aan. H$ doet
verschillen^ voorstellen om een en
ander nogV^ jrper te formuleren.
Een kameraad uit Vlaardingen wil In
het.program van eisen vergoeding voor
bezoek aan huisarts, specialist en tand-
arts zien opgenomen en is van mening,
dat de arbeiders recht hebben op rente
over het geld, dat de directies van de
arbeiders inhouden voor de zogenaamde
pendagen. .
Een vertegenwoordiger van RDM te Rot-
terdam toont aan de hand van een voor-
val aan, dat de unïebestuurders alleen
maar minachting voor de arbeiders heb-
ben. Dé voorzitter van de ANMB, afd.
Rotterdam had naar aanleiding van de
wens der arbeiders om doktersbezoek
vergoed te kragen opgemerkt, dat < van
de honderd arbeiders er misschien twee
eerlflk zouden zijn en met grondige reden
voor doktersbezoek verzuimen. Daarom

on. hty,z|jn medewerking niet aan dit
verlangen van de arbeiders geven.
Een arbeider van de NDSM wil de vei-
ligheidsmaatregelen verbeterd zien. Bij
'ieder schip, dat de werf verlaat, is ge-
middeld een dodelijk ongeval te betreu-
ren; pas daarna worden veiligheidsmaa.t-

len getroffen.
Een arbeider van Wilton-Feyenoord te
-Rotterdam noemt de ontwerpresolutie dB

grondslag voor de komende strjjd en is
van mening, dat nog nimmer een zo
grote verantwoording op de schouders
van onze leden en functionarissen heeft
gedrukt. Versterking van de. organi-
satie Is een der eerste vereisten om onze
taken met succes ter hand te nemen,
Een andere Wiltonner spreekt over de
werktijdverlengtng en eist verkorting
van de werkweek. .
Dit zijn slechts korte grepen uit de
discussie. Op één na was elke spreker
van mening, dat de strijd vcor'de vrede
door de ontwerpresolutie op do juiste
wftze aan de orde wordt gesteld en dat
wiJ moeten doorgaan met \het eisen van
vredesproductie/ dat in alle bedreven
vredescomité's moeten worden opgericht
en dat wij deze comité's in hun werk
voor de vrede onze volledige steun moe-
ten geven.
Een na afloop van de vergadering ge-
houden collecte bracHt ƒ 29,41 op, ,welk
bedrag inmiddels reeds aan de. Nationale
Vredesraad is overgemaakt \ J .

ne.- viiicanup-mrecEie, 'u.
door harder werken voor lagere
Het is zeker niet het belang
Vulcanus-arbeidera, die straks
der geld naar huis gaan en
zorgen aan hun hoofd krijgen,
reeds het geval is door het
der wordende leven. Natuurlijk kwam
ook de gebruikelijke rim-ram tegen de
E.V.C, naar voren en elk voorstel om de
oude tarieven te garanderen werd met
de dooddoener teruggewezen: ^B.V.C.-
voorstellen"*
Het ging échter de Uniebestuurders
niet best af, hetgeen bewezen werd, toen
een der arbeiders, die 30 Jaar lid van het
N.V.V. geweest was, staande de ver-
gadering bedankte, hetgeen een luid ap-
plaus |ot gevolg had.
Verder betoogden de Uniebestuurdérs,
dat de nieuwe tarieven goed tyaren en
dat de arbeiders moesten afwachten tot
de aflooppremie voorbi) is. De vergade-
ring toonde duidelijk aan met de tarief'
kaarten in de hand, dat de nieuwe
tarieven te laag waren, waarop de Unie-
bestuurders onnozel deden, alsof ze dit
nog niet wisten.
De arbeiders dwongen dan ook-deze be-
stuurders, niet over enkele weken als
de tariefverlaging een feit is, naar nu
direct te gaan onderhandelen. Dit succes
hebben zij aan hun korte staking te
danken. Deze staking is tevens een waar-
schuwing', dat de a.a. bespreking1 resul-
taten moet afwerpen, daar anders de
arbeiders ongetwijfeld van zich zullen
laten spreken.
Laten de overige arbeiders begrijpen,
dat de strjjd van de machinevormers hun
strjjd is. De directie zal niet stoppen bö
da machinevormers, doch wil het tarief
en inkomen van alle Vulcanua-arbeidera
omlaag brengen, ' om op . deze manier
meer winst té kunhen maken. Zij dienen
dan ook één front met de machine-
vormers te smeden en in eensgezinde
strijd deze aanval af te slaan.

Tegenhouden N.D.S.M. boeken succes
"TkE actie van de tegénhouders van de
•L' Nederlandse Dok- en Scheepsbouw
Maatschappij voor verhoging van hun
uurloon is met goeü resultaat bekroond
geworden.
Bij de vijf procent loonsverhoging waren
hun uurlonen met vflf cent verhoogd,
in tegenstelling met de klinkers, die zes
cent per uur meer kregen. Hierdoor wer-
den de verschillen, ih uurlonen tussen
beide genoemde groepen nog groter dan
voordien. Hierover, ontstond zeer grote
ontstemming. De actie van de tegen-
houders werd krachtig ondersteund door
de E.V.C.-kernleden, die ondanks dat de
Unie-kernbestuurders geen enkele mede-
werking verleenden, het bfl de directie
ter tafel brachten en de eis verdedigden.
Door een goede wgze van samenwerking
van arbeiders met E.V.C.-kernleden,
werd de N.D.S-M.-directie gedwongen de
uurlonen van de tegenhoüders van 82 op
SS cent te brengen.
Nog zijn er groepen'op de N.D.S.M., die
ook v#f cent verhoging ontvangen. 55$
dienen het voorbeeld van de tegenhoü-
ders te volgen. Indien ztf eensgezind en
op krachtige wijze deze kwestie aan de
orde stellen, kunnen ook zij resultaat
bereiken.

HET WEKELIJKSE ZEGEL
Over de week van 3—8 April moet in
het veertiende vakje en over de fereek
•au 10—IS ApjU In het vïfUende vakje

geplakt worden.

N.V. Nellen-RotterdarZ
T>IJ deze machinefabriek is aan 13 ar-
-*-* beiders ontslag aangezegd en een
vergunning daarvoor aangevraagd bif
het G.A.B. Als reden geeft de directie
op: werkvermindering.
Bij nadere informatie blijkt echter, dat
nieuwe arbeiders worden aangenomen,
die van de R*jkswerkplaats afkomstig
zijn, tegen een lager uurloon.

Heemaf-Hengelo
TN dit bedrijf leven b$ de arbeiders tal-
•*• rijke klachten. Zo wordt de jeugd
nog steeda de 5% niet uitbetaald.. Wel
moet de jeugd mede premie betalen voor
de verschillende vergoedingen bij dok-
tersbezoek e .d.., maar van de uitkering
dezer vergoeding blijft zij verstoken.
Dan wordt er werk uitgevoerd op rode
tariefkaarten, waarvoor slechts 10 %
tarief wordt -betaald, omdat het zoge-
naamd onkosten-werk is, terwijl deze
arbeiders dan niet het gemiddelde tarief
van de fabriek krggen uitbetaald.
Vervolgens heeft de directie voorge-
steld om de mtddagjschaft op 1% 'uur
te stellen, waardoor de vele arbeiders
van andere plaatsen ernstig gedupeerd
worden, omdat zg dan 's avonds-veel
later hun woonsteden bereiken kunnen.
De Heemaf-arbeiders moeten een voor-
beeld nemen aan allen, die "in eenheid
van actie met steun van „De Metaal"
hun grieven oplosten.

eenheid van aétïë' te voeren -voor "loons-
verhoging, verbetering van dé taxieven,
ondertekening van de CAO, eerbiediging
van de vakbewegingsrechten en, -vrijhe-
den, alsmede tegen de productie van
oorlogstuig.
De conferentie riep op:

, om verbindingen en contacten tot stand
te brengen tussen de uitgebuite arbei-
ders ih de verschillende fabrieken, die
tot dezelfde internationale trust behoren,
om in al deze fabrieken comité'* voor
de verdediging van de vrede te vormen,
om een actieve solidariteit tot stand te
brengen met de arbeiders in de automo-
bielindustrie in de koloniale landen.

Metaalarbeiders staken
TN een heldhaftige strijd: staakten ruim
•*• 400.000 Franse metaalarbeiders voor
een maandelijkse verhoging van hun
lonen met 3000. francs, voor de onder-
tekening van hun collectieve arbeids-
overeenkomst en voor de inachtneming
van de vakbewegingsrechten en -vrijhe-
den, die door de Franse reactie met
worgwetten bedreigd worden.
In verschillende bedrijven zijn inmiddels
de arbeiders weer aan het werk gegaan
met geheel of gedeeltelijk succes. Op het
ogenblik dat w# dit Hchrttven staken nog
ongeveer .-180.000 metaalarbeiders.
Aan de staking werd deelgenomen door
de leden van alle vakbonden.

JAPAN

Massa-staking tegen
armoede, voor Vrede

OINDS het begin van dit jaar zfin
^ 65.000 Japanse ijzer- en staalbewér-
kers, In dienst van de „Nippon Iron Ma-

nufacturing Co.", die 80% van de me-
taalproductie van Japan monopoliseert,
een beslissende actie voor een. verhoging
van 30% van hun. hongerlonea, aange-
gaan.
Tegelijkertijd verzetten de Japanse ijzer-
en ataalbewerkers zich tegen de massale
ontslagen, die door de ondernemers toe-
gepast worden om het arbeidsterapo op
te voeren en de vakbonden, die daadwer-
keUjfc de belangen van de arbeiders ver-
dedigen en aan hét hoofd van de\str$d
staan tegen de oorlogsproductie i* deze
basis-industrie, hun kracht te ontnemen.
De'actie van de Japanse ijzer- en staal-
bewerkers ontwikkelt zich. In eensge-
zinde geest en maakt deel uit van de.
algemene beweging van. de werkende
massa in Japan in haar fitrfld voor de
Vrede en onafhankelijkheid van hun
land.

AMERIKA

Chrysler plat
TTONDERD en vijftien duizend arbei-
J-1ders van de Chrysler Automobielfa-
brieken staakten voor loonsverhoging.
Eeeds heeft de-Automobielarbeidersbond
twee tussenvoorstellen van de directie
van de hand gewezen.
Inmiddels is bekend geworden, dat het
werk is hervat na een staking van 59 da-
gen. De eisen der arbeiders zon ingewil-
ligd en de directie zal een pensioenfonds
in het leven roepen voor arbeiders en
kantoorpersoneel.

Amerikaanse Hoogoven-
arbeiders bij W.V.V.

brief van 1,4 Februari heeft John
Clark, voorzitter van de Hoogoven-

arbeidersbond, de Unie van Metaalbe-
werkers', medegedeeld,, dat „De recente
bijeenkomst van onze algemene bond
onze aansluiting n»t de beroepgufdelto-

Weten; daï d«w beantwoordt aan de 4
tangens Fan de AmerHïaiaraBe' metaaJb
werkers In hou geheel, die contact we:
sen te houden met hun mede-metaalb
werkers in andere landen.».. We wete
dat jullie moeten streden tegen zeke
reaotfonnalre leiden, die de zaak d-
arbeiders verraden. Daarom stellen p
Jullie moed en de waarde van Jullie
sloïtlng zoveel te meer

TRIESTE

(\P 23 April &S. hpudt de Eenheidsval
^beweging van de werkers in c
metaalntfverheid van Trieste zijn jaa:
Itfks congres,
In de buitengewoon moeiujke situati
waarin de bevolking van deze vrijsta
verkeert tengevolge van de overheersin
van Anglo-Amerikaanse .geldrasgnatei
waarbij de vakbeweging wordt gehii
derd door Italiaanse scheurmakers, is ht
noodzakelijk, dat de Nederlandse metaa
arbeiders op deze dag hun eolidarite:
met de kameraden in Trieste betuigei
Ons hoofdbestuur heeft een Begroeting!
schrijven aan het Congres van d
Triëstae metaalarbeidersïjond gezonde]

ITALIË
IVTA de koelbloedige moord door d
•̂  politiebonden van de regering D
Gasperi óp zes metaalarbeiders in Mc
dena, heeft de Italiaanse politie ee
nieuw bloedbad aangericht. In Venetl
zijn 7 arbeiders van J*?t metaalbe
drtjf „Breda" door het fascistische oj
treden van de politie ernstig gewont
.toen zü demonstreerden tegen het onl
slag van 300 hunner kameraden en uil
betaling van het hun verschuldigde act
terstallige loon eisten.
Zowel uit de massamoorden op de land
arbeiders als uiVde bloedige terreur o
de voor Vrede en Brood strijdend
metaalarbetders blifkt, dat de oyerheei
sende klieken in Italië weer de weg va:
het fascisme opgaan. D«ze fascistisch
misdaden zijn des te afschuwelijker, om
dat het Italiaanse volk, waarvan b^jn:
drie millipen gezinnen Iftden onder d
materiële en morele ellende van d
werkloosheid, geen andere bedoelin
gen met zijn atrfld heeft dan te vechte
voor het naakte bestaan. De str^d va:
de Italiaanse metaalarbeiders en ander
werkers verdient onze volledige steun e:
solidariteit. Protesteert daarom tege:
deze fascistische politle-terreur bg d
Italiaanse gezant in Den Haag.
Het Amsterdamse kader van onze bom
heeft vanuit een dezer week gehoude:
ver-gaderlng reeds een protest gezonden

Wie doet mee aan discussie
M de verrichtingen van ons Congre

nog meer in de belangstelling t
plaatsen is het nodig, dat in brede krlnj
gesproken wordt over de ontwerp-re&o
lutie, die aan het Congres ter bekrach
tiglng wordt voorgelegd. Eenmaal dooi
het Congres aangenomen, is de resolutie
de 'wegwijzer voor fLe bond In zfln op-
treden na. het Congres.
De ontwerpresolutie is derhalve zeer be-
langrijk en dient met de meeste erna1

te worden behandeld. Uit de afdelingei
bereikte ons het verzoek om in de nof
resterende tfid voor het Congfes eei
discussie-rubriek over de ontwerp
resolutie te openen. Wij geven daaraai
gaarne gevolg en zien de bedragen vai
iedereen met belangstelling tegemoet.
Wtj merken hierbrj nog op, dat de dis-
cussie-bfjdragen uiterlijk tien dagen vooi
de verschijningsdatum >an het volgend
nummer in ons bezit moeten aftn om no|
daarin te worden opgenomen.
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PROPAGANDA

Ze zullen er zijn met het congres
J)E toenemende invloed van onse bond — welke on-

der meer blqkt uit de wtslagen van Teernverkie-
zingen en de voortdurende groei van het ledental —
gaat gepaard aan een stagende bereidheid van de
metaalarbeiders om eensgezinde strqd te voeren voor
hun sociaal-economische belangen, hetgeen een
uitingsvorm is van het groeiende bewustzijn van de
arbeiders, dat slechts in strijdende eenheid resul-
taten kunnen worden bereikt. Tegelqkertijd is een
groeiende oppositie van de leden der Uniebonden
waar te nemen tegen de door de besturen dezer orga-
nifpties gevoerde politiek. De voornaamste voor-

" waarde om de stryd voor verbetering met succes te
kunnen voeren, is de vereniging van atte arbeiders,
ongeacht hun godsdienstige of politieke overtuiging
of verschil in vakbondslidmaatschap.

Dt!.T staat in de ontwerpresolutie voor
het Tweede Congres van „De Metaal".

De • resultaten van de laatste maanden
bewijzen,' dat de ontwerp-resolutie ook
op dit punt Juist is, *:
Het is dan ook In geen geval een bloot
toeval, dat het juist onze aldeUng
Winschoten was die de wtasel-vaan in de
wacht sleepte, Daar was goed-georgani-
seerde etrgd, daar was eenheid van actie.
Vooral die eensgezinde strijd is de sleu-
tel tot het succes in de ledenwerfcam-
pagne. Het is daarom nog lang niet zeker»
dat Winschoten ajjn wisselvaan zal hou-
der.. Wanj in welk bedrijf zfln geen pers-
pecueveu voor eenheid van optreden?
In wtm bedrijf hebben de arbeiders geen
grieven, cmdervinden zty niet de eerste
gevolgen van de crisis, worden de ta-
rieven niet verscherpt, dreigt geen ont-
slag, wil de werkgever de werkweek niet
verlengen 7 Pe honger naar steeds meer
winst knaagt aan elke ondernemers-
brandkast. Het is slechts 'de kunst, dm
de metaalarbeiders duidel^k te maken,
dat z# alleen (als persoon) nieta in de
melk te brokkelen hebben en dat z$ in
gemeenachappeiyfce strijd de meerdere
van de ondernemers bljjven.
Nevenstaande uitslagen van kemver-
kiezing-en zijn eveneens een bewijs, dat
de ontwerpresolutie de wetkel^ke toe-
stand op de juiste waarde schat. De toe-
nemende invloed op vakbondspolitiek ter-
rein is voor een niet gering gedeelte te
danken aan de oppositie 'van de unie-
leden tegen de door hun bestuurders ge-
voerde armoede- en oorlogspolitiek. Dit
is mede een symptoom van de toenemen-
de bereidheid tot eensgezinde strijd.

Velen blijven nog maar al te vaak verder
los van de georganiseerde strfld, omdat
wjj hen niet op de juiste w(Jze tegemoet
treden. Zij demonstreren hun wil tot
verzet en het is dan nog slechts een
kleine moeite om hen te overtuigen lid
te worde» van d* enige van ondernemers
en regering onafhankelijke . metaalar-
tteldersbond in Nederland, die op basis
van de klassenstrijd de belangen van de
metaalarbeiders behartigt en verdedigt.
En het is Juist de toenemende bereidheid
tot eensgezind verzet, die de voorwaarde
vormt voor het slagen van onze taak in
de wintercampagne: 2500 nieuwe leden
op het Congres!
Nu nog even aandacht voor het
volgende:
Omdat het Congres van „De Metaal"
zich zal bezighouden met de vraagstuk-
ken van alle arbeiders zullen ook leden
van andere organisaUes deel kunnen
nemen aan de discussies op het Congres.
Om het voor deze makkers mogel^k te
maken het Congres te bezoeken zullen

en zegels ter beschikking van de
afdelingen komen om de'hogere onkosten
te kunnen dekken. Het resultaat van het
werk met deze zegels en lijsten zal mede
beoordeeld worden als een prestatie in
het kader van de wlnterpropaganda-
actie.
Vergeet dus niet dit hl jullie taak op
te nemen, het is belangrijk genoeg.
De afgelopen week overschreden we de
1600 nieuwe leden. We laten het dus
verder aan jullie over om de rest er bij
te halen._

Toenemend» invloed van „De Metaal"

Verkiezingsuitslagen
Amsterdamse DroogdokmaatschsppU te Amsterdam:

oude kern 6 EVD — 4 Unie
nieuwe kenu S BVC — 4 Unie
Stemmen BVC 520 Unie 346 . ,

De Neef f Machinefabriek te Vhardirigea:
oude kern ï BVC — l NW
nieuwe kern 3 EVC

' Bü uitbreiding kern kwam er nog l BVC-er in.
Draadtabrièk Jonge Poerlnk fe Borne:

nieuwe kern 3 BVC — l NW — l KAB
l EVC-candidaat kreeg van de 180 stemmen 100 stemmen.

Sluis' Machinefabriek te Groningen: .
oude kern O EVC —
nieuwe kern 2 BVC — 2 NW — l KAB

Scheepswerf NIc, Wltsen & Vb té Alkmaar:
oude kern 2 BVC — I NVV
nieuwe -kern S EVC

Droge Matrassenfabrlek te Winschoten:
oude kern l BVC — S N W
nieuwe kem 3 BVC — Z NW — l CNV

srbltfa te {Ullegeraberg:
Bij verkiezing 2 zetels. 2 BVC-ers met 92 stemmen gekozen;
ANMB kreeg 15 stemmen.

Scheepswerf te Boogezaad:
oude kern geen enkele EVC-er. Thans 2 BVC — 2 NW en l CNV.

tkben te Hengelo (O.) :
aanvullende verkiezing voor 3 Unieleden. Gekozen l BVC, 110 van d<

.187 stemmen. Voorts 2 ongeorganiseerden gekozen.

edalo te Hengelo (O.) :
aanvullende verkiezing voor aftredende NW-er.
Uitslag BVC 28 stemmen — NVV 20 stemmen — ongeorganiseerden
8 stemmen.

'an Tellingen Matramenfatirlek te Amsterdam: ,
Aantal stemmen 26. EVC-candidaten no. l 19 stemmen; no, 2 22 stem-
men; no. 3 13 stemmen evenals Unlë-candldaat. Deze zetel afgestaan
aan Unie.

ikker VUegtuigenfabriek te Amsterdam:
Verkiezing cahdidaat bestuur pensioenfonds door periodiek aftreden
EVC-candidaat EVC-candidaat weer gekozen met 386 tegen 211 st

mud-Brandt te Amsterdam:
oude kern 2 EVC — l NW

3 EVC

Wij willen Vrede
Vrouwen demonstreren voor

hei- leven

nieuwe kern

talenmetibal te Umolden:
nieuwe kern gekozen; resultaat 3 BVC-ers.

r\E strijd voor de vrede neemt
*~* dag grootser vormenvaan. In
tenland, in Italië, Frankrijk, H.
Noorwegen, weigeren de havenarl ^
de Amerikaanse moordwerktuigen te los-
sen. In België voert de arbeidersklasse
een verbeten strijd tegen de terugkeer
van de .collaborateur-koning Leopqld en
versterkt daarmee haar strijd voor de
vrede op moedige wijze. Maar ook In ons
land wordt het steeds duidelijker,,dat de
arbeidersklasse „nee" zegt tegen de
oorlogsvoorbereiding. Dat zeggen onze
lavenarbeiders en dat ae^" n ook-iande-

ren. IQ. de afgelopeh week, erd dat heel
duidelijk gedemonstreerd, ter gelegen*
leid van de oorlogsconferentle van de
generaals van het'Atlantisch Pact. Van
Noord naar .Zuid, van West naar Oost,
van jong en oud heeft het protesten ge-:.
regend. De demonstraties in Den Haag
waren door de oorlogsmaniakken niet
mis te verstaan; het werkende volk van
Nederland zegt „nee" tegen oorlog; het
wil leven, het wil vrede, het wil wel-
vaart.
Maar niet alleen in Den Haag werd ge-
demonstreerd. Ook de arbeidersvrouwen
taan in eensgezinde strijd voor het be-
loud van dé vrede. In Krommeiue de-
monstreerden zij bij de Verblifa, In
Hengelo bij Holland-Signaal, tri IJmui-
den bij de Hoogovens, tn Zaandam "bij de
munitiefabriek Hembrug, In Amsterdam
by de N.D.S.M. Deze vrouwen demon-
treerden voor het leven en eistee ven

de werkgevers vredesproductie. Zij be-
effen het grote gevaar, dat er aan ver-

bonden is, als in de omgeving van hun
l woningen oorlogstuig F~mtt vervaar-
digd. Zij willen hun kiiy ai het leven
sparen, -. ""'
Ook in de metaalbedrijven groeit de
eensgezinde strijd voor de vrede gesta-
dig. "3n steeds meer bedrijven worden

Flitsen van de strijd
Je Eland-Brandt-Amsterdam

l VJOEDAT In de oude kern, die uit 2
Ze i$n er, haal ze m „De Metaal". f EVC-ers en l ANME-er bestond,
j ^^^^^^ - l onvolledig geworden was vond hier een

Over drmkebroers, snoeplustigen en
motorduivels

LAAT de pater zielzorger van de l
•ir^iv»fcr«nt. im «loh iréttlk henben, l

kernverkiezing plaats. De nieuwe kern
bestaat thans uit 3 E.V.C.-ers. De
A.N.M.B.-candidaat werd door de arbei-
ders geen vertrouwen geschonken om
hen te vertegenwoordigen. Opnieuw een
duidelijke aanwijzing van het groeiende
vertrouwen van de arbeiders in de vafc-
bondspolitïek van de E.V.C, en eveneens
een, scherpe afwijzing van de armoede-
en oorlogspolitiek van de Uniehestuw-
ders.

grieven, die onder alle arbeiders leven,
zonder uitzondering.' Naast "de tweede
5 pet is een collectief tariefsysteem dan
ook een van de belangrijkste eisen,
waarop het mogelijk is de eenheid van
actie met sutfces tot stand te brengen.
In een bulletin heeft de afdeling Am-
fitèrdam van onze bond de verschillende
grieven aan de arbeiders voorgelegd en
het programma van eisen bekend ge-
maakt Naar verluidt vond dit grote lp-
stemming bfl de arbeiders.
Evenals bij Brevo de arbeiders hebben
gedaan, beeft de kern bij Ducroo &
Brauns de zögewaasmle piekurenregeling
terug gewezen.

dat de~ prijzen van de spoorwegtarieven
niet zouden worden verlaagd, omdat
Werkspoor tot nn toe de groentewagens
altijd met verlies heeft moeten leveren
tengevolge van de te „gunstige" tarieven.
Door die tariefsverlaging zou de winst
„dus" niet stygen.
Maar ondanks het verlies aan de groen-
tewagftns maakte Werkspoor een. tnil-
lioeuenwinst. Die wordt dua in Üeder
geval nog groter door de tariefsver-
laging b$ de groentewagens.
Of zou Damme er alzo beroerd,aan toe
z$n, dat Juist die 12% hem voor een
zware gang naar maatschappelijk hulp-
betoon behoedt!

vredescoxnité's gesticht, bestaande uit
arbeiders van elke politieke en gods-
dienstige overtuiging ongeacht bun vak-
bondslidmaatschap. De comité's vereni-
gen de arbeiders van de bedrijven . om.
zich heen in een verbeten strijd voor de
vrede en eisen productie voor het leven.
De Volksraadpleging voor de vrede_ ont-
moet allerwege de sympathie van de
werkende bevolking, ook in de metaal-
bedrijven. Reeds vond stemming plaats
In een aantal bedrijven, waarvan wij
slechts noemen: Droge te Winschoten»
B" *e Winschoten, Orensteyn & Koppel
i Jnsterdam, van Tellingen te Amster-
dam, Fielkenrood te Zaandijk, een eerste
groep klinkers en tegenhouders bij de
ST.D.S.M. te Amsterdam, en waarvan de
stemuitslag- bewees, dat nagenoeg 100%
voor de vernietiging van de atoombom
is, vóór vermindering van de bewapening
en vóór vriendschappelijke betrekkingen
tussen de volkeren.
In alle bedrijven wordt de volksraad-
pleging georganiseerd en ook de leden
van onze bond hebben tot taak de stem-
ming voor de vrede met alle kracht te
ondersteunen.
De .reactie heeft angst voor de mening
van de arbeiders. Dat bleek b^ de
Utrechtse machinefabriek Smulders,
waar de stembiljetten waren uitgezet'en
bij het uitgaan van de fabriek de politie
een toeziend oog -hield op de gebeurte-
nissen, daardoor dé arbeiders intimide-
rend. Deze stemming mislukte daardoor
enigszins, maar de arbeiders bfl Smul-
ders kunnen er van verzekerd ztjn, dat
hun kameraden in andere Utrechtse be-
drttven ook hun vredeswil tot uitdruk-
ï zullen brengen door „vóór" te fltem-
Dh»**' dat wil zeggen tégen de oorlog. Dat
moeten de metaalarbeiders in het gehele
land doen en dat zullen zij doen,
WQ willen vrede, wy willfen leven!!

van opjagen van de arbeid. Natuurlek
gaat dit gepaard met een loonsverlaging
voor de betrokkenen.

Demo-Amsterdam
OOK de arbeiders van" dit bedrijf heb-

ben de gevolgen van de crisis aan
de lijve moeten ervaren, die door de
ondernemen op de werkende bevolking
worden afgewenteld. Van de plus minus
50 arbeiders werd «nn 14 ontslag ge-
geven.

Verlüfa - Krommenie

Strijdt tegen alle

TtE! vastberaden strijd van de Verblifa-

\T"f Ijf • \ " t •Vijf Mei - Vnjaf
niet behoud van loon
"T\ dag waarop voor het Nederlandse

• volk een einde kwam aan de tweed»
wereldoorlog en het bevrijd werd van
het Duitse fascisme Is vol betekenis.
De oorlogavoorbereiders wülen deze dag,
die de herinnering oproept aan de moe-
dige en opofferingsgezinde strjd der
volkeren tegen verschrikkingen van da
oorlog en beestachtigheden van een •
fascistlsch. bewind, liefst zo vlug mo-
gelflk uit de hoofden en harten van het
yfïk weg hameren. Zfl immers zien in
de herdenking van 'deze dag een fdl*
aanklacht tegen hun oorlogspolitiek en
de daarmee «verbonden voorbereiding
voor een fascistisch bewind. Deze dag Is
een aanklacht tegen hun „Steunt Wettig
Gezag" en hun gestapo-wetten. Tot op
dtt moment ia 5 Mei nog steeds niét tot
een werkelijke Nationale Feestdag ge-
maakt. De arbeiders willen echter an-
ders en hun massa-acties van het vorig*
jaar toonden dit duidelijk. Duizenden
metaalarbeiders verlieten de bedreven
en g&ven een klinkend antwoord aan d*
onwillige regering en ondernemers.
Onder de druk van deze massale acti*
Is aan het bedrijfsleven dit jaar vergun-
ning gegeven om vanaf 13vtiur extra ver-
lof te geven met behoud van loon. Eet t*
echter nog slechts een vergunning en dt
ondernemers krijgen de kans er tussen
door .te glippen.
Bovendien poogt de regering Herraed*.
opnieuw de betekenis van deze dag i»
willen vervagen, door hem met een
Halve dag af te doen, terwijl het toch een
levend verlangen der arbeiders Is; een
gehele dag vrflsf met behoud van loon
te hebben.
In de onderhandeling- over de nieuwe,
CAO is de Se Mei als vrfle dag nog niet
opgenomen-en ook dit toont duidelijk de
onwil van dé ondernemers. Ook al ver-
bergen zfl zich met Se Unie-bestuurden
achter schijnheilige smoesjes, dat zï het
standpunt van hun bondgenoot, de re-
gering, wilden afwachten.
De metaalarbeidera hebben met hun vo-
rige surtie bewezen, dat zo weten hoe zj
deze onwil kunnen bestrijden. En ook
thans zullen zfl deze wetenschap toe-
passen. In meerdere bedreven la reeds d*
Se Mei bg de directies aan de orde ge-
steld en hebben de arbeiders geëist, te
willen weten waaraan zé tde zfla. Enm«t
succes, want toen b.v. de directie van
Orensteyn en Koppel de 5e Mei wild»
combineren met de Ie Mei en op dezelfdi
dae vrüaf wou eeven. vond zii een vast"



dat zij alleen (als persoon) niets in de
melk te brokkelen hebben en dat zij In
gemeenschappelgke str$d de meerdere
van de ondernemers blijven.
Nevenstaande uitslagen van kernver-
kiezinger. zfln eveneens een bewijs, dat
de ontwerpresolutie de werkelijke toe-
stand op de juiste waarde schat De toe-
nemende Invloed op vakbondspolitiek ter-
rein ia voor een niet gering gedeelte te
danken aan de oppositie van de unie-
leden tegen de door hun bestuurders ge-
voerde armoede- en oorlogspolitiek. Dit
is mede een symptoom van de toenemen-
de bereidheid tot eensgezinde strijd.

maken het Congres te bezoeken rullen
Itjsten en zegels ter beschikking van de
afdelingen komen om de hogere onkosten
te kunnen dekken. Het resultaat van het
werk met deze zegels en lasten zal mede
beoordeeld worden als een prestatie In
het kader van de wlnterpropaganda-
actie.
Vergeet dus niet dit In Jullie taak op
te nemen, het is belangrijk genoeg.
De afgelopen week overschreden we de
1500 nieuwe leden. We laten bet dus
verder aan jullie over om de rest er b$
te halen..
Ze cgn er, naai ze In „De Metaal". i

| dlg. -In steeds meer bedrijven worden i wg wiuen vretxe, wy wu

Flitsen van de strijd
en opjagen van de arbeid. Natuurlijk

gaat dit gepaard met een loonsverlaging
T de betrokkenen.

Over drinkebroers. snoeplustigen er
motorduivels

Wfl ïöiddeti dat altiQd min üf^ méér in
*

LAAT de pater öelzorger van de
Volkekrant nu tóch gèltfk hebben,

toeirhti in dat blad schreef, dat de
arbeiders hun geld verspillen. Daar-
om komt een arbeider nooit verder
in dit ondermaanse^ H^ blfltt een
armoedzaaier. Vraag bet maar aan
de pater van tïe .Volkskrant en die zal
je haarfijn vertellen, dat de arbeiders

-Sft. "

^fÏÏi^en 'fièfcft qra ra eijn Wad"oók"tó
kwam vertellen, dat de arbeiders té-
veeï snoepen en drinken, nou toen
kregen we toch wel een beetje geloof
in de woorden van de Volkskrant-
pater, Vooral omdat Hein zo dapper
van leer trok tegen w^ndrmkera, die
het drinken van gewoon water predi-
ken als he^ heil van de mensheid. Zo
Iets ontroert een mens tot Jn het
diepst~vfttt zijn ziet Óns ook. Daar-
door begon dat geloof hecht te worden
en toen „pater" v. d. Bom er nog bfl
vertelde, dat er een heleboel motor-
fietsen in ons land zgn, verdween,
.elk'- *<v$fel uit ons hart Nou, en zeg
noi> 'f wie rjjdt op een atoomflets?
Dret: 1 Ueftinck? Of v. d. Bom?
Of Dajtmie van de Stichting van de
Arbeid? Of Stikker? DergeUJke kna-
pen rjjd«n toch zeker niet op zorn
hoeatbui-op-wielen ? Nou dan?

En nadat we upg een mededeling
kregen over-al die verkwisting door
de arbeiders, beschikken we over een
geloof in de woorden van de echte
pater (die van de Volkskrant), waar-
mee we bergen kunnen verzetten. We
zfjn er speciaal voor naar de over-
kant van het IJ gegaan om te kijken.
SJonge, s jonge wat een herrie. En

. stinken naar Castrol, en stofwolken.
Ons zwarte pak, dat we voor die ge'
legenheld speciaal hadden aangetrok-
ken, was compleet grauw en vol met
oliespatten. (Dat gaf 's avonds thuis
nog haast een kabinetscrisis met het
hTiishoudeujk gezag). Maar al die
boze woorden en blikken van moeder
hebben we getrotseerd en we hebben
ons met onze eigen ogen overtuigd.
JVaarvan? Wel krjk esr De Boer van
de N.D.S.M, tda's de directeur en <fle
kan hét dus weten) heeft zich erover

l beklaagd, dat dB stofbrillen door de
arbeiders niet g-ebruikt worden om
hun ogen te beschermen bij het wer-
ken, maar dat die nuttige voorwerpen
worden misbruikt En dat hij dat
zonde vindt *

Nou wij hebben ons met eigen ogen
overtuigd, want we hebben altijd een
grote argwaan in de woorden van
directeuren In het algemeen en van
die van scheepswerven. In het bijzon-

\ : • "."•- 'f v

'ater Zielzorger vort (te..
WWKP zie Of d& meeatff Jb$ek *» «Mcepe
ten op tafelt»- (Volfatortott $-£-'$Oj

•Jan dan Bom: ^Bn er iporttt ooft
tcdrtmksn en gesnoept". (De

bewerfcer **" '^J.

De Boer (Ureoiötr NAfM.I: ,$e ffe-,
brvtöten my» «toforUZen -vóór Aten moror-

fietsm".

Eland-Brandt-Amsterdam
("fcOORDAT In de oude kern, die uit 2
•*•' EVC-era en I ANMB-er bestond,
onvolledig geworden was vond hier een
kernverkiezing plaat*. De nieuwe kern
bestaat thema uit 3 E.V.C.-ers. De
A.N.M.B.-candldaat werd door de arbei-
ders geen vertrouwen geschonken om
hen te vertegenwoordigen. Opnieuw een
duidelijke aanwijzing van het groeiende
vertrouwen van de arbeiden in de vak-
bondspolitiek van de E.V.C, en eveneens
een scherpe afwijzing van de annoede-
en oorlogspolitiek van de Unlebeatuur-
ders.

Brevo-Amsterdam
EVENALS bt) de N.D.S.M. wilde bok
E* de directie van dit bedrflf de z.g.n.
piekurenrêgeilng invoeren, 'welke in-
houdt^ dat gedurende de zomermaanden
de werkweek verlengd wordt Dit wil
* " "' der het-motief, dat '

van de .werkgevers terecht een po-
ging oni In "bet kader van de-óorlogs^
vborbefölding de productie zo snel mo-
gelflk op te voeren en tegettjfcertfld de
arbeidsvoorwaarden en het levenspeil
der werkers te verslechteren.
De Brevd-arbeidera wezen in een perso-
neelsvergadering heC voorstel met alge-
mene stemmen terug en gaven daarmee
een voorbeeld aan alle metaalarbeiders,
die me( dergelijke problemen te maken
krijgen,

a d. Barg & Lemoit-Zatphen
•TJÈ directie van dit bedrijf^fe nog
*-* steeds weigerachtig om de 5 pet
loonsverhoging te betalen. De TJniebe-
stuurdërs „mochten" mededelen» dat de
ondernemer „bereid" was om eea voor-
schot yen 10 gulden te geven, dat dan
van de vacantte-toeslag sou worden in-
gehouden. De arbeiders wezen dit voor-
stel met verontwaardiging van de haitd
en blijven uitbetaling van S pet. eisen.
N.V.V.-ers aan dit bedrijf hebben zich
thans met een manifest tot de andere
N.V.V.-leden in de Uselstreefc gewend
en hun steun Ingeroepen om van de be-
«tuurders te eisen, dat ztj nu eindelijk
eens daadwerkelijke strijd Voeren voor
de arbeldersbelangen en het door Ad
Vermeulen aangekondigde ultimatum nu
In toepassing te brengen.
In het manifest zeggen de N.V.V.-ers
nog woordelijk: „Wanneer Suurhof
pluimpjes ontvangt van christelijke
werkgevers wegens zijn houding bij de
loonBonderhanüeling-en, -heeft hfl onze
organisatie geen goede dienst bewezen.'
Commentaar onzerzijds achten wfj ver-
der overbodig.

ffnygen en Wessel-Amsierdam
TN deze Amsterdamse afdeling van de
A bedryven-combinatie Bronswerk" is
aan 17 verwarniingsnionteurB ontslag
aangezegd. Meer en meer komen in de
jmtaalbedrij$en van elke. aard massa-
ontslagen voor qn geven een beeld van
4e verdieping van de kapitalistische
crisU. Eensgezind,: verzet is het enige
middel oni massa-ontslagen ongedaan te

grieven, dia onder aUe arbeiders leven,
zonder uitzondering/ Naast 'de tweede
5 pet Is een collectief tarief systeem dan
ook een van de belangrijkste eisen,
waarop het mogelijk Is de eenheid van
actie met sudces tot stand te brengen,
In een bulletin heeft de afdeling Am-
sterdam van onze bond de verschillende
grieven aan de arbeiders voorgelegd en
het programma van eisen bekend ge-
maakt Naar verluidt vond dit grote In-
stemming bfl de arbeiders.
Evenals bfl Brevo de arbeiders hebben
gedaan, heeft de kern Wjj Ducroo &
Brauna de zogenaamde piekurenregeling
terug gewezen,

Hamburger-Utrecht
NA anderhalf jaar Is het de arbeiders

in de afdeling verztnkerij van deze
loodpletterjj eindelijk gelukt om een
collectief tariefsyateem af te dwingen.
Taaie en eensgezinde volharding .werden
hier mtetiVsuöees betooond, waarybor

' ' 'katholiek kernlid :töf

dat de prezen van de spoorwegtarieven
niet zouden worden verlaagd, omdat
Werkspoor tot mi toe de groentewagens
altQd met verlies heeft moeten leveren
tengevolge van de te „gunstige" tarieven.
Door die tariefsverlaging zou de -winst
„dus" niet stijgen.
Haar ondanks het verlies aan de groen-
tewagens maakte Werkspoor een mil-
lioenenwinst Die wordt dus In' leder
geval 'nog groter door de tariefsver-
laging bij de groentewagens.
Of zou Damme er alzo beroerd,aan toe

dat juist die 12% hem voor één
zware gang naar maatschappelijk hulp-
betoon behoedt! , . '

Allan-Rotterdam

B 13 dit caJTosserteDedrHf Werd voor
' 19 arbeiders "ontslag aangevraagd

bij het G. AA Bovendien werd —'*
•11 man ontslag aangezegd,
evenwel nog geen vergunning is
waagd. De:pLm. 550 arbeidera

.moeten worden
waarschuwde „De
reeds vcoraf, dat

TJT^AICNEER. de Ui|ebonden het perao-
" neel böeen roe; en orn betangrüke

problemen met de ai reiders te bespreken
dan staat het wel va t dat hléfdoor aller-
lei versléchteringe *
goedgepraat. Daaroi
Metaal" de arbeide
een aanval op hen pou wórden Ingewt
We waren er natuij tók precies met de
vinger op. In vtff vei aderlngeu, waartoe
het busvervoer zeü werd opgehouden

toch maar allen et „goede" nieuws
persoonlijk mede te slen, praatte mQn-
heer Van Wlngerde , een grote man btf
de A.N.M.B. over'Ë rb^abberde poaltie
van ons land. Hjj ha het vooral over de
offers, die de arbë Iers van de kabel-
fabriek moeten brfeï gen. Vooral vertel-
de nti over de wan ; gevoelens van de
directie, die de óngehjjke tarieven wat
recht wilde trekkenV&tl liet bij herhaling
uit zQn mond vaUëa, dat de tarieven
boven de 30 pet eez veer moesten laten
en dat dit rechtvaai lig was.
Kortom, het kwam ierop neer, dat een
tariefbureau zou ? irden ingeschakeld
om „rechtvaardightf l" in de tariefbelo-
ntng te brengen. 2f hebben mtjiiheer v.
Wingerden vérdraaH goed begrepen, de
kabelfabriek-arbeldëfs zijn niet van plan
deze tariefsverlaging té accepteren.

Werkspoor-Utrecht
< een 'vergadering van de unieleden
werkzaam b5j: Werkspoor-ITtrecht

deelden de unlebeatttren mede, dat men
thans aan de.tweede 4% tarletverlaging
zou beginnen in het kader van de 12%
prestatie-opvoering bti de groentewagens
voor de spoorwegen, Sén der aanwe-
zige unieleden informeerd wat er zou
gebeuren als de 12% van het tarief was
afgehaald, of dan de pr$s van de groen-
tewagens zou dalen «n als gevolg daar-
van 'de spoorwegtarieven.
In antwoord op de boven geschetste
vreag kreeg bet Uïielid ten antwoord,

Demo-Amsterdam
de arbeiders van dit bedrijf heb-

ben de gevolgen van de crisis aan
de l$ve moeten ervaren, dié door de
ondernemers op de werkende bevolking
worden afgewenteld. Van de plus minus
50 arbeiders werd aan 14 ontslag ge-
geven.

Verblifa - Kromtnenie

Strijdt tegen alle

A gehouden kfirnverkteÈIngen bleeki
dat de' arbeiders uitsluitend! hun

vertrouwen schonken aan leden van
onze bond, zodat de kern bestaat uit
drie E.V.C.-ers- Welke uMebeatuurder
sprak ook .al weer over tanende invloed
van „De Metaal"?

Orenstein&Koppel-Amsterdam
TJO dtt smalspoorwegbedrijf wenst de
° directie.', het collectieve tarief te
vervangen door een individueel stelsel.
Eiea voorstel van onze bond en de kern
om het collectieve tarief te handhaven
met een garantie van 25% werd door de
directie van de hand gewezen. In een
ïtersoneèlsvergadering werd besloten de
strgd tegen deze- verslechtering, te or-
ganiseren. Tevens besloot de vergade-
ring om de piekurenregeling niet te
aanvaarden.
De directie heeft moeten toezeggen dat
op s Mei .vanaf l uur betaald vrijaf zal
worden.gegeven. - .

Hoogovens-IJmaiden
r\ directie heeft aan het Sociologisch
" Instituut te Utrecht haar medewer-
king toegezegd aan de onderzoekingen
van dit Instituut naar de'gevolgen van
de industrialisatie voor de bevolking. In
een circulaire werden dr1 ••rbeiderg op-
geroepen ook van hun z$( ïedewerking
te verlenen. v \g .zien we van industrialisatie

nog niet veel, integendeel, iedere week
'moeten we nieuwe gevallen van massa-
ontslag melden. En bij de Hoogovens
zgn reeds talryke arbeiders uit een ge-
oefend of geschoold beroep teruggezet
In de groep ongeschoolden, onder het
motief, dat er in hun ploeg geen werk
meer voor hen-, is. Dat komt tengevolge
van de .scherpe rationalisatie in de vorm

DE EERSTE MEI

vastberaden Btrjjd van de Verblifa-
arbeiders en hun vrouwen tegen het

onlangs aan 68 arbeidere aangekondigde
ontslag beeft succes gehad.:Voor slechts
ongeveer .è>- li&Üt van dei» arbeiders
heeft het OSweateliJk ArbéioSburean toe-
stemming tot ontslag, kunnen geven. De
directie wil échter alle 68 arbeiders ont-

deze arbeiders worden uitgenodigd niet
(B jaotestwén tegen een qn{slag per
l A$ril. Hea wordt djtn een paar weken
loon in 'het vooruitzicht gesteld.

Dit is dus één nieuwe poging om ar-
beiders brodeloos1 te maken. Onder de
Verbltfa-arbelders te Krommenie heerst
grote ontstemming over deze handeling
van de directie. Zo groot; dat zelfs Het
Vr|fe Volk en de -UrJèbeatuurders, die
over hun strtld met geen woord schreven,
thans de grootste mond hebben. Het
Vrfje Volk en de Uniebeatmirders trach-
ten echter* de str^d tegen aUe ontslagen
om te bulgen tegen die ontslagen, waar-
voor het G.A.B. geen toestemming ver-
leende. De arbeiders 'dienen echter deze
afleidingsmanoeuvre goed te doorzien
en hun strijd tegen alle ontslagen vaat
te houden en te versterken.

levend verlangen oer aruelüers la, een
gehele dag vrtjaf met behoud van loon
te nebben.

In de onderhandeling' over de nieuwe
CAO is de 5e Mei all vrije dag nog niet
opgenómen-en ook dit toont duidel^k de
onwil van de ondernemers, pok al ver-
bergen ztf zich met de Unle-bestuurderf
achter schijnheilige smoesjes, dat z$ het
standpunt van hun bondgenoot, de re-
gering, wilden afwachten. . ,
De metaaïarbeiders hebben met hun vo-
rige actie bewezen, dat tij weten hoe zg
deze onwil kunnen bestreden. En ook
thans zullen zij deze wetenschap toe-
passen. In meerdere bedreven is reeds dt
Se Mei bg de directies aan de orde ge-
steld en hebben de arbeiders geëist, te
willen weten waaraan zé ttffe zgn. Sn raef
succes, want toen b.v. de directie van
Orensteyn en Koppel de 5e Mei wild«
combineren met de Ie Mei en op dezelfde
dag vrijaf wou geven, vond ztj een vast-
beraden houding van de arbeiders tegen-
over zich. Z(j moest capituleren en de
arbeiders krijgen op 5 Mei 'i middags
vrjjaf met behoud van loon.
De metaalarbeiders en hun kernen die-
nen'derhalve cmmlddelUk deze zaak aan

i , _, _.-:,, -.-•
tlge maatregelen hun
held te brengen. ' :

Wacht'niet af tot de 5e Mei, doch reeds
nu moet elke weigering Van de directii
met kracht tegemoet worden getreden.
De ANMB staat op het standpunt dat
voor een ̂ waardige herdenking op d«
5e Hel de handen ineen dienen te wor-
den, geslagen. Accoord ! Maar voor een
waardige herdenking is eerst noodaa-

| keitjk. dat we de handen Ineenslaan, om
tenminste de vergunning, welke toestaat
op de 5e Mei vanaf 13 uur vrQaf het be-
houd van loon, tot werkelijkheid te ma-
ken en de mogelttkheden tot actie voor
een gehele dag vrijaf te onderzoeken.
Daarom direct deze zaak aangepakt en
de "koppen bij elkaar gestoken.

ONS CONGRES

HET BREEKIJZER ERIN
zyn er blijkbaar heel erg van

geschrokken daar in de ANMB.
De leden niet natuurlijk, want die
hebben zoveel zorgen aan hun
hoofd om 'de eindjes steeds maar
aan elkaar te knopen (tengevolge

n de armoede- en oorlogspoli-
.c van hun bestuurders), dat zij

tuet zo heel erg gauw schrikken.
En zeker niet, als zij worden uitge-
nodigd om aan ons congres deel
te. nemen en daar tezamen met an-
dere metaalarbeiders kunnen dis-
cussiëren over de Wegen en midde-
len, die een oplossing kunnen
brengen in hun noodtoestand.
Nee, het hoofdbestuur van de
ANMB is geschrokken van het
feit, dat wij de leden van die bond
op ons congres willen uitnodigen.
Natuurlijk hebben ze het weer
over die vermaledijde communis-
ten, die hun „hechte en gezonde

acties ook financieel beter wil
worden!" Ben gore verdachtma-
king,- waar de metaalarbeidérg
niet in zullen trappen. Maar laten

'we het eerlflk bekennen: bjj ona
U, het geld altijd een teer punt
Doordat wij de enige bond zyn, die
de metaalarbeiders ondersteunen
in de strijd (ook financieel) ia
onze geldvoorraad altyd zeer be-
perkt. Dus om het mogelijk te
maken, dat ANMB-ers ons congres
bgwonen, moeten we dat geld var
de arbeiders krijgen. En die geven
het graag, omdat ze weten dat hui
geld bjj óns niet wordt misbruikl
aan zilveren lepeltjes en asbakje:
of om de bestuurders een abnor-
maal hoog salaris plus 5% uit te
betalen. Ëun geld wordt besteec
waarvoor hét is afgestaan, dat i:

1 voor h'un strijd.
Mede door ons congres zal er in dt



Kregen we toen vel een beetje geloof
in .de woorden van de Volkskr&nt-
pater. Vooral omdat Hein ao dapper
van leer trok tegen wijndriitkers, die
bet drinken van gewoon water predi-
ken als het heil van de mensheid. Zo
iets ontroert een mens tot'jn het
diepst"van zijn ziel Óns ook. Daar-
door begon dat geloof hecht te worden
«ra toen „pater" v. d, Born er nog bij
vertelde, dat er een heleboel motor-
fietsen in ona land zQn, verdween
elk-" fty#fel uit ons hart. Kou, en, zeg
nou 'f wie rfldt op' een stoomflets?
Drw: * Ueftincfc? Of v. d. Born?
Of Damme van de Stichting van de
Arbeid? Of Stikker? Dergelijke kna-
pen raden toch zeker niet op zo'n
hoestbui-op-wielen? Nou dan?

En nadat we npg een mededeling
kregen over al die verkwisting door
de arbeiders, beschikken we over een
geloof in de woorden van de echte
pater (die van de Volkskrant), waar-
mee we bergen kunnen verzetten. We
zijn er speciaal voor naar de over-
kant van het IJ gegaan om te kijken.
Sjonge, ajonge wat een herrie. En
stinken naar Castrol, en stofwolken.
Ons zwarte pak, dat we voor die ge-
legenheid speciaal hadden aangetrok-
ken, was compleet' grauw en vol met
oliespatten. : (Bat gaf 'a avonds thuis
nog haast een kabinetscrisis met het
huishoudelijk1** gezag). Maar al die
boze woorden en blikken van moeder
hebben we getrotseerd en we hebben
ons met onze eigen ogen overtuigd.
Daarvan? Wel kijk ea, De Boer van
de N.D.S.M. (da's de directeur en die
kan het dus weten) heeft zich erover
beklaagd dat de stofbrillen door de
arbeiders niet gebruikt worden om
hun ogen te beschermen tiij het wer-
ken, maar dat die nuttig-e voorwerpen
worden misbruikt En dat hij dat
zonde vindt. ft

Nou w# hebben ons met eigen ogen
overtuigd, want we hebben altijd een
grote argwaan in de woorden van
directeuren in bet algemeen en van
die van scheepswerven in het bijzon-
der* Maar het was waar! We hebben
Wim Burger ook meegenomen, die
sneltekenaar van het G.B.-cabaret,
weet Je wel? Nou hè, nauwelijks had
de fluit gegaan of we hoorden op
het terrein een hels lawaai. En plots,
daar kwamen ze aan.- Allemaal <jp de
stoomfleta en -allemaal met een stof-
bril van de NJD.S.M. op hun neus,
die eigenlijk moet dienen om hun
ogen te beschermen enz.

u: stop die ftauwefcuL De
1TJ- armoede in de gezinnen is schrij-
nend, is te érg dan dat een Volks-
krantpater, of een. v, cL Born deze
mogen bespotten, in een ergerlijke
minachting' voor de arbeidersnoden.
De tweede B% jnoet er komen, niet
voor snoep, dikke sigaren, grote bor-
rels of dure stoomfieteen, maar om

•onze dure aardappelen te kunnen be-
talen, voor het Zondagse kaantje
vlees» om de schoentjes van onae
kinderen t& kunnen repareren of te
vernieuwen* * om" foabyktöertjes te
kunnen kopen. Kortom, die tweede
5% moet er komen en zal er komen
om de zorgen van alle dag tenminste
enigszins te verlichten, waaraan de
vreugde, to de arbetdersgezümen (ten
onder gaat in een dagèl9ke gepieker
en getob.

••an dan Born: flEn er wordt ook mee
en gesnoept':, (De Metaal

bewerker ?<? * "^J.

De Boer (Airectevr NJbg.Mj; „Ze ge-,
önafcen m$n stoffcHDén voor hu* motor-

»e arbeider: 3>Kom oj> ineï dte tweede
'%, \oaafvqn zou ik dat einders allemaal

ook nog moeten

De Brevo-arbeiders weeën In een perso-
neelov«^aderlng het: voorstel met alge-
mene stemmen terug en gaven deiarmee
een voorbeeld aan alle metaalarbeiders,
die me( dergelijke problemen te maken

d. Burg & Levison-Zutphen
T\& directie van dit bedrgfya nog
*-* steeds weigerachtig om de 5 pet.
loonsverhoging: te betalen. De Uniebe-
stuurdérs „mochten" mededelen, dat de
ondcniemer „bereid" was om een voor-
schot van 10 gulden te geven, dat dan
van de vacantie-toeslag zou worden In-
gehouden. Da arbeidere wezen dit voor-
stel met verontwaardiging van de hand
en bleven uitbetaling van 5 pet. eisen.
N.V.V.-ers aan dit bedrijf hebben zich
thana met een manifest tot de andere
N.V.V.-leden In de Uselstreek gewend
en hun steun .ingeroepen om van de be-
stuurden» te eisen, dat zjj nu eindelijk
eens daadwerkelijke 'strtfd voeren voor
de arbeldersbelangen en het door Ad
Vermeulen aangekondigde ultimatum mi
In toepassing te brengen.
In het manifest zeggen de N. V. V. -era
nog woordelijk: „Wanneer Suurhof
pluimpjes ontvangt van christelijke
werkgevers wegens -K^n . houding bjj de
loononderhandelingen, .heeft hfl onze
organisatie geen goede dienst bewezen.'
Commentaar onzerzijds achten wfj ver-
der overbodig.

Haygen en Wtssel-Ainsterdam

R deze Aansterdamse afdeling , van de
_edrJiiCT.-combinatie „Bronswerk" Is

aan 17 verwarmingBmadteurs ontslag
aangezegd. Meer en meer komen in de
Eng^Ufgi hart >jj VB n . Tntn ,elice aafd massti-
ontslagen voor ^n geven een beeld van
de verdieping van de kapitalistische
criejte. Eensgezind:, verzet IA het enige
middel .end massa-ontslagen ongedaan te

' '•

ei vefÉlèchteringëfi. .moeten, worden
goedgepraat Dsaro» waarschuwde „De
«etaaTVde arbeldefe reeds vooraf, dat
een aanval op hen pou worden ingezet.
We waren er natuy tók precies met de
vinger op. In vijf veq aderingen, waartoe
het busvervoer' zeü werd opgehouden
om toch maar aUen jet „goede" nieuws
jersoonujk mede te elen, praatte mQn-
leer Van Wingerde t-een grote man bij

de A.N.M.B. over df-belabberde positie
van ons land. Hij haft het vooral over de
offers, dïe de arbëj Iers van de kabel-
fabriek moeten brfei jen. Vooral vertel-
de hij over de waru ï gevoelens van de
directie, die de ongelijke tarieven wat
recht wilde trekken. *!« -liet bfl herhaling
uit zjjn mond vallen, dat de tarieven
boven de 30 pet. eenjVeer moesten laten
en dat dit rechtvaardig was.
ïortom, het kwam l ierop neer, dat een
lariefbureau zou ^j irden lTtgpa<?h^tlrp.lH
om „rechtvaardlghail" in de tariefbelo-
ning te bceagen. Z$ hebben monteer v.
Wingerden verdraag goed begrepen, de
tabelf abriek-arbeidên stfn niet van plan
deze tariefsverlaging té accepteren.

Werkspoor-Utrecht
[N een 'vergadering van de unieleden

werkzaam bj' Werkspoor-Utrecht
deelden de unlebesturen mede, dat men
thans aan de tweede 4% tariefverlaging
zou beginnen in het kader van de 12%
prestatie-opvoering bij de groentewagens
voor de spoorwegen. Bén der aanwe-
zige unieleden Informeerd wat er zou
gebeuren als de 12% van het tarief was
afgehaald, of dan de prijs van de groen-
tewagens zou dalen «n als gevolg daar-
van 'de spoorwegtarieven.
In antwoord op de boven geschetste
vraag kreeg het Tlilelid ten antwoord,

Dacroo & Brauns-Amsterdam
Oeden b^j dit conatnictiebedrijf

hebben in een vergadering besloten
om een progr&mma van bèdr^fseisen op
.t« stellen en dit aan de arbeiders voor
te l«e«l. Vooral het steeds scherper
warden wan de tarieven is een van de

J3e N.D.8.M. gaat uit.

onza bond. zodat 'de kern beslaat uit
drie E.V.C.-er8. Welke • unlebeEtuttrder
sprak ook-al weer over tanende invloed
van „De Kfetaal"?

Orenstein&Koppel-Amsterdam

BEJ dit smalspoorwegbedrgj wenst de
directie het collectieve tarief te

vervangen door een Individueel stelseL
Een voorstel van onze bond en de kern
om het collectieve tarief te handhaven
met een garantie van 25% werd door de
directie van de hand gewezen. In een
'personeelsvergadering wprd besloten de
strtfd tegen deze verslechtering te or-
ganiseren. Tevens besloot de vergade-
ring om de plekurenregeling niet te
aanvaarden.
De directie heeft moeten toezeggen dat
op S Mei vanaf l uur betaald vrijaf zal
worden gegeven. . .

Hoogovens-IJmaiden
T\K directie heeft aan het Sociologisch
•*•' Instituut te Utrecht haar medewer-
king toegezegd aan de onderzoekingen
van dit Instituut naar de'gevolgen van
de industrialisatie voor de bevolking. In
een circulaire werden ö> -rbeioere op-
geroepen ook van hun zijl ledewertdng
te verlenen. . '"••.' •
Voorlopig - zien we van industrialisatie
nog niet veel, Integendeel, iedere week
moeten we nieuwe gevallen van massa-
ontalag melden. En bij de Hoogovens
zijn reeds talrijke arbeiders uit een ge-
oefend of geschoold beroep teruggezet
in de groep ongeschoolden, onder het
motief, dat er In hun ploeg geen werk
meer voor hen, is. Dat komt tengevolge
van de .scherpe rationalisatie in de vorm

Verbllfa-arbelders U Krommenle heerst
grote ontstemming- over deze handeling
van dé directie. Z° groot, dat zelfs Het
Vrtfe Volk en de Uniêbestuurders, die
over hun strfld met geen woord schreven,
thans de grootste mond hebhen. Het
Vrije Volk en de Uniebestuurders trach-
ten echter* de strijd tegen alle ontslagen
om te bulgen tegen die ontslagen, waar-
voor het G.A.B. geen toestemming ver-
eende. De arbeiders -dienen echter deze
afleidingsmanoeuvre goed te doorzien
en hun strijd tegen alle ontslagen vast
te houden en te versterken.

IDE EERSTE MEI
,. • / „

Internationale strijddag voor

] Vrede en Welvaart

IN aansluiting op de oproep van de Internatioi—ie Unie
van Metaalbewerkersbonden van het W.V.V., die wij in
ona vorige njammer in zijn geheel afdnikten, wekken wij
de ifcètaalar|ieiders op om de Eerste Mei 1950 te zetten
in h|t teltèn'Van de strijd voor vrede en welvaart en zièfi
tes sÉia*eöaphter de 1-Mei-viering van de plaatselijke
comité^.* ;
Maakt van^de Eerste Mei 1950 een grootse strijddag,
ontwikkelt en ondersteunt allerwege de eenheid van
actie, versterkt de algemene strijd van de arbeiders-
klasse: • • ' - '
Voor Vrede -— Voor een beter bestaan.
Leve de Eei'ste Mei in de eenheid van a«tie der inter-
nationale ïitieidersklasse voor:
Vrede , d e m o c r a t i e , v o o r u i t g a n g !!!!

•-••. \'4 ••

voor een .waardige herdenking op . dl
6e Mei de handen Ineen dienen te wor.
den geslagen. Accooifl! Maar vpor een
waardige herdenking Is eerst noodza.
keltlk, dat we de handen Ineenslaan, ong
tenminste de vergunning, welke toestaai
op de 5e Mü vanaf IS uur vrflaf het be.
houd van loon, tot werkelijkheid te ma-
ken en de mogeltfkhedeii tot actie vpoi
een gehele dag vrflai te onderzoeken.
Daarom direct deze zaak aangepakt ea
de Trappen bfl elkaar gestoken.

ONS CONGRES

HET BREEKIJZER ERIN
zgn er blijkbaar heel erg van

geschrokken daar in de ANMB.
De leden niet natuurlijk, want die
aebben zoveel zorgen aan hun
hoofd om de eindjes steeds maar
aan elkaar te knopen (tengevolge
l de armoede- en oorlogspoli-
.c van hun bestuurders), dat z(J

niet zo heel erg gauw schrikken.
En zeker niet, als zij. worden uitge-
nodigd om aan ons congres deel
te, nemen en daar tezamen met an-
dere metaalarbeiders kunnen dis-
cussiëren over de wegen en midde-
len, die een oplossing kunnen
brengen in hun noodtoestand.
Nee, het hoofdbestuur van de
ANMB is geschrokken van het
feit, dat wij de leden van die bond
op ons congres willen uitnodigen.
Natuurlijk hebben ze het weer
over die vermaledijde communis-
ten, die hun „hechte en gezonde
bond" in het honderd willen doen
lopen. En zij „hopen, dat geen en-
kel lid. in deze communistische
fuik zwemt en dat het geld voor
e«n beter doel gebruikt wordt".

l hebben ze dus al weinig ver-
trouwen in hun invloed op de eigen
leden. Want vast staat, dat de
leden van de ANMB wél aan ons
congres zullen deelnemen. De eer-
ste berichten daarover agn reeds
binnen. Die komen niet om hun
bond in het honderd te laten lopen,
maar om in eenheid van actie te
stnjjden voor vrede en Iqtsverbete-
ring. Eenheid van actie betekent,
dat daarvoor alle metaalarbeiders
nodig zijn, ook die van de ANMB.
En als wij hen in de strijd betrek-
ken, dan zal de ANMB weer een
bond kunnen worden, waar de ar-
beiders de baas zijn, een bond die
uitsluitend opkomt voor de belan-
gen van de metaalarbeiders en
niet 'voor die van de metaalonder-
nemers.
Tussen haakjes zegt het bestuur
van de ANMB in zyn blad van 18
Maart: „Wy hebben toch al de in-
druk, dat de EVC van deze soort

acties ook financieel beter wil
worden!" Een gore verdachtma-
king,- waar de metaalarbeiders
niet in zullen trappen. Maar laten
we het eerlijk bekennen: bjj ona
is. het geld altijd een. teer punt
Doordat wg de enige bond z^jn, dia
de metaalarbeidera ondersteunen
in de strijd (ook financieel) ia
onze geldvoorraad altijd zeer be-
perkt. Dus om het mogelijk te
makenj dat ANMB-ers ons congres
bijwonen, moeten we dat geld van
de arbeiders krggen. En die geven
het graag, omdat ze weten dat hun
geld bij ons niet wordt misbruikt
aan zilveren lepeltjes en asbakjes
of om de bestuurders een abnor.
maal hoog $alaris plus 5% uit te
betalen, gun geld wordt besteed
waarvoor het is afgestaan, dat ia
voor hun strfld.
Mede door ona congres zal er in da
rijen van de uniebonden een be.
langrijke opklaring kunnen plaats-
vinden. Die opklaring is het breek-
ijzer, dat in het reformisme ge-
dreven Wordt, dat de rotte plek-
ken uit de' uniebonden zal verwij-
deren en van die bonden weer ma-
ken, waarvoor de- arbeiders ze
hebben opgericht en waarvoor ze
wekeujks hun contributie betalen,
namelijk strijdorganisaties.
Daarom werken we met het ma-
teriaal, de congreszegels en d«
Ujsten, en daarom ook zetten we
alles erop, dat de leden van de
uniebonden met recht van discus-
sie het congres kunnen böwonei
van de enige zelfstandige én van
regering en ondernemers onafhan-
kelijke metaalarbeidersbond.

Op D8na vijftigjarige leeftijd over-
leed op 18 Maart,, tengevolge van
een noodlottig ongeval, ons lid

iDKIATTCS ANXONIUS SMAL
Van Bosaeatraat 48 m, Amster-
dam.
ui Smal verliezen vrij een trouwe
Ixffldamakker.

Het bestuur afdeling
Amsterdam.
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De korte, stafcing van de maohineVpmers heeft ëtröces gehad.
De Unie-besturen, welke met onderhandelen wilden wachten tot d© toeslag vervallen
was,.werden gedwotogen óïteiï'3-Seliijk besprekingen met de directie te voeren.

Onder ds di?uk van .hétoptreden vandé- arbeiders moest men,̂ e mogelijke
tarie^v&rffieVate van JrÖ% pp 33̂  b?en^n^>nr ̂ j^bJL^^
ain .iierzjlen»: : ' . • ' • . ; " . , : . " " - ' V ' '

van 7 weken, waarover men eèö aflopende toeslag op- de er, ris-ren
geeft, ïs verlengd tot 11 weken. De versleohtering, 4at na eal|e fcij<". £,üze tw-
glag komt te vervallen* blijft eohter befltaan. Bovendien ^eeft m©n. weliswaar
bij verschillende arbeiders ie tarieven verbetör^, de.óü''i>ljf afi£eren déze'

Hie rdooror probeert men de . arbeiders te vsf de len i
r - - - -v-: ' - - . . * ' • • ' • ' '•'• •. . .. .. .

Een en apder neemt niet wejg^ dat straks* als de toeslag afgelopen is,
Arbeiders een loonsverlaging te slikken krijgen* ;

De mahinevormers én 4 j-'i?. - ïvjprige arbjeldër;s a van Yulganud g
geen gefaoeg'eii nerngjaé . • ; • • • • • • ' : • • • ' " . ' . '

V-O, O R ' ( J E E.H -B H - K E L E A R B'E I D/E R
M A O: E E N T 'A Jl I E J V ij" S t A G ï N G B - E g T A A EF.

W a n t b e d e n k1-1 s M
n n «ti it t? int n it» H uit it ti n n ti u «n

x S^EAKS; GFÏW 111 i
'

! '

,$e .k^rte staking was in staat resultaten af *® dwingen, evenals dit bij
vorige acties reeds meerdere malen- het •: geval was,

Een Eensgezinde, étrijdbure houding van de arbeidars, kan iedere versleohw.
tering 'terugdringen en is in staa-^ vterbeteringe» TOOT de arbeiders te bevechten,

Mperderé' "arbeiders dreigen'hel , -vertrouwen in hun eigen krae'it te verliezen,
' de besturen van de Unie-bondfen hen tet de steek laten» '

Wanneer eohter de Unie-besturen, ondanks de wil
fl© leden weigeren de a^tie tegefl,-d^ t«iriefvei*sleé|itering
te ondersteunen, dan óienejr de a^bei»ier$ het
van hun kameraden in taljéze ander©/
en ze^F de *}ef diag $n hdnèen -be

Zi
De >rt>el4e3fs bejtoevoa zioh bovendien te.

op "ïe .irdlldaritet va& Se 'arBelders buiten en de
ateyin van or^ani eatie

DAAROM VÜLCAfltrS ARBE-IDESS' NIET

TREEDT. JCRACHTIS -EBT
4.31 g

OP 1!!t
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De Metaal p v
BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVERHEID £N AANVERWANTE BÊDRUfSTAKKEN

.AM DE ARBEIDERS VAN VULCANUS. ' " ,

Vorige week Donderdag is na één onderhoud -tussen Dirertie en Uniebesturen,
de nieuwe tariefregeling bekendgemaakt. Zonder «lat de Uniebesturen eerst
eens, zoals dit behoort, met de arbeiders en hun leden, het resultaat heb-
ben besproken, werd direct na' het onclerhoud door de Directie een bekend-
making opgehangen. • • -

-. *

Hieruit blijkt, dat" de. nieuwe tijdtarieven, per 1J Maart zijn ingevoerd en
dat als- overgang de arbeiders tot;-1-"&ei een fef lopende toeslag vanf 20fi>

( __ ontvangen. x ,

Ondanks dat de arbeiders pp het standpunt staan," dat- de oude tarieven niet
aangetast mochten worden, staat nu onomstotelijk vast, dat de tarieven
verlaagd zijn. En zeer zeker als straks de tooslag wegvalt,

Reeds • n u_ is gebleken, dat _ de nieuye tarisven. onmogelijk g'ehaald kunnen -
worden en een erris%ige /Ipons ver laging ha t. gevolg zal zijn*

., • • ~ • ' • • . - • . • ? T I

Nu zijn d? mae-hinö^vormèrs'"' a'an de beurt, én a'l-s- direct: "gevolg" hiervan^ de
>• handlangers... Maar Ie, D$regtifi .j&a^ hsj bij dege groepen niet laten. ""

|j[aar aanval zal zidh, ;^^£ tegen hej^ overige personeel richten» ^.wanneer
zij 'png^estoord haar gong kan gaan.

Onze organisatie , 'Spreekt' hier uit erfaring in talrijke andere bedrijven.

MACHINE-VORMERS, HANDLANGERS EN HET_ GEHELE. OVERIGE PERSONEEL DIENEN
É É N 'FRONT TE -VORMEN TEGEN'-^EZE ERNSTIGE AANVAL OP DE T-ARIEVp.

De Uniebesturen Tiebben de arbeiders '.toliomén in de steek gelaten en ge-
noegen genomen met de nieuwe tarieven. . •

HET WOORD IS THAlJTS AAN PB ;' ARSglDESS ' '"»» ' t •" '-% ""• - ' '• - "
- " . . - . ' - . - • • ;,-.;. . ' ••';•)" \ ' ~ ~

Voor de eis, welke gij reeds gesteld had, n.l.:

V,p D;E OUDE TARIEVEN i •

dient rngt kracht de ^trijd te worden voort-,
, " geaet en^yerder te woeden georginiseerd i

Hierbij kunt gij van de steun van onse bcnd verzekora ^ijn-! ^ .
• • . . . • • > • " .

A R B E ' I D E R S V A N V U L C . A N U S !
n H n it IIIMI 11 «i il nu n n it t! n H it n n il .n n it n n n n DII iiintn tiiriuin il u n

In een f remt met de machine-vormers zijt gij sterk en kunt ge een terugkeer
na de vooroorlogse jaagmethoden, die voor velen afkeuring en invaliditeit
tot gevolg hadden, terugwijzen! .

E I S T, - r/*A A R O M H A N D H A V I N G V A N D E O U D E

" T A R I E V E N E N W I J S T D E N I E U W E -

R'f -G E L I N G T . E R U G !--3, _______ _-_J'__-_.^.(_____™ ' ;.
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L Het Hoofdbestuur. • i
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In aansluiting op »ijn »ohri;jven A,a. 24 Haart 1990

ao. 1644* hab ik l* «ar tr te beriohte», lat de werksta-
king op «o 9*Y« Nederland»» Uaergieterij TULOAlüS

Op 25 Mwurt 1950 4»» toomidd»«* t* 7*00 uur
all» arfe«id«r« het werk harrat, naiai in <* av«a«
24 Maart j. i. t« Vaa«a«» tea Yergadering waa %êl*efl
d« pl*a*««£ljk* toe a-t ur «n tan d« T«rtohill«B<!« arb«i
bandeia «m de Dirtoti* fan g«a«ftad« ff.t.

Tijdtna d*z* vargaAerlmg i« door da lïeatuurderi de-
zer arT>«idereb»na«i TerEöohtt alle arbeider», m»t inbe-
grip van it tff«« enttlagem arb«id«rat t .w. l» lt»etsi«r
Mi H* Jonker, wed«r hu» w*rk«aamhed«n aen g«neê»d« fa-
brielc t« deen hertatten, waarna nader aeu wardan onder-
haiad «ld *

S* Directie ven geE«c»de K. T. «temde hierin te».
Echter il *«f g **& beeliaaing g*Yallen «Ter a* z.g.

•tukl»»»-tarieTeïi, deeh hiereter Bal neg werden «itdar-
haadeld, teneiade te traohtea zender etaking t»t «t»
aec»ord te ko»eB, waartee de «ogelijkheld wel aamw««ig

*

Tot baden hebben off zich geen ongeregeldheden voor-
gedaan, h«»W8l 4% aandacht van het aij ü.h. p«r«onecl
op deee aangelegenheid blijft gevestigd*

Zodra de uitslag der «nderhanóeling»» ever de e.g.
•tnlcloon-tarieven mij bekend zijn, KA! ik tl nader ter-
B«3*o berichten. '

.Reoh/lJ.typ.Eec
QOll. 'iV



JTr« 1641 Tertrouwoll jk.

Onderwerp t Werkstaking te Vaas»«n.

Hierbij moge ik ïï
teat

27MKP950

Het volgende berioh-

Op de KfY« Nederlandse IJzergieterij TDLOjOU3 te Vaassen,
gemeente Spe, werken totaal ongeveer 650 man. Als Directeur
van deze fabriek treelt Jhr. lag. Alb, Kraïjenhof, wonende
te Amersfoort. Prine Frederik Hendriklaan no.15, op»

Ia de afdeling gieterij en vormerlj, zijnde het zogenaam-
de hart Tan de fabriek, werken pin. 220 man. Deze arbeiders
werkten voorheen in stukloon en mochten daarbij 40 % boven !
het in die fabriek geldende uurloon verdienen. Wanneer au !
de arbeider in die afdeling voor 1000 zijn wvrkoapaolteit
gaf, gebeurde het meermalen, dat hij zijn uiterste loon-
greas per dag reeds in de namiddag tussen 15*30 en 16.30 uur
had bereikt. !

Het merendeel van de arbeiders verrichtte daarna geen
werk moor, omdat zijf volgens hun opvattingen, daarna voor j
niets moesten werken en waohtten mot nietsdoen op het uur
Tam sluiting dor fabriek. Aan deae ongewenste toestand ver-
meende de Directie in het laatst van het jaar 1949 een el**
de te moeten maken.

Eoa conferentie tussen do fabrieksdireotie, -kern, lei-
ders der vakbonden en Bijksbemiddolaar vond plaats en over-
eenstemming word bereikt om het geldende tariefloon met in-
gang van 1 Januari 1950 op 30 % boven het uurloon te stellen
Boze procenten zouden geleidelijk lager worden gesteldf e«
die mot ingang van 1 Mei a.s. geheel te doen vervallen.

Yoor een juiste berekening van het de arbeider toekomen-
de bedrag bij het vervaardigen van voorwerpen in bedoelde
afdeling, worden twee personen, zoogenaamde economen, be-
last met het opnemen van do tijd benodigd voor het vervaar-
digen van bedoelde voorwerpen. Hierbij word zeer soepel te
werk gegaan en het uiterste word niet van de arbeider ver-

XTlettegenstaande dat, waren bedoelde economen, in het
bedrijf tijdopnemers genoemd, een doora in hot oog van do
arbeiders. Meermalen is het voorgekomen dat, bij het ver-
schijnen van bedoelde economen wanneer weer eon ander voor-
werp moest worden vervaardigd, aan genoapel van ontevreden-
heid opsteeg, waarbij het dan ook bleef«

Tja de namiddag van 23 Maart j.l., omstreeks 15.30 uur
verschenen andermaal bedoelde eoonomea in de afdeling giete-
rij en vormer!j, omdat wederom een nieuw voorwerp moest
werden gegoten on gevormd.

Xon veertig a vijftig arbeiders staakten daarop hun
werkzaamheden on een gemompel van ontevredenheid steeg op.

Woorden zoals "verdwijnen of we werken niet meer", wer-
den gehoord. ïoenĴ pKHtsjftMBsjmsjB̂ Mî
dors bij hun gestelde eis "verdwijnen of staken" bleven
volharden, werd de hulp ingeroepen van de aan dat bedrijf
verbonden ingenieur w.H. Hajenius, wonende te Vaassen, GU
163, gemeente Spe.

Ook oen gemoedelijk woord van hem mocht niet lelden tot
hot gewenste resultaat, waarop hij de arbeiders enkele
Ion gelastte het werk te hervatten.

Hieraan gaven allen gevolg, met uitzondering van
Albertus KOBT3IBS. geboren 6 September 1920 te Bpe, wonen»
ae te 7A"&&3&f, &«181, gemeente Epe, en Hendrik

-rgeboren -



geboren 14 November 1915 te Bpe, wonende aldaar, Hoofd-
straat JU $b*

Eerstgenoemde ia lid van de SlT.02, terwijl dit mo-
menteel van laatstgenoemde niet kan worden gezegd«

Beiden werden dan eek op staande voet ontslagen en
met hen verdwenen als bewijs van solidariteit, neg vijf-
tien arbeiders, terwijl een 35-tal, na eerst het onder-
handen hebbende werk te hebben afgemaakt, voor sluitings-
tijd van de Fabriek verdween en zich alzo ook solidair
verklaarden*

leze arbeiders aijn hedenmorgen niet op de fabriek
verschonen* Het merendeel van hen woont niet in de ge-
meente Ep e.

Propaganda voor aansluiting bij deze wilde staking
van enkele arbeiders wordt in de fabriek niet gemaakt „

flftgeohriften werden tot op heden niet verspreid, ter*
wijl van postende of in de buurt van de fabriek vertoe-
vende arbeidere, die bij deze art al Ing betrokken z ijn,
geen sprake is*

Maatregelen, ter voorkoming van ordeverstoringen,
behoefden niet te worden genenen.

tpelieem, 24 Maart 1950!



VERTROUWELIJK
Verbinding: Na. 12

Doss.13/103
Onderwerp: Conflict bij de N.V.VAN HEUST

Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actiet-*—

2 Februari 1950.

C

Medegedeeld wordt dat onder een gedeelte.van hét per-
soneel van de ±abriek van stamp- en perswerken, de H.V.
VAN HEIJST, gevestigd aan de Cruquiuskade 6 - 7 te 'a-G-ra-
venhage enige onrust heerst.

De oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat de ar-
beiders van oordeel zijn, dat de lonen op willekeurige wij-
ze worden vastgesteld.

Door een z.g. tijdmeter wordt, zoals dit tegenwoordig
in verschillende andere bedrijven geschiedt, namelijk vast-
gesteld hoe lang over een bepaald werk mag worden gewerkt.
Dit systeem nu wordt door de arbeiders een jaagsysteem ge-
noemd .

Het betrext in genoemd bedrijf momenteel in hoofdzaak
de aideling waar de stalen ramen worden gefabriceerd.

Op Dinsdag 31 Januari 1950, omstreeks 10.00 uur, werd
door ongeveer 50 arbeiders van deze afdeling uit protest
tegen bedoeld systeem hèü werk neergelegd.
Nadat een lid van de directie deze arbeiders had toegespro-
ken en hun had medegedeeld, dat de te nemen maatregelen
door de directie zouden worden besproken met de kern van
het personeel, werd het werk omstreeks 11.uO uur door alle
arbeiders op normale wijze hervat.

Bij genoemd bedrijf is het percentage in de E.V.C.
'^georganiseerde arbeiders zeer gering, (einde)



No. 794/443 -1949- Geheim Persoonlijk. < 2
Onderwerp: Staking te Zwanenburg, ge- > <3? W

meente Haarlemmermeer. ,-t ƒ•

CvTen verv9ge"op het schrijven d. d. 4 November
1949,No.794/4<2> Geheim.waarin werd "bericht dat bij de
N. V. "De Cirkel" te Zwanenburg een z,g. wilde staking
was ui t gebroken, kan thans worden bericht, dat deze sta<-
king op 14 November 1949 werd opgeheven.

Volgens bekomen inlichtingen heeft een bespre-
king tussen Directie en stakers tot resultaat gehad
dat het werk op bovengenoemde datum werd hervat.

Voor zover thans bekend is geen personeel ont-
slagen.

Een onderzoek, speciaal ook naar de personalia
van de personen die aan de staking hebben deelgenomen,
wordt thans nog ingesteld.

Amsterdam, 21 November 1949.



No.794/443 -1949- Geheim Persoonlijk.

Onderwerp: Staking te Zwanenburg,

7 NOV. 1949

Hierbij wordt bericht dat op 89 Ootober 1949,
te 7.oo uur,bij de N.V. staaimeubelfabriek "De Cirkel"
te Zwanenburg,gemeente Haarlemmermeer,een z.g. wilde
staking is uitgebroken, onder het aldaar werkzame per-
soneel .

In bedoelde fabriek zijn 110 arbeiders werkzaam,
waarvan op genoemde datum ongeveer 9 man het werk heb-
ben neergelegd.

Dit aantal van ongeveer 9 stakers is op 31 Oc-
tober 1949 opgelopen tot 17 man.

Deze staking moet worden gezien als een hervat-
ting van de op 28 September 1949 in dit bedrijf uit-
gebroken staking,w elke op 30 September 1949 werd opge-
heven.

Het bericht over laatstgenoemde staking werd U
toegezonden bij het dezerzijdse schrijven d.d. 3 Octo-
ber 1949 ,No.710/443,Geheim Persoonlijk.

In hoeverre de E.V*C. achter de thans plaats
hebbende staking staat,kon nog niet worden vastgesteld.

Amsterdam, 4 November 1949.

x



UITTREKSEL

Voor Naam, ..

~ ... , . O.D. 786 XT Beveiliging "Werkspoor AmsterdamOrigineel m : Naam : . .

Volg nr Ag, hr -. Aard van het stuk

Afz '. .-.'. :'..' Datum r..."

— —„ ,ü__Tje redan waarom van Geer zich op 4 October 1949 niet vrij
kon maken was, dat de bedrijfsleiding van Werkspoor juist die, middag bij
de arbeiders,moeilijkheden verwachtte t.g.v. het maken van tijdstudies bij

vde manipulaties aan diverse gereedschapswerktuigen.
Telefonisch heeft D/vT op 5 October '49 desgevraagd ten antwoord gekregen,
dat er zich inderdaad moeilijkheden hebben voorgedaan en er een kleine
"sitdownstaking" is geweest. Er zijn ongeveer 50 arbeiders ontslagen.-De
bedrijfsleiding Werkspoor acht de toestaad echter niet ernstig.--

C.

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

A.L. 1724.9-47



B.V.no.286/*49 G E H E I'M.

Volgr>o.

SOCT. 1949

ACD/T^/7
/ —

Aan de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst

Javastraat 68
's G R A V E N H A G E.

Wordt medegedeeld:

Op Dinsdag ĵ L-9-49 werd in de afdeling
instrumentmaker i j van de Maatschappij ter vervaar-
diging van (ia-smeters. enz. gevestigd aan de Lijnbaan
J2 te Dordrecht een aanvang gemaakt met de z.g.tijd-y
studie, waarbij een tijdopnemer "bij de werknemers wordt
geplaatst om te controle r en, we Ik e tijd door hen wordt
besteed aan het in elkaar zetten van bepaalde onder-
del en, welke tijdstudie op andere afdelingen der fa-
briek reeds lang in overleg met en onder volledige
instemming van de fabriekskern is ingevoerd.

Een en .ander was niet naar genoegen van
twee aldaar werkende meisjes,die weigerden haar werk-
zaamheden te vervolgen, waar op zij door de werkmeester
werden weggezonden. De overige arbeiders op die afde-
ling legden daarop het werk neer en eisten, dat beide
meisjes moesten t erugkeren. Voor dien zou het werk door
hen niet worden hervat. In totaal werken op die afde-
ling 40 personen, mannen en vrouwen.

De bedrijfsleider, die op dat moment in een
ander deel van de fabriek werkzaam was, zag bij zijn
terugkomst beide meisjes op de gang staan.

In overleg met de werkmeester heeft de be-
drijfsleider beide meisjes weder op haar afdeling te
werk ge s t el d, waarmede het incident was gesloten.

Na ongeveer l uur hebben allen het werk her-

OP genoemde afdeling is sedert kort werjcgaam
Cornelis van der HOEVEN, geb. te Dordrecht, 15. l'. 24, wonen-
de Suikerstraat 2 rd., omtrent wie een informatie-kaart
in Uw bezit is.

Hoewel zulks niet kan worden aangetoond, is
het zeer wel mogelijk dat hij bij dit incident invloed
heeft uitgeoefend.

Dordrech October 1949.



' 50CT.1949-
Uo.710/443 -1949- Geheim Persoonlijk.

Onderwerp: Staking te Zwanenburg.

Hierbij wordt bericht dat op 28 September
1949,te 7.oo uur,bij de N.V, "De Cirkel" te Zwa-
nenburg, gemeente Haarlemmermeer,een z.g. wilde sta-
king is uitgebroken onder het aldaar werkzame per-
soneel.

In bedoelde fabriek zijn 110 arbeiders werk-
zaam .waarvan op genoemde datum ongeveer 60 man het
werk hebben neergelegd. Na overleg,tussen directie
en personeel,werd de staking op 30 September 1949
opgeheven.

De reden van deze staking is volgens ontvan-
gen inlichtingen gelegen in het feit,dat,in het te
Amsterdam gevestigde onderdeel van de N,V. "De Cir-
kel",per l October 1949,wegens gebrek aan orders,
een gedeelte van het personeel zou worden ontsla-
gen.

Teneinde het door de directie geaosren besluit
- om te Amsterdam personeel te ontslaan - ongedaan
te maken,ging een gedeelte van het te Zwanenburg
werkzame personeel in staking.

Thans schijnt het ontslag van het te Amster-
dam werkzame personeel te zijn opgeschort.

In hoeverre de 1*7,0, achter deze staking
heeft gestaan kon nog niet worden vastgesteld.

j> jP Amsterdam, 3 Ooraker 1949.
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' Verbinding : \*> 0/t*$ •*

No. 6691 d - »4g. '
QHDEHHEHP : Arbeidsconflict bij N.V» "De Cirkel* te Amsterdam.

Datum van ontvangst bericht: 28, 29 en 30 September 1949.
Betrouwbaarheid berichtgever ï zeer betrouwbaar.
Waardering bericht : betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan :
Medewerkende instanties :
Ondernomen actie :

GEHEIM
30 September 1949»

Vc!gno.

jt 3 OCT.1949

C •

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-.O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

In de middag van Dinsdag, 27 September 1948, kwam het in het metaal»
bedrijf van de N.V, "De Cirkel", gevestigd aan de Kleine Wittenburger-
straat 50-52 te Amsterdam met filiaal te Halfweg, tot een conflict
tussen de fabrieksarbeiders en de directie naar aanleiding van een
aanvrage om vergunning tot ontslag van een 50-tal arbeiders.

Er werd op de avond van diezelfde dag een vergadering belegd voor
het fabriekspersoneel onder leiding van de fabriekskem in gebouw
"t EILAND" aan de Grote Wittenburgerstraat te Amsterdam, welke bij-
eenkomst in wezen een beslaten karakter droeg*HM̂ WBW*WWi*i

Het verloop van deze vergadering kwam hierop neer, 4pt besloten werd
op Woensdag, 28 September 1949 niet aan het werk te gaan en op die
dag te 10 uur voormiddag in hetzelfde gebouw opnieuw bijeen te komen»

Het resultaat van een en ander was, dat te Amsterdam 124 arbeiders
niet aan het werk gingen; 7j5_ man hervatten de werkzaamheden wel,
evenals het kantoorpersoneel» Te Halfweg bleven 74 arbeiders van
het werk weg, terwijl er 75 aan de gang gingen.

In de door ongeveer 203 personen bezochte vergadering van Woensdag-
morgen, 28 September 1949, werd besloten, de actie voort te zetten;
er werd geen "staking" geproclameerd, doch het accent werd gelegd
op het woord "arbeidsconflict *. Een "comité1 van actie" werd gevormd,
dat zou gaan onderhandelen met de directie van het beiri jf met de
bedoeling, de ontslagaanvrage ongedaan te maken. In dit comité* van
actie hadden o.nu zitting : J. Wildschut en een zekere Steenbergen,
Het is niet onmogelijk, dat de naam Steenbergen verward is met de
naam Rijnburgen. evenals Wildschut,voornoemd, lid van de fabrlekskern»

Bedoelde fabriekskern bestaat momenteel uit de volgende personen:

Xjlj Hl. Jo Wildschut ; 2. Th»B. de Boer ; 3. J» Rijnburgen ;
,*! Di.* XE« Nunes Vaz ; 5. M.J. Hoffaann (allen namens de HVC)
II fÜ*« G.v.d. Veer en 7» P*A. de Haan (namens het H.V.V,)
• j£i 8. E, Schabracq en 9, P. de Ridder (noemen zich onafhankelijk).

Hoewel in deze fabriekskern de BVC formeel de meerderheid vormt, is
bij het conflict niettemin tob uiting gekomen, dat de meerderheid
zich juist achter het voorstel van de directie schaarde, onder het
motief ; "Beter thans 50 man dan met enige maanden misschien 100 man".
Deze meerderheid kwam tot stand door de houding van het lid H. J. Hof f-
mann« derhalve een ZTC-er} de positie van dit lid van de EVC schijnt
door de directie in de laatste tijd wat verbeterd te zijn, tengevolge
waarvan hij thans door de andere ETOC-ers in het bedrijf niet meer
vertrouwd wordt. Achter de naam van dit lid van de SVC zou dan ook,
volgens zegsman, een vraagteken moeten worden geplaatst, aangezien men
ni«t precies weet, bij welke groep men hem moet onder brengen»

Dezerzijds



No.6691 d-»49, dd. 30-9-1949. ~ 2 -

Dezerzijds worden pogingen aangewend, de volledige personalia van de
leden van de fabriekskem van de N,V« "De Cirkel" te Amsterdam aan de
weet te komen.

Door het ontstaan van de geschetste situatie is het te begrijpen, dat
de werknemers in genoemd bedrijf, althans de CIM-ers/EVG-ers in hoofd-
zaak, weinig met de huidige samenstelling van de fabriekskem op
hebben en er naar streven, een nieuwe fabriekskem te kiezen.

Of Donderdag, 29 Septeïriber 1949 werd in hetzelfde gebouw opnieuw ver-
gader4 door het personeel van de N.V. "De Cirkel" * Br werd een apart
"atakerscomlte''' gevormd, maarvan tot op heden geen namen bekend zijn
geworden. Besloten werd aan de directie de eis te stellen, de ontslag-
aanvrage ongedaan te maken; voorts zou men met een aantal arbeiders op
Vrijdagmorgen, 30 September 1949, per tram of fiets naar Halfweg trek-
ken, teneinde te bewerkstelligen, dat ook daar alles kwam stil te
liggen.

Heden, Vrijdag, 30 September 1949, is in een soortgelijke vergadering
als hiervoren omschreven het besluit gevallen, morgen, dus Zaterdag,
l October 1949, weer aan het werk te gaan; deze wending in het con-
flict is ontstaan, doordat de directie van de N»V« "Do Cirkel1» haar
maatregel voorlopig heeft ingetrokken en opgeschont met een maand,
daaraan de hoop verbindende, dat, indien nieuwe mogelijkheden in het
bedrijf zijn gevonden, de voorgenomen maatregel ook dan achterwege
zou kunnen blijven.

C



P. l. D..247/49 (w)
Onderwerpg

Staking van personeel van de Werf

Gusto te Schiedam. < r5
:i >'{

/
14 SEP. 1949

Op 8 September 1949 te 22»00 uur,kwam aan het Hoofdbureau van Politie

te Schiedam een melding "binnen van de wachtcommandant van het Haagseveer te

Rotterdam,dat er onder het personeel van de Werf Gusto te Schiedam dat werk-

zaam is op de terreinen van de Caltez te remis,een wilde staking was uitge-

broken. Ongeveer t55 werklieden zouden hieraan deelnemen.Genoemde wachtcomman-

dant was hiervan in kennis gesteld door de Heer Conijn,directeur van de Werf

Gusto.Oorzaak van de staking was,dat de arbeiders i.v.m.de mist,niet per

boot naar hun werk werden gebracht,doch met autobussen.Omdat er niet voldoen-

de zitplaatsen aanwezig waren,moesten 19 mannen genoegen nemen met een staan-

plaats,Zij weigerden echter met de bussen mee te gaan,waarop de andere ar-

beidere vertrokkan.De 19 achtergeblevenen werden in verband met hun weiger-

ing om aan het werk te gaan ontslagen en gedeeltelijk beboet»Toen de andere

arbeiders dit hoorden,weigerden zij bij de Caltez aangekomen,aan het werk te

gaan. 's-Avonds zijn zij weer op tijd met de boot naar Schiedam teruggegaan

en voor zover bekend is geworden,hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan

Op 9 September 1949 *a 6 «50 uur vertrok de boot normaal op tijd met de

155 arbeiders,terwijl een ander gedeelte met auto's naar de Caltez vertrok.

Van deze laatsten werken ook enige arbeiders aan het Gemeente Dok te Rotter-

dam, doch deze namen niet aan de staking deel*Dit vertrek werd door de Poli-

tie onopvallend geobserveerd en er deden zich geen incidenten voor.Er ia

nog gestaakt tot 13.30 uur,waarna de arbeiders weer aan het werk zijn ge-

f gaan.Te Schiedam is niets gebleken van enige activiteit van de E.V.C.of een

andere vakorganisatie.

Daar er alleen gestaakt werd op het terrein van de Calter en dit

Hotterdams gebied is,is er door de Politie Schiedam geen verder onderzoek

ingesteld.

Schiedam,12 September 1949.
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ONDERWERP: staking Vernichre-fabrietë.3 MEI 1949
ANTWOORD OP SCHRIJVEN. -

Vo!e!'°-

Hierbij heb ik de eer U ter ke»-
nisname te doen toekomen een afschrift
van het rapport mijner administratie,
No. 261, betreffende de wilde staking
van het personeel van de "Vernichro"-
fatoriek alhier, dd. 16 Mei 19̂ 9.

Coll. De Commissa ran Politie,

Aan het Hoofd van de Centrale Controle Dienst
Sweelinckplein l4

DEN HAAG.
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Afschrift,

* O L I T X 8 M A A S T H I C a *

A P D* X K 2 > X C B $ X * & B y : D X B H 8 9 »

JJo.

ï
Wil<Se ataking van faoriskspersonaal der
"Varnichro"-fabriak t

A F F O H f

van Politie t» MaastrïoSï; i«wna t?nB«aol<3igd Hijksv«ldwachter, i
ha aft d® aer u Bttigttötxssn®* list owtitafig* te bsriehtan:

M SB! 1949» omstra^ -s 6 uur, is in de v«rohrootafabri«k
xe*f(*3*g*|i aae 4» Bos»^i»«wÉi 155 «llitÉr» "liliiTlülF psH

ösn nilfïa staking uit;ïeï>roteen. m-reotiuS-Sigenaar van dost
t® .gB^^JSHJiPB* #«*»«*» tt ïtók (B) t~ii-;UKQft *»i*
a mmmmm'mï^Sf m ivoiswoêd te Maastricht ^osaoliarwög 151

Bij de staking ia h»t voltalUge fabriaksïrtjrsonaal betrokken

wordan CB hoofdsaak il j wie Is turen .^«Eaakt ao verohroorcd en
tuaaan 3« :i)ir«oti« an arbeiders varletïflin v»e« k kwestie itasö
opoiauw sMjptis s n yarohromen van ïaüda door hat poraotwisl
lövarde sturan. Si j hat af la veren daser atruron baw«ördd S«
tie, dat doeïö niet geschikt waren voor a f lava ring aan ei
dn dat dt arbeiders tussen hun ander wsrk door, de»<a sturan op* •
nierm raoesten tetoulltMföt Waar bst hiar in dit geval 500 afgok«ur
Se 0tur«n betrof, walk« door ia arbeiders opnieuw %«teKiQM me*»*
an nor de n e c zij daarcïoör mat hun eigen nieterre product!* van

sturao teo aehter raakt* n, si J wsrlcen K.-, per stuk,
aeest* arbeiders ap Zaterdag j*l* anlge Cadens loon
Sulkg vondao da ciaeste arba.ldera, huoa inaians, niet
üg «n medageteld enige klaine interne
van <3« arbeiders H.et huö ohefs, werd op veöïSöéisée flatum boalo-
t«ti, tot staking* Aio r»4(iraaiar trad daarbij op ean sek*re

fiaöflï'laïïSas?» rftbriöicswï^iisiflar -flip vttttv&CMuiiAp fabriek 41$ wötwiïaw
Kê Maas^ari'fltet 2^oaw»Jï.«8it@ 47* lC| is li<3 et**1 ^jX^P* 3K ^fiiaï^ld*
leser, 313 baapraktngan, $$»'&&%$& trtaa«n lUracHe en arbaiSerfi van
da fabrla'-: «i«l» Siagalaar van é» ;)ir5cti* «s n loonawrho^ng vac
on^ewör 10 procent, hè t gaan in u§ eerst* instantie door d* Tkr*o
tia werd gewai^rd. Verdere on^erbonöelin.'»» d'oran nng voort tus-
sen de ireotie» arbeiders a n a f ga vaardig; die n van S« Alf-eiaan* «$
-'atholiGka Betaal Bewar!<era .Oond, De staking, welke door ^aen «r»
>:önda Bond wordt r*«st«und, heeft een rustig vsrloop an ongei1»!»!!

briek aan rapporteur me dage öe e ld, dat roan met de arbaiöera ovar-
een was gako^n» an sïij op 17 lel 1949 woer norcsaal aan het w*rk
aouden gaan. Van de zijde van de arbeiders nerd daarbij als eis
ga 3 tol d, dat hun moeilijkheden «n verlanraö» ÖOÖT t* desbet3P«f»
f end* BonasefgavBardigden met da Ilractls jsöuaen w r da n b«apro-
kan en onder20cht, hatgeen h.,n van da Ki jd* der Tireotie «n
•~ " ia te*®«wg4*



% 17 ütti 1949, Qustreeks 6 uovt ia hr* voltallig* personeel
van boven^enoamde fabrtak BOOBMI. aan bat werk §9gm@i» dn üedö»

ïot slot wordt hiarbi^ sog Op^ainarkt, dat da staking op
touw i» ^eaat an «it^il«iet"ftioir é» B«T,o*-tr
die veiïQOQdölijk zaïr Op Zo&flajiavona j.l., <3us ean
staking, eon persbericht ert laten opne;r«rs in hst da

* ««13 gaïwta, iför«
sialeidand beeld gaaf t van de e taking bij jneerganoarade

Waarvan öoor mij, zm.pportaur, persoonlijk op afg*lag4e
a;-bteead 10 op^maakt dit raoport, Besloten en g«i9k«®a t»
txlebt «p 17 Mti 1149*

AAS

d» ilaer CcKsaslasaris van Politie
te

.̂ A A 3 T H I O H Ï

r
1

1.̂

&
^7

He

w. g. L.G.H. JANSEN

Voor eensluic
De Commissj

afschrift
•an Politie,

J
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N©. ID.
Onderwerp :''
öit-downa takiag bij da N. V.
Hollandse Signaal Apparaten.
oe— — — — — — — — — — «— — — — — — — — — — — —

~3 I M

Sigem bericht

©
,/ ri^$4ï^ '-.^y-

-D

Ik heb do oer U hot navolgende te berichten:
Ia verband met de oia tot loonsverhoging door het personeel van
do Afdeling Marino, bij de N.V. Hollandse Apparaten^lhior/ walk»
looneis tot op heden nog niet tot bevrediging van dezo arbeiders
verlopen waa, besloten deze arbeiders ©p Maandag 11 April 19^9,
in do voormiddag over te gaan tot oen alt-downstaking voor do
tijd van ooa uur. Te 11.00 uur precies werd overgegaan tot deze
actie en legde 36 man personeel, de ge heao Afdeling Marine hot
werk stop. Te 12,00 uur was het rustpauze on des namiddags te
13*30 uur, werd het werk weer normaal horvat.
De voormaaméto persoon, die deze actie op touw gezet heeft ia,
Jaeobus Marlnua WALOBR, geboren ta Amsterdam, 9 Mei^jjjjMg5 van l
beroep mechaaiker, wonende te Hengelo (O), Doamomboswlg No. 118.
Deze peraoom, die voorheen lid vam de fabrleïcskerm was, doch bij
de laatst gehouden kernverkiezing noat word herkozen, la lid van
jle C.P.ÏÏ. en lid van de E.V.C.JL
"ion volledige lallchtlngkaart la betreffende deze persoon U bo-
reida toegezonden. '

("Blijkbaar heeft deze peraoon gevreead, dat de directie tegen hem
maatregelen zou aemon, In varband met zijn hotzo^praktijkea, waat

/hij aam voor do aIt-dowaatakiag begoa een uur verlof on verliet
te fabriek. Op deze wijze tracht hij dus do zaak zo voor te atel-
len, dat hij niet aan de actie deel genomen heeft.
Naar aanleiding van deze aIt-downatakiag verscheen in het dag-
blad "De Waarheid» van Dimadag 12 April 19l|9, eea bericht, het-
welk op opvallende wijze ©p de voorpagina vam het blad afgedrukt
waa, met eea kop met kapitale dik gedrukte letters, luidende:
"§it-d©wnataklnff blJ^Holland"Signaal"te Hengelo (O).
Hot bericht luidde ala volgt:
"Aan de apparatonfabriok Holland signaal v.h. Hazemeljor te Hen-
gelo (O) hebben op de zg. marimo-afdeling de mochanikera giste-
ren algemeen een slt-down-ataklng van een uur doorgevoerd al. van
11 tot 12 uur.
Het personeel olat eea loonsverhoging en do bedrij f skem heeft
deze eis bij de directie aan de orde gesteld. De Directie ver-
klaarde eerst op 25 April to kunnen beslissen en in verband daar-
mee zal het personeel op die dag bijeen komen. De mechaaikers
duurde deze termijn blijkbaar to laag om zij besloten op bovenge-
noemde wijze kracht aan de ela bij te zetten."

H* de overige Afdelingen vam deze fabriek word het werk op aor-
male wijze voortgezet en waa geen andere reactie merkbaar, dan
dat verschillende leden van het personeel op afkeurende wijze
hot optreden vam de machaalkera van do Afdeling Marine besprak,
juiat lm de afdeling Marine van deze fabriek zljm meerdere ledem
van de C.P.N, werkzaam en deze persoaea zijn ook juiat do voor-

V*^ na taande leden van de C.P.N, te Heagel© (0) J
Het verdere verloop vam deze actie zal nauwlettend werden ge-
volgd en van voorkomende bijzonderheden zal tf onverwijld bericht
gezonden worden.

Op lij. April 19^9> toegezonden aan hot
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
t e »a-G R A V B N H A G B .



&OS8. **,:

Arbeiders „Vernichro"
staakten een dag

De arbeiders VAK de fabriek: van flets-
sturen
der wie, zoalsjreeds
ontevredenheira bestond over
van repafCtiewerkzaamhed

de gehele dag het

on-
.en, grote

|e regeling
hebbeni

neer-AIaand:
gelegd.
Prider l*ding van, de fabrlekfeern vond,
er des nforgens een vergadering van het'
personeel plaats,, Y^aar tö^deze' actie
Werd bei

In de
die hierop volgdi
dat de ar%iderS(
de reparaties eeĵ sSedrag aan Joon Je
weinig heboeri"1 ontvangen, dit '
drag alsnogX zullln krijgen t
*« •f( • T,a<

In de loop van de\besbrekingea wefc te-
vens de kwesti6\vai het tarie
waarop deze fabriekt bezig is owèr te
schakelen, aan de vr<K geateld^De di-
rectie zegde toe,'hiwaver op UBrte ter-
mijn-met de kern eit pe va.IiMDnden Be-
sprekingen te openenMWaarjjSor bepaal-
de garanties voor het lü^T van de ar-
beiders zullen Worden jEeschsipen. Op
grondslag vari deze rejpltaten besloten
e arbeiders DinSdaapïojrgén het werk

te hervatten. De stMöng was algemeen
en er" heerste een^woorbeeldige eetoheid.
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Bijlage: **n

Onderwerp; staking ia de ijM*gU*«ri j • V*. • Ö«br. van der Sohoctf

..g O

Haar mij. rapporteur no. 3, eerst thans werd Medegedeeld
i» er,op 29 Maart 1949,een wilde staking uitgebroken onder een
gedeelte van het personeel van de ijeergieterij van de J». Öebr

van der Sehoo*, gelegen aan de Tuinstraat no, 7, alhier.
Op genoemde ijzergieterij zijn werkmaam 35 personen.
let een tevental deeer arbeider», die tot het ongeschoolde

personeel behoren, wa* overeen-gekomen twaalf uur per nacht te
werken» Het werk bestond in het uitbreken van gietwerk dat ge*
durende de dag gegoten werd.

Dece arbeiders verdienden dan gemiddeld f.20,- boven het
normale weekloon*

Hu wa* gebleken dat deBe arbeider*, wanneer clj de* avond*
om 20,00 uur begonnen met uitbreken, «ij te 24.00 uur In de
nacht daarmede klaar waren,

Hu had de direotie voorgesteld, verhindering van het aan-
tsjü betaalde uren of in de overige vrije tijd andere werkxaaa»
heden te doen. Hiertegen werd door de betrokken arbeider* ge.
protesteer*. De direotie wilde toen te naohtploeg met twee aan
inkrimpen. Bit was echter ook niet naar de sin der arbeider*.

lëon een-^r±>e,3;deE..aaaizag^at]a.g,-.lat®:i&g hem. opgedragen arbeid
uit te voeren, weigerde hij mflOcs, waarop deae iljn ontslag
kreeg,

Hiertegen werd door een der arbeiders, genaamd Ifertlnu* van
aohUadel. wonende Meter Vreodepad 19» alhier, g*prote*fëèf(t «n
onder de uitroep, "dan gaan wij allemaal", verlieten «even per*
sonen de fabriek.

K. van Schijndel staat, alhier, al* onbetrouwbaar en al*
mokkelaar bekend.

Inmiddels hebben zich weer drie van dofte stakers aan de
fabriek gemeld en hun werkcaamheden hervat« Ds overige vier per-
sonen waartoe behoren een broer van genoemde van Sohljndel en
twee politieke delinquenten ai^n door de Direotie ontslagen.

Boor leden van de l,V.C. werden aan de fabriek pamfletten
aan de arbeider* uitgereikt, (zie bijlage).

Gebleken l» dat geen der stakende arbeider* i* georgani-
seerd.

12 April 1949.
1*3)*

aan d* Heer
Commissaris van Politie

te

D I L B U H
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PROTEST STAKING TEGEN OÜRÏÏDELUK ONTSLAG!
BIJ DE FIRMA GSR-v.d, SCHOOT, UZBRGIETERÏJ

(c

Naar aanleiding Van dit onredelijk ontslag het Volgende:
Ruim elf maandenjtwee keer per «gek moejft doô *- eert ploe
van' zeven .mensen, in^de -na«ht-'ivoren gewerkt vöfc>rliet z.
mt gfi^eu^de"natuurlijk om de productie op te voeren,
minstens een dag per week geen productief werk verricht kon worden.
En voor deze uitzonderlijke arbeidsmethode was met de directie over-^
eengekoroen, dat twaalf uur per nacht plus 5o$ betaald zou worden.
En voor elke gieting zou het gehele personeel 2.5o premie worden
toegewezen.
Nu plots komt vorige week de directie met het voorstel: om het aantal
werkers in de nachtploeg te verhinderen met twee mensen.
Deze mensen protesteerde hier natuurlijk tegen.
Verder marchanderende kwam de directie met het voorstel, van vermin-
dering met een persoon, maa'-^ tevens was aan deze voorstellen verbon-
den verhindering van het aantal betaalde uuren.
Vanzelfsprekend gingen de avbeiders hiermede niet accooz*d»
De directie voegde hun hierop toerdat zij de gevolgen van deze wei*

tering maar moesten afwachten. . , , - ;
Oor iedereen op het bedrijf was ttet duidelijk merkbaar, dat de
directie naar een motief zocht om.,de een of de ander met een schijn-
argument te ontslaan.
Vandaag op 29 Maart beval zi,j twe^ van deze mensen, een gietihg die
pas hoogstens drie kwartier voordien geëindigd was te lichten en de
kasten te stapelen.
Aan het eerste is voldaan, maar a"an het bevel van stapelen der kasten
kon wegens de hitte geen gevolg worden gegeven.
Hierop., kregen deze mensen op staande voet hun ontslag.
Uit protest tegen dit onredelijk ontslag, hebben de anderen van die
ploeg het werk gestaakt.
Vanzelfsprekend is het enige wat tyij de directie voorstaat, ten kos-
te van de arbeiders de winsten zo hoog mogenlijk op te voeren.
De aanval óp deze mensen die in dé nachtploeg .wèrktte is een eerst©
stap tot hè* uiteindelijk doel: do lonen van het gehele'

waaf*»fcch%wen de arbeider» ̂ an <M;# bedMje den röcJk on&êr geen en-
kele voorwaarde een aanval op hun j.öon te dulden, maar eendi*achtig
zioh hiertegen te verzetten, .
Wij als arbeiders staan op het bestaansminimum, en eï* kan geen cent
maar dan ook geen cent af.

NIET OMLAAG, MAAR OMHOOG MOETEN DE LONEN!
DE WINSTEN VAN DE* ONDERNEMERS LATEN DIT VOLKOMEN

TOl'

NAMENS DE

NACHTPLOEG»
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No. I.D> l/k9* Datum ; .j Jrumaa.1 ipi+fl.
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Onderwerp;
Staking bij de C.V.Delta-pompenfabriek,
Snschedeseatraat te Hengelo(O). 6 JAN. 1949

\wEigen bericht. L-—

Op Maandag, 5 Januari 19̂ 9» *e omstreeks 9.00 uur, werd
bericht, dat er een wilde ataking was uitgebroken bij de C.V*
Delta-pompenfabriek, gSvestlgct aan de ^naohedeaeatraat No.
te Eengelo(O).
Naar aanleiding hiervan werd een onderzoek ingesteld en verklaar
deLouris B O O D , oud 30 jaar, van beroep beherend vennoot van
de C.V.Delta-pömpenfabriek, wonende te Hengelo(O), Kettingstraat
No. 18 als volgt:

, ,0p Maandag, 27 December 19̂ 8, heb ik aan het personeel van
genoemde C.V. Delta-pomponfabriek alhier bekend gemaakt, dat het
personeel van de C.V, op Oude Jaarsdag verlof kon krijgen met
behoud van loon voorzover zij nog over verlof te beschikken had-
den of anders op die dag tot des namiddags 1|.00 uur moest blij-
ven werken, terwijl de normale werktijd om 5.00 uur eMdigt. Het
personeel, dat geen verlof nam, zou dan het loon normaal uitbe-
taald krijgen, dat wil zeggen tot des namiddags 5.00 uur. Hier-
tegen werd toen geen bezwaar gemaakt. Op Vrijdag, 31 December
1948, vervoegde zich echter enige arbeiders uit de gieterij van
genoemde C.V. zich bij mij op kantoor en dealde mij mede, dat,
zo het personeel dat op 31 December 19̂ 8 verlof had genomen, nlel
het uur van ij, tot 5 uu** uitbetaald kregen, de arbeiders van de
gieterij, op Maandag, 3 Januari 19l|9> niet aan het werk zouden
gaan. Aangezien mij van een zodanige regeling, als door genoemde
arbeiders naar voren werd gebracht, niets bekend was, heb ik hen
in overweging gegeven, met hun BestmufdaBs Bond in overleg te
treden. Op Maandag, 3 Januari 19̂ 9* toen de arbeiders uit de !
gieterij om 7*̂ 5 uur mö* ̂ yn- arbeid moesten aanvangen, weigerden
zij zulks en gaven te kennen, niet eerder aan hun arbeid te gaan
of ik zou hen eerst te kennen moeten geven dat ook aan de ver-
lof gangers dat uur uitbetaald zou worden. Ik heb hen toen te ken-i
nen gegeven, dat ik van hen verwachtte, dat, voor zij tot staking
overgingen, zij zich eerst in verbinding zouden stellen met hun
Vakbonden. Toen zij zulks weigerden, heb ik de heren De VRIES
en VOSMER telefonisch in kennis gesteld van het gebeurde op mijn
fabriek, waarna deze heren na korte tijd op de fabriek aanwezig
waren. De VRIES en VOSMER, beiden Vakbendsbestuurders, respec-
tievelijk van het N.V.V. en Christelijke Bond, afdeling Metaal,
hebben daarop met de arbeiders gesproken en hen aangezegd, dat
zij het werk diende te hervatten, waarbij door hen op het ver-
keerde van hun handelswijze werd gewezen. Te omstreeks 10.00 uur
is toen het gehele personeel van de gieterij weer aan het werk
gegaan en was de staking ten einde. In totaal hebben aan de sta-
king deelgenomen 19 mannen, alle behorende tot de gieterij. Bi
totaal werken op mijn fabriek 55 personen.
In overleg met de heren De VRIES en VOSMSR voornoemd, heb ik de
eis der stakers ingewilligd, zulks om te voorkomen dat de S.V.C.
hiervan een Reclame Stunt zou kunnen maken. Als persoon, die dezej
staking ook wilde doen overslaan op de overige afdelingen van
mijn fabriek, noem ik ü Siete van der WSI, geboren te Smmen,
15 September 1909» van beroep zandvormer, wonende te Hengelo(O),
Sloetsweg No. 292. Deze persoon riep tijdens het overleg tussen
de heren De VRISS-VOSMER en de stakende mede-arbeiders:
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vervolgblad 1.

,,Nu worden jullie weer verkocht door jullie organisaties."
Voorts bevonden zich onder de stakers:
Jacob Aiko MULDBR, geboren te Smmen, 19 Juli 1900, wonende te
Hengelo(O),"oude"Postweg No.lSO. Hij is 11* van de C.P.N..
hristiaan SCJJOJJB̂ , geboren te Hengelo(O), 15 Mei 1883, wonenn
e te Borne, Weerseloae Dwarsstraat No.j. Hij is 11-1 van de
S • V • C . •

r>end van BS3K. geboren te Deventer, 20 December 1905, wonende
te Deventer, van Suchtelenstraat No.10. Hij is lid van de C.P.
H..
Voorts wordt hieraan toegevoegd, dat de heren de VRIES en VOS-
MSR, vertegenwoordigers van het W.V.V. en de Christelijka Me- i
taaibewerkers Bond, de stakers op het verkeerde van hun handels'
wijze hebben gewegen, daarbij zeggende, dat een staking niet
door de arbeiders zelf behoort te worden uitgeroepen, doch door
de Vakbond. De arbeiders behoren zich in zulk/ een geval in '
verbinding te stellen met hun Bond en de weg van overleg be-
hoort voor alles te worden gevolgd. In dit geval kon de Bestuur
dersbond dan ook niet achter de stakers staan. De Bestuurders-
bond had zich in deze kwestie dan ook alleen gemengd om verder
onheil te voorkomen en een einde aan deze wilde staking te ma-
ken.
De staking is rustig verlopen en was te omstreeks 10.00 uur ge-
heel ten einde.

E I H D S .

Op l\. Januari 19̂ 9» toegezonden aan het
Hoo£d van de Centrale Veiligheidsdienst
te s-G R A V B N H A G B .

In afschrift aanj
De Procureur-Generaal, Pgd. Directeur van Politie
te A R N H .S M .
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Doss.25/54. C- E H E I H..

Medegedeeld wordt, dat onder de electriciëns van de firma
SLOTBOOM, werkzaam te 's-G-ravenhage, een conflict is gere-
zen.

Dit conflict is ontstaan naar aanleiding van het feit,
dat het college van Eijksbemiddelaars niet langer toestem-
ming wil verlenen om 25/» toeslag op' de normele lonen te la-
ten uitkeren, aoals dit tot op heden aan de electriciëns,
werkzaam bij bedoelde nieuwbouw, werd gedaan.

In verband hiermede hebben alle electriclè'ns (ongeveer
30 man) op Dinsdag, 12 October 1948, gedurende ongeveer
l 1/2 uur het werk neergelegd.

ïladat de stakers waren toegesproken door een directie-
lid van de firma SLOTBOOM» waarbij werd medegedeeld, dat. de
firma wel genegen was oin de 25/£ toe'slag te blijven betalen,
doch dat raen aan de voorschriften van de Ei jksbemiddelaar
had te voldoen, werd het werk hervat.

Toegezegd werd, dat met de Rijksbemiddelaar onderhande-
lingen aouden worden aangeknoopt, om tot een bevredigende
oplossing van het gerezen conflict te komen.

In verband raet een bericht in "De Waarheid" van Woens-
dag, 13 October 1943, waarin v/ordt gezegd, dat de electri-
ciëns van genoemd werk de volgende v/eek in staking zullen
'gaan als de toeslag definitief wordt ingehouden, werd van
andere zijde vernomen, dat de electriciëns hierover nog geen
besluit hebben genomen.

Vernomen werd nog, dat een belangrijk gedeelte van ge-
noemde electriciëns links georiënteerd sou zijn en dat dit
gedeelte vermoedelijk aangesloten is bij de H.V.Ĝ .

Heer nauwkeurige inlichtingen hierover zullen worden
ingewonnen.

tenslotte wordt medegedeeld, dat het normale loon onge-
veer f,1,05 per uur bedraagt, waarboven tot op 'ieden de 25/£
toeslag werd betaald.

x̂
Verzonden op 16 October 1943

•^•ninisterie van Algemene Zaken.
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E A P P O H

Vrijdagmorgen, l October 1948, brak een j
uit op de TT«T. noord Nederlandse Scheepswerf aan i

het Winschoterdiep 261 te Groningen. De staking omvatte
alle arbeiders, in totaal 70 personen.

Dinsdagmorgen, 5 Ootober 1948, zijn de werk-
zaamheden hervat. !

Aangaande de oorzaak van dit conflict diene
het volgende t

OP 23 Juli 1948, was tassen Directie en ar-
beiders een overeenkomst getroffen voor het bouwen van
vijf goederenliohters - kleine schepen - bestemd voor
ITed. Indiê", voor een totaal bedrag van F.30.000.-. Hierbij
was door de Directie bedongen, dat de bouw van de lichters
op l October 1948 voltooid moest zijn. Hoewel de werkzaam-
heden derhalve in aoooord werden uitgevoerd ontvingen de
arbeiders hun normale loon - ongeveer F.50.- per week -
hetwelk door de Rijksbemiddelaar was toegestaan* Toen de
Directie later bleek dat de bouw van de lichters goed
vorderde en voor de arbeiders buiten het normale loon nog
een vrij belangrijk bedrag overbleef, heeft zij, op ver-
zoek van de arbeiders een weekloon extra uitgekeerd.

ïoen de bouw van de lichters tegen l October
1948 voltooid was bleek bij afrekening, dat elke arbeider
nog een overschot tegoed had van 81 uur, een bedrag gelijk
aan het loon van een en een halve week* De arbeiders wilder
dit bedrag verhoogd zien tot ongeveer F.iöö.-, gelijk aan
twee weken loon» Hieraan wenste de Directie niet te vol-
doen waarna het werk Vrijdagmorgen, l October 1948 werd
neergelegd.

Bij het overleg, dat daarna op Zaterdag 2- en
Maandag 4 October 1948 plaats had bleef de Directie weige-
ren aan deze eis te voldoen. De arbeiders hebben toen een
halve week loon geëist als voorschot op een nieuw te
bouwen schip, dat ook nu weer in aceoord was aangenomen.
Ook daarvan wilde de Directie niets weten daar zij dan in
conflict zou kunnen komen met de Bijksbemiddelaar. Ten-
slotte hebben de arbeiders alle eisen laten vallen en
Dinsdagmorgen, 5 Ootober 1948, het werk hervat» — - — «

Groningen» 7 October 1948.
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Onderwerp:
Hot uitbreken van een wilde staking
in de OatroBseri*faT&ri0k,GRlEM3(rS.
VÏÏENWEG Mo.2 te

/l

R A P P O R

Kaar aanleiding van«n mededeling,op 2 April 1948,
omstreeks 15,30 uur,dat een wilde staking was uit gebro-
ken in de Carrosseriefacbriekjgevestigd in perceel No.2
aan de GRISJTDTSVEEN17EG te HDOGSVSHTT,heb ik,FOLKHRT m
GROOT,Brigadier van Polltie,tevens onbezoldigd rljks-
veldwachter te HDOÖEVEBH» l» opdracht van de Korpschef
hiernaar een onderzoek ingesteld.

Boor de beide directeuren J.y.QlVAlRT en VAH BAK-
KSHS van boven genoemde Oarrosseriefabrlek,werd mij het
navolgende medegedeeld.

Door het personeel van de fabriek is een kerncom-
«issie benoemd,voor het behartigen van de belangen van
het personeel.

In deze commissie hebben zitting»
ALBSRT WIELINK, wonend e KM3&ALWEÖ Ho. 75 aangesloten

bij het H.V.V.
JAH ?EOFUTfwonende WILJ®iaCIHAi>U3IH Ho.25,lid B.V.C

HKHitóC ^J|ffiH,won,Wl£ljai8KAEi2"42,iid C.H.V/'en
WIIJbBM JOHKM^jjWonfnde Sö3ï£D 42,lid JNf.V.V.,allen

/* wonend e te HDOQKVÈBH.
Op» 31 llaari''.^f4®fyan 16,00 tot 17,00 uur,had deze

commissie een bef pr.ek|ng . gehaö,. me t de d irect ie.
, ' De afdelli^4^«'^''^»^ÏWll*an de afdeling bekle-
«ing, ha d bij de directie geklaagd,dat JOHWTnSS KBIH2KRS,
pp 31 Kaart ItttÖ.een uur zijn werk had verlaten,zonder
pat de afdelingschef wist,waar HB|HDKBS was.

Verder op du dag,bleek,dat SSI1O3BRB met de andere
leden van de kernoonmiasie een bespreking had gehad,zon-
der dat van te voren overleg was gepleegd,of de werk-
zaamheden zulks toelieten.

Bij het invullen van de werkstaat,bleek de afdeling
chef,dat RSINDSRS het eerste uur van de bespreking,op
die staat had ingevuld,als of hij had gewerkt aan een
auto,waardoor indirect de andere arbeiders,eveneens werk-
zaam aan die auto werden benadeeld,omdat die werkzaam-
heden geschieden in tariefloon.

Haar aanleiding van het vorenstaande,heeft KSIH-
33BHS op zijn werkstaat ingevuld,twee uur bespreking.

Bij controle van de werkstaten van de andere ïiesrn-
leden»bleek de directie,dat die het uur van bespreking
op de werkstaat hadden ingevuldA&zij hadden gewerkt.

Omdat die commissie zonder voorkennis en verlof van
de directie,gedurende de werktijd had vergaderd,werd be-
sloten om over dat uur ge»n loon uit te betalen.

Op l April 1948,te omstreeks 10,00 uur,kwam KSIH-
I3ÜHS bij mij (SEV&SS3?) om hierover te spreken.

Ik tt&akte HBÏH3BIB3 «r op attent, da t het tooh niet
aanging,om zonder overleg met de directie,gedurende de
werktijd te vergaderen en verzocht hem om plaats te ne-
men, om die zaak te bespreken*

RSIKDERS was direct gepikeerd en is van het kantoor



- 2 ...
weg gelopen de fabriek in.

Direct daarna kwam de Juffrouw van het kantoer
vragen,of ik degkerneommissie kon ontvangen.

Omdat aogmmede directeur VAN BAKKEBBS naar OHOK.
NIHQEN moe0t héoik de juffrouw geantwoord,om aan die
commislie mede te delen, dat Ik hen dlreot niet kon ont-
vangen, doch hen zou laten waarschuwen,wanneer Ik hen kon
ontvangen,omdat ik In deze alleen geen beslissing wilde
nemen.

Toren genoemde commissie is daarna in de fabriek
gegaan en heeft gezegd,dat zij niet door de directie kon-
den worden ontvangen en zodoende niet langer wilden wev*
ken en Indien het overige pereonee/1 zich daarmede kon»
.£**(?, verenigen, dan moestegudie hen volgen.
""*"" Ten gevolge daarvan» zij n 110 leden van het per»»-
neel een wilde staking begonnen,terwijl er in het geheel
fiog SO personen zijn blijven werken* JL^

Leden van het hoofdbestuur van"^rH,^V. en C,H„
V.hebben op l April 1048,een bespreking gehad met de di-
rectie en waren van oordeel,dat die wilde staking onge-
motiffeerd was.

Op l April 1948,van 14,00 tot 18,00 uur,hebben
de stakers met elkaar vergadered,waarbij aanwezig waren,
voren bedoelde hoofdbeatuursleden en het afdelingsbe-
stuur van de E.V.C, te HOOÖEVESIT,omdat enige arbeiders
zijn georganiseerd bij de S.V.C.

Aanwezig waren ook een hoofdbef foi^T"'^'* »•»« de
uit AMSTftpjyi.jn enige vreemde propagandisten van
(^''^o^rSTem»v^9n in die vergadering niet toe

gelaten»
Op voormelden datum ,van 20,00 tot 24,00 uur,

hebben de leden van het ÏT.V.V.vergaderd Dn hotel MULBER
en G.H.V.in hotel Victoria,

3Je hoofd*«»titurstefd«n van het S'.'V.V» en C^H.V»,
hebben gezegd,dat deze staking ongemotiveerd was en dat
door hun vereniging aan de stakers geen geld werd uit-
betaald*

Be afdelingsbesturen van beide bonden,hebben ge-
zegd, dat het personeel van mening was,dat die staking
gametlfeerd was en indien geen stakingsgeld werd be-
téft.d,voren genoemde leden beddkten ala lid van de vak-
vereniging.

Het afdelingsbestuur van de E.V.C*,heeft gezegd,
dat bij staking hun leden worden uitbetaald,terwijl een
propagandist van de S.V,C,heeft gezegd,dat bij doorgaan-
de staking,zij het andere personeel ook zouden uitbeta-
len, doch hét hoofdbestuurslid van de S.V^C.heeft gezegd,
dat indien hun nationaal fonds het zou toelaten,d ie ar-
beiders ook zouden worden uitbetaald.

De B,V.C.zit reeds geruime tijd te stoken,onder
het personeel,dat zij loonsverhoging moeten hebben,dooh
sueees hadden zij nog niet bereikt,zodat deze staking
als propagand|»Vvóor hen met beide handen wordt aan gegte-
pen.Als achtergrond van deze staking moet worden bezien,
dat het personeel een dag voor het uitbreken van de sta-
king, verhoging van tariefloon heeft gevraagd met 85 Jl,
waarop afwijzend is beschikt,omdat de lonen dan te hoog
werden,.Boor de stakers wordt niet bij de fabriek gepost,,
terwijl de werkwilligen nog niet worden lastig gevallen,
zodat in overleg met de directie nog geen bijzondere
maatregelen behoefden te worden genomen.

Op 3 April 1040,0 arbeiders»lid van het O.W,V,
weer aan het werk gegaaa»2>e staking blijft voorlopig gehari*

te HOOaSVSEH^S April 1940.
De Brigadier,
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Staking.in Hoogeveen
(Van onze correspondent).

Het' personeel Van de carrosseriefabriek
„Hoogeveen" te Hoogeveen heeft Donder-
dagmorgen het werk neergelegd. Hierbij
zijn 140 man, aangesloten bij verschillende
bonden, betrokken.

Reeds enige tijd bestond bij het perso-
neel ontevredenheid over het tarief-
systeem. De fabriekskern heeft hierover
verscheidene besprekingen met dé directie
gevoerd. Woensdag werd een laatste con-
ferentie gehouden, waarop de directie de
kern o.m. mededeelde, dat de tijd van
deze, gedurende de werktijd gehouden be-
spreking, op het loon zou worden gekort.
Verdere onderhandelingen werden gewei-
gerd. Hierop heeft het gehele personeel

rfc neergelegd.
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Staking carrosserie-
Hoogeveen

duurt voort
"

e Donderdag uitgebroken sta-
ing in de carrosseriéfabriek
Hoogeveen" te Hoogeveën duurt'

g voort. Van het .140. man, tel-,
nd personeel zijn slechts iteveh
beiders aan het weVk." De' sta-
hde arbeiders eisen: volledige

nning door de directie van de
ern ew'ÖÏJkaling .van «Ut

^ '
estuuq

et GN.-S
h«t N. V. V.

tot de

itemmindf te beMke». •• Ge-
oemde besfluurders hebnn Ver-

klaard, dat bit hier eenjpBlde sta-
king betrof,5j||jflfl^Jpi<re vakbon-
den niet achter staan,
Aangezien deze staking spontaan
is ontstaan door de houding- van
de directie, die weigerde de fa-
briekskern te ontvangeiv, hebben
d? in het C.N.V. en N.V.V. geor-
ganiseerde arbeiders besloten het
advies van hun hoofdbestuurders
niet zonder meer op te "voleen. Er
zal met de volledige plaaüelrjke
afdelingen opnieuw worden vei"-
.gaderd^, waarna een bealissing zal
wqrden genomen.
Naar wij van de zflde van de
E.V.C, vernamen, heeft hét lan-
delijk hoofdbestuur " besloten bij
een eventueel voortduren van de
staking de arbeiders te steunen.
De diepere oorzaak van het con-
flict is gelegen in het nieuw inge-
voerde tariefstelsel, dat een on-
houdbare situatie schiep. Reeds
een Half jaar lang. zijn hierover
onderhandelingen gevoerd,
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Onderwerp: Staking.

Volgno.

'-70CT.1948 f

Amsterdam, 30 September

' - \̂• - _ iH" j

In aansluiting op dezerzijds, bericht No.̂ MS-W dd.17

^September jl., inzage de uitgebroken staking bij de

Electrische Verwarmings- en Apparatenfabriek DEMO, alhier,

wordt bericht, dat door det bij. deze staking betrokken

arbeiders op 'Donderdag 23 September jl. te 7.30 uur het

werk werd hervat.

Aan de eis der stakers werd tegemoetgekomen door het
l

feit, dat de ter werk gestelde ex-politieke delinquent j
. . . . - i
vrijwillig zijn ontslag nam. " !

: ' . F2. \



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST '

Nr. I.D.

Uw brief:

Onderwerp:

Staking.
Bijlagen:

GEHEIM

Amsterdam, 17 September

C

JOSÉ?. IS48

Te uwer informatie wordt medegedeeld, dat op 13 dezer,

des namiddags te 3 uur, een staking is uitgebroken bij

de Electrische Verwarmings- en Apparatenfabriek DEMO,

gevestigd Haarlemmer Houttuinen 73» alhier.

Het aantal stakers bedraagt 50, waartegenover 7- werkwil-

ligen staan.

Acht der stakers zijn georganiseerd in de E.V.C., de

overigen in de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond,

De oorzaak van het conflict is gelegen in het feit, dat

een ex-N.S,B.-er in dienst is genomen.

De staking duurde hedenmorgen nog voort.

VERZONDEN AAN: Hfd. C.V.D., Haag.

GEZIEN:
De Hoofdcommissaris van Politie

namens deze
De Commissaris van Politie,

F.2,

Aan

1000-7-48



UITTREKSEL

Voor .OD 209-4 Naam a.talclngett|w.3]fl.e.)

Origineel in O.D.....6..77 Naam TQ.e.a.tand in.....d.e....metaalb-edr-ijv©a--

Volgnr Ag.nr. .,46-50-5 Aard van het stuk '.

• Afz. ID.-.R.'.dam Datum S5....9...4I

C

V In verband met de z.g.n. actie van werknemers in de classi-
ficeerbeörijven te Amsterdam heeft de ïïVC, af d. "Metaal", alhier
getracht een actie onder de classificeerders te ontketenen.

Daartoe werd op Maandag, 13 September 1948, een aantal pamflet-
ten verspreid, waarin de eisen werden bekend gemaakt en werd opge-
roepen tot het bijwonen van een tweetal vergaderingen.

De op Maandag, 13 September 1948, aangekondigde vergadering
voor de classificeerders van de firma "Full üpeed", Crooswijkse-
wegvveg 90 te H'dam, welke gehouden werd in een zaaltje van het ge-
bouw "Ons Huis", Oouvernestraat 133 alhier, wrrd sleehts bezocht
door 14 personen van het uit ruim 100 personen bestaande personeel,

De op Dinsdag, 14 September 1948, in hetzelfde gebouw gehouden
vergadering voor alle werkers in de classificeerbedrijven werd be-
zocht door slechts 34 personen.

Enig resultaat heeft deze actie niet gehad.

EQ, ACD-4b 18.10.48
Uitgetrokken door -. Afd./Sectte Datum.., :

Op aanwijzing van

5030 - '48



Inlichtinendienst.

• G . E . . H E I M.

S A P P O R

Met "betrekking tot een artikel in het dagblad,
"De Waarheid" d. d. Woensdag 8 September 1948 aangaande
een twee uurs proteststaking bij de N «T» Scheepsbouw
unie, gevestigd Winschoterdiep 265 te Groningen, kan
het volgende worden gerapporteerd:

Als compensatie van een definitief loonschema
voor aangenomen werk keerde de directie van voorg^oem-
de scheepswerf aan haar personeel om de 5 weken een
extra week loon uit. Dit is twee of drie keer gebeurd
tot dat de Rijksbemiddelaar te Groningen hiermede op
de hoogte kwam, die de directie waarschuwde de extra
uitkering te laten aangezien het maximale te verdienen
loon in de metaal-branche met 10 tot 12$ werd over-
schreden * Het gevolg was, dat enige beroering onder
de arbeiders der scheepswerf ontstond hetgeen zijn / •
hoogtepunt vond in een proteststaking van 2 uur ^
op Dinsdag 7 September 1948 's-morgens van 7 tot onge-
veer 9 uur plaats vond. Het betrof hier 42 personen»
zowel leden der Unie-bonden, der B*Y,00 als ongeorga-
niseerden. Een delegatie van het personeel heeft met
de directie onderhandeld en medegedeeld, dat indien
de extra weel loon niet zou worden uitgekeerd overge-
gaan zou worden tot een staking op Maandag 13 Septem-
ber 1948.

Tolgens momenteel bekomen inlichtingen is allee *
op Maandag 13 September 1948 rustig gebleven. Inciden-
ten vonden niet plaats» De zaak zal nauwkeurig in de
gaten worden gehouden en bijzonderheden zullen worden
gerapporteerd. --- -- --- - - - --- ----- --
»— V > * W M M » » » I » » H * » W P . « > V . * - » * > V I V » * * M • • * • • . « » » • . » • « • » • » - » » - » » !

G H O ï ï I Ï Ï G E ï ï , 14 September 1948.»
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SEP. 1948
OBGEUKJ)

Tel. bericht I.D.AmsterdafoftU'/ *̂ X

Gisteren ( Dinsdag,14 September 1948) zyn

plm.400 classificeerders,die werkzaam wa-

ren bij Werkspoor en de A.D.M., in 24-urige

/-% werkstaking gegaan.

De arbeiders maakten er bezwaar tegen dat

de op 51-8-48 en 6-9-48 genoten vrije dagen

als zgn.snipperdagen werden aangemerkt en

gingen,toen geen overeenstemming werd be-

reikt, in staking.

Vrijwel alle stakende arbeiders waren in de

E.V.C, georganiseerd.De staking verliep

rustig en heden,15-S-48,werd het werk nor-

maal hervat.

De directie heeft deae aangelegenheid thani

zo geregeld,dat slechts een der bovenge-

noemde vrije dagen als snipperdag wordt ge-

rekend.

15-9-48.

B V.



Proteststaking van één dag

De Amsterdam^ classificeerwerkne-
mera (werknemejAIn scheepaonderhoud-
bedrijven) besMtel Maandagavond op
een door „D^ftjetakl''^bond van werk-
nemers Ifl dtfmeïa(«nverhei<3 etc,)'be-

het houden van
gedurende één dag,

'ceerbedrijveri In de
zamen ruim ,350 werk-

,tten, lagen dientengevolge

legde
een

Reeds gerulmen tijd pogen deze werk-
nemers verbetering van hun loon- en
andere arbeidsvoorwaarden te krijgen.
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Classificeerders in staking
- - , - ,«,-.. 's- -*w»<t-, RWMifaej van

de Amsterdamse. classificeerderspatroon
Udihk in staking gegaan. >
De oorzaak van dit conflict is, dat de.
patroon de arbeiders bij de loonuitbeta-
ling een i 11 l i l i n i j njjili l'llll'li h l i in n
waarin zij erkejjd^lfPTtS78Q,,schi|ldig te

on over tfyee! f eest-
werd gew

zijn, zijr
dagen,-
Aanvanke^
van elke

jk "was door de fi^ni•rbeider twee vacaïit
maar na inigrijperf
enkers in de '

bonnen;
van de
dustrie,

eest, was,
bewijs

op

Bond van'
werd erkeij
A.an <Je
uitgereikt
twee snippa
hadden. Bij Me «ffbetallnff welge
patroon déze bewijzen te verst^eh
alvorens de Érbeiders de schuldb0ken
nissen h^ddeifi, eetekend. ;
O'" deze ih0udaï|ff antiwoordden «fe
veer 60 arbeiders met bovejrtverafeltle
staking, \ X j
De classificeeraej-s zien jie*e karestie als
een infctaidatiep»glniê'r*tenelj**5e inivloed
op de aangekondigde ajiMc'i.er verbete-
ring, van loon- en-j«rtSeidsvoorwaardeïi
voor de classificeerders uit te oefenen.
Zoals bek-end komen dezen Maandag a.a.
in oafé „De Kro^on" op toet Remibrandts-
plein bijeen., teneinde het. resultaat der
onderhandelingen, welke tussen hmi
afgevaardigden en de patroons gevoerd
zijn te bespreken en hun verdere
houding te bepalen,
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De arbeidsvrede werd deze maand slechts verstoord voor
een ogenblik, toe.n op Donderdag 19 Augustus circa 350 Leden
van het personeel van R.S.Stokvis & Zonen alhier gedurende
drie kwartier een sit-dovvn staking aangingen om hun eis tot
10$ loonsverhoging kracht bij te zetten. Nadat de Unie-bon-
den toegelegd hadden de^e aangelegenheid met de directie te
zullen opnemen, werd de staking wederom opgeheven. Het meren
deel der stakers was aangesloten bij het NTV, de MG werd
hierin niet gemengd. De rol, welke deze laatste trouwens
hier te Rotterdam speelt, is steeds- ^eer klein.

C

Uitgetrokken door E.Q, Afd./Sectie .&G-D-4 Datum

Op aanwijzing van

5030 - '48



I.D. AMERSFOORT 15 Juli 1948

Onderwerp: Proteststaking bij dê J|̂ y. Bronswerk te
8 Juli 1948. .

,Volgno.

Tengevolge van onenigheid tussen de directie en net raonejcsper-
soneel van de K.V. Bronswerk te Amersfoort over de winstverdeling 1947
is het personeel op Donderdag 8 Juli 1948 een uur in staking gegaan.

De ÏT.V. Bronswerk te Amersfoort is ontstaan door een fusie tassen
de AMAP te Amersfoort en de firma Becht en Dyserink te Amsterdam.
De directeuren zijn J,A. Langelaan enC.J. Andriessen.

De winstyerdeling 1947 had in 1947» toen de fa. Becht en Dyserink
nog zelfstandig was, bij deze firma reeds plaats gehad. Echter niet
bij de AMAP. In 1948 zou echter het gehele personeel (dus ook van de
voormalige AMAP) een aandeel uit,de winst ontvangen. Deze uitkering
kon echter niet plaats vinden vóór de sociale voorziening in het be-
drijf behoorlijk geregeld was. Bovendien kon de voor het personeel
van de voormalige firma Becht en Dyserink in 1947 toegepaste winst-
verdeling niet worden toegepast voor het gehele personeel van de U.V.
Bronswerk, zodat de vastgestelde maximum percentages in verschillende
gevallen niet geheel billijk waren (hetgeen door de Directie in een
circulaire aan het personeel d.d. 13-7-48 werd uiteengezet).

De fabriekskern (bestaande uit 4 door het gehele personeel geko-
zen personen) vroeg op Woensdag 7 Ĵ li 1948 - na een Personeelsver-
gadering op 6 Juli 1948/ - een spo#bespreking met de Directie. Aan-
gezien de direc.tie die dag afwezig was, kwam dit verzoek haar eerst
Donderdag 8 Juli 1948 ter ore. Volgens verklaring van de sociale ver-
zorger had de voorzitter van de Fabriekskern een ultimatum aan de
Directie gesteld: "Voor 12.00 uur op 8 Juli 1948 een onderhoud, an- •
ders een sit-downstaking van een uurtf. Dit ultimatum had de voorzit-
ter mondeling aan de sociale verzorger gesteld, met de bedoeling, dat
hij het de Directie zou mededelen.

De staking duurde van 13*30 tot 14.30 uur en had een rustig ver-
loop. Ha afloop van de staking ontkende meergenoemde voorzitter uit-
drukkelijk een ultimatum te hebben gesteld.

De Directie is niet voornemens het uur, waarop" werd gestaakt, uit
te betalen.

De fabriekskern bestaat uit:
v'iRUTERINK, Jan Jacob, geboren te Amsterdam, 17 Mei 1901, crasseur, wo-

nende Amersfoortsestraat 19, Soesterberg, kernvoorzitter;
Volgens zijn uitlatingen heeft hij na het gebeurde in Tsjecho
Slowakije bedankt voor de E.V.C.j links georiënteerd.

BERGr, Gerinus W. van der, geboren te Amersfoort, 19 Juni 1904, maga-
zijnmeester, wonende Varkensmarkt 11 b (voordien Primulastraat
no. 58) te Amersfoort, communist, lid E.V.C., lid landelijke
raad EVC.

TIMMERMANS, Hendrik Louis, geboren te Amersfoort, 21 December 1913,
. plaatwerker, wonende Ranonkelstraat 3, Amersfoort, lid
E.V.C., links georiënteerd.

HOI, Dirk, geboren te Zeist, 18 Juli 1914, elec.lasser, wonende
Jekerstraat 5 "te Utrecht, lid HW, links georiënteerd,
Ruterink, die wel als drijfveer tot de staking wordt beschouwd,

is iemand, die zowel bij de directie als bij het personeel wil opval-
len als een belangrijke figuur in het organisatorisch leven.

De Directie had de indruk dat de staking niet van harte was en
dat vele arbeiders het werk slechts hadden neergelegd uit solidati-
teit met hun collega's.
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proteststaking bij
N. V. „Bronswerk"

te Amersfoort
Bij de NV. „Bronswerk" te Amers-
foort is een dezer dagen een pro-
teststaking van/'ëen uur gehou-
den, waaraan Jóor het gehele uit
500 map bestaande fabrieksper-

, soneel is deelgenomen.
De oor?aSK|yan dit protest was
gelegenjÊi Hfet niet nakomen van
een dö& A del directie gedane be-
lofte,'dat%o*el aan het kantoor-
als aan nat moneKspersoneel een
winstaandfcl fran 4 % zou worden
uitbetaald Wv de jrfGt&erlng der
directie om »A|er jjen naopre rege-
ling te spre:
De Uniebestu^nfhfebben, fcoals ge-
woonl^k, oet'zljae der $agGR&>
kozen en eisten val tuuyleüen
zij zouden erkemenda/de staki:
een iout was eewffêat. Ook <

. directie verlang vsta de kern
dergelijke erkenning, alvorej
met haar te willen cbiderhan
,In een personeelsvfergadej*tlg is
deze eis dM^djrecjleia&«wezen en
aan de1 kern, oiê wt N.V.V.-ers,
B.V.C.-ers en ongeorganiseerden
bestaat, opgedragen dit standpunt
aan de directie mede te delen.
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Heeds enige tijd was er in de draadfabriek der
Pa» HIEMIflGA & Oo» gevestigd Eemskanaal tf02. 23/2 te
Groningen enige strubbeling. In dit bedrijf waar gaas-
werken- vooral het K.g. harmonioagaas- worden gefabri-
ceerd zijn 38 arbeiders werkzaam. Er wordt dag en nacht
in continu gewerkt en men verwerkt veelal afvalProduoten
van de oude afgekeurde kabels van de laagspanningsnettert
Tan het personeel, .dat voor het merendeel uit schippers
bestaat, waaronder vele analphabeten, zijn velen uiterst
links georiënteerd.

OP het bedrijf zijn twee jongere arbeiders werk-
zaam n.l. j

-| Kornelis de VBIES, geb. te leens 13-Juli 1929, wonende
te Groningen Hoorderspoorsingel 2 en

-IWeindelj DBEIEE. geb. te Hasselt 21 Augustus 19̂ 8, wonen-
de te Groningen Daviêstraat 45»

Zowel de VRIES als DHEM? verdienen een uurloan
van 70 cent, hoewel zij maximaal slechts 55 cent per uur;
ingevolge beschikking van den Bijksbemiddelaar mogen ver.)
dienen» Sinds enige tijd was de directie van het bedrijf'
niet volledig tevreden over de prestaties van genoemde
personen. Hij ze-gde hun daarom op Maandag 5 Juli 1948
aan, dat hun uurloon zou worden teruggezet van 70 et. op
55 ot. De andere arbeiders zouden hiervan geen schade
ondervinden. Het geheele Personeel heeft daarna de hoof-
den bij elkaar gestoken en de directie op Maandag 5 juli
1948 medegedeeld, dat zij uit Protest tegen de loonsver-
laging, die de twee jongste leden van het personeel te
slikken hadden feehad, slechts 50̂  van de te behalen Pro-
ductie zouden fabriceren Dit Plan werd inderdaad uitge-
voerd, met als gevolg dat op Dinsdagmorgen 6 Juli 194-8,
6 leden van het Personeel hun ontslag kregen, terwijl de
rest van die Ploeg ontslag nam. De middagploeg nam in
zijn geheel ontslag terwijl de nachtploeg in het geheel
niet opkwam. Zo werd bét dus m'ogelijk dat het geheele
bedrijf in enkele dagfn tijds geheel kwam stil te liggen.
Slecht een zes-tal arbeiders werkten dooi».

OP Dinsdag 6 Juli 1948 ten omstreeks 20 uur werd ±ti
het «Tehuis.», gevestigd lutkenieuwstraat te Groningen 1
een vergadering door de^stakers belegd, die onder leiding
stond van den E,7.O«-bestuurader der afdeling Metaalj
Jan Arend KOLMANi geboren te Beerta 14 AugustAs 1902,
wonende te Groningen Deliplein 5 « Praktisch alle arbei- i
ders waren aanwezig. KOLMAF beloofde, dat de B,Y.C« de
stakende arbeiders zou ondersteunen. Ook de VRIES voor-
noemd heeft oP deze bijeenkomst het woord gevoerd. Hij
is Propagandist voor de E<,Y,0, der afdeling Groningen.
Besloten werd een delegatie te benoemen, die met den di-
recteur der fabriek zou onderhandelen, terwijl voor de
fabriek zou worden gePost»

Ondertussea heeft een en ftnder grotere gevolgen,
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dan aanvankelijk kon worden vermoed. Bij het contact,
dat door de directie der fabriek met den Rijksbemidde-
laar werd opgenomen, bleek het, dat het uurloon der ove
rige arbeiders van 85 cent te hoog is zodat deze x£s±
affaire ook een loonsverlaging zal betekenen voor de
overige arbeiders. OP Woensdagmorgen 7 Juli 1948 is
een delegatie der arbeiders op de fabriek geweest voor
een bespreking met den directeur, Tot resultaten is men
echter niet gekomen. Door de directie zal worden gepro-
beerd zo spoedig mogelijk ander Personeel te krijgen
door bemiddeling van het Gewestelijk Ar/beidsbureaai te
Gr oningen.

OP Donderdagmorgen 8 Juli 1948 werd de direc-
teur der fabriek door KOLMAN voornoemd opgebeld.
KOLMAIT deelde mede, dat de arbeiders op de zelfde voor-
waarden het werk wilden hervatten. Hem werd echter ge-
zegd, dat dit niet meet mogelijk was, aangezien de Hijki
bemiddelaar reeds in het geval gemoeid was, die eiste,
dat maximaal het hoogste te verdienen loon werd uitge-
keerd. KOLMMET is hierover zeer kwaad geworden en dreig-
de met moIestatie indien andere, nieuwe arbeiders zou-
den trachten als stakingsbrekers op te treden.

Volgens bekomen inlichtingen is het ïï»V*V„ en
de andere erkende vak-osganisaties niet van Plan zich
met dit geval te bemoeien aangezien het hie%. een wilde
staking betreft.

De arbeiders Posten moraenteellvoor de fabriek,
tot nog toe hebben zich geen incidenten voorgedaan»
Werkwilligen zijn tot nog toe niet gemolesteerd»

De toestand zal voortdurend nauwkeurig worden
geobserveerd en de ontwikkeling zal op de voet worden
gevolgd,, Een en ander zal worden gerapporteerd»

G R O ï ï I K G E f f , 8 juli, 1948..
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In aansluiting op het rapport van de I.D* te
Groningen, HO.204/48, d.d. 8 Juli 1948, betreffende
een staking in de draadfabriek van de Fa*KIEMlHGA & Co,
aan het Eemskanaal ïT.Z* kan heden worden bericht, dat
de staking is opgeheven. Zoals bekend was de oorzaak
van deze staking 2 luie jongens, die meer ver-dienden
dan door de Rijksbemiddelaar was toegestaan. Deze jongen
zijn niet weer in dienst genomen, terwijl 10 andere
raddraaiers zijn ontslagen»

De E.V*C*, die terstond nadat het conflict
was uitgebroken, naar voren trad om de leiding in handen
te krijgen en ook gedurende de staking haar best heeft
gedaan om een minnelijke schikking te voorkomen, heeft
hierbij een volledige nederlaag geleden»

Hadat Woensdag 4 Augustus j.l. een schrijven
van het betrokken Ministerie uit den Haag bij het Ge-
westelijk Arbeidsbureau te Groningen was binnengekomen,
waarin vermeld stond dat werkzoekenden naar de fabriek
van de Pa. ELeminga gezonden moesten worden, heeft de
B»7.0« geëist deze verplichte bemiddeling stop te zetten-
Toen het Gewestelijk Arbeidsbureau weigerde hieraan te
voldoen hebben de stakers zich aan de fabriek gemeld.

Met uitsluiting van de beide jongens en 10
arbeiders, mogen allen terugkomen.

Het uurlofcn van de terugkerende arbeiders
is ook nog verlaagd en wel met 20 went per uur, dat is
volgens collectief arbeidscontract» zoals door de Bijks-
bemiddelaar was bepaald.

De meeste stakers waren lid der E.V.C,
A»S. Maandag, 9 Augustus '48, wordt het werk hervat.

Groningen, 6 Augustus 1948.

f
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STAKINGEN. ..

Bij de "N.V. Nederlandse Instrumentenfabriek Waldorp" werd op Maandag
19 Juli 1948,de arbeidersvrede gedurende een paar uur verstoord,Zoals al
reeeda eerder werd medegedeeld heeft dez-aN.V. enige tij.d geledan van directie
verwisseld,De vorige directie had een n: et te verantwoorden loonpolitiek' v
gevolgd.Teneinde het bedrijf wederom.economisch gezond te maken waa de
nieuwe directie genoodzaakt ingrijpende veranderingen in het bed±ijf in te
voeran.lDe uitbetaalde premie lag ver boven het door het C.A.O.vastgestild
peil*Met ^toestemming van het Arbeidsbureau werden een aantal arbeiders
ontslagen.Op Zaterdslg,T7 Juli 194S»kondigde de directie een premieverlaging
aan van plm. lOJÉ.Dit bracht de gemoederen van de arbeiders dusdanig in be-
roering,dat dezen op Maandag,19 Juli 1948,-het werk gedurende twee uurr'.neer-
lègdan.Het bleek al spoedig,dat de EVG trachtte in dit troebel water te gaan
viss«n,De propagandist van de EVC,LEEFLANG ^personalia bekend)verspreidde
op Donderdag,22 Juli 1948 een manifest,waarin de arbeiders van genoemde
fabriek werdeïi opgeroepen op Vrijdag ,23 Juli 1948,ter vergadering te komen
.Ongeveer 35 arbeiders van de 450-"gaven aan deze oproep gehoor.LEEFLANG
wekte d* bezoekers op tot staking,doch, al spoedig bleek,dat men daarvan in prin-
cipe niets wilde weten.Een vijftal arbeiders wilde op Zaterdag,24 Juli 1948»niet
aan het werk gaan.in verband" waarmede deze onmiddellijk warden ontslagen.

C

Uitgetrokken door gg. Afd./Sectie ..-AGD/4 Datum 23Ï.S.,4,8..

ALL. -17249~'47



DOSS, Ns,:

C*T.:.

T AR.

, / . -: ^

E.V.C, stookte onrust by Hieminga
Arbeiders weer de dupe

Nog 'altijd bestaat er : onzekerheid t werd door fle morgenploeg bij monde van
over de eigenlijke achtergrond en- de
oorzaken Van het conflict..dat 'gerezen
ja bjj de Draad en •Metaalyvairènfabriek
Hiê,minga>, en Co, te Groningen. , Dit
conflict is 'van den beginne af. door d'e
E.V'Ö. aangegrepen eii verdraaid voor'-

vgësteïd. Wij .'hebben-ons'te dien aan-
zien' nog eens nauwkeurig laten'voor-
lichten en deden de volgende ervarin-
gepop.; ' ':.,. • ' , ',

, iDe lonen in de.Draad en •Metaalwaren-
fabriek Hieminga & Co, lagen vanaf de
oprichtipg van tiet, ;b'edr{jf, ver boven de
gemiddelde: lonen in •gelijkaDortige bedrij-
ven, Jfë.omdat hij: een werkweek, van 40
uren 48 uren werden uitbetaald, 2e om-
dat daar en boven, nog premie werd Be-
taald;'waardppr het uurloon gemiddeld
óp f 1.20 kwam.' * '• ; -

Dit ;was aan de.officiele instanties be-
kend'piï werd, laede door, de .aapd/van 't
bedrijf, en: dé belangrijkheid VÖQT de we-
deroptjouw, öogluikead toegestaan. Ook
de,* arbeiders Waren hiermede volkomen
op de,|iqogtf!.. V v - . • . • : • • . . . -

Er W|ifen in het bedrijf 2 • jongere ar?
; beiders, waarvan de , een propagandist
voor de E;V.av 4ié eveneens boven het

' Wettelijk toegestane uurloon waren te-
werkgesteld ma&r dié' de, kantje? ,er af-
liepen 'én hiervoor reeds herhaaldelijk 'n
waarschuwing hadden ontvangen, Uit-
eindeltjk was de maat vol en werden de-
ze, met medeweten van het Arbeidsbu-
reau, op het- wettelijk toegestane loon
«ruggezei De mededeling hiervan werd
hun gedaan op Maandag 5 Juli ,J.l. voor.
0 aanyang van het werk: Óp Dindsdag

een der arbeiders de mededeling gedaan,
dat dié da£ slechts voor 50% arbeid zou
worden gepresteerd.

Waar dit niet kon worden toegestaan
werden zij pp de gevolgen hiervan ge-
wezen, n.l. wanneer om 2 uur bleek, «lat
minder arbeid was gepresteerd dan nor-
maal, zij onmiddellijk zouden worden
ontslagen. ^ : . , .

Conflict voldongen feit
Tbenoni 3 uur1 inderdaad wevd geoön

stateerd, dat dit hét geval was, was het
ontslag,.wegens .dringende redenen, een
'feit. Voordat' dé ;Difectie Hiertoe overging
had zij zich bü de betreffende instan-
ties op de hoogte^ gesteld van de houdthg
die in dit conflict, moe?t" -wrden aange«
nomen, zodat z^ volkomen correct han*
delde"; pe.midditgploeg die om 2 uur
mqe^t begÜMien isam tilt.protest zelf .ont-
slag,, waarbij/donirde Dir3;,io nogmaa,ls.
op de gëvplgèn werd gewezen, f^rvvür 4e
nachtploeg die om 10, uur moest bpkOTrien
met uitzondering van 2 arbeiders; niet
op het werk Verscheen waarmede dus
hét conflict' een Voldongen feit was. .

.Nog diezelfde avond belegde de E.V.C,
een vergadering waarin dit conflict $ot
èèn staking werd geprociaméercl met de
toezegging, dat, de georganiseerde arbei-
ders1., één Uitkering van 70% zoudan onfr
vangen Lfcerwtjl vpor dé ongeorganiseer-
den ee» stpiwactie zou worden opgezet.

Woensdag- 7 Juli werd 'de Directie door
de Inspecteur y^n hét College vah Rijks-
pemlddeiaafs .opgebeld In welk gesprek
werd:medegedeeldt da/t met ingang van

*.Jjji en men m.ag veronderstellen, datJdiè dag slechts tegen de lonen vermelö
overleg met de E.V.C, is geschied; Jtn het collëctlef-arbeidseontract mocht

vórden gë\yerkt op straffe van boete
v-anneer hieraan geen gevolg werd ge
geyen. ", ; ' •- ,,..' ' . . ; ;. •'. , ." ' - - ,

•In dé conferenties die daarop en mei
' dé officiële Instanties en met de rechts

• kundige adviseur 'van de Firrna -wer1
dèri gehouden is oveduldeljjk gebleken
dat hét hjeM .coilfliot nioet worden te-

"• ruggêbraeht "tpit een drijven "van de
B;V.p. pöi, sspals gewoonlijk, onlust te
stoken etif^aarvan de gevolgen uitëïn-

delijk dïsór de arbeiders moeten worden
gedragen; . ' ,
Nadat 'door het Arbèldsburea-u aan de

Minister en de,Dirëcteuri<3enèraal van
de Xrbeid .rapporten waren_ gezonden

ni vanuit £>éh Haag dé opdracht dat
gewopn kon worden bemiddeld waaraan

•door het Arbeidsbureau onmiddellijk ge-
volg is gegeven zodat reeds ;na een te
eerste dagen hét>bedrrjf weer'in werking
kon worden gesteld; • . '

In een onderhoud met hét 'Z.g.n. sta-
kingscómitê bleelc, dal? ook nu nog niet
wordt begrepen.waarom het- eigenlijk
gaat, -/ - ;. .- " ' ' *; • ' _

" Oude Voorwaarden niet
mogelijk

Men is van mening, .dat beleggen van
het conflict betekent 't normale tewerk-
stelUng op dé oude voorwaarden en met
behoud vairi alle .rechten; Dit nu is ten
enenmale onmogelök immers vanaf dit
ogenblik is de .Directie gebonden aan öé
wettelijk voprgeschreveh uurlonen waar-
voor geen 'dispensatie mogelijk isV

Het is wel jammer,.dat de arbeiders
ztph door dit conflict zelf hebben gedu-
peerd en de goedwillenden ónder hen
ssijh thans al wel tot d« overtuiging ge-
komen dat ztj door fle E.V.C, z'ijn mis-
leid. '

: ' E. V.C.~ka$ is leeg \t de.ze opvatting juist-is bl^kt wel

uit de hcjuding van de heer Kolman die
de Directie' hedeninorgên | opbelde en j
daarin o,ni een onderhoud verzocht. Pej
Pirectie meende hieraan geien gevolg te ]
kunnen'geven waarop de h«er Kolnian;
jïièdèdeeleLe, dat de stakende arbeiders
'dan aïidëic wwk zouden gaan: zoeken.'

• Hieruit büjkt dus voldoende, dat ,de
kaa van de BVC uitgeput' is en de steün-
actle niét het succes heeft gehad waar-j
op men had gerekend." Hieruit'blijkt ook l
dat Dé Waarheid slechts een verdraaing j
van de feiten heeft gegeven, !

De werkelijkheid is dat de E.V.C, bö
monde van de heer Kolman e.a., tegen
beter weten in, met voorstellen' komt <3ie
volgens .haar door de officiële instaniies
z^jn goedgekeurd maar die brj inforrha.!!»
blijken niet juist-te zijn, ." ,J

Hieruit blijkt dus wel düideljjk, dat1,
Zéifs ift beStuurdéren van dé Ê.V.C, niet \n een valse voorstélUng, van. za- •

ken te geven-wannéér dit in hun kra..am
te pas" komt. . , '
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Blijkens bekomen inlichtingen heeft de p̂ 0p direct!3

Ie ZT.V. WA I DORP instrumentenfabriek op Zaterdag, l V «Julivan de

1948, haar personeel in kennis gesteld' met haar reeds lang

van te voren vastgesteld plan, om te komen tot een premie-

^ en.

verlaging voor het gehele personeel. Deze verlaging 2011 op
S. "•— ' '" l ' ' ̂ "̂̂ "-

Maandag, 19 Juli 1948, in werking treden. De premie-verlaging

houdt verband net de gebondenheid van de directie aan de col-

lectieve arbeidsovereenkomst.

.I/e Vakbondsbestuurders hadden op Vrijdag, 16 Juli 1943,

aan de directie verzocht een dag te bepalen, waarop dese

premie-verlaging met haar zou kunnen worden besproken. 3e

directie had erin toegestemd om op Dinsdag, 20 Juli 1948,

bedoelde aangelegenheid met de Vakbondbestuurders ts bespre-

Ket personeel VPII genoemde "".7. hf=eft op liaandag, 19

Juli 1948, geineend het werk user te moeten leggen. "Ta onge-

veer 2 uren te hebben gestaakt, werd het werk te circa 10,00

uur hervat.

Op Dinsdag, 20 Juli 1948, heeft er tussen de directie

van de ]\.7. en de Vakbondsbestuurders een bespreking plaats

gehad. De resultaten van dese bespreking sullen op Vrijdag

a. s. aan het personeel kenbaar worden gemaakt,. ï.Ien is bij de

1T.V. algemeen van mening, dat daarmede het ge&eJLe conflict
-f '/** -

aal zijn opgelost.

Vooralsnog bestaat geen vrees voor een herhaling va.n de

staking.

Verzonden op 21 juli 1948

aan; G.V.D.
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GEWEST 'S-HERTOGENBOSCH
DER RIJKSPOLITIE
DISTRICT EINDHOVEN

COMMANDANT EINDHOVEN,
RAIFFEISENSTRAAT 7
TELEFOON K 4900 - 3785

NO, Litt. O 2/1948 GEHEIM.
ONDERWERP: staking bij de N*V. Eerste Gemertse Metaal-:
BERICHT OP

BULAGE(M)

ƒ

GEMERIE.

Ik moge ÜHoogedelgestreoge het navolgende "berichten.
Op Zaterdag, 26 Juni 1948, des voormiddags te 8.00 uur, brak
plotseling een z.g. wilde staking uit onder het personeel van
de H.7. Eerste Gemertse Metaal Industrie "Egemi" te GEMERÏ,-
Direoteur 7an de Oudenhoven, wonende te EIHDHOVEU,- omvattende
40 personen, respectievelijk 16 mannelijke en 24 vrouwelijke
arbeiders. Ben vrouwelijke arbeider," benevens het voltallige
kantoorpersoneel, bleef aan het werk. De stakende personen
waren allen van de Nederlands o hè nationaliteit,
Be oorzaak van deze staking was, dat door de stakers een ker-
mis gr at ifio at i e werd geëist, hetgeen de directie niet inwil-
ligde. Aanvankelijk was door de Directie toegestaan, dat bui- '
^en ^e va°aatieregeling van de 6 dagen in de eerste week van \, gedurende de Gemertse kermis (van 4 tot 7 Juli)/raeV j

behoud van loon niet gewerkt zou worden, hetgeen later op ver-l
zoek van de werknemers werd gewijzigd in twee vrije dagen.
Ka inwilliging van dit verzoek werd van de zijde der werkne-
mers erop aangedrongen, dat aan hen gedurende de kermis drie
vrije dagen met behoud van loon zou worden gegeven. De Direc-
tie stond zulks toe onder voorwaarde, dat deze dag zou worden
ingehaald, voor welke overschrijding van de arbeidsduur door
de Arbeidsinspectie te MAASTRICHT bereids toestemming was ver-
leend.
ïïadat aan alle verzoeken van de werknemers was voldaan, eiste
zij op 26 Juni 1948, alvorens de arbeid aan te vangen, de toe-
zegging van een kermisgratificatie, hetgeen door de Directie
werd geweigerd. Onmiddellijk ging daarop bovenvermeld aantal
in een z.g. wilde staking.
In de loop van die dag had de Directie en het stakende perso-
neel van genoemde N. V. een bespreking met de Heer Terhoeven
uit EIKBHOVEJ^ vrijgestelde van de R, K. Metaalbewerker sbond
"St.Eloy". Daar deze staking was begonnen zonder eerst de
werknemersorganisatie te raadplegen, werd van de zijde van
"St.lloy11 aangedrongen het werk te hervatten, daar de eisen
als onbillijk en onaanvaardbaar voor de werkgever moesten
worden beschouwd en door de R.Z. Metaalbewerkersbond geen en-
kele uitkering ten behoeve der stakers zou worden gedaan.

Sia deze bemiddeling heeft het stakende personeel in de loop
van 28 Juni 1948 het werk hervat, zodat op 29 Juni d. a. v. het
bedrijf weer normaal produceerde.

AAN het Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst te 's-GRATEHHAGB»
in afschrift aan ; de Heer Procureur-Generaal
fgd.Dir.v.Pol.te «s-BOSCHï(in duplo)
de Heer Gewestcommandant der Rijkspolitie
te 's-Hertogenbosoh.

- De -
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De staking had een rustig verloop en incidenten vonden niet
plaats. Beïnvloeding van extremistische zijde kan als uitge-
sloten worden beschouwd»
Het uitbreken van deze staking werd U op 26 Juni 194-8 telefo-
nisch bericht,

DE DISIEI02SOOMMAHDAHÏ,
De Dirigerend Officier

der Rijkspolitie 3e klasse,

/T—<-4_^7 . —

H.W. Weerts,

c
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man, dat het misschien volgend
jaar beter zal z\jn mits de arbei-
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.GEWEST 'S-HERTOGENBOSCH
DER RIJKSPOLITIE

1 ticfi
COMMANDANT

t
NO.

ONDERWERP :

BERICHT OP :

BIJLAGE(N) :

EINDHOVEN, 10 Mei
RAIFFEISENSTRAAT 7 .
TELEFOON K 4900 - 3785

;!>;/1949 &eheim.
Staking bij de N.V.nzinca de la Campine",
Kempense Zinkmaatschappij te Budel.

Ik moge TJHoDgedelgestrenge het navolgejide. berichten. Op
Zondag 2 Mei 1948, des voormiddags omstreeks. "6.00 "uur, brak 'plot-
seling een z.g. wilde staking uit oride^ ket-ovenpei?-so.neel van. de
N.VyZinea de la Campine", Kempense Ziöktóaatsofaa|>p5j te> Budel, Di-
recteur Andj?é DOR-VAESi, wonende: te BÜDB3*,; Domplein, omya-tttende
70 man, die op dat tijdstip in genoemde fabriek .^er.kzaaa w,a\ren.

G-enoemde fabriek is een continue bedrijf, -Daarop 920 perso-
nen van verschillende nationaliteiten werkzaam zijn.' ' ,

De stakende personen waren allen van Nederlandse :natibna-
liteit.

De oorzaak van deze staking was, dat door hen meer produc-^
tleloon werd verlangd en dat door hen geëist werd, dat over alle
in werking zijnde ovens een gelijke premie werd gesteld, hetgeen
volgens de stakers op dat tijdstip niet het geval was.

In de loop van de middag meldden zich diverse stokers om
de vuren van de brandende ovens aan te houden, zodat het bedrijf
nagenoeg geen stagnatie ondervond.

in de voormiddag van 3 Mei d.a.v. omstreeks 5.00 uur werd
in de cantine van de fabriek een vergadering belegd door het per-
soneel dies? maatschappij, waarbij als spreker optrad de Heer MA- |
THIJSBH, hoofdbestuurslid van de Rooms Katholieke Metaalbe¥,etfl$:$rS
bond. De vergadering werd bezocht door nagenoeg het gehele perso-^
neel en had een kalm verloop.

Na afloop van deze vergadering werd het werk hervat door !
dat personeel, dat in de ploeg werkzaam was, die op dat tijdstip l
volgens het ploegenstelsel werkzaam moest zijn. !

Nog diezelfde morgen had een bespreking plaats tussen de
directie, d'e fabriekskern en reeds genoemd'.hoofdbestuurslid van
de H.K.MetaalfeeweÉkersbond. Het resultaat van deze bespreking
was, dat op nagenoeg alle punten overeenstemming werd bereikt en
dat alle arbeiders, die bij het conflict betrokken waren, aan het
werk zouden gaan.

Aanvankelijk bleven nog 20 man van de 70 man weigeren aan
het werk te gaan, doch ook deae hebben in de loop van 4 Mei hun
werk hervat.

G-e durende deze staking hebben zich geen incidenten voorge-
daan.

In overleg met d,e Burgemeester van de gemeente BUDEIi zijn
door mij de vereiste politiële maatregelen genomen.

Vermoed wordt , dat deze staking is uitgelokt door de S.T.
C. Afdeling WEEET, om onrust te veroorzaken onder de goedwillen-
de arbeiders van genoemde maatschappij. Een onderzoek dienaan-
gaande wordt ingesteld en bij gunstig resultaat zal een en ander
ü onverwijld worden bericht.

AAN Het Hoofd van de centrale
Veiligheidsdienst
te
's-G-HAVEHHAGE.

- Omtrent -
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GEWEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE DOETINCHEM, 13 Maart j'vJl94™B'. . ,
^District DOETINCHEM ê Dr. Hubernoodtstr«t no. 5 * 'W
-

COMMANDANT Geheim Persoonlijk
N°- ': 32/4-8 - doss. C.T.D.
Aan de Heer : Hoof d Centrale Telligheids Dienst te ' a-G- r a

C

Onderwerp : Staking t e D o e s b u r g . rtijy^v) BURfcAU B

In antwoord op ! ——————

Bijlage(n) : ———— — .

Hierbij heb ik de eer Uhoogedelgestrenge het navolgende
te berichten»

Op 12 Maart 1948 werd mij medegedeeld, daj,.%? Dinsdag,
9 Maart 1948 bij de N.V. B.Ubbink en Co., Metaal- en Temper-
gieterij , Barend Ubbinkweg No.2 te Doesburg, een wilde sta-
king had plaats gehad.

Op deze fabriek werken circa 400 personen.
Bij een onmiddellijk door mij ingesteld onderzoek is

mij gebleken, dat de nachtploeg arbeiders, bestaande uit 33 i
man en hoofdzakelijk uit 's-Heerenberg afkomstig, op bedoel-
de Dinsdag te 19.00 uur het werk niet wilde beginnen, omdat
zij geen genoegen namen met een aangeplakte mededeling;van
de bedrijfsleider, waarin stond, dat het arbeüdstempo'van
enkele arbeiders dezer ploeg teruggelopen was, zodat anderen
meer moesten presteren.

/ De Directie is in overleg getreden met twee arbeiders
*y—- 11 van deze nachtploeg, genaamd Th.Limbeek en A. J. Jansen, beide
J ̂ — wonnachtig te 's-Heerenberg. Hierbij werd door de arbeiders

de eis gesteld, dat zij de verloren 4 uren :van staking ZOUT-
den betaald krijgen, terwijl overeenstemming werd bereikt,
om zich met hun grieven te wenden tot het dagelijks bestuur
van de fabriekskern. Bedoelde grieven bestonden in het con-
troleren van het arbeidstempo door de bazen en het feit, dat
zij de namen wilden weten, van die "enkele arbeiders", die in
bovenbedoelde mededeling beoogd werden. Daar het werk van de
nachtploeg zo belangrijk is, dat anders de gehele fabriek
de volgende dag niet productief zou kunnen werken en om meer
moeilijkheden te voorkomen, heeft de Directie deze eis inge-
willigd met dien ver-stande, dat twee uren in de lopende week
zouden worden uitbetaald en de resterende twee uren de daar-
op volgende week, wanneer zou blijken, dat de werkzaamheden
een normaal verloop hadden, .De arbeiders gingen hiermede ac-
coord en hebben om 23.00 uur dien avond het werk weer hervat.

De stakers stelden hun eis met de bedreiging, de vol-
gende avond weer te zullen staken, als deze niet werd inge-
willigd.

De staking heeft zich niet herhaald.
Verdere bijzonderheden hebben zich niet voorgedaan.
Bij onderzoek is mij gebleken, dat de redenen die tot

deze staking geleid hebben, niet van politieke aard zijn»

De Districtscommandant,
De Offidier van Rijkspolitie Ie klasse,

Typ.:G. Î W. Offers.
CollH



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. I.D. 11688-4A?.
Uw brief:

Onderwerp:
Staking N.D.S.M.

Bijlagen:

GEHEIM.

Amsterdam, 23 Dc<

Aan

1000-10-47

Va'fno.'

2S
ember

ij
'</y

In de namiddag van Vrijdag 22 December 19̂ 7» tot onge-
veer 15 uur, is er een staking, omvattende ca. 2000 man,
van ongeveer 2̂ - uur geweest bij de Nederlandse Dok en
Scheepsbouw Maatschappij , alhier.

De aanleiding hier̂ jtoe was de eis voor uitkering van
een extra-Kerstgratlf icatie.

Op 18 December jl. waren pamfletten verspreid, onderte-
kend door het Bestuur van de Plaatselijke Bedrijfsgroep
Metaalnijverheid der E.V.C., gevestigd Nieuwe Keizers-
gracht 6l, alhier; in deze pamfletten kwam o. a. voor:
"HOE STAAT HET MET EXTRA-KERSTUITKERING ?"
"PRODÜCTIECIJFER METAAL

Voor goed beg-ip dienejff, dat door de Directie in de maand
September een extra-uitbetaling was verleend van 30 werk-
uren, waarin een kerstgratificatie was verdisconteerd;
hiermede werd toen door de bedrijf skern accoord gegaan.

VERZONDEN AAN: Hfd. C.V.D., Haag. F.2.



R IJ K S P O L I T l B
* DISTRICT DORDRECHT

COMMANDANT

Ho. 136 - GEHEIM.

DORDRECHT, 25 October 194?,
Buitenwalevest 8,
Telefoon 3500.

OHDERWSRP: Staking te ARKEL

Ik heb de eer U HoogEdelGestrenge
hierbij beleefd aan te bieden een rap-
port van staking te ARKSL in duplo,
welke inmiddels is beëindigd.

AA»;

De Districtscommandant,
De Dir. Officier der Rijkspolitie

3e klasse,

THIEL.

het Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst,
Javastraat 68

te
«s-G R A V B N H A ' G B ,



R I J K S P O L I T I E ,
AEDELHTÖ -

Gorinchem, 24 Qetöber 1947
Kleine Baaroekade 73
Telefoon} 2877

Ho.852/27 -

Onderwerp; Staking te Arkel,

«e.

3?er voldoening aan Uw telefonische opdracht d,d,
23 Ootober 1947» betreffende een uitgebroken staking te
Arkelf heb lic de ©er DHoogedalgestreng© beleefd hst na-
volgende te berichten;

Op üaaadag 20 October 1947 Is te Soarinchom bij
de ̂ *V*Oonstructiewerkplaats "de Vries Robbé «a Co. e©»
sit-down staking uitgebroken. Op Dinsfiag 21 October 1947
sloeg deze staking over naar het personeel van de sti&ter-
fabriek de H»7.Betoïidak te Arkel,

De reden van de staking was de navolgende!
Het kantoorpersoneel van Betondak ontvangt elk

jaar een ̂ -atifioatie, böÉtaande oit een dubbel inaand̂ èld*
Het arbéidörüperaoneel ontvangt doae gratidoatle eveneens,
doch doKe bestaat sleehts uit een dubbel weelcgald. De ar-
beiders vinden dit onbillijk en hierover is reeda ainds
jaren strijd gevoerd, met als resultaat dit jaar de
staking.

Be s taking orawat 338 personen wonende te Ark@l
en ooligöende gemeenten*

Op een door de stakers belegde vergadering, kwam
van de Metaalbewerkersbond het berioht, dat de Bond de sta**
Iring niet goedkeurde en also niet achter de stakers stond*

Ds staking ia s eer rustig verlopen.QngeregeldhSf-
den vonden niet plaatê, aodat de plaatselijke politie rdtet
behoefde op te treden*

Op Woensdag 22 October 1947 des morgens is door
het gezamenlijk perooneel van de Vries Robbé en Betondak
een vergadering gehouden in het O en O gebouw te S-orinoiiem,
waar als spreker optrad van Wingerden, hoofdbestuurslid van
de Metaalbewerkerabond. Dê e heeft het personeel aangeraden
om het werk weer te hervatten. Hiertgeaa werd gegageard door «
enkele leden van de E,V,C., doch blijkbaar zander resultaat*

Op Woensdag 22 October 1947 &&s namiddags werd
wederom een vergadering gehouden in hetzelfde gebouw en werd
met een kleine meerderheid besloten het werk te hervatte».

Op Donderdag, 23 October 1947, te 7*15 uur i0
het werk nonaaal hervat*

Pe wid»Afdelingacommandant,
De Opperwachjzneester,

(J,M*van Schendel,

AAI |
de Heer Districtscommandant

der Rijkspolitie
te

D O E D R E C H T .



Volgno.

2 4QCT.1947
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170C 1V4&BUREAUB
Verslag van de staking bij de N.V. de Vries Robbé & Co

onstruetiewerkplaats en fabriek van stalenramen te Gorinchem.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Op Maandag 20 October 194-7 is het fabriekspersoneel van de
fries Robbé & Co.N.V, te Gorinchem in staking gegaan, omdat men
ntevreden was over het feit; dat het kantoorpersoneel een grote-

re gratificatie had ontvangen dan de arbeiders in de fabriek.
Nadat de fabriekskern geprobeerd had om deze zaak te behandelen
met de directie, doch hier geen oplossing was bereikt, begonnen
de arbeiders op bovengenoemde datum een sitdownstaking. Nadat de
vakbonden hadden medegedeeld, dat zij niet achter deze staking
stonden, omdat niet eerst hun oordeel was gevraagd, gingen op
Dinsdag 21 October 194-7 ook de arbeiders van de zustermaatschap-
pij, de N.V.Betondak te Arkel in staking. Ook hier gaat het over
de gratificatieregeling. De arbeiders wensten een gelijkschake-
ling met het kantoorpersoneel en een extra loon over het zelfde
tijdvak, als het personeel van het kantoor ontvangt. Alzo werd
er door plm. 1150 arbeiders gestaakt.

Op Woensdag 22 October 194-7 te 13.30 uur werd in het O.en C]
gebouw te Gorinchem door het hoofdbestuur van het N,V.V. een
vergadering belegd met de arbeiders van voornoemde fabriek. Op
deze vergadering werd het woord gevoerd door een zekere van
Wingerden, lid van het hoofdbestuur van het N.V.V. Deze liet in
zijn toespraak, uitkomen, dat het hoofdbestuur niet achter deze
staking stond, en deze staking als een wilde staking moest worden
beschouwd. Hij wekte de arbeiders op om weer het werk te hervat-
ten, omdat het hier geen loonquaestie betrof doch een tantiëme.
Ook al zou de N.V. thans bereid zijn om een hoger tantiëme uit
te betalen, dan nog zou dit niet mogelijk zijn, omdat hiervoor
de goedkeuring nodig was. Van de zijde van de arbeiders klon-
ken toen verschillende protesten, hetgeen in de vergadering
ve,réchillende malen voorkwam, dat enkele arbeiders het niet met
de spreker eens waren en dit door te schreeuwen kenbaar maakten
Tenslotte werden de arbeiders van- de fabriek die in de vergade^
ring aanwezig waren in de gelegenheid gesteld om hun mening naai
voren te brengen, waarvan door een zestal personen werd gebruik

[gemaakt. Enkelen lieten zich uit om de staking op te heffen en
'gaven te kennen, dat zij achter het hoofdbestuur van het N.V.V.
stonden, terwijl enkele anderen van mening waren, dat er verder
gestaakt moesten worden. Door een arbeider lid van de B.V.C,
werd gevraagd, of de in de vergadering 'aanwezige persoon, die la
lid was van het hoofdbestuur van de E.V.G. ook het wo.ord kon
krijgen, waarop van de zijde van het bestuur van het N.V.V.

-ontkennend-



OHBkennend werd geantwoord, omdat deze vergadering was belegd ..!
door het N. V. V. Nadat van Wingerden, na de verschillende spreker]

woord had genomen en mede deelde, dat de kern ook van
mening was, dat het werk weer hervat moest worden werd besloten, j
dat hierover een stemming zou worden gehouden en wel den volgen-
den dag op Donderdag 23 October 1947 des morgens te 7 uur en dan
voor de Constructiewerkplaatsen en de **etondak elk afzonderlijk.
Er was ongeveer IT uur vergaderd. Hierna hebben de „arbeiders het
gebouw verlaten. De verschillende leden van de B.Ï.C, waren het
hiermede niet eens en begaven zich met hun bestuurslid naar de
Kanaaldijk te Gorinchem. Verschillende arbeiders van de fabriek
liepen mede. Op de Kanaal dij k werd door het bestuurslid van de

Cl. V. C. die zoals later bleek genaamd te zijn Van Noorden, wonend*
e Dordrecht, tot de aanwezigen plm. 200 in getal, een korte
rede gehouden* Hij deelde mede, dat de leden van de B.V.C, kondei
rekenen op hun geldelijke ondersteuning, Verder deelde hij mede,
dat als de staking bij stemming eventueel doorgang mocht vinden,
zou worden getracht de onge o rge niseer den ook te ondersteunen,
door met lijsten te collecteren het daarvoor nodige geld te
krijgen. Hij wilde de aanwezigen geen raad geven of zij al dan
niet door moesten staken en liet dit aan hen zelf over. Deze
toespraak duurde plm. -J uur,

Op Donderdag 23' October 1947 zijn de arbeiders van de Betont
dak zonder stemming allen weer aan het werk gegaan, terwijl ver-
schillende arbeiders van de Construct ie werkplaatsen van de Vries
Bobbé & Co, eveneens zonder stemming des morgens om 7 uur -weer
aan het werk gingen, terwijl verder 400 arbeiders hebben gestemd j

(" waarvan er 250 voor het opheffen van de staking waren en plm. ;
150 om de staking voort te zetten. Hierna zijn alle arbeiders
weer aan het werk gegaan.

De staking heeft een rustig verloop gehad en incidenten
hebben zich niet voorgedaan. »

L



BUREAU B, fvoic

Gorinchem, 21 Oofcpber
-rir^V)

•:,**$>••' »•

Hedenmorgen is een staking onder de_8QQ
arbeiders,werkzaam bij,de W,V.Constructiewerk«

••plaatsen de Vries Robbe en Co te Gorinchem,
* uitgebroken.

De staking is «êisejjsen»
De reden is,dataew*lrri)eiders,die een

extra uitkeer ing krijgen, gelijkstaande met 14
dagen loon, dezelfde uitkeer ing e is o hen als het
kantoorpersoneel,dat een maand loon extra
ontvangt, '" """"".

De stakers zijn naar huis gegaan.
Alles is rustig,

-Verbinding Gorinchem»



INLICHTINGENDIENST TE HENGELO(O).

No. ID.93/47.

Betreft: Sitdownstaking bij de
Hengelose Verenfabriek.

2 5 SEP W*

Op Maandag, 22 September 1947, onstond onder de a r b e id" "arsTTrT a e
H./.Hengelose Verenfabriek,directeur H.Bakker,gevestigd aan de In-
dustriestraat alhier,een ontevredenheid over de toekenning van een
gratificatie aan het toezichthoudend personeel.

Zoals gebruikelijk was aan het toezichthoudend personeel (6 per-
sonen) een gratificatie toegekend.Het merendeel der arbeiders eiste
daarop eveneens een dergelijke geldelijke uitkering.Toen de direct!
hiertoe niet bevoegd,zulks te kennen gaf,werd door de betrokken ar-
beiders het werk nejargĵ jEM̂ ^̂
Vermoedelijk heeft̂ aa¥oprâ lnTO3̂ r~a!r̂ eTd*ers™z,ioh in verbinding

gesteld met een bestuurslid van de Metaalbewerkersbond.Toen deze
arbeider weer in de fabriek arriveerde,werd kort daarop,zonder na-
dere uitleg aan de directie,op normale wijze het werk hervat.

Behoudens het kantoorpersoneel,de afdeling expeditie en het toe-
zichthoudend personeel,werd door alle arbeiders l ongeveer 60 perso-
nen) aan deze sitdownstaking deelgenomen.De staking,die ongeveer
2 uur duurde,had een rustig verloop.

Op' 22 September 1947 verzonden aan het Hoofd
van de Centrale Veiligheidsdienst te s-Gravenhage.

In afschrift aan de Procureur-Generaal, fgd.
Directeur van Politie te Arnhem.

EUREAU B



OSWEST ARNHEM der RIJKSPOLITIE.

District APELDOORN.

S T A F .

W no. 301.

APELDOORH 5 -Se,,

K F

1947.

OUDERWSBFt

1 6 SEP 1947

Staking_te VAASSEN.
in het dagblad"de Waarheid*» (Gelder-

sche Editie) d. d. 2 September 1947, no, 64, kom t op pagina 5
ondei chet opschrift:

Staking te Vaassen in metaeLgieLerij.
--̂ -̂ -̂-̂ *̂̂ ' ""het

f) i '•Donderdag hebben ongeveer X arbeiders in de metaalgie-
« v (S ieri j "de Industrie" te Vaassen het werk neergelegd.

Reeds enige maanden geleden hebben de arbeiders een aan-
tal grieven aan de directie kenbaar gemaakt en tot op

. heden is nog geen enkele verandering doorgevoerd* De "In-
dustrie" is één van die bedrijven in ons land,die tech-
nisch het slechtste zijn uitgerust. Bet gevolg is, da t er
hogere arbeidsprestaties verlangd worden dan in de mees-
te soortgelijke bedrij ven* In de lonen komt, dit aller-
minst tot uitdrukking» De arbeiders verlangen daarom een
loonsverhoging van 77 op 80 cent per uur. Enkele anderen
grieven zijn o. a, de grote slijtage van werkkleding als
gevolg van het verbranden door het spatten der vonken
en de aanwezigheid van giftige gassen in de werkruimte.
Ha een ledenvergadering van het H. V* V* ,in de loop der
middag gehouden, werd door de avondploeg hét werk weer
hervat* Op deze vergadering werd besloten, da t van de
zijde van het H. V. V. alles zal worden gedaan om de recht
vaardige eisen der arbeiders ingewilligd te krijgen." "

Haar aanleiding van het bovenstaande bericht, heb ik,
C. A, de Jong, Wachtmeester Ie klas der Rijkspolitie ter
plaats Apeldoorn, na daartoe bekomen opdracht, op Donderdag
4 September 1947, een onderzoek ingesteld, waar bij mij hét
volgende is gebleken.
Door arbeiders werkzaam in de metaalgieterij van de fabriek
"de Industrie" te Vaassen waren enige tijd geleden aan de
directie enkele grieven naar voren ge bracht .In hoofdzaak
kwam het hier op neer, da t zij een loonsverhoging wensten,
Door de vertegenwoordigers der 3 arbeidersorganisaties t. w.
het H. V. V. ;het H. K» V. en het C.N. V. werd hierover op woens-
dag 27 Augustus 1947, nagenoeg de gehele dag met de directie
geconfereerd. Men kwam tot een volledige overeenstemming
met uitzondering van de eis tot loonsverhoging. De directie
toonde aan dat zij reeds het vastgestelde maxima uurloon
betaalde hetgeen tot gevolg had, da t de vertegenwoordigers
der genoemde organisaties de naar voren gebrachte eis tot
loonsverhoging introkken.Des middags werd het resultaat
der besprekingen aan de arbeiders? bekendgefiiaakt.Hoewel zij
ontevwsden waren over het f ei t, dat hun eis tot loonsverho-
ging niet as ingewilligd ging de avondploeg om 17,30 uur
normaal aan het werk* Be morgenploeg bestaande uit 47 arbei-
ders, weigerde op Donderdag 28 Augustus 1947 aan het werk
te gaan.*egen_het advies van hun organisaties ia gingen
zij ia stakïogT™ ——--•—•"—-'--•• ..... •' - ..... — --—^ «̂

' A A H

dea Heer wnd DISTRICTSCOMMANDANT
der RIJKSPOLITIE.
, t e



-2-
Nadat gebleken was,dat ook de Hoofdbesturen van de 3 ge-
noemde organisaties de door de arbeiders gestelde eis tot
loonsverhoging afkeurden,zijn alle arbeiders die'in staking
waren gegaan, voor zover behorende tot de avondploeg op
Donderdag 28 Augustus 1947,te 21 uur,vje_exvaah het werk g§-
gaaa.De morgenploeg is de daarop volgende déig"öt>lc"weer nor-
maal aan het werk gegaan,zodat de z.g. wilde staking van
korten duur is geweest.Tot op heden hebben zich geen moei-
lijkheden meer voorgedaan.Ongeregeldheden deden zich bij de
staking niet voor»
Bij het door mij ingestelde onderzoek is niet gebleken van
enige extremistische activiteit van buiten af»

De Wachtmeester Ie klas der Rijkspolitie,
C.A.dé Joi

GEWEST ARNHEM der RIJKSPOLITIE.

District APELDOORN.

COMMANDANT.

GEZIEN en doorgezonden aanj
de Heer PROCÜREUR-GENER/AL,

fgd Directeur van Politie
t e

A R N H E M .

(Bovenbeekstraat mol.)
in doorslag aan:
het HOOFD van de C .V .D .

t e
' s G R A V S N H A Q S .

(Javastraat no. 68)

De DISTRICTSCOMMANDANT

der RIJKSPOLITIE

LM

, -„ i H f & -•



TE HEHGELO(O).

Ho. ID. 89/47.

,Betreft: Sitdownstaking bij de
.N.V.Hazemeijer .

E.H E I M.
v oigno.

1 l SEP, 194?

Op Zaterdag,6 September 1947,ontstond onder de gereed-
sohapmakers (ongevjê é̂fiÛ axaojiaji) van de afdeling gereed-
sohapmakerij d̂ r̂ R̂Ŝ jiftm§j,]J|,e;r.,,.„fabriek van eleotrische appa-
raten ,gevestigd aan *de Tuindorpstralt"alhier,een kleine onte-
vredenheid over de toepassing van een veranderde loonaandui-
ding op de loonkaarten (klokkaarten).

Op deze loonkaarten werd het uurloon,vermeerderd met een
tarieftoeslag,van de betrokken arbeider vermeld.Volgens de
nieuwe regeling zou daarop echter alleen het uurloon worden
vermeld.Het tariefloon zou daarnaavt normaal worden berekend
en ontvangen,zodat de betrokken arbeider in deze nieuwe aan-
duiding geen enkel nadeel ondervond.

Toen deze maatregel in de fabriek bekend werd gemaakt,zijn
de arbeiders van de betrokken afdeling,die meenden dat hier-
aan in de toekomst nadelen waren verbonden,j
begonnen,.De directie besloot daarop in overleg te
^de befrbleken arbeiders,zodat na ongeveer twee uur,:

esoten werd de meuwe loonaanduiding toe te passen,waar-
mede de arbeiders,na te zijn ingelicht,akkoord gingen.

De staking had een rustig verloop en kan als een interne
aangelegenheid worden beschouwd.

Op 9 September 194? verzonden aan het Hoofd
van de Centrale Veiligheidsdienst te s-Gravenhage

In afschrift aan de Procureur-Generaal,fgd
Directeur van Politie te Arnhem.



«r̂ £T
~-

<

£t
t£

^
ÏU

M
t

 
?

fO
'

m uu
t

e?
^

i < ^0

lu
-

'? 
V

 
4 

»-
^ 

S 
V

 
N

^

w
 

T
 

N
. 

3
 ^

C
 

t\

H
 4

^
 ^
 l
 ̂

i 
P 
^
 ̂
 i

 <
 -



Inlichtingendienst Delft
•.

Nr. 405/47 fl U ^
» n * >

'aansluiting op bericht KT). Delf t nrr385/47,dd.

18 Juli 1947 Betreffende staking ran de Nederlandse Kabel-

fabriek te Delft,bericht de I.D.Delf t het volgende:

laar aanleiding van-een besnreking tassen de directie van

de N.II.F.en de Personeelsraad van die fabriek,werd besloten

een vergadering voor het personeel te houden op Maandag

11 Augustus 1947«Omdat de directie echter inmiddels een nieuw

voorstel had,werd besloten de vergadering op Dinsdag 12 Au-

gustus 1947 in de Stads Doelen te Delft te houden.

In deze' vergadering waarin 559 psrsorien aanwezig waren,deelde

de voorzitter Nieuwpoort mede,dat de directie een modus had

gevonden voor de tijd,dat de beslissing van het college van
zich

Rijksbemiddelaars op_ liet wachten.

Hierin had de directie thans voorzien,door uitbet.-li.ng van

10 o/o extra,uit te betalen door de werknemersgemeenschap

Delft, terwijl ook in de vacantieregeling wa,s voorzien.

Nadat Eieuwpoort deze voorstellen had toegelicht,adviseerde

hij. het personeel namens de Personeelsraad,het werk aan de

; N,K.F.op Woensdag 13 Augustus 1947 te hervatten en hij drong

er zelfs op aan dit te doen.

Hierna "kregen ongeveer 20 personen de gelegenheid om hun

bezwaren naar voren te brengen.Deze berustten ongeveer alle

1 op hetzelfde motief,nl.de vacantieregeling.

Bij dit debat ging het nogal rumoerig toe.

Hierna werd het voorstel van de Personeelsraad in stemming

gebracht.

Aan de Heer Hoofd van de C.V.D.

te 's-Gravenhage. /

i, U D

Datum:



Hierbij waren 360 stemmen voor werkhervatting,l89 stemmen tegen en

10 stemmen blanco.

Nieuwpoort maakte daarop.bekend,dat op Woensdag 13 Augustus 1947

het werk zou worden hervat en hij dankte de bevolking van Delft

en de pers voor de medewerking van hen ondervonden.
)

Bij onderzoek is gebleken,dat het werk hedenmorgen,13 Augustus

1947»weer aan de N.K.i1.is hervat.

I.D.Delft



Delft,8 AL tas 194-7.olgno.

As vermeld

CD
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In aanslaiting op het bericht Ho.385/47,dd.18

1947»betreffende de staking aan de Nederlandse Kabelfabriek te

Belftrbefieht I.D.Delft het volgende»

In de toestand,zoals deze in het voormelde ber£éht,is"

tot op heden geen verandering gekomen* Er zijn nog geen aanwij-

zingen welke er ©p duiden dat deze staking spoedig tot het ver-
*• ' '• N '

leden zal behoren. Yan overleg tussehen de Directie van de S.K.

ï, en de personeelsraad is nagenoeg geen sprake meer.Regelmatig

wordt nog door de stakerier gepost,doch hierbij doen zich geen

onregelmatigheden voor.Een ander gedeelte van de stakers is be-

last met de inning van gelden ten behoeve van de steunuitkering

aan de stakers.In Delft en omgeving worden bonnen verkocht,ter-

wijl diverse personen per rijwiel grote afstanden afleggen om
• ' * i

in andere gemeente galden in té eamelen.Dezer dagen zou een ver<

gadering hebben plaats gehad van diverse bestuursleden van de
, . • ' ' . i "^

B.7.C. om ook de niet in de B.Y.C.georganiseerden in de steun-

regeling van de E.V.C.te betrekken ..Een beslissing is echter

nog fc&et gevallen* In het dagblad de Waarheid van Donderdag,?

Augustus 1947» komt een artikel voor onder het hoofd * Ie Delft se

staket Stikkelman zegtt EENSGEZIND ZETTEN WIJ CNZE STRIJD VOORT

Deze Stikkelman die genaamd is/ Josephus Stikkelman,geboren te -

1s-Gravenhage,23 Oetober 1895,arbeider,wonende Gelebesstraat

10 te Delft,is lid van de personeelsraad van de N.X.F* en is de

eonuponistisohe ide^nrtoegedaan.Omtrent hem werden reeds berich-
, • _ • . ' ' . " " ' • . \n ingezonden» Ten behoeve van de stakers aan genoemde fabriek

zijn te Delft een $ tal posten Ingesteld en wel ten huize van

leden Van de personeelsraad. Op deze adressen worden alle werk-
- . . i " -

zaamheden verdeeld voor de stakers en krijgen zij ook de gXMli-ge

aanwijzingen.Uen dergelijke post is ook gevestigd ten huize-van

^Stikkelman voornoemd„Mochten in deze aangelegenheid nieuwe



,. ' -BV- '-••.- ' - ' : '

gezichtspanten te voorschijn komen,dan zal I.D.Delft,dit ten

spoedigste berichten.

Vermeldenswaardig is nog het feit dat door diverse stakeirs bij

alle voorkomende gelegenheden verkondigd wordt,dat zij liever

nog vandaag aan het werk gaan dan morgen. Zij zijn het staken

beu,maar de een wil het niet weten voor de ander .Het zou. daar-r

om wel eens aardig zijn,als door de personeelsraad een vergade-

ring werd belegd voor hét gehele personeel,mogelijk kwam daar .

de stamming wel tot uiting»hètgeen na niet het geval is,omdat
/

zij slechts in kleine groepjes bij elkaar komen. G-eblekên is

dat vele van de stakers ,en wel zij?die. nie,t bij een vakbond ge

organiseerd zijn,werk zoeken en vinden bij diverse patroons te

Delft en omgeving. ?o werken o.a.bij de kistenfabriek van d,e

firma Steijger te Den Hoorn,gem.Schipluiden,minstens 20 stakere

van de ÏÏ..E.I1» Ook op de groëntenveiligg in die gemeente,werken

tferschille4de stakers» |ie personeelsraad weet dit blijkbaar,

want zij moeten een bepaald percentage afstaan aan die raad* -

I,D .Delft.

Aan de Heer Hoofd van de G.Y.D.

. Javastraat 68

Ben Haag.



Inlichtingendienst Delft

Nr.385/47

D Deld

\

t, 18

Hiermede heeft de I.D.Delf t de '©er U heT volgende

te berichten:

Op Woensdag 16 Juli 1947 "brak onder het personeel van de'

Nederlandse Eabelfabriek te Delft een staking uit,welke

ongeveer 675 personen omvatte.

" - 'Reden tot deze staking was gelegen in het fei.t,dat,de

directie' van de N,K,F. nog steeds het voorgestelde tarief-

loonsysteem niet had ingevoerd en dat /̂  aan de belofte

tot uitbetaling van dat tariefloon voor of óp 30 Juni 1947

/ nog gteeds niet was vollaan.

Deze staking bleek te zijn uitgebroken zonder voorkennis

van-de personeelsraad.De situatie aan die fabriek was wel '

reeds eÈAge dagen dre'igende.De . directie had naamlijk ver- j

klaard dat zij in dit ge.val niets meer kon en mocht doen, i

omdat het college van Rijksbemiddelaars nog geen toestemming j

had gegeven tot invoering van het nieuwe tariefloon.' i

Op Donderdag 17 Juli 1947»te 14.00 uur vond'' in 'de Stad»- j

/ Doelen té Delft een vargaèering van het personeel der j

^ ' N.K.P.plaat s, onder leiding van de personeelsraad»m«t als-

•-'f" voorzitter Nieuwpoort.(zie bericht 364/47 I.D.Delft).

Deze legde,na de opening,de gang van zaken voor aan de ver-

gadering.Hij deelde mede,dat alle gepraat met d"e directie

vruchteloos was gebleven en dat daar nu plotseling het ant- '

woord van het personeel,in de vorm van een staking,op was

gevolgd.

Aan de Heer Hoofd van de C.V.D.

Javastraat 68 '

's-Gravenhage.
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Hij legde de vergadering twee voorstellen voor en wel:

1.Staken tot het bittere einde of

2.De staking te beschouwen als een proteststaking en op Maandag

21 Juli 1947 het werk weer te hervatten.

Hij verzocht de aanwezigen niet over deze voorstellen te discu-

siëren en zeide dat 2/3 van het aantal stemmen beslissend zou

zijn.

Hierna ging men over tot schriftelijke stemming.

Na telling deelde Hleuwpoort mede,dat de uitslag van deze stem-

ming als volgt was:

404 stemmen voor voorstel 1.

137 stemmen voor voorstel 2. •

6 stemmen blanco.

2 stemmen ongeldig.

Nieuwpoort deelde de vergadering mede,dat hij 20 personen nodig

had voor het bezetten van de posten aan de fabriek,terwijl 80

personen nodig VraSêa^om circulaires tererspreiden onder het per-

soneel van de diverse fabrieken te Delft,waarin mededeling zou

worden gedaan van de staking en waarin zou worden verzocht om

l uurloon per week ter beschikking te stellen van de stakers.

.Verder deelde Kieuwpoort mede,dat in de stad op diverse plaatsen

contactadressen waren,waar de stakers eventueel nadere orders

zouden ontvangen.

Te omstreeks 16.00 uur sloot Nieuwpoort de vergadering.^et geheel

had een zeer ordelijk verloop.Ook in de omgeving van de ffebriek

is alles rustig en staan er als regel 3 poster».Van het fabrieks-

personeel is niemand aan het werk,terwijl de hoognodige werkzaam-

hfaden worden verricht door 12 fabrieksbazen*

Van inmenging van de E.V.C, is momenteel nog geen sprake.

I.D.Delft
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Bericht op schrijven van

Volgno.

Onderwerp* wilde staking bij de W.V.Frits
Diepen Vliegtuigen; ïpenourg.
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In aansluiting op dezerzijds
schrijven No. 2261/47 d.d. 7 Juli
1947 betreffende nevengenoemd onder-
werp, heb ik de eer U te berichten,
dat het stakende personeel van de
technische afdeling van de N.V.Prits
Diepen Vliegtuigen, op Dinsdag 8
Juli 1947 de werkzaamheden heeft her-
vat.

Aan de eisch tot ontslag van
de betrokken bedrijfschef werd door
d<e Directie geen gevolg gegeven,

Sr hebben zich geen ongeregeld'
heden voorgedaan.
typeïS. /?

De HooM-Inspecteur van Politie,

AAN: de Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat *68.
*S-G E A V S N H A G S.
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R O T T E R D A M .

I.D. ffo. 683

G B H B I M.

Volgno.

' 9 M mn

Rotterdam, 8 Juli 1947.

EUR"

\s wordt bericht, dat hedenmorgen -

Dinsdag 8 Juli 1947 - te 7.45 uur bij de ff. V, Machine-
fabriek en Reparatiebedrijf J.H. Keiler» Schaardijk 81
te Rotterdam, een wilde staking ia uitgebroken als pro-
test tegen de beslissing- van het College van Rijksbemid-
delaara, dat het verzoek tot uitbetaling van een grati-
ficatie van 96 uur loon afwees.

De staking, die oiroa 150 man omvat, droeg aan-
vankelijk het karakter van een ait-down-staking. In de
loop van de morgen werd het werk echter verlaten*

Maar werd vernomen zal morgen - 9 Juli 1947 -
het werk weer worden hervat.

Incidenten deden aich niet voor.
L

Verzonden aan * Hoofd Centrale Veiligheid» Dienst,
Ja, vast raat 68 te 's-Gravanhage.

Procureur-Generaal bij het Gerechtshof,
fgd. Directeur van Politie te fs-Graven-
hage*



UilGEBOEKT
GEMEENTEPOLITIE RIJSWIJK Z.H.

No. £«>

Bericht op schrijven van

RIJSWIJK Z.H., den 7 Juli 1947.

G i e h e i m

Onderwerp, Wilde E taking bij de N.V.Frits
Diepen Vliegtuigen te Ypenburg,

Bijl.. geen.

BUREAU B

C J ...i-'.:

cCL

Op de technische afdeling van de N.V.Frits
Diepen Vliegtuigen, gevestigd op het vliegveld Spenburg
alhier brak op 4 Ju4i 1947 te 14.00 uur eeji wilde sta-
king uit onder het personeel. Van de 44 op genoemde af-
deling werkzame personen legden 40 man het werk neer.

De reden van dejstaking is -aldus het stakende per-
soneel- gelegen in het feit, dat zij zich niet kunnen
verenigen met de leiding van de nieuwe bedrijf schef ,
genaamd David Johan Chr'istiaan^TMBAnMj wonende "te ls-
Gravenhage, Jacob Mosseis t raat '56. Als -grieven werden
o. a. naar voren gebracht het feit, dat het personeel t|j-
dens :de arbeid niet meer mag roken en vervolgens, dat
de omgang van de nieuwe bsdrijfschef met het personeel
onprettig aandoet. De omstandigheid, dat de nieuwe chef
als D0jiifijfc.j^linunt gedetineerd is geweest, schijnt

!/ ' v / v

AAN: Centrale Veilig-
heidsdienst
Javastraat 68
'S-GRAV&MHAGE.

ookTals stak ing smotïef' te gelden.
Uit de stakers is een comité gevormd, bestaande uit

de navolgende personen:
M. de Wilde, wonende te tiotterdam, Mathenesserweg 026;
G. B. den Bezemer, 's-Gravenhage, Jansoniusstraat 23;
A. H. Bals, l s-Gravenhage , Den Heiderstraat 98;
J. J. Kool, ^s-Gravenhage, Gerard Keiler-straat 23;
J.JSraamer, Rysw^jk(Zji) , Rembrandtkade 144;
W. F. Proost, Rotterdam, Zweedsestraat 47;
J.H.V/olters, 's-Gravenhage, Sc hle gelstraat 55«

De Wilde en den Bezemer treden als woordvoerders
van de stakers op.

Het ontslag van de betrokken bedrijfschef is het
doel van de staking. Aan de door de stakers gestelde eis,
die wordt gesteund door bedreiging met het nemen van
collectief ontslag door de stakers, werd door de werkge-
ver niet toegegeven,

Het stakend personeel is georganiseerd in de Metaal-
bewerkersbond. In deze staking heeft evenwel, voor zover
bekend, geen werknemersorganisatie de hand. Hoewel de
juistheid ervan niet is kunnen blijken, ging het gerucht,
dat de S. V. G. een aandeel in de staking heeft gehad.

De staking verloopt rustig en zonder incidenten.

type:m. De HOQfd_lnspect,eur van Politie,

K-2H9 2000 Aug. '41.



HMGELO(O) .

Ho. ID. 62/4?

Onderwerp: Proteststaking bij da
N.V̂ G.DIKKERS & i Hengelof O) . i ACD//>/x

Op Donderdag 26 Juni 1947 ontstond onder de smelters
(ongeveer 20 personen) van de afdeling Kopergieterij der Appen-
dagefabriek N.V.G.Dikkers & Go. te Hengelo(O),een ontevreden-
heid over de tot nog toe bestaande regeling waarbij bedoelde
arbeiders verantwoordelijk worden gesteld voor het door hen
vervaardigd gietwerk.Gewoonlijk wordt ongeveer 10$ van het ko-
pergietwerk afgekeurd,met het gevolg dat van het loon der be-
trokken arbeiders ongeveer 10 % wordt afgehouden.Deze regeling
geldt niet voor de overige afdelingen der fabriek. ;

Hadat geen bevredigende oplossing was gevonden,legden de be-i
trokken arbeiders ongeveer een half uur het werk neer,uitslui-
tend uit protest.De besprekingen-waar noch de vakorganisatie's,
noch de E»Y.C. of de fabriekskern in gekend jsijn- worden voort-j
gezet.

Het moet niet uitgesloten worden geacht dat,wanneer voor de
betrokken arbeiders geen bevredigende oplossing wordt gevonden,,
een groot deel van de overige arbeiders der fabriek uit soli- :
dariteit de actie der bedoelde arbeiders zullen steunen door i
in proteststaking te gaan,temeer omdat onder het merendeel der
arbeidersde eis der betrokkenen als billijk en redelijk wordt
beschouwd.

Op 27 Juni 1947 verzonden aan het
Hoofd van de Centrale Teiligheidsdienst
te s-G R A Y E K H A G S.

In afschrift aan de Procureur-Generaal
fgd.Directeur van Politie te A B K" H E M.
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Op vrijdag 6 Juni 1947 is een sit-down staking uitgebroken op de
werf Wilton-Fijenoord te Schiedam omdat de beloofde 96 uur gra-
tificatie op order van het College van Rijksbemiddelaars op die
dag niet uitbetaald kon worden. Het grootste gedeelte van de ar-
beiders nam aan de staking deel. -Er werd nagenoeg niet gewerkt.
De directeur van de werf, Ir. Hömer, heeft zich met enige leden van
de kern in verbinding gesteld met het College van Rijksbemidde-
laars, Op Maandag 9 Juni 1947 zal door genoemd ooilege over deze
zaak worden beslist. De directie van de werf heeft per circu-
laire die op de werf waren aangeplakt, de eis gestelfl, dat het
personeel op Zaterdag en Maandag normaal aan het werk behoorde
te zijn. Bij eventueel staken zouden de uren waarin niet was
gewerkt van het loon worden ingehouden. Op Zaterdagmorgen
7 Juni 1947 zijn alle arbeiders weer aan het werk gegaan. Moei-
lijkheden hebben zich nog niet voorgedaan. De toestand op̂  de werf
is rustig. , •

Uitgetrokken door l/..»*?.* , Afd./Sectie ./JV .̂...̂ . Datum .-2.5™.ƒ.̂ ..

A.L.. 17249-47
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SCHIEDAM, 2 Juni J

Az« d^n Hoofdman de Centrale Veiligheidsdienst

1 *e-(? r a v e n h a g e

Sit-down staking op de werf
Schiedam en verslag over„daONDERWERP:

BIJLAGEN: tW66
ANTWOORD OP:

CüREAU D/
t ' . . ;", [Tl i? r :

/J-J- '4

Ik heb de eer ÜEGf. MerMJ te
doen toekomen een verslag van een op 12
Mei 1947 op de werf ffusto te Schiedam
uitgebroken sit-down staking, alsmede een
verslag over de maand Mei 1947»

De Commissaris van Politie.

(A
Veen.)

C



Politie.Schiedam.
P.I.D.
Ho, 29/41.

Onderwerp:
Sit-down staking bij de
Werf Gusto te Schiedam.

R A P P O R T .

Ik, Jan Eermanue van DUIJL, hoofdagent van politie
der gemeente -Schiedam, tevens onbezoldigd veldwachter dier gemeente, heb
de eer UBdelGeetrenge het volgende te rapporteren.

Een artikel in het dagblad de "Waarheid" dd 16 Mei 1947 maakte melding
van het navolgende: *» SIT-DOTO STAKING BIJ GUSTO MET SUCCES BEKROOHD." • .

"Maandagmiddag hebben de arbeiders op de werf Gust.o J^juur gestaakt, om-
dat de toeslag van 96 utir die door de firma Terschure werd uitbetaald
aan arbeiders, die hadden gewelkt aan de tinbaggermolen, aan de Gustoar-
beidera onthouden werd. 80 pat, van de arbeiders nam aan de staking deel,
De directie van Gusto heeft besloten een toeslag van 60̂  uren aan alle
arbeiders te verstrekken die aan de molen hebben gewerkt."

Bij een ingesteld onderzoek ia het volgende gebleken»

Door de werf Gusto te Schiedam en de firma Verschure te Amsterdam
worden in opd3B|Möit van de^illétoB. Maatschappij" tinbaggermo lens gemaakt.
In verband met^het feit dat de firma Terschure 100 jaar bestond en tevens
in verband met de aflevering; van de laatste tinbaggermolen besloot genoem-
de firma een toeslag van 96 uur te verstrekken aan de arbeiders die aan
de tinbaggermolenbouw .hadden gewerkt. Ook werd een diner aangeboden aan
leden van de kern der firma YerBChure, waar eveneens tegenwoordig waren
leden van de kern van de werf GFusto, die van een en ander mededeling heb-
ben gedaan op de werf*

De directie van de werf Gusto zzou aan de arbeidere van de tinbaggermo-
lenbouw een toeslag verstrekken van 48 uur, welke toeslag echter aou worden
uitbetaald in de vacantiemaand Augustus. Een gedeelte van de arbeiders was
het hiermede niet eens en heeft een sit-down staking geforceerd op Maandag
12 Mei 1947* Van het 1300 man personeel gingen ongeveer 100 arbeiders, in
sit-downstaking:, die nog geen 2 uur heeft geduurd. De directie heeft
besprekingen geroerd met de uit 17 leden bestaande kern van1 de werf, waar-
na werd besloten aan het einde van de maand Mei 48 uur toeslag uit te be-
talen. Ka het bekend maken van dit besluit zijn de arbeiders onmiddellijk
weer aan het werk gegaan. De staking is geen communistische actie geweest,
Wel werken een aantal communisten op de werf Susto. Er aijn geeja-'oommunis-
ten lid van de kern. Tooraitter van de kern is J.H0 de Wit, wérkBaarn in
4e draaierij op de werf Gusto, -\rooraitter van de Algemene Metaalbewerkers-
bond, afdeling Schiedam wonende aan cte Zeilmakerstraat 35 ^a Rotterdam.H

*
Waarvan cbor mij is opgemaakt, getekend en gesloten dit rapport te

Schiedam 2 Juni 1947.
Gezien: De Hoof.dagent van Politie.
De Inspecteur van Politie.

A ,A l
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Ift ---.- : •--' •• .' ;> OL/..-"-,̂ Aö b
Lft,10 Juni

In aansluiting op het I.D.Delf t ra^purE' lui»'.* Jp4>r7

dd.6 Juni 1947,betreffende staking aan de NederlanjÈ^j

Kabelfabriek te'Delft,bericht de I.D.Delft
»

Nadat op Yrijdag 6 Juni 1947 tassen de persxjn̂ eisraaa en

de directie van de K.K.P.een onderhoad had plaats gehad,

waarin de directie enige tegenvoorstellen ter tafel

bracht,vond op Zondag 8 Juni 1947 in een der zalen van

het hotel Wilhelmina te Delft andermaal een onderhoad

tussen de directie en de personeelsraad plaats.

Als gevolg van dit onderhoad,waarbij de directie toe-

zegde de verlangde 10 o/o toeslag met terugwerkende

kracht vanaf 28 April 1947 uit te betalen voor eind

Juni 1947 in afwachting van nader te treffen regelingen,

werd door de personeelsraad op Maandag 9 Juni 1947 "te

14«^0 uur een vergadering belegd voor het stakende perso

»eel,in het gebouw Stads Doelen te Delft,waar deze voor-

stellen werden besproken. '

ïïieuwpoort,de voor zit tt »r van de personeelsraad,lichtte

de voorstellen toe,waarna hij aan ieder der stakenden

de gelegenheid gaf,zich hierover uit te spreken.

Verschillende personen uiit de vergadering kregen hierna

het woord en vele sprekers lieten hun wantrouwen tegen-

over de directie blijken.

Ha enig gedebatteer besloot, men tot stemming over te

gaan,waarbij de vergadering werd verzocht om te gaan

staan indien men voor aanneming van het voorstel was en

te blijven zitten in het andere geval.

Aan de Heer Hoofd van de C.V.D.

te 's-Gravenhage. •
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Het grootste gedeelte van de aanwezigen ging echter staan,zodat

Nieuwpoort constateerde,dat het voorstel was aangenomen en

- men das op Dinsdag 10 juni 1947 het werk zou worden hervat.

Dit verwekte enig tumult bij cfle tegenstemmers,die aandrongen op

een schriftelijke stemming.

Hieuwpoort wees er op,dat hij juist niet tot schriftelijke

stemming was overgegaan,omdat dan de verhouding zou worden uit-
/•*

gesproken in eijfers,waarin toch de meerdeheid zou beslissen.

•Echter zou het prestige van de persaneelsraad wellicht worden

aangetast door de verhouding in cijfers,terwijl nu kan worden

gez,egd,dat het voorstel van d e personeelsraad zonder meer door

de vergadering was aangenomen.Daarom zou hij voor hen,die een
- -/ • • ' '

en ander niet goed hadden, begrepen,nogmaals tot dezelfde stem-

ming overgaan.

Hierbij bleek,dat ook nu een grote meerderheid ging staan,zodat
i

werd besloten op Dinsdag 10 Juni 1947 het werk te hervatten.

Daarop werd tot de rondvraag overgegaan.Hiervan werd een gretig

gebruik gemaakt.Onder andere werd hevig geageerd tegen de hou-

~ding.van de 4 werkwilligen,die volgens de meest,e sprekers .uit

hun werk ontslagen dienden te worden.

Dit werd echter door Hieuwpoort bestreden.Nadat nog enige

/ vragen van interne aard waren behandeld,werd de vergadering

gesloten.

Op Dinódag 10 Juni 1947 heeft volgens van de directie der
9 • .
' N.K.F.ontvangen berichten,het personeel het werk hervatj

De vergadering .had een rumoerig verloop,terwijl er ongeveer

600 personen aanwezig waren» I.D.Delft



Telsen,

rerp:
Conflict Kon.Bed,Hoogovens
en Staalfabrieken.

C

Bapport.

In aansluiting op rapport Gf, 41/1947 d.d, 24.5* 1947 wordt
gemeld, dat op 4 Juni j»lé de termijn van het overleg afliep.

In verband met de beslissing, waarbij aan de personeels-
eisen slechts ten dele werd tegemoetgekomen, ontstond onrust,wel-
ke er toe leidde, dat de nachtploeg aan de Hoogovens in de nacht
van 4 op 5 Juni j*l* het werk t̂gflkjtó?---

Zelfs werd aan de Staalfabriek het "afsteken" van een oven
eerst nog af te werken nagelaten, zodat dit ten einde grote schade
te voorkomen, door de fabrieksleiding zelve verricht moest worden.

Omtrent de voornaamste agitator (Duin^genaamd) worden nade-
te gegevens verzameld.

De staking breidde zich uit over de afdelingen Hoogovens,
Staalfabriek, Tervoer en Cokesovens, omvattende ruim ?nnr> parif^n

In de latere voormiddag werd een personeelsvergadering ge -
houden, waarbij de orgaftsatiebesturen bemiddelend optraden. Als ge
volg daarvan werd het w.erk tegen de middag tijdelijk weer hervatt
in afwachting van een nadere beslissing van de lijksbemiddelaar.

Terwacht wordt, dat deze aan de eisen slechts ten dele zal
tegemoet komen.

Gelet op de stemming dient er ernstig rekening mede te wor-
den gehouden, dat in de loop van de volgende week toch tot staking
zal worden overgegaan. De Directie schat die kans op 80 #._

Mogelijk zal de gaslevering aan meerdere gemeenten hierdoor
bezwaren ondervinden.

(Tengevolge van gebrek aan arbeidskrachten zijn tal van lie-
den van ongunstige reputatie als arbeider in dienst.

Yelsen. 7 Juni 1947.



Inlichtingendienst Delft

Nr.364/47 .
Betreft: Staking aan de

Delf t, 6 «Toni

Nederlandse KaVe-lfabriek t

DU i j'r.

Volgno.

7 JUNI W
ACD/

De I.D.Delft beriehiMT het volgende t

Uadat reeds enige dagen in de omgeving van dé Nederlandache Kabel-

fabriek te Delft gesproken was over een dreigende staking,is op

Donderdag 5 Juni 1947»des voormiddags te 6.00-aar bij -het opkomen

van de oehtendplpeg,staking uitgebroken onder het ongeveer 700

man tellende personeel van deze fabriek^Hierbij zijn ongeveer-

600 personen betrokken.

De aanleiding tot deze staking was het feit,dat het door de

.directie toegezegde tariefloonsysteem te lang uitbleef .De arbeiders

voelden zich hierdoor gedupeerd en besloten een vergadering te

houden voor het gehele personeel op Donderdag 5 Juni 1947 "te 14.00
*

*• uur.

Hiertoe zou de ochtendple«g het werk om 13*30 uur beëindigen,ter-

wijl de middagploegjdie om 14-00 uur moe'st beginnen,eerst omstrefcks

17.00 uur op het werk zou verschijnen.

De bedrijfsraad had dit in een schrijven aan de Directie van de

N.K.f. medegedeeld,doch deze had geantwoord,dat niet geduld zou

worden,dat de rniddagploeg te laat op het werk wou komen en dat

hij^difc om 14.00 uur niet op zijn werk was,die dag niet meer in

de fabriek zou worden toegelaten.Dit was medegedeeld op Woensdag

4. Jiini 1947 omstreeks 17.00 uur.

In verband hiermede besloot de ochtendploeg op Donderdag 5 Juni

' 1947 niet aan het werk te gaan,hetgeen dan ook is geschied.

Óók de dagploeg,die later begint,toonde zich solidair,zodat onge-

veer1 300 personen,die aanvankelijk de fabriek waren ingegaan,kort

daarop deze weer hebben.verlaten,

Aan de Heer Hoofd van de C.T.D. ' - .
• l

te '3-Gravenhage, ' ' . -
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Slechts ongeveer 7 arbeiders,"benevens ongeveer 12 bazen en het ;

kantoorpersoneel gingen aan het werk,

' De staking die des middags uitgebreid werd met de middagploeg,

omvatte in totaal ongeveer 450 man,terwijl bekend was ,-dat ook dei

nachtploeg .niet op het werk zou verschijnen,zodat kan worden aan

genomen,dat de staking ongeveer 600 personen omvatte.

De leiding bij deze staking was in handen van de voorzitter van

de personeelsraad:

x, Arnó-lduö Anthonius Nieuwpoort, geboren te Delf t, 23 April 1900,

timmerman,wonende de Colignystraat 35 te Delft en van de

leden van de personeelsraad:

x Josephus Stikkelman,geboren te 's~Gravenhage,23 October 1895»-

wonende Celebesstraat 10 te Delf t (lid tl.P.N.)»

Willem Petrus van den Akker,geboren te-Rotterdam,l? Juli 1896,

wonende Jan de Wittstraat 50te Delft en

George Abraham Johan van der Kleij,geboren te Hotterdam,
~, •

26 -e'ebruari 1888,wonende Koningin Emmalaan 13? te Delft.
c

Het geheel had een ordelijk verloop en er werd slechts door

enige jonge mensen in de omgeving van de fabriek gepost.

Omstreeks 14.00 uur van die dag werd de aangekondigde vergade-

ring in.de Stads Doelen te Delft gehouden.^eze vergadering

w/es belegd door de personeelsraad in samenwerking met het

bestuur van de A.S.E.V.(Actie voor Sociale en Economische

Vernieuwing),waarin nagenoeg alle leden van de personeelsraad

zitting hebben in het bestuur.

Ongeveer 600 personen waren aanwezig.

De vergadering werd geopend door Nièuwpoort voornoemd,die den

•stakers hulde bracht voor de gestelde daad. Hierop bracht

Nieuwpoort de motieven voor de staking naar voren,waarbij hij

mededeelde,dat deze"vergadering zou beslissen over de vraag

"Staken tot het bittere einde" of aan het werk gaan.

Êf *

erder deelde hij mede,dat ie personeelsraad een voorstel had,
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dat inhield,dat op Maandag 9 Juni 1947 het werk zou worden hervat,

onder voorwaarde dat voor of op 20 Juni 1947 aan het personeel

10 o/o. van het loon zou worden uitbetaald,met terugwerkende

kracht vanaf 28 April 1947»als voorschot op het door de directie

vast te stellen nieuwe tariefloon.Hij voegde er aan toe,dat de

directie wel voor de nieuwe tariefloonregeling voelde,doch op

tegenstand stuitte van het college van Rijksbemiddelaars.

Hierna vrceg hij de vergadering zich over het voorstel uit te
t

s preken,waarna diverse leden van het personeel hun bezwarefc ';

naar voren brachten. Zeer velen waren de mening toegedaan dat

gestaakt diende te worden.

Een der leden vroeg of ook andere dan fabrieksleden van de .N.K.F.

het woord mochten voeren,bijv.iemand van de K.Y.C. Dit werd

echter onder algemene goedkeuring van de vergadering verboden.

Nadat ongeveer 15 personen hun mening hadden uitgesproken,bracht

Nieuwpoort het voorstel van de personeelsraad in stemming.
/

Deze stemming werd schriftelijk gehouden en na stemming bleek,

dat 353 personen hadden gestemd voor staking,240 tegen en 2 blanco.

De personeelsraad had deze uitslag blijkbaar niet verwacht en

vroeg de vergadering om5 minuten geduld om onder elkaar even te

kunnen .confereren. Hierna werd d'e uitslag van de stemming bekend
s^"~

gemaakt en werden de te nemen maatregelen besproken,o.a.hast

posten.

Afgesproken werd,dat geregeld zou worden gepost door b ma«t en

wel op de uren van begin en einde van de 3 ploegen.

Aangezien er voor de stakers geen enkele financiële steun is,
_ .»—̂-••••̂ •̂•••̂ •̂••̂•««̂•••••••̂^̂•̂•̂^̂ •̂̂^

bood een der aanwezigen zich aan om met steunlijsten gelden in

te zamelen,hètgeen bijval vond.ïe omstreeks 17.00^uur sluit

Nieuwpoort de vergadering aiet een kort woord.


