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COMMISSARIAAT VAN POLITIE - KERKRADE
Telefoon No. 2345

(M.n gelieve bij h.« «ntwoord het kenmerk, da dagtekening «n hel onderwerp van dit «hrijv*n t* vermelden)

AAN

de heer Procureur-Generaal,
fgd.Directeur van Politie ,

te

Uw -kenmerk Uw brief van On» kenmerk

L., no.2785

' s-Hertogenbosch,.

KERKRADE,

«»—- 16 Juni 1951,

J

ond.rw.rp InvTijbfiidstelling van 2 Poolse
Bijlag.»! mijnarbeiders die betrokken waren

bij de staking onder de Poolse mijn-
werkers van het gezellenhuis "Berenbos*1
te Kerkrade, en die in verband hiermede
werden aangehouden en als passant inge-
sloten in het Huis van Bewaring te Maas-
tricht, in afwachting van mogelijke uit-
leiding.

9 JUN1 1951

ACD/

O

In aansluiting aan mijn geheime ambtsberichten, laatstelijk van
22 Mei 1951 no. 2785, betreffende de staking onder de Poolse mijnarbeiders
van het gezelleBhuis "Berenbos* te Kerkrade, heb ik de eer Uedelgrootaeht-
bare - mede ter bevestiging van het telefonisch onderhoud van gisteren -
te berichten, dat de 2 Polen die nog als passant in het Huis van Bewaring
te Maastricht verbleven, met Uw voorkennis op 15 Juni 1951 aldaar werden
gelicht en in vrijheid gesteld.

Betrokkenen die genaamd zijn Jozef T o m c z y k, geb. 15.8.1930
te Heerlen en diens broer Antoni T o m c z y k, geb. 1.11,1925 te Schaesberg,
worden tewerkgesteld bij het Technisch Bureau Vromen NV te Brunssum, welke
NV" o.m. werkzaamheden verricht voor de Staatsmijnen in Limburg.

Ik moge ü verzoeken het eerder tav deze vreemdelingen dezerzijds
aan U gedane verzoek om uitleiding als vervallen te willen beschouwen.

De heren Commissaris der Koningin in de Prov,Limburg, Bargemees-
ter van Kerkrade en Officier van Justitie te Maastricht, alsmede de Binnen-
landse Veiligheidsdienst te Den Haag, zijn, voor zoveel nodig, met een en
ander in kennis gesteld.

De Commissaris van Politie,
get.A.Geeraedts.

Voor eensluidend afschrift gezonden aan de heren:
l.Commissaris der Kon. in de Prov.Idmburg dtv. de heer Burgemeester van

Kerkradej
2.Officier van Justitie te Maastrichtj
3.Binnenlandse Veiligheidsdienst te Den Haag.

Kerkrade, 16.6.1951.
De Commissari>«.,,fc.n Politie,

Geeraedts.
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POLÏÏIE : Jaar 1951 Nri A 3351 Doesi49A/79/

Betreft
Onderwerp; RAPPORT.
Staking van mijnwerkers
verblijvende in gezellenhuis Berenbos

O

Op Maandag 23 April 1951 zijn de mijnwerkers
die verblijven in het gezellenhuis "Berenbos", ge-
legen onder de gemeente Kerkrade op een terrein
van de Domaniale-mijn-laatschappij, in staking ge-*-
gaan, met uitzondering van 6 arbeiders van Neder-
landse nationaliteit, werkzaam op de Domaniale mijn.
De bezetting van het gesellenhuis bestond uit 88
personen, waarvan 66 van Poolse nationaliteit en 22
Nederlanders en Staatlozen.
Deze personen waren als volgt werkzaam.;
Mif1n Julia;
45 Polen en 3 Nederlanders.
Bjlinn Laura,;.
TlPooTT"
jffijn. Oranje Nassau, II
TTPolen" en"'' llfederlander.
Domaniale^ mirm^
3 _Polen 'en löandere nationaliteiten.

De stakende arbeiders gaven als reden van
hun houding op, dat zij klachten hadden over de
kwaliteit van het hun door de keuken van het ge-
zellenhuis verstrekte eten.

De staking begon met de middagdienst op 23
April 1951* Nadat de gezellen op die dag warm eten
hadden genuttigd, verklaarden zij, dat het te. zout
was geweest en dat zij niet konden gaan werken..
Volgens verklaring van de huismeester Woltera was
het eten die dag inderdaad te gout.

Op Dinsdag 24 April 1951 heeft een commissie
van de Stichting G-ezellenhuis Berenbos overleg
gepleegd met d© stakers, Deae laatsten werden ver-
tegenwoordigd door een deputatie, t.w. de Polen
lis, Eosior en Aruvaino. 2ij stelden als eis,
dat het gehele keukenpersoneel zou verdwijnen en
Maandag 23 April als een extra betaalde verlofdag
zou worden geboekt. Na het overleg bleven zij
als eis stellen, dat de chef-4s:ok van het gezellen-
huis zou y/orden vervangen door een andere, zulks
naar aanleiding van de klachten over het eten.
Deze ohef-kok is genaamd:
ïï r si c Jos'eph, geboren 18 September 19f!?ï Ne-
cierlancter, gehuwd, wonende te Kerkrade, ïïheresia-*
straat 21.

De Commissie zegde toe te zullen onderzoeken
in hoeverre de klachten op waarheid berustten. De
Poolse arbeiders weigerden echter ïhun werk te her-
vatten, zolang hun eis tot vervanging van de chef-
kok niet was ingewilligd.
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De arbeiders van Nederlandse en andere dan Poolse
nationaliteit, die Maandag 23 April 1951 hadden mee-
gestaakt, hervatten op Dinsdag 24 April 1951 het werk,
doch de 66 Poolse arbeiders zetten de staking voort.

Op Woensdag 25 April 1951 waren des voormiddags
in het gezellenhuis aanwezig de Heren bedrijfsinge-
nieur Raedts van de mijn! Oranje lassau II en Hartens
van de mijn Julia, benevens de personeelschefs van de
mijnen Oranje Nassau II en Julia en Doiaaniale. De
bedoeling was, de stakers een voor een te vragen, of
sij het werk wilden hervatten» Br verscheen echter
slechts een van hen voor genoemde heren. Daarna hebben
deae de deputatie ontvangen, welke er mede aceoord
ging, dat binnen 14 dagen een onderzoek naar de
klachten.over de chef-kok zou worden ingesteld en
de nodige maatregelen zouden worden genomen. De depu-
tatie kon echter de overige Polen niet overreden,
waarna Mr. Grijns van de Steenkolenmijnen Laura en
Vereniging aulks nog geprobeerd heeft, doch zij bleven
bij hun eis tot verwijdering van de chef-kok. Op
Woensdag 25 April-1951 hebben enkele commissieleden :
van de Stichting ö-eaellenhuis Berenbos des namiddags
de chef-kok ürsic gehoord.
Op Donderdag 26, Vrijdag 27, Zatei"dag 28 en Zondag 29
April 1951 hebben de 66 Polen de staking voortgezet.
Zij hebben zich gedurende die dagen rustig gedragen.
Ongeregeldheden kwamen niet voor. De werkwillige
Nederlandse arbeiders ondervonden niet de minste
last van hen. ïer handhaving van orde en rust waren
in het gezellenhuis aanwezig politiebeambten van de Do
maniale mijn en ambtenaren van de Gemeentepolitie te

t ICerkrade.
Op Maandag 30 April 1951 werden des voormiddags

door de Stichting Geaellenhuis "Berenbos nogmaals
pogingen aangewend de Poolse mijnwerkers tot andere
gedachten te brengen, echter zander enig re.sultaat.
Deswege werden zij die dag door de betrokken mijn-
directies, t.w. de Oranje-lfassau-mijnen te Heerlen,
de Laura & Vereniging te %gelshoven en de Domaniale
Mijn Maatschappij te ICerkrade, ontslagen we.gens con-
,tradtbreuk.

Diezelfde dag te ongeveer 13.00 uur, werden
in opdracht van de Commissaris, van Politie te Kerkra-
de foiraalf der stakende Polen aangehouden en overge-
bracht zoSar het Huis van Bewaring te Maastricht. Een
en ander geschiedde nadat de ïïo of d-inspecteur van
Politie Horck, die bij de aanhoudingen de leiding
had, een laatste poging had gedaan om de stakers te
bewegen het werk te hervatten.
De overige 54 stakers ?/erd aangezegd, dat zij waren
aangehouden «n het terrein van het gezellenhuis niet
mochten verlaten. Bij dit optreden hebben zich geen
ongeregeldheden voorgedaan.

Op Dinsdag 1 Hei verklaarden de stakende Polen
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dat zij genegen waren het werk te hervatten. Door de
betrokken mijndirectiss v/erd besloten het aan de sta-
kende Polen vei-leande ontslag op te heffen onder
voorwaarde, dat si j terstond hun werk zouden hervat-
ten. Een uitzondering werd gemaakt voor acht Polen
van de mijn Julia en één Pool van de mijn Oranje
Nassau II, wier ontslag niet ongedaan werd gemaakt,
mede op grond van het feit, dat aij voor de staking
herhaaldeligk willekeurig het werk verzuimden. Na-
dat bekend was gemaakt, dat de definitief ontslagen
Polen naar het Huis van Bewaring te Maastricht zouden
worden overgebracht, verklaarde Goszczynski, voor-
heen werknr. 1365 Julia, dat hij mëT"genegen was het
werk te hervatten» Hij ?/erd met de overigen naar
Maastricht overgebrachtv De in het Huis van Bewaring
verblijvende Polen, die het werk konden hervatten,
werden in vrijheid gesteld.

Door de Commissie Stichting Gezellenhuis Berenbcs
werd het nodig geoordeeld de Polen werkzaam op de
mijnen Julia en Laura onder te brengen in het gezel-
lenhuis te Eijgelshöven en, de op de Oranje Nassau II
werkzame Pole.n over te plaatsen naar de Mijn O.N. III
en onder te brengen in het gezellenhuis "De Dem"
te Hoensbroek. De op de Domaniale mijn werkzame
Polen blijven met de Nederlanders,voorlopig in het
gezellenhuis Berenbos,
Van de 46 op 23' April 1951 op de mijnen Laura en Ju-
lia werkzame Polen werden op 1 Mei 1951 er 37 on-
dergebracht in het gezellenhuis te Eygelshoven en
negen ingesloten in het Huis van Bewaring te
Maastricht._...._. J
De in Eygelshoven ondergebrachte Polen zijns
r o c h o w s k i Jozef., geboren 2 December 1924,

werknr.
n o

1
**• :
941 Julia.'
& i Benedijkt.geboren 17 Maart 1921.

werknr. 1o96 Julia.
„VW a s i u k Antjpal,geboren 9 September 1923,

"Laura,
_Jan, geboren 15 Juli 19279 werknr.

_
werknr,
^r o 1 a n
1634 JuliaT

werknr .
na t

VS

_
Jusu

l e d z j

geboren 8 December 1926,

Ignacy, geboren 21 Juni 1921, werknr.

v

_
TÖ53 'Julia.

i k o r s k i Jau,

Edmund» geboren 5 Juli 1923*

geboren 22 Mei 1925,
wernr. 1652 Julia.

.\JP b r e b a .te j Le ongeboren 9 Maart 1928,
werïcnr '.'" 1 ÖÖÖ ' Ĵ lia . ;

.\ W o l k,, o w i j» z . Mi chae l „ geboren 25 September 192i
werknr. 1706 Julia.
.M a s. l a n i e d
werknr. 1506 Julia.

geboren 15 Juni 1915,
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"" i 12.^H a d a l a gtgjiiglaw^ geboren 2 februari 1922,
.werkrirT "lï^TuIïaT'^'

•̂  13AJS k r S..y ,n g k i. S te fan, geboren 3 September 1925,
vwerkn-r7~W3'ê"^ulia .

-"114. vt? e b o gadeusgy geboren 3 Juli 1927, werknr.
TSW~Julia. "~

""' 15. v/f a r i k Wladislaw, geboren 16 Ifovember 1925,
werknr. T35T~^nTiay..

^ 16. g O i c .fa .o^n Jan,,' geboren 24 December 1926,-
wérknFT^Wr^uIiaT^*^

a k r p o ..... k ..... i i i i i Jan, geboren 5 Juni 1922, werknr.~ ~ ~ ~ ~ ~
„a , rb ..r ...,Q W...8 k ...i .•• gaglmi era, geboren 5 April 1928,

. ' we rknr . 1 p 54"T3LuTi a .
O / 19.\ i_._i e„n t e o k i Stanlsl&w., geboren 21 Januari

T9227"°wirïöar.^T^9f Julia.
: 20 *l/?_ ° J!L.gi-J- ŝ, '̂ _. ..^r Joz-ef » geboren 22 Maart 1927, werkm, "11573 rir uiïaT

-"""2 1 i/R o g e k .Ituclwik t geboren 18 Augustus 1927, werknr.
* WRTlïüIïz". ̂ ~

/ 22 ,V golus _gdward ., geboren 10 Augustus 1925* werknr.
^ yü'iia. •"•"'•"""
a m y n s e. Jan .geboren 18 Hovember 1925, werknr.3ô juni"r

24 .VO l e n i e s Jan, geboren 14 Juni 1928, werknr.
" =-Ĵ ~^™~°°~w"
i n a k i .̂ gtefaĝ gliẑ  geboren 8 Juni 1910,

: nïïü̂  _ JuTïa 7" "
26 Jvg u l W Q_,ji,̂ Q Jr^- c jt, geboren 4 Maart 1924, werknr."~^^^~^^~
27 .^g. r a n o g e k _§tanislaw , geboren 17 April 1920,

werTznr. 1563 JüïIaT"""*™*^*"*"
2 8 t\J€ l y ' n _ a r s _k Y_, Wlgdi.gl.gw , ge b oren 11 Januari

'̂ ™"
a l g an jan geboren 6 December 1921, werknr.
79 Julïa,

30 »\iK o r :a l e w_i c ,g Jan^ geboren 16 April 1921,
1 '.

31JS m. o. l a„.,„y„,,9 a . y , k , „1^9.^^. geboren 18 Mei 1925,
werknr . 151 3 Julza . '"**"" ~^"

32 «>i K l i m' e ; o^ i_ . j^anusane.k,, geboren 10 Augustus
f 9ÏF," werknr. l^öO^Jtalia '

' 3 3. i/ J a r oa s, z e w i o z Jacpb, geboren 8 Januari 1925,
, i werknr. " l'ë'66" Julia,' " '
34 A/ W i a 5, e r e .k ^St.anis^law^ geboren 21 Hovember

t9T2~2~T werknr .' 1.456" J_uJïaT
35A.Jf_. o r b u s z Jerjcr, geboren 2 April 1926, werknr." "

r z" : b jg s g Henryk, geboren 25 Blaart 1925, werk.
..... '~~"~~^

/ 37u W a j{ t o w i e g Josef, geboren 22 Maart 1926,
werknr. 1790 Julia. .....

Op de onder, nummer 33 vermelde Jarosgewicz
Werd door het bedrijf geen pri^s meer gesteld, doch
daar hij gedurende de staking de siekenkaart had, kon
hij "niet worden ontslagen.
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Van de 17 op 23 April 1951 op de mijn
Oranje Nassau II werkzame Polen werden per 2 Mei
1951 er 16 overgeplaatst naar de Mijn Oranje
Nassau III en ondergebracht in het gezellenhuis
"De Dem" te Hoensbroek.) Dit zijns —'"

/l 1 «>lK_u_Lr_e .k_. __Pelikstgeboren 23 October 1925, voor-
heen" werknr'*'" '14 Ö~!T 0> N. II,

X1 2«^S,.° b i .e Pja_ j Jan,geboren 23 februari 1930, v.h
wèrknr. 14Ö?Tü. ÏÏ7IÏT"

-^ 3°JS a 4 a, a Jgg.ef.geboren 24 Februari 1924, v.h.
^ v werïoïr." "14 06 O. N.'!I.

4.\)& u b & ra Wladislaw,geboren 18 September 1922,
v.h. werknr. 1439 O .¥7Tl.
S 1..0WJL k o w s k i, Jffarian,geboren 31 Maart 1924,
y7h, (werknr.' 144T™o;¥TTi.

6.\JÉL;L.P...c e. w i c ...z Wladislaw, geboren 8 Augustus
T9267v.h. v;erknr. 1443 O.N.II.

.yS z y m a n o w ̂  k i Czeslaw,geboren 2 April
""l9241' v.h. wèrknr. 1444 O.H.IÏ.
&_i_n_i_e„w^i c z Edward«geboren 28 Augustus
1922, v.h. v/erknr.

9.VK Q.p_y..t..fc..o
1464 u l

r_z y b y l o w s k i

_̂ geboren 15 Januari 1923,

gadeusz, geboren 15 Octo->

11
,

1/1
1920S v.h. wèrknr.1456 O.N.II

a fc i ** 8 December 1926,
TF̂ ÏÏTHTTÏ.

*P. o: k r y w a Wla.dyslaw«geboren 19 Juli 1922.
y. &. werknr .1458 'O«^ * ï̂ •

1 13.̂ , u. .1 a k Henryk,, geboren 17 Juli 1922, v.h.
iwerknr. T$14 O.N*II.

J H.vH.a .1 a _Jozef, geboren 13 Maart 1926, v.h.
werknr. 1419"0.f.II.

15. S ...o k o l o w a k l Jan.geboren 3 Januari 1924,
v .h. werknr. 14 2V ô TTTT

N 16VKMo e i .o r 'Stefan,geboren 28 Maart 1924, v.h.
werknr.,' 14ÖF~0. N r~TT,

Iri^het Huis van Bewaring zijn gedetineerd:
._Q_Z j k Jozef,, geboren 15 Augustus 1930,

v. h.
'.1

Julia.,
AntonL geboren 1 November 1925,

v.h. werknr. 1163 Julia.
3\/J. a p' e a n,! a k __ «Jozef, geboren 5 December 1918,

v.h. werknr. 1̂ 12 Julia. -.
4.i>G: o ,s g c g y n 3rk i : grg.nci3fiëk,geboren 15 Ja—

vTh. wèrknr* 13ö5
i...l c e r ö w i c z. iEdwin,geboren 3 September

v.hv werknr. 1942 Julia,
n s k i Jan,geboren 15 Augustus 1924,

v.h.._werknr. 1930 Julia. , ; ,
l _z C p c z y n s k i Jozef .geboren 6 Januari
ï 924, v.h. werknr. 1690 Julia.
IL i s. Andr se j. geb oren 23 November 1923, v,h.
werknr. 1405 Julia. -
K a o z m a r e k Bronislaw, geboren 20-2-1925,
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v.n, werknr. 1397 Julia.
L o m i n s k i Stefan, geboren 10 October 1915,
v. h. wêrknr. 14 «HTrarTIT.

De volgende drie Poolse vreemdelingen 2ijn
werkzaam op de Domaniale mi;jn en verblijven in
het geaellenhuis "Berenbos" ;
S t̂  a at i s z e w ;g k i. gadeuag, geboren 27 De-

,i cember 1927 werfenr.' T3'2'3' Dom.
* 2* H i z i o^l Jan4̂ eboren 15 September 1925,

H werknr.1225 Doïa.
3. ïï c .n w a l.l Wladyslaw,geboren 2 November 1927,

werlcnr. 1101 Dom.
Helatant voegt nieraan toe, dat behoudens

de drie genoemde Polen nog in het geaellenhuis
Bereiibos verblijven. 23 ïTederlanders en Staatlozen.

Het totale bedieningspersoneel bedraagt 24
man.

De ohef-lsok ïïrsic was gedurende de bezetting
werkzaam in de Centrale keuken, destijds in Beren-
bos ondergebracht. Sinds de oprichting van het
geaellenhuis in <Tuni 1947 is hij ala chef-kok
aldaar werkzaam.

ï. 5 Mei 1951*

C



Ho: 233.- DIEHSTGBHEIM,-

Onderwerp:"Oonfliet met stakende Poolse
Mijnwerkers opgelost".-

Bij lagen : één.-

2 Mei 1951,

A A N • "R TT - r̂ -K̂ t—
Jj. Jl 11 • .D» -i--L •

7_A l : W.-

0?en vervolge op d.z.schrijven,]Wo:253,
d.d.30 April 1951 - met een als bijlage daarbij gevoegd
krantenartikel - betreffende "Stakende Poolse mijnwerkers
in Zuid-Limburg", gelieve U hierbij gaand aan te treffen,
een opgeplakt artikel uit de "Gazet van Limburg" te Maas-
tricht, van heden, 2 Mei, vermeldende de oplossing van de
gerezen moeilijkheden, naar de inhoud waarvan ik U moge
verwijzen.-



Betrokken mijndirecties hebben 54t*rei?kwillige
Polen opnieuw in dienst genomen

HEERLEN. — De in het kamp Be-
renbosch met 63 Poolse mijnwerkers
gerezen moeilijkheden zijn, dank zü
een voorbeeldige samenwerking tus-
sen dé betrokken mündlrecties, de
Kerkraadse commissaris van politie,
de beer A. M. M. Geeraedts en de
Maastrichtse justitie, tot een geluk-
kige oplossing gebracht. Gelijk wij
Zaterdag meldden waren deze Polen
ontslagen, omdat zi) hun werk had-
den neergelegd. Dinsdag hebben 54
hunner verklaard wer bereid te zijn
aan het werk te gaan. Than* hebben
de mijndirecties besloten deze Polen
opnieuw In dienst te nemen. De
resterende negen Polen werden niet
teruggenomen. Zij zijn ter beschik-
king gesteld van de officier van
Justitie in Maastricht.
Toen de betrokken, mijndirecties het

besluit moesten nemen, om de dienst-
weigerende Polen t« ontslaan, rees on-
middellijk de vraag: Wat nu? Van
meet af werd een oplossing van de
hand gewezen, die slechts een ver-
schuiving yan moeilijkheden zou bren
gen.

Immers door hun ontslag kwamen de
Polen onder toezicht van de politie
daar zij als vreemdelingen hun ver-
blijfvergimning hier te lande hadden
verkregen op voorwaarde, dat zij mijn-
arbeid zouden verrichten. Het ontslaj
door de mijndirecties was volkomen
verantwoord, maar was het ook ver-
antantwoord Kerkrade op te schepen
met 63 vreemdelingen of deze mensen
zonder meer met autobussen te ver-
voeren naar de huizen van bewaring
in Maastricht en Roermond?

In het eerste geval zou Kerkrade
i door de overigens Verantwoorde be
slissing der mijndirecties ten zeerste
zijn gedupeerd. In het laatste geva!
zou de justitie met de moeilijke vraag
gitten: Wat nu?

Daarom werden al spoedig de kop-
; pen blijeen gestejsqns-'ïilaandag warej;

De "GAZET VAN LIMBURG"

te Maastricht
van V/oensdag, 2 Mei '51

twaalf willekeurig^ fiolen uit de sta-
kende Poolse jjjtjjnwerkersgemeen-
schap ayir hef WÈtastrichtse- huis van
bewaring overgebracht. In elk geval
moest de Polen worden getoond, dat
iet om een zeer ernstig geval ging.

Daarvan juist waren de Polen niet
overtuigd. Met het overbrengen van
twaalf Polen naar Maastricht was het
probleem ectoter niet opgelost.

Intussen drong het langzamerhand
tot de meeste Polen door, dat zij op
het verkeerde* paard aan het wedden
waren en de tactiek, die zij volgden,
om een oplossing te krtjgen voor hun
moeilijkheden, niet de juiste was. In
de loop van Maandag verklaarde de
94 Polen zich reeds bereid het werk
te hervatten.

Het overleg tussen de betrokken
mijndirecties leidde er toen toe,
dat de directie van de Oranje Nas-
sau Mijnen besloot 19 der 20 Polen,
die in haar dienst waren geweest
terug te nemen, omdat zij schuld
bekend en zich bereid hadden ver-
klaard opnieuw in de koel af te
dalen. Deze directie kwam mede
tot haar besluit, omdat deze Polen
zich in het bedrijf steeds behoor-
lijk hadden gedragen. Op de zelfde
Overwegingen besloot de directie
van de Laura en Vereniging 33 van
de 42 Polen terug te nemen, terwijl
de Domaniale Mijn Maatschappij
besloot de beide Polen,' die bij haar
hadden gewerkt, eveneens opnieuw
in dienstbetrekking t* nemen.
In overleg met de Maastrichtse justi-

tie werd tpen besloten dé twaalf Po-
len, die in het huis van bewaring wa-
ren opgesloten en zich eveneens bereid
verklaard hadden weer te gaan wer-
ken, te ruilen voor de negen Polen,
die de betrokken mijndirecties onder
geen beding wensten terug te nemen.
Deze negen Polen zijn gisteren op hun
beurt naar het Maastrichtse Huis van ,
Bewaring overgebracht. Over hun lot
zal door de Officier van Justitie na-
der worden beslist.

0* 33 Polen, welke weer bij de
Laura en Vereniging zullen gaan wer-
ken zijn gistermiddag overgebracht
naar het Gezellenhuis te Engelshoven,
de 19 die opnieuw bij de Oranje Nas-
sau Mijnen gaan werken, werden ge-
bracht naar het kamp te Hoensbroek,
terwijl de twee Polen, die bij de Doma-
niale aan de slag gaan, in Kelkrade
onderdak zullen krijgen. Gisteravond
bevonden zich in hè tkamp nog twin-
tig Nederlandse mijnwerkers, 2 Lethen
en de twee Polen der Domaniale.

De moeilijkheden in het kamp wa-
ren niet vergroot door het gedrag der
Polen. Zy hebben zich steeds en onder
alle omstandigheden, behoorlijk ge-
dragen. Er werd geen verzet gepleegd
tegen de politie. Nergens werden ver-
nielingen aangebracht. Tijdens de
ernstige moeilijkheden bleef de sfeer
in het kamp rustig.

Gisteravond waren de Polen, die
weer aan het werk mogen gaan, bui-
tengewoon opgelucht. Dit is zeker:
door het tactische optredjjn- vaft alle bij
het conflict betrokken iriStajiWes is een
probleem opgelost, dat zeer ernstige
gevolgen had kunnen, hebbén.
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Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een opgeplakt artikel uit de "Gazet Tan Limburg" te
Maastricht, van Zaterdag, 28 dezer, betreffende bovenver-
meld onderwerp, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-



Zeventig Polen contra Stichting Berenbos
Zij legden het werk op

3 mijnen neer
KERKRADE. — Sinds Maandag

hebben ongeveer 70 Poolse mijnwer-
kers, die in het Gezellenhuis Beren-
bos wonen, het werk neergelegd. Vijf-
tig van het werkten op de Julia,
twintig op de O. N. mijnen en vijf of
zes on de Domaniale. De oorzjiak van
oeze staking is een comlict tussen
de Polen en de Stichting Berenbos.

De Polen hebben bezwaren tegen
een gedeelte van de leiding van. het
kamp Berenfoos, voornamelijk tégen
een kok en tegen het bediê"henö per-
soneel. Zodïa deze bezwaren naar
voren waren gekomen, is de Stichtinè
Berenbos met de Polen gaan praten
om het conflict in der minne te schik-
ken. UU de op Berenbos wonende
Polen werd een commissie van drie
man gevormd, die met de Stichting
heeft onderhandeld.

De Stichting stelde echter als voor-
waarde voor deze onderhandelingen,
dat men onmiddellijk het werk zou
hervatten. De commissie-leden zelf
hebben toen het werk hervat. De rest
van de Poolse arbeiders weigerde op-
nieuw aan het werk te gaan, ofschoon-|
de Stichting — in samenwerking met
de Poolse commissie — onmiddellijk
met het onderzoek van de klachten
was begonnen.

Merkwaardig is, dat de meeste
Polen, die een toekomst aan het
opbouwen zijn; verkering hebben
met een Limburgs meisje of ge-
trouwd zijn, tot de werkwilligen
behoren. Hun verlangen om te
gaan erken wordt echter tegen-
gewerkt door de,vrijgezellen, die
menen niets te verliezen te heb-
ben. •

Deae vrijgezellen verwachten dienst
te kunnen nemen bij het Amerikaan-
se leger in Duitsland. De Stichting'
heeft echter reeds eerder over deze
aangelegenheid contact opgenomen
met de IBO, de International Befugee
Organisation, welke organisatie de
zorg voor de ontheemden op zich heeft
genomen.

In verband met het conflict op Be-
renbos heeft de IBO schriftelijk laten
weten, dat zij pp hetzelfde standpunt
staat als de Stichting: eerst aan het
werk. Daarna kunnen eventueel maat-
regelen worden genomen, als de com-
missie van onderzoek tot de overtui-
ging is gekomen, dat de klachten ge-
grond zijn.

De IRO deelde bovendien mede. dat
het Amerikaanse leger in geen geval
t'Olen zal opnemen, die niet officieel
ons land met een paspoort en een
ontslagvergunning hebben verlaten..
Illegaal over de grens getrokken Po-
len . zullen dus niet worden opgeno-
men. De Stichting heeft getracht dit
aan de betrokken Polen duidehjk te
maken. Tot nu toe zonder resultaat:
Toch heeft men hoop, dat zij tot be-
te>-e gedachten zullen komen en het
werk hervatten.

De "GAZET VAH LIMBUHG"

van Zaterdag, 28 April
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Ten vervolge op mijn geheime ambtsberichten van 24» 25, 26 en
30 April 1951 n°» 2785 Geheim en tevens op mijn telefonische informaties

van 28 en 30 April 1951 en heden, betreffende de terzijde genoemde aan-
gelegenheid, heb ik de eer Uedelgrootachtbare het volgende te berichtena

Door bemiddeling van de commissie Stichting Gezellenhuis Beren-
bos is heden door de betreffende mijndirecties besloten het aan de sta-
kende Polen verleende ontslag op te heffen onder voorwaarde dat deze
terstond wederom hun mijnarbeid souden opnemen en zodoende hun aangega-
ne contractuele verbintenis zouden nakomen. Een uitzondering werd door
de betrokken mijndirecties gemaakt voor de hierna te noemen personen
wier ontslag niet ongedaan werd gemaakt op grond mede van het feit dat
deze ook reeds voor de staking een ongedisciplineerde houding hadden
aangenomen door willekeurige verzuimen taw«;
1.Jozef J a j e s n i a k , geb. 5-12.1918 te Kobylniki, werkzaam op de
mijn Julia te Eygelshoven;

2.Jozef T o m c z J k, geb».15*8.1930 te Heerlen, werkzaam op de mijn
Julia te Eygelshoven;

3.Franciszek G o s z c,z y n s k i, geb. 15*1«1923 te Leszno ¥ola,
YferksaE-in op de mijn Julia'te EygelshoVen;

4»A*itoni T o m c z y k, geb.' 1 .11 .1925 te Schaesberg, werkzaam op de
mijn Julia te Eygelshoven;

5»Andrzej L i s , geb. 23.11«1923 ^e Debica, werkzaam op de mijn Julia
te Eygelshoven;

ö.Bronislaw Kac z. m a r e k, geb. 20.2.1925 te "Ï7roclaw, werkzaam op de
mijn Julia te Ëygeldhoven;

7«Edwin B a l c e r o w i c,z, geb. 3»9»1927 te Chojnice, werkzaam op
de jnijn Julia te Sygelshoven;

8.Jan A b a t r a n s k i , geb. 15*8.1924 te Oleszki, werkzaam op de
mijn Julia te Eygelshoven;

9.3tefan L o m i n s k i , geb, 10.10.1915 te Zaborowak, werkzaam op de
Oranje lassaumijn II te Schaesberg;

lO.Josef R z e p .c z y n s k i, geb, 6.1.1924 te Krusin, werkzaam op
de mijn Julia te Eygelshoven.

De onder l en 2 genoemde Jajesniak en Tomczijk werden bereids
met Uw voorkennis gisteren aangehouden en als passant ingesloten in het
Huis van Bewaring te Maastricht;

De onder J t.m. 9 genoemden werden na telefonisch overleg met U
hedennamiddag aangehouden en als passant ingesloten in genoemd Huis van

Bewaring.
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De onder 10 genoemde Rzepczynski heeft zich door de vlucht aan
zijn aanhouding kunnen onttrekken.

De betreffende bevelen tot insluiting als passant in het Huis van
Bewaring te Maastricht, gelieveS- ïï hiernevens in afschrift aan te treffen

Eveneens «net Uw voorkennis werden heden in het Huis van Bewaring
gelicht de Poolse stakers die gisteren werden aangehouden en die na ver-
kregen toestemming van de betrokken mijndirecties wederom in het mijnbe-
drijf tewerk zullen worden gesteld t. w. j
1. Stefan S k r z y n s k i , geb. J. 9*1925 te Bandyz (Pol.), waarvan in-

middels gebleken was dat deze met een Nederlandse vrouw was gehuwd ;en
waaromtrent ik ïï hedenvoormiddag afzonderlijk telefonisch heb inge-
licht ;

2. Jan S i k o r s k i , geb. 22.5.1925 te Kielce (Pol.)j
3. Jan T r o j a n , geb. 15.7.192? te Ptim (Pol.) j

* 4. Ignaoy E o n a t, geb. 21.6.1921 te Kruplin j
*5. Franciseek G o r s k i , geb. 8.12.1926 te Pisarzowa;
tf 6. Antoni W a s i u k , geb. 9.9.1923 te Ostrowki j
7. Jan S o k o l o w s k i , geb. 3*1 «1924 te Trzcinica ;

X8. Leon Porebski, geb. 9.3.1928 te Drwinia j
x 9. Edmund S l e d z i k , geb. 5.7,1923 te Welec ;
10. Stefan K o s i o r, geb. 28.3.1924 te Baranowka.

-De betreffende requisitoirs tot ontslag van deze doe ik II hierbij
in afschrift toekomen. Het originali van de requisitoirs tot ontslag heb
ik ter beschikking gesteld van de heer Directeur van Het Huis van Bewa-
ring te Maastricht.

Ik moge ïï beleefd verzoeken wel te willen bevorderen dat de Pool-
se stakers, die thans in het Huis van Bewaring te Maastricht als passant
verblijven en die door de Directies van da steenkolenmijmmiet meer wor-
den geaccepteerd in het mi jnbedrijf , uit ons land zullen worden verwij*.
derd.

De Commissie Stichting Gezellenhuis Berenbos heeft het nodig ge»
oordeeld om de stakende Polen van"Berenbos" die thans wederom in het
mijnbedrijf tewerk zullen worden gesteld, voor een gedeelte over te
plaatsen naar andere gezellenhuizen.

Bij het optreden tegen de stakers hebben zich geen ongeregeldhe-
den voorgedaan»

Eenzelfde bericht - in afschrift - heb ik doen toekomen aan de
heren* Commissaris der Koningin in de Provincie Limburg dtv de heer
Burgemeester van Zerkrade ; Officier van Justitie te Maastricht alsmede
aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst te Den Haag.

De Commissaris van Politie ,
w. g. A.Geeraedts»

In afschrift gezonden aan de heren*
1. Commissaris der Koningin in de Provincie Limburg dtv de heer
Burgemeester van Kerkrade;

2. Officier van Justitie te Maastricht j
3«Binnenlandse Veiligheidsdienst te Den Haag»

Kerkrade, l Mei 1951*
G ommi s sari £szan\i U

Â.Geeraedts<
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Voor eensluidend afschrift gezonden aan de Heren*
l.Coramissaris der Koningin i.d. Provincie Limburg dtv. de heer

Burgemeester van Kerkrade;
2.Officier van Justitie te Maastrichtj
3»Binnenlandse Veiligheidsdienst te Den Haag.

Kerkrade, 3o April 195L
De Commissari8>*%W Politie,

A.Geeraedts.
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Volgens een telefonische mededeling op 1.5.51 van de
Mijnpolitie heeft de staking onder de Polen zich als volgt
toegedragen.

De stakende Polen, een 60 man, waren niet werkzaam bij
het Staatsmijnbedrijf. Zij waren in dienst van de particulie-
re mijnen: de Laura en Vereniging

de Dominiale
de Oranje Nassau.

De drie mijnen hebben gezamenlijk een stichting in
het leven geroepen om het gezellenhuis, waarin deze Polen
zijn ondergebracht, te beheren. In de stichting is onderling
onenigheid, want de Dominiale en de Oranje Nassau hebben ar-
beiders genoeg en geen belang bij de Polen; de laura daaren-
tegen heeft een constant gebrek aan arbeiders. Doordat er vo-
rige Maandag, 23.4.51., een kwestie over het eten ontstond,
wilden een 60-tal Polen niet meer gaan werken. Volgens de Mijn-
politie was dit slechts een motief, maar het eigenlijk motief
was waarschijnlijk, dat het mooi weer was en ze liever in de
zon lagen te luieren dan ondergronds te gaan werken.

Daar het conflict niet door praten opgelost kon worden,
heeft men de hulp ingeroepen van de Mijnpolitie. Deze heeft
:et de Polen gesproken, maar tot een oplossing kwam men niet.
De mijnpolitie heeft zich in verbinding gesteld met de P.G.
in verband met het eventuele ontslag van de stakers.

Indien n.l. 3 dagen moedwillig door een mijnwerker^ver-
zui d wordt, kan op grond van het CAD de mijnwerker ontslagen
worden. In dit geval werd reeds 6 dagen gestaakt, dus was er
reden genoeg voor ontslag. Wanneer deze Polen werden ontslagen,
dan zouden zij tevens het gezellenhuis "Berenbos" te Kerkrade
moeten verlaten en zouden zij zonder werk zijn en zonder vaste
woon- en verblijfplaats. Het gevolg hiervan zou zijn, dat zij
als ongewenst vreemdeling het land.moesten verlaten en voorlo-
pig ingesloten dienden te worden. Gezien de moeilijkheden op
dit gebied zag de P.G. hier niets in. MERKUS (Hoofd Mijnpoli-
tie) is daarop weer naar de Polen gegaan en heeft 12 raddraai-
hrs gearresteerd en ingesloten. Na een paar uur waren 10 reeds
enegen om aan het werk te gaan.

Hij dacht, dat vanmiddag (l Mei) weer alle Polen aan
et werk zouden zijn.

Van enige politieke activiteit bij deze staking is niet
gebleken.

Een rapport van de Mijnpolitie komt nog.

l Mei 1951
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COMMISSARIAAT VAN POLITIE - KRKRADE

(M«n gelieve b!) hel antwoord het kenmerk, de dagtekening en het onderwerp van dit --*•-'] Wj(|imtli)»r?

| AAN de heren:
l.Procureur-Generaal.fgd.Directeur van Politie
te 's-Hertogenboscn;

2.Commissaris der Koningin in de Provincie
Limburg te Maastricht dtv de Heer Burgemees-
ter van Kerkrade;

3.Officier van Justitie te Maastricht;
4.Binnenlandse Veiligheidsdienst te Den ïïjaag.

Uw kenmerk Uw brief ven Om kenmerk KERKRADE,

L..no.2785, D.,„m 24 April 1951.
onderwerp Staking onder de pöolse Geheim,
wiegen, mijnwerkers verblijvende

in het gezellenhuis "Berenbos11

C te Kerkrade.

Hedenvoormiddag omstreeks 10.10 uur bereikte mij van de chef der
Dömaniale Mijnpolitie alhier dé mededeling, dat de polen-mijnwerkers,
verblijvende in het gezellenhuis "Berenbos" te Kerkrade, sinds Maan-
dag, 23 April 1951) bij het begin van de middagploeg, in staking wa-
ren gegaan omdat naar hun zeggen het-middageten die middag te gezou-
ten was geweest tengevolge waarvan zij bij hun werkzaamheden in het
ondergronds bedrijf op de mijn. te veel dorst zouden krijgen. Verder
deelde genoemde chef mijnpolitie dhr* Muris mede. dat de Commissie
Stichting Gezellenhuis Berenbos, op 24 April 1951, des voormiddags,
in'het gezellenhüis Berenbos zou verschijnen om te trachten in het
ontstane conflict regelend op te treden en de stakers te bewegen het
werk wederom te hervatten.

Naar aanleiding van vorenstaande mededeling heb ik een onderzoek
doen Instellen waarbij het volgend^mocht blijken*

In het gezellenhuis Berenbos alhier verblijven momenteel 95 per-
C sonen, waarvan 70 van Poolse nationaliteit die indertijd in D.P, kam<-

pen in Duitsland werden geworden voor de Limburgse mijnindustrie en
25 personen van Nederlandse resp. zonder nationaliteit. Onder deze
laatste bevinden zich pi.m. 10 politieke delinquenten die na expira-
tie van hun straf in het mijnbedrijf werkzaam bleven. Deze personen
betalen voor kost en inwoning fl» 2.- per dag»

De personen van Poolse nationaliteit wj§Bkéa3imtncldfdzaak in de
ondergrondse werken van de steenkolenmijnen Oranje NassolC te Heerlen
en Julia te Eygélshoven terwijl de overigen werkzaam zijn op de Do-
maniale Mijn alhier en de Staatsmljn Wilhelmina. De Polen worden per
bus naar hun werk gebracht. De overigen gaan op eigen gelegenheid.

Gisterenmiddag, na het midda,geten waren het in hoofdzaak de Polen
die klachten uitten over het eten, met name zou dit te verzouten zijn
geweest. Daar zij naar hun zeggen reeds eerder kuchten over de kwa-
liteit van het eten en de verzorging daarvan hadden geuit en hieraan
geen gehoor was gegeven, weigerden zij te gaan werken alvorens het
gehele keukenpersoneel met inbegrip van de chef-kok, en de huismees-
ter zouden zijn ontslagen. Tevens werd door hun als eis gesteld beta-
ling van de verzuimde dienst op Maandag 24.4,1951»



? Vervolgblad l van het schrijven no»2785 Geheim dd> 24 April 1951.

Hedenmiddag is door de commissie bovengenoemd bemiddeld in het
gerezen conflict. Het resultaat is geweest dat de Polen ten slotte
bleven vasthouden aan hun eis tot ontslag van de chef-kok ingaande
l Mei 1951» Voor de verzuimdienst werd hun een dag verlof zonder be-
houd van loon toegezegd. De eisen: ontslag van de huismeester en het
overig keuken personeel lieten zij vallen.

Daar meerbedoelde commissie geen toezegging wenste te doen mbt
het ontslag van de chef-kok, hebben de Polen heden namiddag het werk
nog niet hervat. Zij vonden het goed, dat de Nederlanders, waarvan
enkele in de gisteren ontstane verwarring, eveneens in staking waren
gegaan, heden wederom hun werk zouden opnemen zulks omdat deze (de
Nederlanders) volgens hun in een andere positie verkeerden en wel ae
meer speciaal in verband met hun gezinsomstandigheden.

De Nederlanders hebben heden normaal hun werkzaamheden hervat.
Onregelmatigheden hebben zich tot nu toe niet voorgedaan. Er is

niet mogen blieken dat de staking moet worden toegeschreven aan po-
litieke overwegingen. Evenmin is kunnen blijken van enige leiding
bij de staking.

Naar is vernomen stelt de bedrijfsingenieur der mijnen Julia en
Oranje Nassau Mijnen zich op het standpunt dat de stakers zullen

r , worden ontslagen wanneer zij niet binnen drie dagen hun werk hebben
-̂ hervat.

Met het verdere verloop dezer aangelegenheid zal ik II op de hoog-
te houden.

De Commissari

A.Geeraedts.
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Voor ...'... ÖD..3Q9-» ,. Naam Wi.lds.,,stakinge.n.,..

Origineel in QÖ..349. .". Naam - HaanarappO.'rt.9n...ï*llJra(bur.g«

Volg nr ;... Ag, nr. ..-45.576..::.... Aard van het stuk ..Politiek..maandrapport.

, : Afz R..E.....Maastricht. Datum 8.9*48».

Naar uit de terzake ingekomen rapporten van de groepscommandanten is kunnen
komen vast te staan, werden voor zover dezerzijds kon worden vastgesteld, in de
afgelopen rapportsperiodè geen politieke vergaderingen of bijeenkomsten met esn
politiek karakter in mijn o.h.Bi&trict gehouden, noch werd speciale activiteit
of propaganda van extremistische zijde vastgesteld.

De stemming onder de bevolking is, de tijdsomstandigheden in aanmerking
genomen, in het algemeen als rusfcig aan te merken.
De op 5 Augustus J.l. door een 136 tal Poilse mijnwerkers op de mijn Julia gehouden
staking, in verband met een geschil over extra rantsoenen, verliep rustig'.
Op 7 Aug. hervatten allen wederom het werk en er behoefde geen enkele politionele
maatregel te worden genomen.

De grote financiële en economischa moeilijkheden waarvoor het gros der
burgerbevolking zich ziet geplaatst, schept nog steeds een spheer van nerveuze
spanning, waarmit gemakkelijk een zekere praedisposltie der bevolking t.e.z. van
eventueel t.z.t. te ontketenen extremistische propaganda kan resulteren, één factor
waarmee rekening te houden is.
De contacten met de Mijnpolitie gaven geen aanleiding tot het maken van bijzondere
opmerkingen. ,

O

Uitgetrokken door ,H..d,..G» : Afd./Sectie • AC.D.:.4.,...?...,' Datum S8...9.48....

A.L. 17249-47



de houding A. B.W. M.
het mijnconflict

Eenjpmwöord aan G. R. Kolijn
bij h«t door d» heer Kolijn ingezonden artikel enio«

opmerkingen te maken.
Oe heer Kol(Jn is van mening, dat de sohuld van het verloop
van de ettiklng volledig te wijten it aan de houding van de Unie-
bonden eH hij wijst alle verantwoordelijkheid daarvoor af, als van
onze kant ook critiek gebracht wordt op de houding van de
AJP.WJVL
\j| lilen het hier nogmaals herhalen, de hoofdschuldigen zijn
arr-.uiijven de hoofdbesturen van tle z.g. Unie-bonden, Hierover
behoeft en aal vermoedelijk tussen dé heer Kolijn en ons geen
vtrtohil van mening bettaan. Wij hebben in het vorige artikel
voor leder die goed gelezen heeft daaromtrent geen twijfel ge-
laten, Maar dat neemt niet weg dat het volgens ons niet aangaat
ais H. B., Iet we) het gehete H.B. Van de Alg. Bond, zioh achter
de houding van de besturen der Unie-bonden te verten uilen en
net ajs Pllatus de handen in onschuld te waaeen.

Waar het om gaat
Waar draalt de «aak om? Wi
hebben in ona artikel van 1
Atiguetüs j.l. o.a. geschreven:

„Doch het hoofdbestuur van
de A.B. W.M. had een andere
taak 'dan dé Unie-bonden.
Niet de arbeiders als minder-
jarige kinderen de wet
voorschreven wat z(j wei en
wat zt) niet mogen doen, zioh
onvoorwaardelijk achter ieder
èt\ik Strijd stellen, dat tegen
het beruchte jaagsysteem los-
brak. Dat was en is de cpn-

C «ntie van de oproep, die
,j in uitgegaan van de

A.B.W.M. en waarin d* mijn-
werkers vertrouwen hebben
gesteld."

Tegen deze opvatting heeft de heer
Kolt)» grote bazwaren. Het ia mij
echter niet duidelijk waarop daza
bezwaren steunen, Na hot schrij-
ven van hst artikel op 7 Aug, j.l.
IA ons een manifest Ui handen ge-
komen, dat uitgegeven ie door de
Aljr. aond voor de staking op de
O.N. il. uit manifest was en ia
ongetwijfeld aafi de heer Kolijn
bekend en wij vragen ona af hoe
Hq, bekend zijnda met de uitgave
van d§ inhoud van dat manifest tot
h«t iehrflven vaa een artikel kan
komen zoals wfl van hem ont-
vingen ea dat WÖ in .ons blad opl

De ruimte in onsïe krant Is te be-
pêfkt om het gehele manifest op
té nemen maar nuttig1 zou hét on-
gefwörèjd 2t)n. Wij indeten ona nu
echter tot de me,e/st sprekende
delen bepalen. De Inhoud komt
in het kort hierop neer: Br wordt i
vastgesteld dat de onderhandeiln- j

punt in dit, probleem. Het is nlat
aanvaardbaar en alle medewer-
Itipg hieraan moet door mijnwer-
liérs wórden geweigerd.
Mijhwerktra, iaat u niét mi«brüi-
kan Voor enkele zllverllngeft om
daarmeds een systeem te steunen
dat over enkele jaren een groep
afgebeulde arbeiders als resultaat
zal opleveren.
Alle geconfereer -over het tegen-
gaan van bezwaren of misbruiïwn,
is in w e z e n he t a a n v a a r -
d e n v a n d i t h e i l l o z e
»:y s t e e m. -
E>it zou leiden tot de opvatting
bij de directies, .dat langs de wag
vftn deze B.Ó. zo hun zin op wet-
telijk gedekte manier kunnen door-
drijven.
Men xstelt het voor alsof hat Bè-
hesr of de Beheerder hier schuld
aan neef t. Vrienden, laat U niet af-
laidenj Wjj aeggen tot u, dat als
het Beheer weg is, dan xhebbfen WU
van de dan aan het woord «jjnde
Directie» geen andere houding te
verwachten. Het v e r l e d e n
l e e r d e ons d i t me t b 1 1-
t e r e e rva r ingen . "
Ziehier . een uitspraak Van het
H.B. van de Aljr. Bond dié niet
voor tweeërlei uitleg vatbaar is.
H«t «taat hier zwart op wit en
Wij willen er onmiddellijk aan tóe
voegen, het is een juist etand-
punt. Er is geen andere weg mo-
gelijk «n • in dit manifest " wordt
nog eens nadrukkelijk onder-
streept datgene, wat ook wfl
hebben vastgesteld, nl. dat m«n

van de Unie-Bonden geen strfid
tegen hè.t ptjleraccoord moet ver-
wachten, Daarom wag > het vpi-

?ens ons volkomen jukt toen wi)
Aug. Jl. schreven!

f AAP

gen óver het pflleracóoord
toren gaan In emdelpze bespre-1
kingen en het resultaat van deze'
eindeloze besprekingen was, dati
het pöler-accoord met groepsin-
deling althans door de leiding van
de Üniebonden is aanvaard, maar
dat dé A.B.W.M.' het afwijaende
standpunt van de 4 mijnwerkers"
orgaaiBatiaa, dat In een oproep
van 81 Slel .1,1. bakend is ge-
maakt, nog altöd Inneemt.
Tevertg wordt pog eens nadrukice-
iyk vastgesteld dat genoemd ac-
ooord o n a a n v a a r d b a a r is.
Het belangrijkste deel uit dit ma-
nifest willen wg echter letterlek
citeren,
,,Ër Is slechts één duidelijk stand-

..Daarom hadden de
kérs van de p.N.'-'ö niet il-

. leen het recht, madr üij be-
BOhoUWdön het als JiUH plicht
daartegen tft strijden. J>at de
Unie-bonden hun beloften in
deze ook W4er niet Zouden
nakomen, behoeft on* niét té
verwonderen. pofih het
Hoofdbestuur Vaft de A.B.W.
M. had een andere taak dftn
de Unie-bonden."

Waar komt de steun
vandaan?

Zo 2qn de feiten en niet anders,
De heer Kolijn vraagt aan de
schrijver van het artikel of dezft
wü vertéllen waar de bedragen
vandaan moeten komen die nodig
zouden ztln geweest indien de
A.B.W.M, tot de algemene sta-
king had opgeroepen. In óns
artikel is geen enkele maal
beweerd, dat zulks had moé-
ten geschieden. Nodig was en

BOM. »*



IS de strijd tegen het
accöörd mét gtoepsÜSdéitó
indien «ülKg 3e'n' algSff
king tot gevolg, gète
héltoen dan w,a» hetj« pli.ebt

>» ,»»ri M»VMVW* wi HVW., T«.« jarige
duur kan..z%lV,8e,t argument is
dan ook ««iï./awak, want tra A.B.
W. M. hééft tóch ook d6 24-uura-

-staking geproclameerd ifi 1846.
• Qok hieraan waren voor de mijn-
werkers fiaaaeiele caagefjuidaea
verbonden. Maar toch Was het
parool voiKossen Ju.tót én Het u
zeker een vsa de MantrlJtft*
verdiensten van de A.B.W.M'. en
«fln HM. dit at), ««k «llefert
staande, de arbeidere • op deze
wijze Jn strijd hebben gebracht
voor Hun ' '"-

«Tint het „__
ia Kolfln. spreekt êé& .Jfebfêk aan
;4. vertróüwïB la de w*»eTders, waar^
jtlidoor hi3 én de overige leden van

uai/ucn aan wag net d« piieht ge-' R«t -HhB. in dit gehele oonrliot een
weeet van de A.S.W>M, dlüe weifelmoedige ,en een .̂tweeslach-
te aanvaardeh en daar Mdinifi'MlP1 houdJaf h«Bba» aaagencunen,
aan t? geven. Dat was, en i* in'1 W ti»t ,teö iejMlt Ü ï&omen

.verplicht als werkelijke afbeidere-1 •«•4. hefMiülfaj.* ¥«ü dft stuk
organisatie, pat was «n is aÖ var-
plicBt fn verband mét KftaViSWr*-1
punt van 31 Mei, van dit iattr ̂
mede in vwband m*t het Btand'i
punt, neergêlsga in het mam
hierboven door ópg geciteerd
heer Kolfln «*gt dat fitf '

mfeêlooipt in " '
«n wfl jyuieit:.«. mrêet

aannemen en het. fee^icteteh,
STM^^Ï* h^k wt?fl, d%ae strnd va» df, Rrbfid«r« niet s»i
Vöerd kan worden' «onder oiftrï
en'dsn kan un öök w»t«n <iit
tv«nttieel ^-~

De h«..
deze leJi

.tting van
in de
ech-

., Is-ni^t juist
_ - Wtlng, va» de.ze
bij'- d» leiding' der
—1«M .geweest?
.1 féëft zelf toe, dat'
door de kompeis van

vj-*g«i
0nd«*(Wh*i

de Oranje N««eau H voor ö«n vol-

, öBdaak» dit grot* ongerief
i voor het publiek, konden -trarQ-
«tftkërs Ut ink«l« ö»«n ttjds i

•vear so.Oop fiiidea aia «te»J_ ...
iü, hoofdïalt«mi{, dh Den
«a het staat •«

vaatr dat, indien dé „.„..̂ ..«,1»
een beroep doen. op de arbeider* i

.'«ji'sadere werkers, in ons-Jand,!
; men «a» het goeae resultaat niet i
' beHoeït te twpel»»..
bSarvoor hebbêa- de mönwerkers,
Juift omdat 2Ü *P'n fieifcngrrjhe|
rel vervuld ft*ttben in de affé*'

f Iepen jaren, üich d» grot* sympa-
tMie Van hét werkende volk van

i Nederland veroverd. Waar het op
iaahkojnt W durf ftn vertrouwen,!
\m eêa Jtttót itigicht in <5e verhou-
dingen van het moment. En dftt
laatdta heeft het H.B, va» dfr1,
A.Ê.W.M.'tpena het öonfliot op
dft O.N. il in onvowó«a4e maté1,/

laan dé dftf gwffa !

J,

Hispblj plaatsen wij het «nlwooi'd van pg. J. 6r>nd«rt«ur|
op het ingeignden fcftlkel, dat wij Donderdag 1.1. in on«
blad opnamen/ , '

dongen feit w«d geatqld 4n dat
t« er totn PM fcobter is *&an
ttato. I» M d»n g»«ft tijd" m
ValF té «tellen» flat mtü in feite
aehttr h«t initiatief d«r mijnwer-
kcnt i» aan komen lopen? Wa»
het wet da taak van de, A.B. W.M.
geweest van a» «temtniug der b«*
trokken arbeider» oj> <1* hoogte
te aön «n v o o r èf aan de te

te

verdtr aagt de heer K., dat all*
;|*sluiteft de g oèdSeurteg Van hét
noofdbéltuur hadden, daaraan
tvttjfe.i4n.wtl n|6t Maar la het
niet 10, d&t da*« besiultta vóór

van 44 ledtn

-van de B»vèft»*i&èiders in
* M hét
tt^ii niet

éqt kèmpel*
f l e M b É A Üet

rWöildên, - dë?è
n

öfl»
«lll

ne«ft 'dat

e* f moeten lopen.
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Een antwwdaan J. Brandenburg
r\ heer J. JMindenburg heeft het zijn plicht geacht, om In De
U WaarheJ^Van 7 Auguatut de houding van de A.B.W.M. Inzake
het laats^confllct op de O.N. II onder de loupe te nemen. Voor-

hij zijn critlek op de circulaire, die aan alle mijnen
werd uitgegeven en waarin de A.B.W.M. voorlichting geeft aan de
mijnwerkers over het staklngsoonfllct. Over de houding van de Unie-
bestuurdere, die veel beloofden maar niets andera deden dan leugen
en laster uitbazuinen aan het adree van de A.B.W.M., U hij het
volkomen met ons eens. •
Maar als Brandenburg het heeft over de kool en de geit, die de

{' ,W.M. In dit conflict heeft willen' sparen, dan zUn wij het met
daar lering uit kunnen trekken.
Nu betrof het de kolenpositle van
het lan<] en denkt gij, dat nu de
kaarten anders op tafel lagen. .De
reactie zou hiervan onmiddellijk
gebruik hebben gemaakt, door de
staking In de ogen van het Neder-
landse volk te compromitteren.
Als gij het punt aanroert, dat de
A.B.W.M. de arbeiders niet ais
minderjarige kinderen de wet
moet voorschrijven, wat zij wel en
wat zij niet moeten doen, maar
zich onvoorwaardelijk moet stellen
achter elk stuk strijd, dftn dient
ge u hét volgende, te realiseren.

Bezetting aanvaardde
systeem niet

TX>EN de bedrijfsleiding van de
l O.N. II op Vrijöagmltiöag

16 Juli gelastte, dat in pijler
4a het groépsaccoord zou worden
doorgevoerd, heeft de bezetting
van deze pijler gehoor gegeven
aan de oproep van de vier bonden
om het systeem niet te aanvaar-
den. Toen men het toch doorvoer-
de werd spontaan het werk neer-
gelegd. De vertrouwensmannen
van de ondergrondse bezetting

WIJ ontvingen van de heer KolUn, hoofdbestuurder van de
Algem. Bond van Werker. In het MijnbedrIJf (A.B.W.M )
ï,Jn H™ VVntTCrd " "•*«•" «P «•• orltlek, weïkeJaap Brandenburg In ons nummer van 7 Augustus J.l

U*J > lr.c
Hierbij plaatsen we het door de heer Kolljn Ingezonden».
Over enkele dagen volgt de repliek van p.g. Brandenburg.

hom n i e t eens.

Oe A.B.W.M. heeft niets te sparen
gehad, maar heeft alles gegeven
wat hij bezat, zowel moreel a4s fi-
nancieel. De besluiten welke hij
nam hadden de volledige goedkeu-
ring van alle H.B.-leden en het
v o l l e d i g e H.B. draagt dan
ook de verantwoording voor de
.draagwijdte van dit staklngscon-
ifllot.
Met de circulaire die aan de' leden
en bestuurders was gericht en
waarin het H.B. de bovengronders
van de O.N. II aanmaant normaal
het werk te Wijven verrichten en
alle mijnwerkers oproept de ko-
mende dagen kalm en nuchter
tegemoet te zien en zich niet te

i laten opdraaien door onverant*
woordelijke lieden, heeft de A.B.
W.M. getoond, dat hij met beide
voeten op de grond is blijven
staan.

Moest algemene staking
geproclameerd worden?

_ — tlA eens, dat het anders was
geweest en de A.B.W.M. had een
algehele staking voor de mijn-
streek geproclameerd. Laten we
eens afgaan op net aantal en dat
dertig duizend mijnwerkers hier-
aan hadden gehoor gegeven. Een
stakingsuitkering van gemiddeld
vijf gulden per dag per persoon
zou nodig zijn geweest. Dit zou
dan een bedrag hebben uitge-
maakt van 150.000 gulden per
dag. Vertel eens, waarde Bran-
denburg waar een dergelijk be.
drag vandaan had moeten komen.
Of meent git, dat de mijnwerkers
nog over zoveel financiële reser-
ves beschikken, -dat z|j zonder fi-
nanciële hulp de strijd konden op-
nemen ? ? Iedere strijd eist finan-
ciële offers, maar er zijn grenzen.
We zouden er over kunnen dis-
cussiëren of een algemene staking
van de mijnwerkers een einde zou
kunnen maken aan het groéps-
accoord. Naar mijn mening is 'dit
niet het geval,, omdat hier de mijn-
werkers vechten tegen een vijand,
waartegen alleen een andere
strijdwijze doeltreffend kan zijn.
Natuurlijk, zonder betekenis zou
een dergelijke staking niet zi)n'ge-
weest. Ieder protest neeft tenslot-
te zijn waarde. Doch-wellicht her-
innert u zich nog de transport-
staking in Rotterdam en Amster-
dam in 1946, 'die onder leiding
stond van de E.V.C. De uitslag
van deze staking is u allicht wel
bekend en de arbeiders hebben

Heden van de Vakunie zich naai!
de A.B.W.M. hebben laten over-|
schrijven.. j

H. TM, 'en de mijnen
LJET voorbeeld van de Haagse
IX trammannen gaat hier niet

geheel op en ft geen vinger-
wijzing voor de mijnstreek. üat
z« eensgezind de strijd aanbon-
den voor lotsverbetering, in dit
geval voor JoooBverhoging; was
volkomen hun goed recht en het
verloop van de strijd hebben wü
aandachtig gevolgd. Maar de din-
gen in Den, Haag lagen geneel
anders. De H.T.M, is zeer zeker
geen sleutelpositie als de mijmn-
dustrie. En daar had de stakfngs-
leldlng de teugels in handen en
was de Uniebestuurder De tiater

•oon weggehoond. We kennen
rde fouten van deze persoon,

houden'mét hêtfslt, dat we alTeenl maar daar staat tegenover, dat de

in een spoedvergadering zioh
achter de stakers te plaatsen. Het
betrof hier 200 leden van de
A.B.W.M. en ongeveer 500 R.K.
georganiseerden. Maar let wel, dit
was geen staking die door de A.B.
W.M. was georganiseerd.
Men had in feite het werk neer-
gelegd zonder het H.B. er in te be-
trekken. Alleen de voorzitter Ha-
mers had gezegd, dat ht) het
standpunt van de arbeiders op de
O.N, II volkomen begreep.

A.B.W.M. werd voor
. feit gesteld

i
werden dus voor het feit

gesteld en wtj beslisten ach-
ter de stakers -te £aan

staan. We hebben hiermede niet
de geit, noch de kool gespaard,
maar we hadden wel rekening te

WIJ,

stonden en dat de Uniebesturen
ons in de rug zouden aanvallen,

'We hebben hierdoor redenen ge-

tóüding van het H B. en van de
voorzitter Hamers ongerept is ge-
bleven en we hier de teugels vol-

noeg om te twijfelen aan de moge-
lijkheid om alle arbeiders achter komen In handen hadden. Als u
ons te krijgen. Heeft de A.B.W.M. zegt, dat de Haagse trammannen
hiermede te kennen gegeven, zon ongeacht hun politieke of rellgi-
leden als minderjarige kinderen te, euze richting naast elkaar ston-:
behandelen? Alle afdelingsbestu- den en dat het voor u als een paal
ren werden ingelicht over de situ- boven water staat, dat dit In de,
atle en het Was in het belang van mfinstreek ook het geval zou zjjn|
de arbeiders gezien Rotterdam en geweest, dan sterkt mij dit In de
Amsterdam geen avonturen uit' overtuiging, dat u de dingen In de

hebben toen Zaterdagmorgen met
de bedrijfsleiding besprekingen
gevoerd, zonder dat dit een oplos-
sing bracht. De vertrouwensman-
nen hebben zich daarna op het
bondsbureau van de A.B.W.M.
vervoegd en daar is hun door de
bondsvoorzitter medegedeeld, dat
wij het standpunt van de arbei-
ders volkomen konden- begrijpen
en dat de A.B.W.M. alles zou doen
om.het systeem te weren. Maar
hier moest toch ook rekening wor-
den gehouden met de R.K. Mijn-
wer arsbond met zijn 15 duizend
leden en de andere met samen
duizend leden. De heer Mulder, de
tweede voorzitter van de R.K.
Mijnwerkersbönd, heeft de ver-
trouwensmannen medegedeeld,
dat er 's Maandags een beslissing
zou worden genomen. Dit deelde
men de vertrouwensmannen 's Za-
terdags mede, doch Maandagmid-
dag luidde hun advies niet andera
dan: het systeem- aanvaarden!
Hierop heeft de gehele bezetting
het werk neergelegd. Toen dus de
staking een reit was geworden
besloot het H.B. van de A.B.W.M..

deze gelocaliseerde staking te ver-
wekken, maar de gebeurtenissen
zakelijk te overzien. En als -1-
Brandenburg, betoogt, dat
A.B.W.M. veel goede dingen neeft
gedaan in het belang van haar
feden en van de kompels in het
algemeen, maar dat ge als com-
munist meent, dat de houding van
de bond en voornamelijk van het
hoofdbestuur ernstige critiek ver-,
dient, dan staat het u vr|j een
dergelijke zienswijze weer te gen
ven. Maar daarmee stelt ge u zelf
ook bloot aan critlek, daar wij;
geen communistische organisatie!
zijn en de leden van het H.B. het
recht opeisen naar democratisch
Inzicht te handelen en vertrouwen
te .stellen in de topleiding, die
waarachtig niet uit zuigelingen
bestaat, zoals o.m. een unlébe-
stuurder. de A.B.W.M. eens heeft
betiteld.

mijnstreek over het hoofd ziet en
dan kon het wel eens zijn, dat de
paal boven water een stuk drljf-
hóut is. -
B. andenburg, ondanks uw poli-
tieke overtuiging, geef Ik u de
goede raad, beziet de dingen-niet
anders dan als ze z|jn, weest rea-
list in alle opzichten. Want on-
danks een halve eeuw van stffofi
door de vakbeweging, waaraan
ook ondergetekende ongeveer der-
tig jaar zijn aandeel heeft gele-
verd om het peil van de arbeiders-
klasse op te voeren, is het bewust-
zijn van de arbeiders in de mijn-
streek nog altijd niet zo als we
dat graag zouden willen. Zo lang
er echter bezitters en bezltalozen
z|jn zal .de strijd steeds weer op-
nieuw oplaaien. Laten we strijden
en leren in de overtuiging dat
eenmaal de mensheid een betere
toekomst wacht, waardoor ons

belangrijke doch moeilijke situatie
van belang, dat de eenheid van
handelen met door een teveel aan
meningen wordt doorkruist. Hier-
mede zijn de arbeiders niet ge-
baat.
Het H.B. van de A.B.W.M. is heti
niet gemakkelijk gemaakt tijdens!
deze korte staking, maar hét heeft,
voor alleg het hoofd koel gehou-
den en de toestand zakelijk over-
zien. Hiermede ia Juist het ver-
trouwen In <le toekomst gegrond-
vest, gezien ooi het feit, dat. vele;

G -B KOUJN,
«wnUd H.B. van de A.B.W.M.



Belangrijke leè uit de mijnwerkersstaking

Houding van de Alg» Bon
IWT' t* ' 4 • i j. TM" * * i 1 • • £Werkers in het Mijnbedriji
Eenheid en vakbewegings-

locratie
U ET is nodig om na de staking tegen het groepsaccoord het

gebeuren hierbij te bespreken. Ook de Algemene Bond van
van Werkers in het Mijnbedrjjf (A. B. W. M.) doet zulks in een
manifest getiteld: , ,

DE STAKING OP DE O.N. H"
Wfl willen naast onze eigen visie op het gebeuren ook enige kant-
tekeningen bj) dit manifest maken.

umebeeturen beloof don... j Hoe was de situatie?
en deden niets, - ! TVE houding van de Uniebonden

E het manifest worden een aan-1J^J -wa;g- ̂ f zulten' Hamerséh
al hartige waarheden aan het <je Ègnen toch met ons eens

adres van de mijnwerkerabon- ztjn, nooit anders dan met de mond
den, de R.K.M.B., ,de A.N.M.B. mooie radicale woorden beladen,
en de PX3.M.B. ten beste gege- maar. In de daad de arbet-
ven. De rol door deze i.g. unie- ders In de rug aanvallen. Zo was
bonden bi) de staking geapeeld het vóór 10 Mei 1940, zo Is het
w^rdt op een juiste wijze weerge- na Mei 1945.
geven. Wij zijn toet mét dit stand-j Laten wij één feit noemen, dat
punt volkomen eens en voor jr voor de mijnwerkers het duide-
houding van bedoelde organijl!,- lijikste spreekt, en wel <Je^24 u<ur-
±ies is dan ook geen enkel pa;
aan te voeren. Zfl hebben In
lel mooi klinkende resdluti*
mijnwerkers beloofd dat
groepsaccoord onaanvai
achten en ztj zouden tot de
ste ademtocht, om met de
den van de voorzitter v
R.K. Mflnwerkersbond1 de
Dohmen te spreken, hiertegen
velde trekken. Het IA dan ook >
miskenbaar juist als in het m
nlfest van dé A.B.W.M. is vast-
gesteld:
„Nu ging het om een zaak van
het hoogste belang voor de ar-
jüelders n.l. het wezen van het
vervloekte Jaagsysteem, Nu lie-
ten zij de arbeiders In de steek
welke verzet pleegden, door de
oproep niet na te komen".

(Bedoeld: wordt de.oproep van
de vier jnijnwerkersorganlsaties
op 31 Mei ]!., waarin het
groepsaccoord als een jaagsys-
teem wordt gebrandmerkt en
als . onaanvaardbaar Is ge-
wraakt en de artikelen, welke
de heer Dohmen b\jna dage-
lijks hierover schreef. Red.
De W.)

Minder kunnen wij instemmen
met de volgende passage uit het
manifest nl.:
„Het Is te begrijpen kameraden
dat onze Bond alleenstaande in
deze strijd, dit niet vol kan hou-
den, daar van de andere zijde alle
pogingen In het werk worden ge-
steld de «taking te breken."
De feiten ten aanz}en van hande-
lingen der Uniebonden z^n juist,
maar de conclusie van het H.B.
van de Alg. Bond, tiet z.g. „al-
leen-staan" staat zeker niet
sterk;

staking op 22 October 1946 toen
de mijnwerkers voor hun recht-

<je vaardige eisen, 'bun pensioenen
het betreffende in strijd gingen.

Was het toen anders? Liatat men
^én feit noemen waarin de Unie-
bonden anders handelden dan mi

de bij de staking op de O.N. H.
•Maar vast staat .dat de Alg.
Bond wel a l l é é n het' parool gaf
voor de 24 uur-staking, inaar .zij
stond niet a l l é é n want de ar-|
beiders volgden in overgrote!
meerderheid het parool van de
Alg. Bond op, ondanks de sabo-
tage van de besturen der TMe-
bonden.
Is de houding en opvatting van
de arbeiders sindsdien vera
derdT*ÏIeen! De mijnwerkers" wi

bereid voor hun
ien, dat bebb
de O.N. II opnieuw

let staat volgens ons
onomstcftelik vast dat indien het
ioofdbeitu|r>tfa1ÏSle A.B.W.M.
|en juiste «roudlne Bid aangeno-

en, indijft het beter% situatie
ie», zij niet Ib, 11 e e n
ttaan zoals zi1\in hun

vaatstellen.
e i i n g onder de
an de andere m^m

hebben gewacht
ol van de Alg.
bijvoorbaat dal

en niets z<
bel

twer-
was
het

ond.
an-

doen
, mjjn-
beatond

geen vaitrViwen. Wel was het
vertrouweodb de houding van de
Alg, Boud aanwezig. Er ia geen
reden om te schrijven van alléén
staan;

Circulaire van de
A.B.W.M.

TLIET hoofdbestuur van de A.B.
Jfi W.M. heeft een circulaire

aan de leden en afd, bestu-
ren gericht, waarin o,a. aan de
mflnWerkers gezegd werd:

„Vervolgens ' mogen de
grondse arbeiders van de O.N
het werk niet neerleggen en iot 'at
hun aangeraden het werk norn vu»
te blijven verrichten. **
Het roept alle mijnwerkers
kalm en. nuchter de komende
gen tegemoet te uien en zich n
te laten opdraaien door onvera t-
woordelijke lieden.
De A.B.W.M. stelt nadrukkelijk
vast, dat de bezetting der andere
m^nen onder geen enkele voor-
waarde hei werk mag neerleggen,
en «egt toe, alles in het werk te
stellen dit conflict, hetwelk «w op
de O.N, II ligt, tot een oplossing
te brengen."

MET welk «est neemt het'
Hoofdtoestuur van «-de Alge-
mene Bond van Werkers In >.

het Mjjnbedrijf een dergelijk be-;
sluit? Dat de besturen van dei
Uniebonden, dat Dohmen en «r.s.!
met dergelijke bevelen werken is!
alom bekend. Deze heren, die i
geen enkel vertrouwen meer bij
de arbeiders bezitten, willen op l
dez^ wijze hun • z.g. gezag laten
gelden, %
Deze heren houden geen reke-
ning met de rechten van de leden
en vertrappen de democratie die
in de Vakbonden aanwezig be-
hoort te zijn.
Hetzelfde geldt voor de Directie
van de mijnen. De circulaire hier-
boven genoemd was verklaarbaar
geweest als deze uitgegaan was
van de Directie. Van die zode
zijn de arbeiders gewend circu-
laires of bekendmakingen te
krijgen, waarin' om de andere re-
gel staat: „het is verboden dit of
dat" of 'waarin de mijnwerkers
verteld wordt wat zo te doen of
te laten hebben.
Wij willen in respect voor het
Hoofdbestuur van de Algemene
Bond van Werkers in het Mijnbe-
dr^jf niet hij anderen achter Wij-
ven.
De Bond en hét Hoofdbestuur
hebben vele goede dingen gedaan
in het belang van zijn leden en
van de kompels In het algemeen.
Maar desondanks zijn wij com-
munisten van mening, dat de
houding van genoemd bestuur
ernstige critiek verdient, omdat
zijn besluit absoluut onjuist is
en bovendleri het recht mist een
dergelijk besluit te nemen.
Een bestuur van een werkelijke
arbeidersorganisatie, en dat is de
A.B.W.M. ongetwijfeld, geeft aan
haar leden geen bevelen. Hamers



en de zijnen hadden en hebben
geen andere taak dan de Wil Van
öe leden, die de bestuursleden ge-
kozen hebben om hun belangen
te verdedigen, ten uitvoer te leg-
gen. De wil van deze leden was
en is strtjd tegen het groepsae-
coord, strijd tegen het gehate
groepaaecoord." aén 'dergelijke.
wijze van leiding geven aan de
Bond is in strijd met de rechten
van de leden, is* verder In strtjd
met de democratische beginselen,
die daar behoren aanwezig te
zijn. • . / -"
De geboorte van de A.B.W..M. Is
toch juist èefl?gevölg van het feit
dat reed» Injfoe vooroorlogse .vak-
bonden gjitt greintje rekening
Is gehouJen met de rechten yan
de lecLpï. Toen 'reeds waren' cte
hoofdbesturen verlengstukken van

en ondernemers.
ia «Je oorzaak dat .de mijn-

èrkers*anin AlgemenêfBond tot
Stand hekken gebrachJF ,
Daarom * het optrjaéin van het
Hoofdbesilur vanl-pè Alg, Bond

nstig tèmlakenjFHet heeft tot
geH|d djf de actie tégen

het grwng^coBtd minder resul-
taat heeïMtAad dan mogelijk
was, daardojff is de positie van
de mflnweöferfl verzwakt.

De kool en de geit....

OE zaak is dat alle Mtjnw,er-
kersbonden ook de A.B.W.M.
zich tegen het groepsaccoord

hadden -verklaard1. Dat Is te de
oproep van 31 Mei jl. tot uit-
drukking gekonten. Maar.1 on-
danks' dat alles werd het groeps-
accoord toch ingevoerd.
Daarom hadden dêè mijnwerkers
van de. Oranje Nassau H niet
alleen het recht, maar ztj be-
schouwden het als hun plicht om
daartegen te. 6trtfden. Dat de
Uniebonden hun beloften in deze
ook weer niet zouden nakomen,
behoeft ons niet te verwonderen.

i Doch het hoofdbestuur van de
A.B.W.M, had een andere taak
dan de Uniebonden.
Niet de arbeiders • als minder ja-,
rlge ktederen de, wet voorschrflr
ven, wat zo w e.l en wat zij n i e t
mogen doen, maar Hier iri dit ge-
val zich onvoorwaardelijk stellen
achter elk stuk strijd dat legen
het beruchte jaagsysteem losbrak.
Dat was en is de« consequentie

i van de oproep, die mede uitge-
gaan is van de A.B.W.M. én
waarin de mijnwerkers vertrou-
wen hebben gesteld.
Proberen de geit en de kool te
sparen ligt niemand, ook Hamers

1 'en de zijnen niet.

Voorbeeld van de Haagse
trtunntünnen •

DE Haagse trammannen hebben
ons dat nog weer ééns laten
zien. Eensgezind, tegen di-

rectie en de besturen van de
Uniebonden onder eigen gekozen
leiding, dwongen zl) dé besturen
de .belangrijkste eisen over té
hemen. Ongeacht politieke of
godsdienstige overtuiging ston-
den ijj naast elkaar en het staat
als een paal boven water, dat
zulks ook het geval zou zijn ge-
weest in da mtJnstreek, indien
men de staking niet gelocaliseerd
had en tevene staat het vast dat
het resultaat dan groter geweest
zou zijn dan nu het geval ia.

« Vertrouwen in de
toekomst

EEN tweede opmerking moét
ons nog van het hart. In het
reeds eerder genoemde ma-

nifest staat o.a. ook nog:
„Deze «taking ging verloren dool-
de twijfelachtige houding van de
Vakunie".
Zeker men kan niet spreken van
een overwinning, maar nu Is toch
de vorige week dus direct na de
staking op de O.N. II het resul-
taat bekend geworden van de be-
sprekingen rondom het 'groeps-
accoord tussen de Unlebonden en
de beheerder van de mijnen.
Vaststaat dat alleen reeda de
staking op de O.N. II en de angst
voor de ontevreden «temming op
de "andere mijnen,, de heren ge-
noodzaakt heeft snel een besluit
te nemen. Men mag de resultaten
van de besprekingen over het
groepsaccoord-niet te hoog aan-
slaan, maar een resultaat Is het.
Zeker de gevaren van het jaag-
systeem bleven bestaan, zijn
groot en de mijnwerkers moeten,
en zullen, lerende uit de ervarin-*
gen, de strijd tegen het groeps-
accoord voortzetten.
De staking op de O.N. II heeft de
imjridlrectles en de heer Dohmen
C.B. hardhandig geleerd dat in-
voering van een Jaagsysteem niet
meer zo eenvoudig & &ls vóór
Mei 1940. De mijnwerkers zullen
in dit besef verder weten te han-
delen en indien- ook het H.B. van
de A.B.W.M. zulks goed beseft,
dan bestaat er geen twijfel dat het
laatste woord betreffende het
groepsaccoord nog niet gesproken
is. Wij hebben het volle vertrou1-
wen dat de mijnwerkers de erva-
ringen opgedaan in dit stuk strijd
in de toekomst niet ongebruikt
zullen laten.

J. BRANDENBURG.



Verslag uitbetaalde stakingsgelden
* O.N. n. *

Door de A.B.W.M, werd aan 319
stakend-e arbeiders uitkering ver-
strekt.

Deze 319 stakende arbeiders kun-
nen verdsald worden in 190 gehuw-
de arbeiders met'298 kindaren. 129
ongehuwde arbeid.ers.

DJ stakingsdagen voor gehuw-
de er. ongehuwde arbeiders be
droegen respectievelijk 1037' . . en
788 dagen. Totaal 1825iL> dag.

Uitksrlr.g bedroeg fl.' 5.— per
dag aan gehuwde en. f l . 4.— per
dag aan ongehuwde arbeiders.

Aan gehuwde arbeiders werd
bovendien -een toeslag van 2 gld.
per kind bij 6 stakingsdagen ver-
strekt. Voor iedere dag meer of
minder werd dit bedrag met f l 0.25
vermeerderd of verminderd.

Berekening uitgekeerd bedrag.

10371,. dag a fl. 5.— fl, 5187.50
788 dag a fl. 4.™ flil15ir°°

fl~8339~.5Ö
Nabetaalde toesiagj fl. O._60

fl~834Ö."lO
Terugbetaald door l staker
wegens verdiend loon tijdens
staking fl, 16-03

ïiTlmlö
Toeslag aan arbeiders met
kinderen fi. 502-00

fï~8886.ÏÖ
Ingehouden locnbei. fï. 199i.19
Uitbat. aan cubeider^, fi. 8686.TlUitbat. aan cubeider^, ft. 8686.91

Aan stsunbijdragen uit enkels af-
delingen werd ontvangen een be-
drag van fl. 2187.78' •_.

Bij beëindiging van de staking
werd de steunactie onmiddellijk
stopgezet.
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Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf. '

DE STAKING OP DE O.N. n
*

MIJNWERKERS! , ' *
' • " ^ •

Maand.ag 19 Juli ging de ondergrondse bezetting van de Mijn O.N. II in staking, te-
gen het pijleraccoord met groepsindeling en extra beloning. De A.B.W.M. stelde z .̂ch
achter haar stakende leden, daar deze staking volgens onze opvatting een gevolg ge-
ven was der mijnwerkers aan de oproep dóór de 4 mijnwerkersorganisaties op 31 Mei
j L, waarin 'zij ge^amelijk aan de arbeiders verklaarden dat dit accoord qnaan-
vaardbaar was en zij riepen tevens de arbeiders op, hieraan alle médewer-,
king te onthouden. De A.B.W.M. nam in dit conflict de enige-juiste houding aan en
aanvaarde'als enige. org. de ponsequentie van de oproep op 31 Mei. Kamera-
den omdat wij achter U gingen stqan in UW rechtvaardig verzet, haalden wij ons de
haat op de'hals der andere 3 organisaties nl. de R.K.M.B., de A.N.'M.B, en deP.C.M.B.
Wij achten het niet nodig alles aan te halen wat in deze dagen over onze org. is ge-
zegd. Voor één uitlating maken ,wij hierop een uitzondering nl. de^volgende. De voor-
zitter der R.K.M.B. meende .ons het verwijt te moeten doen dat wij eenJ tweeslachtig1
standpunt innamen door het steunen van deze staking. Wij menen echter dat dit ver-
wijt zijn org. in de eerste plaats treft. Wij herinneren hem. eraan dat zijn org.̂ de.sta?
kingen op de Juljia en de Laura wel gesteund heeft. Daar ging het in; de eerste

Elaats om een persoon en om een sympathiestaking. Nu ging het om een zaak ?an het
oogste belang Voor de arbeiders nl. het weren van het vervloekte iaagsystëem.

Nu lieten zij de xurbeid.ers in de steek Welke verzet pleegden door dej|oproep mede
door zijn org. gedaan en bovendien opgedraaid door de artikelen wellre de heer D oh-
men bijna dagelijks hierover schreef. Mijnwerkers het oordeel laten wij in goed , .
vertrouwen over aan U. Wij zijn er van overtuigd dat dit slechts vernietigend ' f
zal zijn voor de bonden der Vak-Unie. Het is te begrijpen kameraden'.dat onze
bond alleenstaande in deze strijd, dit niet vol kan houden, daar van'de andere zijde
alle pogingen: in het werk worden gesteld de. staking te -breken.

Kameraden, in overleg met de stakers is 'hierom in een druk' bezochte Vergadering
op Zaterdag 24 Juli besloten de'staking op te heffen en Maandag 26 Juli weer- dan

, het werk te gaan. Op deze vergadering wjerd de volgende motie aanvaard:
Ds stakende mijnwerkers der Q.N. H,J Aangesloten bij de A.B.W.M., in vergadering
bijeen op Zaterdag 24 Juli verklaren, na kennisname van' delioudingderR.K.M.B.,
A.N.M.B. en P.C.M.B., tezamen de Vakj^Unie vormend en gëhoóVd hebbende het
verslag uitgebracht door Hamers, voorzitter van de A.B.W.M. oyer de bespreking
met de Beheerder dhr. Groothoff, stelt» vast, dat de staking op de O.N. II een ge-
volg is van de opruiende voorlichtingen de pers en de Vak-Unie en mede door
de halsstarrige houding der- mijndirecties. De vergadering, handhaaft haar stand-
punt ten opzichte van het pijleraccoord met groepsindeling en extra beloning en
zullen geen medewerking daaraan verlenen krachtens de oproep -van' de 4 sa-
menwerkende Vakorganisaties gedaan op 31 Mei jl. , ' . ,y -

- Verzoeken het H.B. van de A.B.W.M. plle middelen te willen aanwenden om" te
komen tot een goede oplossing in dit vraagstuk; hetwelk e.en eind zal maken aan
dit systeem. Besluiten op vorengenoemde gronden M A A N D AG 20 JULI
onder protest het werk te hervatten. * , .-•;

Mijnwerkers. "Dit donflict stelt wederom duidelijk in het licht welke organisatie Uwe ,*
belangen werkelijk verdedigd en laat weer duidelijk zien, op w^e gij in Uw Strijd voor

• lotsverbetering kunt rekenen. Laat dit een aanleiding- voor U zijn die organisatie té
kiezen welke Uw werkelijke'belangen verdedigt en in het uur van hqt verzet U niet -
In de steek laat. Lpatf daarom alom onder de mijnwerkers hef parool zijn allen lid te
wqrden der A.B W'.M. en geeft. U op bij hare besturen. * ' <\ * "

De?e staking ging verloren door de wijfelachtigé houding, der Vak-Unie. Laat U niet
vertelden door andere elementen om onrust H verwekken in de bedrijven. Houdt de hoof-
den koel en de hart^p warm. Nu is het woord aan de leiding der, Vak-Unie, welke
'wederom suggereerd dat zij een redelijke' oplossing heeft gevonden. Wij van onze
kant zullen alles doen om vóór de mijnwerkers/ een bevredigende oplossing te be-
werkstelligen. . , s r ," - / • ,

' "̂  ~" 'i f

Leden van de A.B.W.MV dé tijd is nu aangebroken om onze bond te versterken. Ga.
aan "de slag voor versterking van oftze Bond door werving van nieuwe leden. •

- ' " • ' • . HoofdbestuurxA.B,W.M.;
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Bijgaand moge ik U beleefd stoen toekomen een exemplaar van de
"Mijnlamp", welk pamflet op Zaterdag, 24 Juli 1948 nabij de Staats-*
mijn Hendrik werd verspreid,
typ t e,m.
colli
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E X T R A B U L L E T I N .
DE BETEKENIS VAN DE STAKING OP DE Ö;ït. Ö ,:. ,

VERIOEZINGSPROPAGANDÉ EN WERKELIJKHEID
\/ i • - . . . ' • ' -

Op de! besturejjtpnferflnttie u-ttte zich? het ver-
zet van de R'. IC mlijmwerkers *egen hét
gogiepsaöeoord op, ?»'in, heftige -'rö|2e: da*
PJohnien ,c.ss.,,-verplièh.'t werd«ii. rneï allerlei
iftjooie frase^^4e gemoederen' van. ^e aaawe-
zigen *e * ' "

De onrust en 'het verlet. , ̂ g^ti Jjet .groeps
aceoord heeft tot een climax glelèid. Op
de O. N. H is dte gjehelte bjezötting! tergejn
de invoering van hè* groepSatcoord in

strijd gelgtaan. op die Staajtsmijn «Wïlhet
myia" en andere nü'fnön kom* een groei-
ende Wil' to't direcfe 'adtie vaii die

Er hiestaat een graote verowtWaardfelaiig ondetr
de rtijn'werfeers, vooral' tegen de leiidjnig van
de z.g. Uraebpnden; en in het bijzondter te-
gen de leiding! van dte Ri Kj. Mi|ttwerkers-
TÓfmé. Dohinieni c. s., die vopr dte verkiezingen
Verklaarden : , t

„Dat zijl <iqt hun. laaitste ademtocht teg'en
het ''gTOepsaöcxiioird zouden strijden".

DE2Ë
WAARD ZIJN.

arbeiders rtiëdfe fêi>
e, dky>r .pöhmea)! sp; andere
iïi.."slirijd zifri gègaari, ver-

---, r ̂  ilcs'11 Ifi?^-]de, staking, e;n yaïïéra:
daarrtïéde de; miifTiwéi'kèrs in dé rug aan. .. • ' ' i
In feïte' stelten zy' ziöh 4ns j^dhfler hè*
gnoepsatfeolbrd. i
Zï| idenken er nïet aa,n om zïeh tegen ftet



\. d"ie verantwoordelijk is voor

het gipepsaccoorï', te verzetten. .Zij volgen
de regering 'door eik en dun, zonder daar-
bfl PP 4e belangen van de mijnwerkersite
letten, XW| hebbesn dit- Jèeds , Vastgesteld! in
ons lasts^e, ' • . 'manifest'-, ji'^ai; Jsróstig. woord" ;
aan, de mijnwerkers"' waarin wij o:ni. schre-
yeïr: :' '; : . • • . • . • ' ' - , • • . ' •

„Of 'gij mijnwerkers weer 'het slachtoffer
wordt van een liisuw jaag- en' drijfsysteem
dat inijerresseert de neg^t^nfe BeeM>ee's

geen eeflt. i • ' ' .

Of gij na afloop van y\ Werk weer met
Uw m îis in hét biorid etjein; valt van Ver- i
moeidheid, zoals dTit. voor de oorlog hét
geval was laat Beel-Drees koud", , ' (

Uit de feiten; blijkt, dat Doh'nren c. s. er .
precies ,eender over (denken. Aan mooie ;

wxiorden en beloften geen gebreK, maar
.als "het op inJiossen daarvan aan komt,
geven de heren , niet thuis, en scharen
zij teich aan de üjde van. hen dlie !dé ar-
beiders tot sladiitoffers van het zo geha-
ie drijf systeem willen maken.

öe köaipels Blaten iZkih echter niét meer
Ékxor* beloften én> mooie woorden paaien,
2ij vértórtHan zich jnet de daaid' tégeri ..jdf
voorstanders; V^in het jaagsystéem. Het M-
. bearen -.op <le O. N. U is daarvan het I&-
Vend bewijs.1

De mijnwerker» van de andere mijnen moeten l

hun kameraden van de O. N. H, met aBe: l
~~^7~- — ~' - '•-:.'', ; - ' - —r-' — rp — ~^*T — ;•; • • '" • — • — ̂ j
ino|eïijke niiddelen steunen. Öe R. K. 'ge- J

organiseerde mijnwerkers mogen niet af la-
ten, am met volte krlacbt te' prötestereini
tegen de |K>uding van Dóhmen c.s. Dele-
den van de A. B. "wl. M. mietert hun pli<Jht
kennen, zij ZHpen het volle gewiqht; van
hun organisatie in de schaal moeten, wer-
'pen om het groepsaticoord pnn\ogefi|k te
maken, 'i . . -

Het behoeft geen betoog dat - de Commu-
nistische Part;ij de $trijd dter m||nw'erk^rs op
de O, N. Il met grote .sympih.atïe begroet,
en dat zij met a$e krastot de strijk! vab de
mijnwerkers zal ondersteunan. . ' • ( ;

Wij hebban; ..... ^„-^
de mijnwerkers Van dëVL^ —,.--,-
plicht kennen, en dat rij op de juiste wij-
ze de solidariteit met Iprn.,strijdende mak-
kers zutkn t^neri., In de Strijd groeit 'de een-
heid. ' ] ' '" '- . . i ' ' • • • , -

:' ..-.->•, • - . . ' - - • ' - 1 1

DEj lOROOTST MOGELÏjfKE EENSQE-j

ZINDHEID IS DE VOORWAARDE TOT

DE OVERWÏNNINa • V i. •- '. >*~



U
VERLOOP DER STAKING OP DE MIJN ORAIJE NASSAU II TB SGHAESBERfl.N JE" NASSAU II TB SOHAESBERflFI]j j |

i

Datum;

19. 7- 48'

'20.7.48

21.7.48

22 .7 * 48

23=7=48

24=7»48

.26.7.48

Ver-
wacht

450

460

460

460

460

460

DAGDIEWST

Opge- Vrije Niet G-édet.
komen arbei -bonaf «

ders Duits.

f) S/ ;

- . j ' '

109 59 , 3 55 t

160 104 3 53

200 143 -2 55

308 250 3 55

364 306 3 55

439 377 7 55

MIDDAGDEENST

Ver-
wacht

300

320

320

320

320

320

320

Opge-
komen

87

95

83

109

124

160

329

Vrije
arbei-
ders

67

42

32

55

70

' 108

276

jvfiet
bonaf .
Duits.

6

7

7

8

7

6

6

Gedet .

14

• 46

44

46

47

46

47

NACHTDIENST.

Ver-
wacht

280

280

280

. 280

280

280

-

Opge- Vrije
komen arbei-

ders

66 36

80 39

96 55

135 95

177 137

153 114

Met
bonaf .
Duits»

4

4

4

4

4

4

Gedet „

26

,37

37

36 '

' '36 "

35

- \V
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De E.V.C,
telegram
„De E.V.C
van solida-
mijnwerker
accoord. Spr
uit dat een e<
(^overwinning

jng der
kers

rstaand



i

Oplossing mijn-conflict
In .aansluiting aan

van de Vakunie "
hof, beheerder
Steenkolenmijnen,
nieuwe pijler-acr-
zette bespreking
eenstemming be"

O.m. zal om
bij pijler-accoo
voorkomen, te
tus, aan een
kunnen word
gemiddelde i--
verdiende loon

Maatregelfin
troflen.

besprekingen
Jh. Th. Groot-'

i Nederlandse
juli over het

voortge-
over-

worden bevoi

lepsindeyng te
• ' \agus-

itaald
iu pv.. M«.ri het
betreffende/ pijler

?orden ge-
kan

zonder dat van deworden oevoranfu, iun^x.» -— ._.,
arbeiders een te grote inspanning zal
worden gevraagd.



Uit de opkomst van de dagdienst op de mijn

Oranje Nassau II te Schaesberg mag worden geconclu-

deerd» 'dat de toestand weer normaal is„ Van de nor--

male 'bezetting van 460 man aijn op de dagdienst van

heden 26 Juli 1948 439 ondergrondse arbeiders opge-

koineiij t„w» 377 vrije arbeiders? 55 gedetineerden

en 7 niet-bonafide Duitsers.

Doorgaans ia het aantal verruimen op Maandagmorgen

iets groter dan op andere dagen van de week, 2,odat

er vrijwel geen stakers .meer zijn.,,

/'/f

c



ï.

K..

WH:

rStakin geheven bij

Hedenmorgè
in de Oranjë
het werk geg

De besprekin
en de beheer
zet.

zijn alle) mijnwerkers
assaumijn/II weer aan

J^
j^en de vakbonden

^worden nog voortge-



3
24 A

De staking op de rai^n Oranje TIa>ssau II te
Schaealoerg is geleidelijk aem het Yerlopen.

Het aantal arbeiders, dat in de ondergrondse
werken afdaalde was OP

21 Juli

22 Juli

23 Juli

24 Juli

160

200

308

364

De normale bezetting
is 460 man.



Mijnstaking no
geëindi

Nog steeds wordt
je-Nassau n geste
aantal werftwiligen
ter' dan op de v
maar nog steeds wi
deel van de arbeide:
vatten. Onder hen 1
leden van de bij de
sloten bonden — De
bond, de bij het
Algemene Nederlan<
bond, en de protestants
nisatie — als leden vi
Bond van Werker
Deze laatste bonah'eeft, in t'egenstêl-
ling tot de bedrijfsunie, de stakers steun
toegeaSega.

De politiek gedetineerden, die in d«
Oranje-Nassau II werken, zijn voortdu-
rend aan .het werk gebleven.

«d ijfsunle aange
Mijnwerkers
. aangeslo'
Mijnwej;-

orga.
Igemene

Mijnbedrijf.



Da sta

Scha e s berg heeft
Op .Voe

Mijn 160 arbeids
detineerden,, 3 n
arbeiders, en liet
55 gedetineerden
vrije arbeiders.,

Uit een

•22 Juli,

Volgno.

>23'JUU-1948'

ACD/
ie Oranje-las sawnijn Ii te

'/erloop,.
Juli ,]..!,. daalden op cl ie

dienst af, waarbij 53 ge-

i<i,e Duitsers en 104 vrije

200 arbeiders, waarbij

lide Duitsers en 143

e ze 11 ing is 46ü man<.

jge blijken, dat de

s tik in g aan het a.3
Hedenrni(Mag wcrdt een bespreking gehouden

tussen de Beheerder der Nederlandse Steenkolenmijnen
en de Vakunie der mjjnvver.'kersbonde:n. . •,

<*..!*•



DOSS.

r
Staking in de Wilhelmina

verlopen
Beroep van de bedrijfsunie

Toen de nachtploeg van de mijn Wil-
helmina gisteravond om 10 uur aan het
werk ging-, bleek zfl geheel volledig te
zijn. Op de mUn Oranj»«9fMqau 2 duurt
de staking echter voprc. Van oh 300 man
uit de middagploea'waren er 9^ aan het
werk. /\n

mijnwer]
gekomen

de be-
'sbedrijf
bespre-

;eem.
"Ter kennïsvvan

[en gebracht, da« d«
foderd afwijzend

dft nieuwe accoord-
n Ide staking«n/op de
n l de staatsman Wil-

De organisatii
drijfsunie voor
zijn gisteren bjjee:
king van het
In een comm
•Ae mynwerkersl wj
organisaties
staan iegenov.
systeem. Zij k
Oranje-Nassau 2
helmlna af.

De bedrijfsunie i^'bereld/Clles in het
werk te stellen wat tot ̂ gunstige oplos-
sing van de geschillepr'*en de moeilijk-
heden leiden, ,x-

Vanmorgen .zijn ongeveer 200 mijii-
werkers~~tó"~3ë mijn Oranje Nassau 2 af-
gedaald. Onder hen bevonden zich onge-
veer 70 gedetineerden; dezen hebben ook j
de voorgaande dagen niet gestaakt. De
normale bezetting van de ochtenddienst j
bedraagt 450 man. i

In de mijn Wilhelmina is niet meer'
gestaakt. J



oo

OÖSS, M*.

Mijnstaking duurt voort
KERKRADE. — De nachtploeg van de|

mijn Wilhelmina, dié gisteravond om 10
uur aan het werk ging, was geheel volledig.!
Op de mijn Orapje Nassau II duurt de sta-;
king v£ort. Van de 300 man uit de middag-
ploeg waren er 04 aan het werk. De organi-
saties aangesloten bij de B^Hrijfsunie voor
het Münwerkersbedrijf
gekomen ter, bespre
accoord systeem.
besloten in
de mijn

gisteren bijeen-
•an het nieuwe

bijeenkomst is
kennis van i

dat de organi-!
!cipiëel afwijzend

nieuwe accpord-
evenwel de stakingen,

ie stakingen, waarvoor de
in enkele verantwoordelljk-
i dragen.

Naderwordt gemeld, dat vanmorgen on-
geveer 200 mijnwerkers in de myn Oranje
Nassau II afgedaald ,zijn. Onder hen be-
Vonden zich ongeveer 70 gedetineerden, die
ook de voorgaande dagen niet gestaakt heb-
ben. De normale bezetting van de ochtend-
dienst bedraagt 450 man.

blijven
systeem.
af, als zijn'
organisaties
heid wi



Mijmverkersbonden keuren
staking af

Korte actie bij d« „Wllhel-
; mina"

Do onganisaties aangesloten bU d«
Bedrtjfs-Ünie voor het Mijnwerkers»
bedrijf, zijn gisteren bijeengekomen
ter bespreking van het nieuwe ao-
ooordrsyeteem. In deze bijeenkomst
1$ besloten in een communiqué ter
kennis v*n de mtjBwe,rKe.rs t* br«n.
gen, dat de organisatie» onvermin-
derd principieel afwijzend blijven
staan tegenover dit 8i*uwe tetsoord-
systeem, gij keuren evenwel de sta,
kingen «p de <?ranj«-Nas»au II en
de BtaatBnaijn Wilihelmina, waar ook
een aantal arbeider» wëlgerd* af te
4aHm, af, ^
zijn waarvoor de
enkele: vepanitwoor
te 4rBigen;

De Bedrtifs-Unlq
het werk te ft
te ondernemen '
oplossing vaa

4eze niet totj
lelden,
welke
wegen
om dit
bannen.
goede
Staking
beven.
onmidd

ber«i<|Jïllie8 in
«n die/atapen

uit te
ir alleen e«n

lijk zijn als de
: worden epg*-
ea raden aan

werk op d« Oïanle.
Wilhelmtofi te her.

In ongeveer 200 mtfn-
anje Naasau H *f'
hen havenden zich

tig.gedetineerden; zy
voorafgaande dagen

Be ngraaale hese
bedraagt

|n WufcelmJna,
•erdag slechts veertien
11 werk hadden neerge-

ega la r^lstervaond en vanmorgen
niet gestaakt.

In do jongste vergad-erinff van d«
strieraad beeft ir, A.

; inne,htin«en vewt?6kt qver d
van zaken betreffende de mefeiyfe

j hei4 tQt werviing yau ItftUaans^ »r-
I beiders, Tussen 4e Ned«rla,pds^ en
114e Italiaanse regering ssfln tot d'U«-
j j verre alleen voorlopige bespreking-en

1 ter zake gevoerd.
i J?e raad besloot 4e wed* Inge.
4ienié|e en nog te v«TWaohten vow.

! stellen in verSand »«t d« vraag, of
j het rnpgeltlk J s d ^ ondergrondse
mijnapbejd voor NederHndse arbei-
ders aantrekkelijker te maken door
verbetering van 4e • arbeidsvoor*
waarden <ïer mynwerker», i!» eerste
instantie., te doen behandelen door
een cqnjjitnisisie en zt| zal tevens het
hoge'Verzuimcijfer jn. haar bespre-
kingen betrekken.

voorzitter van het Centri
Stertibu:
4e h«9.r R, i l ï iTi i l ' l l i i i ' ' f T i T i l i l i i i die

i heeft



_...r TORbLAfl VAÏf DB VERGADÏÏRIFG V£H DB ALG
WÏÏRKBS3 JF HET MIJUBEDRIJF, G-SHOÏÏDïüN O? DINSD
II DB ZAAL QERMAJK, SOHAE&ESRCH3RWE&', HEEROT

M.«.>M.*w«>M_*M.«'»-~M..l..«^ - - ~ Ti _ i•_ u. _ i .j j . , ... ip^am «n Tm i r j w • nuiT»

Op 20 Juli 194-8 te 15*00 uur vond in zaal Hermans, l
Sch-Lfcsber^êrweg onder de gemeente Heerlen een vergadering plaats
van'de, A,B «Weid», die per vlugschrift aan de mijnv CKïToI^ was
bekend' '̂ 'ë'EïUJiL'r̂ e zaal Hermans „ die een capaciteit heef t'van
circa 3.00 personen, ¥/as tot in de uiterste-hoeken bezet, zodat
het aantal aanwezigen op'circa 400 ge schat kan w pret en.

Na een kort woord vari welkom door de voorzitter &af hij'!
het woorcl -aan de bondsvoorzitter van 'dé A,B«WiïL HAMERS»
Dese begon met te zeggen dat na zijn toespraak gelegenheid zou
gegeven Worden ora vragen te .stellen, doch dat debat niet werd

• toegestaan, Dit zou ontaarden in onordelijkheid, wat absoluut
doel had „ Hetgeen zich thans op cl e O «Na II' heeft voorgedaan,
ons allen in eendeer moeilijk parket gebracht. Kr zijn talloze
besprekingen, gevoerd om tot een vergelijk betreffende het groeps-" J'
ace oord te komen. Deze besprekingen, zijn, gevoerd met de Beheerdê 1/''
de M*Ï«R... en'uiteindelijk tweemaal met de, Minister. Het resultaat
van deze besprekingen is geweest dat de Mó!„Rc het voorstel be«t \
treffende het groepaacc oord met 13 tegen 7 stemmen heeft aangeiio*.
men en''dat ook de Minister zich achter de Beheerder heeft
De Minister heeft zelfs verklaard dat, wannéér er gestaakt Sou

iworden, hij op zijn 'Standpunt zou blijven staan*.' $u heeft dus dö;,̂Beheerder, de Minister en de M„I«R0 achter zich stran. ,j
Wij hebben dus op alle mogelijke manieren . maandenlang getracht, , /'
om tot een vergelijk te komen» echter souder resultaat» Wij be-
treuren het tenzeerste wat thans op de OoïFoïI gebeurd is„ Doch ' ,„,
deae wilde staking is niet door onn uitgelokt, maar is oen gevolg^ H

van de1mislukte besprekingen. Het Hoofdbestuur-heeft een ?vond-
/en nachtvergadering over cteae kwestie gehouden, v^aarop wij na
rijp beraad besloten hebben ons te scharen achter-de leden van -'
onze bond, die bij deze kwestie betrokken zijn (applaus)»
De staking mag ,sich echter niet uitbreiden:f>ver andere mijnen»' t\e andere ^ mijnen" Koeten blijven werken, ..hetgeen ook geldt voor

de bovengronders van de O «.Na II» Dese mogen, onder, geen voorwaarde- '
het werk neerlegden, dit heeft niet de'instemming'van het Hoofd-
bestuur» -. . : , '

Hedenmorgen is een vergadering van de OóR«.'d'er O.I* mijnön
geweest,, waar besloten is bekend te maken dat de.se staking ten'
zeerste 'wordt afgeraden» Deze bekenclniaking, is óf zal wortlën ;5e- i'
publlceerda Meen'echter niet dat de vertegenwoordigers van onze ̂  ,
bond daaraan hun goedkeuring hebben, gehecht» De..prpt. chr. a.f̂ e- ' ?
vaardirde, de socialiatioche en onze twee afgevaardigden hebben "*'
hier tegen gestemd» Ook thans zijn we tot overleg bereid en wij Xv
hebben verzocht met epoed een vergadering van de M.IeRo te houden.»
sodat alles nop een rustip; besproken kan worden»
Ma allen aangemaand te hebben achter het Hoofdbestuur te blijven ;
staan, eindigde Hamers zijn korte toespraak- , ''/'

Van 4e gelegenheid tot het stellen van vragen werd door een ,,
drietal aanwezigen gebruik gemaakt. > If"-

De eerste vragensteller vroeg het standpunt van het Hoöfdbê^
stuur, indien de staking op andere mijnen zou overslaan» Hamers \'f

É antwoordde dat hij duidelijk gezegd had dat, de A»B»W.M« 'alleen ̂
I achter zijn leden van de OdiMI stond. ' ' >'
W t ' ift»

cf

'„ "• '- *' *" 'j i 'l\ ' x* j ' '̂  ' ' 1>'\f*5.



' '"• De twe,ède vragensteller zei dat er grote kolennood
heerste en wanneer de staking aich sou uitbreiden tot de
andere raijnen? de heren apoediger tot een beslissing zouden
komen <, Hierop antwoordde Hamers in dezelfde geest als bij
de'eerste vragenstelIer o - '

• De derde vragensteller vertelde dat hij vertrouwensman /
• „ wks en vroeg wat hem te- doen stond, wanneer anders georganiseer-

- •- cl en hem om raad zouden vragen»
Haiaers*antwoordde hierop dat hij zelf toch ook staakte en hij -
alleen vertrouwensman was indien hij op de mijn was, ,

. , . De anders ge organiseer cl en moesten zich achter hun leiding
i • . ' • : • scharen o ' .• N

Hamers eindigde met te Heggen dat de toestand zeer ernstig,
en moeilijk was, doch dat hij hoop^a met G-ods hulp.-de aaak tot
een goed einde te brengen»

Hierna sloot öe voorzitter de vergadering en verzocht- de
leden van de A<,30WaM0 nog even te blijven voor een huishpude-
lijloè vergader ing s Hamers ̂ n. de /boncl'spenmingme.ester Erewinkel • ' -
hebben,toen de vergadering verlaten, waarna circa'160 personen
(leden) bleven zitten» Hieronder werd opf;emerlrt het G.PoN.

{ • ' -. Ie Kamerlid Hub o Hermans„ die de vergadering niet heeft toege-
sproken o '

De voorzitter maakte bekend dat de leden sich driemaal
daaps'moesten melden en dat zij aich konden opgeven om aan de
mijn te posteno Hiervoor gaven zich naar schatting 30 personen

De vergadering had een ordelijk en kalm verloop,

' ' ' 21 Juli 1948,
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ACD/

de

In ver ba /i J .set invoering, var:- ts,sc pi jler̂ ccoor-J ü'iet
g roep L indeling» over we l K adcooru3Ystea.fi lircvoerig ia'^e-
rapporteerl in ̂ ijn ïï&anT c verzicht van Juiii lyi-c, zijn op
particuliere rui jn Oranje- las sau -II te , Sonaaaberg -Vrijdag ...
16 dezer da arbeiders» tlie in e'en pijler van afdeling l?
van genoemde mijn in rniddagdienst moesten. werken, wel in- de
-iai jn • afgedaald » ïï̂ ar kort daarnè, weer n<iar boven gegaan.
Dit OinvacTe een groep van 3S - 45 'personen. Ook cie mijnwer-
kero ..van de naclrc.uienot in genoemde pijler en op dezelfde- "
dag gingen niet aan het werk» '• • •' • '
In de óclitenddiens't worden op dese roijn geen kolen, gewonnen»,
waardoor de arbeiders allen aan het werk gingen ? doch -in dé
aiddag- s n nachtdienst werd in.de pijler weer niet gewerkt.
. , ook op Maandag IS .Juli gingen ó,e mijnwerkers wel op
dagdiecst . werken { er werd niet ontkoold ) , docïi op de
midda^dienst brsidae de staking sïcli «it tot het geî ele
dsrgrondss bedrijf» . . - ,

,
DQ atakingsci jfers zijn als volgt';

Ôpgekomen; • .
—..-.--..r. .-— i --- -

87y inclusief 14 gedetineerden •*•. -t
, 6 niet-bonal'ido 'Duitsers.
36, inclusief 26 .gedetineerden1 +

4 nie t -bonaïide Duitsers. ,
109, inclusief '55 gedetineerden • •*•

3 niet-bonalide Duitsers»
95, inclusief 46 gedetineerden + -f 3U>0
. 7 niet-bonaf ide Duitsers.

on-

19/7 roiddagd. 300 man
'

IS/7 nachtd. 260 ~

20/7 dagd, i>0 -
.

20/7 oiddagdo 300'

X

Se Polen zijn vrijwel allemaal weggebleven, I I

Hedenmorgen had te rfchaesberg een vergadering plaats in
het gebouw van -ie Katholieke Actie en uitgaande van de PL.K.»
MIJnwerkersbönd. jien verslag van deze vergadering gaa't
nierbij.. . . . ' ' • . - ." , _ ,

, Op ülle andere, wijnen was het rustig, totdat aich .heden- *
middag een syir^ptoora van staicing voordeed op de in de nabij-
heid gelegen .Staat s rni j u .idlüelccina > waar 18 mi jntverfeefs s die
iïi ffliddagdienst moesten -werken., 'het bedrijf verlieten in
plaats van af te dalen,. • • ' • '

^,
l

'ff: f3



R A P J? O R j.,

Op 20- Juli .1943 vond te Schsesber^ in het Katholieke
Actia=gabpuw een vergadering plaats van de RoKoMijnv/erkers-

, 'bond» we lire vergadering was beleed naar aanleiding van een op
ds mijn .Oranje lfe;:.;scm II uitgebroken staking» "Toen de voor-

Xlsitter'van de -afdeling Schaesberg-BALKj, werkaaam op èe Oranje"
Kaasau II, te omstreeks 9,-10 u-ir» de.Ver.r.adering opende', be-
vonden, sich 250 a 300 personen in de ver/taderaaal,»'

Kadat hij had medegedeeld„ dat er na het•gesprokene van de
heer Gobbels geen debat ~fi£.s3 rpf hij 'iet woord aan genoemde

elSj 'die vrijgestelde van de RoKoJIilnwerkersbond is*
eae begon te verklaren, dat sich 'behalve leden van -de< R=Ko

Mijnwerkerebond ook een ar.n tal leden van een andere organisatie
in de zsal bevond en c Hiertegen had hij geen bezwaren,- doch het^e,
£,'een hij aou a er;-en was alleen Bestemd voor de R„K»leden?
claar desa organisatie p;eeri verantwoording' droef; voor andere
organisaties. Hij vertelde in het kort hoe. het /•roepsaccoord
Wc;,2 tot st&nci. ^ekoÊieïio' Op het ogenblik werd door de Yafcunie
overleg gepïeep:d omtrent liet ,?;roepsaccoord0 Jr was een rede- ..
lijke Kans dat men hieromtrent tot e,en vergelijk aou komen»
Vïanneer men echter tot wilde Stakingen over^atit, worden des-e
besprekingen daardoor vertroebeld,, De R.Kdvïijnwer^ersbond ,
ka.n zolang er overleg mogelijk is niet achter d-e wilde stakers
staan» Wanneer echter door overler- niet. tot een vergelijk ~
kan worden rekomenj, sal het hooidoestujir van de RcKcMijn-
Werkersbond niet sahrowen de strengste maatregelen toe te
passen» Staat achter Uw hooid"hestu;.:ir soals kinderen achter
hun vader staan = Ik feen echter niet gekomen om U te ze^en ' .
het werk te hervatten of om sxalkq niet te doenc Dit moet . ' .:#
iedereen voor aichaelf weten» Houdt er echter rekening medep : "̂
dat een bonafide 'va.kor̂ nisatie een dergelijke "wilde staking . •<."-
niet kan steime.n« Denkt ook ajui Uw medese/^r-enaciiapo Ha" een
beroep te heï-ben gedaan op de onf je organiseerden oni zich aan
te sluiten 'bij een or;;:aïiisatie eiddifjde hij» \a hst gesprokene van de heer G-oVoels, verkle.arde de voor- ;

sitter Balk9 dat ook_ hij nieK was givan vferken, doch. na de
uitleg van de he-er Gob^els1 tot de overtuiging was gekome-n,. ;
dat staken geen zin had én daarom vanavond ping werken» .
Vervolgens sloot hij te circa 9o55 uur de vergaderinge

Ds. vergadering had een rustir verloop o Sr werd- niet ge-
interrurnpeerd, behoudens enkele achter in fie saai staande " • .
jonge mensen j, die af en toe een afkeurende opmerking-over-
het'gesprokene maakten.. Er be'röncian öich meerdere als oom—
niunist bekend. staande per tonen in de vergaderzaal* ïïa af-
loop verlieten ail&ii het ,n;ebouiv en groepten nog' circa een
kwartier t e samen o . ' , , ' " ' -

Tanwegs ds A«B0W.-M« werden aan degenen, die het KoA»-gebouw. .
verlieten pamfletten uit gereikt $ waarin o,ac verm.eld is dat
deae organisatie achter de stakers van de Oranje Ifessau II
staat a. . ' ' '

, :röen pamflet gaat, bij dit rapport,

. ' . ' ' - • • . . 2 0 Juli 1948<



Maande.̂  19 Juli 1948 weigerde de r
nronds der mijn Oranje Hassau II naar benei
gebeurde ora hun solidariteit te tonen met de bezetting van
Afdeling 4 As welke Vrijdag en Zaterdag weigerde het pijler-
ace oord net groepsindeling en e;ctra belonin~s hetwelk voor
hun .PB Ier werd opgelegd, te aanvaarden o

aantal leden bij dit conflict

f," Mei
de oproep van de vier
j,l,? ACHTER ONZE EBEEN

welke nu reeds maanden
heerst over de toepassing van

De A, B •, W ,,M ..-,* s waarvan e en
zijn betrokken9 stelt sicii,
vakbonden in de courant van
VAÏT HE ORANJE WASÜAU II,

Wij betreuren» dat de s p,
long onder de mi jnwericers s

het aocoord,, zich op deae wijze heeft ontladen, en verklaart
alles te zullen in hst werk stellen om uitbreiding hiervan "
te voorkoraen? daar uitbreiding niet in het belang is van het
land :

Vervolgens mo^en de bovengrondse arbeiders van de Oranje
Nassau II' het werk niet neerle--':r:en en wordt hun aangeraden
het werk normaal, te blijven verrichten. Zij roê jalle mijn-
werkers op kalm en nuchter de komende dagen tegemoet te 2i-en
en zich niet te laten opdraaien door onverantwoordelijke
lieden,-,

De A.B,;W.-.M.-, stelt nadrukkelijk vast dat de bezetting der
andere rai.jnen onder
leuren j ' en zegt toe
f liet, hê Éfc: nu

.
übestuu
R, gericht»

Namens het Hoofdbestuur van de A,-,B,WcM,
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DATUM: 40...---?...-.

Staking in mijn
Oranje-Nassau
Pijlersysteem m Oranje

Nassau II
i II te Schaes-

gebroken.
In de mijn Or.

berg is een wil
Vrijdag werd in
bö wijze van fiioe^fSt nieuwe pSler-
accoord met groapswaelii)g ingevoerd.
De betrokken arbeiders namen hiermee
geen genoegen én \gmgen in staking.
Zaterdag yërklaarde\een deel vajrde an-
dere ar'-elders zich nipt hen solidair, en
ook gisteren werd er weersestaakt. Va»
de ?00 man van ,de avonddienst van 'gis-
te, en zijn er slechte-'VO afgedaald De
bonden hebb^&-«en oproep tot de mijn-
werkers gericht om weer aan het werk

' te gaan. De toestand is rustig. .

De staking in mijn
Oranje-Nassau

Mijnwerkersbonden bijeen
De staking in de mijn Oranje Nassau

tp RrT-infleKar.* *ra^\^.—* .-*.;- *-'•U te Schaesberg
omvat ongevaar
tale bezetflng va
hebben alle mij
menlijk vergade
bouw te Schaes
voorzitter van 4e
bond, drong er b
aan het werk te

t rustig. Zij
je kwart van de to-

e mijn. Vanmorgen
irke^febonden geza-

, onaatsge-
heeïVGubbels,

K.
arbejders op aan.

;a4n.JH€t wordt niet
onmogelijk geachtSjcbf^ hieraan gehoor
zal worden geggjserC l

In de andsre mijfren wordt normaal
gewerkt.

De Ondernemingsraad heeft de-sta-
king afgekeurd, omdat deze indruist te-
Ren de Publiekrechtelijke Bedrijfsorga-
nisatie. Zij beveelt de betrokkenen aan,
alles in het werk te stellen om dé ar-
beid normaal te hervatten.



»*,

Mijnwerkersstaking
breidt zich\e staking op de mijn Oranje Nassau 2 t

Zaterdag nog slechts gedeeltelijk was, heeft
tot de gehele bezetting uitgebreid. Ook de n
daaid. De kompels verklaardgff zich solida,
de invoering van het grjrfffisaccoord in st
die Vrijdag reeds hetere!* neerlegden.
Alleen politieke déjpquef ten' en niet bona-
aan het werk.

Kompels tre
kathojieke

Schaesberp, welke !
Maatjöagmiddag

; niet afge-

..B.W.M.
/erkers In
zich achter

Het hoofdfiestuur
(Algem. Bond
het Mijnbedrüf)
deze staking gesteld en zal de
solidariteitsactie organiseren.
Grote ontevredenheid . over de
sang van zaken heerst onder de
katholieke mijnwerkers, die, mis-
noegd over de houding van hun
organisatie1 die zich wel tegen
het groepsaccoord uitspreekt,
maar er niets tegen doet, reeds
met tientallen voor deze bond be-
danken.
Het bericht van de staking ging
als een lopend vuur door de mtin-
streek en vrijwel overal is men.
van mening, dat deze actie op
all« mogelijke • wgzen gesteund
móet worden.

e 'arbeiders,

uitsers zijn nog

Gisteren vergaderde <te ,̂
„ring", een onderdeeL^van de
M.I.R. over de sjWfftie. Men
kwam tot de conclusie, dat ge-
adviseerd moet worden het
groepsaccoord niet in te voeren.
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MIJNWERKERSSTAKING
ORANJE NASSAU II

Invoering groeps&ccoord stuit
op verzet

IN

Op da mijn Oranje Nassau II In
Schaesberg hebben de mijnwerkers
van een pijler, waarin de bedrijfs-
feidlng het z.gn.' groepsaccoord
wilde Invoeren, Vrijdag middag ge-
weigerd op deze. manier te wer-
ken, De nachtploeg weljjerdé even-
eens 'dit accoordstelsel te aanvaar-
den en met de dagdienst van
Zaterdagmorfljftï, bereikte men
evenmin
Terwijl
een half-
de p
niet
yertroi
togen,
bespr
ding
tot'

mijnbezetting
afdaalde,' ging

betreffende pijler
. Ook bleven de

en van alle afde-
om -te trachten door
met de bedrpslei-

ionden de po^ngen
" ' groepa-

:en. Tot
in deze be-

.t.
O.N. H en
en va-n re-

ders, M.I.R.
biflkt wei dat
het. door de

verafschuwde sy-
"in. Om het verzet
dit nieuwe jaag-

m wil men beginnen
ptjlèr. Zou dit lukken, -zo

redeneert men pHjkbaar. dan Volgt
de regt vanzelf.

Uit het reageren van de kom-
,pels van de Oran^fe Nassau II

i - Blflkt echter dat dit spel door
! de arbeiders wordt doorzien.'
i Ztf begrepen dat alleen de
: grootst mogelijke eenheid van
! de werker het ergste™ voor
i allen kan voorkomen.
i Nader vernemen, wij, -dat van de

Dominlale mijn In Kerkrade een
vergadering van a l l e vertrou-

' wensmannen, zowel van katholiek
'«Is ander* georganiseerden, heeft
plaatsgevonden. Met algemene
stemmen vverd besloten, dat, indien
er pogingen worden ondernomen,
om het'groepsaccoord op die mijn
In te voeren, het werk In de gehele
mijn zal worden stopgezet.
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'Mijnwerkersbonden
wijzen staking af

i?™08»!̂ 8 zUn rulm dnlzen<ï van de1»50 arbeiders van de mijn Oranje-
Nawau H In staking. Gistermiddag
weigerden veertien man, jwckzaam bij

te dalen,
IS weer

'erkers in
lagochtenc

idustrieraad
bijeen

;een ant-

,nge-
af-

euwe
bij

.smljn
een

•en com-

de «taateiuijn WUh
doch dit conflict wi
beëindigd.

j i De Algemene Bo:
het Mtjnbedrijf h.

leen verzoek, tot
; gericht, -een speet
te roepen, doch We:

; woord ontvangen,
De mijnwerkers'

sloten bij de Bedri
wijzend staan tegi
aceoord-systeem, i
de Oranje-Nassau
Wilhelmina keuren
door de organisaties
muniqué. '—

Zij zijn bereid, alles in het werk te
stellen, een gunstige oplossing van de
moeilijkheden te bereiken, maar sta-
kingen als deze zullen nooit leiden tot
de gewenste resultaten.

Mochten de besprekingen niet tot
resultaat leiden, dan zullen de bonden
aangeven, welke middelen betracht
kunnen iworden om het Afkeurenswaar-
dige systeem uit te bannen. Een goede
oplossing is echter alleen mogelijk als
de' stakingen direct wórden beëindigd,

; Dit communiqué ia ondertekend door P.
Dohmen, voorzitter van de Nederlandse
R.K. Mijnwerkersbond, W. Rappange
van de Algemene Nederlandse Mijn- j
werkersbond en J. H. Krooshof, van dei
Protestants-Ohristelijke Mijnwerkers-'
bond. ^ J



VERTROUWELIJK.
; .. -

BUREAU B

In aansluiting op ons telefonisch bericht van
14 Januari 1948 delen wij U mede, dat op Dinsdag 13 Januari
1948 een gedeelte der Polen verblijvende in het Gezellenhuis
te Eijsden en werkzaam op de Staatsmijn Maurits te Geleen in
staking is gegaan. Van de 382 Polen, die in het Gezellenhuis
verblijven, zijn er 173 op ochtenddienst en 209 op middag-
dienst werkzaam.

Van de middagdienst werkten op 13 Januari 1948 32 personen,
terwijl op 14 Januari 1948 van de ochtenddienst 52 personen
aan het werk gingen»

De Polen hadden klachten over het eten* Zij beweerden de
laatste veertien dagen slechts kaas op hun brood te hebben
gehad en te weinig vlees te hebben gekregen.

De Bedrijfsleiding stelde zich op het standpunt dat geen
klachten hieromtrent door haar in behandeling zouden worden
genomen, zolang niet alle Polen het werk hadden hervat»

De middagdienst heeft op 14 Januari 1948 nonaaal het werk
weer hervat.

Ongeregeldheden hebben niet plaats gehad.

15 Januari 1948.

No.79.
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Telefonische/mondelinge mededeling

Voor:

TT-. -*-•

Van:

Ter behandeling aan: SPOED

Opgenomen door: Handtekening: Datutn: Tiid:

I724347-P,v.d.L


