
DOSSIER No. 

2 

@ 40216 - '46 

MINUTEN BLAD 

OD 430 To•st • .nd T•xti 1lbndrijf 
NAAM: ......... ...... ....... .... ........ ... ... .. .... ....................... ·-····-·······-................ . 

I 
,.> 

Voo� zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) 
aanwezig was dit bijgevoegd. 

het schutblad 
sep

�
O.

/ ,, 



No. 1?80 

Uw brief 

Betreff.: 

. . -'fWl3 Juni !1952 
----- .1,. 

- lR JUNI l�2 A

A(fif 1 'il rJJ
DIENSTGEHEIM 

�-/�.&-H � �� /7..rl 
In antwoord op het verzoek, vervat in het hierboven aangehaalde 
schrijvem, wordt U bericht dat geen zekerheid kon worden ver
�regen dat de, in ons vergadering-verslag No.1'780 B-4-'51, ge
melde "Onbekende spreker", identiek is aan: 
Siewert GEUGJES, geboren te Zaandam, 14-?-' 26. 

Verder wordt verwezen naar de beantwoording van Uw schr ijven 
l'.O .112155 dd 13-'7-' 52 
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Uv: brief No. 112155 dd 13-7-' 51 
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Betef':f. 11 A0xlb-vüuI'.rÉ .ü .tl il!)J.t- PAR: 
._ ___ .,. 

.UEvIGI.t�G VAh DE .B1�.1JANGJ�N 
.VE,� G0111J!1EC:fT.t- El� 1'1'..XTI1.L
A..\BJ IlJERS ( S'rl:iRS) • 

1 3 Juni 1952. 
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VERTitOU,iELIJK. J�__.,.;, �� d' 

Ter be antwoording van het verzoek, vervat in het hierbo,� 
aangehaalde schrijven, worc.t U het volgende bericht • 

.1.Je indruk werd �erkregen dat zich in de samenstellinc van 
het AJTIB-00.,_I.rE, gedurende de tijd van het bestaa n van dit 
comité, me erde re malen wijzi.:;ingen hebben voor0edaan, al
thans op de zittingen van dit comité weràen vaak andere 

/Personen waar c.;enomen. 
·

:J 
�;e secxeta:r is: Pi_eter r.i.UJ.,, �eboren teJ"rJsterdam,31-1-'23
(U bekend), hee:f:'t 1.n ae loop van het vorige jaar, als zo
danig bedankt. ve na&m van zijn opvolger, zomede de namen 
van de anà ere commissie-lee. en zijn niet bekend ge•·,ord en. 
Er kon geen zekerheid v orden verkregen da t dit 1\UTIE-C01.I'rB 
thans nog bestaat. 

Blijkens ons vergadering-verslag J:!o. 1 ?Sob_,1_51 aa 22-6-5 l , 
hield dit comité iedere .JL.soag, 1/oens da0 en .uonderdag, tus
s en 19 e n  22 uur I zitting in het geb c1ur· "DE wEU,/ 11, Valken
burger straat, te .nmst erd am. 
Bij onderzo ek is gebleken Lat dit comité, in de eerste tijd, 
inderdaad geregeld zitting hield en dat er ook wel textiel
arbeiders(sters) kwamen om raad te vragen en hun grieven 
kenbaar te ma ken .. Al spoedig verflauwde dit. Er kwam weinig 
bezoek en de leden van het comité lieten vaak verstek gaan. 
In de laatste tijd dat er nog zitting gehouden werd gebeurde 
het meer dere malen dat er maar twee comité-leden aanwezig 
waren. Soms kvtarn er n iemand. De laatste twee ma anden is er 
in het gebouw "DE IiEEU1 11 geen zitting gehollden. Het vermoeden 
bestaat dat het comité is opgeheven. •
Omtrent de plaatsgehad he bbende actie �an dit comité is be
kend dat er in Augustus 1951, op het ministerie van ...,r .Dl.EES, 
door dit comité, een schrijven we:ra overhandigd, waarin 
werd vastgesteld d at de confectie- industrie door snel om 
zich heen grijpende werkloosheid werd getroffen. 
Als oorzaak werd in dit sc hrijven, de dalende koopkracht 
genoemd. 

In September 1951 heeft het comité zich tot de oi vers e 
vakbondsbestuurders gev.end in verband met de ontslagen in 
het confectie bedrijf "BUGO 11, aan àe Prins engracht, te Amster
dam, waarbij aoor het com ité ·,era opgemerkt dat er voldoende 
werk en orders waren voor vo ortzetting van het bearijf, maar 
cat de directie ai t werk had uitbesteed teneinde van de s o
ciale· 1asten en het in dienst houden van personeel, geduren
de de slapp e periode, af te komen. 
Verder werden in uei 1951 ond e.rhand elingen gevoerd met d e  
àirectae.r van het Gevteste lijk Arbe idsbure au en diverse direc
ties 

1
n bedrijven, waar ontslag aan het person eel was aan

geze�a _.\cties van recente datum zijn niet bekend ••.•••••• B3 
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28 An�il 1952. 

In het te Parijs ve1"J:'ichà.Jnende Poolse blad 11 Gazeta 
Po1ska 11 van 2�· April 1952, kwam een a11"tikel voo1" waar
van de vrtje vertaling aJ.B volgt luidt: 
11c .. �itieke situatie :l.n de textielindustrie in Nederland. u
Den Haa

g
. --.. __ .. �------

De Nederlandse Pera bericht, dat de situatie in de 
texti(!)J.industr>ie in Nede�ola.nd zeer cri tiek is gewo1"den. 
De nülitaz•:laat.ie van het J.and heeft bijgedragen tot in
krimping vai1 het afzetgebied. Slu.iting van vele f.abrai.e
ken en vermindering van de productie zijn hiervan het 
gevolg. catast.rophaaJ. is de situatie in de provincie 
Drcmte .t he'i'.; centrum ·van de N0derlandae textielindustrie. 
In ö.c eerclte helf.i: van Ap:i:•il van dit jaar heef·c men hler 
10 fabrieken gesloten en 12 aï:'beiders op straat gegooid 
(d:tt staat er letterl:ljlc). De ,n:1.lrbond van textielarbeidert: 
hee.rt hierover een schrijven aan de t-lederlai'lds1& Regering 
gel":i.cht. In dit schrijven wordt geconstateerd" dat de 
ve!!lot•en oo!"'logspoli t1ek bijgedragen heeft tot diepe el
lende van de werkende massa en werkloosheid. Men onder
st�:>eept in dit schrljven, dat de Nederlanaae Regca:,:,ing 
's lande welzijn heeft verl<:ooht aan. Amerikaanse imperj -
aliaten. De v�.lcband -van de te:d;ielarbeiders eist aamen
w0-1�king op econo111iaoh geb:t.ed met de Oost-Europese lan
den. Dit i� de enige weg, zo onOeratreept men in dit 
soh:i:,ij,ron, om uit d<1tze ca1;astropha.1e situatie, waa.rj_n 
Hede1"1and zich be,v·:J.ndt" te ge:;-•a.ken 11 • 

�1;11 �MEI 195i. · Jt(
.. ACO/ /{tv�� J' 
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Verbinding no. 49 
H/hw. no. L/(Jb 
ONDEWERP: r 

Dienstgeheim. 

Ontslagen bij "Almelo". ulJi!fr� ::::� 

'·;._ 9 MEI 1952

J>o/� '-? .�d' 
.A . /.fél'JYJ 

Hierbij heb ik de eer UEdelGestrenge het volgende te 
berichten. 

Door de Directie der N.V. Textielfabriek "Almelo", Haven 
N.Z. no. 77, in deze gemeente, zijn met ingang van Zaterdag, 
3 Mei 1952 een twaalftal arbeiders ontslagen. 

Het betreft hier acht ongehuwde- en vier gehuwde arbei. 
ders. 

De oorzaak van deze ontslagen is gebrek aan orders. 

30 April 1952 • 



Verbinding no. 49 

H/hw. no. L/flJ
ONDERWERP : / 

Ontslagen bij "Hedeman"• 

Hierbij
berichten. 

. ' 9 ME# 1952 ..... 
. 

·-

J7�-·�· C,//14:ft�· 
heb ik de eer UEdelGest�het volgende te 

Van betrouwbare zijde werd mij medegedeeld, dat de 
Directie der N.V. H.Hedeman Jr., Textielfabrieken, Fabrieks-.
straat no. 5 te Almelo, het voornemen had opgevat om 104 
personen te ontslaan. 

In verband met dit voornemen vond op Donderdag, 24-4-
'52 een bespreking plaats tussen de Directie van het bedrijf 
en de vertegenwoordigers der Unie-bonden. 

Het rBs•ltaat van deze bespreking was, dat 62 personen
met ingang van Zaterdag, 3 Mei 1952 ontslagen zu.J;len worden, 
terwijl Voor ongeveer 190 personen een wachtgeldregeling �s 
aangevraagd. 

De personen, welke ontslag is aangezegd, zijn allen 
ongehuwd. 

De oorzaak van deze maatregelen is, gebrek aan orders:



Verbinding no. 49 Dienstgeheim. /J V.._.N\-a,P/ .-.• J7'
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H/hw. no. -1++ - rJ w.N- • 
ONDERWERP � 

. ... 
-, 8 APR 19 

· 

Ontslagen

• 

"Twenthe". r ./� ��·� ijj�

Hierbij heb ik de eer UEdelGest� het volgende
te berichten. 

Van betrouwbare zijde werd m1J medegedeeld, dat door 
de Directie der H. V .Stoómspinnerij "Twenthe.1', in d·eze gemeente
met ingang van Zaterdag, 19 April 1952 een zestig-tal personen
zijn ontslagen. 

In verband met bovenstaande vond op Donderdag, 17-4-r52
een bespreking plaats tussen de Directie van het bedrijf en 
de vertegenwoordigers der Unie-vakbonden. h Op voorstel der vakbondén werd besloten de geuwde ar
beiders( ongeveer 20 personen);ontslag te verlenen met ingang
van 5 .Juli 1·952, zijnde de datum waarop de nieuwe "Wachtgeld
regeling" in werking treden zal. 

Bedoelde 20 personen worden wel met ingang van· 
19 April 1952 uit de productie van het bedrijf genomen, doch
moeten dan tot 5 .Juli allerhande karweitjes opknappen, zoals
schoonmaken e.d:

I 23 April 1952 • 
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Maandrapport. 

DIENSTGEHEIM.-

--�,, 
NIET O,K, 

A{O�� 
DAT: 'lo �-, 
PAl: �1e 

h ?,/! 

,:t . .J// t:Jr�.I 

JJ/.Jf'J.; 77.".r-/J;('.Jr

/�.Jf/ � 9:i f �. JrJ. / 
:l - .1.r. ;.J 

� /J �"1/tJf .

A����
Op Vrijdag, 14 Maart 1952, werden bij de uitgang van � 

Winterswijkse Stoomweverij J.W.Meijerink & Co., Beuzenes 2 te 
Winterswijk, door een onbekend gebleven persoon aan de arbei
ders (sters) dier fabriek pamfletten uitgereikt. Een af'schrift 
van de uitgereikte pamfletten wordt hierbij overgelegd. Kort
heidshalve wordt naar de inhoud daarvan verwezen. De persoon, 
die deze pamfletten uitreikte, was vermoedelijk afkomstig uit 
Enschede. De pamfletten zijn afkomstig van de ATEK (EVC), 01-
denzaalsestraat 80, Enschede. 

Een en ander was naar aanleiding van het feit, dat er on
der de arbeiders van vorenvermelde fabriek enige ongerustheid 
was ontstaan in verband met het feit, dat de directie van vo
rengenoemde fabriek bad besloten nieuwe tarieven voor de ar-
beiders in te voeren, omdat de oude tarieven, op grond waar
van de arbeiders werden uitbetaald te hoog lagen. De directie 
was dit medegedeeld door een ambtenaar van het ministerie van _ 
Socil'.ale Zaken. Aangezien dus de nieuwe tarieven aanmerkelijk 
lager waren dan de oude en dit voor verschillenàe arbeiders 
per week soms Fl. 8,-- uitmaakte op hun weekloon, had de direc
tie besloten, om een overgangstermijn tot invoeren van de nieu
we tarieven in te stellen. Duur dier termijn 16 weken. 

Tevens was door een adviesbureau, welke een onderzoek 
in meergenoemde fabriek bad ingesteld, uitgerekend, dat m;p: één 
wever zeven weefgetouwen kon bedienen. Tot op heden geschiedde 
dit niet; één arbeider bediende n.l. vier weefgetouwen. 

De verslechteringen, zoals die genoemd worden in bijge
voegd pamflet, bestaan dus, zoals van de zijde van de directie 
werd medegedeeld; le uit het "rechttrekken" van de bepalingen, 

/ zoals di e vastgelegd zijn in de C.A.O.; en 2e een efficiënter 
bedrijfsvoering. 

Andere activiteit van de zijde van de EVC of enige andere 
links-extreme groeperi ng is hier niet merkbaar geweest. Tot 

' 

nu toe is niet ©ebleken, da� onder de arbeiders enige stakings-
activiteit gaande is geweest. Stakingen hebben zich althans niet 
voorgedaan. Nog zij vermeld, dat de ontslagen, welke bij opge
melde fabriek hebben plaats gevonden, de"norm.ale ontslagen" zijn 
geweest, aldus de directie. 
Bijzonderheden zijn er verder niet te vermelden. 
Winterswijk, 31 Maart 1952. 
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Aan de arbeiders en arbeidsters van Meijerink • 
. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.�.-.-.-.-.-.-·-·-·-·-·-·-· 

Nieuwe verslechteringen bij Meijerink te Winterswijk •• 

Nadat de directie van Meijerink eerst een slechtere tariefregeling 
op de wevers heeft toegepast - die hen F.8,-- per week loonsverla
ging bezorgde - poogt zij nu de arbeiders 48 in plaats van 44 uur 
te laten werken. 
Hiertoe gaf de kern baar toestemming, waarbij ook de Vakraad toestem
ming gaf tot 15 Mei. 
Al$ reden geeft ae directie op dat de inflatie-dreiging in een aantal 
landen aanwezig is en daardoor scherper geconcurreerd moet worden. 
Zij stelde daarom voor dat de ploegentoeslag besteedt zal worden voor 
de aankoop van nieuwe machines. 

!!�-�!!_��!���!!!!? 
Zijn ware aard komt boven als hij twee dagen ná de toestemming 12 
arbeiders ontslaat en de nachtploeg eruit doet. 
Zijn bedoeling is: De ene groep arbeiders te ontslaan en de andere 
groep langer te laten werken, om hiermede zijn winsten veilig te 
stellen. 

!!1_9.2.��!!J_�!�����!�l-

Wij moeten en kûnnen dit tegengaan als leden van het N.v.v., de E.v.c., 
anders en ongeorganiseerden, zich aaneensluiten en gezamenlijk strij
den tegen deze ondernemerspolitiek. 

Leden van het N.v.v. 
Eist een ledenvergadering waar deze verslechtering wordt besproken en 
waar maatregelen worden genomen, die nodig zijn om deze tegen te gaan. 
Eist van uw bestuur dat de 44-urige werkweek voor ploegen, vastgelegd 
in de O.A.O., blijft gehandhaaf'd. 

Arbeiders en arbeidsters, verdedigt uw vrije Zaterdagmiddag en ver
zet u tegen ieder ontslag. 

-o-

!fi��!-���-�����-����-
Met deze verslechtering is de kernverkiezing, die Vrijdag plaats 
vindt, nauw verbonden. 
Hier wo�dt gepoogd een kern te laten verkiezen door 30 % der wer
kers van het bedrijf. Dit is toch een zaak van ALLE bedrijfsarbeiders. 
OOK van de ongeorganiseerden. Het gaat hier om het verkiezen van DIE 
mensen, die het vertrouwen der arbeiders hebben en dit kunnen ook 
ongeorganiseerden zijn. 
Eist daarom een democratische kernverkiezing, waar alle arbeiders 
aan kunnen deelnemen. Dit is van het grootste belang. 

Algemene Bond van Werkers in de 
Textiel- en Kleding Industrie, 

ttDlil ATEK"(E.v.o.) 
Oldenzaalsestraat 80, 
Enschede. 



Verbinding no. 49 

H/hw. no. _!fJ,. 
ONDERWERP: 

Ontslagen "Twenthe" 

Dienstgeheim. 

/ 

Hierbij heb ik de eer 

te be1,ichten'! 

1 
,Ç, ,/ .J fr" 

·12 FB 1952· /�

\Ai fjï;i.;t1 I Y6 � 
-� 

UEdelGestrenge het volgende 

Op Zaterdag, 2 Februari 1952 zijn.bij de 

nerij 11 Twenthe 11 , Stationsplein te Almelo, een vijftal ar

beiders ontslagen. 

Deze ontslagen zijn gegeven, omdat, in verband met 

het gebruik van een nieuwe stofafzuigmachine, deze perso

nen gemist kunnen worden. 

4 Februari 1952. 



Verbinding no. 49
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Dienstgeheim.
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-·-· \ t�·, 2 fE\\ l952 · 
ONDERWERP: 

9toomspinnerij 

� 

• 

"Twenthe" 
./�� 

Hierbij heb ik 
berichten.

, .:ÁCl}I / Jt?J,0�d -------- L�-
de eer UEdelGestrenge het volgende te

In de voorspinnerij der Stoomspinnerij "Twenthe",
Stationsplein te Almelo, wordt op het ogenblik in vier ploe-
gen gewerkt.

Daar het grootste gedeelte der orders thans dunne ga
rens betreft, kan de spinnerij niet meer de productie der
voorspinnerij verwerken.

Om nu de productie der voorspinnerij en der spinnerij
in evenwicht te brengen, wordt ove�wogen ��n ploeg uit te
schakelen •

Wanneer deze maatregel wordt doorgevoerd, zullen on-
geveer 45 personen ontslagen worden�

4 Februari 19521,
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UITTREKSEL 

Uit 0D 342 Naam: MA.ANnRAPPORTEN OVERIJSSEL 

Voor 0D 430 Naam: TOESTAND TEXTIELBEDRIJF 

Ag. nr: 120979 Afz. : ID Almelo Datum: 18-10-5i 

Aard van het stuk: Maandrapport ID Almelo over Sept_. 51

�� -'L··; ·Jsia a in€:_ ,n :l!t4p,�s;·�··· · 
• .1. • -�' .�. \ 

. Als_ gävolg va1:('ee·n bij àe N. V .Palthe'.s Taxtielyereaa-
i1.n.gsbed;.i,j'�eJi, Ïàl..fiÄi�� . in de: afdeling. kledi:qg�erv��ij � ep. sto-. ). ' -�· . . .' . . 

m,�:r'i'j'·:do'.0,:pg:av�a,r,de· l"$-O"rt�.rfi$,àtle, werdab, ln dj, t l)edrij f, ih ' • _.. • I I ' !' .. , 1 /. •f ... '•'••'' • ' '• . H ,,; ,' ....,. ', • 0 
._. 1dêz.� _ :pè:i;:iö�e.· /;J,O :•��1��r� oµt_s1.�.tèx

t
.i · ,,'.

• , , •.. iN .. • :.i', ·:"". ·. · -� _.,.'pt! te'xtie.f{1t�;,î·�.t�,.4-�x, .. ra.� 1�bsfs e:n We:isels in deze
•· ·"'· gkilB.eanta 11as· dqè)i' · t:a1.i1t&e.rnant,-óp' ··uS"''&u:tiu.stus 1-951 �adwongen

.J. 
• ' 

�;., ,\ .1 -� • � - ' ">·-
� ' . 

' 
; sJ. . 

'p:èt_ ':t.iacl'rijï' · t�- lt�},l"Jr.te/ we�do·or 20 çieisj es werkloos werden. 
• • 

,p."_ '� ....... ,.. ,., • ' ; 
. .. .. • � · 

. · De ·älgflfüil• YP-orµitz!clften voor· ·de· cor.d'ectie-inàûs..tr.he 
� :_., \ t O • C \:,i '- .\. . 1. ' '> •' ' .l <{ 

. • 

zijn· niét"., bij �onp;e:r hoc(gyel.,, � ' . · · .... 

Uitgetr. door: RM 

Datum: 23-11-51. 

Op aanwijzing .van: BIII 
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Een w0llenstoffenfubrie� iD dsze :emecrte ve ·�acht 
slacvE.>rgunDing voor 18 arlJGid skrac!1ten, i. ·1 ,., .. x· ,iJJd wet te ,;,e
rint:;e al'zetmogel.i.jkheden. 1:'l ovt.:Cla·; met e ...;.irec'..: ie ,:r·,J 

·aanvrace ingetr,okken en 'i< e::. d bas lot en û e v :, t,1il:d e· 1..e . e:cl ;·.s
lo Je�.h sid over het Gehele personeel te iloei.: drukken • .à.an het
,ein<le VQ!l- dit kwartaal v1er}·te de· spilinc:rij van dit bed:...i,if te
Wierden en de weverij in deze gemc.ente, oo ''e '1nccre waak.

Een kapokfsbriek alhier, met o�n ?ersonculsbdzettin�
van 18 personen, paste in de aa.nva11.; van û i t kwartaal, aan
wachtgeldrogeJ.ing toe, maar ging per 7 Sa1tember 1951 over
tot ontsllS\g van 6 personen, zoa at met het ove.rblij vencl e

. ne·el de volle werkweek kon VlOJ:d 011 gei, arkt.
Bij aa N. V .stoqmspinnerij 11 Tvrenthe 11 o}-hier, · .. erd hot \ 

ploegenstelsel 1 ets ingel:rompen en Aan acht ,".,o hu.v1 , e vrouv,en 
. . 

onts�ag aangezegd;. te.rwij .L de OX'dor:posi tie )iat nodig m-10}.te, 
dat pe.r 18 Augustu's· 1951, 28 Du1 tse meisjes ( grensbAIJf;::it ers) 

. ' 

"!_era·en oni,slagen.� Aoht ven deze arbeidskrachten zijn r1er
.24 Septemba� 1951_ ye ar aan13e.nomen, omdat voor cleze Duitse 
spoelst'àrs gecin °lfftdel:'landse vervangsters Londen Norden e:,esteJ.d 

Behalve dé reeds genoemde ontsla,;en bij da u.v.st.)OI!l.-
' . 

SIJilmerij 1JTwanthe 11 b�ë"ft de katoenindus·tr ie te .Almelo ·nog 
geen pe.t'soneel" ontslagen,, terwijl de fabrier.en nol� vo).J.eclig 

,; . . . 

werken. 

v�:r'mindering 

_.nog gróte F.tan• 
ZUlJ.é'.t'l 



• 

• 

6. 

Op 12. SepteLtbur' 1951 Js/!�n bij de 1·.v._�e�1 :l··en Jr.

Te:x:t ielfabriei(en o.Llier, onc;eveer 50 ro�isj e:J ,. er1�2 nn L

de afdelingen _Spoelderij, schacrc1erij sr_ twi i ml \.a'ij, l16t

werk n ar 1.v.m.. de invoerir;:. van een t:.irisfv.;:;r::'.a Gil:e,. 

Aangezien de stonkster's ir :1ct be · ij f -ei, �sle1itel-

positi e innamen, we1.·den 111 direct verschillent:e !Jlflr n..; ,;..J. e

fHbeidskrachten 6a<lwo1cgen werlcloos.

poordat orîàeT de ,i.r:.vloea van de vr.,··or "nri :; ::tia .... :c

Diractie besloot de· tariefve::..Ln�L;� O;.) te .:c',r,rte1., :iet'\' -,t

ten de staal'.:ste�s op 19 Se-""te.::-1ber velitaron h 1r ·.cr:;:z et...', e-

den • 
Als gevolg von dez� moei.Lij l·he,Lr. :.,ir.:;.en .Jr:_·.ev - "r

4000 urbeidsurer. ve· 0 1oren.

JIJ Zul .i.J '<lGDEN.

Ver.dere b'i:fzonc�a:.::1:;uèr: v-_rn bstel:eris :i.'r niet te

melden • 



Verbinding No.58 Vertrouwelijk
Onderwerp: Ontslag bij Lankhorst 

Touwfabrieken te Sneek.
No.128/1951 Sneek 15 October 1951--------------------------------------------------------�--------------------

• 

• 

Betrouwbaarheid berichtgever:--
Waardering bericht: betrouwbaar
Ondernomen actie: geen 
Medewerkende instanties: geen

Met 

'bi Ol 1951 .... AL 

1to67r 
J�.....:�·d� 

ingang van 15 October 1951 wer6n b1j 
Lankhorst Touwfabrieken te Sneek 25 leden van het perso
neel ontslagen.

-

Het overige personeel, zijnde ongeveer 120
personen, zal voorlopig drie dagen in de week werken,
terwijl een wachtgeld regeling is ingevoerd.

Als reden voor het vorenstaande werd vanwege
de Directie vah genoemd bedrijf medegedeeld, dat de 
grondstoffen voor de te maken goederen zo duur moeten 
worden ingekocht, dat de vervaardigde goederen door te
hoge prijs practisch onverkoopbaar zijn.

Of een en ander enige politieke reactie ten
gevolge zal hebben moet worden afgewacht.

Eventuele bijzonderheden zullen op de
gebruikelijke wijze aan U .vorden medegedeeld.

Einde
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:) .

.J.1..1.L bedrijven haersenda slapt J heeft bij le aidanr :erken,le 

arbeiders grote on.rust VG"':' .akt. 

Van asze onrust worrH tl0,)r Le Jen Jer .:7-.'c dr1.tl'" n;e•,.:ruik 

.3�!'!hHtl:t door àeze varkel.'5 geschriften der 'ZVC, aan te bieden. 

iloor deze arbeid9rs wordt van bedoelde aanbieding echter na

genoeg geen gebruik gemaakt. 

Enige weken voor de vacantie in de textielbedrijven 

hier ter· stede, werden bij de ''Stoomspinnerij Twenthe", al-

hier een zestal gehuwde vrouwen ontslagen. 

Daar het de gewoonte is, dat aan personen, die met 

de vacantie niet meer in een textielbedrijf werkzaam zijn, 

. niet de 1% vacantie.gratificatie wordt uitgekeerd, kwamen 

dientengevolge deze vrouwen niet voor de gratificatie in 

merking. 

Enige van deze vrouwen hebben zi-ch in verbinding ga-. 

steJ.d .o::-et het ::;,loatseJ:.ijkè bestuur der 11 ATEI� 11, hier ter ste

de, hetwalk toazegde aich �et de �irectie y&n Aat bedrijf 

in verbinding �e zullen stellen. 

Tot heden heeft het afdelingsbestuur der 11 ATEr.;:11 zic'è 

ec:·t-er no1.; .n.iet in verbii:di.ng met �enoemde Directie eestela. 

BIJ 201 D.JH.!I.ZDEN. 

Verdere bijzonderheden va� betel<snis zijn niet te 

30 Augustus 

/ 
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blad 2. 
Directie leden dat lang niet alle 22 ontslagen personen, 
de-vergadering hadden bezocht en dat evelll.llin andere ar
beiders van genoeru.de fal)riek aanwezïg waren geweest.------

Voor zover sindsdien gebleken is, heeft deze 
vergadering voor de l\. v. Verenigde '11ouw1'abrieken geen 
enkel nadelig resultaat gel.ad. Er is niets te be speuren 
of te bespeuren geweest omtrent onrust of agitatie onder 
de arbeiders, terwijl evenmin iets bemerkt is van het 
circuleren van een lijst onder de arbeiders, zoals in 
het krantenbericht van "De ;aarheid" werd vermeld. De 
verhouding tussen ,arbeiders en Directie is volkomen nor
maal te noemen en geheel als voorheen.--------------------

E11filille van de zes ondertekenaren verklaarden 
tegenover de Directie niet de bedoeling van het manifest 
te hebben geweten en zich terstond van de zaak te hebben 
teruggetrokken, zodra deze bedoeling hen duidelijk werd.--

Het ontslag a�n deze 22 personen betrof hoofd
zakelijk ongehuwden, waarvan enigen reeds weer werk hebben 
gevonden. Door de Directie is hen bij ontslag een gratifi
catie van enkele weken loon toegekend, in grootte ver
schillend naar hun diensttijd bij de Ver.Touv.�abrieken.---

Bov�nbedoelde versonen, w�ren voor zover be
kend, voor het merendeel ongeorganiseerd, terwijl niet 
vastgesteld is kunnen ,�orden of er onder hen personen 
�are�, die georganiseerd waren in de E.V.C.---------------

De namen en gegevens van de zes personen, 
door wie bedoeld mani:rest is ondertekend, zijn: ..•...•...• 

le.\,Cornelis SChCUTEN, geb. te .Leiden op 27 �,ebr.1920, won. 
te .Leiden, O�gnjegracht 62-a 

(Staat bij de Directie heel gunstig bekend) 

2e. Andries .h.ROiuliOU'l, geb. te Leiden op 14 ..t1
1ebr. 1926, won. 

te Leiden, Schimmelstraat B-a. 
{Staat bij de Directie niet ongunstig bekend, maar blijkt 
volgens verdere inlichtingen uit een Comruunistisch ge
zinde familie afkomstig te zijn) 

� ·� ·� 3e ., Johannes Gerardus 1.10KKENST01Tu., geb. te Leiden op 4 April 
� 1908,\von. te .Leiden, liet Heinstr.15. 

� (Staat bij de Directie heel gunstig bekend) 

eT N�,��tj.I).Us F...endricus BENT-VBLD, geb. te .Leiden op 31 Dec.1912 

"J'� /<,J �:� • won. te ..weiden, Celebesstraat 19. 

(1,h � ( Staat bekend als iemand die geneigd is tot raddraaierij 

� 
en in staat moet worden geacht dit vuurtje te hebben aan-

� 
geblazen. Niet bekend is of hij lid van de o.�.N. is) 

�� .. · 5e. Willem den OUDL, geb. te .Leider_ op 4 1.,aart 1913, won. te 
Leiden, Tollenstraat 20. 

{ Is enigszins onnozel) 

6e. Willem Buijn, geb, te haarlemmermeer op 1 Jan. 1914, '\'1on. 
te Leiden, .Langegracht 64-a. 

1Jog zij gemeld dat niet kan worden aangenomen 
dat één van bovengenoemde in staat is de tekst van bij
gaand manifest te ontwerpen. Vermoedelijk is dit van de 
hand van: 
hendrik van ":-lELZEN, geb. te Leiden op 12 !Haart 1893, won. 

te �eiden, Lombokstraat 17. 
Betrokkene is voor de C.P.N. lid van de Leidse Gemeente
raad, tevens voorzitter van de plaatselijke Afdeling O.P.N. 
terwijl de redactie van het ruanifest geheel overeenkomt 
m� zijn regelmatig gebruikte stijl. 

. De stemming van de arbeiders bij genoemde fa-
briek zal nauwlet�end worden geobserveerd, terwijl bij 
bijzonderheden hiervan zal worden gerapporteerd.-----------



DIS'l'RIC'l LbIDEN DE11. RIJKS..t>0LI1'IE 
"" COiu.i:...AND.AN"l' ,3 �eiderdorp, 13 September 1951 
Nr. 1365. DIEN S'l'GEI-IB L1L. 

·Vl
.Antwoord op schrijven van het ruinisteri� van 
Binnenlandse Zaken, d.d. 30-8-51, Nr.11'6798, 
betreffende de ontslagenen bij de Verenigde 
1ouwfabrieken te LEIDERDORP. 

l 8 SEP. 195t� 

1 ACD/ 11 Pr 71 \ 
Ingevolge bovenaangehaald schrijven is een onder

zoek ingesteld, waarbij het volgende is gebleken: ••.•..•..• 

Inderdaad heeft de Directie van de N.V.Verenigde 
'louwfabrieken te �eiderdorp in de loop van het jaar 1951 
aan een aantal van haar arbeiders ontslag gegeven. Aan
vankelijk betrot dit uitsluitend jongens en meisjes van 
14 tot 16 jaar oud, die nog zeer korte diensttijd (sinds 
1950-1951) bij deze onderneming hadden. Door bemiddeling 
van de. Directie konden zij allen elders tewerk gesteld 
worden, terwijl een enkele reeds zelfstandig andere arbeid 
had gevonden (o.a. seizoenwerk in land-of tuinbouw) Deze 
ontslagen gaven dan ook geen enkele reden tot ontevreden-
heid.------------------------------------------------------

In verband met verminderde werkopdrachten be
sloot voornoemde Directie begin Augustus 1951 opnieuw aan 
een aantal arbeiders ontslag te geven. Het plan betrof 
eerst ongeveer veertig man, maar werd later teruggebracht 
tot 29 hoofden.-------------------------------------------

Over deze kwestie werd vooraf overleg gepleegd 
tussen de Directie enerzijds en de z.g. fabriekscommissie 
(vertrouwensmannen uit de verschillende afdelingen) en 
de plaatselijke bestuurders van de 3 grote vakverenigingen 
anderzijds. Dit overleg leidde tot volkomen overeenstemmin 
zowel wat betreft het ontslag als zodanig, als vrat betreft 
de personen die zouden worden ontslagen.------------------

Als gevolg van enkele mutatie's in de daartoe 
opgemaakte lijst werd door de Directie tenslotte voor 
tot1al 22 man een ontslagvergunning gevraagd aan het 
Gewestelijk Arbeidsbureau te �eiden, welke vergunning ook 
werd verkregen.-------------------------------------------

Daarop werd door enkele personen op 14 Augustus 
1951 bij de ingang van het fabrieksterrein aan de arbeider 
van de fabriek een , nie� gedagtekend, manifest versPrekt, 
waarin werd opgeroepen tot het bijwonen van een vergaderi 
op 15 Augustus 1951, te 20.00 uur, in de bovenzaal van 
''De Kleine Burght" te Leiden. In dit manifest, waarvan 
U een exemplaar als bijlage hierbij aantreft, werd ge
sproken over ontslag van 135 mensen en opgewekt tot het 
nemen van maatregelen voor deze en de nog werkende arbei
ders in de VOÎ'Il'l van een wachtgeldregeling, terwijl dit 
was ondertekend door zes personen, allen behorend tot de 
laatste groep van ontslagenen. Verder bevatte dit manifest 
nog enkele beschuldigingen tegen de Directie van genoemde 
fabriek.--------------------------------------------------

De verspreiding van dit manifest had onder de 
arbeiders van de fabriek ech�er geen merkbaar gevolg en 
heeft niet tot onrust of op�inding geleid.----------------

P.lijkens verkregen inlichtingen is bedoelde 
vergadering op genoemde datum inderdaad gehouden en is 
deze bezocht door ongeveer 20 personen .. Van de zes onder
tekenaren zijn vermoedelijk de meeste wel tegenwoordig 
geweest, maa.r één van hen verklaarde later tegen een der 
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Het is jullie b::kend, da,� 7 na.dat ree.is ehige tijd geleden 
tesamen 135 man zij n ontslagen, hooidzakelijk ongehU"nden er nu een 
nieuwe gol f  van ontslagen is geval1en 1 die nu gehuwd.en betreffen. 

Eerst zijn wa zoet gehouden met de belofte� dat er geen 
gehuwden �ouden worden 011:ta lagen; de ze 'belofte is ga br oke n. Ib,t is 
dientengevçlge niet aan te remen; dat nu de laatste ontslagen zijn 
gevallen. Ong,etwijfeld �ullen meerdere alaohtoffera vallen. Dit ia 
trouwe.na door de directie in de toelichting bij de ontelagaanvra.ge 
reeds te ke rme n gegeven. 

Daarte sen moet warden opge treden
'> 

fö" t kan�· ne· jaren na. 
./. de oor log z;ij n ·goudj a;ren gev;ee at: voor de onderw ID:)r � 'Wij_, arbeiders 

1 

wbbèn tenauwernood het hoofd boven water kunnen houden" Nu cle winat
strcom voor dit bed rijf 3a:at luwen, word.en w.ij a.la uitgeknepen ei• 

-

tr oenen op etr aat gesmeten., Doe h o.aa:itmee mogen wij geen genoegen 
neme� To f�naneiê'le r:-ositie van h8t bediiîijf is uitstekeni!) Ook 1 
hierom ifl hot· gere :.:ihtvaa.rdigd en noodza.kl? l:tjk, da.t een w.acht@1.d.re ge� 
li ng wo:tèb:; inge ste lc.� � ·Di t, is toch we 1 � t ml nste wat verwacht mag 
worden, niet r,,,lleen voor hen, die nu ontslage � ziJ" n. maar ook voor 

' f 1 

hen, die nu nog -.,,er!@ n en daa rdoor van à.e onzeker� id voor de dag 
var.. morg9 ri. .a:..tb.ans voorlopig ve rlost word3 n. 

+ e lli i me met e lkaar te b'3 epre h-e n hoe -r,-.e dit kun� n 1:e re i ke n , 
rebben wij besloten om u, o:ç. te roeper.. mor ge na.vond (Woe :nàdag) om 1 

8 u1;.r bij elkaar te kernen in do bovenzaal van de '!Kleine Burcht11

aan de Ni'euwe Rijn 19. Wij ,m11e n alle vakorganisatie' s uitn('di@n 
d.eze vergadering bij te wort3n:en hun standpunt hieromtrent bekend 
te maken. 

W:\.j à.r:ll11ge n er bij U. o:p aan d.e:ie vergadering te bezoeken. 
Hot is een zaak dle on;.; allen betreft. Het "�den ik� m,orgen gij" 
is hie r ;:.eker van toepassing0 Daarom moeten wij f','.:.le n deze verga
_de ring be�oeken,,

C" Schouten. 

A, Kromhout" 

J
1 
G,. 11/J.oklcenstorm. 

G ,1 B3 nt ve ld • 
V 

w, don Owie n� 
l " 

w � Bu:,j n. 
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I"D. 2872. A. L�µ-
Betreft: Ontslagen Touwfabriek 

Dienstgeheim. 

"' 

,-f._ l

/1 

/ 

/ 

/1 

, Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 30-8-51, No. 
116798, wordt het volgende gerapporteerd: 

Bij de Verenigde Touwfabrieken te Leiderdorp, zijn in 
de maand Augustus ongeveer 25 arbeiders ontslagen wegens 
gebrek aan orders. 

Sedert Mei van dit jaar werden in totaal, met toestem
ming van het Gewestelijk Arbeids Bureau alhier, 47 arbei
ders uit dit bedrijf ontslagen. 

Op 14-8-51 werden, kennelijk van de zijde der E.V.C., 
gestencilde pamfletten aan de arbeiders van bedoelde touw
fabriek uitgereikt. (Een afschrift van de inhoud dezer 
pamfletten wordt hierbij gevoegd). 

De vergadering, waartoe in het pamflet werd opgewekt, 
is inderdaad op 15 Augustus gehouden en is bezocht gewor
den door ongeveer 20 personen. 

Over het verloop van deze vergadering is dezerzijds • 
niets anders bekend geworden dan in »ne Waarheid" daarom• 
trent werd gepubliceerd. 

Resultaat heeft é�n en ander niet opgeleverd en van 
onrust onder de arbeiders in bedoeld bedrijf is tot heden 
niets gebleken. 

De poging van de zijde der E.V.C. daartoe gedaan, 
moet dan ook als mislukt worden beschouwd. 

Hieronder volgt de personalia van de ondertekenaars 
van bovenbedoeld pamflet, die tot de ontslageAen behoren: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Cornelis SCHOUTEN, geb. te Leiden, 27-7-20, wonende 
te Leiden, Oranjegracht 62-a; 

Andries KROMHOu"T, geb. te Leiden, 14-2�26, wonende te 
Leiden, Schimmelstraat 8-a; 

Johannes Gerardus MOKKENSTORM, geb. te Leiden, 4-4w08, 
wonende te Leiden, Piet Heinstraat 15; 

Gerardus Hendricus BENTVELD, geb. te Leiden, 31�12-17, 
wonende te Leiden, Celebesstraat 19; 

Willem den OUDE, geb. te Leiden, 4-3-13, wonende te 
Leiden, Tollensstraat 20; 

Willem BUIJN, geb. te Haarlemmermeer, 1-1�14, wonende 
te Leiden, Langegracht 64-a. 

Van deze ondertekenaars staat alleen A.KROMHOUT als 
communist be�nd. Indien hiervoor termen aanwezig zijn, 
zal omtrent de overige ondertekenaars nog nader worden 
gerapporteerd. 

Leiden, 10-9-51. 
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AAN HET PERSONEEL VAN DE VERENIGDE TOUWFABRIEKEN. 

VRIENDEN, 
Het is jullie bekend, dat, nadat reeds enige tijd geleden 

tesamen 135 man zijn ontslagen, hoofdzakelijk ongehuwden er nu een 
nieuwe golf van ontslagen is gevallen,die nu gehuwden betreffen. 

Eerst zijn we zoet gehouden met de belofte,dat er geen 
gehuwden zouden worden ontslagen,deze belofte is gebroken. Het is 
dientengevolge niet aan te nemen,aat nu de laatste ontslagen zijn 
gevallen. Ongetwijfeld zullen meerdere slachtoffers vallen.Dit is 
trouwens door de directie in de toelichting bij de ontslagaanvrage 
reeds te kennen gegeven. 

Daartegen moet worden opgetreden. Dit kan. De jaren na 
de oorlog zijn goud'jaren geweest voor de ondernemer. Wij,arbeiders 
hebben tenauwernood het hoofd boven water kunnen houden.Nu de 
winststroom voor dit bedrijf gaat luwen,worden wij als uitgekne
pen citroenen op straat �esmeten. Doch daarmee mogen wij geen ge
noegen nemen. De financiele positie van het bedrijf is uitstekend. 
Ook hierom is het gerechtvaardigd en noodzakelijk,dat een wacht
geldregeling wordt ingesteld. Dit is toch wel het minste wat ver
wacht mag worden,niet alleen voor hen,die nu ontslagen zijn,maar 
ook voor hen,die nu nog werken en daardoor van de onzekerheid voor 
de dag van morgen althans voorlopig verlost worden. 

Teneinde met elkaar te bespreken hoe we dit kunnen berei
ken hebben wij besloten om U op te roepen morgenavond (Woensdag) 
om 8 uur bij elkaar te komen in de bovenzaal van de "Kleine Burcht' 
aan de Nieuwe Rijn 19. Wij zullen alle vakorganisatie's uitnodi
gen deze vergadering bij te wonen en hun standpunt hieromtrent 
bekend te maken. 

Wij dringen er bij U op aan deze vergadering te bezoeken. 
Het is een zaak die ons allen betreft. Het "heden ik, morgen gij" 
is hier zeker van toepassing. Daarom moeten wij allen deze verga
dering bezoeken. 

w.g. C.Schouten.

A.Kromhout.
J.G.Mokkenstorm.

G.Bentveld.

W.den Oude.

'1$.Buijn.



De ontslagen .b.ij' de 
' Vie�enigde �ouwfabrieken. 

te !ietde1�µorp" 

. 
.. 

"'' . 
Blijkens. ·een· artikeJ:I.. in "De Waarheid11 ,. Haagse

editie, van'16-8-'51, werd aan 99 �ersonen, wertzaam
-b,.j de N.V. Verènigde ·Touwf'abrieken. :te Leiderdör.P; ont
slag aangezegd. Het ontslagen personeel zou een comi.té
hebben gevormd, bestaànde uit georgani-seer.den.en onge
orgaµise_erden. Ook zouden volgens di;t 'bericht de arbei
ders\· van het bedrijf ·per manifest zijn opge:r'.oepen een
vergadering biJ.,·te,wo�en OJ? 115�8-'51�·il:i-,"De ,kleine Burohtrt 
·te Leiden. . . . . 

Volgens het artikel was op déze verga�ering voor 
het H�9;t'd.b�st-uu,r aanwezig Wou.ter VEENVLIET, geb. te Lon-
neker 19-'7-' 18, wonende te Ensche<le. . ,, 

In verband· met-he·t. bovenstaánde ·moge ik U ver,-
.. zo'?ken lniJ te doen· inlichten over· de."laa.menstelling vän 
het genoemde oomj. -çé, alsmede aangaande de op , 5-8- • 51 
belegde �ergadering o' � . ' 

Ik zal het op prijs stellen op·da hoogte te worden 
gehouden van de0 ateJ;!lming. qnder de textielarbeiders ep. 
eventuele verdere p�gingen van de zijde der E.V.c. om de 
moeilijkheden in de bedrijven. te benuttGn voor net kweken
van atakingalust '" · ' · 

HÈT �OOFD VAN DE DIENST 
,. namens dez"', 

� �/ Il '. 



4 
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' 

. In verband met het bovenstaan�e moge ik U ver

zoelcen. mij te :a.oen in:lichterr-.o:ver de �a'll]enstellin:Jt van 
het genoemde coJM.�é, alsmede a�aande. de op 15�8-'51 

J>elegde .�ergadering." ·. · · . . . · · r, , 
.· · Ik .. zal het op· prijs s·tellen op de hoogte :te wo�den 
gehouden :van de stemming onde� de textielarbeiders en · · 

• evén:lm�le verdere-:pogin_gen.ya.n de zijde der .E.V.C.' om <!e.
moeil:'i'Jkheden in ae bedrijven te benutten voor ,het "kweken ·
vàn atalängaluat. '. · , ·

HÉt HOOFD VAli DE DIENST
: .. J1.� namens· _çlez·e •
. 

. /(. 
' . 

.... 

On.tv. L,JVi · ... : ..... , .. , .................................. -:

Rap-nd . � o .. r l:J .... :J�L ... -.... -, 
1-'"'- ..... ll.. 
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�· JJI·� 
No. 1780b-4-'51 " uni 1951. 

Onderwerp : .:.O_P.:..E.:..�...;.BA.:.....;.H_E ______ _ 
DIENSTG.JH.r;Ikl. 

Vers lag van de openbare. 
1951, te 20 uur, ïn het 
te Amste rdam. 

'ACD/ t t 11 i r t 
vergade.:::ing, gêfi"ouden·· op �-e�èag, 21 �un;i_ 
gebouw ":De Valk 11

, Valk,mb tugerstraat 105, 

1 Deze vergadering v1as belegd door het Plaatselij}fJçti�omi téJ t�r 
, verà� iging �an -9e belanJse1� .... ..d er Conf!ct:L_e-:- _ en Te�ti.§l�rQ.�:i_�rsT.st,e rs)

en aangé1rö.mr:cgër in l1et aagolacf "l)e uaailieia Il van 14-6-' 51. 
Toegangsprijs f 0.20. 

/ Het èoel van deze vergadering v as om besprekingen te voeren over het
r geen moet worden gedaan tegen de funeste Regeringspolitiek, die mede 

� �e malaise in de confectie-inàustrie veroorzaakte. 

� /'SPREKER: Pieter I4{JL, geboren te Amsterdam, 31 Januari 1923, coupeur, .J. werkzaam tonfectiefabriek 11i1.GN2fA n N.V., '?/armoesstraat 161, te .Amster
dam, wonende Einthovenstraat 19-1, te Amsterdam. 

) .ue vergadering werd bijgewoond door 60 personen, waaronder ongell'eer 
40 meisjes in de leeftijd van 16 tot'22 jaar. Zaalcapaciteit �q zit
plaatsen. 

1 

In de zaal waren geen versieringen, leuzen en/of spreuken aangebracht. 
Er werd niet gecolporteerd en/of gecollecteerd. 
'.l.'e 20. 30 uur werd deze bijeenkomst geopend door een onbckeIUL _geble-
ven persoqn. Hij deelde mede dat het Plaatselijk Actie-comit�aeze-

vergadering ha6 belegd om tezamen de oorzaken van de moeilijkheàen 
in de con:fc ctic- en textielindustrie te bespreken en te bepalen wel-
ke houding de werkers(sters) in deze bedrijven moeten aannemen. 
S:pr_G_k_er betoS)g;de aat in de laatst e weken, te Amsterdam, al 1200 á: 
13QO arbei_ders(sters) in deze bedrijven waren ontslage_n en .c.at cit 
getal met de däggroeide. Ik voorziê, aldus spreker, in deze industrieë 
e·en grc5të werkloosfiëïcf en wij moeten alles in het werk stellen om 
dit te voorkomen en de belangen van de werkers(sters) in deze bedrij-

1 ven te behartigen. Nog deelde hij mede äat aanvankelijk door twee 
• kameraden, op deze vergadering, medewerking zou v,orden verleend door

het zingen van lied jes b ij de gui taar, doch door ziekte van één de:-c 
kameraden kon dit niet doorgaan. 
Hierna gaf hij het woord aan de spreker P.fu'1JL. 
In vele c9n�ectie-bedrijven te Amsterdam, aldus spreker 1 Q_eerst onder
de arbeiàers(ste1·s) grote beroering. Aan 11.onderge.n werkers(stersT is 
ontslag äangezëga on-der n"'ët mût""të5-:'" 1•I1HUUMl-'I.NG- VA1� DE .t1EuRIJVEN 11• 

Bij ere f'irmä--sNOG aan de Amstelstraat werden 25 arbeiders(sters) ont
slagen. Twintig van hen tekenden een verklaring dat zij met het ont
slag accoord gingen. De vijf ancteren weigerden dit en zijn nu met 
thuiswerk opgescheept. Bij de firma SON�E�HERG tekenden 8 van de 9 
ontslagenen> die niet op de hoogte zijn van de voorschriften, zalk 
een accoordverklaring te-..:l;e-k:oo.-e-Ii., waardoor zij van alle rechten 
afstand doen. En zo zou ik meerdere bedrijven kunnen noemen zoals 
B�üGG, TRESOO, GOYARTS e.a. waar tal van arbeiders(sters) werden ont
slagen en een accoo1·dvcrklaring tekenden, waardoor zij van alle 1·ech
ten afstand hebben gedaan. 
Met lflem waars.chuv:en wij iede:r-e arbeider (ster), bij eventuee 1 ontslag, 
geen enkel Pa.pier te tekenen, öoR: niet wanneer de patroon dreigt geen 
loon te zullen uitbetalen, (welke óreigiug al dikwijls is ui tgesp1·okcn). 
De patroon is te allen tijde verplicht om uittebetalen. 
Bij ontslag moet onmiddellijk en per aangetekende brief, zowel bij de 

betrokken ••• 
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betrokken patroon, als bij het Gewestelijk A.rbeiasbureau, ge1 rot es tee ra 
worden tegen het ontslag. 
De werkers in de confectie-industrie worden er atten t opgemaakt dat 

� 
zij zich met alle moeilijkheden kunnen wenden tot het Plaatselijk 
.Actiecomi.té

...., 
gat iedere .l)insaag,_, �ll§.��g��E- :!_;ïonderd�g, 1 s avonds 

van 7 tot 10 uur zitting houdt in het geocïuw 111Te LE.ciUV/ 11 , Valkenbur-
gerstraa t. 
Nu zullen velen van U mij de vraag stellen: "Wat voor een comité is 
dat en heeft het ook een bepaalde politieke richting? n Deze vraag 

1 kan ik in een paar woorden beantwoorden. Het Plaatselijk Actiecomité 
1., s.;t;_g.__�t op zPer bud.e_l4ru:;i.s. Het is S§llile��stel��i t !__eden VJ1.U. de 

Katholieke. org�nis�t�J;, }?.et t>.rv_v �, � EVO. en ?!1$e( rganis�erden uit 
de cdMec'fïe- en iext1éI1ndustr1e. Er worOt nietgelet op kerk, geloof 
of politiek, maar zuiver op de belangen van de arbeiaers. 
Welnu dit comité, dat enkel de belangen van de arbeiaers wil behar
tigen, hee:ft al veel v,/;rk verricht. Het comité voerde ree as bespre
kingen met àe directies van verschillende bec.rijven en t:iet ae direc
teur van het Gewestelijk Arbeid sbureao.. 
Het comité heeft, to t driemaal toe, getracht de Burgemeester van Am
st,dam, voor een persoonlijk onderhoud te bereiken, woch nog steeds 
zonàer res1..ütaat. Verder heeft het comité zich ger;l"nd to t de gemeente
raad van .Amsterdam, met het verzoek om èieze zaak in de gemeenteraad 
te behandelen. Het ligt in de beoocling van het comité om de fractie
voorzitters van de verschillende politieke partijen hierover nog te 

er oude voorts is een schrijven gericht aan de redac ties van 
alle dagbladen, met het verzoek èit te publiceren. Helaas heeft alleen 
11 .1,e Waarheid 11 aan ai t verzoek gevolg gegeven. Van deze plaats een 
woord van dank aan de redactie van 11 .LJe ·Naarheid", aie hierin heeft 
getoond ons te willen helpen in onze strijd. 
Bij de onderhandelingen, oie het comitá heeft gehad met de directeur 
van het Gewestelijk Arbeidsbureau en andere autoriteiten werd gevoeld 
de funeste landspolitiek der regering, welke zijn het lamleggen van 

• 
1 

ëe vreoesproductie, dus werkloosheid en verslechtering van het levens
peil. Het G.A.B. weigerde de ontslagen tegen te gaan./Het moet voor 
iedere werker in de confectie-in�ustrie thans üuidelijk zijn, dat 
het- van hem afhangt of de pogingen van de fabrikan ten en de regeri ng, 

, om op·ae schouders der arbeidersklasse de lasten der misdadige oor-
logsvoorbereiding af·te wentelen, succes hebben. Daarvoor is noöig 
:.EifüEID DER COHFLCTIE-.ARBEL..,ERS • 

. -,,,.1 

Hfaar mijne vrienden, dan moet het anders gaan dan tot nu toe. Als ik 
hier in de zaal di t kleine groepje zie dan zeg ik: «Neen daa r kan 
geen kracht va n ui t gaan". Hebben wij aan het begin van deze vergaderifi 
niet gehoord dat ree ds 1200 á 1300 arbeiders ( ste rs) zijn ontslagen? 
Waar blijven zij? Het comité wil werken voor deze slachtoffers en 
ook voor hen die misschien morgen of overmorgen ontslagen zullen 
worden, maar dan moet er een krachtige éénheid zijn. Als het comité 
een onderhoud heeft over deze zaak, dan moeten wij kunnen zeggen dat 
duizenden deze actie steunen. Dat kunnen wij nu niet. Ik wek de aan
wezigen allen op om in de fabriek, in de fa miliekring, ja waar dan 
ook, propaganda te ma ken voor ons Actie-corai té. 
In de gevoerde strijd heeft het Actie-comité al een mooi succes kun
nen boeken. Als eerste resultaat van haar actie is een aanvullende 
wach tgelduitkering vastgesteld, voor al diegenen die, in de Amster
damse Confectie-industrie m inder uren werken. Enkele mededelingen 

hierove:l.' ...• 
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Er is een vergunning voor verkorting van de werktijd. Op grond van 
deze vergunning kan, indien daartoe in een bearijf behoefte bestaat, 
de werktijd van het productief personeel worden teruggebracht, tot 
minder dan 48 uur, onder voorwaarde dat over de ni�tgeHerkte tijd een
aanvullende wachtgelduitkering wordt verst rekt. i7il de werkgever b.v. 
de werktijd over een bepaalde tijd terugbrengen tot 36 uur, dan geeft
hij aan de groep der gehuwde mannen en kostwinners een aanvullende 
uitkering van 7 uren, aan de ongehm1den die niet bij de ouders imo
nen, ,ran 18 jaar en ouder, een uitkering van 4 uur en aan de overige
werknemers nihil. Wanneer de werktijd niet korter wordt geste lü dan 
43 uur, wordt aan geen catagorie werknemers enige aanvullende uit
kering gedaan. 
Indien geen gehuwde arbeiders of kostwinners in het bedrijf werkzaam 
zijn, dan kan de werktijd worden ver·kort tot 40 uur per week, zonder 

• enige aanvullende L1i tkering. 
Over de gewerkte uren \, ordt het nor·rnale daar voor geld ende loon betaald,

• teweten gemeenteklasse 1 plus 5% voor 18 jaar en ouaer, verhooga met 
de toeslagen van èe laatste twee loonronden. 

!Voor de werkgevers, die kunnen aantonen dat zij niet kunnen voldoen 
aan de voorwaard.e tot aanvullende uitkering, zal een bijzondere regelifl

· kunnen woroen getroffen. Wij vestigen er de aandB:cht op dat bev,ijs
last in dit geval rust op de werkgev er, die me ent o:p deze uitzondering
een beroep te moeten doen.
Alhoewel deze regeling een verbetering is bij de oude toestand is 
het vanzelfsprekend, dat deze aanvullende wachtgelduitkering onvol
aoende is voor elke arbeider en arbeiàster, werkzaam in de confectie.
Het Plaatselijk Atiecomité roept daarom iedereen in de Confectie
industrie op, om de eisen: 
WERK VOOR 11.LLEU ,EVENTUEEL DOOR V.i.;;RKORTlifü VAN DE WERKTIJv MET BEHOUD
VAN HET VOLLE LOON en VOOR 1.EN GOEDE \/ACHTGELDREG.l!.LI.KG, te verwezen-

' lijken aoor met hen deze actie te voeren • 
. Geen werker mag, aldus spreker, zich zonder meer op straat laten 

•f zetten. Laat U niet afschrikken door bedreigingen van de werkgever.
! Strijdt voor EENHEID DER COlfh"'EOTIEAtl.13EI.JEHb. 

Aan het slot van zijn rede vroeg spreker de aan wezigen om toestem
ming dat het Actie-comité zich schriftelijk zou wenden tot de 
Hinister-President Dr.W.DREES. Met een ja-geroep uit èe zaal werd 
hierop instemmend geantwoord. 

Vervolgens werd 15 minuten gepauzeerd. Na de pauze v,erden nog enige
vragen, betreffende plaatsgehad hebbende ontslagen, gesteld, die 
door MUL werden beantwoord. 
Te 23 uur werd deze bijeenkomst gesloten. 

OJ:-li!.ERKIKG 

'11UL is een slechte spreker. Hij was niet in staat ziJn gehoor te 
ooëien, ja werd door sommigen, door zijn herhaald hakkelen, onder
drukt uitgelachen. De stemming in zijn gehee 1 \ as gedrukt .en ver
toonde weinig enthousiasme • 

• • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  B5 

Teven9 verzonden aan: B.M. Asd. 

\t., l}:/f 

H.C. As<l •



Verbinding 41. 
V ER T R O UWE L IJK • 

Betreft: Arbeidscobflict bij 
Fa. Doyes te Zutphen. 

Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering bericht : 

Tevens bericht gez. aan : 

18 Juni 1951. 
OP KAARJ -· ·- / 

AC0/ ·.-,1 No i 270/II. �- �3 [ 

��: '"7;;' ·:z; JUNI

19511' betrouwbaar Af�/ 11 to JJ S". idem . , 
Procureur-Generaa'I;-f'ga.� eur 
van Politie te Arnhem, 

Ik heb de eer U het volgende te berichten. 
In 1946 werd alhier in perceel Hoornwerk 65 tie textielonder

neming "Continentaal" gevestigd. 
Nadat ,én der firmanten, genaamd Verhaegh, destijds wonende 

te Warnsveld, in staat van failissement werd verklaard, werd deze 
textielonderneming opgeheven en werd in voornoemd perceel een fili
aal van R. lwa1wt:a Dooyes' Confectiefabrieken N.V., St. Willibror
dusstraat 12-16 te Amsterdam, gevestigd. Van dit filiaal werd toen 
bedrijfsleider de voormalige mede-firmant van de textielonderneming 
"Continentaal", Willem Cornelis Petrus van Leeuwen, oud 43 jaar, 
wonende Burgemeester Dijckmeesterweg 10 alhier. Deze is bij het 
personeel, dat inmiddels tot 90 personen, voor het merendeel meis-
jes, is uitgebreid, zeer gezien. 

/, 
Naar mij thans werd medegedeeld, we�n.aeJJ1de Van Leeuwen be-

{'/ gin Mei 1951 ontslag aangezegd, aangeziel_;)_��� niet in staat zou
1 zijn leiding te geven aan het steeds in aantal groter wordende per

soneel. Door het personeel werd germoed, dat een bandleidster, die 
in 1950 door de Directie van voornoemde N.V. in verband met de uit
brel4ing van de fabriek naar Zutphen was gezonden, de heer Van 
Leeuwen bij de Directie in een kwaad daglicht had gesteld. 

In verband hiermede heeft het personeel van het filiaal te 
Zutphen zich solidair verklaard met de heer Van Leeuwen en werd be
sloten de directie te Amsterdam een ultimatum te stellen, waarin 

, werd ge!ist, dat het ontslag van de heer Van Leeuwen ongedaan zou 
worden gemaakt of anders zou op Vrijdag 11 of 18 Mei 1951 het werk 
worden neergelegd. 

Dit ultimatum werd opgesteld door de bedrijfskern, die wordt 
gevormd door: 

........-1111. Johanna Geertruida Hnsken, geb. 21.7.25 te Zutphen, naaister, 
wonende te Zutphen, Graaf Ottosingel 137, 

_,..... 1 21 Gerharda Reenalda, geb. J.1.28 te Zutphen, naaister, wonende 
1 te Zutphen, Wilgenstraat 26 en 

..,..,�, p. Wilhelmina Vervoeren, geb. 24.6.30 te •s Gravenhage, naaister,
J wonende te Zutphen, Gasthuisstraat àa. 

Van deze personen is bij mijne administratie bekend, dat zij 
� in 1950 zitting hadden in het actie-comit� van de E.V,c. voor 

1 Dooyes' confectiefabriek alhier. 
In dit bedrijf zijn ongeveernil.5 meisjes georganiseerd, t.w. 

12 in het N.V.V. en 3 in "Unitas" van het c.N.V. De Uniebonden 
werden in deze aangelegenheden niet gekend, zodat een wilde staking 
dreigde uit te breken. 

Door een lid van de Chr. Besturenbond alhier, wiens dochter 
aldaar werkzaam is en die eenen ander vernam, is het Hoofdbestuur 
van "Unitas'' (C.N.V.) hiermede in kennis gesteld, waarop een be
spreking plaats vond tussen een vertegenwoordiger van "Unitas" en 
de heer Van Leeuwen. Tevens had deze vertegenwoordiger een onder
houd met de bedrijfskern. Dit geschiedde om een politieke staking 
te voorkomen. 



1 

2. 

Na enige besprekingen met de Directie van voornciemde N.V. 
te Amsterdam, werd het ontslag van de heer Van Leeuwen ingetrokken. 

In de politieadministratie dezer gemeente is ten nadele van C.P. 
van Leeuwen voornoemd niets bekend. Zijn politieke gezindheid is 
tot op heden niet kunnen blijken. Voor zover bekend is hij niet 
estremistisch georiënteerd. Als bedrijfsleider staat hij zeer wel
willend tegenover het personeel en tracht hij zoveel mogelijk hun 
eisen in te willigen. 
EINDE. 
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H/hw. No. __ _ 2. J.r . 1,. y J '/ : 6. J.r.u
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'ON'.O.Jrrl, . .iJHP: 

Verspreiding 
fa. Pelthe. 

pamfletten bij de 

/ 

�� 
Nadat door de fa. Palthe, hier ter stede, een 35 tal 

arbeiders, per 1 Juli 1951, in verband met de reor5anisatie 
van het bedrijf, ontslag was aangezegd, werden op r11aandag, 
18 Juni 1951, om 13,30 uur, aan de poorten van dat bedrijf, 
pam.fletten uitgegeven, door leden van de 'ZV"C. 

In deze pamfletten werden de arbeideEs bewogen, geen 
genoegen met deze ontslagen te nemen. Tevens werden hierin 
de arbeiders opgeroepen voor een vergadering, welke op Maan
dag, 18 Juni 1951 om 17,30 uur en op Dinsdag, 19 Juni om 10 
uur, in het EVC-gebouw, Doelenstraat no. 21 te Almelo, zou 
worden gehouden. 

Daar op beide vergaderingen geen enkele arbeider van 
genoemd bedrijf tegenwoordig was, is deze poging der ZV-C, om 
in dit bedrijf een actie te ontketenen, mislukt. 

>(I Op laatst genoemde datum was Hendrikus R e m m e  1 t, 
geboren 11 September 1907 te Borger, van beroep fabrieksarbei 
der en wonende Tuinstraat no. �O te Almelb, al�een in het 
EVC-gebouw aanwezig

1 
zodat kan worden aangenomen, dat deze

wilde proberen de arbeiders tot enige actie aan te zetten. 
Een exemplaar van de uitgegeven pamfletten wordt hier

bij gevoegd • 

1 

1 

\ 
\ 
\ 
\ 

20 J"uni 1951. 

,, 
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Aan de arbeiders en arbeidsters va.n 11 Palthe 11 .-
-------------------------------- ------------

Aan verschillende werkers is door de directie te kennen 
gegeven dat zij naar ander werk moeten omzien. 
Werkloosheid dreigt voor vele gezinnen. 
Terwijl tot voor kort nog volop werd gewerkt en in ve�e 
gevallen overwerk werd verricht, worden nu verschillende 
arbeiders met ontslag bedreigd. 

Arbeiders en arbeidsters van. 11 Palthe" 
------------------------------------ ' 

Tegen deze plannen der directie, die om haar winsten 
veilig te stellen, de arbeiders op straat zet waardoor 
e.rmoede en nood in de gezinnen word·!, gebracht, dient 
st�ijd te worden gevoe�è. 

Het antwoord dat hierop geven moet worden is: 

1 •• Dat onder geen enkele -voorwaarde moet worden aanvaardt. 
Teken geen enkel papier, daar anders de directie kan zeg
gen è.at U acc:oord bent gegaan met Uw ontslag hetgeen in

houd dat alle rechten op b.v. overbruggingsuitkering wor
den vers:9eeld. 

2.- Protesteerd onmiddelijk zodra de directme U ontslag 
geeft zc�el mondeling als schriftelijk bij de directie 
en Arbeidsbureau. 

Werkers smeedt de Eenheid! 
. --------1-------·------ ·-----

Bove!lal is het nodig de eenheid in het bedrijf tegen de 
ontslagen te smeden. 
Beseft dat de werkloosheid meerdere werkers bedreigt. 
Steld bij de directie de eis: GEE� ENK.EL ONTSLAG! 
Verlco:;:-ting va.n de werktijd met behoud van loon! Of wacht
geldregeling" 

-o-

Teneinde te bespreken wat tegen de ontslagen kan worden 
gedadll. roepen wij U op voor een vergaderL�g op 

1 

Maandag 18 Juni d� middags half zes 

voor dag- en morger-ploegen. 

Dinsdag 19 Juni des morgens 10 uur 
voor de late ploeg. 

Beide vergaderingen worden gehouden in de zaal 
van het Gebrpuw 

Doelenstraat 21 Almelo. 

-o-

Aanvaardt geen enkel ontslag Eist werk voor allen! 

Het Bestuur van de ATEK - Alme+o• 



Verbinding no. 49 V..JRTROU:i.llLTJ"K 
H/hw. no. 
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Ontslag 35 arbeiders bij 
de fa. Pal the. / 

�·11 JUNI 1951· 

ACD! ///Of1/

• 

� 

Hierbij heb ik de eer UEdelGestr-enge het volgende te 
berichten. 

Bij de N.V. Palthe's Textielveredelingsbedrijven, Che
mische wasserij en ververij alhie�, zijn met ingang van 1 .Juli 
1951, � gehuwde mannelijke arbeiders ontslagen. -

Deze arbeiders zijn niet ontslagen omdat het bedrijf 
met slapte of dergelijY,.e te kamfen heeft, doch daar de afde
ling waarin deze werkzaam zijn stukgoedververij) gereorgani
seerd wordt. 

Dit ontslag is gegeven ln overleg met de Unie-bonden 
en met goedvinden van het G-ewestelij k Arbeidsbureau. 

8 .Juni 1951. 
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V8RBJNDING No. 51. 

NQ� . I.D. / cP.î/51. 
DilNBTCEHE JJ.1: • 

1 :·1 e Aflft. 1951 f;J 
Onderwerp: Stakingsbericht en t'; .... b 'Ql!l: 17 April 1951. 

-----------�����:�����-�:�:�:-�:�=��: _______________ .._..�µ_J��i}:) ___________ _ 
�igen bericht. 

• 

• 

1 

\ 

In het Volksdagblad voor Mederl':lnd n De Waar
heid 11 10a jai1rgang No. 586, d.d. 6 April 1951 komt op de 
2e pagina, 3e kolom, het volgena.e bericht voor: 

it Actie bij de N.K.s. 11 

n Bij de NKS te Hengelo ( 0) krijgen alleen de 
mannelijke arbeiders boven de 23 jaar de 5,%; van 23 tot 19 
jaar worden aflopena.e verhogingen gegeven.De vrouwen en meis
jes krijgen in het geheel niets.De arbeidsters gaan hiermede 
vanzelfsprekend niet accoord.Gistermorgen hebben de meisjes 
en vrouv1en in de tweede cylinderspinnerij als protest tegen 
het niet uitbetalen van de 5 % hun machine een kwartier stil 
gezet. 11 

NaQr aanleiding van bovenstaand bericht werd 
door ons bij de Koninklijke Nederlandse Katoen Spinnerij te 
Hengelo( 0) een onderzoek ingesteld.Hierbij is gebleken,� 
voornoemd bericht_ ���eel onjuist wafL_ voorwat betreft de sta
king van een kwartier,enaäi;m het geheel geen enkele machi
ne een kwartder uit protest werd stil gezet. 

Door de Directie van voornoemd bedrijf w�s be-

) 

kend gemaakt, dat aan de mannelijke arbeicters boven de 23 jaar 
de 5 % loonsverhoging zmu worden uitbetaald.Voor de overige 
arbeiders en arbeidsters werd nog geen 5 % verhoging toegekenó 
omdat de Regering voor die groepen van arbeiders en arbeid
sters nog geen instructie had gegeven. 

Naar a�nleiding van dit bericht hebben vier 
meisjes, werkzaam in de tweede cylinderspinnerij, een onder
houd gehad met de directie.Dit ·onderh0ud, dat slecbts 5 minu
ten heeft geddurd, had tot doel om ook voor de meisjes en vrou 
wen de 5 1 loonsverhoging te krijgen.Door de directie werd hun 
meuegedeeld, dat zij alles in het werk zou stellen om ook voor 
hun de 5 % loonsverhoging te uoen uitbetalen.Fierna zijn de 
meisjes weer normaal aan hun werk gegaan. 

De meisjes, die een onderhoud met de Directie 
hadden zijn genaamd: 

LJ .  
1
/ ...,........1 Truida Theresia HOEK, geboren te Weerselo 26 September 1928,

/ 
van beroep spinster, wonende te Weerselo, Deurningen 196; 

_...A Teuntje van ALFEN, geboren te IJsselmuiden 17 Januari 1924, 
\ 

J 
van beroep spfuster, wonende te Hengelo(O),Enschedesestraat 26o 

�- Geesje WIND, geboren te Hengelo(O) 23 Maart 1928, van beroep 
spinster, wonende te Hengelo(O), Margarethastraat No. 16 en 

\ xl Trijntje ZWEEP, geboren te Groningen 2 Juni 1923, van berd>ep 
'-.: spinster, wonende te Hengelo(O), Heideweg l'To. 52. 

Ten aanzien van het meisje HOEK werd contact opgenomen met de 
1 Verbinding van de Rijkspolitie te Almelo, alwaar zij, noch een 

' 

1 f 
va.n de gezinsleden va.n het gezin waaruit zij afkomstig is, nie 

r 
in de administratie voorkomt. 

(),J:�2 Het meisje van ALFEN en WIND komen in de administratie te Hen-t • [:,,.v,-
() 

-gelo O niet voor, noch een van hun gezinsleden. 
(tl).,

t. 0,/ I, ç,./.-.i.· • Ten aanzien van het meisje ZWEEP is alhier bekend, dat zij in 
L' f October 1950 lid was van de E.V.c. Een volledige informatie /t,1,vt (,. fr t ,, / kaart van ha.ar werd U bereids toegezonden.

IJ:,

...,.,-

[vf-C /:. 
Op Woensdag 11 April 1951, te omstredks 13.30 uur, werd aan de 

at,-- ingang van de K.N.K.S. te Rengelo(O) een pamflet verspreid van 
het Afdelingsbestuur der Algemen bond van werkers in de Textie 
en Kleu.ingiiïuustrie " De Atek" (E.v.a.) te T-Tengelo(O). 



Volgblad No. 1. Behoort bij No. I.D./d's"/51. 

De verspreiding van dit pam.flet vond plaats op het tijdstip 
bij de verwisseling der ploegen en werd uitgereikt aan het 
personeel werkzaam bij de K.N.K.S. te Hengelo(O).De versprei
ding werd verricht door twee onbekend gebleven personen. 
Van de zijde der Directie werd ons medegedeeld, dat door het 
personeel van de K.N.K.S. niet gereageerd is op de inhoud 
van het pamflet en geen enkele arbeider of arbeidster uit 
hoofde van stakings-neigingen of dergelijke afwezig was. 

Een tweetal pam.flstten welke ons ter hand zijn gesteld worden 
ü hierbij toegezonden. 

EINDE . 

Op 17 April 1951 toegezonden aan het 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 's-G RAVEN HA GE • 

• 



• 

• 

• 

AAN DE ARBEIDERS EN ARBEIDJTERS VAN DE N.K.S. ----------------------------------------------

�IJ:a."1.nen�-vrouwen_ en_jeugd, 

IDoor de jo�ge arbeiders 
dag de �is gesteld: 

( sters) en vrouwen is vorige week Donder�-

Ook wij de 5 %

Deze eis is rechtvaardig! 
Ook voor h�n is de prijs va.'1. marga:dne met 40 % gestegen, ook 
voor hen w.erd brood, stül::er en wàt niet c1l, 5-:.:t,)_rder" 

De directie heeft gepoogd deze eis voorlcpig onder tafel te werken m�t 
de !!lu"tivering dat h:Lerover op 12 April 110g besprekingen moeten w-J1·d�n 
gevoe:::·d. 
In 1;;:.:m rondschrijven aan de kern heeft de directie echter bekend ge·-
maa_::C"!; dat <1e besprelring roet de kern over deze 5 % pas weer op 24 .Ap:ri_� 
zullnn wc,�den hervltt" 
De bedoeling is euiJelijt! 
De directie tr·a0ht (loor b.et rekken� de stém.ming op te vangen en de 
strijd af te re:nme:r.1. 
Dit mag ni0t gebeQ�Bn! 
.Y..§.tlangt Vf...n de dil�tliê.i.LliO.:f�-§_ez�_y�ek de 5 � 2:!L'?..ns loonzakj� ! -= 

,il �ij dat niet, s�p dan opnieuw het werk en staakt tot Uw eis is 
ingéYlilligd • '---.,..; 

Laat U niet op sleept.ouw nemen door de directie omdat zij nog 11 bespre· 
kingen 1 ; moet voeren. 

-o-

Gij 01.l.dere arbeiders, moet -tesamen met de vrouwen en jeugd Uw eisen 
stellen� -o-

Sinds Sept. 1950 we�d het lev3nspeil te�gevolge van de milliardenver
slindende oor}c,gsv0orber2iding, 15 (o duurder. Dit betekent dus 15 % 
r1i.ri.de.r in het lo;:>nzakj e, 
Du tà.-13.lls geg8YC'n 5 ·Jo is da;;trom absoluut onvoldoende en slechts een 
eers� _stap :nae.r volledige compens3:tie • 
·l'/E:;J_nu, dcet dû.arom eensgdzind en standvastig, hoe gij ook zijt ge.J-:::.
ga...�i s0erd, de tweede stap, dat wi1 zeggen noe; eens 5 % in ll::.-t lom.1·
.zakj·e, op de weg naar volledige corn:i,)ensatie van de gestegen },Jrij,'z.eri,

:A:rbd.ders, _ vrou.wen_ en jeugd! 
/ 

Het afd.bestuur der Alg. bond 
van werkers in de Toxtiel- en 
Kledingindustrie 11 DE ATEK" (EVC) 
��gg�:!:2·-



S.T. 3 J!'ebr uar i 1951. 

No. Gr.V.D. 54/51 Conf. 
\ 

Onderwerp: Conflict in de textiel
industrie te .. aalre. 

{f/;f 
___ 

i\ .. s Fat. 19510

•·

,.an: B.V.D.

Typ: 18. 
Coll.: 1/1 .,,. 

CONFIDENTI fi1CD / 11,1 A. s· ,- �; 
.i�i )<,

c
\ 

Onder verwijzing roar llll.Jn brief l\o. 
54/51 Confidentie el, d.d. 17 Jan uari 1951, 
onden-,erp als in margine, moge i1: U b e
richten dat mij dcor t.: het volgende werd 
bericht: 

" . In verband met het door de Direc-
11 tie Vsln de textielindustrie van de 
"Tu.V. Hollandse ,,averijen opgeheven 
"organisatieverbod voor de arbeidefá, 
11is-ète voorgenomen staking a ldaar 
0 niet doorgeg;,;ian". 

S.T. 



• 

. 
' 

.Aan: B.V.D.

'fyp: 18. 
Ooll.: ':; 

17 Januari 19-51. 

54/51 Go nf'. 

Conflict in de textielindustrie
te Waalre. 

CON r1DEN.TIEEL 

Hieroij moge ik U doen toe komen 
een uittreksel uit een rapport, opge
maakt door Z, betreffende een conflict in
de textielindustrie \lap de N.Y, BaJland
se 1feverije n te ,raalre, tussen R.K. geor
gäniseerde werknemers en de directie", 
naar de i nhoud waar van ik U k:ortbeids
balve moge verwijzen • 

Indien terzake nieuwe gegevens 
te mijner kennis worden gebracht, zal 
ik: U deze doen toekómen. 

S.T •



• 

UI T'.!REKB EL. 

,,• . " 

Ietum van bericht: 
Rapporteur; 

10 Jamari 1951. 

Van wie :is het bericht afkomstig: contact. 
Betrouwbaar beid van beric b;bgsver: be tr0Ui1 baar. 

b'etrouwbaar. 
gene. 

Betrouwbaarheid van bericht: 
Welke acties zijn ondernomen: 
Met welke instanties wordt sai-oongewerkt: gene. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BSRICBT. 

Advies. 

Mededeling: 

'fyp: 1� 
Coll.: 

Sinds enkele weken heerst er een conflict in de textielind,usttj,e 
van de N.V. Hollandse 11everijen te Vfäa:JJz.9, tussen Il.K. gê-orgauiseerde werk
riê.mars en de directie. 

DQ oorzaak van het conflict zou te wijten zijn sein de houdinglivan 
�e qirectie ten opzichte van de arbeid!;lrs die georganiseerd zijn in de 
Kath. !t'extielarbei dersbond "St. le.mbertu.s". De directie zou de arbeiders 
voor de keus gesteld bebt.>en tussen het kiezen van Ol'fll:>LAG of bedanken 
als lid van genoemde bond. A8n een der arbeiders is irJniddels ontslag 
aangezegd. Dit ontsla-g - de reden daarvan - zal deze week vermoedelijk 
onderzocht worden door het Gewaste lijk Arbeidsbureau te Eindhoven, waarna 
al of niet een vergunning tot ontslag volgt. 

De bondsraad van genoeJlde werknemers heeft d.d. 9 Januari 1951 
besloten een staking af te kondigen indien de d:i.rectie ''Van de Hollatldse 
\Jeverijen" besluit om R.K. georganiseerde werknemers te ontslaan. 

geen. 

Door contact zal �t 'Verloop enz. vsn deze kwestie met aandaèbt gevolgd 
worden. Mocht de staking doorgaan dan zal dit door mij gemeld worden 
met opgave enz. val'J het aantel daarbij betrokken v,erknemers. BijzondeJ' 
za 1 geJ.et worden op connnunistische propaganda enz. 
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Geheim K.II.no. J./.t van Verbindirlf.' no. 49 ,� 
Onderwerp: Duitse vrouwen werkzaam bij de

N.V.Stoomspinnerij Twenthe. ! ·i 2 NOV.,1949 
,, 

een 

Naar aanleidine van bijLaand artikel in het dagblad 
"de Waarheid" van 5 November j.l. heb ik de eer UEdelGe
stren�e het vol&ende te berichten. 

Sedert eni�e tijd zijn op de textielfabriek N.V. 
Stoomspinnerij Twenthe, alhier, een tw�alftal Duitse 
vrouwen werkzaam • .Allen komen uit de om�evinf van Nord
horn(Dld) en keren elke avond per autobus huiswaarts. 
Niet alleen in Almelo doch ook in meerdere Twentse &:_emeen 
ten zijn deze vrouwen in de textielindustrie werkzaam. 

De tewerkstellini alhier is �eschied op �rond van 
het feit, dat er momenteel een troot iebrek heerst aan 
vrouwelijke arbeidskrachten. Een en ander t,int in over
leg m�t de leiders van de divbrse rijksarbeidsbureaux in 
dit rayon. 

Bedoelde duitse vrouwen hebben eerst allerlei voor
komende werkzaä'roheden in de fabriek m9eten verrichten, 
doch om hun t�riefloon te kunnen bepalen, moesten zij on
langs gedurende eén week op de machines werkzaamheden 
verrichten. Een en ander werd met de fabriekskern bespro
ken en het r�sultaat was, dat de twentse vrouwen, die op 
deze machines werkzaam waren fedurende die week ander 
werk moesten uitvoeren zulks onder behoud van hun vast,e
stelde tariefloon. 

Toen in die week een der spinners ziek werd, werd 
aàn een der Twentse vrouwen, &enaamd Sissink, door de di
rectie de opdracht teaeven om de openstaande machine te 
bedienen. Dit werd door haar in eerste instantie gewei
ierd door op te merken: "Dat is een mooie boel, ze zet
ten mij van de raachine af omdat een mof mijn werk. moet 
overnemen". Na een �ehouden besprekin& tussen een verte
genwoordiier van de directie en de kernleden, werd deze 
affaire tot beider genoe�en �eregeld, en kon het duitse 
meisje voorlopii gèdurende die vastaestelde week op de 
machine werkzaam blijven. 

Thans doet zich echter weer een ander ar4,.ument �el
den. Per 1 November j .1. is n.l. door de .Aibeidsinspectie 
bepaald, dat gehuwde vrouwen geen ploegenwerk meer mogen 
verrichten. De �ehuwde vrouwen, die op vermelde datum 
werkzaam waren, zullen vermoedelijk voorlopig no" mo�en 
blijven werken. 

Toen zich een dezer da�en een gehuwde Twentse vrouw 
aan de fabriek voor werk meldde, moest haar op grond van 
de bovenvermelde circulaire werk worden ceweigerd omreden 
bij de N.V.Stoomspinnerij Twenthe het werk Leheel in 
lploe6en wordt uit6evoerd. Ook aan dit feit werd door Mej • 

.,,,,,. Sissink voornoemd een geheel verkeerde uitle6 ge�even. 
Zij is lid van de E.V.C. en met zeer �rote zekerheid kon 
worden verklaard, dat zij het betreffende artikel in "de 
Waarheid II heeft doen plaatsen. 

Van eflige ontstemmi!li onder de arbeiders der fabriek 
is naar aanleidina van het vorenstaande geen sprake ge-
weest. 

Van de zijde der Directie werd noe verklaard, dat 
de Duitse vrouwen practisch gean contact hebben met de



overige arbeiders(sters) in het b�drijf en dat van enige 
inmelliing hunnerzijds op het gebied van vakorganisaties 
e.d. everunin spr;..ke is,

De mocelijkheid is niet uitgesloten, dat binnenkort 
ook Duitse vrouwen te werk geisteld zullen worden bij de 
confectiefabrieken Bendien en Smit, alhier. 

In de fabriekskern der N.V. Stoomspinnerij Twen the 
hebben momenteel geen E.v.a. ers zitting. 

/ 
Mej. Sissink voornoemd, waarover U binnenkort nadere 

inlichtinien zullen \Vorden verstrekt, aii teert veelal te
�en de door de Directie €enomen besluiten. 

15 Nov

��
er 1949 



Geheim K.II.no._[3� van Verbindinit no. 49 

Onderwerp: Ontstemmi� onder de afzetters 
werkzaam bij de fa. ten Cate, alhier. 

Ik heb de eer UEdelGestrenge beleefd het voli.ende te 
berichten. 

Onder een aantal afzetters van de fa. ten Cate, textiel
fabriek, te .Umelo, heerst tegenwoordig ontstemming, waartoe 
het vol�ende aanleidini is. 

In de spinnerij van voormelde firma vol�en 7 á 8 leer
lin� spinners een bedrijfscursus welke �ehouden wordt in een

leslokaal dat zich bevibndt in de fabri�k. Deze leerlin�en 
hebben daardoor een verlies aan werkuren van iemiddeld 4i
uur per week, aa�ezicn die cursus gedeeltelijk in werktijd 
wordt gehouden. Deze cursisten krijten hun verliesuren door 
de firma uitbetaald, die hiervoor een rets.elint..;. hteÎt ontwor-
pen. 

Door de verliesuren der cursisten daalt de productie 
van hun machines, hetgeen aanleidinf is, dat de af�etters 
dezer machines, die op tariefloon werken, minder productie 
van deze machines kunnen halen en diententevolie gemiddeld 
f. 1.00 per week schade ondervinden.

In het be�in werd hierin door de directie telemoet ge
komen door aan de betrokken afzetters een toeslac te verlene 
gelijk aan de door hen eeleden schade door het stopzetten 
van de machines der cursisten tijdens de cursus. Zonder ver
dere mededelinf heeft de directie echter in de week van 30
Augustus tot 4 September j.l. deze toela�e int..etrokken. Na
derhand heeft zij noL eens over een weèk deze toelaie uitge
keerd en daarna dit weer afcebroken. 

In een hierna gevolede bespreking over dit onderwerp 
met de erkende vak:beweeingen heeft de directie toe�ezeI;d, de

betrokken kwestie te zullen onderzoeken. Hierna hebben de

betrokken arbeiders herhaalde; besprekin�en tevoerd met enke
le leidende figuren van deze firma, doch tot op htden heeft 
de directie dienaanaaande nov. steeds teen beslissing ienomen. 
Thans na circa 9 weken hebben de arb�iders stteds per week 
on,/�Vt::er f .1. oo minder loon c.,enoten. De arb�iders hebbl!:n dan 
ook het idee, dat zij door de directie steeds maar met een 
kluitje in het riet worden iestuurd. 

Men protesteert onderlint; met klem teien deze behande
lini., welke kwestie bui ten hun schuld is ontstaan. Zij wij
zen er op, dat de directie wel eens schermt, dat de arbeiders 
mede vera�1twoordelijk moeten zijn voor de rust in het bedryf 
doch dat de directie zich van deze verantwoordelijkheid niet 
het minste aantrekt. Daax de arbeiders, in dit feval buiten 
hun schuld minder productie leveren, had de din,ctie een an
dere houdin& moeten aannemen en �en beslissin� moeten tref
fen. 

In de week van 24 tot 29 October j.l. was de ontstem
mi!li'. dusdanig, dat meerdere arbeiders het werk wilden neer
le�t.,en tot de directie een beslissin!,. zou hebben t<inomen. 
Meer iematiide arbeiders hebben dit kunnen afwenden doch zij 
kunnen de ontstemming niet wegnemen, met het Gevol�, dat wan
neer de directie aeen beslissirl.f,. neemt, een conflict het ge-

10 No ember 1949 
vola kan zijn. 

î .



Betreft: Looncorrec tie Vruüoe1" 
Textiel fa\:>_ iek. 

GEHEIM. 
. •• v�.., -· ..

Ten vervolge op U , G;:}l'Tijv61 Li i;·� Z 34 Geh/Gr. V .n.

570/ 4-9 heb H.: de eer U me�le te delen, da.; het nie·� o�, 
mijn reg ligt ine .,� uc .�es te e;ev•e .. on he;; gebied v . n

looncaloulat�.e i.v.m. :ewijzigd · fin'lncieel b<iloidr oc'_ 
al is daar een politi�k as�ect ban ve�vo 1den. 

I): moge U ecbter adviseren de fubr:'...�m_ t aan te re.. en 
zich te :7enden tot het M:ini..,terie VRn f.ocial"' Zaken. 

Politiçke gbVOl��·- van .er�eliJ�� CJnflic.e. 
ecLter zeer zeker mijn a8ndacht. 

/al· 
��� 

r.... l,1 ,I' 
1 
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17J:N�:9 
NOTITIE voor ACD ( bestemd voor CO b��). Y 

J
van c/r.

Hoofd C licht C.S. persoonlijk in over deze 
aangol8genheio. 

2 Juni 1949.



G.M.
Û) 6�.:lt> .. 

i �� - 25 Mei 1949. 

L1tt Z 34 Gebeim/GrVD 570;49_;) GEHEIM 1
Bijlage: l. �{-+ 

1 Volgno(3 0 fj> fÎ 
Onderwerp: "Looncorrect1e Vaalser ,-------,-/-

• 

Aan: 

. 
Textie/fabriek". ,,'° ! :30 MEl;1949 ..

v - I') \)\
.., 

.,,.
'° .,., 

I
! 

A(D/ 1 t In aansluiting op mi���� 34
Geheim/Grvb ,70 d.d. 12 Mei 1949, met twee 
bijlagen, betreffende "Voorbereiding st� 
Textielfabriek Vaals" , doe ik U h1erb1 j 
toekomen een uittreksel uit een rapport, 
opgemaakt door Z betreffende de invoering 
van de looncorrectie in opgemelde fabriek. 

Hoewel deze aangelegenheid valt buiten 
de competentie van een Z, meen ik U toch 
te moeten verzoeken - aan het gestelde in 
de laatste alinea van de bijlage te willen 
voldoen, opdat het contact in deze op de 
juiste .wijze kan worden geadviseerd. 

'-

c.s.

Hoofd c.v.o. 
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N o. 24 G.V .D. 
VErUGOOJ.:S BERrCHT • 

Datum van bericht: .3 11ei 1949. 
Rapporteur: 
13etrouwbaar heid bericht: niet te controleren. 

con tac tplzjt (goed) 
gene. 

, Betrouwbaarheid berichtgever: 
Welke acties zijn ondernomen: 

1ie t wie wordt samengewerkt: Directeur N.V. Ned. Textielt'abriek CROCN en 
N.V. Industriele Mij. 11 Te:x:tac te Vaals, NI:F.MEYER
H.

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

BERICHT. 

1. 

2. 

Door mijn contactpunt werd mij op 2 Mei 1949 het navolgende medegedeeld: 

"Bij de Textielfabrieken de Croon en de Textac, beiden gevestigd te Vaals, 
is de 10011-1;\nalysatie gereed en de Directie der filbrieken is "'fan plan bin
nen afzienbare tijd de lonen der arbeiders u. gaan berekenen volgens het 
nieuwe schema, hetwelk vastgesteld is kunnen worden door de loont,analy-
satie .11 

Daar het niet uitgesloten most worden geacht, d at bij het doorvoeren van 
bovengenoemde loonberekening ongewenste spanningen onder de arbeiders in 
de alhier gevestigde textieli'abrieken zouden kunnen ontstaan; heb ik, om 
zekerheid te verschaffen, mij in verbinding gesteld met de beer: 
NIEMEYER, H., wonende te Vaals, Kerkstraat Nr. 7, directeur van de N.V. 
Nederlandse textiel:f'a bri ek "Croon 11, gevestigd te Vaals en van de N.V. In
dustrie le Mij. "Textac", eveneens g:vestigd te Vaals. 

De navolgende punten zijn bij dit onderhoud besproken. 
BESPREKING ECONOMISC'H BELEID MET DE ARBEIDERS DER BEIDE TEElTIELFABRIEKffi.

In de loop '11an 1948 heeft de directie der beide fabrieken bij samen
komsten met de arbeiders dier fabrieken gewezen op: 
!!.• In verband met de opkomende concurrentie tussen textiéli'abrieken elders 
in Nederland gevestigd, de noodzakelijkheid van het ook hier door te voeren 
loontarief' vastgesteld bij het C.A.O. 
È.• � vedex bij gehouden controle 's de te hoge lonen bad geconstateerd en 
de directie daarvoor aansprakelijk stelde . 

Om bovenstaande redenen konden de lonen, ontstaan door het hoge loon
peil der Belgische textiel industrie en de deviezen voordelen voor de in 
Belgie arbeidende textiel arbeiders in Nederland woonachtig, niet worden 
gehandhaafd en werd besloten door arbeids- en loonanalysatie de lonen te 
brengen binnen het C.A .o. tarief' en in a:f\vachting daarvan de "'loorlopi.ge 
looncorrectie vanaf anstreeks Ja�uari 1949 door te voeren. 

Voor de voorlopige loonconrectie werd het loon vastgesteld op uurloon 
en werkten de arbeiders met één getouw. 

Na de looncorrectie werd het loon v astgesteld door prestatie en geleide
lijke doorvoering Van het werk en op twee g:itouv,en. 

Tevens werd vanaf omstreeks Maart 1949 gevrerk:t met "b.ve·e ploegen om het 
machine park economischer te kunnen benutten. 

AR00DS en LCJCîir ANALYSATIE. 
Door de directie werd het bureau Boscbboom en Hegener aangezocht in bei

de fabrieken een grondig onderzoek in te stellen en door arbeids- en loon
analysatie èen rapport in u, dienen ,ioor het voor de arbeiders zo gunstig 
mogelijk te berekenen loon binnen het schema van het C.A.Q. j;arief. 

Genoemd bureau heeft haar onderzoek ingesteld en met behulp van ee n 
tarief commissie, gekomen uit de arbeiders een voor de arbeiders zo gunstig 
m ogelijk accoordtarief' vastgesteld overeenkanende met het C.A.O.

Dit tarief is sedert enkele dagen in bet bezit van de Directie, zodat 
het doorvoeren daarvan maar een kwestie is van het vaststellen van een 
datum. 

DA'.lUM INVOERING NIEUW ACCOORDTARIEF.

De Directie achtte het economisch niet verantwoord lang te waohten met 

- het do orvoeren -
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het doorvoeren van het nieuwe accoordloon en was van plan dit over enkele 
weken in te stellen. 

HOUmNG DER ARBEIDERS TEN OPZIOHJ.'E V;iN" HET NIEUWE IDClN. 
De arbeiders der beide fabrieken houden zich goed. De arbeids-pres 

tatie is gedurende de laatste maanden zelfs, gerekJ.:Jnd P3r hoofd, c«nhoog 
gegaan. 

Het merendeel der arbeiders zien de noodza,kelijkheid van het door
voeren van de looncorrectie in, hoewel dit VOO:J:'. hen een financi.ofleel na
deel oplevert. 

De directie verwacht geen moeilijkheden. 

AANTALLEN .AREDERS BETROKKEN filJ DE LOONCORRECTI:E. 
Bij àe N.V. Nederlandse Textielfabriek ''Uroon" zijn op het ogenblik 

ongeveer 150 man personeel werkzaam, en bij de N.V. Industriele Mij. 
"Textac" ongeveer 75. 

Beide fabrieken bestaan hoofdzakelijk uit weverijen waaruit voort
vloeit, dat de overige bewerkingen elders moeten geschieden en het per
soneel voornamelijk uit wevers bestaat. 

CONCLUSIE. 
Gezien de  kwestie lopende bij de Vaalsertextielfabriek zie rapport 

nr. 19 d.d. 5 .April"49, heb ik met de Ii:ler Niemeyer H. voornoemd, af
gesproken, dat hij de looncorrectie in beide fabrieken voorlopig zal uit-, 
stellen om geen spanningen onder de textiel arbeiders bier ter plaatse 
te doen ontstaan. De gevolgen hiervan zouden alleen ten gunste komen van 
mogelijke propaganda der C.P.N. 

Het beste ware dat de looncorrectie in alle genoemde fabrieken tege
lijk v;erd ingevoerd en zo mogelijk na de gemeenteraads-verkiezingen. 

Indien mogelijk werd ik gaarne geinstrueerd met betrekking tot de 
vaststelling der datum voornoemd, zodat ik de füren Niemeyer en Her
mans, directeuren Vaalsertextiel fabriek �artan op de hoogte kan stel
len. 
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In aanslu�tipglop mijn b 1ef 
L1tt Z 34 Geheim/GrVD 570/49 van 
27 April 1949 met één bijlage, on
derwerp als in margine, doe ik U 
hierbij toekomen een uittreksel uit 
een rapport, opgemaakt door z., be
nevens een vlugschrift getiteld 
"De Textielarbeider" betreffende 
deze aangelegenheid. 

c.s.
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Nr. 22 G.v.n. GEHE I M .  
UITTREKSEL. 

VEILIGHEDDSBERICRT. 

Datum van het bericht : 29 April 19L�9. 
Rapporteur : 
Betrouwbaarneid bericht: goed. 

'' berichtgever: 
Welke actie•s zijn ondernomen: 
Met wie wordt samengewerkt : 

Gene 
Directeur VAALSERTEXTIELFABRIEK 

EERMANS, G.J.A.M. 

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

B e r i c h t: 

--

typ: vdb. 
coll: lv 

Omstreeks 07.00 uur in de morgen van 29 April 
werd door P. B ERTRAND , voorzitter C.P.N. 
Afdeling VAALS, wonende te VAALS Koperstraat Nr. 8, 
staande Maastrichterlaan hoek Prins Bernhardlaan 
aan de zich naar de VAÀLSER-TEXTIELFnBRIEK begevende 
arbeiders, het als bijlage.hierbij gevoegde vlugschrift 
verspreid. 

Opvallend was, dat geen der arbeiders die het 
vlugschrift in hBnden kregen, - BERTRAND kennende - en 
lezende dat het werd verspreid door de C.P.N., het vlug
schrift wegwierpen. 

Met groepjes verder lopende werd de inhoud met 
elkaar besproken. 

Blijkens inlichtingen verkregen van de Heer Direc
teur der VAALSER-TEJCTIELFABRIEK, HERMANS genaamd, hebben 
de arbeiders geduren�e die dag hun werk zonder enige stoor
nis verricht. De prestatie was hetzelfde als het gemiddelde 
gedurende de laatste tijd. 

Dit bericht heeft betrekking op mijn bericht Nr. 19 
dd. 5 ,!\pril 1949, met als onderwerp "Dreigende staking
VAALSER-TEXTIELFABRIEK.
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Bijlage berièht 

BULLETIN 
B0drijfskrant voo� de textielfabrieken in Vaals.Ui tgavé Co P. IT. ( De 'Naarheid) Redacti è Uterweg :14 Heer:erheide.

BULLETIN 

TERUG NAAR VERSCHERPTE UITBUITINGfLOONSVERLAGING EN WERKLOOSHEID?De N.V. Industrieele My.Textac,Maastrichterlaan 55 te Vaals, directeur de Heer R.Niem0yer,heeft reeds enige tijd opdracht totl.1wt; vervaardigen van gordijnenstof. Voor de in dit bedrijf werkzame wevers brengt Jit met zich mede,dat het een speciaal en -0ngewooê werk is en a:s zodanig dus ook beloond zou moeten worden.De lakenwevers in dit bedrijf zijn echter r...iet in staat een behoorlijk weekloon t8 verdienen,zodat velen met een loon van 8� á 10 gulden per week minder naar huis gaan dan enkele maanden ge-1 
' .... eaen. 
-.De d:ï_recteur van d_i t ÎJedr::.j:_:> 1 de H.eer H. Uiemeyer stelt er buitengewoon veel :')rijs op,dat de arbeiders in zi�.n bedrijf trouwe leden zijn of wo�der, v-an de R.K.bond. Blijkbaar omdat hem in het verleden is geblel:Gr.. dat het met de bestuurders van deze bond hetbeste kersen eten is. 

Ook in dit bo���jf z�llen de arbeiders moeten leren dat uitsl�itend door eensgezinèe strijd verbeteringen beriekt kunnen wordenBn dat gekanker geGn �,n'.cel .positief' resultaat c plevert.

In de N.V. Vaalser Textielfabriek,Directeur de Heers. Hermans,aan het Pr :Bernardplein te V:aals,heerst; onder ·de arbeiders groteontstemming. 
Op slinkse·manier worden de lonen,vooral die der wevers gedrukt.De stopwatch viert hoogtij,hetgeen vooral voor ie oudere weversfunest driégt te. worden. 

St: Lambertas en de !endracht delen er de laken� uit.
- - - - -

. - - - - - -\-

Naar ons ter ore kwa� hebben de 18den van de be0.ri ,ifsraad der N.V.1Tederl.Textielfa�riek \Jr".)on· te Lemiors-'ïaals hm;. functie neergeiegd, wegens een gesc�il met de directie over een door te voerenloonsverlaging. 
De directeur 're.n fi-';; bedrijf dhr H.Niemeyer t.it Va_als schijnt e:r nog a] dicta tr,riale allur·es ûp na te houden, v,aarschijnlijk eenoverblijfsel uit de tezettingsjarc�n, toen hij fb,nke zaken met de6uitse bezetter maakte . 

..: 'f."anneer áe, uitsluitend R.ILgeo:.�gani seerde,arteiders aanspraak maken op recht en eerlijkheid,wordt hen door de di:recteul' de deurgewzen e!l het dreigem·ent naar het hoofd geslingerd dat de zaak g_esloten zal worrl.en. Plfat de unie-bestuurders wordt achter de scherIiiel'l gekonkeld om te komen tot e·en niéuw tarief'-sy.st.ee�� (loonsverlaging) - !\ie-n- verte-1 t de arbeiders· dat c.e lonen in het bedrijf' stukken hoger liggen dan in de Tilburgse '.::extielindustrieen dus .... loonsv,3rlaging. De controle peF stopwr tch is scheringen inslag. V!illen d� arbeiders· de reeds ingevoE rde en de dreigende ve·rslechte:·ingrn V3.1J. een levenspositie onfedaan maken, dan dienen zij onver-,1ijld de Btrij d aan te binden t&gen de directie.Met gekonkel achter ö.e .sobermen, zoals de Unie-benden dit gewoonzijn te doen Worden geen verslechte�ingen afgewend. Alleen eensgezin�e strijd kan het dreigende onheil afwenden.
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2 9 APR. 1949 t 
Bijlagen : l 7 

6 •i1
Onderwerp: Voorbereiding staking ..:::::_ ., b ..3 

' 

text1 el.fabriek Vaals.· 

Hierbij doe ik U toekomen een 
uittreksel uit een rapport, opgemaakt 
door Z, betreffende een van C.P.N.-z1jde 
voorbereide staking voor de arbeiders 
in de "Vaalser Textielfabriek" te Vaals. 

Ik verzoek U de behandeling 
van deze aangelegenheid wel te willen 
overnemen. 

c.s.

Hoo:f"d C.V.D. 



/ ;,, UITTREKSEL 
GE HE I M. / 

irr. 19. !"G. V-:'B, VEILIGHEID S BE RICH T. 

Datum van bericht: 5 April 1949. 
Rapporteur: 
Betrouwbaarheid bericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever: 

niet te controleren. 
contactpunt (goed). 
gene. Welke acties zijn ondernomen: 

Met wie wordt samengewerkt: 

- - - - -

BERICHT: 

le. 
2el 

3e. 

a. 

, 

b. 

directeu:b VAALSER-TEXTIELFABRIEK 
HERMANS, C.J.A.M. 

Door mijn contactpunt werd mij op� April 1949 het navolgende 
medegedeeld: 

In verband met een op handen zijnde looasverlaging in de 
VA..ALSER-TEXTIELFABRIEK te VAALS wordt door de C.P.N. Afdelitjg 
Vaals een staking voorbereid voor de a�beiders van genoemde fabriek. 

Er zullen vlugschriften worden verspreid en redevoeringen worden ge� 
.houden.De c.P.N. zmu de staking op zijn minst 14 dagen financieren, 
mogelijk door middel van E.v.c. 

Naar aanleiding van bovenstaande zijn door mijft inlichtingen in
gewonnen, waarbij het navolgende is komen vast te staan. 
De Katholieke Vakbonden zullen een eventuele staking niet steunen. 
De arbeiders van de Vaalser-Textiel.fabriek zijn practisch allen 
georganiseerd bij de Katholieke Bonden en voor zover bekend geen 
enkele bij de E.v.c. 
De in punt 2e genoemde arbeiders hebben geen stakingskas aangelegd. 

Met de directeur der Vaalser-Textielfabriek, de Heer HERMANS, 
C.J.A.M., wonende te Vaals, Maastrichterlaan Nr. 147 is door mij
onderstaande bespreking gevoerd op 4 April 1949. 
OORZAAK eventuele staking. 
De door de regering gevolgde loonpolitiek was voor de Vaalser
Textielfabriek direct na de bevrijding niet te houden, in verband 
met de lonen welke aan textielarbeiders in België met name Verviers 
werden uitbetaald. 
De vak�arbeiders werden door de hoge lonen aldaar naar België gelokt 
eb van een heropbouw van de textiel.fabrieken alhier zou niets terech 
zijn gekomen als deze de zogenaamde loonst.....,op hadden gevolgd. 
De textielfabrikanten hebben dus hogere lonen uitbetaald dan het 
vastgesteld bij c.A.o. door Stichting Vakraad Textielindustrie .• 

Een goede vakman ontving dab ook ongeveer r. 64.00 per week. Dit 
weekloon is ingevolge ijet C.A.O. tarief nimmer te bereiken. 

Het c.A.o. stelt het uurloon op r.0.78 plus 20J?: in accoord ta
rief, dus kan dit ten hoogste f. 0.94 per uur worden. Bij 48 urige 
werkweek zullen de arbeiders en dan alleen nog maar de vakarbeiders 
van boven de 19 jaar, ongeveer f. 45.00 per week kunnen verdienen.
Voor de bes·te vaklieden bestaat evenwel nog de mogelijkheid om het 
uurloon op te voeren tot- ongeveer f.l.QQ..à F. 1.05 per uur.

De directie der Vaalser-Textiel.f'abriek wordt nu evenwel voor de 
keus gesteld of het C.A.O. tarief invoeren of hoge boete, mogelijk 
zel.fs sluiting van de fabriek riskeren. 

De CEDEC heeft namelijk bij een la:tst gehouden controle de te 
ho,e lonen geconstateerd. 
WAT WORDT GEDAAN om het loon van de arbeider op zo hoog mogelijke 
schaàl te houden in overeenstemming met de C.A.O. De directie 
Vaalser-Textielfabriek heeft zich op eigen kosten in verbinding 
gesteld met het Bureau Boschboom �n Hegener te Amsterdam - Raadge
vend Efficientie-bureau - dat het vertrouwen en medewerking geniet 
van de Rijksbemiddelaars. 

... Het doel -
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Het doel is een wetenschappelijk verantwoord accoordloon op te 
stellen, gericht aan het C.A.o. 

Op kosten van de. firma is een lid van het personeel genaamd: 
van der WERFF, Dirk Hendrik, geboren te Bolsward, 14 November 1918, 
van Nederlandse nationaliteit, wonende te Vaals, Maastrichterlaan 
133, textiel-technicus van beroep bij voornoemd bureau te Amster
dam opgeleid tot arbeids-analist. 

Na diens terugkeer is een tarief-commissie uit de arbeiders en 
door hen z.elf benoemd, bestaande uit: 
PELZER, Hubert, Alphens, geboren te Vaals 2 Vecember 1911, Nederlande 
van nationaliteit, van beroep wever, wonende te Vaals, Maastrichter
laan Nr. 103; 
GöBBELS, Johan, Leonard, geboren te Vaals 22 Juli 1892, van Neder
landse nationaliteit, van beroep werkbaas textielfabriek, wonende 
te Vaals Bloemendalstraat Nr. 59; 
S'.PERCK, Hubert, Sebastiaan, geboren te Vaals, 26 October 1918, 
van Nederlandse nationaliteit, wever van beroep,wonende te Vaals, 
M.a.astrichterlaan nr. 17. 
FRANZEN, Jacob, Joseph, geboren te Vaals, 17 °ctober 1921, van 
Nederlandse nationaliteit, wonende te Vaals, Bloemendalstraat nr.16 
van beroep lijmer in textièlfabriek. 

Voor zover na te gaan staan vorengenoemde gijf personen op po
litiek en crimineel gebied gunstig bekend. Alleen ten aanzien van 
GöBBELS moet voorzichtigheid in acht genomen worden, daar dit een 
verbitterd man is en van hem dus alles verwacht kan word.en. 

De taak van deze personen is·: 
1. van der V/EP..FF, vèrzamel];-de benodigde gegevens voor arbeid;:.anali
satie voor genoemd bureau;
2. eenmaal in de week komen genoemde personen bij elkaar en bespre
ken de gegevens, waarna deze worden doorgezonden aan genoemd bureau;
3. de commissie van vier personen moet worden beschouwd als een
vertegenwoordiging van de arbeiders der fabriek en deze commissie
moet dan de belangen van hun mede-arbeiders zoveel mogelijk naar
voren brengen en de gegevens van de arbeids- analisatie controleren,
waardoor getracht wordt een zo eerlijk mogelijke beslissing te ver
krijgen.

Op een door de directie bijeengeroepen bespreking met het perso
neel der fabriek, ongeveer enkele maanden gel:den, was door cize direc 
tie voorgesteld: 
1. het loontarief van het C,A.o. zo spoedig mogelijk in te voeren,
b.v. 1 Maart 1949.
2. het loontarief te laten vaststellen door genoemde bureau en dan
direct het loontarief onvoorwaardelijk door te voeren zoals door
het bureau voor de arbeids-analisatie is vast gesteld.

Met meerderheid van ste$Jlen werd tot het laatste voorstel be
sloten. 

Eind Mei of begin Juni 1949 kan verwacht worden dat het bureau 
met haar taak gereed zal komen en de wetenschappelijke basis voor 
de loontarieven zal bekendma�en. 

De directie is van plan deze loontarieven onvoorwaarlijk door 
te voeren. Liefl:t indien mogelijk op 1 Juni 1949. 

c. WAT WORDT VERWACHT EN WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE ARBEIDERS.
Van de zijde der directie wordt verwacht, dat een staking het

gevolg zal zijn van de nieuw in te voeren loontarieven. Het verschil
is eigenlijk te groot met de huidige tarieven. Valt de invoering
op of omstreeks 1 Juni 1949 en de C.P.N. kan een staking doordrij
ven, dan is laatstgenoemde partij de enige die er munt uit zal slaan

- Immers omstreeks -
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Immers omstreeks 23 Juni 1949 wordt in de gemeente Vaals de gemeen
teraadsverkiezingen gehouden en het steunen van een dergelijke sta
king onder het motto "loonsverlaging of' werkeloos" door de c.P.N. 
is een prachtige prmpaganda. 

De directie is dan ook vast van plan de stakende arbeiders te 
ontsl�an, waardoor deze zo goed als zeker brodeloos komen te staan,
daar elgië op het ogenblik geen textiel-arbeiders uit het buiten
land aanneemt. 
BIJZONDERHEDEN FABRIEK. 

De Vaalser-Textielfabriek gelegen aan het t'rins Bernhardplein is 
· hier terplaa.tse de modernste textielfabriek met ruime werkplaatsen

en mooie recreatie-zalen voor het personeel.
Deze· fabriek is ook de grootste in haar soort in deze omgeving 

en biedt aan ongeveer 220 arbeiders een bestaan. 
De productie is voor een groot gedeelte bestemd voor export. 
De Heer HERMANS, v0ornoemd, zal terstond melding maken als hij 

iets onder de arbeiders merkt met betrekking tot eventuele staking. 

\ 

Van hogerhand zou hij gaarne instructie's ontvangen, hoe in deze 
te moeten handelen, daar hij als goedgeaard Nederlander niet wenst 
mede te werken aan een propaganda stunt der C.P.N., maar-evenmin 
de belangen van de fabriek niet uit het ppg mag verliezen. 

con.:), 



,( 

-

,, 

ARBEIDERS OPGELET!!! 

De directie van ons bedrijf heeft een besluit genomen waarop 
wij in het belang der arbeiders ernstie de aandacht willen 
vestigen. 
Het zal jullie bekend zijn dat onze vriend van Dillen na zijn 
ziekteweer in het bedrijf is teru� �ekeerd.De directie meende van Dille 
Dillen niet meer op zijn oude plaats in de spinnerij te werk 
te moeten stellen omdat hij daar gemist kon worden. Men heeft hem 
toen in de garenkelder geplaatst als "baas" of "voorwerker". 
Dit lijkt allemaal onschuldig, doeg dat is het zeer zeker niet. 
De Directie tracht van Dillen van de arbeiders los te weken, 
door hem z.g. een baantje te geven. 
De Directie meept daarmee te kunnen bereiken, dat hij af�ezon
derd komt te staan van de arbeiders, omdat hi.j onder hen een 
zeer �rote invloed heeft" Een invloed welke hi.i .heeft ve'l:'kregen 
door altijd voor de belangen van zijn mede arbeiders op de 
bres te staan" 
Men wil natuurlijk bij de arbeiders de indruk wekken dat nu 
van Dillen voorwerker is geworden, hij zich nu niets meer zal 
aantrekken van zijn medearbeiders. 
De bedoelin� van dit alles is wel zeer duidelijk, VOU'�al. ook 
in verband met de a.s. verkiezingen in de ondernemin�sraad. 
De Directie zal n.L trachten va:, Dillen daaruit te weren, 
ondanks het vertrou1ren dc;i.c h:!..j 'bl � �ijr.:.het over�rote deel der 
arbeidet>s geniet. Wat het z, g., 11 H.V.N'J.':iE 11 betreft is het voor 
ons wel duidelijk dat ·ran Dillen deze verandering van de werk
zaamheden MOEST aanvaa�den omdat niet aanvaarden NERK �EIGEREN 
zou zijn, met alle gevolgen van dien. 
Maar ook duidelijk is voor ons dat het de Directie niet zal 
gelukken vriend van Dillen van zijn medearbeiders te isoleren. 

wr.T ZULLEN HEM ONZE VOLLE SYMPHATIE EN VERTROUv/EN BLI,TVEN GEVEN 
OMDAT WI,T DE ZEKERE OVERTUIGING HEBBEN DAT HI,T VOOR ONZE BE+

LANGEN OP DE BRES ZAL STAAN. 

Het ·is vooral zijn overtuiging en zijn inzicht die ons hie�voor 
borgstaan. 
',hj als arbeiders moeten aan de Directie duidelijk maken, dat 
wij onze vertrou�1ens mensen niet weg laten moffelen en hem dan 
ook nimmer in de steek zullen laten. van Dillen is en blijft 
de voorwerker van onze belanEen,_ondanks alle bedoelin_gen van 
_ge_Djr�c1i�·-

Bij de a.s. verkiezingen voor de ondernemingsraad zullen wij 
dit duidelijk moeten laten blijken. 
Vriend van Dillen heeft toe�ezegd, dat hij zich zeer zeker candidaad 
zal stellen voor de ondernemingsraad. Of zij hem dan biJ de 
.§pJ:nne..ri.J of bi.1 de !{e_ye..ri.J indelen, zal geen versçhil maken. 
DAAROM VRIENEN!.

Tegen de bedoelingen iN, Directie 
Ons volle vertrouwen aan vriend van Dillen. 

Een aantal Aa.-Be.- arbeide�s 



e 

e 

L.S.

Aan de arbeiders der Firma Aa.Be. 

De verkiezing der nieuwe ondernemingsraad staat voor de deur, 
en onwillekeurig zal men dan in �edachten de gestelde can

didaten de reveu le,ten passeren� 
Men zal dan bij zichzelf, Gn misschien ook aan anderen de vraag 

stellen: WIE VAN DEZE ZAL IK MI,TN STEM GEVEN';. 
Alvorens deze vraag te beantwoorden, zal men zich moeten afvra�en: 

waarvoor wordt iemand als vertegenwoordiger der arbeiders in deze 
ondernemingsraad gekozen?o 

_J:iJ�t �s1,ntwoord hierop, is o.i. al zeer makkelijk, om de belangen van 
de kiezers op-elk ogenblik v-a.n a:e- dag, zonder aanziens des persoons 

te behantigen. 
Dit is een taak voor mannen met ruggegraat, en slappelingen of ja

knikkers kunnen als vertegenwoordiger der arbeiders niet worden 
gebruikt. 

En om te bepalen wie van de candidaten hierop aanspraak kan maken,datir 
is niet veel opmerkingsgave voon nodig. 

Zo is er· bijvoorbeeld niet veel moed voor nodig om U.d van een or
ganisatie te zijn of te worden, die de strijd schuwt, en �aaraan de 
patroon met een schouderklopje zijn goedkeuring hecht. 

Maar iets anders is het, wanneer men lid zijnde van een orisani
satie die vecht voor de belangen van alle arbeiders zich dan 
- nog tevens candidaat laat stellen, wetende dat de patroon

alles in het werk stelt om er U buiten te houden. 

Daarvoor is moed nodig, en zulke mannen moeten wij hebben, halve 
zachte eitjes kunnen daarin gemist wo,rden. 

Vraag U alleen af : wie in het ve.rleden .bewezen hebb�n vechters te 
zijn voor de belangen der arbeiders , en vraag U dan tevens af: waar-
toe deze hebben behoor·<:!. 1 De beantwoording van deze vragen la!,ten wij in goed vertrouwen aan
jullie zelf over, en over de uitslag der te houde stemming zijn wij 
gerust. 

Makkers veel succes. 

Het bestuur der Algemene Bond

van Werkers in de Textiel en 
Kleding Industrie.(de A.T.E.K.) 

'/, t t. 
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Onderwerp: 
C.P.N. of E.v.c. hetze 1q. Maart 194-9-
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Eigen bericht. 
J Á(L, s-:z-0 

Ik heb de eer U het navolgende te berichten: 
In het dagblad "De Waarheid" van Zaterdag 12 Maart 1949, was 
het navolgende bericht opgenomen: 
" Ontevredenheid bij N.K.S. te Hengelo (0). (Grote kapitale 
letters over een kolom breedte) 
"Directie tracht verscherpte uitbuiting toe te passen·} (Forse 
letter cursief gedrukt) 
"De N.K.S. te Hengelo (0) heeft onlangs de nieuwe spinneI'ij in 
gebruik genomen. 
Ondanks het feit, dat de vochttoestand 1n de nieuwe fabriek 
nog niet 1n orde is, waardoor het werken voor de arbeiders zeer 
bemoeilijkt wordt, werden er reeds tarieven vastgestéld. 
Deze tarieven zijn in verband met de huidige toestann veel te 
laag, zodat van de arbeiders een uiterste inspanning wordt ge
vergd, willen zij althans met een nog enigzins dragelijk loon 
thuiskomen. (Dit gedeelte van het bericht d1k gedrukte letters) 
Daarbij komt nog, dat inmiddels het driemachine-stelsel met 
stofaf'zuiger werd ingevoerd. De directie fümng de frbeiders van 
twee op drie machines te gaan. En door het tarief en door het 
feit dat de arbeiders nu zes kanten moeten aanhouden, zijn zij 
onevenredig zwaar belast. Zij verdienen nu ongeveer f.5�.-. 
Op tal van andere bedrijven houden de spinners maar vijf kanten 
aan en verdienen dan hetzelfde loon of nog meer. Uiteraard 
heerst over deze toesta.ndlDl grote ontevredenheid onder de ar
beiders van de N.K.S. Zij dienen hun eisen bij de directie ken
baar te maken. Door eensgezind optre"en -zulJ:en zij ongetwijfeld 
aan deze verscherpte uitbuiting van 1e N.K.S.-11rect1e een ein
de kunnen maken." 
Naar aanleiding van voormeld bericht is een onderzoek ingesteld 
en bleek, dat van enige onrust of ontevredenheid onder de ar
�arbe1ders van de N.K.S. 1n algemene zin totaal geen sprake is. 
Tevens bleek, dat voormeld bericht enige onjuistheden bevat, 
welke onjuistheden kennenlijk opze�telijk werden gerelateerd 
met de bedoeling juist ontevredenheid te kweken. 
Zo is het onjuist, dat door de directie een nieuw tarief voor 
spinners ia vastgesteld. Hiervan is tot op heden geen sprake. 
De Koninklijke Nederlandse Katoenfl Spinnerij (N.K.S.) te Fenge
lo (0) is door oorlogshandelingen vrijwel geheel verwoest ge� 
weest. Thans zijn de herstel werkzaamheden zover gevornerd, dat 
een geheel nieuwe, met de allern1euwste machines uitgeruste 
spinnerij in gebruik genomen zal worden. Reeds geruim.en tijd 
worden door de directie van deze fabriek op tamelijk grote 
schaal nieuwe arbeidskrachten aangetrokken, die straks 1n het 
nieuwe bedrijf nodig zullen zijn. Als straks deze fabriek 1n 
vol bedrijf gesteld zal zijn, zal zij de grootste katoenspinne
rij in Nederland zijn. De arbeidsvoorwaarden op deze fabriek 
zijn over het algemeen genomen altijd zeer gunstig geweest en 
de verhouding tussen directie en personeel waren altijd goed. 
Uit het onderzoek is wel gebleken, dat enige werknemers E.V.C.e 
thans trachten ontevredenheid onder de arbeiders te zaaien . 
Zeer vermoedelijk is voormeld bericht 1n "De Waar)eid 11 één der 
middelen van het spel, dat de E.v.a. tracht te spelen. 
Het verdere verloop dezer actie zal nauwlettend worden gevolgd 



en van komende bijzonderheden zal U onverwijld bericht gezon
den worden. 
Op voormelde fabriek werken thans ongeveer 500 personen, welk 
aantal in de naaste toekomst zeer zeker zal worden verhoogd. 
De Kern_van de fabriek bestaat uit.11 leden. In deze kern heb
ben· twee E� v.c. leden zitting, zodat de E. V .c. slechts een ge
ringt'' invloed op de besluiten van de Kern kan doen gelden. 

EINDE . 

Op 14 Maart 1949, toegezonden aan het 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
Te I s-G R A V E N H A G E • 

In afschrift aan: 

De Procureur Generaal fg1. Directeur 
van Politie te ARNHEM . 

·-



/o- e he i m ..
P . 374/48. 

, 1 Vo:�no. } -- ·--�- 1

t . NOV. 1948 1 
Onderwerp: loontoeslag .• 

1 ACDi;�;1-
·- � -

/. 
Naar G.anleiding van dezerzijds· verkrégen betrouwbare 

inlichtingen, heb ik de eer Uedelgestrenge het volgende 

te berichten. 

De werkgevers dezer gemeente hebben besloten, om de door 

de regering laatstelijk toegestane loonsverhogingen niet uit 

te betalen aan de in de bedrijven werkzame vrouwen, wier loon 

boven het in de C.A.O. toegestane plafond l�gt. 

Daar de meeste lonen van deze categorie werknemers boven 

dit plafond liggen, zijn bij doorvoering van dit besluit ern

stige moeilijkheden in de bedrijven te verwachten� 

Heden wordt door de werknemersorganisaties hierover met 

de fabrikantenvereniging geconfereerd. 

Enschede, 5 November 1948. 
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UITTREKSEL 

Voor ................... OD .... 43.0............................................. Naam ............. T . .o.e.s .. tan.d .... T.ex.:ti.e.l.b.ed.r.i.j.f. ............................... .. 

Origineel in ................. ·--OD···-3-4·2..................................... Naam ·······Ma-andrapporte-n ... overijs.sel·························· 

Volg nr ............................ Ag, nr . ......... 4280·6-........... Aard van het stuk ........ RappoFt- .. -over ... .(ie ... ma.and ... J,ul-1

Afz. . ........ Enschede ....................................................... :... Datum ..... 2-8-1-948·: ...

Actie in de bedrijven. 

Gedurende deEe maand werd er te Enschede niet gestaakt. 
Geconstateerd werd, dat de E.v.a. trachtte op het textiel
bedrijf "Schuttersveld1

' een actie voor te bereiden tegen 
het huidige loonplafond • 
In haar maandelijks orgaan "Contactn werd hieraan een 
artikeltje gewijd, waarin een loonsverhoging van 2� werd 
geëist. Volgens dit.artikel moest niet alleen "Schut
tersveld", doch de gehele textielindustrie iil deze actie 
worden betrekken. 
De k�rnleden van de E.v.c. werden opgeroepen deze actie 
in samenwerking met de Unie-leden te voeren. Tilburg, 
waar de O.A.o. "Omver" zou zijn gegooid, werd ten 
voorbeeld gesteld. 
In dit verband werd vernomen, dat op een besloten ver
gadering van "St. Lambertus" een lid, werkzaam op 
"Schuttersve1d" een opschrif't gesteld pleidooi voor 
loonsverho�g voorlas namens de fabriekScommissie van 
ffSchuttersveld". Bedoeld geschrift was kennelijk opge
steld door dé voorzitter van de fabriekscommissie van 
"Schuttersveld", meergenoemde G.H. GREVE. 
Overigens werd tot op heden geen enkele resultaat van 
deze actie geconstateerd. 

Uitgetrokken door ...... ........ IIIh........................... ...... ............ .... Afd./Sectie ·J3I'II .... ......... ...... Datum "1'5'•10-1-94:8 



• 

• 

UITTREKSEL 

Voor "Q.P. .. ':!:�9.... ........................... ........ ............. ... Naam "Toe.s.t1::1na .... t.ex.tiel.-b.edr ij ven ................................. .

Origineel in ...... OD .... 244::e.O.v:e.r.i.j.s . .s.eL......... Naam "C;[?N.,,,v.e.r.gade.r.inge.n ............................................ ............... . 

Volg nr . ...... .................... Ag, nr . .... 1:.9.i .. ?.? ................... Aard van het stuk ........ Y..�.r�J,,Ei.& ... C.P.l'l.:·Jl;J,§.1;?.t.ing ... t.e. ............. . 

Enschede, 6/'7/..48 Afz ' .................................................... . . ................................ Datum ... ?. .. /.7 .. /.4.8 .............. . ................................ ......... ...... .............................. . .... .. 

Nc1 gewe4en te hóbben op de bel.:;,ngrijke da.g �an morgen, gé.lf ly 
het woord e1an de 11 textielarb�ider" H.Pl.:,nting uit Almelo, 
die als textielarbeider �ou spreken tot de textiel�rbeider • 

PL"\.NTH!G gaf in z ijn betoog een overzicht van de strijd, die de 
textielarbeiders voor hun bestaan ht1dden moeten voeren, waarbij 
hij o.a. de stakingen bij Vttn Heek &, Co. en O osterveld aanhaa·lde. 
Hij wijdde be t grootste gedeelte van zijn rede aan he.t succes 
van de Tilcurgse textielarbeiders, die erin geslaagd waren hun 
z.g. zwarte lonen van voor 13 October'4'7 erkend te krijgen, nadat
zij 5 weken met hun katholieke kameraden, zonder ..steun van de
�akbonden, maar met behulp v�n de solidclriteit van alle arbeiders 
hadden gesta�kt. 
A.anv!:inkelijk zou dein October'47 doorgevoerde korting in een 11pot11 

gestort -Norden, om. t.z.t. aan de arbeiders te V/Orden uitgekeerd.
Maar nu Nas. er, nadat wederom enkele uren was gestaakt, toestemmin
gekomen van de r.i jks bemiddelaars om het oude loon uit te betalen.
Dit hield volgens sprekèr in dat ook de Tl'ventse textielarbeiders
m.orgEin niet ttlleen moesten stem.men, doch ook be·Nust de fabrieken
-moesten instappen om hun diverse fabriekscommissies deze ·zaak
aan de orde te luten stellen • .  vat in Til burg kon, kon ook i n
Twenthe. nr11j· moeten niet bukken voor de fabrikanten, die niets
liever doen dan winsten opstrijken en lonen drukken. Er kan geen
sprake mèèr zijn van zwarte lonen, h�ren fabrikantént" aldus
Planting.
!,fot de opwekking om morgen zijn stem uit te brengen op nr.l vun
lijst 4, besloot hij zijn betoog.

Uitgetrokken door .... . E� ......................................................................... Afd./Sectie . ..... 41,CD-4 ............. Datum ........ :JG/9/48 .. .. 

A.L. 17249-'47
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GEMEENTEPOLITIE 

te G11schede 

I 1 • 

:.: 0 MfE.\948 

INLICHTINGENDIENST. 
No.: P.217a/1+8. 

GEHEIM. 
--

Bijlagen : 1 • 
Typ.: 

Onder verwijzing naar mijn schrijven No. P.217/48, dd. 
7.1 • 1 48, betreffende controle van de C.E.D.E.C. op lonen van 
vrouwelijke arbeiders in de textielbedrijven, en hetgeen door 
mij werd bericht omtrent de staking op de Spinnerij Oosterveld 
(P.234/1+8), heb ik de eer Uedelgestrenge te berichten, dat de 
firmanten van een tweetal textielbedrijven alhier op 24 Maart 
j.l. door de Economische Politierechter te Almelo wegens het
uitbetalen van te hoge lonen aan vrouwelijke arbeiders werden
veroordeeld tot respectievelijk f 250.= boete, subs. 20 dagen
hechtenis en f 100.= boete, subs. 20 dagen hechtenis.

Hierbij doe ik U tevens toekomen een "Textiel-bulletin", 
uitgave van de Algemene Bond van Werkers in de Textiel- en Kle
dingnijverheid, aangesloten bij de E.v.c.

Deze bulletins werden in gedeelten van deze gemeente huis 
aan huis te koop aangeboden door stakers van de Spinnerij Oos
terveld. 

Politie, 

AAN 

De Heer Hoofd van de Centrale. Veiligheidsdienst 

te 

............. '.s-GRAVENHAGE, ......................................... .. 

Javastraat 68. 

Gec. Or. Order No. 7381 



o , :.S. fla. : 0 fl. .. 'i }.,p
QT.:-N.w Oi.,i-
CUUM: _J..J.--�"/ -',B--
i'�H.: ,-...... ... ................ .. 

&>a.J. .. --'"'11;1•�----·-

- De Almelose rechtbank heeft de heer 

1 
C. H. E. J. G. van de N.V. Sganjaard te Borne - inzake h'et laten overwerken van zijn personeel, -zodat zij Zat�rdags de gehele dag vrij kunnen zijn - vrijge-��en:..... 

·--·- . 
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Plaatselijke Inlichtingendienst 
A 1 m e  1 o.-

Almelo, 13 

M
ftl"t��= �J

Geheim K.11 no.193 Aan het Hoofd van de Centrale Ve�ligheidsdienst, 
1 } -:J. MRZ. t948 

./ 

Javastraat 68, i A .,. .. � J 
/�j 

's-G r a v e n h a, g e,.._: · · · - . 
· iükf.:AU Ij 

/ 6. "!,"'Il' 
Ik heb de eer Uhoogedelgestrenge hierbij aan 

te b�eden een verslag van de op 8 Maart 1948 gehouden rechts
zitting, waarbij als verdachten voor de Economische Rechter 
te Almelo

1 
Mr. J. Houck, terechtstonden de textielfabrikan

ten N.V. üebr. van Heek te Enschede en G.W. Wisselink te 
Enschede, terzake het uitbetalen van te hoge lonen aan 
spoelsters, werkzaam in hun bedrijf. 

Het Hoofd van de Plaatselijke Inlich
tingendienst, 

1· 



• 

• 

(�),tv 
I 

Op ti.iaandag, 8 -:�art 1948 te 14. 00 uur, stonden 
voor de �conomische .Rechter te Almelo, Mr. J. nouck, terecht, 
de  textielfabrikanten N.V. Gebr. van Heek te ,i.!,nschede en G .. �. 
v/isselink te ii!nschede, terzake net uitbetalen van te hoog 
loon aan spoelsters, werkzaam in hun bedrijf. 

Vol�ens de telastele�ing hadden deze fabrikanten 
aan spoelsters ·een uurloon uitbetaald van 65', 66 en 67 cent, 
terwij .L in de � .,,.. ü. voor de textielindustrie voor vrouwelijke 
arbeidsters een uur.Loon is vastgesteld van 48 cent • 

.:llS getuige-deskundige trad op I,ir. -,. • van Eck, 
secretaris van de b'abrikantenvereniging. 11ij gaf een overzicht 
van de historische �roei der loonverhoudingen in r oord-Bra
bQ.nt en Twente, waarbij hij aantoonde, dat de lonen van vrou
welijke arbeiders in de textielindustrie, in Twente altijd_ 
2i� hoger handen gelezen dan in Noord-nrabant. 

De oorzaak hiervan .Lag, volgens •. ir'. Van i.I:ck, voor
namelijk in het feit, dat de uitgebreide confectie-industrie 
in Twente een groot aantal vrouwelijke arbe idskrac11ten aan
trekt, waardoor het voor de T;,.-.:ntse textielindustrie altijd 
moeilijk geweest is,vrouwe.Lijke arbeidsters te verkrijgen. 

Door de grote. gezinnen in lJoord-Brabant, was net 
aanbod van vrouwelijke werkkrachten b.v. in Tilburg altijd 
be lan�rijk g�oter geweest. 

Voorts wees Ià'. van Eck op het f'eit, dat in de 
Twentse textielindustrie, in tegenstelling tot de Tilburgse, 
sinds jaren loons�inners en spinsters in gemengde spinzalen 
werkzaam zijn. Volgens een bepaling in de C:.,,...O. mag in dit · 
�eval aan seoete�de spinsters bij gelijke prestatie, een . 
ze l:t'de loon betaald �vorden als aan spinners, dus 91 cent per 
uur.Z�uden mannen en vrouwen gezamenlijk in de spQelzaal 
werkzaam zijn, aan zou bij gelijke prestatie aan beiden ook 
91 cent �er uu:c betaald mogen worden. Omdat spoelen nu een 
specifieke vrouw.enarbeid i-s, aldus .11-'.ir. van ick, verlangt m�n 
van ons, dat wij de lonen van spoelsters terugbrengen op 4ö 
cent per uur. .i.-derdoor zou een 3X'Ote loonkloof ontstaan tus
sen de laagste �roep geoef'enäe arbeidsters- de spoelsters
en de daarboven �eLegen groepen, met als gevolg verstoring 
van de arbeidsvrede en binnen korte tijd het stille_sgen van 
de gehele 'Twentse textielindustrie, aangezien de spoelsters 
één van de sleutelposities in deze industrie innemen. 

Volgens Mr. van �ck zijn dé in 1'wente aan vrou
wen uitbetaalde .ionen economisch volkomen verantwoord en pas
sen deze � het loonbeeld van �schede. 

Getuige deelde tenslotte mede, dat het College 
van Rijksbemiä.delaars wist, dat de Twenteche textielindustrie 
25 � meer dan de Brabantse moest betalen, om ae vrouwelijke 
arbeidskrachten te behouden. Bij een bespreking van di:c onder
werp,hadden de vertègenwoordigers van dit Coflege echt.er in 
het geheel niet gereageerd. 

Deze laatste bewering werd door A. van Gerwen, 
directeur van de Vakraad in Tilburg, bevestigd. 

. De Of"fi�ier va.Q. Justitie, 1\i'Jr. Stuurman, wees in 
zijn requisitoir ,op de noodzakelijkheid, om in landsbelang 
de lonen te handhaven. Doet de overheid dit niet, zo zei hij, 
dan is zij geen overheid meer. Zij mocht zich daarbij niet 
.Laten leiden door dreii:$ementen met staking, van welke zijde 
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van �,elke zijde deze ook kw men. 
Hij wees er verder op, dat, zou de overheid het betalen 

van te no�e lonen oogluikend toestaan, dit zou leiden tot ex
cessen, zoals bijvoorbeeld in li'rar•krijk. 

�ijns inzie.p.s nioesten de arbeider·s op de hoogte gesteld 
worden Cl.oor de vak.bonden, zo at zij zich konden voorstellen, 
>Nat de gevolgen zouden zijn van het loslaten van de loon- en 
prijsstop. 

, I.ij eiste nierna te:;;en de vier fir·ms.nten van de "J:.'.V. 
Gebr. van neek te Ens ene de, e 1k een boete van • 8000. - en 
drie weken hechtenis voorwaardelijk en te3en G. ,. :i�selink te 
.i.:,nscnede .f 3000.- boete �n eveneens een voorwa&rdeJ.ijke hech-
te1iisstra:e van drie weken. 

De gernachti,:;de van de l�. V. Gebr. van üeek, de verdedige 
1,;r. Noyon, merkte in zijn pleidooi op, dat de Uniebonden wel 
ier1egen zouden :djn ,öe arbeiders in te lichten over ä.e gevol
gen van het loslaten der loon- en prijsstop. Er was echter, 
aldus 1;,ir. l>.oyon, nog een vierde bond enwe.L·ae é}.V.�. Deze 
vaKbond hcid niet medeclewerkt aan de totstandkoming van de 
�.A.O. en voelde zich daardoor dus in het geheel niet gebonden 
De E.V.0. zal dus onvoorwoardelijk.vasthouden aan het nu be
taalde uurloon en bij niet-inwilliging een conf liet uitlorj{en. 
In dit verband wees l,'r. to,ton O}) enige door de .:.v.�. ver
s.l:'reide pamfletten, waarva:i. bereids een exemplaar werd toege
zonden. 

Fleiter vroeg zich af, hoe de regerin,i de fabrieken 
weer a.an het draaien idlde krijgen, wanneer de vrouwen zich 
uit de Sleutelposities op de fabrieken ter�gtrokken. De. fabri
kanten zelf' zullen er wel komen, ook al ligt de fabriek een X:JQ 
tijdlang stil, maar de arbeiders, zo vervolgde hij, die zullen 
de dupe worden van deze �ehele Kwestie. 

��. �oyon betwijfelde, dat de Gebr. van rleek uit vrije 
wil tot handhaving van de te hoge lonen zijn overgegaan en 
vroeg ontslag van rechtsvervolging op grond van overmacht,met 
verzoek schriftelijk vonnis te wijzen. 

Le gerrl$cntigde van G •. I •.. isselink, de veTdediger Mr. 
D.P. s. 11Ieerburg, v1as van oordeel, dat de verrichte handeling 
niet wederreciite.Lijk was geweest en er dus geen strafbaar feit 
was gepl..eegd. Verder 'verklaarde hij, dat hier niet kan worden 
gesproken van overtreding van de goediekeurde 0.A.O., doch van 
overtreding van de uit de C,t,.û. gelichte loonregeling, welke 
bindend is verklaard, doch niet goedgekeurd. 

:ïir • .1..ieerwijk wees verder op de veranderde 
de hooge · l"taad in naär laatste arresten ten aanzien van over
m acht, waaronder nu wordt verstaan,"iedere dwang, iedere drang, 
waaraan geen weeEstand mag worden geboden'' inplaats van II kan 
worden ,gebocen 11

• 

Teneinde de arbeidsvrede te bewaren, mochten de fabri
kanten aan de bestaande toestand redelijkerwijs geen weeBstand 
bieden en konden zij de bindend verklaarde loonregeling niet 
nakomen. 

Naar zijn mening speelden economische of politieke fac
toren geen rol en ging het hier slechts om de arbeidsvrede, 
waarmede: het geluk van honderden arbeiders gemoeid was. 

1,.:r. 1\..eerwijk verzocht hierna ontsl ag van rechtsvervol
ging op grond van overmacht. 

De Officier van Justitie vestigde er de aandacht op, 
dat van overmacht geen sprake kon zijn en zeide, dat de C • ..' ... O.

en daaruit gelicnte .Loonregél.ing voor de tex!,ie.Lindustrie, op 
dëmocratische wijze tot stand gekomen waren, in overleg met de 
Vakraad. 

Op T11iaandag, 1 5 M-3.art 1948 wordt schriftelijk vonnis 
gewezen. 

l) 
De· Hoofdbestuurder van de Bedrijfsgroep Textiel en Kle-

1Xf ding der E.V.c., s. werver, was tijdens de zitting aanwezig.
nlme lo, 10 }Já.art 1948. 
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In aansluiting op een bericht in het dagblad 
"De waarheid" d.d. 9 Januari 1948 met betrekking tot 
de mogelijkheid tot het uitbreken van een staking in 
een twee-tal confectie-bedrijven te Groningen, kan het
volgende worden gerapporteerd: 

Reeds ongeveer negen maanden geleden, hebben 
de directies van verschillende confectie-bedrijven te
Groningen de hulp van een economisch advies bureau, 
uit het Westen des lands ingeroepen om in hun bedrij
ven een tariefstelsel in te voeren, om op deze manier,
mede in verband met de schaaxste aan personeel, die 
vooral destijds heerste, de productie te verhogen. 
Een bedrijfseconoom is nadien naar Groningen gekomen,
en heeft allereerst de N.V. MEKEL & Co, gevestigd 
Verl. Heereweg 33 te Groningen naar de beginselen van 
het Bedeau-stelsel ingericht. Voor de confectie-bedrij
ven zijn vaststaande uurlonen door den Rijksbemidde
laar vastgesteld. Indien de prestatie van de axbeider 
echter boven een zeker maximum komt, mogen premies 
worden berekend. De uurlonen worden berekend naar. leef
tijd en geo�fendheid van de arbeider en voor ieder 
werkstuk, dat de arbeider maakt is een maximum aan tij
gesteld. Indien de arbeider instaat blijkt, binnen 
deze maximum tijd het werkstuk af te maken, dan zal 
hem een premie worden betaald. Dit systeem zal waar
schijnlijk tot gevolg hebben, dat de productie omhoog
zaal gaan. Toen nu bij de N.V. MEREL & Co het systeem
zou worden ingevoerd, kwam hierop actie van de zijde 
van de arbeiders, vooral van E.v.a. kant. De sec�eta-; 

1hJî�.��r-- ris van de bedrijfsgroep Kleeding en Textie� der E.V.C 
-{- genaamd: 

1 Geert IMMEL, geboren te Groningen 2 April 1914, van 
Oeroep assistent coupeur, wonende te Groningen Prof.
Rankestraat 32, is daarna met enkele andere E.v.c.-
bfst�Q��a op dit bedrijf verschenen om zièlïop de 
hoogte te stellen vam het in te voeren systeem. De 
directie heeft daarna aan de E.v.c.-bestuurders alle 
gewenste inlichtingen verstrekt. Laatstgenoemden toon
den zich zeer voldaan en hebben daarop de directie 
toestemming gevraagd, om de leden van het personeel, 
die niet bereid waren, het werk op de gestelde voor
waarden te verrichten, toe te spreken. Had de directie 
van bet bedrijf verwacht, dat de E.v.c.-bestuurders de 
onwillige arbeiders zou opwekken het werk te hervatten 
-------- het tegendeel bleek. Een E.V.C.-bestuurder 
hield een zeer opruiende rede en wekte de arbeiders 
op tot staking aangezien volgens hem het stelsel den werkgever gelegenheid zou geven tot het uitbuiten der



• 

• 

arbeiders en tot het afsteken der lonen. Het gevolg was, 
dat de E.V.C.- bestuurders van de fabriek werden verwij
derd. Nadien is de gehele zaak rustig verlopen. Inciden
ten hebben zich niet voorgedaan. De arbeiders hebben aan
vankelijk nog enige tijd actie gevoerd met het doel het 
stelsel ongedaan te maken. Later verslapte deze actie 
echter en tot een daadwerkelijk conflict kwam het niet. 

Ongeveer vier maanden geleden is men bij de regen
jassen-fabriek "The Piccadill;y Rainproof Company" geves
tigd te Groningen coehoornsingel 26 en de confectie-fabrie 
N.V. MENCO & Co, gevestigd te Groningen NW. Kijk in •t
Jatetraat 104, begonnen het zelfde systeem in te voeren.
Men ie hiermede nu zover gevorderd, dat men is klaargeko
men met de berekening van de maximum-tijd die aan iedere
arbeider voor de vervaardiging van elk werkstuk kan worden
toegekend. Men had deze maximum,.,tijd op een kaart gezet,
die door de betrokken arbeider moest worden getekend, als
bewijs, dat deze met de gestelde tijd accoord ging. Dit
heeft enige moeilijkheden gegeven. De E.V.c. heeft aan de
werknemers van beide confectie-bedrijven vlugschriften
uitgereikt, waarvan een afschrift bijgaand gelieve te wor
den aangetroffen. Bij "The Piccadill;y Rainproof Comp�n
waren 5 van de 45 arbeiders niet bereid het briefje e 
tekenen. De direct:i.e heeft hier met de betrokkenen gespro
ken hetgeen als gevolg heeft gehad, dat het werk normaal 
is doorgegaan, zodat van staking geen sprake is. Bij de 
N.V. MENCO & Co hebben aanvankelijk ongeveer 45 van de
125 arbeiders geweigerd het briefje in te vullen. Later
toen de directie de arbeiders had teegesproken bleven
2 jongens over, die bleven weigeren het werkbriefje in te
vullen. Deze hebben van de directie bedenktijd gekregen,
aan.gezien andere ontslag zal volgen.

In het algemeen kan men zeggen, dat de indruk, met 
betrekking tot een staking in genoemde, te Groningen ge
vestigde confeotieTfabrieken geruststellend kan worden 
genoemd. Het reeds eerder genoem:de couranten-artikel in 
"De waarheid" is sterk overdreven. Deze zaak zal scherp 
in de gaten worden gehouden en indien een staking zou uit
breken, dan zal deze op de voet worden gevolgd. Aangaande 
de reeds vorengenoemde Geert IMMEL

f: 
kan nog worden gerap

porteerd, dat deze te Groningen be end staat als conur.:unia 
Hij was na de bevrijding aangesloten bij de communistische
verzetsgroep de "Raad Van Verzetn-------------------------

G R O N I N G E N, 12 Januari 1948 •• 
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waarde Collega's, 
Het gaat de laatste tijd weer de verkeerde kant op in ons 

bedrijf. 
De werkgevers trachten het oude jaagsysteem weer in te voe-

ren. 
"Wij bieden U een gezellige weBkkring. 
Bij ons bouwt U aan uw eigen toekomst0

., 

zo klinkt de schone oproep der fabrikanten. 
NU echter komt de aap uit de mouw, het is hun niet te doen 

om de gezelligheid en nog minder om UW toekomst, maar om hun geweldige win
sten nog meer te verhogen, �roberen ze het arbeidstempo op te jagen. 

Terwijl ze het voorstellen, dat dit in het belang is van he 
Nederlandse volk, blijkt uit de cijfers, dat in 1947 het grootste deel der 
uroductie wordt uitgevoerd en dat 1/3 hiervan bestemd is voor het leger in 
Indonesiê. 

Het zijn de werkers (sters) in de confectieindustrie die 
de lastefr moeten dragen. 
.... Bij de firma Menco en Piccadilly wil men ons thans zelfs 
1:l!"iefjes laten invullen, waarin we de tijdsduur van elk kledingsstuk moeten 
noteren • 

Tegen deze oude slavenmethode protesteren wij met klem. 
Want dit is een aanslag op ons bestaan, dat de ergste gevol 

gen zal hebben voor onze toekomst, voor onze ge ondheid en voor ons loon. 
Hiertegen is maar een midàel: 

Gezamenlijk krachtig -protesteren, 
Een sterke vakbeweging. 

ontslaan, want 

• 

Dan durven de Directies het niet meer aan, arbeiders te 
deze ontslagen zijn onwettig. 

Tekent de briefjes niet!l 
Laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 
Eist intrekking van de onrechtmatige ontslagen. 

De Bedrijfsgroep 
KLEEDING en TRX.TIEL der E.V.C • 
secr. Prof. Ran�straat 32 •• 
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�· Contr51e C.E.D.E.C. 

GE HE I M. 

• • 

13 Januari a. 

Hiermede heb ik de eer U een afschrift aan te bieden van 
.mijn dien�t pinnengekomen ràppor t over een door e,mbtenaren van de Cen
trale Dienst voor Eoono:misohe Contr�le gehouden oontrele in enkele 
textielbedrijven in Twente, naar de inhoud waarvan ik mij verwijzing 
moge veroorloven. · 

, 
HET HOOFD VAN DE CEi!T!{AI.E 

j, VEILIGHEIDSDIENST 

Aan de Hoogedelgestrenge H�er 
Mr.H.L.Fagel, 
Chef van de Afd.Arbeidsverhoudingen, 
van het Ministerie van Sociale Zaken,
Zeestraat. 73, 
te. 
-- R AVE :N H AGE. 

Namens de ze : 

J .G.cxàbbendam. 



Enschede, 7 Januari 1948. 
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Onderwerp: controle C.E.D.E.C. 
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AAN: 

\ '1/1lv; l 
� Ik heb de eer Uedelgestrenge het volgende te ber;c&:;en: 

Een aantal ambtenaren van ae Centrale Dienst voor Economi
sche Contröle ( CEDEX:! ) houdt sedert ongeveer twee maanden con
trole op de �onen en de uitgereikte textielproducten in de tex
tielbedrijven. 

Hierbij blijkt, dat de lonen der manlijke arbeiders slechts 
voor een klein percentage boven de j.l. van kracht geworden 
C.A.O. uitgaari, doch dat de lonen der vrouwelijke arbeiders over
het algemeen te hoog zijn volgens deze C.A.O •. Dit laatste zou 
door de CEDEX:! bij een vrij groot aantal bedrijven zijn gecon
stateerd • 

Hierbij zij opgemerkt, dat dit loonpeil voor de vrouwen 
vrijwel algemeen reeds bestond voor het tot atand komen van de 
C.A.O..

Indien van overheidswege op zodanige wijze zou worden inge
grepen, dat. deze lonen moeten worden verlaagd, dan wordt - gezier. 
de impulsieve aard der vrouwen - dezerzijds aangenomen, dat re
acties hierop, b.v.___§_t...akip.g� zeer goed mogelijk zijn. 

Een groot gedeelte dezer vrouwen werkt in de spinnerijen. 
Zoals bekend hebben stakingen in deze afdelingen dikwijlè tot 
gevolg, dat arbeiders in overige afdelingen wegens gebrek aan 
materialen worden uitgesloten. 

ens o e moge ik nog verwijzen naar het betrokken artikel 
in "De Waarheid" van 3 Januari j .1., getiteld: "De aanval op de 
lonen wordt voortgezet" • 

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 



• 

• 

-

ç_. y_. Q. Vriezenveen, 30 Decemöêr 1�4
�[�:����I Onderwerp: 11 Stemmingsbeeld bij de

Firma N.V.Palthe te 
Almelo." BU�Et,U B _ U ?'� 1 

Aa n

�-1-·,;tf' , 

Hiermede heb ik ue eer U hoogl!:de1Gestren5e beleefd
het volgende te berichten. 

gedeeld. 
Van betrouwbare zijde wordt mij het volgenue meà..e-

Sedert enige tijd heerst er onder een twintigtal 
arbeiders (ververs) bij de N.V.Pathe's Textielveredelings
bedrijven te Almelo enige ontevredenheid over het loon.Voorts
bleek:: er onder de arbeiders ook onenigheid te be$taan over 
de toewijzing van werkkleding. Deze werkkleuillé wordt door de
Directie voor de halve prijs aan de arbeiders uit5er�ikt. De 
Directie willigde de eisen van deze ververs niet in, omdat zy
meende dat een grotere toewij�i.D6 niet gemotiveerd kon worden

Ook werd door deze arbeiders aanmerking gemaakt op 
de prijzen van klompen en laarzen, die eveneens door ue Direc
tie aan het personeel werden verstrekt. Het komt na.:melijk 
bij deze N.V. voor dat arbeiders voor bepaalde werkzaamheden
klompen en laarzen gratis verstrekt krijgen, hetgeen voor 
de andere arbeiders aanleiding was om te verzoeken dat aan he
de verstrekking eveneens gratis zou geschieden, in plaats van
htt betalen van de helft der aankoopprijs. Ook dit verzoek 
is door de Directie afgewezen. De afwijzing van bovenvermel
de heeft geen verdere gevolgen gehad. De kwestie över de 
loonsverhoging is echter nog niet opgelost en ten slotte 
voorgelegd aan de Vakraad voor de Textielproductie te Amster
dam., ten einde een oplossing te verkrijgen. Een antwoord is 
nog niet binnengekomen. 

De ontevredenheid in de ververij wordt in hoofdzaak
gestimuleerd door leden van de i.v.c., die op die afdeling 
werkzaam zijn. 

Enige weken geleden ontstond ook een conflict in 
de afdeling Strijkerij, aangezien eni�e meisje verminderine
kregen van het prestatieloon, hetwelk echter voor uet over
grote deel werd gecompenseerd duor ver.no6illb van de uur.Lonen.

�en poging om tot staking te komen is echter mis
lukt. Afgezien van het hangende loonconflict is er momenteel 
geen aanleiding om moeilijkh!�den in de komende weken te vreze

J. 

de Heer HOOFD van de
C. V. D.
-

- -

, s-GRAWlIBAGE. 
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, · Hicrmode heb ik de.aar U te,barlehten, dat de 
1andelijkc,bedri�fagroop 10.eding'en Textielnijverheid 
der Eénheids Vak Centrale sinds,korte tijd is omgezet 
in da bij 'de E. v.o. aangesloton "Algemene Bond van 
werkers in de .Textiel- ·� .Kled4Js�dust:rie�. 

. . , 

Het bostti.-ur Vàn deze·bond ).s als volgt. 3t'Jn�-
BE!Btald : � � . . , .,
yoorzitter; · Fred8r1k l.lilqSH[J:I�, geboren te Den &i.m., 

21-5·1�3, wonen� 'te Almelo; . 
Se,tateris: Hendrik P�ING, sebo� te Etnmm, 

'!7-&.-J.'9Ï8;ilonendo te Almelo; 
PennirJgmoostas:HSndrik Jan v� der WOLDE,geboren te

Beppoi,2s-2--i�a,rron.ande.t� Ensohede • 
. 

. 

Blljl..--eiis een .uitgàve ven �ezo . bond:· · tt;oe ·i:t1extiel• 
a.""'baidor�• treedt als h.oo�daotour van dit blad op 
een zêkere s .KORPER. .. , ,,." · · : · Uit in �ente ingmwnnon, boriohten bleek 
Kol.1)er ald�r niet wooiµiohtis te zi�n. doch vermoed 
werd dat hij afkomstig zou zijn uit · Amsterdam. 

'3Jt v.el.-band hier.made Jnoge ik u verzoeken te wmen

doen nagáan ót Kor,per .'inderdaad te uwo:0t woonachtig is, 
· · 1n welk goval ik gaa:rne .met zijn personalia an 'póli

t:iéke �rltmtering in k�nnia � worden geste1d •.
. . ' 

HET HOOFD VAN DE 
.CENrRALE VEIL�GEIEIDSDIENST • 
nc..rnens vdeze: . 

.. J .G.O�bbenda.m. •. 

De. H�er HootdCommissa.ris 
van Poll.tie 
te . A M S T E R D A M

'l
. 

.� 

.. 

. .

• t 
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Uw sch1'ijven no. ?2995, _..,.,..,-
dct. 5.12.19h'7. 

Onderwern: Horben. 

aun=Au s 
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Ensc.l'ede, 1 :2 l)c.,ci,.mte 
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Naar aanleictinp va.n u,-1 terzi;Jde -ve,..rileld �hrijven heb ik de
eer Ue1elfestrenge het volgende te berichten: 

Bij de afdeling Bevolking alhier zijn de namen HORBLN, KORBEN
en S.KJRPER onbekend. 

Dezerzijds wordt aangenomen, dat Horben inder-<laad identiek is
aan S.KorDer, die als hoofdredacteur van het orgaan 11 De Textiel
arbeider" fungeert. 

Volgens bekomen inlichtingen zou S .r:orner W'Jor,chtig zijn te
n.m•,;terdrun en zou hij wa, rsc.hi inli ik Israëliet zi in

? 
,:il th,.tl1s een 

JoL�S uiterlijk hPbben. 
Genoemde S.Korper was alhier.· tijdens de gemF,lde 11(. • .,'l.O.-sta

king" evener:ms ac:1nw zig on een vergadering van vertegenwoordiE>ers 
der Bedrijfsunie, stakers en vert0genwo0rdigers van de E.V.C. 

Een vertegenwoordirer van de Bedrijfsunie kensc·het�t Lem als
een persoon, waarmede men, wat betreft zijn canaci tei tPn, ·,1el re
kening d'ient te honden. i:ij staat hier bij a.eze unie be'.cPnc.t als 
lid van het hoofdbP.stuur der Landèli.jkP Bedrijfsg-roep Textiel- en
Kledingnijve r·heid der E.V. C. 

f 
Frederik :Ccushuis, ceb. te Den Ham, 21. 5 .1 '903, won. te Almelo,

is vo )rzitter van dez� ')edrijfsp.roep. -

1 
PenningmPester is: hendrik Jan van der 1'/olde, yeb. te Menpel 9 

26.2.1998, P.etouwbaas, won. te 1!.n$chefü�, Brin..kstrctat 340, vanaf 
1. 3.1 J46 vri,jgesteld van Pfe de 1.V .c. 

f 
�Pcretaris is: Henorik Planting, g0b. te Emmen, 27.�.191ó, 

won. te /.1.J.melo, Bornetroe'v.s�strau.t ?08, als snreker oo -' . V .c .-VPl··
gaderingen g:enoemn in u,., weekove!'zicbten No. 20123, aà. ·11 .8.1947 
en No. B.X.21179, fd. 6.10.1947. 

Genoemde Plänting· is blijkens ingewonnen 'informaties redac
teur van de J!,. V. C. -ui tg·ave 11 .Je Textielarbeider'' en zou in cauaci
tei ten verre de mindere zijn VéJl de hoofdredacteur S.Koruer. 

De 1Jersonalia van de in Uw sc:hrijven p-cnoemde A.Brouwer zijn
tot op heden niet bij mij (noch bij de "I.D. 's:: te Hene;elo en .t-1.l
melo) hekend. � Naar dezerzijds werd vernomen is de Algemene BonJ van WPrker-s 
in de Textiel- en Kledinpindustrie te vereenzelvigen met de Lande
lijke--Bedr-i,j*'sgroep Textiel- en Kledingnijverheid der b.V .c. 

Aan het Hoofd van de Centrale Yeiligheiclsdienst, 

Javastraat 68 

te 

1 s-GRAVENHAGB.
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Op & December 194'1 te .1).00 uur werd in de ze.al van oat6 Van 
Ierland aan de Stevenzandsestraat te Tilburg een vergadering ge-: 
houden door <le stakers van de AaB6-1'abr1eken, de Lakenfabriek van 
Kersten·en de Wollanstoftentabriek De Rooij-Van Dijk, allen te 
Tilburg. Deze vergadering stond onder leiding- ven het stak1ngs
oo.mit6 (voorz1�ter: A.O.M.Gall6). 

Aanwezig waren p.lm. 300 personen. 
De vergadering werd geopend door Gell6 voornoemd. 
Hij begon met naax- voren te brengen dat de ondernemingsraad 

van de Aa.Bi-fabrieken van mening was dat hij (Gal.16) niet de ge
schikte .tna.9- was o.m. de staking te leiden, na de $tst.1ng zou dus tot 
het kiezen van een Jli:euwe ondernemings.raad, waarvan h1J tot nu toe 
d�el u1t.s.aakt, moeten worden overgegaan an de arbeiders zouden,zo 
zegt spreker, dan wel weten wie zij zouden kiezen. Spreker deelt 
mede aan de directie van de AaB6-tabrieken het voorstel te hebben 
gedaan om hetgeen door de arbeiders wordt verdiend boven het in het 
O.A.O. vastgestelde loon, in een fonds te storten dat zou worden 
aangewend. ter leniging van de sooie.le nood, waarin sommige arbeider 
eventueel komen �e verkeren door huiselijke omstandigheden,ziekten 
enz. Dit voorstel zou zijn verworpen. Voorts deelt spreker mede,dat 
bij SWagemakers-caesar, textielfabriek te Tilburg, de óude lonen 
nog worden uitbetaald. Wat op deze fabriek kan, kan ook elders, 
aldus ooncludeer• spreker, dus .moet de staking worden doorgezet tot 
de at�ijd is gewonnen.Vervolgens verzoekt hij een der arbeiders •au

de W&llenstotfen.1"abr1ek De Rooij-Van Dijk, alwaar de arbeiders na 
besprek1Jl8en met de directie besloten Maandag 8 Deoambar a.s. het 
werk te hervatten, de vergadering mede te delen we1ke resultaten de 
staking hen had opgeleverd. 

Een onbekend gebleven arbeider van deze fabriek deelde mede dat 
overeengekomen was dat de lonen die het loon-plafond zouden over
schrijden slechts tot dit platond zauden worden uitbetaald. Het 
overige zou eohter in een fonds, als hierboven door Gelle bedoeld, 
worden gestort en bij eventuele toestemming van de Rijksbemiddelaars 
aan de arbeiders worden uitbetaald. Voorts deelde spreker mede dat 
overeengekomen was door deze groep arbeiders dat door hen 1� van 
het premieloon zou worden afgestaan ten behoeve van de stakers in de 
andere tèxt;ielbedr1jven • 

yer"VOlgens werd het woord gevoerd door de seoretaris van het 
stekin.gsoomit& M.van Dillen. 

Deze spreker iadt sommige stakers die op andere wijze bijver
diensten trachten te verkrijgen. 

Ven de plm..100 arbeiders (voornamelijk wevers) van de ABJ6-
tabr1eken, die in de week van l tot 6 December het werk herve.t 
hebben, zouden er, volgens spreker, zijn die niettemin getraèht 
hadden van de aan de stakers uitgekeerde steungelden een uitker!Dg 
te krijgen. 

Volgens spreker wil de directie van de Wollenstoti"en:fabriek 
De Rooij-Van Dijk meer aan de arbeiders uitbetalen wanneer hiertoe 
sleohts toestèmm.ing wordt verkregen. 

@?reker 
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Spreker verklaart dat met de Vakbond beeprekingen zijn gevoerd en 
dat zo spoedig mogelijk contact zal worden gezocht met het N.v.v.,
de t'Eendraoht" en "St. Lambertus", want, zo �egt spreke.r, ook in deze 
organisaties heert men ontdekt, dat er iets hapert. Spreker verklaart 
voorts, dat het s·takingsoomité zich in verbinding heeft gesteld met 
de "burgervader". Spreker zeide, dat men tot bescheid had gekregen, 
dat meu eerst maar eens de fabriok moest ingaan voordat men met de 
burgemeester kon praten. 
Volgens spreker verstaat de "burgervadert, zijn plicht als vader niet, 
want hij moet voor zijn kinderen opkom.en wanneer zijn kinderen in 
moeilijkheden verkeren. 
Spreker bespreekt de reacties onder de arbeiders, die in de loop van 
deze week het werk hervat hebben en zegt, dat zij niet als andere 
arbeiders in aanmerking kv1amen voor een st.Nioolaascadeautje,voordat 
ook de andere stakers het werk zouden hebben hervat, De reacties van 
de staking in Tilburg elders in het land be&'J,)rekende zegt spreke�, 
dat de stakers in Tilburg momenteel in de vuurlinie staan. Deze "trUur
linie, aldus spreker, mag niet ineenstorten want dan zijn we allen 
verloren. Daarom krijgen wij ook van andere B.r·beiders in het land 
geld gestuurd om onze zaak te steunen. Volgens spreker levert een 
actie in Twente gehouden voor de stakers in Tilburg deze week wel
licht r.12000.- op en volgende week waarschijnlijk f.15000.-. In 
Amsterdam" zo zegt spreker, wil men de kinderen van de Tilburgse sta
kers opnemen om de strijd te vergemakkelijken. 

Daarna wexd het vroord gevoerd door Kor�er, vrijgestelde van de 
E.v.c.

Hij spoorde aan de staking te bliJven voortzetten totdat even
als bij de Rooij-Van Dijk en Jansen-de Horion, concessies aan de ar

beiders zouden \vorden gedaan. 
Volgens spreker zouden.Maandag, 8 December en Dinsdag, 9 Deoem

be:r as. door de h.v.c. wederom besprekingen worden gehouden. Hij 
spoorde de stakers aan als é�n man achter de stakingsleiding te sta 

Vervolgens werd het woord gevoerd door een onbekend gebleven 
spreker uit de mijnstreek, die een uiteenzetting gaf over de algemene 
bond van arbeiders in het mijnbedl:'ijf. 

Nadat personen ��rden gevraagd voor het vormen van een initia
tief-comité om te komen tot een Algemene Bond voor textielarbeiders 
en bekend was gemaakt dat men zich hiervoor kon opgeven bij wentin..� 
(penningmeester stakingscomité) werd tenslotte het woord gevoerd door 
J.A.N.Sp1jkers, v;onente te Tilburg, Jan Scharpstraat 9� 

Spreter hoonde de exbeiders die in de voorbije week het werk 
hadden hervat en ·spoorde aan tot voortzetting van de staking om t e 
kamen tot zodanige lonen,dat in de toekomst de arbeider in staat zou 
zijn van zijn loon een paar gulden over te leggen • 

De vergadering had een rustig verloop. 
Op 8 December 1947 hebben alle stakende arbeiders van de Wol

lenstotfenfabriek De Rooij-Van Dijk het werk hervat. 
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Ondergetekende Johannes Jacobus Vrinssen, Brigadier van politie Uwer 
administratie heeft de eer UEdel-Gestrenge beleefd het navolgende te 
rapporteren;Op Zat,erdag 29 November 1947, des voormiddags te omstreeks 
10 uur had er een vergader,ing plaats van stakende textielarbeiders ·in de 
zaal van cafe van Ierland, St�venzandsest�aat nr. 46 alhier. 
In de zaal waren aanwezig ongeveer 600 per.sonen. Deze vergadering stond 
onder leiding van 'het stakingsoopiite waarvan er een twaalftal achter de 
bestuurstafel hadden plaats genomen. Deze vergadering werd geopend door 
A.C .M. GALLE, wonende te Tilburg Veestraat nr. 61, die· het· woord gaf aan

tlalM.v. Dillen wonende te Tilburg Valkenierstraat nr. 46. Deze spreker zeide 
Wdat er onder de stakers een aantal perso11;en waren die een fluister campagne 

voerden. In de Zaanstreek waar hij vandaan kwam noemde men zulke-kerels 
"ballen gehakt" en men vrat ze op. Hij hoopte dat het donkere Zuiden nog 
eens zou worden verlicht en dat de stakers niet zouden luisteren naar die 
personen die valse parolen uitstrooien. Hij verzocht de personen die deze 
lastwr uit�troàien op de proppen te komen dan zou hij ze wel antwoorden. 
Dan deelt hij mede met nog vier andere leden van het stakings. comite een 
bezoek te hebben gebracht aan de Vakraad doch- dat hij maar alleen werd toe
gelaten en een onderhoud he-eft gehad met een zekere Heer Horsten.Deze had 
hem gezegd dat de goedkeuring van de Rijksbemiddelaars voor de uitbetaling 
van het te goed, zoals dit achter op de loonzakjes staat vermeld er nog niet 
was en dit zou volgens de ijeer Horsten een bewijs zijn dat de prestatie 
niet hoog genoeg was opgevoerd. Ook hadden zij een onderhóud gehad met de 
Rijksbemiddelaar, qoch deze zouden hebben gezegd dat de prestatie op de fa
briek niet in ove�eenstemm.ing was met de productie doch er zouden mogelijk
heden zijn indien de productie zou worden opgevoerd. Dan doet spreker een vo 
vo orlezing van een x:t voorstel betreffende tarieflonen dat zal worden inge
diend bij de Vakraad en Rijksbemiddelaars. De uiteenzetting over deze tarief 

� lonen was echter niet te volgen vanwege het rumoer in de zaal maar er zou 
�n ieder geval nog over gesproken worden met deskun:digen van verschillende 

afdelingen. Verder deelde hij nog mede dat er stakende arbeiders bij de 
Directie waren geweest om te verzoeken of zij s.v.p. weer mochten komen 
werken. Vervolgens werd het woord verleend aan een zekere van Huygevoort 
die hoopt dat men hem vrij zal laten uitspreken en niet zal zeggen '1Gooi 
hem de zaal uit". Spreker wilde Dillen mededelen dat er geen arbeiders bij 
de Directie zijn geweest om werk doch voor een ontslagbewijs daar zij op een 
andere fabriek wilden gaan werken. Wij zijn verdeeld de fabriek dspoort uit
gegaan aldus spreker doch laat ons eensgezind de pport binnengaan. Trekken 
wij ons niets aan ·van de kletspraatjes die hier verkocht worden en ik waet 
zeker dat de patroon achter onszal staan. Laat ons dus Maandag a.s. allen 
aan het werk gaan en de patroon staat dan achter ons. Dan wordt door een 
onbekende spreker het woord gevoerd, die zeide, dat wat van Dillen heeft 
gezegd betreffende zijn "ballen gehakt" een bedreiging was aan het adres 
van de arbeiders. Hij is het eens met spreker van Huygevoort en is er van 
overtuigd dat de Directie het te goed zal uitbetalen en hij wil schrifte
)ijke stemming over het al of niet aan het werk gaan. Vervolgens werd het 
woord nog gevoerd door een der leden van het staki�gscomite die een onder-

z.o.z. 
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houd z�u hebben gehad met de Heer Jansen, vrijgestelde van St. Lambertus. 
Deze zou aan hem hebben gevraagd "wie heeft jullie buiten gezet",waarop 
hij zou hebben geantwoord "Niemand" wij zijn zelf gegaan, waarop Jl:!D,sen 
zou hebben gezegd ."dat communistisch gedoe". Dan begint hij te schelden op 
st. Lambertus, H.H. Geestelijken, fabrikanten en de p�rs die er allen aan 
zouden medewerken de arbeiders te drukken. 
Hij zegt dat aan enig� arbeiders door St. Lambertus steun wordt gegeven, 
doch �ie�voor moeten deze wroeten, tene�nde de staking te breken. Het is nog 
steeds zo zegt spreker "houden jullie ze dom, wij zullen ze wel arm houden. 
Spreker zegt in Heerlen te zijn geweest teneinde te onderzoeken hoe daa:b de 
Bond van arbeiders in het mijnbedrijf �erkt. Hiervan kan eenieder lid worden 
en er wordt niet gevraagd van welke Godsdienst je bent. Hier wer ken Katholie
ken, Christelijken en Communisten naast elkaar. Het zijn geen werkers die 
je met een c�gaar in de mond tegemoet komen. Hij beveelt ook soortgelijke 
bond voor textielarbeiders aan. 

Dan wordt het woord nog gevoerd door J.A.M.Spijkers, wonende te Tilburg 
Jan Scharpstraat 9. Deze spreker vra�gt waarom er geen mensen komen van andere 
organisaties om ons toe te lichten. Deze werken liever achter de schermen om 
verdeeldheid te zaai.en. Dan bespreekt hij hoe mensen met een achterom gWw 
in handen wordt gespeeld, want deze strijd aldus spreker mre t worden ge• 
broken al kost het duizende guldens. Vervolgens wordt er door hem gesproken 
over de stemming. Hij zeide dat er voor personen schriftelijk gestemd moest 
woBden, doch dat zulks voor zaken niet nodig was. Hij vroeg hierna aan hen, 

tegen schriftelijke stemming war gn op te staan, en de hand in de hoogte te 
steken. Het grootste gedeelte der aanwezigen stond op en stak de hand in de 
hoogte. Ver volgens vroeg hij aan hen die waren voor voortzetting der staking 
op te staan en de hand in de hoogte te steken. Ongeveer 35 der aanwezigen 
bleven zitten en ondeD degenen die stonden waren er ook die de hand niet in 
.de hoogte staken. De vergadering werd daarop rumoerig en er werd heen en weer 
geroepen zodat een ogenblik de mogelijkheid aanwezig was dat de·ze vergadering 
werd verstoord. Alles verliep echter nog goed. Uit een en ander kon men 
echter opmaken dat een groot· deel der stakers het ·vertrouwen in het stakings 
comite heert verloren en dat een groot deel der arbeiders niettegenstaande dat 
zij door opstaan en hand opsteken µich voor voortzetting der staking hebben 
verklaard graag aan �et werk wil gaan. 
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1Bij een confectiefabriek van C.Boomers brak een wilde staking
uit onder de arbeidsters, als gevolg van een loonh-westiè. Door 
tussenkomst van de directeur va:n het Gew. Arbeidsbureau te Olden
zaal, was nog dezelfde d:ag de staking afgelopen. In ieder geyal 
had deze staking niets met de politiek te ma.leen. 

In de andere textielfa�rieken ter plaatse is ook alles rustig. 
In de afgelopen week kwam een tlefonisch bericht door van de 

firrLa Motkenboer, textielf'abr-ieken tè Oldenzaal, dat in verband 
met een staking te Tilburg, een. chauff'eur van een vrachtauto 
uit Tilburg, die ook goederen vandaar naar Oldenzaal bracht en 
weer mee terug nam, moeilijkheden zou hebben ondervondep in 
Tilburg van iemand van de EVC.

Ve�racht werd, dat een van de voormannen van de EVC uit Tilburg 
naar Oldenzaal zou komen, om onder de arbeiders van deze f'abriek 
een staking uit te lokken.Door de plaatselijke politie is toezicht 
uitgeoefend bij de fabriek, tert,vijl met de fabrieksbaas overeen 
gekomen was, zodra hij iets vernam, dit dadelijk aan de politie 
te melden.Door de politie werd diezelfde dag geen bijzonders 
ontdekt, terwijl ook door het persone�l van de-f'abriek nieDs 
werd doorgegeven. Verondersteld wordt, dat hier niemand is ge
wsest.Omdat in die �abriek nogal wat arbeiders werkzaam zijn, 
uit andere gemeenten, waaronder enkele EVC ers voorkomen, is, 
ook tijdens de1Schafturen en voor en na de werkzaamheden controle 
gehouden, doch bijzonderheden deden zich niet voor. 

Uitgetrokken door .f?.Q..G: ............. .................................. .............. .... .. - Afd./Sectie .. AOD.: .. 4 ................. Datum l5. .•. 12 .... 4.'l ........ . 
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Onder�etekenae, u ohannes I:Ienririkus Leonardus LaJ.10..ers, 
ins-oec teur van p.à1i tie U er A<'lmi!tistratie, heef t. de eer 
U-.Gdel-Ge. trenre beleef'd i1et r avolgende te rap-por·teren. 

v1) 19 ,.�ovember 1947 te omstreelçs 13.30 1rnr bralc een 
wilde staldnf uit onder ,1e arbeiders, · ,erkz9arn. 0p a.e 
Lake.ni'abrielt val" l ersten in ae J echtildestraat te 'i1il
burl'.1'.. 

Van de on{.!'. l.''1 o..,, d.eze 1 brie};: werkzr om zi nde arbei-
ders legden onp. 50 arbeiders , allen behorende tot de ar�elini 
spin.neri�, h. erlc neer. 

De bi i de "'i'delinrs weveri,i :erkzame arbeiclers, die aan
vankel i 1 k ook tot stn1-:en onei.n-d ware.ri, l1ebben het werk niet 
neergelegd. 

On 19 Eoveriber 1947 v•erd in de ntunic1da::; het werk ne0rc:e
letd door onp. �5 arbeidGrs Y8.l1 r_e :n!l:l:ru1s.:'c:m.r:t:e::r..s:p±.tllIEr.ij 
afdelinP:; s•ünneri i bi . .; cie .. 01ions·toff'enf abriek. van 1le .ccooi,j 
van .uiik, l}oirkestraat lf3(b • .Ji·j la9tsb ;enoemde 1abriek z.i.jn 
ong. 200 ar11e!bders �.-er\:zaa:tr. Joor ..,:ï_rectie en s·i:;ok�r" ,,,orden 
besprelänr:;en c"ouden om tot ove:cee.ns'tïeuninf en beGirnJ.it:ing 
der staking te 'rnmen. 

=l' o eo.en ziet. 0-een onre-el1 .at.i__,l1eden voor.
aE1rvr::u1 :ioo:� :ni is ,·ngema;u;:t �.::t ran:port. 

Tilburr:, O �.ovemher 194'7 

Uitgetrokken door ... )3.1'.!P....................................................................... Afd./Sectie .. 1�9.P ... 4-................. Datum .�.::-.!.�.:::1.?.. ........... .
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No. 24508 

GER E I M /Jrv!. . 

1,. ,J/,4 � ��/'Y s 

Verslag van een op 10 November 194? te Tilburg gehouden t
bijeenkomst van stakers.bij de AaBe wollen sto:N'en- en wollen 
dekenfabrie k  te Tilburg. 

Deze vergadering zou om 14 uur aanvangen, doch in verband 
me t besprekingen tussen Directie en fabriekscommissie en de uit• 
slag van de stemming van het personoE,l van de afdeling weverij 
der AaBe-fabrièk kon de vergadering eerst te omstreeks 15.30 uur 
worden geopend. 

Aohter do bestuurstafel haddon behálve de leider der ver
gadering, Albertus·cornelius Maria GALL_.è .. geb�te Tilburg l?-6-1902,
wonende te !Ilourg, een tiontal leden van hot sté.kingsco.mit� '
�laats genomen. Aanwezig waren ruim 350 pcrsoucn • 

Gall� doel de de uitslag van do stc.JJming onder wevers modo 
en riep allon op de strijd voort te zetten� Eij was er van over• 
tuigd, dat do arbe iders, indion zij censgezi!là bleven on bereid 
waron voor do goede zaak oen ·offer to brengen. dozo strijd 
zouden winnen. Mot vorhèffing van stem do oldo.hij modo, dat "ook 
de scharenslijper von �à):-& Co te Enschede niet ho.d will.en toe
geven

1 manr dat hier de aróoiders de strijd hadden gewonnen. Hij 
wekte de toehoorders op de verkoop van steunbonnen met allo enor
gio aan to pakken en verkondi gde dat de E.v.a. f.2000.- had bij
gedrogen voor steun uan do lodqn. Dit bedrag zou oohter onder 
allo stakers prooontsgowijzo worden verde e ld. 

Vervolgens voorde Josephus Handrious Oornelis Spijkers, 
geb.te Tilburg l-lO•l904�won.te Tilburg,het woord,dio medodo eldo, 
dat volgona het Nièuwsblo.d van hot Zuiden nlle acnwozigen commu
nisten zouden zijn. Dit blnd had n.l. in verbund mot doze ver
gadering gesohrovon: "Do communi sten vorgndo�o.n". Eon arboider, 
die voor zijn roohton. opkomt ,zou,aldus sprokor :, botweg "communist" 
genoe md word.on. Volgens ho m zouden or don hl Nodorlund millioo
nen communisten zijn on zouden or nog volon volgen "Wnnt in hool 
het land zuilen do oonflioten zich oyhöpon en dcri worden do ar
boidors, die voor hun bestaen strijden, communist". 

Hij hokoldc voorts de plo.�tsolijko pers,die goon bcriohton 
van hot stakingscomit� zo u willen opnemen om dc·juisto oorzcek 
van hot conflict aan haar lezers voor to loggon .. "De tijd z.nl 
echter komen,dn.t de pors bij het·stakingsoomi�6 znl komen bede 
len om inlichtingen�, meondé hij. 

Tenslotte zei spreker, do.t hij het str,Jüngsoomit6 met 
rnad en dnnd terzijde znl sta�n. 

Do vorgndering,welko slechts korte tijd duurdc,word hier
op gesloten. 

. 

VERZONDEN I MN:
z.E.do Ministor-Pro sident.
z.E.de Minister van Binnenlruidse Znkon.
Z.E.do Minister van Justitie.
De Hoer Co.mm.der Koningin in de Prov. Noord-Brube.nt.
De Heor Hoofd Afd. III B·vo.n de Gonoro.le Sta.f.
De Heer Hoofd Sectio III, M.I.n.,Mnrinostnf. 
De Hoer HoofdCommis snris vo.n Pol�tio to A.mstordom� 
De Heer HoofdCommis snri s ven Politie te Rotterdam. 
Do Heer HoofdOommissaris von Politie te Den Hncg. 
Do Heor HoofdCommissaris van Polit1o te Utrecht. 
Do Hoor Hoofdcommissaris ve.ll Politie to Groningen. 
De Hoor Comm.isseris vnn Pol±tio to Ensoh odo. 

c.v.n •

• 
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B. 22995.

v. GE HE I M• 

5 December 7. 

Horben. 

.. 

.... 

; 
\ 

In' aansluiting op.mijn schrjjven No.22995 d.d. 26 November 
1947, zi'jnçl.e het verslag van een op 7 November j .1. te Tilburg. 

1 gehouden vergadering van stak�rs bij de N.V. "Beka� te Tilburg, 
moge ik u·ve�zoeken mij te willen doen berichten of de daarill. 
ge:aoemde HORBEN - vel'Ill.oedelljk lid van het hoofdbestuur der af
deling "Klecd.ng en Textiel" der E.v.c. - �rellioht te Uwent woon
achtig is. 

" Indien dit inderdaad het geval ·mocht zijn, zal ik het op 
prijs stellen te·worden ingelicht omtrent zijn politieke oriGn
teri�, o.q. aotiv�teit en zijn 1"unotie"in de E.'V.C., waarbij 
1k tevens gaarne in kennis zal worden gesteld met diens volledi-
ge personalia. '. . 
. In hét belang van het in te stellen onderzoek moge ik er 

Uw aahäacht op vestigen, dat de hlerbedoelda Hor.ben (in ande�e 
vergaderingsverslagen Korben genoemd) mogelijk identiek is aan 
de persoon van.S.Korper, die blijkens een E.v.c.-uitgave: une 
Textielarbeider0 fungeert als hoofdredacteur van dit blad • .Als 
redacteuren �arden genoem� H.Planting en A.Brouvrer. 

Gaarne ontving ik ook de gegevens omtrent personalia en 
politieke activiteit en fUnotie in de E.v.c. van.genoemde .Brouweli 
,alsme·de enige nadere, ·gegevens over genoem� blad, waarvan het re
daotie- en administratieadres is: Oldenzaalsestraat BO te Uwent. · 

D:1:'t blád zou beàoeld zijn als orgaan van de Algemene Bond 
van Werkers in de 1I'extiel- en Kledingindustrie, aangesloten bij 
de E.V .c .•

Ik zal het op prijs stellen te mogen vernamen of deze bond 
te vere�nzelvigen· is met de landelijke bedrijfsgroep 1'Xleding en 
Textie1° der E.v.c.

. . . 
. ' 

.� 

::IET HàOFD VAN .DE CENTRALE 
'j,- VEILIGHEIDSDIENST. 

�amens deze: 

J .G.Orabbendam • 

Aan-de Heer Conmdasaris 
van Poli tie• 
te 
ENS CHE DE. 

• I 
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's-GR,4.'VENHA.GE, 26 Noveft\ber l:947 • 
Javastraat 68, No. 22995 

"Onderwerpt Stakersvergadering 
te Tilburg. 

0 �:HEIM 
-----

t 

Verslag van een op Vrijdag 7 November 1947 te îilburg 
@éhóuden vergadering van stakers bij de Wollenstoffenfabriek 
N,V."Beka" .te Tilburg• 

' De vergadering welke omstreeks 10.30 uur doo� Albertus 
Cornelius Maria GALiE, geboren te Tilburg,·17•S...l902 t werd ge
opend, werd bezioht door ruim 300 persoaen • .Aa.n de bestuurstafel 
hadden behalve·Gall6 tevens plaats genomen: Josephus Adrianus 
Maria SPIJKERS, geb.te Tilburg 22-11-1901,wonende te Tilburg, 
een zekere HORBEN, alsmede een drietal personen, vermoedelijk 
arbeiders van de "Beka"•fabriek. 

Gall� hield een rede van ongeveer de volgende in.hoüd: 
"Wij war�n na de bevrijding bereid flink te werken. Als 

gevolg van onze prestaties zijn wij nu ge�omen aan een loons
verlaging. In de ve�gadering op de AaBe•fabriek heb ik herhaal• 
delijk gezegdS', dat wij geen vertrouwen hebben en mogen hebben 
in de Rijksbemiddelaars. Nu is de tijd gekomen om ons to ver� 
zetten tegen de Tilburgse fabrikanten en zo wij dit niet doen, 
zullen wij loonsverlaging op loon$verlaging moeten slikken. De 
Regering wenst textiel; want het is een exportartikel on export 

� betekent deviezen"• Spreker brak vervolgens een lans voor hogero 
lonen. Mocht het niet mogelijk zijn do lonen to verhogen, dan 
adviseerde h!j "terugroeping v� onze jongçms uit IndonesiO", 
wat·een besparing zou betekenen van 6 tot 7 millioen gulden por 
dag. Met verheffing van stem riep hij uit-: "Dat zijn deviozon t'• 

. Een· eerste vereiste om de strijd naar· bêhoren te kunnen voeren, 
achtte hij do vorming van eon ttflink stakingsoomitl!, dat leidinG 
bij de staking kan geven". Gal16 vröeg do toehoordGrs of. oen o:r 
meer hunner het· woord wilden voeren, waarop oen zekere SPIJKERS 
naar voren trad. · . .. 

Hij deelde mede eorst sedert korte tijd ·iian de AaBo•t'abriol· 
werkzaam te zijn.Sprekel' deelde mede, dat aan do achtorzijdo van 
de loonzakjes der àrbeiders hun tegoed wefd vcrmol� en vroog 
zich vervolgens af, waarom. dit tegoed niet 1,verd uitb.etaald. Z,i, 
berustte dit op onwil der direàtie, aangezien toen·.m.on dozo had 
gevr&agd waarom deze gelden niet worden uitbotaald,de dirootie·
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hierop niet bad geantwoord. *'Er schuilt hier oen addertje onder 
het gras. Wij zjJn sutterts goweest, dat wij vorige week niet 
hebbon gëstaakt. Wij Zijn echter door de direotie op sleeptouw 
gehouden." Hij be�indigde zijn toespraak met do stakers veel 
succes toe te wensen bij hun actio en vorzekerde hun zijn mede-
���� . 

J.H.O.Spijkers hieid hierop een toespraak, waarin hij o.m.

zei: · · 

�at is vanzelf'sprekend, dat·i�;mïj nog gebonden gevoel aan 
de arbeiders, waa:nnede ik 30 jaren· lief en le�d heb �edoold •. Ikhob jullie strijd stoods gevolgd on medegestreden. Mijn toxtiol
arboidorshart dwingt mij om hier to komen. In bijna geen enkolo 
industrie zijn de produotieoijfers zo hoog als in do textiol
.industrie. Nu komt eohter do o.A.O. met een gevoelige loonsver
laging. Zullen wij ons hierbij neerleggen? Het is onze plicht 
voor vrouw en kinderen te zorgen. In.do arbeidersklasso heerst 

• diepo borooring en mon tracht de ste.mnûng der arbeiders te remmen 
on te breken. Ik zal 'zover·a1s jullie-dat willen mijn moroio 
steun aan de staking geven� Plaatst U eensgezind áchtor do door 
U gekozen leiding. Jullie moeten de ·tabrikanten dwingen het oudo 
loon te betalen. Jullie kunnen op mijn morol� en financi!l� steun 
rekenen en zullen.nim.tQ.cr tevergeefs bij.mij a�kloppen". 

]))·vergadering bcantwoorddo deze redQ met een daverend 
applaus. 

Vervolgens werd h0i woord gevoord door eèn dor hoofdbestuurs
leden der E.V.c., vermoedelijk genaamd Horben. Deze hield eon 
rede van ongeveer de volgendo inhoud: 

"Wat zijn do oorzaken van de oonflicten in do toxtielin��. 
dustrie? D3 hoordzaken zijn dé loonpolitiek van de Regering. 
Hierin moet veranderi ng komen. Indien de prijzen volgens mede
deling van hot N.v.v. niet omlaag gaan, moet er een derde loon
ronde komen. Alle lasten en moeilijkheden van de tegenwoordige 
tijd worden gelegd op de schouders van de werkende klasse. D3 
arboiders hebben vooraan gestaan in de strijd tegen de Duitsers � 
on staan thans voo�aan bij de wederopbouw. Wij zijn bereid ofte�� 
te brengen

! 
ooar ook de fabrikanten dienen hiertoe bereid te zi,i::, 

te nieuwe c.A.O. ,welke niet voorwtstrevend i'S'
., 

wordt gebruikt om 
de loonstop-politiek. te handhaven. Men wil de lonen van do tex
tielarbeiders gelijk stollen met de lonen ven do overige arbei• 
dors in Nederland." 

Hiornä. boSprak hij de ·stakingen bij de t'inna Van Haok & Co. 
to Ensohede. Volgens sprekor wo.s do E.v.c. bereid modowerking to 
v.orlenen bij de oplossing van het conflict, ·waarbij evenwel do 
eis werd gesteld, dat de nieuwe O.A.O. ge� loonsverlaging mag 
inhoudon. "Wij staan volledig achter jullio .-strijd en zullen mot 
al onze middelen deze steunen. Vlij moeten echte.r rekening houdon 
mat moeilijkheden, want wij bezitten geen millioenen � onze kas. 
Wij zeggen to t do andere organisaties, dio voldoende geld bezit• 
ten: "Open� do kassen voor do stakers"� 

"Wij moeten 1n de ecrsto plaats or naar streven" dat hot te 
vormen stakingscom.it! zich in v.orbinding zal stellen met do fa
brikanten en de Rijksbemiddole�rs" opdat de moest gunstige re
sultaten verkregen kunnen worden� Niet tegen elkaar maar met 
elkaar strijden, den is niemand in stao.t dit bloR t� breken en 
zulle:Q. wij de loonstop-politiek kunnen tegenge.on." 

Hierna word do o.cnwezigen gevraagd ot enigen hunner bereid 
wo.ren 
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w�n in hot stakingsoomit� zitting to n emen, waarvoor zich 
ongeveer 15 porsonen aanmol1den. Hot ligt in do bedoêling dor 
stakers in elke fabriek eon s�akingsoomit� to vennen, uit wolko 
verschillondo comite's het plaatselijk stakingsoomi� zal worden 
gevormd. Laatstgenoemd oomitê zal zj.c-h don in verbinding moeten 
ste�en met een nog som.en te stellen lundolijko commissie. 

Aan hot eindo van de vorgadoring spoordo Gall� de toehoor
ders aan do nrboidors ven de andere fa'9=.:iokon op to wekken do Ol) 

dio dag 's avonds om 8 uur to houden vorgadori;ig von stakers 
bij to wonon, waarna do bijeenkomst werd gesloten. 
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Ondergetekende , JOHAMTES HE:NDRIKUS LEONARDUS MAtüJ ]S, 
Inspecteur van Politie Uwer Admini stratie, Heeft de eer UEdel
Gestrenge beleefd het navolgende te rapporteren naar aanleiding 
van de voorgaande rapporten Nos. 86 t/m 8.9: 

Op Vrijdag, 31 October jl. werd te .:t 20.00 uur een ver-.
gadering gehouden waarop de fabriekscommissies bijeen zouden ko• 
�n om de problemen betreffende de staking te bespreken. 

Op deze vergadering, die werd gehouden in de zaal van 
café Lido ( café- houder Bruens) in de Koe straft, alhier t waren 
niet aanwezig .:t 200 personen,die weróen verwacht, doch slech·ts 
35 personen. 

Achter de bestuursta#el hadden plaats genomen 4 personen: 
H.L. Ooolen

à: 
wonende te Tilburg, Tulpst.ra.at 77 (C.P.M.) t

F. A. de Rooz, wonende te Tilburg, Daendelsstraat 54 (C.P.K.),
Zekere Van Boek en een onbekend gebleven persoon. 

Laatstbedoelde onbekende man spersoon opende de vergade
ring en deelde mede dat men bijeen gekomen was om uit de ver
schillendt fabriekscommissies een commissie te kiezen die leiding 
zou geven bij de stalüng.

Een der aanwezigen morkte op dat zulks niPt meer nodig 
was aangezien de staking voor de arbeiders toch verloren rms en
waarscbijzüijk Maandag, 3 November het werk op alle fabrieken
zou worden hervat. 

Daarna nam Coolen voornoemd het woord. 

� � 
Hij schetste de ongunstige omstandigheden waaronder de 

� 
.-,...

}
..,... 

· kbeiders tengevolge van de lonen- en prijzenpolitiek der Regering
\ verkeerd.en.

AAN 

Hij wees op de belang.rijke positie die de arbeiders inne-
men daar een hoge productie der textielfabrieken de Regering ,
in verband met de gevolgde deviezen-politiek, niet om.welgevallig
is

Den Heer Oommissaris van Eolitie 
/ 

te 
T I L B U R G. 
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Vervolgens spoorde hij aan tot voortzetting van da onder
nomen actie totdat resultaten zijn bereikt. Hij roept in de.her
innering terug de staking van 1936 waarbij hijzelf en Spijkers 
(C.P.N.) de leiding hadden. Nadat hij tot het vormen van een. 

commissie, die de leiding in deze staking op zich moet nemen> 

heef't- aangespoord :verklaart hij dat hij en Spijkers ditmaal de 
leiding niet zullen nemen teneinde te voorkomen dat deze stakil1g 
aan Oommunistisch drijven wordt toegeschreven. 

Verschillende aanwezigen gaven hierna als hun mening te 
kennen dat men niet op deze vergadering tot het vormen van een 

commissie moest overgaan aangezien deze vergadering onder lcid:ing 
stond van de O.P.N. en de E.V .c. en dientengevolge resultaat dan 

uitbleer omdat 90$ van de Tilburgse bevolking hiervan niets :rooest 
hebben • 

Na.dat de nieuwe C.A.o. voor de textiel-industrie uitvoe

ri� Ytas besproken werd e en commissie van 5 leden gekozen bestaan� 
de uit leden van de fabriekscomnissies van de navolgende textiel

fabrieken: Verschuren-Piron, F.v .d.Berg, Blomjous en Elias. 

Deze coltillissie zou alle fabriekscommissies oproepen tet het voe� 
ren van besprekingen. 

De vergadering had een rustig verloop. 

Op heden. 3 November 1947 hebben de stakers van onder
staande fabrieken het werk hervat: 
F. v.d. Bergh

) 
St. Jozefstraat 102 te Tilburg;

N. V .Elias Lakenfabriek, Indu,strie straat 19 te Tilburg;
. 

Verschuren-J?iron, Koningsboeven 259 te Tilburg.

Op 31 October jl. hebben des namiddags de arbeiders van 
N. V .Brouwers Lakenfabriek, Korte Schijfstraat 2 te Tilburg, hat
werk hervat.

Bij G.Dröge t Goirkestraat 90 te Tilburg, de laatste fa
briek waar men nog staakt. zijn besprekingen gaande om tot een 

einde van de stak:i ng te komen. 
V/aarvan door mij naar waarheid is opgemaakt dit rappor·t;. 

TILBURG,' November 1947. 
cteur 

De Comnissaris v. Politie. 
__ ,,, 



• 

• 

. � I 
v • I

1 
c. v. D.

2-
Vriezenveen,L-November 1947. 
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BUREAU B 
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1 Yolgno. 

�4�Óv.ï947
9��-�:zw_.su .-

1 ACr:'/��. 
' "Il 

� '11)..ZB?.. 
In vervolg op mijn schrijven No.109/-47-Geheim, 

dato 17 October 1947, betrekking hebbende op het arbeids

conf'lict bij de N.V.Textielfabriek Spanjaard te Borne, heb 

ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd het volgende te be-

richten. 

De toestand in de fabriek is nog steeds ongewij

zigd, zodat derhalve de arbeiders steeds de eerste vijf 

werkdagen tot 18 uur werken en des zaterdags niet ver

schijnen. 

Thans wordt mij bericht, dat vanwege het Departe

ment van sociale zaken een commissie is samengesteld, die 

een onderzoe·k zal instellen of de gewijzigde arbeidstijd 

al dan niet zal woràen ingevoerd. 

Tot op heden zijn de uren, die door de Directie 

als overuren worden beschouwd,niet uitbetaald, doch de 

arbeiders schijnen dit nog al met een gerust hart te aan

vaarden. Blijkbaar rekenen zij er op, dat na enige tijd 

deze uren wel betaald zullen worden uit één of ander fonds 

van de fabriek. Momenteel is er geen reden om een staking 

te verwachten • 

Geen der vakorganisaties heeft zich achter de ar-

beiders geschaard. J. 

de Heer HOOFD van de 
-----

c. v. n.
- - -

's-GRA VENHAGE 

---=--------
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Noti tiei:). 

Bijgaand rapport,hetwelk de heer Heidema 

(Commissaris van Politie te Almelo) deed 

opstellen-voornamelijk ten behoeve van den 

Burgeme.Jster dier stad-werd mij op mijn 

verzoek in afschrift ter hand gesteld tij

dens mijn bezoek aldaar op Vrijdag,17-10-47 

18-10-47.

B V • 
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ACD1 'I :i 

over de algemene toestand in de gemeente A.Lmel.q,, op 
politiek•, economisoh- en crimineel gebiec.r;-över de 
maanden JuJ.i, Augustus en September J.947. 

POLITIEK IN fflT ALGENEEH. 

Omt.rent de houding van de bevolking ten opzichte van 
de politiek kan in verband mat dezerzijds gedane waarne
mingen het volgende worden medegedeeld • 

Veraohillende groepen van inwoners hebben zioh in 
het. af'geJ.open kwartaal. in mindere of meerdere ma.te in ori
tische zin uitgelaten tegen het regeringsbeleid. 

SpreKera, in hoofdzaak van buiten de gemeeritu komen
de, hieJ.den redevoeringen waaruit men allesbehalve een 
samensaan met de re�eri.ng moest donoluderen, terwiJl, ge
zien de biJvaJ. van bet daarbij aanweziae publiek,m.oe� wor
den aangenomen dat, veJ.e kid:ine burgers en een deel van de 
n.lmeloae fabrieksarbeiders zeer oritisah tegenover de loon 
en priJapoJ.itiek der regerina sta.an, alsmede teeenover de 
I.r,diaclte politiek. 

Exoesaen op poJ.itiek terrein kwamen in deze feriode 
evenwel niet voor, hoewei toezicht op vergat'.leringen en 
bijeenkomsten geboden bl.1Jtt. 

VermeJ.denewaa.rdig is het feit dat het get,aJ. der in de 
\EenheidsvaKcentrale geörganiseerde arbeiders�"-gestadige 

verminderµ1g ondersaat. 
In de E�V.C. zelve ia een tendenz merkbaar voor meer 

\ J.oya.J.e samenwerking met de werkgevers. De oorzaak hiervan 
moet worden gezocht in het feit dat ziah bij deze groep 
meer begrip voor de moeiJ.ti·kheden der regering ontwikkeid';-

Een grot.e groep van k eine middenstanders en al'bei
_ders laat zioh evenwel. nog door hun gevoeJ.ena van wantrou
wen ten opzieht.e van de werkgevers leiden, niet in de 
laatste plaR�s door de �rote winsten die in de voornaam
ste bedrijven in den Lande worden gemankt en wel.ke in de 
pers worden geopenbaard. 

In dit verband moet worden opgemerkt, dat de P.v.d.A. 
en de K.v.P. ter plaatse veel invloed hebben terwijl de 
·activiteit der C.P.N. 1n het afgelopen kwartaal is gema
tigd. Door vooraanstaande, aommunistisoh geörienteerde,
peràonen werd in de Ulatste drie maanden meerdere naien
door middei van redevoeringen in het openbaar getracht
atemmirl& tegen de Indisone poli�iek te veroorzaken.

Deze sprekers achten dit. k.l.aarb.l.ijkelijk een geschikt
onderwerp om steOJning te verwekken tegen het regeringsbe
leid om zodoende invloed op de massa te kunnen krijgen. 

Ook trachtten deze iieden hie11door moreie en financi
eLe steun te verkrijgen voor prinoipiele dienstweigeraars.
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De propaganda der versohilleD:ie politieke partiJen 
bewoog mich - voor zover kan worden nagegaan - binnen het 
raam van het wetteliJk geoorloofde. 

B BIZQWl!jRHEDEN OP POLI'&IEK TERREIN. 

AJ.melo van het oommite ''Handhav 

Op 4 JUJ.i 1947 werd een openbare vergadering uitge
schreven door het comnitá. "Handhaving RiJkseenheid, welke 
bijeenkomst werd gehouden in het gebouw van de Soaiêteit 
aJ.hier. 

Als sprekers traden op Dr. J.W.MeiJer Rannett, en 
Generaal M.L.F.Bajetto te Den Haag. 

Eerstgenoemde gat een overzicht van de ontwikkeling 
van de toestand in Oost .lndiö zowel tijdens als na de oor
log en oetende critiek uit op de Lt.Gouverneur-Generaal en 
de Commissie-Generaal ten opzichte van het door dezen ge
voerde beleid. 

Ook werd door hem critiek geleverd. aan het adres der 
Engelse regering, die na&l" zijn mening doelbewust de Repu
blie� had gesteund. In extenso werd h1erb1J gewezen op het 
Russische gevaar. . 

Tijdens de pauze werd getracht de door Professor 
Gerbrandy op het tijdstip der vergadering over de radio 
uit t.e spreken rede, door middeJ. van een geluidsinstallatie, 
in de zaal uit te zenden hetgeen echter door een teahnische 
storing mislukte. 

De 2e spreker, generaal. BaJetto, wees er 1n zijn be
toog op dat ten opzichte van de toestand in Indië onvol
doende voorlichting en beriahtgev!ng in binnen- en buiten
.land werd verzorgd. 

Hij gaf in grote trekken een overzicht over de levens
omstandisheden van het Indone�isahe volk. 

Ook door hem werd critiek uitgeoefend op Dr. Van Mook 
en voorts op de Nederlandse regering. 

Op deze biJeenkomst waren ongeveer 110 bezoekers aanwe
zig terwijl de zaai plaats bood aan circa 700 personen. 

De vergadering bad een rustig verloop • 

yergadering van de afdeiipg Almelo der Communistische Par-. 
t;Lj NtderJ.ang. 

Op 29 Juli .L947 werd in het café restaurant Groenendal 
te Almelo door de afdeling Almelo der C.P.N. een openbare 
Protestvergadering gehouden. 

De Wethouder Timmerman te Al.me.Lo sprak een inl.eidend 
woord.waarna het .lid van de Haagse gemeenteraad Geelhoed 
een rede hield over Indonesië en daarbij het standpunt van 
de C.P.N. uiteenzette. 

Hij oefende eaherpe aritiek uit op de militaire gebeu 
tenissen in Indië die hiJ betitel.de met "gewone koloniale 
oor.Log'' waarvan de werkelijke bedoeling gemaskeerd wordt.

Aan het sJ.ot van de vergadering ate1de dhr.Eàens te 
AJ.meJ.o - die de leiding dezer bijeenkomst had - voor, een 
motie aan de Nederlandse regering te zenden waarmee de ver• 
gadering haar instemming betuigde.Deze motie luidde als 
vo.lgta "Inwoners van AJ.me.Lo, in vergadering bijeen in de 
Schouwburgzaal. van het Groenendal ctader leiding der C.P.N. 
De Waarheid, ste.L.Len vast dat de po.J.itiek der regering Beel 
te opzichte van Indonesië funeste gevo.Lgen he�tt. Zij eisen 
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derhalve onmiddellijke st.opzèt.ting derv1Jandel.1jkheden en 
t.erugt,rekking dar t.roepen. '1 

Op deze bi.Jeenkomat. waren pl.usminus 500 personen aan
vezig ten1JJ. de zaal. p1as.t.a bood aan 7'50 bezoekers. 

Ongeregeldheden deden zich niet. voor. 

ifltftder!ng de-r a:f'de1HJS Almel.O van de 11VJ.apm:oep. tt 

Op 2 �epteniber 1947 weerd door de V..Lamgroep, afdeling 
Al.mel.o een oi:,enbare vergadering gehouden in de zaai van 
cat"é Slferink te AJ.me:r.o. 

Deze groep is een voortzetting van de illegale groep 
"De Vonk", die tijdens de Dw.t.&e bezet.ting een ge:.liJknamig
b .&..ad ui t,gat. ' . 

'l'hans wordt. dit blad uitgegeven onder de naam 11De Vlam" 
vr�arvmi de redactie is geveat.:lgd aan de Singe1 no.3i5 te 
Amsterdam. 

J.Jacobs, wiilkeiler" AJ.uelo, opende de�e vergaderiDg
en deelde medè dat. de Vlam.groep bestaat uit. peraonen met 
versCllilletlàe polit.ieke oriënt.at.ie. Zij uil niet. zijn een 
politieke i.artiJ, doch de leden vormen een gemeenscba,p die 
haar soci3.l.iatische idein wil uit.dragen onder het volk en 
die vocrts vrij en onafhankelijk van de Nederiandse regering 
tot het Indonesische volk kan sprak.en. 

Als spreker trad op de bekende schrijver Jef laat uit 
Amsterdam; . hiJ behandelde het. onderwerp 1'Indonesië". 

· ZiJn rede bestond uit een ianse reeks eenzijdige. on·
cri�ische opmerkingen over hat Indische beieid der Neder• 
.landse regering. Onze regering zou volgens hem slechts 7:"eke
ning houden met. de wensen van de bezittende klasse. 

Spreker zeide dat. de &.v.c. het. voor-nemen had alle 
schepen te boycot.ten welke soJ.datei wapens of munitie naar 
Indië zouden vervoeren. Dit zou eveneens gebeuren als de 
Nederlandse var1iezen zouden voortduren of toenemen. 

De deel.nemers aan de%e bijeenkomst. waren in hoofdzaak 
net.t.e burgers. Ae.nîlezig waren ongevee:r 200 personen t.erwij l 
de zaal gehee1 gevuld was • 

. Jef la.at oogste van het publiek tijdens en na zijn t,oe
apraak een weinis bijva1. Er we.rd nog gelegenheid gegevun 
om als lid van de V1.amgroep toe t.e treden. · Hiervai.._ werd 
aleaht.s door enkeien gebruik genaakt. •. 

îenslot.t.e kan noa worden opgemerkt dat. de Vlamgroep 
te Almeio sleah'ts weinige aanhangers heeft.. 

Ook deze vergaderin& had een rustig verloop. 

Yer_gaderiqg der afdeling AJ.me.1.o van de Kanheidsvakoent.rale. 

In verband me't een cbnfJ.ict. in het bedrijf' van de fir
ma H.t,n cate Hzn. en Co te Alrnel.o, waarvan onde:e het hoo�d 
"Toestand in de fabrieken" in dit rapport een uitvoerig re
l.aas wordt. gegeven werd op 22 Septell'l:>er J.1. een openba:rie 
vergaoeruia door de �deling A.1.me1o der Eenbeids'\t-akcent.re.le 
uitgeschrèven we1ke op die dag plaats vond in lle't, gebouw van 
de Soci,teit. alhier • 

.AJ.s sprekers t.ra.den op F.Leusnuis, gemeenteraadslid der 
C.P.H. ai.hier, tevens La.mlel.iJk voor�itter der bedriJtsgroep
textiel en ileding der &. V .c., en Berend Bl.okziJl., landelijk
voorzitter der Eenheidsvakaent.rale.

Deze vergadering werd geopend door R.Pl.ant.ing, atde
l.ingsvoorzitter te Almelo die 1n zijn inleidend woord er de 
nadruk op legde dat h.et. bestuur der E.V.C. gemeend had9 de 
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biJ baar aan,sesloten leden te moeten adviseren , om onder 
de huidige omstandigheden van textielsahaarate, het ploe
genwerk in de fabriek (wa�over het conflict was ontstaam) 
te accept.eren. 

Hierna sprak F.Leushuis voornoend 9ver de gevaren die

aan het conflict biJ de firma Ten Cate te A.Lmelo verbonden 
waren. 

Hij verdedigde het ste�sel van één daspioeg en bracht 
verschillende bezwaren van de arbeiders naar voren tegen 
de aroid.d in de avond en nachtploeg. Onder anderen zeide 
hij dat door het, \verken in ploegen de gezinnen der arbei
ders ontwricht warden, omdat daardoor het dikwijls zo no
dige gezinsverband verloren gaat. 

HiJ hekelde de houding der directie van de firma Ten 
Cate en brailht naar voren dat deze firma, in tegenstelling 
met bestuurders van andere grote textieLbedriJven, tegen
over de arbeiders een stugge houdin.i aannam. 

Spreker merkte op dat over de uitbetalinS van het 
weekgeJ.d aan de ruim 400 uitges!oten geweest zijnde arbei
de�s over het tijdvak van 25 Augus�us tot 8 �eptember J.1.3 
zijnde de stakingsperiode, een kwestie is gerezen • 

· Binnenkort zou de Minister van Sociale Zaken in de
uits11raak doen. Naar èle mening van de spreker zal, indien 
deze beschikking voor de arbeiders onsu,nst1g zal uitval
ien, door de E.V.c. een Gereahte1ijke besiissing in kort. 
geding worden uitga.Lokt omdat de firma Ten Cate geen op
zeggingstermijn in acht genomen heef't. 

De toespraak van Leushuis bevatte geen scherpe op
merkir,gen hoewe.L zij overigens niet van critiek aan het 
adres van de- firua Ten Cate was ontb.loot. 

Deze spreker oogste enig bijval van de zijde van het 
publiek. 

Vervolgens sprak Berend Bl.okzijl. Hij weidde uit over 
de spanning tussen ionen, prijzen en produatie en oefende 
voorzichtige doch aoms scherpe critiek uit op het econo
misch beLeid der regering en op de bezittende klasse. 

Voorts becritiseerde hij het regeringsbeleid in Neder 
iands Indië. Deze spreker oogste enige malen bijval van he 
publiek. 

Door reeds eerder genoemä.e Planting werd deze vergade 
ring geaioten. Het aantal bezoekers bijna uits�uitend 
textielarbeiders, werd geschat op 6�0 terwijl de zael 
plaats bood aan 700 personen. 

Strubbelingen ot ongeregeldheden deden zich niet voor 

C.P.N. Na�heidszomerfeeat. 

In verband met de op 7 Septeaber 1947 te Birl<:lloven 
gehouden aassabijeenkomst der C.P.N. De Waal'heid, vertrok
ken op die dag des voormiddags te omstreeks 7.2; uur zee 
autobussen met oiz'ca 250 personen die zioh tevoren op het 
Uarkt�lein a.Lhier h&iden verzameld. Dit had een ordelijk 
veraoop. Byzonderheden deden zich niet voor. 

C ALGEMENE TOESTAND IN DE FABRIEKEN. 

De algemene toestand in de fabrieken is, behoudens 
een uitzondering, �s.ii.�te noemen. 

Een grote groep textielarbeiders maakt bezwaar tesen 
de opvoering der arbeidsprestatie en bestendiging van het 
pJ.oegensteJ..se 1. 
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Er heerst. bij deae arbeiders een gevoel van wantrou
wen tegen de werkgevers, omdat men meent dat de fabrllkan
ten ernstige pogingen doen om de vooroor!ogse arbeidstoe
stand.en - waarbij weinig rekening werd gehouden met de be
langen der ondergeschikten - wederom in te voeren. 

Dit gebrek aan vertrouwen 1n de beatuurders der be
drijven openbaarde zioh reeds in het grootste textieJ.be
driJf ter plaatse en moet beschouwd worden a.Ls een der 
voornaamste factoren waardoor een werkstaking V'�n de spin
ners bij de :firma Ten Cate is ontstaan. 

Een noQdwendig gevolg hiervan was dat circa 450 tex
tielarbeiders van werk uitges!oten werden. 

Inddj.t verband werd enige oorzmunistisahe activiteit 
onder het. werkvolk merkbaar die t'ot uiting kwam in de werk 
zaamheid der Eenheidsvakcentrale. 

Ook moet worden aangenomen dat een groot deel der uit 
gesloten arbeiders met de stakers sympathiseerde. 

Hieraan kan worden toegevoegd dat de invioed der 
E.v.c., die, hoewel zij nog be1an.grijk is, toch gaat tanen. 

In genoenxl textielbedrijf werd het aantal bij de 
E.v.c. aa.ngesloten arbeiders plusminus 2 Jaar geleden op 
ta.chti2 procent geschat terwijl thans woI•dt aangenomen dat 
dit -antal tot vijfenvijftig procent ia gedaald. 

Het verzet der arbeiders tegen de opvoering van de 
prestaties, dat in het afgelopen kwartaal sterk naar voren 
kwam ie thans, ·uitimo September, weder geluwd zodat ver
wacht wordt dat zich op korte termijn geen ernstige moei
lijkheden zuilen voordoen. 

Ten aanzien van de confectiebedrijven kan in het al
gemeen gezegd worden dat daar van ontevredenheid weinig 
wordt bemerkt, zodat de vooruitzichten hier tamelijk gun
stig zijn. 

Gebrek aan voldoende en geschooJ..d personeel laat zich 
hier en daar nog gevoelen waardoor de opvoerins der pro
ductie, op het ;eil van voor de oorlog, slechts in een 
erike.l bedrijf mogel.ijk was. 

BYZONDERHEDEN OVER DE TOESTAND llf DE l3EDRIJVE?f. 

Medegedeeld kan worden dat de toestand in de bedrij
ven normaal was, aangezien er met uitzondering van het 
textie.Lbedrijt vo.n de tirmg, Ten Cate, slechts enkele indi
viduele moeil.ijkheden zijn gerezen die spoedig waren opge
lost.. 

In de Stoomspinnerijen en -weverijen van de firma 
H. ten cate lizn. en Co. te Alme!o bestond sedert geruimen
tijd eaig verzet tegen het in ploegen werken der spinners.

De firma krreg evenv,e.L in Februar-1 1947 van de Vak
raad voor textielproductie te Al)lSterdam toestemming om 
het ploegenwerk nog een hal.1" jaar voort te zetten en wel
tot 23 Augustus 1947. Na enie overl.eg werd dit indertiJd 
door de arbeiders aanvaard. 

VervoJ..gens werd door de Vakraad in Mei J.l. opnieuw 
aan de firma Ten Cat.e toestemming verleend om ook na 23 
Augustus het. pleogenwerk met ten hoogste 130 man voort te 
zetten. Dit bes.l.uit werd in de w-eek van 18 tot 23 Auguatus 
J.i. aan de arbeiders bekend gemaakt. 

Er werkten toen in de avondpl.oeg die van 17.30 tot 
2.-- uur des nachts arbeid verricht, 21 arbeiders. 

Van deze avondp�oeg kwamen er op ?!landag 25 Augustus 
O!l8eveer .1.5 -arbeiders des morgens in de fabriek met het 
doe.1. hun werkzaamheden in de norma.l.e dagploeg te beginnen. 
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De directie ging hiermee niet accoord en stelde de 
betrokken arbeiders vour de keus des avond hun werkzaamhe 
den te beginnen ot hun ontslag t.e aanvaarden. 

Het gevolg hiervan was dat 19 arbeiders uit de voor• 
spinnerij in staking gingen waarbij zich 26 sympathiseren 
de stakers uit andere at'delin.gen aansloten. 

Hierdcnr was het vo.Lgens de fabrieksdireatie niet 
mogel.ijk om het bedrijf in zijn volle omvang gaande te 
houden zodat uiteindel.ijk 237 wevers. en 223 spinnerij•ar
beiders van bun werk werden uitgesl.ot.en. 

�en door de Unie der drie samenwerkende vakorganisa
ties , name.Lijk St.Lambertus, Unit.as en··N.v.v., op 2; 
Augustus 1947 belegde vergadering, die ten doel. had de 
staking te breken, had niet het wenste gevolg. 

aa en!(.81e dagen werden door 18 stakers en 2 sympathi· 
serende stakers de hen betreffende ontslagpapieren van he·t 
fabriekskantoor afgehaald. Deze zijn ook nadien niet in 
het bedrijf' teru,ggekeerd� 

Op 2Ó Augustus d.a.v. meldden zich te omstreeks 14.� 
uur vele der uitge�l.oten arbeiders bij het Gewestelijk 
Arbeidsbureau te Alme�o teneinde hun ontslag biJ de firma 
Ten Cate in ie dll.6nen. VervoJ.gens kwamen te ongeveer 1, .1f 
uur anbloc ongeveer 200 van de uitgesloten E.v.c.ers zich 
aan het Arbeidsbl.Weau melden. In deze optocht werd een 
groot bord maesevoerd waarop mat kapita�e letters je\ 
woord "Eenheid" was geschilderd. 

Op diezelfde d� werd doGr de llnie van textielarbei-
ders, zijnde de drie sarnem'lerkende organisaties, nogmaa.18
een vergader� beLe�d in welke een bespreking werd. ge
voerd met de eigenlijke stakers, doch ook dit leverde geeJ 
resuJ.taten op. 

De besprekingen we.1.k.e door de directie der �abriek 
met de E.v.c. zijn gevoerd bleven beperkt tot die met de 
fabriekskern welke uit elf personen, al�en B.V.C.ers be
staat. Deze kern ve1•kJ.aarde aan de directie dat de arbei
ders �ich noah aan de aanwijzingen der vakorganisaties, 
noch aan die der Vakraad wensten te houden. 

Aangezien dit ook i n  de eerste daaropvolgende dagen 
bleek, moest van een wilde staking worden gesproken, mede 
omdat men zich niet aan de overeenkomst weJ.ke met de dire( 
tie was aangegaan, t.a.v. h$t bespreken van moeil::LJkheden, 
wilde houden. 

Op 8 SepteDi>er 1947 maakte de directie van de firma 
Ten Cate bekend dat door omzetting van personeel in het be 
driJ� de moge!iJkheid was geschapen om ook voor de uitge
sloten arbeiders de fabriek weder open te stellen zodat 
deze op 9 September J.l. hWl weI"k wederom konden hervatteri 

Het gevo.l.g hiervan was dat. op die datum de stakiû,g 
als geeindigd moest woi-den beschouwd. 

Een door de werknemers tot de directie gericht ver
zoek om het ploegenwer� niet voor 22 September aun te van
gen wel'd ingewi.1..l;gd. 

Op deze da�um is ook de arbeid in ploegen weder her
vat hoewel dit voor de avondp1oeg nog slechts zeer beperkt 
iS tengevolge van door het conflict ontstane technisohe 
moeilijkheden. 

Ge1eide1ijk zal het aantal 1n de avondploeg werkende 
arbeiders worden opgevoerd tot 130 man, zijnde het door de 
Vakraad voor de textielproductie toegestane aantal. 
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De stemming onder de arbeiders is momenteel enigszins 
termeerges.Lagen om:lat aeze staking en uitsluiting voor de 
betrokken arbeiders veel moei!ijkheden voortvloeiden en o 
dat hierdoor tens!otte taoh niets was bereikt. 

Door de E.v.c. is nog getracht om uit het Sociaal 
fonds van de fabriek een waarderingstoeslag voor de ploe
genarbeiders te verkrijgen van tien procent van het loon. 

Deze pogingen taalden omdat een dergelijke oplossing 
buiten het raam van het C.A.o. zou va11en en dus niet. mag 
worden toegepast. 

Door de leiding van de E.v.c. werd eind September me
degedeeld dat ook zij de noodzaak van het p!oegenwerk was 
gaan inzien, aan.gezien er nog steeds textielschaarste 
heerst en door het werken met één ploeg bij de firma Ten
Cate en meerdere ploeg�n in andere textielfabrieken een 
scheve verhouding t.o.v.prijzen en winsten zou ontstaan. 

Voorts diene nog,dat de verschillende fabrieksdirec
ties zovee J. mogelijk tracht.en de ontevredenheid die hier 
en daar onder oe arbeiders ·naar voren komt, zo snel en af• 
doende a.Ls mogelijk is, op te lossen. 

Verder kan in vel ·band met het bovenstaande nog worden 
aangehaaJ.d dat het denhen en streven van de arbeiders meer 
op de .Lonen en prijzen, dan op de politiek gericht is. 

ECONOMfSCH. OVµ!RZICHT, 

In de economische toestand is ter plaatse in de afge
lopen drie manden weinig verandering ovgetreden. Een zeer 
seringe daling der produc�ie in de textielbedrijven, met 
uitzondering van die der confectiefabrieken, kan onder de 
norma!e afwljkir)gen worden gerangacbikt. 

zoaJ.s reeds in de voorgaande paragraaf werèl opgemerkt, 
maken de arbei4ers in grote bedrijven nogal eens aanmer
kingen op de uitbreiding en intensivering van hun werk
zaamheden waardoor enie moree� verzet tegen de fabrikanten 
merkbaar is geworden. 

Doordat in vele ondernemingen de bedrijfs1eidera zich 
reóe.l.matig onder de arbeiders begeven en zodoende recht
streeks de kJ.achten vernemen, kunnen deze op korte termijn 
worden onderzoeht. In menig geval kan aan de bezwaren der 
arb�iders tegemoetgekomen worden zodat veel onderLing ge. 
mompel. voorkomen wordt en waardoor de kans op werkstaking 
tot een minimum wordt beperkt. 

�Ou"\ PRODUCTff. --
Dê opDreng�en in de landbouw zijn over het geheel ge 

nomen niet gunstig ais gevolg van de langdurige droogte
periode. Een gevo.Lg hiervan is dat de voorraden veevo�der 
voor de komende winter onvoldoende zijn, hetgeen voor me
nig J.anàbouwer aanleiding is om meer vee ter overname aan 
de regerin_g aan te bieden dan normaal in deze tijd van het 
Jaar gebruikelijk is. 

In verband daarmee werd ook goed melkvee geslacht het
geen voor de instandhouding der zuivelproductie nadelige 
gevo.l.gen zal hebben. 

K{EDINGVOORZlENDlG.De kLedingvoorziening voor hen die niet 1n de textiel
branohe werkzaam ziJn baart nog steeds zorg en werkt de 
hande.L m t.extie.Lpunten in de hand. 

De opheffing van het verstrekken van pakketten aan 
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hen die in de textielfabrieken werkzaam zijn kan in de n 
e toekoma� enige vermindering in deze bonnenhandel teweeg
brengen • 

.LEVEflSMIDDELENPRIJZEN. 
Ten aanzien van de prijs van het levensmiddelenpakket 

1s een geringe stijging merkbaar. 
In dit kwartaal kwam prijsverhoging af van brood, 

eieren en thee. 
De fruit.oogst is groot hetgeen een sterke priJsverla-

sing met. zich bracht. . . 
De reeds geruimen tijd geleden in de pers aangekondig 

de, en door ve.Lan toegeduichte, prijsvaststelling voor 
verse groenten bleef u1t. Voor verschillende tuinbouwpro
ducten die een goed oogstgemiddeJ.de hadden, werden prijzen 
gevraagd die voor de kleine beurs zeker te hoog waren. 

overigens baart de economische constellatie geen 
zorgen. 

OPENil.JG F!l,,IA.�J,. FA. KIEK.Eli§. 
Op 23 September 1947 werd aan de Turfkade alhier een 

filiaal van de firma Kiekens te Landsmeer geopend welk fi
liaai ter pia.atse redds enigen tijd wasoondergebraoht in 
een noodgebouw. 

AlmeLo is hiermee een industrie rijker geworden en 
wel de fabricage van·bedriJfsstotzuigers en -ventilatoren. 

Voorlopig bestaat het personeel uit 14 aan doch er ia 
een rede�ijke kans dat dit bedrijf ter plaatse binnen af
zienbare tijd zal worden uitgebreid. 

BXZONDE.RHEDEN OP ECmzg�uscu GEBIED. 

t,andbotr11productie. 
Door de abnormaal. lange droogteperiode bleef de op

brengst der landbouwproducten beneden peil. 
Het hierdoor ontstane veevoedergebrek heeft zijn te

rugsU>.g op de om'1'arig van de veestapei reeds doen gevoelen. 
In het byzonder was de peu..J..vruohtènoogst slecht. 
Daarentegen heeft de aardappeJ.oogst zich ter pJ.aa·t.se 

zowel ais elders gunstig ontwikkeld zfJdat een ruime voor� 
ziening aan de consumenten mogelijk zal blijken te zijn • 

LEVENS! UDDELEN:yOORZIENING. 
De aangekondigde vermindering der rantsoenen brood, 

me.l..k. en kaas ia door de bevolking rustig opgenomen. 
De broodvoorzienina is over het algemeen thans nog 

gunsti.g te noemen maar de vooruitzichten zijn be�ald on� 
gunstig omdat er een tekort aan graan is. 

Ook de huidige samenstel1ing van het brood zal niet 
bestendigd kunnen worden, gezien het �ote graantekort. 

Toevoeging van aardappelme�l zal waarschijnlijk nood
zake.lijk worden. 

De komende vermindering van het broodrantsoen zal de 
moeiJ.iJkheden voor velen dd.e \engevolge van hun werkzaamhe
den de gehe.le dag van huis zijn, vergroten. 

Verschi.U.ende bakkers vonden tot heden in deze e.a.ngew 
J.egenheid een opl.ossing in deze zin, dat zij h et rantsoen 
van bepaa.lde arbeiders aanvuldeJ:1 met het overschot van het 
rantsoen dat door anderen niet werd benut. Dit zal in het 
vervolg niet meer rooçeJ.ijk z=!-Jn omdat vanaf eind Septem• 
ber l947 een ieder zijn toewiJzing voor eigen consumptie 
zelf nodi,g zal hebben. 
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De vetpositie blijft neg steeds moeilijkheden opieveie 
Door terbeschikkingstelling van extra rantsoenen vlees 

is de voorziening hierin gedurende de laat.ste weken ver
ruimd. De kwaliteiten laten evenwel nog te wensen over. 

De voorziening der bevolking met levensmiddelen moet 
in verband met het vorenstaande als zeer matig worden aan.ge, 
merkt. 

�TERIAALYOOflHlENING. ··-
Ten aanzien van "de reeds geruimen tiJd bestaande 

materiaa.J.schaarste is nog geen verbetering ingeáreden. 
Vernieuwing en uitbreiding van het machineparkt in het

b�zonder in de textiel- en klediri..gfabrieken, is nooazake
lijk voor de instandhouding en vergroting der productie. 

De toewijzing van textieJ.goaderen aan de oonfectie
fabrieken heeft weinig verandering ondergaan en is bevredi
gend te noemen. 

De kwaliteit der s�ens is in het algemeen nog sleohi. 
De äe1•và.ng van grote hoeveelheden buitenlandse garens 
speelt hier een rol • 

KQLEN- EN ENERGIEVOORZIENING. 
In de komende winter zal zuinll:gheid met de huisbrand 

wederom geboden zijn. De distribuerin.g van de reeds gerui
men tijd geieden aangewezen rantsoenen ia ter plaatse vrij
wel voltooid. In de keuze der soorten is men eohtar niet 
�eheel vrij. De verkoop van harde turfaoorten stagneerde 
inmiddels aangezien het Yervoersverbod van deze brandstof 
afkwam waardoor de nornnle en voor de bevo1kL,g zo wense
lijke aanvu.Lling onvoldoende bäet. 

De verbeterinS der kolenvoorziening in de openbare 
bedrijven, industrie en transportwezen ging in het afgelo
pen kwartaa.L gestadig voort. 

Opgemerkt kan worden dat de kolenpositie voor de bedl.",lj
ven aanmerkelijk beter is dan in dezelfde periode van 1946. 

Opheffing van de distributie van gas en eiectrioiteit 
is voorhands nog niet t.e verwachten. De rantsoenering 
brengt evenwel biJ norrnaaJ. gebruik in het gezin geen moei
lijkheden met zich mee. 

tloutdiefstallen vonden in deze periode niet pLaate 
terwijl de vooruitzichten in de brandstoffen- en energie
voorziening in het algemeen niet ongunstig zijn. 

C:gI.MI.NALI'l'EIT • 

In vergelijking met hèt semiddelde aantal misdrijven 
ter p.Laatse in 1946 gepleegd is de criminaliteit iets ge
daa!d. HierbiJ moet echter worden opgemerkt dat het aantal 
ernstige i'eiten zeker niet iaaer moet worden gerekend dan 
kwartaaJ.sgewijze over het vorig jaar. 

Ook het getal. der wegens m:ulc:h-ijf aangehoudenen was 
.lager hetgeen mede zijn oorzaak vindt in het feit dat aan
houdingen van politieke delinquenten in dllt kwartaal weinig 
voorkwamen, terwijl voorts de groep terzake economische mis·· 
drijven aangehoudenen kleiner is.. Dit kan bJ.ijken uit het. 
feit dat in het derde kwartaal van 1946 door de Eaonomische 
recherche ,o personen geverbaiiseerd werden en gedurende de 
afgelopen periode 21. 

De komende winter zal het toezicllt op de handel in 
levensmiddelenbormen, zo mogelijk versaberpt, moeten voort
bestaan terwijl bovendien verwacht wordt dat veel alandea� 
tien zai worden geslacht. 
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Voorts za� het toezicht op de hBndeÁ 1n distributiehe
soheiden mede noodza kelijk zijn door de huidige kleding
posiUe. Ook wordt., 1n verband met. het Jaargetijde, wederom 
smokkelhandel op Duit.al.and verwaah�. 

6Yf.RZlC&T YAN;jf PQOR DE RE;CmJRQHE WB. .GSMJiENTEP.QL.ZTm 
WffllCaTE \'lER AMflED.ê!i'. 

Criruinal.ite:tt, over de maanden JuJ.i•Auguatus en September 
1947. 

Aangiften. 

Aanranding 
Diefstal 
Rijw1eldiefsta1len 
Verduistering 
Oplichting 
Inbra..lten 
Openbare schennis dèr eer• 
baarheid 
Ze.J.tmoord 
Za�enro.LJ.eriJ 
Ont.uoht met minderjarigen 
Valsheid in gesahri:f't.a 
VaJ.s geld 
Be.l.edig ing 
LiohameJ.ijk leteel door schuld 
He.U.ng 
Vernieling 
Stroperij 

Totaal 

AA;p})oUd in;ren, 

l. 

70. 
12. 
7. 
,.. 
6. 

,. 
2. 

2. 
4. 
1. 
3. 
4. 
l. 
l. 
l. 
J.. 

rn;: 

Aangehouden personen aJ.s veraaaht van ,,n der bovenom
ao1a-even misdrijven 19. 
GesignaJ.eerden in het Opsporingsregister en opgegeven 
door andere instanties ll • 

Hµiazgekingen. 

In Al.cneJ.o verricht.. 39. 

A@sistenti2e. 

Aan andere gemeente en instanties 33. 

GevaJ.len van inbea.t.agnmne 1n cle gemeent.e Almelo, 
(munitie• wapens, wasgoed, rijw1e1en en garens 8. 

Qiversg,n. 

Branden 2. 
Nood!ottige äooél 3. 
OngevaJ.J.en 4. 
OontroLe vergaderingen 4. 
Transporten 6. 
Contro.l.e.Hote.Ls en Logementen 78.
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�ta.l anestanten, inges.Loten terzake:

Diefstal 1 3. 
Verduistering 2. 
HeJ.� 2. 
Ontuch� met minderjarigen 2. 
Valsheid in geschrifte l. 
Op verzoek van andere instanties 9. 
Gesignaleerden 2. 

On,geoorJ.oofde handel in giftige of verdovende middeJ.en 
werd niet geconstateerd. 
Strafbare teiten met zul.ke middelen gepleegd zijn niet 
te ni.e J.den. 

�onomisohe misa�i�ven. 
In öe maand Sèptelli:>er werden enige clandestiene 

sl.achtinaen ontdekt. Prijsopdrijv� van vlees werd niet
waargenomen. KJ.aoh�en hierover kwamen in de afgelopen 
drie maanden niet voor hetgeen evenwel voorde hand ligt 
aangezien deze voornamelijk bij de Opsporingsdienst voor 
de Prijzen te Almelo kenbaar wordetj gemaakt • 

De volgende feiten werden geaonsta�eerd: 

Clandestiene slachtingen ·3.
C.Landestiene verkoop van vlees 5.
Braudu.J.eus vervoer van vl.ees l.
Verhandelen van aa.nme.rke.Lijke 
hoeveeJ.heden eieren 6.
Kopen ot verkopen van distributie 
bescheiden .,.

F,:aude. 
!neen groot bedriJf hier ter p.J.aatse is een belang

rijke fraude ontdekt waarvan het onderzoek nog gaande is. 
In verband hiermee werden reeds enkele arrestaties 

verricht. 
In het eerstvolgende rapport zal hieraan·een nadere 

besch ouwing worden gewijd • 

�RKZ.�-i§DEij VEEgjICHT DOOR DE �RKEI-.llprGSDIEliST DER
. 'rclilENTEPOLITIE. -�

In het afge.Löpen kwartaal werd voortgang gema1kt met 
het verzamelen en documenteren van gegevens omtrent perso
nen terzake crimine.Le, polit.ieke en a.1&emene inl.icht.ingen.

Ook werden vorderingen gemaakt met het samenste�len 
van een personendossier. 

Op politiek-eoopomisoh terrein werden versc:hilJ.Bnde 
ra, ... porten uitgebracht en een 4tal. vergaderingen bezocht, 
ter coutro.le op de openbare rust en veiJ.igheiä en de nale
ving van de daarop betrekking hebbende wettelijke vooraobr 
ten en bapa.J.ingen. 

Enkeie gesigna.Leerde en verdach�e personen werden in 
samenwerking met de reoherohe.atde1µis aangehouden terwijl 
enige transporten mede werden verricht. 

De belangrljkste gebeurtenissen welke door middel van 
pers en propaganda bekend gemaakt werden zijn tevens gedo
cumenteerd. Ook werden versohiiiende oont.roJ.e's verricht in 
verband met meer ernstige misdrijven en werkstaking en is, 
voorzover nodig, assistentie aan de recherche verleend. 

Talrijke inlichtingen werden verstrekt aan verschil-



• 

• 

• 

la&. 

lende atdelingen en instanties ter voorliohtinS, oriänte
ring en in verband met de opsporing van perscnen en goederen 

In de atseiopen 3 maanden werden 210 1.nsekomen stukken 
voor onderzoek beh...nde.Ld waarvan 206 reeda ziJn �gewerkt. 

Door de HerkenninSsdienst is in de atgelopen 3 maanden
voorts een onderzoek ingesteld, 
A. Nu!li4e stand der werkloosheid;
B. pe atemn@ onder de arbeiders in Twenf,he. 1 .1gemeen

ll Bijzonderneden. 
Ad A. over het aJ.gemeen kan worden aangenomen, dat in 

Twent.he geen werk.Loosheid meer heerst. De vraag naar ar
beidskrachten overt.rett verreweg het aanbod. 

- Ih gehee.L Twent.he .neerst een groot gebrek aan ge
schoolde en ongeschoolde kracht.en voor vrijwel alle takken 
van industrie. 3t.eeds meer oude arbeiders worden in het 
productie�roces op�enomen. 

Het tekort aan arbeidekraahten wordt noa verhoogd 
door de nieuw aeveatigde industr1ën te AJmelo en Hengelo. 

Te AJ.melo is onder anderen opgerioht een filiaal van 
de N. V .Hazerne 1jers signaal., a.Lwaar ondanks het grote tekort 
aan aeachoolde me'taalbewerkers, 1n het begin van dit kwar
taai de eerste arbeiders werden geplaatst. 

De firma PaJ.the te Almelo heeft kort ge.leden in eamen
werkina mat N.K.S.PaJ.the te HengeJ.o (0) een peJ.averedeJ.�e 
bedrijf opgericht. 

Daze firma heeft mat 2 Hopgaren een contract afgeslo
ten Oiil. bij haar hun prooedé's, receptuur en werkmethodes 
in te voeren en tevens het reeds aanwezige Nederlandse per• 
soneeJ. op te leiden. 

Het a.J.gemene beeld is dat van de hoogs,cmjunctuur-
1 ,tJerioéie van na de eerste wereldoor.log a toenemende bedriJvig
'he iá in a.u.e takken van nijverheid, daJ.1.ng van het aantal 
werklozen tot het. minimum, aantrekkiJli van tientallen 
eroeidskracbten uit de vreenne (Diaplaoed Persona), vesti
�ing van nieuwe en uitbreiding van bestaande inóietriên. 

onsbepaJ.ende tot de voornaamste industrie 1n Twenthe, 
de textielindustrie, kunnen de vol.gende oijtera, verstrekt 
door deskundigen, dienen, om een overzicht te verkrijgen van 

'de personeelsbezetting in de Twent.se Textielbedrijven, naar 
de stand van l. Januari 1940 en l Januari 1947. 

Hieronder zijn dan begrepen de volgende oategori&n be- .
drijven: spinnerijen, weverijen, tinishers, triootaseindus
trie. De cijfers zijn ir1olusief technisch en kantoorperso
nee.J., zonder BJ.,J.itsing naar mannen en vrouwen. 

Fér l Januari 1940 bJ.eken 1n tetaal 317,6 werknemers 
(eters) in de hierboven genoemde bedrijven werkzaam te ziJn. 

Fer J. Januari J.947 bedroeg dit aantal 28314. 
�en opzichte van J.940 zou hieruit at te J.eiden zijn, dat 

er thans nog 3442 mensen minder werken dan voor de oorJ.og. 
Men dient hierbij evenwel. te bedenken, dat de arbeids

prestatie sedert. 1940 sterk ia gedaald. 
Voor de sp1nner1Jen bedraagt deze daJ.ing 68 procent en 

voor de overige bedrijven zeker niet minder. 
Q:n dus tot een geJ.ijke produot.ie ale in 1940 te komen, 

zou men 100/68 maal het aantal arbeidera(st.ere)" van 1940 
ofwel 46700 arbeiders nodig hebben, indien men de kwestie zui 
ver wiskundig zou wiJ.J.en ste.1.J.en. 

Er zijn echter ook nog andere factoren in het spel. 
Volgens terzake deskundigen mag evenwel. worden aange

nomen, dat er een tekort is van 8oOö textiel.arbeiders.
Voor AJ.melo betekent dit een tekort van ongeveer 1,00 

arbeiders(stere). 
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Resumerende kan worden geconstateerd dat de vraag 
naar arbeiders(sters) over het algemeen zeer hoog is. De 
situatie in Twenthe is thans zo, dat degene die werken w11 
- ook al. kent hij geen vak - overal. werk kan vinden.

De textielindustrie oefent - vooral door haar belo
nlhlg in natura - een zeer grote aantrekkingskracht uit. 

Hierdoor kan een groot gevaar ontsta.an n.l. de niet 
eftioiènte spreiding van arbeidskrachten, waardoor bepaalde 
industriên ernstig benadeeld zouden kunnen worden. 

De neiging tot overgang naar de textielindustrie open
baart zioh zeer byzonder bij de jeugdige arbeidskrachten. 

Ter opleiding vovr ambachten,buiten de scholen, worden 
nog ma.ar sporadisch jonge mensen gevonden. 

Dit zal uiteindelijk het ontwikkelingspeil van de 
jeugd niet ten goede komen. 

De hoge lonen die zij (de jeugd) over het algemeen in 
het grootbedrijf verdient, oefent bepaalde1ijk geen gunsti
ge invloed uit op haar opvoeding. 

Al.s btzonderheid kan voorts nog worden medegedeeld, 
dat door de inlichtingendienst twee factoren zijn geconsta
teerd, die ongunstig werken op de personeelsstrekte in de 
textielindustrie n.l. 
a. De aantrekkelijke lonen in de veenderijen. Concrete cij
fers zijn hiervoor evenwel nog niet aanwezig. doewel dit
niet bewezen kan worden hoort men toch lonen noemen van.
f.80.- tot f.100.- per week.

Jogeiijk .Ligt h�er de oorzaak van de veeivuldig gehoor& 
de k.Laoht van "zwarte" turfprijzen. 
b. Dt lonen in de D. u.r, •• Het is namelijk gebleken dat de
lonen in de D.u.w. liggen boven het gemiddelde loon van de
textielarbeider.

Dikwijls verdient een n.u.w.arbeider Bo tot 85 cent 
per uur, terwijl men als ongeschoolde 1n de textiel met 69 
cant genoegen moet nemen. 

Aangezien een ongeschoolde eerst na .Langere tijd in 
tarief kan gaan werken, beteken� overgang van de n.u.w. naar 
de textiel een ernstige financiële achteruitgang. 

Ad B.I. 
Bij de meeste ar)eidera leefde in de afgelopen Zomer 

het verlangen naar een vacantàetoeslag, we.Lk streven vol
gens hen zeer gerechtvaardigd was en tevens een der eisen 
van alle vakorganisaties. 

De eis betrof doorbetaling van het loon in àe vacantie
week plus een extra \'lee kloon bij het ingn.an van de vacant ie. 

In enke�e bedrijven werd dit ingewi!liad, in andere 
�edrtJven werd de methode toegepast dat het normale week
loon werd doorbetaald plus 2 procenttextra. Van deze 2 pro
cent werd de he..Ltt uitbetaald bij het i ngaan van de vacantie 
en de andere helft met K.ertmis. 

Hoewel de arbeiders in de betrokken bedrijven hetiniet 
helemaai eens zijn, brengt dit toch overigens geen moei
lijkheden met zich. 

De Vhkverenigingen werken hieraan echter verder en 
trachten een vol weekloon voor de arbeiders te verkrijgen 
dat uitbetaald zal worden bij de aanvang der vaoantie. 

De stemming onder de arbeiders in verband met de span
ning tussen lonen en prijzen ia slecht. 

Het minimumloon voor een geschoold textielarbeider is 
f .39.40 waarbij een teI'ieftciea.Lag van ten hoogste 20 procent 
kan komen. Zo kan een arbeider met een gezin van man vrouw 
en zeven kinderen aan een ·�eekloon komen van f.6o.- 1 f.63.
hetgeen gezien de kosten voor levensonderhoud te weinig is. 
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In dit weekloon is de kindertoeslag inbearepen.
Dè J.ODnsverhosirlg voor de tex�ielarbeiders die per 13

october e.k. ingaat bedraagt 3 cent. per uur, nadat de onkos"
ten die deze verhogi� aan belastins etc. met ziah brengt 
zijn afgetrokken. 

Een text1elarbe4der ontvangt dus per week f.l.44 meer.
Deze loonaverhogill,i legt voor de beatr1Jd� van de 

kosten van .J..evensonderhoud geei. gewicht, 1n de sehao.l.. 
De door de herkenningsdienst berekende minimumkosten 

voor ievensonderhoud bedragen voor een arbeidersgezin van 
twee personen (man en vrouw) f .30.l.4 en voor el.k kind (ge
middeld bedrag voor oudere en ,jongere kinderen) t'.9.63 pèr 
week. 

:Bovendien stijgt het. bedrau voor het J.eve11smiddelenpak" 
ket �angzaam maar zeker, zodat een geringe loonsverhoging 
ale deze in het a�emeen niet toereikend kan ziJn. 

Een gezin met. werk.ende kinderen heett daarentegen een 
goed best.aan, aangezien de arbeid door Jonsere kraohten ver• 
richt. in verhouding met de gehuuden, goed betaald wor<tt. 

Een groot dee.L. van de arbeiders ia van mening dat de 
produatieverhog� en de deviezenopbrengst alleen van h� 
kJ.a.sse afhankelijk is. Niettemin is bij velen ook wei be
grip voor de eaonon,isobe moeiJ.iJkheden aanwezig. 

De drang der arbeiders naar rr.edezegg�msahap in de be
drijven is J.00 procent. Men steLt zich daarbij op het stand
punt dat. nu d.e tijd. is gekomen om dit eoonomis.ch verband 
volgens wettelijke rége.Ling aan te leggen zodat de werknemer 
in tijden van .iaagoonjunatuur niet, zonder meer van het be
drijf Ui tiGal.o ten l-An worden, b.v. ingeval van sJ.apte in het 
bear!Jf. 

Een grotel'8 �achtsinspannint& van de arbeiders tot op
voering van de productie kan alleen verwacht v,orden .indien 
man de werknemers - en in de .L.e plaat$ de werknemers in de 
grotere bedrijven - meer besta.�szekerhe:f.d biedt. 

Daze z-elf,ez•heid zaJ. ook in de ,toekomst aanwezig moeten 
zijn wa.nn�er de markt, weer verzadigd is. 

Deze zekerneid kan men de werknemers eerst verschaf�en 
indien de economische medezeggenschap v.an de vahorgan1saties 
een reit wordt • 

Hie1"Voor is een pubiiekreohteliJke beclr�fsorganisátié 
nodig, waarop de overheid voldoende invJ.oed kan uitoefenen 
en we.11.rdoor een drei.gende eenziJdige overheersing wordt 
vool'komen. 

In een aantal gevaJ.J.en zal de nodige socia1isatie med� 
tot het gewenste doe� kunnen .leiden L"ldien daarbi j wordt ge
let op een beàrijrsvoeri.ns, die op het algemeen beiang ge
rioht is. 

Een van de voornaamste gronden van de ver!angens der 
ax•beidera om medeze8{lenaahap in de bedriJven ia wel dat zij 
zioll volgens hun gevoe.Lens ais scheppers van de dctvlezen en 
daarmede van de volkswelvaart, �eer weinig J.uxe kunnen ver
oorloven. Deze weJ1Sen komen niet al!een bij de E.v.c.ers naar 
voren, doah evenzeer bij hen die vertegenwoordigd worden door 
de di-ie samenwerkende vakorganisatie& van de textielarbeiders 
teweteni St.Laalbertus {R.K.); Unit.as (Chr.)J en Eendracht 
(Neut.ra.ren). 

. Ock. het. feit. dat tte arbeiders zich thans zeer wel. van 
hun macht bewust ziJn spreekt een hartig woordje mee. 

Verder menon zij dat het·- gezien het verleden - hun 
goed recht. is, om te eisen dat 1n het vervoJ.g meer rekening 
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met hun belangen wordt gehouden. 

Tot dusver bleven de moeilijkheden in de bedrij
ven benoudena enke!e gevallen, tot ind�vidueie gevallen 
beperkt, weJ.ke .door.iaans spoedig waren opgelost. 
De geruchten die de ronde doen, dat in de bedrijven van 
Palthe en liedeman te Almelo lagere lonen worden betaald 
dan in andere tex:tie.l.fabrieken ter plaatse missen eJ.ke 
grond. Bij de vakorganisat.ies komen .1uist over deze be
drijven zeer weinig klachten binnen. Ook worden bij de vak
oraanisaties geen klachten vernomen waaruit kan blijken, 
dat1na.ar de mening der arbeiders door de vakverenigingen
niet krachtig genoee zou worden ingegrepen. 

Ad B 11. Het conf!ial\ biJ de firlll!l ten Cate scheen opge-
lost. Een groot aantal arbeiders is de mening toegedaan, 
da·t. de directie van ûeze fabriek thans weer meent te kun
nen doen en iat.en wat zij wenst. Onder andere kwnm de 
kJ.acht naar voren, dat de van het \1erk uitJesJ.oten arbei
ders èie ongeorganiseerd warande volgen1e bedragen door 
de direct.ie werden uitgokeerd; 
aan gehuwde arbeiders 2 maalt. 25,--J aan on,;Jehuwde kost
winners 2 maal. t. J.7,50J en aan de overigen 2 !n9.al f. 10,-
Aan de georaaniaeeráen wer�en l."'6ere bedragen uitaekeurd 
n.l. 1 mi\al t. 25, •• aan gehuwde•; l manl f. l.2,50 aan on
gehuwde kostwinners en l fflçlal t. 7,50 aan de overigen.
De firnn ten Cate hield bij doze uitkeringen rekening met
het feit, dat aan de georganiseerde arbeiders ook een be
drag door de vakorganisaties was betc.e.ld.
De vakorg:Jnisat.iea zijn evenwel van mening, dat een derge
J..ijke gang van �aken sterk mcie't worden af'sekeurd en zij
hebben in verband met deze aan.gelegenheid een gerechtelij
ke vervolgi.ns tegen da directie van de firllll te11 �te doen
inste1J.en.
Hiertoe is men pas overgegaan tpen de directie bij de be
spreking mot een de.Lagtie der vakverenkgingen weigerde een
voor aJ.le arbeiders gelijk bedra� �t te keren.
· ·e1 waa de fabrieksdirectie bereid het versohil. in een
s�oiaai fonds te stort�r. ëoch hiormode werd geen ge�egen ge
nomen •
De directie werkt een �oede veratan.dhouding met haar ar
beidars niet 111 de hand. Door �r vo1&ens de werk.nemers
stugge houding en eveneens door de weigering van uitbe
taling v�n genoemde geliJke bedragen aan de arbeiders, wor
den de arbeiders �ot ectie gecll'even. Ook is door deze fei
ten de overeerucomst van clo fabrieksdirectie met de georga
niseerde werknemers t.a.v. het bes9reken van moeilijkheden
door oerstgenoo:Die niet nagekomen.
Uit vertroU'iel.iJke 1."'lliclltin,gen ia gebleken, dat. indien de
directie haar houdin.i nie� mocht wëJzigen eat., vermoede
iiJk met ingang van de vo1',nde week door de arbeiders 
dagel.ijks éln uur gestaak.t"Y..vorden, en mocht de :firm dan 
de maatregel. van sluitin.g van h�t bedrijf willen toepas-
3en dan zu.llen de arbeiders Wftigoren de fabriek te verlaten 
omdat dan, volgens de C.A.O. de directie verplicht 1a de 
J.onen door te betalen. 
De sobade aan arbeidslonen, die moaht on-fjstaan doordat da
ge.J.ijks 66n uur wordt gestaakt, wordt, zoals onder.1.itJg is
atgesp�oken door de werknemer ze.Lt gedragen. 
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Aan de actie van de 6,nurige protestata ing zoUden zowel 
a.lle georganiseerden als de onaeorganiaeerde arbeiders mee
doen. 

In andel"e beöriJven ter plaatse dedea zich geen mo�ijk
heden var. betekenLs voor zoda\ ae ontvredelllleid die zioh biJ 
herh&J.ing in het beur1Jf' van de tirma If. ten Cate Hzn. en Co. 
tot u1ting kwam ti&arbij zetW ongunstig at�teekt. Naar aan!e1-
d:f.ng vnn het voor.,aande moet. worden aangenomen, dat een betere 
rege.ung voor de rechtspositie der werknemers ur-gent ia • 

Almelo, 30 ·september 1947. 
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OndûrcctekendD iCOHt�l�S fmNDJL�lEO� i.!'Ui!!S 01,.,.,Á�� 
Inspecteur van Polit1.e Ut:cr Administr<iJtie, het.if't de u-. u...'del
Geat?:a.nee bsle�d het nav.olgf.mdo i".e :r�1p;portoren m� a1llll.e1'(l1ns 
Vllll èla voor�nde rapporten .rro.s. 66 t/m 88: 

Bij ® na volc;o nae fa brie ken word rederom llet T..:l.l°"t lt'lrvat 
�c noo1;1 vu.n D1Jk t Goi:rkestl'aut 177 1m 4!11.ourg • 
Op 30 Ootcbcr jl. w.crd �et erk her.rat. 
Korsten leken:t'abrieken, !Jeohtiléiisstn et 2 te filhura-. 
Hedonmoreen. 31 Ootober !D het stukcndo peraonee1 � .. ç.r::-nm a.nn ht:it 
werk eesaan. Slecbts 3 IJrbc:iucrs, ttaervan 1 and re T�!'Jlllhóden 
had �zocht en eon and· ,r., die buiton de ataJ; wöunt, "311 �a-t t;;e
nom�n btHllU1.t tot hervo.ttiU...., v .d" Qrbcid nog geen l:emd.e n hab
b1:: .:i L'Ouosn. 
lï.'n'toon de 'fü?,Q!j en Eonen, J.:2n Aortoatr.lnt 1.G te Til.burl.:.!• 
Redon�"''Cll te l0,30 uur hebben alle Gtakora hot wer1� 4�vnt.. 

c.v. 0-ol�nstof'f:en:Co.b.r.iek nTribor@" • .'Bisncmop Z�ijscncrt_"UU1; 44 
to S!llburg. 

HodCl:10idda6 te 14 .oo w:r hebben -e.11� .ctaJ.mrs het 1 . ...,1.�t �-t. 
01) Hedon 11ordt dus nes gestaakt o» onaer.sta;: nttc c�.b:rie-

kon: 

P. v.d. l3oraà. St. Joze:f.'1r'-.1Zact l02 te TUbw:B
rr.v. Brouwe1:.s lnkenfebrittk, Korte Sch1Jfm:.r.'.lut 2 te �ilbUi)l. 
jkY.�lias LakcnCabriek, Iruiuntrieat:rsa.1; l9 te TilburtH 
Vorsaburcn • Pii-on. Konill6S"hoeven 259 te Tilburg • 
. <l!�öse 

I 
Goirlcestraat .90 to Tilburg. 

Bij Vm-schuren P.iron w...ird hoáenmidd � "' 1-....... �'Ok!ins ?oot 
. ·-� 

-de l>irec:tie besloten èle.t do stakers �nw:is� ; �ov. a. op 
d� fobri�k zouden kot00n en dan zouden ëesli���- -- � &i.ill hot 
nerk .zou. gaan. Voleens do !lire.:ctie V{?_r,1.imchtt-c men c n ��ie 
ro.:sul tar;t. 

Den Beer Co-mmi&a.r1s v. Po 11 tie 
.te 

TIJJ:SU G. 
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J :,r;;. Bij G. �6"• Go1rhs1we&t 90 te Tilburs, woréi hedW!ll1d
M,;. ean besp:rekin.& gehou.don tussen de directie en de stakers. 
De.ze bespreking duurt nog voort. De l>1reot1e VQn1a-cbt dat -üO 
stàkers Mao.ndag, 3 lovember .as. het werk zullen ber,-nttcn. 

Badonmitldag werd to l6 .oo uur 1n het onfe van :Von Ierland 
1 1 in de Stevezaud.Sostraat t alhier een vergadering gehouden ronrop 

Al AI'n/ •· • 
·t< '', ' zekere�u.shw.s. e.f'kometig Uit �v>,cnte sprake 

�-- - NadAt de aanleiding van doze sta !.r.S van alle kanten was belicht 

(.. . ""� 
laakte spreker de v�rt1oeldhcid ûit'i or in Tilb4U'S onder aa stc\l.."8�s 

6 ;� . b6e.x·st-e. In .1?,:ante �7as or e-eu statingslei'd.ing t�Ftijl ei· iu Til• 
f\:,t· Cv· burg w.n le1dillfi �oen s-pra!re was. 
of/" Sprokm- noemö:e dr. lon&n van de te:Kti�l.arbei.ders te lnne en heJrol

do do inhoo.êiing van da pe.nsioenp�mie ter.··1 jl er volg('lns !3J'Tokor 

• 

•• 

DezieJl: 

non L�en 1�6lcm ntan d�aromtront bostonien • 
Sp.rckc,r zeide dnt e<,?Jhaid on!l.cr d<: srbe.Hl.ers 

I
van. welké go, sd1en

stige ov ·rtuiging zij ook \�ren, o.lJ.eon te boreiken vrqs in.ei n 
zij zich ort..anisserd�n in de -.v.o.

Na de vorm,ng wm een commissie uit de äi•,e:r-se bodrijvon te heb
ben beploit vraagt sprckor C!c aan:mzite co�issie-led�n uit de 
vo:rscLillend.e !bedrijven nanr vnren te komen tsneinde oc1i af ... 
va!.lrdieing te vormèn die in dp h-üöllJlvond �c l1011d.cn ver&QdC'!'illEJ 
vo.n fabriek-soom J.ssj.es hun moniuc naar voren laan bron .. im.. 
Etn van èe .! 95 aanwe�1Sen z jgt daarop dat de Oitbeiä.ers van de 
f'n'briclc van F. v .<i. :Bergh C hic.1:toe beho01:den de aanwozigon voor
namolijk) van maning waren dat er niota :me�r t.e éndernn1."1Sn v1e1 
aangezien er reeds ZOV$Cl !'abricken weer het werk hervat hadden. 
îia"t zij 'te doon hoddon ViilS duidelijk: Uaanaaz, .;; November as • 
aan het 't;e;rk gaan. 
E0n peraoon ge.f zich eohta·r cp en tensmon met .een ven tle pla.;.:.:t
SE?;.ij1.� bcstt;turderc van do E. V .c. �ou hij opeenoemde vorira.d:r.ring 
ê..o mening van de �e.nwczit;en oom.· voren brengen. 
Bij de ,ry:a�� of er ien:anQ iets �c vi·o&cn had, U,.'lf ni�n::-J1.d zie� 
op. 
Do vercad.,,ri'r.1..c hs.d eer • .zea- .rugt!g e-n niet 1n het mincii geeDt-
ar1ftig verloop, hoe�.cl een v ... rltlc:.-.arde dat de ·i;:, .v .c. moreel acb
tPr de sta�ors �tond nu and�r� v--c.!.korganisiµ:ies hen niot st.Gunden. 
:Er doden zich geen bijzonderheden voor* noch onreeeloatiebcilen. 
Waa,:vë'n do,r mij is opg&tlü.&kt dit :r.appo::.-t. 

fj 1Jrnr _. 31 Ootobex 1.947 
Tic Ixw ,, �t eur 

,/ 

Do Comm.1ssar1s v. !.:-l.it.1e 

---�-
( �- I 
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.QJID nw R.P: 
Stak1n� in 4e t�1ol1ndustr1e. 

• 

• 

Crl4et�etel&end• JOHAUifr;� tmIUIDI!t!S l.SOifl\'RUUS �a
Int;tpact� van �litio Uwor Adzi:!1n1strat1e. hc�!t de oe:r Q;a.e1-
0..etrenge naar aailU!141rls van de voorgaande rapporten no. 06 

� \ van 28 Oot ober jl. en 6'.1 van 2.9 Ootobor jl. het U!lvol.{;01� te 
t•!J -? 
)J' 1 raj).pol.'torcn: �-67"/_,, J�t> 4., .-,..,.A,..!<J) et,.. . 

Bij de na.volsende textielf'sbriekon hebben de etaJ:crç lmden
mQrgm,. (:50 Ootobor) ll<ft wc:rk hervat: 
Kaotota - v. nai.rdf.tll• K\qpcrsstraat �l te T1lbura. 
Sta.krsra zijn on�cr OUB&Wijztede voorwaarden W4n het 
i�.,. .. v.d. Berg_à, St. J'Gzef�c:t 127 te filburg. 
Stakors zij_n onder Q-ngcwijz.t.6iio vo0%'mtttden aan hert 1'�...,:t'i;· SCCt4Bn. 
ye.reotu;,F.n � �..1.-0.a, Y.oninasboeven 259 tü �1lturc. 
Do �1"'be1dcrs van de a.fdellns spi�.r1j hebbon hcdo�m.\: .• Cll hot 
werJi httvQt cnde-r vo�1�0 �t ziJ niet aiser in :J;>'loo,:;ëtî bê
hoeven te werken. 
iro:rsennék..a.g ( :51 Octobt)r) zcl. d.oor de directie oon ceOz»:'el;ing 
e,-ehoud\ln worden met ae n::>g s"�kenae o.rbi�ide.r-o �nn door éle 
dii.--eotie ElUMti3e re SU1 ta ten weráen ve.n�acht. 

B1j K0:rsten Lakent9�i-:1ekc:rt..mar allct n ae at<l.t:11tlQ 
spinnoril ste.ekt ,horvat'tan geleidelijk enise t.ll"b-OL.,ez.·s bat 
werk. Dt?ze ar.bE:iders deelde?). medo dat nog memr arbeido.ra V.OQl"• 
nel::lDns z1jn t-e gaan �erk-an. !:l-:.:a.en:.norsen toon ellen hot tt"rlt 
zouarn hervatten voreehenon2 oorer.unisten op bot �abri�ke-

1 tcrrcm.wasroniiar vc1w.oedolijk de ll}:1ergenoem� Gallé, d.."'1-0 hen 
"-iate1? te boweeen door to �l.M mrt stak:en.De1den we.r4:n êtoo;a: 
<lo :bedrijfsleider w.m hot ten·o1n g(lstuurél. 

Bij G. Dr§ne # Goirk�Btraat 90 te 'r1lbure" v�·klaa:tdo 
de 45.ircotio voornel!liàns te �1jn ào siïakera, die tot nu "töe in 
de fabriek bl•von (a1t-dom:t sta.lt1ng} morgen van tièt ��eks
terre1n te zul�n weren. 

Aan de Heer 

OOm'Sissa:rio vnn Politie 
te 

� I L B U fi: G. 
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• 
va staktn"S• voorr.nrscl.1jk bee'te "n�e \lit · stakonae ca·bo� 

dor(i von de �brick van .P.v"4.!lorib, St. Jo�etst:raat 102 w

�ilbu.r�. liopea hodon tn til"COpjoG van.! to poreonen doo.t· d& 
binnenot-:o.4. :tu ei.·otero boBvet;lbnM vo.r��lden zij zich 
bEttw.m?Ore-en e11 hcden:liidds.B in de St. Jo2otGtraet bij L.'\ne�. 
st.rflat en o!'ï de l:tauvel. ·a:1.3 hot verschijnen 'Vzin politie ver• 
spro1®en Zij zich �obter on�iödolli:Jlt. 

Dij een ot1S.g;r2oek aansan.nèle het eeruoht e.lo zou 
pr., à�6iJ Josephus !ic�lous Cornelis s21jb,.!l! de IS'tnkan hcb�or1 'tcet;e.

_........., �;pr<>k�n op lfo Ucuvel. ts ge'bl�lto.n ut zowel Spijk.era als· 
f>,O, ,�J Jol'lt.nnes lionricus Leo�irdU$ g.oolon wol op <lc Hauvcl bij dfl 

sa11Wn&elco�mn ntaxo:i.�s at.lm�e�16 zij!l aetveo st doch se.en van 'tio!..

den bec·:ft c..e stakcr1; toage�:prökàn. 
fot op lle"en doden 4'1" .utcb g ... en or!l'egelmtisheden 't�o�. 

• iJ�srvau dnor mij is Op$<::SOO.Okt dit rep1,ort. 

Gezien• 
... \'fj' ,e\ ,.1. 
.,Oft Co,,,.. !n 

i'ilburs. 30 Ootob�r 194? .... 
• · ctéur 
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T!tllU G 

Na. 87. 

Cn..1G:-g0tekende Jai'.lAlfä'l-"S Hl-'!IDrdK.'US L· 011 '.lIDUB WAlm:t..F.S • 
Ins,pcct-0,.ir ve,.n T-ol1t1e lli-1er Adminietratit.., aft de aor U!-:del
Gcs.trÎ;nsc bel e.féi h�t navolg(}f!de te :r'nl)P'(' .� en: 

9.'er aenval.lj.ng aan 'mi;Jn, ra1nicrt NQ. 86, a.a. 28 Cctober 1 � 
è.rong ik on�lei� Uw aandnctrt dat bij d� inwork!N.;tredine VQD het 
nt�uwo c. A. o. voer ee tortielinauatrie het niet tk.ar mogt.l1Bk 
is 2lonls voorbeen werd s-cdaan, oon arboideloon u.it te lwren 
boven de maxir.l�"m. loongrens.

Dij de 1nwark1ngtre41ng van &t o. A. o. {l;tQ:>J.W) 1t 'teven:! 
in w�z:i�filn G�treden een z"g. l-oonburoau be.etoorutc Uit Y.1ertgovers 
an tvor'1áoce-rs da't er op tee moet $i.en dat a.e mrkf; wru 4e 
vast6--estelde loon-tarieven niet overaohrijden. 

De over:Jchr13dine von de loonvoorschrll'ton woröt Irtät oen 
eanmorkelij� boete bcdrei@i. Haar tienl�td,.n ... en "to-1- ea.nvw.ling 
van vormold rapport ne. aG kan 1k U rt\Pf�rteron dat de stakins 
zich uitcebroi4 .hect't op 29 October 1947 met on;i�s-tnnnde 
text1el!abrio1;en: 
Agtq2!Lde îio,e1� .. en Zonen. Jan Ae.rtestrnat. 16" °to filbure. 

Werk!laa.:n 0130. .! 11; orbcida:a:s. In atakinC z1jfl !i!> nroo idt rs 
van de afdal.irJ.e eve.r1j. (eympatl:liests.king). 

CQQ.J!. V&. ttgp.tpoto(.f<:t1f§bz:fek ".fr3borm ,t t Moochop twijsen ... 
strftn t • 4 4 1m î-1lbure. 

We:rkia� zijn 1 23 al"be14ers. In ot�l.i06 eit'l s; arbeiders 
ven de af4e1:int> w �v .rij. 
i. 'V. D:t'Ouwera L.!llmntabr1ok, Korte S�1ij9str� .. � te iilbur&•

Werkza&m 1;1jn ! 200 er.beidcrs. In stakillG Zi;jn 50 arb01ders 
van de nfdel1nt� wovei-ij. 
lh V. �lias. Lnk9nt9;br1,!!f. lndtwtrieatrsat 19 te î'!lburg.

Wox-kzntl� �i3n .! 160 tU'be1d.ers. Dl s"tnkitlG !'J1.Jh ! 20 arbe1-
a�.rs van dG nt'd.olint; ffl7Va.tlj. 

de nce.r 0oXJSni.ssar1o van l'oli·tje 
't8 

Tl.LBUBO 



• 

• 

il.ij bovengenoemde !'alJriekeo betro:t.'t het all.en een -z.oe-cnG&udfJ 
S1t-down�stakingen. 
&,t-Gte,rh IeJ<oatab��ek�n., rtQcbt1ldcatrnat. 2 ttf �llw.rc. 

'fie�m z13n ! 122 �1óers. !tl etai:ine z�.jn ! 45 �:rbeid(;:r,a 
(draadmakers on schrobbel.Qa.ra). 

Ver.meld dia� te n<U'dcn ttat op 28 October 1947 ool: &il àrbeiders 
van �e a:ta.eline woveri� in .atak1ns � ceetwn. Deze Z1jn echter 
na ove.rl1ïlG r..ct -cl e D1rec.rt1e hedcnt?Org&n ( 29 ootobo r 194 7) .wod�.rom 
e::n l'rnt 1,er gGf.,oon. Ix:; .sohl7obbelaars- en �&JQ'kere ZO\l4ttl :tw<i<>n 
to 13.30 uur• � geplecsd o\1orl�s mot ae llirectie het r.:ork o�ne�ns-

1 ho,:vntt.en, dQ-Ch werden atln da tab.ri�.l<;:apoort or&ewo.cht door Albo1.·t� 
Oer.uelius r�rûi Oa.lt& 2 g�boren 17"6 .... 1902 te !..l'ilburth r;nrJ;znam op de
áaBe .fab.r1�k9n en wonende te !llilburg Veostrtist Ni. 61. 

Bu1ton de fabriolcspcmr.t bco::rt bij ver.moetieU:}lr de arbeiders 
'tO&lPSJ;-rokeu en aangespoord het werk niet to hervatten. lli r�'1n 
saven + 45 draGlatt1akcrs en sch...'""Ol>'boloars eenocr en vem'!.jó�r .,1 zich 

-

u1t de octiavme van dil t'abr.1ok. 
OM<,'111mrl,."'t ,�i.J dat Oall& eon bek>end lid 1s va� de c" fe ,i •• 

P. vrui tien ,.f!Cir(ih, St. Joso,Phstraot. 102 te �Ubu.rg.
;erk,eaom e1jn + 450 arbeidr..-rs. �e omstro ks 16.00 Uttt: (29-10-•47 

-

tesdon + ,50 a�beiüers het vrork neer en vorkl�dcn in otn� te 
.- . 

�n. 

� \�e...-kt,;overs vergadering wol.lee op 28 Cctober 1947 :Wel"û s,ehoUden 
levorét-n ge,m resultaat cp. Do vort1}d&l:1 ng van ,erkc.evcr� oolll:e op 
29 04.."tobor 1.947 te 11 .oo uur aBnving en tot op het t:Qraont 10.00 u.ur 

. 
, 

wortduurt le�er.de tot nu t0'3 evenmin reeultac.t op. 
�l is r..crj!. hu<iennvond door bèkendmkinB op de !abriolron itsn.�is 

.,,. 

goec.ve.n aan de orbcid(irn (Lat hot o . .A.. o., eoltUa voo.r da te:rtwi ... 
in<ltu.rt:r1e, er in voorzi�t dat voor spc,ciale p.rilGtat1e • a• � ve1\kregen 
cooo.lrDurirte del." , 'ijka-belî'..iddol.lo.rs, boven de =u:i.mutt <vo.rrtle.esttJlde 
loonr;ren$ nn,g T.'o:rdcu u1t6,e@t:.n. 

Tot op booen deden er S!1ch eean oprs&ellr.atiahedcn Vt,�.

Waarvan doOl' mij nuar \'Ja.arbeid is opgemruikt d1t tcP!'ort• 

TIL!llfOO • 22 2ÇTOB R 124,Z. 

;/ ym�oteur van Pcli:tie, 

,,---?IL,,__� 
3- B Z I F. n: �- .u. t.ï:\.nél-ers.

t:li� v�n P�litie • / 

$JG). 
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Cbae�r,i,: Stakineon 1n toxt1elir�ustr1$ • 

BURE.4U 8 
J.,_ l,,p. ·1

• 

• 

Ontl ,r,;atelcot:So. ,Z�10, ycnd!���= 
�d.tti:&• lnnpo�t<Q.r ven l)glltio Uw�r A&:lh11et.:at�, bo "ft 4Q

e•r !B�el.Ocströr;8o b�leera bot Clvuleande te :r.npport�roa. 
Mn do tot nu tCX; s;lllende loom·QGC11QS wollw 

1-1ne Vtl.Ot&aet�ld Vfo� d& t�t1el1nauu� bobbe-n volo "1�r,5ever.e. 
Uloh �iet SO!lOU<letl. lra�1ndQ do P:-Oi1Uot1e 0,>1ia 'VOl.'ri"<;ll WGVl<.1.1

VOD:nll oan dn (�cacbool.de ��t:14tr&, voorna.-ueltjt t11ove.r1hn1-e1: 
�eldon Ultt'lonon U!�tnGld •ii�lka h t 6C6tcl,l!a tra:at14NC t'UlM� • 
lijk over.ool:,rcec11, 1;e2':!3l C.e co4trolc op do mlovins van at, 
lotltlY�Bcr.:r1tt.en zoda.n1s was aai �n h<�t 14ee kráf>g ètct een en 
nnd�r ooe,-lu.ikend werd toQecletoo. 

De n1cnwo l.oonvo�tx!h:rittea Yoo:- d�e wevers zi.jn 
nu ëO-dar.is �at �at hrit uurloon van fO,eo �en »x-eblto kan i-;c� n 
llehaal'd van 20$ • dus 1u b(it totaal :f O .9(1. 

1 

De contix,lo on tete loon-�o�racm.r�tten zal erntot.� 
�en atwi.j.14 ns da( rvnn t1J.et l.M&� toclàtnn. 

�.nt- hot nQ atet s=clCcm. Voot"kfa:n dst a,ar. eon WGV<r 
vo-0rdi1çn f1D uuz-luon lffil'd uitbntanld � � 1 ,os û r l,:to bellóp, 
voelen dl3�t, Ql"lreitlert! dë:U& nieQRO loont1oor-sol'a-!ftcn. die m 
m.Tl.'(t,ttJld1010. �16t;i- 21.Jn Mti de voriz�. ola een l�OJ."ln-

ln V<i�nd h1omod• n.130 b13 voxsol:illtnde t1:'Ct1ol
��i<-tkcn ub�--W.ero 11:1 t!tn-1ns e�t:.arul or. ffol: 
.!'°I7PR&mt�.a. � lm>a ,. 1'cn1nua,.�e•an 259 te 1.tilb\.u·a .. 
flerlmaêt:2 t!'ljn !: 100 urbeiaem. In otak1fl(; �ijn GO artoieoro �tl 
ae af"do.ltna .WWVel"iJ 

1 60 &T'lHlidt:u van ac ufäoJ.iri(j �1m.1cr1� eu 
10 arbë1dcr.r, Vt:in 4c ctdeltns tweru.'1.1,�J. 
�. 'm. v,�. euatb Gt. J'ozetctm.at 1;;7 t ·. !t1lbur.n. 
Wcl!"kr,aom .e1Jo l8J @b�1dere. In � .. tll$ �1lu 80 a.rbe:.ld�:rs van t� 
ottlolin8 tmver11. 
g.., P.rlS..Di. , Ga.irltfJet:nmt � 11e m�s •

.'l:'ltc.."!a.r.t atJn ! 150 arbo1äero. IQ sta1'!1QS zijn 7C �bti1do!"S vtl."l de 
de atdcl1CG t'i'6Ver1j. 

Aall dt Bo� 
om..:131mmr1s van l:Joli t!a 

'tU 
t I ! n O R O. 
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� lffi?U Vtm .�i.��. Goirket1traat 177 to f1lburg.
îierbaMi zijn z. 200 arbei!iora. In flteldn6 zijn 40 w:"'bei<loro 
ven rle afdeling wev�rij ( �gn. s1t-down staking). 
�ota':'" �, •. Beu!ii!9, l{Qypersot:t.'tl;lt 31 to !?ilb<urg.
iier.k?Ji.Ulm �ijn z 220 arbeid0r3. Ia atal::t. ng 'uijn 57 arbei.d�.s 
van do afdeling weverij. 
Deze seaovens ilob'b�n all, b&tr-ekkinS op 28 Octobe.r 1,947. 
Cp 28 Oc-tobar 1'47 �al e�n versacrnring door de tèllti-al..fabri-
1:antcn worden tî-ei\oucien, \IG.8rap bwrt1"akkelijltt"! bvest1e zal TI01-den 
be.a prokea.

OiatrtH'Xt "10 •vf!n·tu.ole raaul tcten ..iia hitruit "loo:rtvloeiosi of 
event�ole vcxd�re uitbreiding ê6r �tak_nsen zal door rd.j atdl 

· ü nade!:r l"tO�den gorap1,orteel"d •
De stakin5en h�bb�n tet op bwdan een 00&� ruat16 ve�loop.

Br tetlen i:içh senn o.rwob�lnnt1ghe.tten voor.

îlaarvan door �1J n1.1nr wo.o1"ho1d is op6emankt dit rap11ort1.

Gaa1eo.: 

Do Commissaris van Politie 

TUbui"s, 2S Cctob�r 1947 • 
iJ .llW},O t ëur • 
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'IPGàEGt 
Enschede,� Octobet 19�1. 

Qnderwerp:nieuwe C.A.O. voor 
textielarbeiders. 0..0 

• '"'} ,. fJ.-

� 
�. Z.7 OCi. .�4;
1 

i t l.i � r Ar 'h-:f-
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/. ,/J'- fe·''f 

r-r(aansluiting op hetgeen is gemeld in hét. rapoort Fo. 
P 19'2-47, dd. 21-10-47, he ik de eer, UEdelGestrenge het
volgende te berichten: 

In " De vJ' arheid", editie voor Ove1·ijssel, dd. 21-10.47 
en dd. 23-10-47, km"en berichten voor -'lls in bijlage dezes 
vermeld, betre �1ing hebbende 9p de invoering van de nieuve 
c.�.o. in de textielindustrie. 

Deze artikelen kunnen worden beschouwd als P<m proeve
van tendentieuze berichtgeving. Blijkens ontv ngen inlich
tingen uas het namelijk ten enPnm"le om• ,.r, dat op 21-10-
47 algemeen "·erd a""ngenomen,"dat de crbeiders naar het ui
terste wapen, de st king, zullen grijpen (eventueel protest
st 1.king)", zoélls st;,i.a.t vermeld in artik.el Nr.I. 

In tege�stelling net retgeen is vermeld in artikel Nr. 
II, Yan, orden gezeP.d, det van steeds meer bedrijven berich
ten binnenkomen, dat na geh�uden bespreking Vctn d bedrijfs
leiding met de fabriekskenn, waarbij de onderhavige quest5.e
uitvoerig werd uiteengezet, verder geen of slechts geringe 
moeilijkheden worden verw ... cht • 

. f �t betreft de in artii{el Nr. II gelanceerde mening, als '
zouden de directies van bedrijven voor de eensgezindheid der 
arbeiders terugdeinzen en daarom de invoering van het con
tract een weeh. uitstellen, , .. ordt van de zijde van de direc
tie van de fabriek "�-Iolland"(± 600 arb.) aangetekend dat op
dit bedrijf in verb.nd met de g�ng v�n Zdken op de adminis
tratie de lonen s t e e d s een week lc,ter werden uitbe
taald dah de werkweek, v a .... rvoor zij gelden en d"" t dit de ar
beiders zeer zeker be' nd is. 

De andere twee genoemde bedrijven, �ijverheid ( ± 200
arb.) en Ramie (± 430 arb,), die onder eenzelfde directie 
staan, tékenen hierbij aan, dat het nieuwe loon weliswa.-..r 
een :\ eek later ,,ordt u.; tb etc. ald, doch dat dit alleen een ge
volg is van de tijdrovende om�chekeling v n de administrGtie
op de nieuwe c ... o. en tevens van het feit, dc1t die C.A.O. 
voor diverse c�itegorie�n spfeciaó.l-arbeider s geen nieuwe 
lonen aangeeft, ,,,eshalve d rover besprekingen noodzakelijk
"aren. 

Wat tenslotte ae z.g. proteststaking bij de T,, entse 
Textiel Mij. ( :1: 400 arb.) betreft, blijkt het volgende te
zijn gebeurd: 

Op Donder�ag, 1§. October, dus kort Ild het uitkomen van
de niew�e C •. o., �erd op dit bedrijf aoor de directie een 
bespreking met de fabr:iàcskern gehouden. Toen deze bespreking
was ge!indigd, bleek, dat ondertussen een 20-tal arbeiders 
(krassers) de door hen te bedienen �erktuigen h&dden stil
gezet en zien near hPt sch.ftlok-al h dden begeven, omdat
zij eerst vilden weten, "hoe het er bij stond". 

De leden van de fabriekskern bewerkstelligden, dat zij 
onmiddellijk het werk hPrvatten. In deze kern zijn een aan
tal E.V.C.-ers verte!:�nwoordigd. De "staking" had minder dan
een uur geduurd. 
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Voorts moge ik Uw aandacht vestigen op bijgaand artikel in 
Het Vrije Volk, dd. 22-10-47, 

Inderdaad hebben diverse fabrikanten onjuist gehandeld, 
door tijdens de oude C.A.O. te hoge lonen uit te betalen, waar
door bij toepassing van de nieuwe C.A.0. een aantal werknemers 
thans minder loon zal moeten ontvangen. 

Bedoeld artikel is echter enigszins in strijd met de nieuwe 
C.A.O., welke mede in overleg met 11De E&ldracht"(N.V.V.) tot
stand is gekomen. Hierdoor wordt de mogelijkheid van reacties
der arbeiders op de nieuwe C.A.O. vergroot.

Ter illustratie van de reeds genoemde tendentieuze bericht
geving in "De Waarheid", zij ook veniezen naar bijgaand artikel 
getiteld "Textielarbeiders staken tegen nieuwe Unie-C.A.0. 11 

Bij de fa. van Heek & Co. (2400 arb.) werd op Donderdag 
23-10-47, het loon te 17 uur uitbetaald. Na deze uitbetaling
waren diverse groepen arbeiders in discussie over de nieuv,1e

� C.A.0. en heeft een gedeelte van de arbeiders de i�riek ± 15
t 

On
aminuten voor het einde van de werktijd (17.30 uur) verlaten. 

� v·.J Op Vrijdagmorgen, 24-10-47, is door allen het werk hervat, 
,. � met uitzondering van een veertigtal wevers (volgens de directie 
" hoofdzakelijk leden der E.V.C., die tot de bestbetaalde arbeidas 

e behoorden en tengevolge van de nieuwe C.A. 0. geen finantiëel 
nadeel ondervonden).- Volgens bekomen betrouwbare inlichtingen is bij de fa. 
Nico ter Kuile (± 600 arb.) van alle werknemers op Donderdag, 
23-10-47, bij het uitbetalen der lonen één gulden voor het
pensieenfon:6s ingehouden.1 Dezerzijds wordt aangenomen, dat de schrijver van de be
treffende artikelen in "De Waarheid 11 is genaamd: ABRAHAM SIMON 

; ROOZENDA.-.1.L, geb. te Hengelo( 0), 27-6-22, journalist, bij "De 
Waarheid" te Enschede, wonende te Enschede Gronausestraat 25, 
(Waarheidswinkel). 

A.S.Roozendaal heeft zich op 3-10-47 te Enschede geves-

r

tigd, komende van Arnhem en is de vervanger van Gerrit Johan 
van het REVE, geb. te Enschede, 15-4-07, die thans niet meer 
als redacteur van "De Waarheid" fungeert, doch werkzaam is 
bij de fa, Gebr. Kooy, een fabriek van isolatie-materialen te 
Enschede. 

,- Op Vrijdag, 24-10-47, vervoegden zich desnamiddags twee 
personen bij de portier van de fabriek der N.V. van Heek & Co., 
gelegen aan de Noorderhagen te Enschede, met het verzoek een 
aldaar werkende arbeider(E.V.C.-lid) te mogen spreken (in ver
band met een ziektegeval). 

r� Deze E.V.C-er verwijderde zich van de fabriek en heeft 
,� zich enige tijd onderhouden met bedoelde personen, kennelijk.., afgevaardigden van de E. V .c. 

'l)J 1\,0.., Opmerkelijk was, dat door agitatie van deze E.V .c-er in 
\y 

"S" / genoemde fabriek een dertigtal spinners op Za,,erdagmorgen, 
25Tl0-47, het werk neerlegdeR. 'v' Volgens mededeling van de directie bestaat de mogelijk-
heid, dat bij een voortduren van de staking in de spinnerij 
vrijwel de gehele fabriek zal moeten worden stilgelegd, aange
zien andere afdelingen met materialen moeten werken, afkomstig 
uit de spinnerij. 

Nader bijzonderheden omtrent genoemde actie tegen de C.A.O. 
en eventuele agitatoren zullen zo spoedig mogelijk worden be
richt. 

Zojuist (12.30 uur) komt het bericht, dat bij alle uitgan
gen van de 3 fabrieken van de N.V.Van Reek & Co pamfletten aan 
de arbeiders werden uitgeré.kt. 

Een exemplaar gaat hier tevens bij. 
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De nieuwe C.A.O'. in de textiel 

Van loonsverlaging geen sprake 
E.V.C. poogt onrust

te zaaien 
, Op 13 October Is de nieuwe C.A.O. 

voor de textielindustrie in werking 
getreden. Behalve dat deze C.A.O. 
talr1jke verbeteringen voor de arbei
<!er.t brengt, heeft zij de E.V.C. op 
ae achterste benen geholpen. Want 
ook de E.V.C. heeft een C.A.O. ont
worpen en ingediend bij het College 
van Rljksbemlddelae.rs. Van deze 
C.A.0., de E.V.C. erkent dit zelf, 
komt niets terecht. En de heren 
doen al hun best om de resultaten 
die na moeizame onderhandelingen 
tussen de Textlelunle en de werk
gevers zijn verkregen, In de grond 
te boren. Zij ontzien zich �Jfs niet 
C?m vla De Waarheid de grofste on
Juistheden de wereld in t.e sturen. 

Onder de titel "Roofbouw op de 
textielarbeiders", publiceerde De 
Waarheid een serie onjuistheden 
over de nieuwe C.A.O., die enige 
rechtzetUng behoeven. 

De nu vastgestelde C.A.O. bedoelde 
niet een loonsverhoging te zijn. Het 
L� een 1ooncorrectie, waardoor de 
Jonen van de t.extlelarbelder zullen 
worden aangepast aan de andere 
bedrijfstakken. Met het vraagstuk 
van Jonen en prijzen heeft deze cor
rectie niets te maken. 

Niet met minder 

naar huis 
Het Is bekend, dat in de textiel

Industrie lonen werden betaald, die 
ver uitgingen boven de In de oude · 
C.A.O. toegestane lonen. De fabri
kanten betaalden deze lonen niet 
uit sociale overwegingen noch uit 
menslievendheid, maar omdat er ge
brek aan arbeidskrachten is en zij 
op die manier de arbeiders naar de 
textiel konden lokken. 

De tcxtielarbeldersbond "De Een
dracht" stelt zich op het standpunt, 
dat, daar deze lonen een gevolg zijn 
nn de ongedisciplineerde houding 
,·an de fabrikanten, het gevolg niet 
mag zijn, dat de arbeiders met min
der loon naar huls gaan. Het In
komen van de arbeider mait niet 
komen te liggen onder datgene, wat 
de fabrikant tot nu toe uitbcta11lde. 

Dat de nieuwe C.A.O. dus minder 
geld In het loonzakje zou betekenen, 
zoals de E.V.C. beweert, is nonsens. 

Het pensioenfonds 
De nieuwe C.A.0. voorziet ook 

1n de instelling van een bedrijfs
pensioenfonds, waarvoor zowel de 
arbeiders als de werkgevers een 
gulden per week moeten bijdragen. 
De Unie van Textielarbeiders wil 
niet, dat deze gulden ten koste van 
het Joon der werknemers zal wor
den ingehc-uden. Zou de bijdrage 
in het bedrijfspensioenfonds voor 
de arbeider een loonsverlaging mee
brengen, dan zal het loon dermate 
moeten worden verhoogd, dat de 
inkomsten niet verminderen. 

Fonds voor de vakraad 
Waar de E.V.C. vooral over ge

belgd is, is de instelling van een 
!onds voor de Vakraad. Uit d.lt 
fonds zullen de onkosten moeten 
worden bestreden, die de erkende 
vakbonden maken in hun strijd 
voor de verbetering van de positie 
der arbeiders. De georganiseerde 
arbeiders dragen door middel van 
hun contributies twee procent van 
hun loon bij In dit fonds. De onge
organiseerden, die mede de vrucn
ten plukken, betalen echter niets. 
En dat Is niet billijk. De mogelijk
held wordt nu geQpend, door mld
del ,van de nieuwe fabrieksreg1e
menten, om ook de ongeorganlseef-, 
den te dwingen hun olJdrage te 
storten. 

Er is geen sprake van, dat de 
arbeiders, georganiseerd In de EVC, 
gedwongen sullen worden om naast 
hun vakbond.soontribut.le ook nog 
twee procent van hun Joon af te 
sta.i.n. Wanneer De Waarheid dit 
beweert is -dj er naast. 

Onjuistheden 

In het nummer van De waar
held van 18 Oot.ober wordt be
weerd dat de directie van de En
schedese textlelfabrlek "Holland" 
er haar verwondering over zou 
hebben uitgesproken, dat de E.V.C. 
niet In de Vakraad Is vertegen
woordigd. Dit Is duimzuigerij. Een 
dergelijke uitlating is door de 
directie, naar men ons ten stellig-

Adres voor Redactie en A<:lm1, 
nlstratie: Ledeboerstraat 1.2, En· 
schede. Tel. Directie en Redactie 
3042; AdmlnL<atmtie 304l Giro 
199873 

ste verzekerde, nooit gedaan. Daar
naas_t beweert De Waarheid, dat de 
arbe�ders na een driedaagse confe
rentie In een resolutie hun ml.snoe
g�n over de nieuwe C.A.O. hebben 
uitgesproken. De driedaagse confe
rentie ging over een interne aan
gelegenheid, waarbij de nieuwe 
C.A.O. slechts zeer zijdelings was 
betrokken. In de resolutie wordt 
de nieuwe C.A.0. niet genoemd. Er 
1�ordt aangedrongen op de ophe!
fmg v� de spanning tussen lonen 
eu pnJzen en men verzoekt het 
college van Rijksbemiddelaars .:o 
spoedig mogelijk de werkclassifi
catie tot stand te brengen. Elsen, 
die de textlelunie reeds lang tot 
de hare heeft gemaakt. Alweer dus 
duimzuigerij. 

In de Waarheid van 15 October 
staat onder een grote kop: ,,Arbei
ders . dwingen loonsverhoging af" 
een bericht over een conflictje bij 
E. ter Kulle te Enschede, waar, door 
het Ingrijpen van de Unie van 
Textielarbeiders, voor enkele arbei
ders goede resultaten konden wor
den bereikt. Dat schrijft De Waar
heid er niet bij. Evenmin, dat de 
E.V.C. In dit verband had beweerd,
niets voor de arbeiders te kunnen 
doen. Arbeiders, georganiseerd In 
de E.V.C. wendden zich toen tot 
.,De· Eendracht", die in samenwer
king met de andere bonden blijk
gaf wel Iets te kunnen bereiken. 

Zo gaat het steeds. De Unie van 
Textielarbeiders doet, binnen het 
raam der mogelijkheden, al wat zij 
kan. ZIJ bereikt resultaat na resul
taat. De E.V.C. bereikt niets en 
doet niets. Zij organiseert alleen de 
onrust en scheldt op het werk van 
anderen. 
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I. Artikel in "de Waarheid", editie voor Overijssel, dd. 21-10-lt-7:

" GAAN TWENTSE ·TEXTIELBEDRIJVEN IN STAKING ? 11

"Bij het ter perse gaan van ons blad werd ons gemeld, 
"dat een staking in de textielfabrieka.n in Twente 
"wegenà het doorvoeren van de nieuwe C.A.0. dreigende 
"is. 
11 De arbeiders, voor meer dan 70% ongeorganiseerd of ver
"enigd in de E.V.C., weigeren de nieuwe C.i'.1.0., die een 
"loonsverlaging betekent, te accepteren. 
"Algemeen wordt aangenomen dat de arbeiders a.s. Donder
"dag, de uitbetalingsdag, naar het uiterste wapen, de sta 
"king, zullen grijpen (eventueel een protèststaking), 
11daar zij dan de "Unie-loonsverhoging'' in het loonzakje 
"zullen bemerken. 

II. Artikel in "De Waarheid", editie voor Overijssel,

"Proteststaking van twee uur in Enschede. r1 

"De"Unie-C. \. 0.11 voor de textielindust:eie, die in wezen 
" voor de meeste arbeiders een loonsverlaging betekent, 
"brengt s eeds meer beroering in de Twentse textielstede1 
"De gehele week duren reeds de besprekingen tussen be
drijfskerken en directies, waarbij de arbeiders fel pro
"testeren tegen invoering van de nieuwe C .1 ... O •• 
"Bij de T. T .J!., de wolweverij van de fabriek Rozendaal, 
"heeft dit geleid tot een proteststaking van 2 uur. 
"Reeds nu deinzen de directies voor de eensgezmndheid 
11ván de arbeid.ers terug en zo hebben de directies van 
"de Nijverheid, Ramie en Holland, de invoering van het 

• "contract een week uitgesteld.
"Bij vele fabrieken wordt vanavond uitbetaald en dan
11 zullen de arbeiders bemerken of het nieuwe contract is
"ingevoerd. Mocht dit het geval zijn, dan wordt onder
"de arbeiders een staking als onvermijdelijk beschouwd.
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nieuwe Unie-C,AO 

Directie Ter Kuile capituleerde 
De fakkel van het verzet tegen de nieuwe Unie-C.A.O. en -de 
daarbij in het fabrieksreglement gegeven bepalingen is gister· 
middag door de arbeiders van de "Bothof" der firma Van 
Beek & Co. t-e Enschede, ontstoken. 
Bij het in ontvangst nemen vàn de loon11akjes bleek, dat de 
gulden voor het pensioenfonds was afgetrokken, hoewel "Het 
Vrije Volk" van 22 Oct. wist te vertell�n, dat deze gulden niet 
in mindering zou worden gebracht! 

De arbeiders van één der als één man en in de andere 
grootste Enschedése textielfa. weverij gedeeltelijk het werk 
brieken legden hierop prompt enige uren stilgelegd. 
het werk neer. Naar wij verne- De directie heeft hier de arbei
men zullen hedenmorgen de ders Maandag 31, wel toegege-· kernen met de directies trach- ven, dat de nieuwe C.A.o. voor ten te onderhandelen. Ook bij hen een directe loonsverlaging de !irma. Nico ter Kuile in En· zou betekenen. 
schede was het· gister11n uitb�- . 
talingsdag. Hier waren de lonen Bij Holland ev�nals bij Schut· 
echter gelijk gebleven' en de terveld, Tub!'nt1a en nog tnkele 
gulden voor het pensioenfonds ndere f3:1>r1eken zal l\.faandag 
niet afgetrokken. worden uitbetaald. Ee�st dan 
Ter i-.e nam het zekere voor kan een algeheel overzicht van 
het �ere, capituleerde en de situatie � de textielfaJ.>rie
betaalde zelf het pensioenfonds ken gegeven worden. 

Ongedisciplineerde direeties 
Naar wij vernemen, zouden de 
directies van de Ba.to en het 8 
à 900 nran sterke personeel van 
Scholten (beiden te 'Enschede) 
zich niet wensen te houden aan 
de Unie-C.A.O. Inplaats van de 
wijziging in het basisloon zou 
men hier willen overgaan tot 
een ver})oging van het gehele 
loon met resp. 4 en 3 pct. Voor 
zover het de firmá Holland be
treft, wa.s ,,De Waarheid" goed 
ingelicht en "Het Vrije Volk" er 
Mast. Toen de arbeiders hier 
hun eerste "bomenbriefjes" ont
vingen en deze berekend waren 
vqlgens het nieuwe tarief bleek, 
dat zij hier-door aan het einde 
van de week twee gulden min
der in het loonzakje zouden 
krijgen. 
Uit 1111/;est hiertegen hebben 
de 9iders in de ene weverij 

Rècords 
De dikste man 

te wereld 

1)11! dikate man ter wereld t8 een 
Amerikaan. (Hoe kQ.n het�ok 

a11ders!J Hit weegt �5 kilo. 
Tcddie ia een i11wo11er van .Peru 
ttUinois) en Mi iB er bar trotB op 
imt hij zijn 'Voorganger met 1811 
Jrjlo geslagen heeft. 
Z1jn kleermaker trekt zich in wan
hoop 'de haren uit het hoofd •.• Ve 
.pantalona van Teddie -hebben een 
tpeciaé coupe en er a:ijn twee me11-
;,im bt/ nodig om ·hem iedere od/1r 
len4 in zijn broek te hffsen. Z1111 
bed en z-!Jii fauteuil Zif,l 61)6CÎaa.l 
voor �m gemaakt. W",t zijn me• 
1m'a betrf!ft, deze �Yn .Qttl in 011.ze 
tijden van be�kingen. 

' 

/4_r#11· DE NIEUWE C.A.0. IN DE TEXTIEL 

· ll)e U niebonden capituleren 
"Het Vrije Volk" begrijpt er niets van 

Het Vrije Volk, het democratisch-socialistische dagblad ����\mds zullen de onkost�n van Nederland, werd wakker geschud door· ons artikel moeten worden bestreden, die de 
van Zaterdag j.l. onder de titel ,,Roofbouw op de textiel., :f�fJ1d:

0
:ra1:eo��iefe:t:: !�·li!

arbeiders". 110:;itie der arbeiders. B11v. b\1 het 
Het Vrije Volk begreep er niets van en rende als een haas �:�i/;,kstelli ge.n van een l
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naar het N.V.V. om ter elfder ure nog ingelicht te worden. Evenals de georganiseerde aibei
NatuurliJ"k was ,,De Waarheid" er naast en poogden wr·J· ders n1oeten ook de ongeorgam-

seerden nu 2· pct. van het loon af-
alleen maar onrust te zaaien uit wraak over de niet ge- staan. Natuurllik ook zij 1111,1,ken 
a t d C A O d E V C de vruc\lten van ver.betermgen, ccep eer e . . . van e . . . zli het ook van correcties. 

Maar dat kan het Vrije Volk l(eld in het loonzakje zou bete- .. Maar," zo gaat het blad verder; 
weer niet weten. Van "minder kenen is nonsens.". ..er is geen spra.k;e van,. dat de 
1n het loonzakje" is v'ob;eru; dit Waarom dan toch die "looocorrec- arbeiders, geori,iaruseerd 1n de 'EVC 
blad geen sprake, het betreft lûer tie" om de hoge lol:)en van · de on- l!edwongen zullen worden . oin 
alleen ma.ar een "looncorreotie" gediciplineerde fabrikanten tegen naast hun vakbondscontributie 
om de fabrikanten te straffen, die te gaan? . .ook nog twee procent van bun 
te hoge lontn. betaalden. 1 •o loon af te staan. . Een zeer "ongediciplit1eeroe hou- De tv,,eede capitulatie handelt Eidocl:t betekent dit een cap1tula· 
din)!" ontstaan uit vrees voor de over het pensioenfonds. Het ·blad tie of betekent dit dat "Het Vrije 
actie der Twentse arbeiders, daar schrijft dat de Unie niet wil, dat Volk" hei in het Unie-regletJ1ent 
de fabrikanten drommels goed deze gulden ten koste van het vervatte besluit niet kan onder• 
inzagen dat het, door de Uniebon- loob der werknemers zal worden steunlll). Ter herinnering volgt 
den vastgestelde oude CAO on- inl!ehouden. hier de bepaling: · 
toereikend was. Dit is de onder· Zou de bijà.l·age in het bedrijfs. De werknemer zal zo hij geen lid ro:ond die de heren vakbondsbe- pensioenfonds voor éle' arbeiélers is van de organisaties van werkstuurders noapten tot een "cor• een. loonsverlaging mee brengen, neme1·s AANGESLOTEN BJ;J DE rectie" over te gaan, maar die dan zal het loon dermate moeten UNIE, hiervan kennis geven a.a� .. Het Vrije Volk" in zi,in artikel worden verhoogd, dat dé inkom- de werkgever. In dat geval maol).-
i!3en!t ���!�t 

0
�n btf"ft::.

ke 
�iï�t 

n
t8r\!

e
o/o�

e
�1� �\:iêt"fil! :� �t:k:'it{!°?1;'�. il;an

w
:ij�

g
r::! ••• van de Unie, te.rwi,il wij tQch mo- wordt ingehouden welke bedrag 

Van een loonsverhoging is noojt gen aannemen dat zij het regle- .:al worden afgeilragen aan de 
sprake geweest aldus Het Vrije ment hebben gelezen en hun oor Vakraad voor de textielindustrie 
Volk. waarbij het over het hoofd te luister hebben gelegd bi.i de enz. 
ziet, dat het basisloon een. aan- arbeiders, die bij deze rnaatr�tel Het fükt ons zeer onwaarschijnlijk vulling zou kri,i�en van 5, 4 en 2 betrokken z�jn. dat de heren niet lezen kunnen, cent voor de drie groepen. Wat zel!t "Het Vrtie Volk'' van de waarsch�inliik is evenwe1

1 
dat de Het Vrije Volk is beangst gewor- wever bij Menl,co, 4ie volge11s de Unie en "Efet V1·ije VoTh:' de acden door de stemming der arbei· nieuwe CAO 96 cent minder in zijn ties der arbeidersmassa's vrezen ders, waarvan nog geen 30 pct. loonzakje !J_ee!t en ·f' 1.96 met af. en b�ivoorbaat reeds capituleren. �in vertrouwen beeft gesteld in tre� van de gulden voor het be- AndQrzi_ids poogt de EVC of .De de zich met de moed der wanhoop drijfspensioenfonds? , Waarh�1d geen onrust te zaaien, verdedil!de Uniebonden. Daarom Mogen wij echter het verhaal van maar stichten "Het Vrije Vollt" en schrijft het bfad op 22 October, 22 Octob� l!eloven, dan betekent de Unie verwarrinj!. zodat de arondanks de eerst aangekondigde dit dus. dat de Unie térugdeinst beiders de waarh'e1d als le1.1gen loonc·orrectie. dat "het inkomen voor de grote stap van het regle- zullen moeten aannemen. Mis• van. de arbe.ider niet mag komen ment. · schien dat de arbeiders zo vriente liggen onder datgene, wat de fa- .,Het Vrije Volk" begrfu:>t maar deliik willen ziiti de redactie van brikant tot. nu toe uitbetaalde. ! niet waarom de EVC-leden zo ge- het V.V. te laten zien hoe de Dat de · nieuwe CAO dus minder belitd zijn over een fonds voor de lilot)zakjes er n1.1 uitzien. 
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Bedrijfsgenoten! 

• 

• 

De loonsverhoging door de Unie in het vooruitzicht 
gesteld door een nieuw C.�.O. is dezè week bij onze 
Firma uitbetaald. 
Het blijkt geen loonsverhoging, maar een loonsverlaging 
te zijn. 
Ook de gulden voor het pensioensfonds is ons afgehou-
den, hetgeen volkomen in strijd is met het Burgerlijk 
Wetboek. 
Volgens verklaring van de Unie zou hèt bestaande 
loon onder alle omstandigheden gehandhaafd blijven . 
De Firma van Heek heeft dus gehandeld in strijd met 
de wet, en in strijd met het C.A.O. 

Bedrijfsgen<?ten neemt dit niet 

Verzet U met alle kracht tegen de Firma die hier een 
aanslag pleegt op ons bestaan en recht. 
Toont U allen solidair met Uw stakende kameraden. 
Eist met hen: 

t 

De toegestane loonsverhoging op basis van 

"de bestaande tarieven 

Wij_ willen oeen loonsverlaging 

Het Stakerscomité 

, 
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Ik heb de eer UEdelGestrenge het volgende te berichten: 
Na het totstandkomen van de nieuwe C.A.0. voor de textiel

arbeiders is in diverse textielbedrijven a:tfiier enige deining
ontstaan. -

:Ue oorzaak hiervan v1a.s, dat in meerdere bedrijven verschil
lende groep.en arbeiders, met name de zgn. "tariefwerkers" reeds 
onder de vorige C.A.O. een zod�nig loon ontvingen, dat zij thans 
bij het ingaan V_,1,n cte nieuwe C.A.O. geen of ne.,genoes geen loons
verhoging ontvangen. Integendeel, sommige groe,en zullen door 
de storting van f 1 .-- per week in het pensioenfonds thans zelfs 
minder ontvangen. 

Een en ander heeft tot op heden geen openlijke conflicten 
veroorzac1kt. 

Wel is bekend, dat op enige bedrijven op vergaderingen van 
de bedrijfskernen en in enkele gevallen van h�t gehele personeel 
de nieuwe C.A.O. uitvoerig werd besproken en werd verworpen. 

Op de N.V. textielfabriek Holland (600 a.rb.) aan de Volks
parksingel te Enschede, werd een resolutie aangenomen, die - vo 
gens een bericht van "De Waárheid" - werd verzonden aan alle be
drijfskernen ter plaatse en aan de Rijksbemidêelaars. 

Voorts zou zijn voorgesteld, om op korte termijn een geza
menlijke vergadering van alle bedrijfskernen te beleggen, ten
einde het in te nemen standpunt in deze kwestie te bepalen. 

Gebleken is, dat de doorsnee arbeider de voor hem ingewik
kelde loonberekening niet begrijpt. Over het algemeen weegt het 
voor hem het zwac: rst, dut, zo2ls 1

1De Wa<irheid" het in zijn edi
tie voor Overijssel, dd. 18.10.1947, uitdrukt: 11 de nieuwe C.A.0.
minder geld in het loonzakje betekent". 

Op genoemde textielfabriek "Holland" waren door de .E.V.C. 
veel pamflett n verspreid. Het is a"',n te nemen,· dat a.., artoe 
juist dit bedrijf was uitgekozen, omdat het tot op heden, wat 
zijn sociàle voorzieningen en zijn lonen betreft, gunstig af
steekt bij het merendeel der overige bedrijven en dus te v�r
wachten was, dat de tegenkanting tegen de nieuwe Ç.a.O. hier het 
grootst zou zijn. 

Een·en ander had tot resultaat, dat op 17 Oct. 1947 door 
een 60-ta� wevers het werk op dit bedrijf gedurende een uur werd 
neergelegd, korte tijd nadat aan hen een uitvoerige uiteenzet
ting over de nieuwe loonregeling was gegeven. 

Voorts is ge.bleken, dat de bestuurders van de Bedrijfsunie 
alhier zeer goed werk verrichten door voorlichtend en adviserend 
op te treden op bedrijven, Wä�r moeilijkheden dreigen te ont
staan. 

AAN : 
Het Hoofd van èe Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68 
te 

1 s-GRAVENHAGE. 
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Deze bestumrders, die van mening zijn, dat de "oppositie" 
tegen de nieuwe C.A.O. dilµ..,ijls voortvloeit uit een "niet-begrij 
pen", achten het niet wactrschijnlijk, dat er op korte termijn/ 
moeilijkheden zijn te verwachten. /ernstige 

In de meeste bedrijven wordt een af'wachtende houding a:;i.nge
nomen en tracht men de gerezen moeilijkheden op rustige wijze 
op te lossen. 

Tenslotte moge ik mij kortheidsfialve verwijzing veroorloven 
na.ar de ir,houd van het artikel in de editie voor Overijssel van 
het dagblad "De Waarheid", dd. 18.10.1947, getiteld: 11Roofbouw 
op textielarbeiders". 

Een tweetal pamfletten, respectievelijk van de Landelijke 
Bedrijfsgroep Textiel en Kledingnijverheid en van de Bedrijfs
groep, afdeling Enschede, der E.V.C. gaat hierbij. 

De personalia van de ondertekenaars van laatstbedoeld pam
flet zijn: 

Karel Willem ASSINK, geb. te Enschede" 26.10.1895, textiel
arbeider, won. te Enschede, Begmniastraclt 62 en 

Frederik STEENBERGEN, geb. te Gronau (Dld.), 10.5.1916, 
wever, won. te Enschede, Drienerweg 121 • 
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LANDELIJK� BEDRIJFSGROEP TEXTIEL EN KLEDINGNIJVERHEID ' 

Oldenzaalsestl·aat 80 Eoschede Telefoon 2869 

- Bedrijfs democratie

• 

of Dictatuur 
Bedrijfsvrede

· · Aan de arbeiders(sters) van Nederland

ERNSTIGE WAARSCHUWING 
De vakraacl voor de Textielindustrie heeft een model-rogl�ment voor de verkiezing 
van de fabriekscommissies opgesteld, bij welk reglement de volgende toelichting 
is gegeven. 
De Vabaad stelt er prUs op te verklaren, da� zij als leden d·er fabriekscommissies 
gaarne zou zien, leden der arbeidsorganisaties, die de 0.A.0. medè hebben aangegaan. 

Hier wordt dus gepoogd, de leden der E.V.C. uit te 
schakelen 

VERDER NOG HET VOLGENDE: 

Bijdragen van ongeorganiseerden in de uitvoeringskosten. 

De werknème·r zal, zo hij geen lid is van een van .. de 
organisaties van werknemers, aangeslot�n bij de u"nie 

hiervan kennis geven aan de werkgever. 
In dat geval machtigt de w&rknemer de werkgever, dat wekelijks 2 pCt. van ztjn 

- loon wordt i:rrgehoudeu, welk bedrag zal ·worden afgedragen aan de Vakraad voor
de textielindustrie ten behoeve van een Sociaal Fonds.

• Textiela.rbeiçjers(sters) dit is de democratie van de
Unie-organisàties

Hier proberen z�j alle arbeiders di_e niet in de Uniebonden georganiseerd z,ijn, als 
ongeorganiseerden te bestempelen. 

Hier proberen de Unie-organisaties en fab1·ikanteu de dictatuur in te voere'll, en de 
medezeggenschap in de bedrijven tot een paskwil te maken, en de textielarbeiders 
te dwingen alles te slikken wat de Vakraad en de Unie-organisaties voorschrijven. 
De E.V.C. Landeliike Bedrijfsgroep Textièl en Kleding waarschuwt. dan ook alle 
Textielarbeiders, die hun eigen vertrouwensmannen willen kiezen, en zelf willen be
palen van welk� organisatie zij lid willen ztjn

2 
geen reglementen te tekenen die 

bovenstaande inhoud hebben, en die hun zeer waarschijnlijk binnenkort zullen worden 
aangeboden. 

• 

Na.mens l1et Landelijke Bestuur, der 
Eenheidsvakcentrale bedrijfsgroep 
Textiel en Kledingnijvei:heid 

A ' 

"'·I 

F. Leushuis, voorzitter
H. Planting, secretaris



E.V.C. Bedrijfsgroep Textiel 
AFD. ENSCHEDE 

Aan de Textielarbeiders 
L.S.,

fat1. U.;Jr
. \ 

en Kleding� 
�;·....,,_. 

\
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Zoals men in de pe1·s het>ft kunnen Je,:en, zullen de lonen io de Textielindustrie met 5-, 4-, en 2 cent worden verhoogd. Ah men het zo zonder meer bek tikt, dan zou dat, moeten betekenen, dat het loon sinds. het afsluiten der 0.A.O. i.n Maart 1946 met ruim 5 1o zal st\jgen. Dit. is ook zo, op papier, maar het werkel(jke loon, dat wil zeggen de werkelijke koopkracht is sinds Maart 1946 met vele malen dit bedrag verminderd. 
De prijzen zijn steeds in opwaartse ri_chting gegaan Men denke aan brood, me1k1 groenten, thee, enz. enz. W �t betekent dit1 vrienden ? Dat betekend dat men met de nood der Textirlarbeitlers de spot drijft ! Dat betekent dat men de Textielarbeiders weer wil "rerugzetten, want in menig ander beroep heeft men een verhoging van 10% ingevoerd. De E.V.O. i.s voor verhoging van het loon, maar is geen voorstander van h(;t aanvaarden ener aalmoes· (Wti hebbttn onze C.A.0. opgr•s-tuurd uaar het College van Rijksbemiddelaar�. Wt is prompt afgewezen, doordat de lonen die hierin w.Aren gevraagd in strijd wa.rnn met de loonstop. Bf'gr�ipt dit goed vrienden, 
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d:�· bezitters wordt wel toegestatn, en verhoging der kamerleden van f 100.- op f 120.- ook.· Textielarbeiders dit is een greep uit vele voorbeelden, doorzie het bedreg, la11t U niet mt>er met een kluitje in het riet sturen. Aanvaard geen aalmoes, m ,ar eist een we,·kelijke verbetel'ing van Uw bestaan. 

Koopt onze C.A.O welke verkrijgbaar z3iLn aan ons kantoor en bij de bedrijfscommissie-leden der E. V.O. , tegen de pr* van 25 cent. 
Leest en bespreekt het, en steunt ónze st,:ijd daarvoor Zoals men ook in de pers heeft kunnen lezen, hebben w�i op 28-8-1947 de Unie van Samenwerkende Organisaties aangeschreven, �m een bespreking aangaande de zwarte lijsten enz., om zo mogelijk gezam_filijk hiertegen op te t1·eden. Ueze heren achten het echter niet nodig om hierover met de E. V.O. 'in overleg te treden, maar gaan liever met de werkgevers een fabrieksri>glement samen._§tellen, welke een directe aanval in-' houdt op de Democratische rechten der arbeiders, en voor de arbeiders zelf generlei voordelen kan opleveren. Wij hebben de textielarbeiders dit te zeg.gen, de actie voo1· 10 % loonsve1·hoging is door de E.V.C. ingezet en in verschillende takkan van n�iverheid doorgevoerrl, al wil men ook de Un.ie met de eer laten gaan. Dit betekent voor ons niets, laat de Unie de eer, als de arbeiders de vruchten maar kunnen plukken. Ook de strijd tegen de zwarte lijsten enz., zal zo nodig door ons alleen gevoerd wo1den zonder de Unie. -. T:x.tielarbeiders loopt niet langer geblin�oekt. 

Strijdt met ons voor EENHEID en WELVAÄRT 
Treedt toe in onze gelederen 

Bezoekt onze komende Bedrijfsvergaderingen 
Het Bestuur, 

Aanmel·dingsformulier 

0. Assink voorz.F. Steenbergen secr.

Naam .................................................................... Adres ..................................................................... W oonpl................................... Geb ................................... . Beroep ................................................................................. W e:!aam bij ...................................................................................................................... � ................ . A.fd. van .het bedr�jf ................................................. ... .. ............ Bruto loon ...... .................. .. Vroeger georganiseerd in ..... -................... -.... _ ... _ .. _____ ........ ................................. ........... ..................................................................................... ......... ... . 
Inleveren aan de Oldenzaalsestraat 801 of bij de E.V.O. commissieleden. 

< 



c. v. n. Vriezenveen, 17 
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BUR:AU 8 

/ ?l!l.!2' -
In aansluiting op mijn schrijven No.164/-47-Gehei.m, 

d.d. 14 October 1947, over bovenvermeld onderwerp, heb ik
de eer U HoogEdeltestrenge beleefd te doen toekomen een cir
culaire, afkomstig van de Directie van de N.V.Textielfabriek
Spanjaard te Borne.

Tot op heden zijn de arbeiders onwillig de gedwonge 
wijziging te aanvaarden. Daar de Directie verklaard heeft 

t geschiedt 

• 

de uren tussen 17.15 en 18 uur niet uit te betalen en de uit
betaling van het loon over de afgelopen week op Maandag, 20 
October 1947,�is het niet uitgesloten dat die,lMaandag ver
wikkelingen kan brengen, die aanleiding zouden kunnen zijn 
tot een s taking • 

J. 

Aan 

de Heer tlQQ� van de 

•s-GRAVENHAGE.
------------
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BORNE, 10 October 1947. 

Aan ons Personeel 

Sinds Mei 1946 hebben wij samen met U voor de 5 daagse werkweek 
gevochten, omd�t wij wisten, hoe gij allen aan de vrije Zaterdag gehecht waart, 

omdat wij van mening waren, dat onze werkindeling voor de Vennootschap 
voordelig was en 

omdat wij dachten op deze wijze meer en goedkoper textiel voor het 
Nederlandse volk te kunnen produceren. 

De Minister van Sociale Zaken ziet de dingen echter anders en wil star aan 
de arbeidswet vasthouden. 

Hij heeft ons bevolen weer tot een 6 daagse werkweek met een werkdag 
van 8% uur over te gaan en wij zijn vast overtuigd, dat hij dit bevel niet 
wil herroepen. 

Daar wij in geen geval met de wet in conflict willen komen, maken wij U 
er nogmaals op opmerkzaam, dat onze werktijden zijn en blijven: 

Maandag t.m. Vrijdag 7 - 8. 45 u. 9 - 12.1s u. 1. 30 - 5_ 1s u. 

Zaterdag 7 - 11.1s u. 

Voor ons Personeel van buiten zullen de bussen dienovereenkomstig vertrekken, 
terwijl de treinenloop als volgt is : 

Richting de Riet-Almelo en verder 
Hengelo-Enschede 

vertrek 5.20 u. Zaterdag 10.52 u,
5.02 u. 10.32 u.

Uitgezonderd de ploegen E:n degenen die tot overwerk worden aangewezen, 
zullen vanaf a.s. Maandag 13 October de uren gewerkt tussen 5.15 en 6 uur 
n.m. niet meer mogen worden uitbetaald.

Diegenen, die zich verder tegen de 6 daagse werkweek blijven verzetten, 
kunnen hiermede niets bereiken, daar ztj voor een verloren zaak vechten 
en zichzelf bovendien een geldelijke schade berokkenen" 

Wij hebben U 1% jaar geholpen toen wij met U medevochten voor de vrije 
Zaterdag, helpt gij ons nu, de wet op te volg�n en de rust en goede gang 
van zaken in ons bedrijf in stand te houden. 

DE DIRECTIE. 

\_.__ __ .. ______ .___,,./ 



• 

O. V.D. Vriezenveen, 14 Qctober 19�tG� 
- --- -

otC\t.\.'t-+ 
Volg no. 

Onderwerp: "Conflict bi; s_na_n_;a_a_r_d_ 
lë-�offië.ff-� � IL 

J 1 6 oer. ,947 
__ __ ...._ ___, 1 A(Df 241 ;. 

Aa n 

BURt:AU 
IJ-/.?- 'v)' 

HoogEdelGestrenge belÁefd Hiermede heb ik de eer U 
het volgende te berichten. 

In de bezettingstijd is de N.V. Textielfabriek Span
jaard te Borne er toe overgegaan om de arbeiders gedurende de 
eerste vijf werkdagen van de week te laten werken, zodat des 
zaterdags de arbeiders vrij waren. Tot op heden heeft deze gang 
van zaken voortgang gevonden. 

Het Departement van sociale zaken heeft hiermpgen 
bezwaar en reeds geruime tijd zijn er onderhandelingen gaande 
om het bedrijf weer een werkweek van zesdagen te verschaffen. 

Aangezien deze onderhandelingen niet tot een goed 
resultaat geleid hebben, is door de Minister van sociale zaken 
bepaald, dat thans de werkweek van zes dagen moest worden inge
voerd. 

Op maandag, 6 October 1947, moest derhalve normaal 
8 uur gewerkt worden, doch toen om 17.15 uur de fabriekssirene 
het einde van de werkdag aankondigde bleven de arbeiders in de 
fabriek aan het werk tot 18 uur. overleg met de fabriekskern 
heeft geen resultaat opgeleverd. Niet alleen de arbeiders in de 
fabriek, doch ook het kantoorpersoneel blijft doorwerken. 

Met ingang van Maandag, 13 october 1947, gaf de Direc 
ties opdracht aan de autobuschauffeurs, die het personeel naar 
de omliggende gemeenten moeten vervoeren, om wanneer o� 17.i5
uur de arbeiders zich niet aan de autobussen meldden door te 
rijden. Inderdaad bleven de arbeiders ook deze dag na 17.15 aan 
het werk, doch hoewel de auifuussen wegreden, besloten de chauf
feurs op enige afstand van de�abriek te wachten tot 18 uur. 

Zij ·:motiveerden hun daad met de opmerking, dat zij 
de abbeiders altijd gereden hadden en ze dus nu niet in de 
steek wilden laten. Vele van deze arbeiders zijn va.n veraf
gelegen gemeenten speciaal naar Borne gaan werken, omdat zij
dan de vrije beschikking kregen over de zaterdag. 

Geen van de arbeidersvakbonden bemoeit zich met deze 
kwestie, omdat de tot nog toe gevolgde werk.wijze niet in over
eenstemming is met de voorschriften. 

Tot op heden zijn bij mij nog geen berichten binnenga 
komen, die het vermoeden wettigen, dat een s taking dreigende ie 

In totaal werken er bij deze N.V. ongeveer 14 a 1500 
mensen, waarvan er ongeveer 500 buiten Borne woonachtig zijn. 

Thans schijnt de Directie een ultimatum gesteld te 
hebben. Een exemplaar daarvan zal U.H.E.G. ten spoedigste wor-
den toegezonden. 

J. 

de Heer !!QQ@ van de 

c. v. D.
- - -

• s-GRAVENHAGE.
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Dè toestand ij de fabriekenQ 

De algemene toestand in het merendeel der fabrieken is vrij gunstig. In de reeds
geruimen tijd bestaande ;iateriaalschaarste is nog geen verbetering gekomen. 

Vernieuwing en uitbreiding van het machinepark, voornamelijk in de texielfabrieken, 
ia noodzakelijk voor de instandhouding en vergrot:i.ng der productie. 

Het conflict in het texielbedrijf van de firma H.ten Gate Hzn. en c9, alhier, 
waaJX!oor in de vorige maand een werkstaking uitbrak en waardoor in totaal bijna 500
�arbeiders zonder welkkwamen, nam op 9 September een einde. 

Door omzetting van personeel in dit bedrijf was het mogelijk op die dag de door 
deze staking van het werk uitgesloten arbeiders neder werk te verschaffen. 

boor de Fabrieksdirectie werd dit op 8 September dcor middel van de plaatseHjke
pers aan de betrokken arbeiders kenbaar gemaakt. 

Hierna werd op verzoek van de werknemers, de arbeid in de avondploeg van 19.JO 
tot 2.---uur, nog opgeschort tot 22 Septemberj.l 

Een door het bestuur van de E.V.c. ingezette actie die ten doel bad om voor de 
ploegenarbeiders een waarderingstoelage te verkrijgen van tien procent van het loon 
had niet het gewenste resultaat aangezien zulks buiten het raam van het C.A.à. zou 
vallen. 

Van da 19 stakers en 26 sympathiserende stakers keerden Vall eerstgenoemde 18 
niet in het bedrijf terug, terwijl van laatsgenoemden 2 hun ontslag namen. 

De stennnming onder'de arbeiders van fle firma Ten Gate is thans enigszins ter
neergeslagen omdat doorde staking en uitsluiting voor de arbeiders veel moeilijkheden 
voortvloeiden en omdat hierdoor tenslotte toch niets werd bera.ikt. 

Voorts diene nog dat de verschillende fabrieksdirecties trachten dleontevredenheid
die hier en daar onder de arbeiders naar voren komt , zo snel en afdoende aJ,s mogelijk is, 
op te lossen • 

• 

KdJ ACD 4 25-10-'4? Uitgetrokken door........................................................................................ Afd./Sectie .................................... Datum ................................... . 
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BOSS. N•.: .... ,·-··-··-·········-··· 

cu. :-'t:.lll./t../t.. t;.lf.� ....... . 
DATU.M-: ..... l.:�:f.!!...:: .. �-1-.�-····
PAR.; _.

Filmdrufkers oreigën te s·taken 
In
de 

verb_and_ met artik-el 7 van
I 

loonregeling van de C.A.O. vo

ij
l �elichtmg op de C.A.O., de 'eerste drukkers zouden val waarin ·aan eerste drukkers een Jen. Constateren dat slechts to�s!ag van 15 pct. bov-en het een deel der fabrieken de filmllllntmum-uurloon word.t toege- drukkers wel als eersfe drukkerkend en de va�aa� 'de tµmdruk- worden beschouwd.kers als zodanig met wil erken-

nen, hebben deze laatsten ge- Dringen. e,r .bij, .de bet�ffend 
meend mel'Ifiede niet· accool'd te werkgevers en · de , válçt;11iad .o 
kunnen gaan. In de vergadering aan allen als eerst� drqkg�rs . t
van ·Maan:dag.! 29 September is erkennen en als zodanig te be 
dan ook met algemene stemmen lonen en hen voor 10 ociobe 
besloten de volgende motie aan hun standpunt· in' deze beken 
de betreffende instanties door ·te te maken. Besluiten bij niet in 
sturen. williging van de:te· eis tot daad 
�,De gezamenlijke fllmdrukkers,. werkelijke. 11ctie .over te g 
werkzaam in de textielbedrijven Waarmede ·-de filindrukkers, di 
te Enschede, in vergadering bij> wel de in de- 0.A.O. vermeld. 
een In gebouw Goncordia op 29· lonen onEvangen, zich soUda 
Se:Ptember 194'1, protestèren met yerkl�en. ._ 
kl� tegen de .ilitspraak vaµ de :Gaan over tot de orde van de 
.t!..,kriaad, dat Jij .me& onder de , ." 
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l. ---· I��:;_�i�:; mijn schrijve , No. �-47 en hetgeen 

is vermeld in het Maandrapport No. !'1+9, punt 5, heb ik de eer 
UEdelGestrenge het volgende te berichten omtrent de reacties op 
de- betreffende "Motie-Schuttersveld", zoals die tot dusver be
kená zijn geworden: 
1. De Bedrijfscontactcommissie van de textiel�abrieken der
N.V. VAN HEEK & Co (totaal ruim 2400 arbeiders), bestaande uit
20 personen, belegde een vergadering over deze motie. Op deze
vergadering brachtten de 4 leden dezer commissie, die tevens

;-te1en lid van de Bedrijfsunie zijn, naar voren, dat zij zich/ëen ad
haesie-betuiging verklaarden, aangezien zij hiermede hun vakbon
den passeerden, die de betreffende punten reeds aän de orde had
den gesteld.

� Hierop werd de vergadering door de voorzitter (lid der Be-
.,.- drijfsunie) gesloten. De overige 15 led en, waarvan minstens 12 

lid der E.V.c., zetten de vergadering voort en besloten, adhae
sie aan de motie Schuttersvald te betuigen. 

' 

2. Bij de fabriek N.V.WISSELINKS TEXTIELI'1AATSCHAPPIJ aan de
Bleekweg alhier (totaal 120 arbeiders) werd een personeelsver
gadering gehouden, waa.rop ± de heli't van het personeel aanwezig 
was. 

De lei�ing van dese vergadering berustte bij de bekende 
E.V.C.-er Heinrich v.an Adrich�m, genoemd in mijn schrijven R/1+9, 
punt 1b, die tevens voorz1tter der bedrijfsco'TlTOisie op deze fa
briek is. 

Op deze vergadering werd besloten ad haesie aan d e betref
fende motie te betuigen. Van Adrichem voornoemd wees de aèl.nwezi
ge arbeiders er op, dat zij do.or dit besluit te nemen, ook de 
consequenties aanvaardden, die in de toekomst aan het stellen 
van de in de motie genoemde eisen zouden zijn verbonden. 

3. De fabriekscommssie van de N.V. RA.MIE UNION aan de Noord
Esmarkerrondweg alhier (in tota,c-1 430 e.rbeiders) wees de motie 
Schuttersveld af. Deze commissie stelde voor een gemeenschappe-
lijke vergadering te beleggen van alle fabriekscommissies te En
schede met vertegenwoordigers van de vakbond en, om de onderhavi
ge kwestie te bespreken. 

4. Op de textielfabriek N.V. STOOMHEVERIJ NIJVERHEID aan de
Haaksbergerstraat alhier (in totaal 150 arbeiders) werd een per
soneelsvergader 1 ng belegd, wa.araan door slechts 32 arbeiders werè
deelgenomen. ueze arbeiders besloten, om namens het gehele per
soneel adhaesie te betuigen aan genoemde motie.

van de Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68

te 

AVE N HA G E. 
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5. In een viertal grotere textielb�drijven werd de betreffehde
motie door de fabriekscommissies afgewezen. Op één van die be
drijven werd nadien onder de arbeiders enige actie gevoerd door 
middel van het verzamelen van handtekeningen. De re sul ta.ten 
hiervan· zijn tot op heden niet bekend. 

6. De actie, die onder de arbeiders van de textielfabriek 
"ROOMWEG" van de firma N.J.MENKO N.V. alhier naar aanleiding van
deze kwestie werd gevoerd, démonstreert wel zeer duidelijk de 
werkwijze van de uiterst linkse elementen in de bedrijven. 

· De gang van zaken in dit bedrijf, waar circa 750· arbeiders
werken, was als volgt: 

Door de fabriekscommissie werd de motie Schuttersveld af
gewezen bij meerderheid van stemmen. Het lid dezer commissie: 
Hermann Martin BA.ARS, geb. te Rheine (Dld.), 26.10.1918, wever, 
won. te Enschede, Dr. P.v.Hoekstraat 30, die communist is en lid
der E.v.c., wenste aantekening van het feit, dat hij het niet 
eens was met deze beslissing. 

Ongeveer een week nadien circuleerden in het bedrijf enige
- niet ondertekende - lijsten, aan het hoofd waarvan stond ver
meld" dat de ondertekenaars wensten, dat door het gehele perso
nee]/"werd belegd, om de motie Schuttersveld te bespreken. In 
totaal werden hierop 196 handtekeningen geplaatst, in hoofdzaak
van weverij-arbeiders.· 

Toen een arbeider, georganiseerd in het N.V.V., één dezer 
lijsten bij zich stak, werd hij hierover door een mede-arbeider,
georganiseerd in de E.V.c., welke laatste bekend st�at als één 
der ergste raddraaiers in de fabriek, aangesproken. De ontstane 
woordenwisseling had tot gevolg, do.t laatstbedoelde arbeider, 
genaamd Jan SCHUILEl'IBURG, geb. te Amt RheiJne (Dld.), 19.6.J914,
wever, won. te Enschede, Violenstraat 13, verklaarde, dat hij 
één der personen was, die deze lijsten had doen ciculeren. 
Voorts werd opgemerkt, d at genoemde Schuilenburg in het bedrijf
geregeld in contact stond met genoemde Baars. Op 12 Juni 1947 
had bedoelde personeelsvergadering plaats. Het bleek, dat slech
37 arbeiders aanwezig waren. 

Baars, die practisch de leiding vand3ze vergadering in han
den had, wist tenslotté door te drijven, dat het merendeel der 
aanwezigen zich accoord verklaarde, met het zenden van een mo
tie aan de 4 vakbonden, aan de Rijskbemiddelaars en aan de Re
gering, inhoudende de verklaring, dat men zich achter de motie 
Schuttersveld schaarde. Enige sprekers wezen er terecht op, dat
de arbeiders, door hun handtekening op bedoelde lijsten te 
placi.tsen, alleen de wenselijkheid van het houden van een perso
neelsvergadering hadden onderschreven. Baars beweerde, dat dit 
niet zo was, doch dat degenen, die hun handtekening hadden ge
plaatst, daadoor t-e kennen hadden gegeven, het niet eens te zijn
met de beslièsing der fabriekscommissie en het dus wèl eens te 
zijn met de motie-Schuttersveld. Hij beweerde herhaaldelijk, dat
dit zuiver democratisch was. 

7. Het is opmerkelijk, dat het on.,ierschillende andere grotere 
textielbedrijven rustig is en dat"8zelfs nog niet tot een bespre
king van de motie-Schuttersveld door de fabriekscommissie is ge
komen. De meeste fabriekscommissies, die de motie afwezen, zon
den tegelijkertijd een dringende oproep aan de vakbonden, om de 
besprekingen met de Werkgeversfed:eratie te bespoedigen. 
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Ik heb de eer, UEdelGestrenge bi��nd te doen 
toekomen een rapport, betrekking hetibende op bovenstaan
onderwerp, onder bijvoeging van een drietal couranten
knipsels, eveneens hierop betrekking hebbende. 

Naar de inhoud hiervan moge ik mij verwijzing 
veroorloven. 

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
i�vatraat 68, 
�RAVEN HA GE. 
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In de edities van "De l:Waarheid", "Het Vrije Volk", "De Vri 
Twentse en Achterhoekse Courant" eh "Twents Dagblad 
Tubantia", dd. Donderdag, 29 Mei 191+7, allen verschijnende 
te Enschede, verscheen een artikel, �etreffende een actie 
van de textielarbeid�rs, werkzaam op textielfabriek van 
de Gebr. Van Heek (fabriek "Schuttersveld) te Enschede, 
alwaar ca. 1100 man werkzaam is. 

In dit artikel werd vermeld, dat door de bedrijfs
commissie op genoemde fabriek - sprekende namens het ge
hele personeel, georganiseerd in de 4 vakroganisatieè -
een drietal eisen werden gesteld, zoals vermeld in bijgaan
de courantenknipsels, waarnaar ik mij verwijzing moge ver
oorloven. 

M. 
Gebleken is, dat�lgende heeft plaats gevonden:

J "'vv'1.. De voorzitter van de bedrijfscommissie op genoemde fabriek, 
D...'.. ( .tE5''�genaamd : Gradus Hermannus GREVEN, geb. 10-2-95, wonende 

Dr.Kosterstraat 6 te Enschede, lid ser EVC en zeer waar
schijnlijk communist, heeft op Donderdag, 29 Mei 1947 in 
een vergadering van deze bedrijfscommissie een drietal ei
sen der arbeiders aan deze commissie voorgelegd. Hij voeg
de eraan toe, dat hem in gesprekken met de arbeiders ge
bleken was, dat dit ·hun eisen waren. Een "kennis" van hem 
had deze eisen daarop geformuleerd. 

Hij slaagde er inderdaad in, de door hem voofgestelde 
eisen door de fabriekscommissie te doen aannemen. Vermeld 
zij, da:t: minstens 4 van de 9 leden dezer commissie EVC-ers 
zijn. 

Eén en ander werd nog diezelfde dag in de plaatselijke 
pers gepublceerd, zoals boven vermeld. 

Gebleken is verder, dat de mede-ondertekenaar van de 
i,ju..� 1.,...motie, genaamd Klaas van BEEK, geb. 30-9-02, won. Getfert-
tP weg 211 te Enschede, secretaris van genoemde bedrijfscom

missie, voormalig lid der EVC en thans georganiseerd in 
de Chr.Textielarbeidersbond "Unitas", v66r deze actie geen 
ruggespraak heeft gehouden met zijn vakorganisatie. Hij 
heeft thans verklaard, dat hij meende, dat deze actie van 
R.K.-zijde was ge!nspireerd. Hij schijnt nog steeds onder
invloed van Greven, voorneemd, te staan, die gevoegelijk 
als de aanstichter van deze actie kan worden beschouwd. (op
last der EVC? ).

In de bedoelde motie wordt het voorgesteld, alsof met 
het gehele pwrsoneel overleg is gepleegd, hetgeem zeer 
zeker niet juist is, daar het grootste gedeelte der arbei
ders er niet in gekend is. Zo was het bv. op een bepaalde 
afdeling in de fabriek, waar 80 man werkzaam is, aan geen 
der arbeiders bekend. 

Gebleken is verder, dat eveneens op Donderdag, 29 Mei 
1947 des avonds op een besloten vergadering in het bureau 
der CPN te Enschede, bovenstaande zaak is besproken. Hier
van is alleen bekend geworden, dat een besluit werd geno
men, dat hierop neer kwam:" nu doorzetten, ook al trekken 
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de andere vakbonden zich terug." 

De mening van de bedrij:funie ter plaatse is, dat deze actie 
kennelijk afkomstig is uit EVC- kringen. 

Het 1e en 3e punt van à'ë gèstelde eisen maakte op een 
vergadering van de bedrijfsunie en de Bond van Werkgevers, 
gedurende de afgelopen week gehouden te Utrecht, een onder
werp van bespreking uit, waarbij echter de actie tot 10% 
loonsverhoging werd beperkt tot de laagstbetaalde arbeiders. 
(Reeds in Januari 1947 waren deze twee punten door de Be
drijfsunie toegezonden aan de Bond van Werkgevers. Eerst in 
Mei 1947 werd daarover een vergadering belegd.) 

De vertegenwoordigers der Bedrijfsunie hier ter plaatse, 
verklaardEnverder omtrent deze vergadering, dat op geen enkel 
punt door de werkgevers enige toezegging was gedaan en dat 
de houding der werkgevers op deze vergadering bedenkelijk 
veel geleek op die van voor de oorlog. 

De mening van de Bedrijfsunie is dan ook, dat, indien 
de arbeiders in Twenthe v.olledig op de hoogte zouien worden 
gesteld met het resultaat van deze bespreking, dit wel eens 
de "knuppel in het hoenderhok" zou kunnen blijken te zijn. 

In verband met het bovenstaande zij het volgende vermeld: 
Op een bespreking, die in de afgelopen week plaats vond tus
sen de diNttie en de fabriekscommissie van de textielfabriek 
N.V. I.I. Rozendaals Import en Export Comp., Roomweg 103 te
Enschede, werd door de fabriekscommissie aanvankelijk even
eens een 10% loonsverhoging ter sprake gebracht. (NB: er werden
door deze commissie geen e i s e n  gesteld.) Door de direc
tie werd dit afgewezen. Wel werd een verhoging van de reeds
bestaande premies toegezegd, waarmede door de fabriekscommis
sie accoord werd gegaan.

Toch werdd:>or het plaatselijk bestuur der EVC aan ge
noemde directie een schrijven gericht, waarin werd betoogd, 
dat de e i s  der fabriekscommissie, zoals die naar voren 
was gebracht in de laatste bespreking met de directie, allles 
zins gerechtvaardigd was. 

Mochten nadere bijzonderheden over bovenstaande aange
legenheid bekemd worden, zullen deze terstond worden gemeld. 
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TWEN:fS. 1�ezamenlij_k actie
1 BNSCHEDB 
1 Actie voor loonsverhoging en 

vacantietoeslag. 
Wil ontvingen het volgende commu· 

niQuê: • 
\ De bedrljfscomm!ssie van de Firma 

Gebr van Heek" (fab1·iek "Sehut... 
1 fersveld" J, gevestigd ,tJ:! Enschede, 

sprekende namens het geht:!le perse· 
nee!, georganiseero 1n de vier vak;or· 
ganisaties. t.w. de Algemene Text1el
arbeldersbond "de Eendracht". aange· 
sloten bij het N.V.V

:; 
de R.K. Textiel·

arbeidersbond ,,St. .1,a,mbertus"1• aan
gesloten bij de R.K.W.V., de on1:1ste: 
}ijke Textlelarbeidersbond "Umtas·' 
aangesloten bij de C.N.V. en de Lan
dell1ke Bedrijfsgroep Textiel- en Kle· 
�ijverhelid der EenheidsvakceI).
trale en mede namens de ongeorgani
seerden in dit bedrijf; 

Gezien de econonilsclle en sociale 
toestand van de arbeiders: 

Eisen: 
le. dat over de aa.i1eengesloten 6 

vacantiedagen een vacantietoeslag 
wordt gegeven van één 11,emiddeld 
weekiv0n, op basis van de uitbetaling 
der erkende Chl"isteliike feestdagen. 

2e. dat de Nationare Feestdag (5 
Mei) losgemaakt wordt van de ver
spreide vacantieda.gen z.g. sn1ppe1·da
gen). zodat deze weer ter beschikking 
komt van de arbe1ders voor een vrije 
besteding. ,... 

3e. dat over de gehele linie een 
loonsverhoging wordt toegepast van 
minimum 10% over het brutoloon. 

Besluiten deze motie mede te rich
ten a.an de vier voornoemdfvakorga. 
nisaties en tevens te publiceren in de 1pers. . f Zi1 verzoekt aa.n alle bednj scom· 
missies in een buiten Enschede. zo 
zi.1 met de gestelde eisen instemmen. 

, adhaesie te willen betuigen en onver
wllld aan bovengenoemde instanties 
hiervan kennis te geven. 
Namens de Bedrijfscommissie "Schut
tersveld". 

H. Greve, voorzitter,

J . . K. va.n Beek, secretaris,
_ 

Vacantietoeslagen, 10 pct. meer loon geëist 1

De bedrijfscommissie van de firma Gebr. ,,Van Heek" (fabriek 
1 Schutterveld) gevestigd te Enschede, heeft namens het gehele 

personeel,1 georganiseerd iD de .4 vakorganisaties, Algmene Tex• 1 
tielarbeidersbond "De Eendracht"1 aangesloten bij, liet �-V-�_., de 
R.K. Textielarbeidersbond "St. Lambertus", aangesloten blJ de 
R.Jt.V.W., de Christelijke Texti('!larbeidersbond "Unitas", aangt:
sloten bij de C,N.V. en de Landelijke bedrijfsgroep "Textiel" e'!lKledingindustrie van de E.V.C. en mede namens de ongeorgam
seerden iD het bedrijf een dri�-tal eisen gesteld: 

-=-•-====:::::=======-! Zij achten het nodig, dat gezien 
de economische en sociale toe- istand van de arbeiders: · '
1. dat over de aaneengesloten

r 

L 

") 

6 vacantiedagen een vacantietoe,
slag wordt gegeven van 1 ge
middeld weekloon, op basis van J
de uitbetaling der erkende Chris
telijke feestdagen.
2. Dat de Nationale feestdag (5 !
Mei) losgemaakt wordt van de 
zgn. snipperdagen, zodat deze
weer ter beschikking komt van
de arbeider-s voor een vrijè be
steding. 
3. Dat over de gehele linie e.:.n • · loonsverhoging wordt toegei;ast' 

\ • j van minimum 10 pct. over het 
9 •

4 

brutoloon. 
Deze motie is mede ter kennis 1
gebracht aan de 4 voornoemd<' 
vakorganisaties. 

Zij verzoekt aan alle be· 
drijfscommissies in en bui• 
ten Ensc�ede, zo zij met de 
gestelde eisen instemmén, 
adhaesie te willen betuigen 
en onverwijld aan de ge: 
noemde instanties hiervan 
kennis te geven. 

T extielarbeid�rs eisen 

loonsverhoging en 

vacantietoeslag 
De Bedrijfsoommis.sie van de Fa, Gebr. Van Heek (faibriek "Sclnlt.t.ersveld") te Enschede, sprekende namens het gehele personeel. georganiseet·d in de Algemene Tex:tielarbeidersbond "De Eendt·ac.ht'', aangesloten bij het N.V.V .• de R.KTextte1a.1,beidersbond "St. Lambertus". a.ange.sloten bij do R.K.W.V.,de Chrll;telijke Textielarbeidersbond ,,Unitas", aangesloten bij de C.N.V.,en de Landelijke Bed1ijfsgroep Textiel- en Kledingnijverheid der Eenheidsvakoentra.le en mede namens de ongeorganiseerdeu Jn bet. bedrijf, hebben, ge3ien de econo- • mlsche en sociale toestand van de ai,beiders, de volgende eisen aan dedÏl'ectie gesteld· 
le. Dat over de aaneengesloten zes vacanttectagen een va.cantletoeslag wordt gegeven van eien ge- \. middeld weekloon, op basis van de uttlbel;e.li:ng. del' erl�?nde �te- l l!Jke feestdagen. 

1 2e. Dat de Nationale Feestdag <
� 

Mei) 1051?:emaakt wordL van d verspreide vacantiedagen (z.g. snip. pe1't1Qgen>. zodat deze weer ter 1)e. • schikking ·kom� van à" aJ•belders VOOT ee11 vrije besteding. 3. Dat over de gehele llnle een Jooru;vi!rhogi� wordt toegepast van minimum 10 procent"Over het bi,u. ' toioon. 
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Dez crzijds i !:l � en OYJ.derz oek ing�st eld n a,r d.t:! 
toestanden in a. te'.Lctielfab::.'icl;;_fill, ·oetre:'..'fenae dt moeilijk
.ic.U.1:..a. e,1 onru..;t, wel.Kt:, ·onder de arbe iders heer.:ien. 
In v,..rb �'1u. hL ... r ,.Hti& kan het vo lg�nde gerapportt:erd orden: 

Be6in Juni 1947 Wcl.rezi �r t U..,1::ien o.e diI· ·�c ties der 
text ielfó Dr ieKc:n 7 de ID. toenm ..... o.t scl.1 ::' ij v/h Ge br.c. • .>Chol�_M 
en ci.e :h'i.cma H. ten 0c.t� Hzn. en cl� �lCldar :,erz .a • •  d'.j"ndé 
touwb�zen � trv.bbel L1e;tn e:,a:;:ezE:,. over riet feit of de tou-bcJ 
zen al à.'a.>J. ni1::;t besohoLnra. .u1oe;;;.ten 1.oro..c. als bazen• ;--r;..,,·c.t .::;t-
g[noP.:lden �E:,n..,ten een gfzonderliJke C ...... O. __ .,,J � ildcn g.;.h-.el 
lri :!fe '.laakt worden vsn d.e "'"'evers. liomt;nteel i::, deze kwestie 
mt..t de  .-.lmi.,l ose Fabrikqntenkring tot een oalo"sing gebracht 
in de vorm, à.ut de. touwbazen een pre.,,ie (,;oort ove1·'i.,.,:u6c;ings
toelë..ge) "ordt toeti';eken,i, ,,,, .arm.ede ä.e tou·11b!'lzen accoord zijn 
geg an, terv,ijl zij thqn� het organi<>atoriuch overle0 v�n 
d.t: Vakverenigingen afv.achten. Bij .... e vier grootste te:xtiel-
fiè briekcn hier ter ;;,tede .n.n. dt:, :ha,toenmeg,t.,,cha.e1Jij v/h 
&c-b.rs. ->ch olten, F(;l.. H. ten Cate Hz_1. , Fi::.·caa. Hedt:man en de 
Firma J. ten Bos, '''Ordt tha.n.s bedoelda toelage aan �e tomï
baze!"l to egêke_1d. 

0� Vrijö.af:,, den 13 Juni 1947 is in de gan --e.!..h: 
.Jnvchede een vere;;ader ing bele5d Jo o ... û. e d:.: ie sa nen erkenue 
Vé.k"rga!Übc.1ïies, -,elke deze 10 e.stie na.der l1ebbe.!1 b�s;ir ke!l 
teneinde één en a...11.der orgè..nls&t::irisch te regel"n. ·,at 'J'f) 
d-2·ze verc:, ö.erin,; besnroke! is, kan niet 3era )]Jort e...1:rd - orde!l, 
da:1.r dit tot op lH,den niet bekend geworden is. 

In de loo� der vorige wee k werd in d e pl.at�elijke 
dE1gb1�1 den va·1 Um1üo éen ingezonden st Llk op6en en, �. "t:i:·in 
d.00r erbtia.ers der t<;xtielf:::briek de K,toennra:�sc1a.!J »ij v;h
Gebrs. 'cholten en drietal eisen -v.c::rcler' gedt�ld en -v, r.ri!1
tevens 2dh�esie örü verzocht bij de overige �rb�iders Llit
a<:: t 1:;xt ielfE. bri1;:;ken in en bui te!! Twent he.
Deze eisen waren de vol&,1:.!lêtt':
1. Dc:i.t over J.e a2.,.nge:;,loten i Vc?.CS).'ltie da6en e:::.i vaca:.1tit:toe
�-lag , o.,:dt i;cgev1:-ci ven een get.. W1;..::;kloon, O!) b ... si� v ,,,n uit
b�talinö aer Chr. feestuagen;
2 ... Dat de D.Jtion1lt: fee.;;tdae, (5Lei) lose;er-�a.kt ora.t v ... n de
z.g. snipperQa�en.
3. D�t over dé gehele linie een loonsverhoging wordt toe5e
pas t van minimum 10% c ver het brut olo en.

In Vi;;;J.'band "let bo·1ren:3t ,é'a'l;.,.� eisen ha.à. de fab:L'ieks
kern d1;;;r Kat oen_1aat schri;,pij v /h G-_brs. ,jcholt en een vergede-
1 ing verzocht met a.e fabriak3directie. De Ji11:;ctie ei;er
de u.it echter, d ar dit volgen,; bF.a.r ,.icnin: g"'�n -. erk waa 
van ..,_e f'=l.briek::ikern doc.1 van de Val:bonden. Hieroi) h1o.obE::n een 
groep arbtoiders v, aronder ver nJcdelij� ook leden der f a.-
br iekókçrn, � arvaJ &e namen echter niet bekend zijn, een i�
gczon<.i.E:.n s tuk lé'.'i;en pl at:jé.n in o.e pl;;,.at,:,elijke d,.,c·i.Jle.de.n. 

· at de adheeaie bt;tu1.;ing betr 0ft o.!1 ... er a.1::: arbei
ders ,ler overige grot1::: textielL>brie :cm, k _11 g8zëgd ,; orden, 
ciat hiervan niet V1;.. el mer.kb &l is. el 'v,ordt er �t eed::: .:oor 
de f;:,briekskernen bij 0.1::: Yl.8.toen 'f:l.&t scha..Q)ij v/h Gebr • .chol
te� en de Fa. H. ten c�te Bzn. op sngedr�n�en, dat �et loon 
verb�o�d moet �orden. 
Over het ::::lge"'leè' ks.•1 gezegd •,tto:cden, dat de toeE:tand O) de 
fabrieken niPt zo rustig rrieer is �1s enig" 'Gija. u�led1:::n. 
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In0evolge verkreg13. oededelin3 v .... n de, b edr ijl'"' 
leiclt:lr d.e.1.· rextielf::..br iek ''i'1 ent he en û.e v r rineel JO 1.lef 
dt:.r t"'..-.ljh,lfa·oriek van cu.., F .•. i:i. teil. 81.t.:: Ê:.::.i • ..:.ov.u."n u.e 

'
...1takinb"'"t1·ubb,..lil1E,"tn en u.e d. a.1·Lc..it VC.o.1.·'vvl0 lv!H.iv 0!'...1'..tst 
on...1.cr d� a1beider� v�nuit ;én centr:al �u_�t 6euiriguerd 
war dèr.. 1;;.!} Viel J.o '):::' do CO "Ji.tnlc te.. V' 11.c.i t 7ar ij.:,. 

Hoe o.e toe�tara...i. v1;;ru..::r Vér.i.o.l,)1c: . .1. zal k· .r. th""ns !log 
niet bekeken• ora.e:1, 1....och voo ... · een ó.1. ot J(;;Ûta:-lac zal uit 
a.fhe.ngen ho -Ä.e to t "l).1d zich in In0.i�· �al ont, LckE: len. 

Ect feit <iat d.e strubbelin;:;ec in -:.t, f briekt.n zou
dën � orden ver lOrz -=l-:t door d 00·1 aun-± te.l uit Pé...rijs, 
bGrusten voleens bovengenoemde 1ëren oJ meà�delingen ve,rl

_i.;;�1:e lcuna.ige .Jel':-j')nen en de thans pla2.L:,VJ.n.J.,:;;T1tR.. i.iloei
lijkh"den waren rr:!ed.,, in het begin der mr and. • ei 1947 
�.i,Jéld, dat deze th"'-!18 ZOütlen k "' ë!l o 

•..taanda.g, den 16 Juni li,47 u.es avonu.s tt:i 20,0C u.v.:..' 
.;;.;il door de u:rie same!1'.'11:,_·k1:.Lde VE,.ó:Cl'g8.!1l.:ifl.ies in het 0hr. 
Vereniginé:.,sgeb.:iuw te Al• elo eer- vei·gaderinr; bele5d worde"1 
en zu. -l�u .... e volgende punt c:; v,-:>ra.en 0esprokf'�1: 
Het .;et O!.;.wenstelcel; 
_10 benwerl:; 
'T.., C<" nt iet o csl�.<S; 
inipperda� o� N�tion�lP f gstd� 0•

P·, .lfletten • 2ar0 d""ze V'3r"" �dt1ri!"� 17:TPr.à. "'ang0k011-
"'"ibd rerdei� 1:1 den rirge!'! (1� Juni 1947) in de f-=ibriek der 
Fa. H. ten C�te B2-11.. o:1"e1· de arbeider5 ver;; .... ceid. 

Een andere moeilijkheid h�eft zich 6�i3� weken 
vo--:.·geè.·'1.n i11 dcc' N.V. 't·rj0Ji11n0rij "Tvrenthe 1 te "12elo. 
Ei· waren in deze fabriek t111 " groepen v�. ai·beiu.er ,, die 
o.e rus.ttijc..t:in versnderd "'I ila.e1� z ie!l. Zij u.ie bui.ten o.e
stad woond1:n, v,ensten een m1ra..c. ..... .,;rust van t.:.t::!1 11�1r uu1·, �o
o.at -lJ <Le.� _..V0!1C1S t:E:!l uur vr0e

0
cr !l éi.T ,ll.-iS }conue! .. u an. 

L..J.j, die in. de :c,tad conuen 1;;_1 deo r.iia.u.au" !.a;ar 
hu.is g an 0,.1 te c:ten, •vensteü i..t.c no.1.'=ale rusttijc,. van 
rui:.n een 1.mr, uO\l.at zij deE: aVO!'lG..a oJ d� .uor:iale wijze 
huis kor..cen gPan. 

De direct ie der fabi ie k gini.c: van hc:t stanu_:)un t uit 
dat ee!� _i<ldR.f;l'U;:;t van rui, een ui.;.r nodig is, ook i11 v�r
b�nd mE;t ai:. orb iC ,re;;;;tatie • 

.Door c.e arbeid.ers is d� h.V.C,. met boven..,t.and in 
kémnis g1:;;.,t1:;ld a.oc. daze zou zich d� armee ni vt b..:. bP..n int$e
later •• 

Th:.-.ns ic deze kwe.3tie echt.:.r op�elost er.. is dflor 
d.v dirc:cti;:; 8t::!l r.nd<...E.!.lWi;;.e, 5evon.1, n, rètóq.l'fil88 CJ.e al'bê::.'.i_,rs 
� cco orci zijn gega1n. 
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G E H E I M. 

personeel in textielfabrieken. 
i ACD/. ·=· ·.w-� , ifr >.f7,"�: ·-1 /6t/Jt?:f'· 

Bijlagen 3. 
@ � · D.;�um-. -1· ·-��: Ç,3 J. 

"' 

AAN: 

Ik heb de eer, UEdelGestrenge bijgaand te doen toe
komen een verslag van een vergadering van toezichthoudend 
personeel in textielfàbrieken, gehouden op Zaterdag, 
31 Mei 1947 in "Ons Huis" aan de Oldenzaalsestraat te 
Enschede, over welke aangelegenheid ik heden reeds een 
telefonisch onderhoud met U voerde. 

Het Hoofd van de Centrale Vemligheidsdienst, 
Aavastraat 68, 
-.ars - G R A V E N H. A G E. 



G E H E I M. 

P 120/47. 
Enschede, 2 Juni 1947. 

Onderwerp: Vergadering toezicht�oudend personeel 
in de textiel fabrieken • 

• 

'Aantal bijlagen: drie. 

• 

1 �fM l.f.j_...,.. ...t.. ....::> 
©pzät�g, 31 Mei 1947, te ca. 15.00 uur,� in "Ons 

Huis" aan de Oldenzaalsestraat te EnschedeL.een-: districtsverga-
dering � door de "Br: van Werkmeesters

, 
Technici en Op

zichthoudend Personeel", �:k:e-z.e&.r--d-emea-st---P..a� -was-en--wa-aia-
u-it-�k;-dat�nder-: toe-zichthoud-end-- p-e-r.-son'0'el in d,e, 
t.e�J..bedr-�v-en. ,,g.rote --Ol<lt,e'IR'-ed-enhe!d b-éstaat over ae-1-cmen-

�:!�:��� Aa:n�
t

('"ca. 2?0 per��en. �'hf'� �7 .u,, J.f�'"''...,L_ 

UM,�preker��ut:f·� bestuurder van bovengenoemde
bond. 

A�ni'(:kr.('&rin de plaatselijke pers waren geen bekendmakingen 

-J > ' 
gedaan. Het is gèbleken, dat de uitnodigingen tot 

/uJ .i/1'f�Ln ...__deze'11vergadering enige uren voor de aanvang ervan 
f in de bedrijven.�ijn uitgereikt, terwijl ook niet

leden van ..e.�g-.emè14.e bond uitnodi�ingen ontvingen • 

.'.Cer-J.,.Ftl'�j--he�-v'()-lg,en4e-v��à+ Blijkens een bericht 
in het dagblad "De Waarheid" (Editie voor Overijssel), dd. 29-5-
1947, getiteld: 11 Christelijke bazen §.c)ludden zich de veren" 
�� T)="en een artikel in g..e� blad, dd. 31-5-47, 
getiteld: "Ontevredenheid onder de bazen in het textielbedrijf" 
{Zie-b���age-r�;, nebben de 1onderhandelingen tussen de bonden 
vah toezichthoudend personeel en de werggevers federatie geen 
resultaat _opgeleverd, hQwwel deze onderhandelingen volgens -ge
� berichten reeds gèdurende 17 maanden plaats vonden. 

� op goge ve�gider1Rg, ge H�o» J.Engels uit 1'l:m 
st.e.P4am zei ongeveer het volgende: 

"Op 17 Januari 1946 had het eerste treffen plaats van de 
Vakbonden met de Werkgeversfederatie, waarbij terstand de on
wil derfabrikanten bleek, door aan te komen dragen met de vraag: 
"W�t zijn nu eigenlijk bazen?". Var,- deze questie werd zo'n inge
wikkeld probleem gemaakt, dat elke onderhandeling bijna onmoge
lijk was. Bij voorbaat werd r�eds bestreden, dat de touw-bazen 
tot het bazenpersoneel gerekend moesten worden. 

De werkgevers gaven de voorkeur aan een zgn. mantelcontract, 
waardoor voor iedere baas in elke fabriek een aparte arbeidso
vereenkomst sameggesteld ·zou moeten worden, hetgeen de bonden 
onmogelijk konden aanvaarden, aangezien van werkelijke loon:t:e
geling dan geen sprake zou zijn. 

Na heel veel a<lndringen en na de bemiddeling van de Stich
ting van de Arbeid ingeroepen te hebben, kwamen de bonden einde
lijk in Augustus tot een twede bespreking met de Werkgeversfede
ratie, waarbij een Touwbazencommissie werd ingesteld, die zou 
moeten uitmaken, of deze categorie tot de bazen behoorde4. 

De commissie ging echter praten over de lonen en aangezien 
in de commissie geen bezoldigde bestuurders zitting mochten heb
ben, liepen de onderhandelingen dood, daaraomtrent deze questie
steeds weer moest worden verwezen naar de twoldbesturen. 

Op een nieuwe bijeenkomst in September 1946 deèen de werk
gevers de mededeling, dat de gevraagde lonen te hoog waren, doch 
tegenvoorstellen wilde zij niet doen. Het tl:lntelcontract, dat zij 
zelf voorgesteld hadden, achtten zij onuitvoerbaar. 

Daarna deed de werkgëversfederatie èe mededeling, dat verde
(2) 
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re onderhandelingen maar gevoerd moesten
.L

worden met de Twents-Gel
derse Federatie van Werkgevers, waar de oonden dezelfde mnwil von
den. Deze keer kregen de bonden te horen dat zij de questie der 
touwbazen maar moesten laten rusten, want daar werd men het toch 
niet oyev'eens en het verhinderde maar het tot stand komen van een 
regeling voor de "echte" bazen. De volgende kèer was het weer juis 
andersom. Tenslotte brachten de werkgevers het zover, dat zij nog 
eens wilden praten over het .fl(antelcontract, dat zij zelf vo.ordien 
onuitvoerbaar achtten. · 

Dit deed tenslotta bij de bonden de maat overlopen. Besloten
werd, de onderhandelingen af te breken.

De tijd is voorbij, dat de textielfabrikanten eenzijdig de 
arbeidsvoorwaarden kunnen vaststellen. Zij hebben de strijd ge
wild en zij kunnen hem krijgen. Wij zijn bereid tot een zo schBrp 
mogelijke actie. Wij hebben ons nu lang genoeg laten ringeloren 
en zullen andere.wegen vinnen, om aan de willekeur van de werkge
vers een einde te maken. 

Wij van onze kant hebben eventuele actie 1 s steeds geremd, 
doch de remmen zijn nu los. 

Ik ontken niet, dat er in ons land veel nood geleden wordt 
en dat men overal grote behoefte heeft aa.n geederen, die op de 
bedrijven vervaardigd worden. Dit dwingt tot opvoering van de 
productie, doch dit wil niet zeggen, dat wij de beurs van de werk-
gever moeten spekken. 

Wij moeten er echter voor zorgen, geen overhaaste en o!.lllutte 
beslissingen te nemen. Het Hoofdbestuur zal de weg, die bewandeld 
moet worden, bepalen en aangeven, waar men rijp is voor actie. 
Een actie van fabriek tot fabriek zal de weg moeten zijn. 

De werkgevers zul1en moeten voelen, dat zelfs de meest gedis
ciplineerde organisatie de onrust onder het bazenpersoneel, die 
overgeslagen ïs tot grote ergernis, niet langer zal kunnen beteu
gelen." 

Na de pauze voerden diverse niet nader bekend geworden per
sonen uit de zaal het voord. Zij ge.ven als hun mening te kennen, 
dathhet gepraat nu lang genoeg gedmurd had! Sommigen eisten zelfs 
directe staking. 

In zijn slotwoord maande d-e Ot'FClt:e� Engels nogmaals aan om 
het hoofd koel te houden en de aanwijzingen van het Hoofdbestuur 
op te volgen. Hij wekte de aanwezigen op, in de bedrijven de strij 
baarheid uit te djragen, opdat dJL.yerkgevers het stakingsgevaar 
als een zwaard boven het hoofd�� hangen, hetgeen resultaten 
kan afwerpen, zoals het geval t.llt14geweest in Borne. 

Nader is gebleken, dat een van de sprekers, die na de pauze 
het woord voerden, penningmeester is van de BedrijfsgroepqTextiel-

. ,en IG.edingnijverp.eid,' aangesloten bij de E. V .c., alsmede penning-�/' -.�..,..,..c · meester van de E. V .c. ,afd.Enschede. Hij is genaamd: ' ·�vgD· 1 b9" Hendrik Jan van der WOLDE, geb. te Meppel, 26-2-98, getouwbaas, 
l wonend� te Enschede, E;riLi:ikstP-&iir-t 3�0-. \Zoor 19110 was-=iti j lid :v,.a.s 

het gemeGntebe.stuup te Enschede voor de C.D.U. fü.j-s't-aat ars ge
matjgQ .e.e a.ls niet engtmstig bekend. 

Hij legde de nadruk op de wenselijkheid, dat, wanneer er acti 
gevoerd zal worden, deze gezamenlijk door bazen en arbeiders moet 
geschieden. In het verleden «tè1vaak gebleken, dat dit niet geschied 
de . Aan de hand van cijfers toonde hij aan, dat het loon van een 
touwbaas ligt beneden het niveau, dat het Centraal Bureau voor de
Statistiek daarvoor aangeeft. 

� i� � Gebleken is, dat in sommige bedrijven?zeer weinige leden 
van het toezièhthoudend personeel en in andere bedrij�en een vrij groot percentage daarvan is georganiseerd in een der Donden van 

-3-
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deze categorie werknemers. Aangenomen kan worden, dat het gemid
delde percehtage ca. 45% bedraagt. 

Het zeer lage percentage georganiseerden in sommige bedrij
ven is mede verklaarbaar, door het feit, dat door de directies 
bij de aanstelling vun deze categorie personeel in vele gevallen 
de voorkeur wordt gegeven aan ongeorganiseerden of in. sommige 
gevallen zelfs de voorwaarde wordt _gesteld, dat zij ongeorgani
s rd moeten zijn. 

De categorie opzichthoudend personeel maakt in totaal ca. 
à 5% uit van het totaal aantal werknemers in de bedrijven. 

� Volgens insiders uit het textielbedrijf is de kans ·op het 
uitbreken van een staking tengevolge van een

7 
actie van het bazen

;p_ersoneel voor-alsnog niet groot te achten. -'1 
W 

kl-/-J....1114.,�
� 'P-e���è1; titls bijlage12!ii,l:r:Ï:·{�<i:i..t rappo;rt ge 
·veega-een persberichtl door de Ned.Chr.Werkmeestersbond te Utrecht
ter publicatie afgegeven aan het dagblad "Trouw" te Enschede.

/ em mochten deze toch gaan staken, dan achten zij het niet 
waarschijnlijk, dat de overige werknemers/d-eel :1ru.�loa 
�en aan deze staking� otu4se-.. ,.l l "- 4,�

....-



GE H E L-11. 

Bij�� b_!.i-P·aplfo� :i?.. 1:-20Î-rl+'ï.

Een artikel uit het dagblad "De Waarheid" 
(editie voor Overijssel) d.d. 29-5-•47. 

Christelijke bazen schudden zich de veren. 
de 

De ontevredenheid onder werknemers groeit gestadig. 
Zelfs het toezichthoudend personeel, dat veelal 
moeilijk in beweging komt, komen nu in actie. 
Zo vond dezer dagen in Almelo een bijeenkomst 
plaats van bazen, in de textielnijverheid., die ge
organiseerd zijn in de Christelijke werkmeesters
bond. 
Op deze bijeenkomst drukten de Christelijke bazen
hun grote ontevredenheid uit over het feit, dat 
de werkgevers weigeren een collectieve arbeids
overeenkomst af te sluiten. 
De bazen stelden een motie op, waarbij zij bij 
het hoofdbestuur van hun bond aandringen om alle 
wettige middelen te baat te nemen, die kunnen lei
den tot het afsluiten van een collectieve arbeids
overeenkomst. Tevens drongen zij aan op loonsver
hoging voor de laagst bezoldigde bazen. 
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(Persbericht) 

Bijl�II 
�0/47. 

AFSCHR IFT 

Q N B ·p S T bi,i de 'textielbazen" 

J"l. Vrijdag is te Almelo een grote streekvergadering gehouden 
van het bazenpersoneel, werkzaam in de textielnijverheid en georga
niseerd in de Ned.Chr.Werkmeestersbond. 

De secretaris van de Bond, de Hfer Van Riet, hee� in deze ver-
gadering een uitvoerige uiteenzetting �geven van het verloop der 
onderhandelingen in Unieverband met de·textielwerkgevers. 

Het streven is nl., om een collectieve arbeidsovereenkomst voor 
het bazenpersoneel te verkrijgen. Eerst is geprobeerd met de Federa
tie van Textielwerkgevers tot een bespreking over een c.a.o. te ko
men. Toen dit geen resultaat had, heet't de Unie van 1./erkmeestersbon
den getracht met de Twents-Gelderse Werkgeversvereniging tot een ac- · 
coord te komen. Van die zijde was men slechts bereid met de Unie een 
ontwerp indivïdtl.ele arbeidsovereenkomst op te stellen en aan de 
werkgevers over te laten, of zij deze overeenkomst willen afsluiten 
met ieder van hun bazen afzonderlijk. Dit voorstel is vanzelf door 
de Unie verworpen. De Unie was tenslotte wel bereid per fabriek een 
arbeidsovereenkomst op te stellen voor het gehele bazenpersoneel. 

De werk6evers bleken halsstarrig. Zij wilden ook deze bescheiden 
opzet niet in overweging nemen, wat voor de Unie aanleiding was, om 
voorshands de onderhandelingen op te schorten. 

In de vergadering bleek grote ontstemming te zijn over dit ver-
loop en over de houding van de -werké,evers en nam met algemene stem-
men d.e volgende motie aan: 

11 De leden van de Ned.Chr.Werkgeversbond, werkzaam-in de lRwentse 
textie·lnijverheid te Almelo in vergadering bij E.en, dringen bij het 

Hoofdbestuur van de Bond er sterk op aan, om in Unieverband alle 
wettige middelen ter hand te nemen om. zo speodig mogelijk een collec
tieve arbeidsovereenlcomst met de Twentse werkgevers tot stand te 
brengen en tevens de fabrikántenverenigingen te verzoeken het looh 
van dé laagst bezoldigde groepen van het toezichthoudend personeel 
onmiddellijk op dat peil te brengen, waarop zij krachtens hun ar
beid en hun verantwoordelijkheid recht hebben." 

Dit persbericht is door de Ned.Chr.Werkmeestersbond te Utrecht 
ter publicatie aan he:t dagblad 11Trouw 11 afgegeven. 
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No.B-.16885 
Bij lo.gE n: een. 
Dict;H Typ:MN 12 
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" 111539 
T· .. 11112 778

Onderwerp: vergaderin.g "Bond ·rr.n 
WerkmE<êëters; Technici en Opzicrdï-· 
houdend Personeel in de texti.::lfe.
b r i.:: ken 11 • 

Jllni 

Versl-2.g vGn een op Zr.terdr:.g.9 31 Mei 1947 .9 te en. 15.00 
UtP-:' 9 in °ons Huie-" 2.:--.n de Olcl�;z.z-::.lseEtrr..2.t te Enschede 
gehouden dietrictevergndering door de 11 Bond Vé'.n Wt: rkmees-· 
ters.t Technici en OpzichthoudEnd PersonEGl 119 in de tex
tie lfr..bri,2 kEn. 
De v2rg.1:�d�ring, w1:..-;-.rop cr,,250 pereonen i:i:-'.nwezig wc.r<::n, 
droeg een uitgesproken demonstratief kcre.ktEr, 
Ah· sprelr@r trad op I J .Engels, won. te Ams te;rdnm, beE'tuur-, 
der v(·.n bove nge noemde bond• 
In de plc.2.tselijke: pers wr1.ren gE.::n be:k::ndm:'..kingen (Pd&"..L.,, 
liet is geblelcen, dat d.: uitnodigingen tot het bijwonen 
dezer verg:-:.dering enige uren voor de �'.nnvcng ervf'.n in de 
bedrijven zijn uitgereikt, terwijl ook niEt-lGden v�n de 
bond uitnodigingen ontving(n• 

Blijkens E:Ën bericht in het d:-:'..gbl:::d "De Wc,:· rh.Eid" (Efü.ti_,! 
voor OvE rij SEE 1) 9 dd. 29-5-1947, g€ ti telfl: "Chris t0 lij l�;:. 
bn.zén scht:t.dd0n zich dE v-2rfn'' en E:::-n ::--.. rtikel in dit bv.··.• 
dd. 31-5-479 getiteld:-''OntEvrGdènheid O.t"c1Cr de; bD.zen i.�.
het textielbedrij f",hebben d, .. "o.µderhc.nd-�lingen tlls2En d.::
bonden v2.n toezichthoudend p--=.reon;;.:l en de werkgevers-f,>
dErctiG ge0n reeult2. ..... t o:pg1::lE,fErd 9 hoew::l deze onderhe.r-
de lingen volgens de· berichten reeds ged• .. 1:i:-ende 17 mR�nfü. �: 
ple.at.e ·ronden • 

J,Engels zei ongeveer het volgGnde: 
"Op 17 Janue.ri 1946 h,�d h;:;t e.:rete -�re-ffE:n plo.['.ts 

v2.n de V"';kbonden met de: Wzrkgev�rsfeC.err:tie, wc-rbij ter,. 
stond de onwil der fc.brik"..nteu ble(k 9 door o....._n te kom12n 
à.r2.gen met de vrnr.g; "Wet zi�n nu. -:igEnlijk bc.zEn?". Vc::i 
deze quest-ie werd :zo'n jngew::..kk�ld problcs::-n gcmc"..kt, d.-.t 
Verzonden ea.,nt 
Z";E.de Minie:iie·r v."n BinnenlP.ndse z�.kEn 
z.E.de Minieter ven Ju�titie

.. CommieH'.ris der Koningin in d.t Prov. Ov.srij-esel 
Hoofd G.S.III B 
Hoofd Sectie III M.I.D.MarineEtcf 
Hoofdcommisearie van Politie te Amsterdam 
Hoofdcom.nisearis van Poli t:Le tè Rottc r.:ié"'..m 
Hoof<lcom·r1.iesaris ven .toli tie te Den Hang 
Hoofdcommise".ris- van _poli tic te Utrecht 
Hoofdcoillmisenris vnn Politie te Groningen 
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elke ondErh-.ndeling bijnr� onmogelijk W[ie. Bij voorbn.c.t 
werd re..;de bEE treden, dnt de touw-bnzen tot het }:>azen.;p,�:. .. 
soneel gerekend moeeten worden. 

De werkgevers gaven c1e voorkeur aan een zgn.mantel
con tract, wae.rdoor voor ie de re °r)<>.2.s in elke fabriek een 
aparte arbeidsovere _nko11st san:c n,SEF. �a:.r: zou. moeten wordf:;,i 
hetgeen c:e bonden onmogelijk kom'.2!: 2:'.nvc.r..rc:0n, e.r.nge ziE;1 
v�.n werk.::lijke loonregeling dan gE..r:/, �:rro..kc zou zijn. 

No.. he J 1 Vë..::: 1 e.F"ndringc n en n�. C'.ë 1)(:: nlic1.cle ling vnn dé 
Stichting ven de Arbe.id ingero2pE11 te lle:bben, kvvf'0 2€n dG 
bonden eindelijk in Au.gu.etus tot hn t-ç,(.jE bcepreking üF: t 
de wer·kgevE rsf ec'.e rn.tie, wo,· rbij eén �ouv.1bc.ze ncommisE ie 
werd ingeeteld, die zou moet�n uit��ken, of d€ze cc.tego
ri<: tot· ck or,z"' n behoorde. 

De commi '=

E iE ging echter pr,.te n ovE r <�c lon2n en <'..f·11 ••

ge-zien in .. de commiseie g::en bezolc'.igc�e beetuurderr: zi tt:i:
.


mochten hebbE:n, liepen c1:e onderhc.,ndelingen è.,)oc1, d2.:-r or.1 
trent deze questie steeds weer moest worden ve.rwezen nanr 
de hoofdbeeturen. 

Op een nieuwe bijeai komst in Sèpte�,1bcr 1946 deden 
de- werkgevGrE c�e me.,"'.ecl.eling, df'.t dé gevr'1.-.g<'l.e l0nen te 
hoog waren, tóch tegcnvJorstell2n wilfe zij niet �oen. 
H;et cio.ntelcontr0,ct, dé'..t zij zelf vo:-rgesteld hc.dc1..en, o.cht-· 
ten zij onuitvoerbnnr. 

Dc.::.rna deH1 è,<: werkgev�rsÎEc1erc.tie c1.e mededeling, tl.t .. t 
verc1.ere onc1..:rhnni�Elingén :nr.:-,r gevoer.' ._oeEten worden '.;le;·�
cle Twents-Gelc1.erse Fecl0r:::.tie vc.n 1.i/Erlç;�e:1,;::rs, W!?."'.r ê'.e b,rn-· 
c"'.en dezelfd.e onwil vonden, Deze ke-;; r ]:r!'t>gEn de bonden +, l, 
horen, c1e.t zij ·üe questü c1.er touwb{',Zéi, nc-r r.neEt[n ). :-
ten rust.::n, w2,nt dn.�.r w2rc"'. :11-2n :iet toer, niet ov<:r eens r 1 .. • 

het verhin<:erte mnc.r het tot i:·mnc1 ko.:1EJ.1 v:=m ee:n regel�.n�' 
voor de "echte" D".z2n. D2 volge_'.!e..e ltEë::>'." ,ns het wee:.r jn..'.�·.· 
ancle-rso:n. Te ns lot te brachten dis we r l{geh,rs be t zover, éL,·'. ·; 
zij nog eens v1ild�n pre.ten over het. nr:n+,..=loontrr.ct, t:.e,t 
zij ZE lf v::i ·rdien onui tvoE rbr.,"'..r ncht"Gen., 

• Dit <leed. tenslotte bij c":e bom:0n c•,-. 1 '>'',f',t ov-2rlopen, 
Besloten werc-:.ll t"'.e onc:erh.-.._nc1.eling\?D. af fo l.:-� J.CGr�� 

De tij�"'. ie VY)rbij, de.t c�e textieli'.0�orikr,nten eEnzi,i" 
tig de i.'.rb'" ü'.EV0')rvmnrc1en kQn.1en yaf,,ts't<z llen( Zij hebber.:. 
de strijd gewild en zij kunnen he:n krijf,":n. 9ïj .zi�n be-· 
reid tot een zo scherp wOGelijke actie. Wij hebben ons nu 
lang genoeg laten ringeloren �n zullen àndere wegen vin ·· 
den, Otn aan de willekeur van de werkgevers een einde te 
malcen. 

Wij van onze kant hebben eventuel·e acties steeds é,:"
;remd, doch de re:.2.,1en zijn nu los. 

Ilc ontken niet, dat er in one land veel nood g'eledrt� 
wordt en dat ae n overal grote behoefte heç ft aan gocfü -. 
ren, die op de bedrijven v�rv�ardigd worden. Dit d�ingt 
tot opvoering van de productie, doch wil niet zeggEn, da'. 
wij de beu.re van de werkgevër ctoeten spekken 0 

Wij :toeten er echtEr Yoor zorgen, geen ov�rhaast<:i t,:_ 
onnutte beslise inge n te ne:nen. Het Höofdbeetuur zal de .,.-,� � · 
die bewanfü:ld ::.1oet word<:n, bepalen en aangeven, waar -10:. 
rijp is voor actie. Een actie van fabriek tot fabriek zrl 
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de weg ;'1oeten z1.Jn, 
De we:rkgev2rs zull€n �oeten voEltn, dst zElfs de 

�eest gediscipline2rdc organisatie de onru�t ond�r het 
bazenpersoneEl9Lzal kunnen bE_t.:;ü:gllen".

Na de pauze voerclEn divGr.::.E m .. 1:. t nadEr beltend gewo:r-· 
den personen uit de za2.l het woo-:rtl. Z.i.:j gi:v*.:n als hun .:.i:. .. 
ning te kennen9 dat "het gepraat nu l,;.ng g<;noeg geduurd 
had". So;n·ligen eistGn zelfs dire:ck etaking. 

In zijn slotwoord r,1a�.nd0 Engels nog-ll·,2.ls ?en or.i hel 
hoofd koe 1 te houden en de ,•.e.nwij zing<:n van het Hoofdl'� ·
stuur op te volgEn. Hij wekte de n.0.nw·�zigEn o:P, in de \,, .. 
drijven de strij dbar.rhc:: id uit te dro.gE."1 9 opdat de werk--· 
gevers het stei.kingsgevc.ar als ee:n zwc.n.:rd bove:n het hoof.\ 

zn.l· hnngan, hetgeen re.sul taten ke,n nfwerpen, zo1:1.ls het ge
val wns: g9w_eest in Borne. 

Nader is gebleken 9 dat ëèn van de Eprekers, diG na 
de p�uze het woGrd voerden 9 pertning::-:e:es.ter is vè.n de BE-· 
drijfsgroe:p "Textiel en Kledingnijv(:f'heid" 9 nr-.ngeslotGn 
bij de E.v.c.?nls�EdE penningneEster v�n de E.v.c.,ufd. 
Enschedé. Hij is genac.:·1d i 
H-:ndrik Jan ve.n der WOLDE, geb. te Meppel, 26-2-98 1 ge -
touwbuas, wonende te EnEchedE. 

Hij legde de nrdruk op de wE:nsi.::lijkh�id, df'..t, wC'.n -
ne e:r er actie gevoerd zc.l wordc n t de z2 se ze.:ie.nlij 1c do·).!'. 
bazen en :=i..rbeide:rs · .:10et geschteden c I:..: hEt VGrlcden v,,,_;: 
vav.k gebleken, dat c1i t nï<: t ges.chiedè.E, AP-n de h2.nd Y'. :. 

de cijf.::rs toonde hij é.��n, ckt het 100.n vnn e-:n touwl1- .. ;.� 
ligt bene c1.e n he t ni ve:�u, de. t he t CE n t r ·.:11 B u.re P.U voor ·..: 
Stntietiek �nngeeft. 

Gebl2ken i-s, de.t in so.ï·.i6e: b:/lrijv2n te Enschede 
zeer weinige:-- lede·n vc,n h;;t t:J(:zichthon''· .. 1î1 personEel r-n 
in :'.nd.:,re bedrijven ei::n vrij Broo·G pc�n�. -,tr..ge d<'/",rv�.n :·.::· 
georgë'tnise2rd in een cl.er bo.nclèn vr.n ë.cz:.: Gn.tegorie we_.,_._,. •• 
nu 1 ers. Anng:::no,en kc.n worc12n9 dc.t het ;emic1U:lde perc,-�"l.·· 
to.ge en. 45% bedrc�gt. 

1 . · Het" zeE:r. ln.ei= perc.cntn.ge ge:o=sé'..ni;:3e.::rc1en in so�:1:11-· 
{J/= bedrijven is :".lE è.e v-21·klF..e.:rba2.r c19or het feit, dat 
c"..oor de è.irecti0s bij tle " .. - _;_stelling v:-'.n deze Cf'.te:,:;oric 
personeel in vElE .:,ev·"'.llen é'.e v-:-ork2ur worC.t gegëvcn r .. [. 
ongeorgr.nis-::-:rden of in eom�iGE zevr-.llen zElfE c1.e vooi·-· 
wr,,"'.rde· wordt gesteld, de..t zij onr;;s2org,.:niseerd '10Eten. 
zijn. 

DG cctegorie opzichthouc�enc: personeEl ·1c:,.kt in to·
tet"l co.. 4 h 5% u:i:t v:::-.n het tot[',,-,1 nr.nt2.l wc::rknL1crs i., 
cl.e bedrijven. 

volgens ingic1e rs uit het text i0 lb2\':rij f is èe k:-,,n·:· 
Op hGt uitbreken Vf'.!Ï .'.:-=Il st 0·king tErif;EV.OlgE Vn ll een r-,e·· 
tie v�n het b�zcn-perEoneel voor-alsnog niGt groot te 
achten, en c.iochten c:..::zc. toch ::::�en steken, c1en cchtc.n 
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zij het niet wRnrschijnlijk, dat de overige werkneoers te 
Enschede nnn dese st�king zullen deelnemen. 

Ji..ls bijlage is hierbij het ufschrif't van een persbEric'·t 
gevoegd, hetwelk door de Ned.Ohr.werkmeestersbonè. te Utrec}•.1 
ter publico.tie werd afgegeven ae.n het ilr.gblnd "�rouw" te 
Ensohec�e. 

---��------�--�-

( Pe rsbe richt) � F S C H R I F T Bijlage 

o N Rus T bij de Textiel�nzen,

J.l. Vrijdag is te A.lmelo een grote streekve-rgfü:erinc
gehouden van het baze.npersoneel, werlrzaa:n in cle textielnijY<.X'·· 
heid en georganiseerd in de Ned,C�r.Werk�eestersbond. 

De secre•nris van de Bond, de Heer v�n Riet, heeft in'deze verga�erinc een uttvoeri�e uiteenzettihG gegeven van h� 
verloop der onderhandelingBn in Unieverband met de textiel
werkgevers. 

Het streven is nl., on een collectieve nrbeidsovereen
kom.st voor het bczenpersoneel te verkrijgen. Eerst ie �epro
beerd met de Federatie van Textielwerk{;evers tot een bespre-· 
kirtg over een·c.a.o. te koraen. Toen dit geen rGsultaat hnds 
heeft r,e Unie vnn \Verk.-aeestersbon-den gëtr&cht oet de Twentr·· 
Gelderse l'terkeeversvere.r..ieinc tot een o.c,:·,�r{1• te kor.ien. vr�L. 
die zijde wns nen slechts bereid net de T}::üe een ontwerp 
inclivic.luàe nrbeidsovereen,konst op te s+.rlli=.1.1 en ann de werk·· 
gevers ovGr te lnten, of zij deze 0vereü1ü.::.i�.J':>t willan nfslï,J."
ten met ieder vc.n hun be.zen afzo;id.erlij.<:, l:.i. t VO')rsttl is 
vo.nzelf è.oor de Unie verworpen. D€ Unie \Jr.s t0nslotte wel 
bereid per fabriek een c.roeidaove:roenkr:i.-:..s·r �,p te stellen v: · -� 
het gehele bazenpe:r:soneel. 

De werkgevers bleken hr:J.sstnr±i:;. Zij 1:ilc1en ook deze 
bescheiden opzet niet in overwccu..g ne-:iGn, ·:•ti.t V'.)Or cle Unit 
e.anleiding wos, oo voorshands de 1Jnderh,�dc�.l.:1Gen op te

• schorten. 
In de vergadering bleek crote ontstebr�ng te zijn ove7. 

dit verloop en over de houding va.n cle ws rk,·Gvers en nno me!, 
met nlgenene ste!Jf.len de volgende aotie ao.n: 

"De leden van de Nec1.Chr.Werl:G6VP.::>:'Sbon::l, werlrzac..o in de 
Twentse textielnijverhe:i..è. te Aln:lo in verg:ideJ:'j_ng bije€n, 
dringen bij het Hoofdbestuur vnn de Bond er s�erk op aan, c 
in Unieverb�nd al�e wettige oiddelen ter hend te neoen o� z: 
spoedig r.iogelijk een collectieve arbe idsoverconkor.ist Det fü 
Twentse Werkgevers tot stand te brengen en t�vens de :fD.bri·· 
ko.ntenverenigin�en 'te verzoeken het locn ven de lua,::;st bez '···· 
digde groepen ve.n het toezichthoudend personc�l on::ûcldellij" 
op da� peil te brengen, waarop zij krachtans hun nrbeid en 
hun verantwoordelijkheid r.echt hebben"• 

�.v.n. 

Coll.: dR. 
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UITTREKSEL 

Voor ., ................ ��······· ':!JO ........................................ . Naam TOESTAND TEXTIEL BEDRIJF 

Origineel in PD 4748 Naam ......... ...... �J.W�.!J!RMAN, .... H.H ...................................................... . 

Volg nr . .......................... Ag, nr . .. J.:.�.�9..2 ............... Aard van het stul< ............................................................................................... . 

.................................................................................. Afz. . ........... }.P. ... �.J.:�.E:3-19.... .......................... ...................... Datum ....................... : ................ . 

Plaatselijke Inlichtingendienst 
Almelo Almelo 23 Mei 1947 

' 

-
Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 

Javastr/aat 68 
Den Haag • 

Hierbij heb ik de eer .U het navolgende te rapp0rteren: 
Volgens bekomen inlichtingen wordt door Hendrika Hanna 
Timmerma�, wonende Bornebroeksestraat 194 geboren 14·1-1924 
te Almel0, van beroep conf:ectie naaister ( zuster van F. 
Timmerman, wethouder C o P.N-. te Almelo.) lid der E.V.C. en 
lid der fabriekskerh, der Lèeuwarqer Textie·l Mij, gelegen
aan de Veldkampswég te Almelo, onder. d� aldaar werkzame
arbeiders en arbeidsters veel propaganda gevoerd voor de
E. v.c. Zif tracht tevehs ste·ls�lmatig de arbeiders/sters
aan te zetten tot ontevredenheid en een even.tueel conflict
uit te lokken tussen werknemers en Directie.

Bij een gerezen conflict worden door haar de werknemers 
aangespoord tot staken. 

Mej.Timmerman wordt gezien als een communiste, die de 
werknemers tracht te overtuigen zich te verzetten tegen het 
huidige kapitalisme en lid te worden van de E.V.C. 

Door het-scheppen van ontevredenheid tracht zij doel
bewust het communist.ische idéaà.l uit te voeren • 

Hét Hoofd van de Plaatselijke 
inlichtingend.ienst. 

Op aanwijzing van B III 
Uitgetrokken door ................. :JW............................................................... Afd./Sectie .. A ... CD. .................... Datum ....... .10.,.,,6 . .,,..47. ... . 

A.L. 17249-'47
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UITTREKSEL 

Voor .... .9. .• P. .•. 1.�........................................................ Naam .Î9..§.êt..@.Q. .... '.r.$.xli..i.�.l..P..�.dr.i.Jv..e..n .................... .' ........... .. 

Origineel in ......... 9 .. !'!'.P.! .... �?............ .................... ......... Naam .... Maa.P:��P.P9.� .. 9.V.��iJ.ia��l ............................. . 

Volg nr ......................... Ag, nr ... :A.:-.9.P. .... i.�.��.i ... Aard van het stuk ....... l,ll�_�p.g:9.y�_:r.z.11 .... A..P.ti.l ... l.��-7. ............ . 

........... .......................................................................
Afz ....... .±.!!.P..� ... A;l.m.EM..Q ............ ....................................... Datum "16.�5�7 ......... . 

Door de arbeiders der verschillende bedrijven en 
fabrieken, hier ter stede wordt hun ontevredenhei4
uitgesproken over het feit,·dat de Nationale Bevrijdingsdag 
op Maandag 5 Mei 1947 ·Zal worden afgetrekken van de z.g. 
snipper-vacantiedagen. Dit besluit is goedgekeurd door de 
drie samenwerkende vakorganisaties, waarna dit van regerings� 
wege is beslist. Het merendeel der arbeiders, ongeacht hwi 
godsdienst of politieke oriëntering uit hierover hun onte
vredenheid en wijst er op, dat door de samenwerkende vak
organisaties bovenvermeld besluit is goedgekeurd zonder de 
árbeiders hierin te kennen or zich te laten voorlichten omtrent 
hun meningen hierover. 

Verreweg het merendeel der arbeiders protesteert tegen 
het aanwenden van een vaoantie-Wlipperdag voor het Nationaal 
Bevrijdingsteest.·Vooral. uit de rijen der socialistische 
arbeiders wordt hiertegen geprotesteerd, daar velen voor 1 
Mei hebben aangevraagd een snipperdag te mogen opnemen, hetgeen 
in de meeste gevallen niet werd toegestaan. Individueel wordt 
door de E.V.C.-leden, die een grote minderheid vormen, ver
klaard, dat zij met de genomen bes)jssing geen genoegen nemen
en ach�erat maatregelen zullen treffen, dat een dergelijke 
beslissing zich niet zal herhalen. Zij verklaren zonder meer 
uit de fabriek te zullen blijven, wanneer zij een vrije dag 
moeten hebben en hiervoor geen verlof aáll. de Directie zullen 
vragen. · 

Door de geor�iseerde Christelijke en Katholieke 
arbeiders worden aan.hun besturen verwijten gemaakt, dat deze 
met bovengenoemde beslissing acooord gaan en hiertegen niet 
geprotesteerd hebben. Een klein gedeelte verklaart, dat hun 
organisatie evenals voor de oorlog bezig is de arbeid-ers te 
verraden aan de fabrikanten. Verreweg het merendeel neemt 
genoegen met dit besluit en laat zich door zijn organisatie 
leiden, hoewel zij hiermee niet te� volle accoord gaan. 

Uitgetrokken door ...... �-� . .................. q�-�.!.!! .. ; ........... l:............ Afd./Sectie ......... � ....... � .......... Datum .... ��-��l�.17. .• 

A.L. J 7249-' 47
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In ftJ:"bard mei b:erloh,en over mater!aaleohaarsoh 
te (t.o. se1'rek aan l>epaa14e maobineollde"eelen) en claar•
t.111 YOOl'lr.omttncl• oonseq1antiea op aoo.taa1•eoonom1oob sebie4, 
aooala resi-eaaittYG procluo\te, ,nteTredera sleJ?Dlns onclfitr de 
wukr&emera, 4Nlsen4e e,aJdDSen ena. , l.s 'bl.1 "4.tze Yan 
et8*pl"Oet ••ii encterzoek tnaeete14 blJ een ooateotlefaltrie:t
Sn �n'1,e mat nam de •• v. Leeuwar4er TMll•lmtiateo'bappl.1" 
•• Ab.:ielo, waai-dooi- het�nawlgende naar TOr911 ,ei«,men iat
•vc.nat cl• bevrtäcUnc heeft 4e 4beo\t.e der 1'. v. Leeuwarder
ir•,tel.maa lcohapplJ te Almelo ernatlg te kampen met eeo te•
kow\ aan naaf.ma.cthtne• en epeo&aa1maoh.taematertee1.
Laat•tsenoamcle mobtnu betreffen onder meaa bliadllt1k•
ka.bt• la»opesa,e.n• en p1aeerme.oh1nea. Vele oDèler4eelen on,�
brekea geb•e1 en anderen zl4n totaal 'tersleten" Ket bet.reN
bi.er YOó·l'lb1De114k 4e wlsead.e ondel'd.eeleru
Or!3ptW•, meeJes. eohroef'.1-ee, bout3 ee, epoel40p.1es e.a.

' !let meoreaideel ie »raolJ.eoh niet med ot zeel" moe!li�k te 
••rki:-1Js•n• He, TOoriaaamste onc1er4eel te "'81 •4e sr1Jpe2t ...
Geclllrende cl• bezetting he�ben 4e maob1aaa elceclu 4oorse•�
c1rao.lcl, zou4-r Au\ d.e ondel'4ee1ea Ydnle&Ml kond.en worden.
Het •• toen ;eeds een geo\lklqtl om de maoh.t.nea Qaft het loo•
pen \e boutten en d1\ -ordt b� den das erg01'. De oncle1'4eeien_
moe,en hootd&akellJJc aelmporieettct word.en Ult All1erlJca en Eng
elan4.
Voor 4en oorlog weHen 4e on4er4ee1en en de meet1te maoblnea
4oor de 4treo,1e 4er u. v. bets'Okkéll Yan d e  tJ.rma• • Vabeek,
sevenig4 te Allalerdam aan 4•  Jt1oyenJ.ep1»ur�1 en Harle•
8'raat en yan de atnaor Baa.tma.cblne •.t• te AmSteuam.
na &Qaimaablnem,nteur, de beer SObneller, ,-n de n.v. Leeuw
arder !enlelmaa\sohapp13 1s na 4e beu.t.Jding meerdere keo
ren· naar Ama\erclam s•eeat, teneinde ,e \raohten 'bU 'boven•
aememde firma• a on4er4eo1en YOO... de maohiaee te �S.Jgen.
Jn4er4aa4 heeft Sohnella raede eenlge ke�• cmd.Q'd.ea1en
uien •loa te krl3sen•, eYenMl seen Fl.ipel"o. mi onsevew
oen week ot aoht 1ele4en la  SohllèU..-We4e-»om � de ains•
a, • •• .Alllltel'dam aeweeat Yoor PIJP••• De •-• •.t• bn
,oen twee pl�Jffs lev••, 4ooh clan moealen cle betreffen4e
Daainaobln09 opgestuurd •1'4en aaar de af.qel' !&J. te ».wn•
\er, ter be•r4eelf.ns of het; in4el'daa4 noocllg waa, 4at
nieu" srJJpaa werden l.ns•••• Een 91 M4er zou An oPclraoh\
geeoble4en Yan hel RlJkab11l'eàU lftlJ.'ex,tel en aonfeolle•• l>é
mablnee aSJn door de a.v. Daal' l>e't'entn op-ge.aoiidea en a1•
� r:1.ta 2 ateuwo srl�pers ingezet, btil"seea een 1-ectms van
t. 160,•• koa,,e. Oi,aeYea ,ai-aselldel' tJ,4 heeft maagmoem•
de monteur Yan de tt:nza Weller Dia AaSenbàoh te Almelo eftn•
eena twee sr1J�ers kunnen betr•kk•�•
o» 4e fabriek a.er s.v. lae«uwardeJ.- TéKtlelmaataobapptJ word.,
met l.'ll1ll 100 nam&maoblllcs en Z'Ulll So apecrlaalmaahines ge•
"'9l'ltte O,ageYeer 20 lt. 25 naaimaobln• op de 1'abrlek ,e Almelo
eo enaaoo•e•l naalmaoblnes op het filiaal Ie Hardenbers
ffagen 4rlnaen4 om Vèl'nletaw.t.ng Yall on4es'deelen, hootctzake-
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, Plaatselijke Inlichtin�endienst 

A 1 m e  1 o.- ll {.J 

Geheim 

K.11 no. �o

© 
Almelo, 17 April 1947 

Aan het Hoofd van den Centralen Veiligheids
dienst, 

Javastraat ó8., 

's-G r a v e n  h a  ge.-

Ingesloten heb ik de eer U te doen toekomen 
een Bedrijfsoverzicht over de maand Maart 1947, alsmede 
een verslag van de openbare vergadering der E.V.C., afd. 
Almelo, gehouden op 8 April 1.1. 

Het Hoofd van den Plaatselijken 
Inlichtingendienst, 

BU t\ EAU 6---,� fl 
._ ______ _

1-•• :- ,::, ... ·: 
1 C ... ·.�: ,11- 'l·o/Z,, 
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t. Onderwerp: Bedrijfsoverzicht Almelo, 16 April 194-7. 

In de afgelopen maand z1Jn door de arbei
ders van de firma ten Cate, textielfabriek te Almelo, meerdere 
protesten bij de Directie aanhangig gemaakt. Van de zijde der 
arbeiders werd ge.:protesteerd tegen het feit, dat de firma ten Cate 
des Zaterdags om 1 haar het bedrijf sluit. De arbeiders willen dit 
anders en hebben r!.e Directie verzocht dagelijks een kwartier langer 
te mogen werken en des Zaterdags om 11.45 uur het bedrijf te doen 
sluiten. Van de zijde der Directie is dit verzoek om technische 
r0denen �eweigerd. De arbeiders zullen een nieuw verzoek indienen. 
Bij wei6ering zullen zij op ei6en 6elegenheid des Zaterdags om 
12 uur de fabriek verlaten. Dit voorstel wordt door de meerderheid 
der arbeiders ondersteund. Hieronder zijn arbeiders van elke politie 
ke en go1..sdienstige oriëntering. Er kan niet gezegd worden, dat 
11.et voormelde verzoek door de E.V.C. is voorgesteld of wordt be
vorderd. 

Tevens worden meerdere protesten geuit 
tegen het feit, dat van de zijde der Directie is bepaald, dat op

Goede Vrijdag en Paaszaterdag de fabriek zou worde�1 stopgezet en 
het verzuim van deze dagen van de z.g. snipper-vacantiedagen zou 
worden afgetrokken. De geuite protesten had•en tot resultaat, Jat 
op Goede Vrijdag tot 4 uur is gewerkt en dit dus niet van de snir:pel 
vacantiedagen wordt afgetrok.Ken, terwijl op Paaszaterdag niet ge
werkt is, waarvoor een halve snipper-vanantiedag zal worden afge
trokken. Hierover wordt door de arbeiders onderling nog voortdurend 
gekankerd. Het laat zich echter niet aanzien, dat hieruit onregel
matigheden of staking zullen voortvloeien. 

Ook onder de arbeiders van de firma Palthe, 
Chemische Wasserij en Ververij te Almelo heerst eaige beroering 
en worden protesten geuit. Aanleiding hiertoe is een aankondiging 
dat op de Zaterdagen voor Pasen en Pinksteren gestopt zou worden 
en deze halve da6en afgetrokken zouden worden van de snipper-vacan
tiedagen. Daar de Directie hiervan n� enige besprekingen met de 
arbeiders niet wilde afwijken, hebben de arbeiders zich hierbij 
protesterend neergelegd, hoewel dit onderwerp onderling nog steeds 
wordt besproken en niet geheel tot tevredenheid is opgelost. 

Hierna werden protesten geuit over het ver
strekken van te�ielg_çederen als bij verschillende overige fabriekej 
terwijl de firma Palthe tot hiertoe in gebreke is gebleven. Een 
achttal arbeiders heeft hierover een ondernoud gehad met de Directi, 
waarbij deze �een toeze66ing kon doen, dat binnenkort een textiel
pakket zou worden verstrekt, daar zij hiervoor geen toestemming had 
van overheidsinstanties. De arbeiders tonen zich hierover zeer onte
vreden en verwijzen veelal naar de firma ten Cate, die reeds meer
dere pak.ketten aan de arbeiders heeft verstrekt. 

In enige afdelingen werden pogingen aangewe: 
om tot staking te komen en te eisen, dat binnenkort een textiel
pakket verstrekt zou worden. De opruiers tot staken waren: 
Hendrik ter Stebe, wonende Gage ... straat 50 te Almelo, lid E."V.C. 
Hendrik de Haan, wonende Wierdenschestraat te Almelo, lid E.V.C. 
Christien Schonewille, wonende Eilandstraat 10 te Almelo (commu
nistisch 6eoriënteerd) 
G. Barneveld, wonende Rietstraat te Almelo, lid E.V.C.

Dat de pogingen 
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Dat de pogingen tot deze staking niet gelukt 
ziJn kwam door de tegenactie, welke was inbezet door enige 
rechts-ge-oriënteerde arbeia.ers, die hun medearbeiders wezen op 
het feit, dat alleen E.V.C.-leden propaganda voerden voor een 
staking en dat zij hieraan geen medewerking mochten verlenen. 
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Almelo, 12 April 1947. 

@ 

Aan het Hoofd van den Centralen Veiligheids-

g 
dienst, 

BUR::J-.U C 
Javastraat 68., 

twm,_r.,:,·, .!_____ . ·. _ 's-G r a v e n h a g e.-

c_.,.,n,: 1 ;J_.,,,,_ /�z .. _I 
Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een 

rapport over een dreigende staking bij de firma Palthe te 
Almelo, waarin de oorzaken, die tot deze dreiging aanleiding 
gaven, zijn verwerkt. 

Bijlage: een Het Hoofd van den Plaatselijtrnn 
Inlichtingendienst, 

r Volgno. -�

1 � APR.1W 1
l�fLJfft_ !
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Betreft: Dreigende 
staking bij da Fir
ma PaJ.the te ulm�lo. R J" F P O R T. 
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In Vt:rband met de p.Laats gehad hebbende on.e;ereseld
heden bij de ingang van de fabriek van de firma Palthe 
aan de Boddenstraat te !dmeJ.o op Dinsdag 8 .A.pri.L 1947, 
is door mij, Roelf Beentje, agent-rechercheur van po.Lî
tie, te'ilens onbezoJ.digd gemeent.eveldwachter te Almelo, 
na daartoe bekomen opdracht een onderzoek ingesteld en 
heb de eer terzake het navolgende te rapporteeren: 
. In de week van 31 r,:aart tot 5 \pril 1947 is er on-

der enkele leden van het personeel van de firma Palthe 
ontevredenheid ontstaan over het feit dat op de fabriek 
van Bendien in de Hol tjesstraat alhier, eieren aan de 
arbeiders werèen verstrekt terwiJl zulks bij Palthe 
niet het geval was. Deze ontevreaenheia begon op de 
ötrijkafdeeling en verspreidde zich langzamerhand over 
meerdere leden van het personeel. Volgens verkregen in-

(NI.// lichtir>..gen heeft een meisje, genaain:l Broek.huis, afkom
stig uit Vriezenveen,. op de 3trijkafdeèling de grootste 
m.ond en zij oefent veel invloed uit op haar medearbeid
sters. :-Ioewel dit meisje een goede werkkracht is, is 
zij inmer onte'\lI'eden en loopt de kans binnenkort ontsla
een te worden w-esens het verwekken van wanorde. 

0� 4 e� 5 �pril j.l. was de ontevredenheid van een 
groep der arbeiders van de firlllé\ Palthe grooter gei,•rnrden 
en als gevo1-.i daarvan weigerden plusminus 80 mannen en 
vrouwen op Dinsdag 8 twril 1947 te oms.treeks 7.30 uur 
aan het �erk te gaan. Zij bleven voor de poort in de 
Boddenstraat staan en gaven te kennen dat zij een tex
tiel..pakket wenschten (gordijnen, katoen en dergelijke) 
voorts verlangden zij dat hun door de directie der fa
briek eieren en schortebont zou worden verstrekt buiten 
de distributie om. 

Na eenigen tijd heeft de fabrieksrechercheur Van 
der Togt, in. dienst der firma Falthe, de poort gesloten 
en aan degenen die weigerden te werken medegedeeld dat 
�ij niet toegelaten zouden worden tenzij zij voornemens 
waren onmiddellijk met werken a.an te vangen • 

.li:enit;e oogenblikken later is een deel der weiger
achtige arbeiders toch aan het werk gegaan waarna de 
rest geleidelijk volgde. De sterrming was echter den ge
h�elen dag slecht en de Directie van de firna Palthe 
verwachtte dan ook niet anders dan dat op ,foensdag 9 
A.priJ. 194-7 een a.Lgeheele staking onder hët personeel 
z.ou uitbreken. 

Dit is evenwel niet 2ebeurd, allen zineen normaal 
aan het werk. i:iet gevaar vo ... r een werkstakin.2 was r'.linder 
geworden doch no� niet geweken. 

Het aantal werkers bij de firma Falthe bedraagt 
bijna duiz.end waarbij de E.V.C. niet sterk verte�en
woordigd is. Aangenomen moet worden dat een 20tal E.V.S 
ers invloed op het overige personeel uitoefenen en als 
raddraaiers optreden. Zij meenen dat de 2 procent van 
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het loon dat door de éE"beiders voor het koopen van tex
tiel mag worden besteed, buiten de distributie om, te 
weinig is en. doen het voor�omen dat door andere fabrie-
ken aan de arbeiders meer wordt verstrekt. 

Ten opzichte van de politiek oefent de E.V.C� wei
nig invloed uit op de overgroote meerderheiq van het 
personeel. Evenwel is de kans groot dat bij het stellen 
van bei,aalde eischen velen zich door hen z.ull.en laten 
meeslepen. In dit verband moet worden aangenomen dat de 
E.v.c. bij de thans dreigende staking actief is.

Voorts kan. not.: 1Norden op.:;temerkt dat de E. V .c. niet 
stil z.it en. door het maken v.an propaganda vele ar·)eiders, 
ook bij de firma Pe.lthe, tracht over te halen om te be
danken voor het N.v.v .. en toe te treden tot de E.v.c.

terwijl de pro}'a,ganda zich eveneens uitstrekt tot onge-
orza.�iseerden. 

· 

Ten slotte kan nog worden medegedeeld de.t het �e
vaar voor een onmiddellijk dreigende werkstaking heden 
is geweken en dat in de stemming onder het personeel 
e enige verbetering merkbaar is geworden. 

daarvan door mij op af�elegden. ambtseed is opge
maakt, dit rapport., ;eteekend en i;esloten te 

/�JELO, den lOdenApril 1947. 
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_____________ Aan het Hoofd van den Centralen Veiligheids
dienst, 

Javastraat 68., 

's-G r a v e n  h a  ge.-

Ingesloten doe ik U toekomen een weekover
zicht dd. 22 Februari 1947 en een Algemeen overzicht dd. 
16 Februari 1947. 

BUREAU B l 
1-----��������--=H_,t Hoofd van den Plaatselijken

__ .,.._"_m_m_e_r '-1---------·· __,_licht inge n;ienst,

_c_· ._ .. _lfl_: _____ i __ /1_-.!..:'" rL--,J , , 
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Br. No.59/4-7 l6 Februari 1947 

Onderwerp: Algemeen Overzicht. 

l 

In de afgeloopen week is door het personeel 
der firma ten Cate, textielfabriek te Almelo een kern-ver
kiezing_gehouden. Deze kern wordt gekozen uit de arbeiders/ 

�om de belangen der gezamelijke arbeiders bij de Direc
tie te behartigen. Van de zijde der Unie van Vakcentrales
was aan haar leden geadviseerd om ook de leden van voornoemde
Unie als candidaat voor deze kern-verkiezing te stellen om
het E.V .c.-oven�richt in de kern te verkleinen. Niet tegen
staande dit advies zijn alle leden der nieuw gekozen kern lid
van de E.V.C.

Hier volgen hun namen: 
1. Voorspinnerij 1 B. J. Bruggink I( NV: 
2. Dresszaal Sp. 1 w.van Goor , ' 
3. Voorspinnerij 2 G.H. Uilenberg lt - --1- oi.,

4. Drosszaal Sp. 2 R. Jongsma
5. Vrouw.lid Spin. Mej. I de Vries • ;/
6. Kunstzijde Weverij A. J. H. ter Brugge r Il
7. Katoenweverij Indië G.J. Steffens
8. Sterkers, aandraaiers enz. J.H. Fikkert
9. weverij Java A. Heino � 

10. S:poelerij Mej. R. Abbink r.i il 
ll. Technische afd. G.J. Kamerling. 

Naardeze ke:m:verkiezing en gekozen leden zal 
een nader onderzoek worden ingesteld. 

Voor deze kern-verkiezing is door de E.V.C.-
leden een verkiezingsstunt gevoerd. Eenige dagen voor de ver
kiezing was nl. door de Directie aangekondigd, dat het ploe
genstelsel voor enkele afdeelingen ingevoerd zou worden, met 
het oog op de onvoldoende productie. 

Hiertegen werd door de arbeiders onder aan
voering der E. V .C .-leden heftig geprotesteerd en verklaarden z'î · 
het ploegenstelsel te zullen weigeren. 

De Jro.en der Unie verklaarden zich tegen het 
ploegenstelsel, doch de uitspraak van het Hoofdbestuur te 
zullen afwachten en daarna te zullen handelen. 

Van de zijde der E.V.C.-leden werd hierop een 
misleidende uitspraak onder de arbeiders verspreid, alsdat 
de leden der Unie het ploegenstelsel hadden aanvaard. 

Deze misleidende uitspraak wordt gezien als een 
verkiezingsstunt der E.V.C.-leden, die zeker van invloed was 
op de eenige dagen later gehouden verkiezing van de fabrieks-
kern. 

Van de zijde der E.V.C.-leden werd naderhand 
verklaard, dat zij geen notitie zouden nemen van de uitspraak 
van de Vakraad der Unie, inzake het het wel of niet aannemen 
van het ploegenstelsel, daar zij hiermede niets hadden uit 
te staan en zouden blijven weigeren het ploe6enwerk te aan
vaarden. Van de zijde der filnieleden is hierop geantwoord 
dat de E.V.C. zich wel degelijk aan de uitspraak van de Vak
raad dient te houden, daar zij zich hierdoor ook laten leiden 
wanneer dit finantieele of sociale verbeteringen voor de ar
beiders inhoudt en dan ook niet weigeren. 

Het ging 



Het ging volgens de Unieleden niet aan om 
uit te stappen, als een beslissing niet naar hun zin was. 

Hierin zal in de komende week door den Vakraad 
een uitspraak worden gedaan, welke van beslissende invloed 
zal zijn voor het wel of niet aanvaarden van het ploegenstel
sel. 

Hierna zal dan afgewacht moeten worden of de 
E.V.C.-leden de uitspraak van den Vakraad zullen aanvaarden.
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Br. no.68/47 22 Februari 1947. 

Onderwerp: Weekoverzicht. 

Door den Vakraad der Samenwerkende Vakor
ganisaties werd in de afgeloopen week een beslissing genomen, 
inzake het wel of niet aannemen van het ploegenstelsel bij de 
firma ten Cate, textielfabriek te Almelo. 

Door dezen Vakraad werden de arbeiders ge-
adviseerd het ploegenwerk voor een'J;)eriode van een half jaar 
aan te nemen, daar de textielnood in Nederland dit eischte. 

Deze uitspraak werd door de arbeiders met 
eenige reserve aangenomen, daar practisch allen tegen hetb 
ploegenwerk zijn. 

De arbeiders, die lid zijn van een der drie 
Samenwerkende Vakorganisaties verkl,arden de uitspraak der 
Vakraad te zullen aanvaardden, wanneer men zich aan deze periode 
van ploegenwerk zou houden. 

Door de E.V.C.-leden werd onderling wel ge-
protesteerd, dat het ploegenwerk weer zou worden ingevoerd, 
doch zij sloten zich bij de beslissing van hun medearbeiders 
aan en aanvaardden eveneens het ploegenstelsel. 

Volgens bekomen inlichtingen worden slechts 
plm. 250 kranten van "De Waarheid" van Meppel met bestemming 
Almelo afgestuurd. Deze komen te plm. 7.30 uur per N.S. te 
Almelo aan en worden bezorgd door den heer Hekman, wonende Tul
penstraat 29 te Almelo. 

Deze verklaart, dat in de afgeloopen periode 
zeer veel abonnés voor "De Waarheid" hebben bedankt. 



Q. y. Q. Vriezenveen, 29 Januari 1947. 

� Br.No.�-_iZ-Geheim. 

OnderwerJ>: "Rapporten 1,)2.Almelo." j 
Bijlagen; "Twee rapporten. 11 

"1'�én circulaire. 11 

Hiermede heb ik de 
het volgende te berichten: 

Bij een bezoek aan den I.D. te Almelo weruen mij 
rapporten overhandigd, die ik U.H-E.G., na van den inhoud 
kennis te hebben genomen, nierbij doe toekomen. 

Aa n 
.en Heer Hoofd van den 

Q.. y. Q. 
' s-GR.a V�Nl:liilll!;. 

G l iP�î u B 
Î 

. ,_, 1 \?_ ··-, 

------

� r ,,:11,mu: l 

1·
l Do!um: " J.�-�·-�-.�-��

J . 
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Onit rwerp: Bedrijfsoverzicht. �--. --
C,.,,um: 

v l. t
18 Jrpu· ri 1947

-- ' ----- � 

1-.,1.-Y Î 
HH,rmt e hevik dt u r U Weledeli;estr ng'

beleefd het volg�nde tr r,J>porteren. 
Dr stemming o�d(r de arbeio�rs der textiel

f;:,brieken hirr t�r stede /is in de afg(.lOpPn 2 m� ii,.nden 
aanmerkelijk verb�terd. tn h�t rlgemeen wordt v-ronder
c�tf'ld d: t de .Jir' tifi.c.�tik 's ..> WC;..J.kc door de betr� 2·f�nde
Ihr'-ctie 's beschikbri· r

rl
esteld zijn. hi� r"':'n een stiriu

lr r( nd � werking hf bbcn. v, le tr xtielfabrü: kt n met n;...me..� 
tr�n C" tt., Kê.i.tO(;Il Mij. chol ten, Chem. W:,,.sscrij en v .rv, -
rij Pëlthc, Firma te-n os, Firmt u"aem.,..n, Firm .... Bendi n, 
Vfrl�tnd!n -�n d� �rbead�rs met Kerstmis of nieuwj��r 
te,n gr-:..tificEtie vr,..n f\20.- voor geruwden c;n flO.- voor 
ong�huwden. Tt. vens werd door d� firma. ten6· t{; op 9 Janu
ari 1.1. et n p;;..kkct � an �1.lle:: o.rb, id ers be schikb.t r get 
steld v�n de volgende inhoud; ' 1 5 m. fl�nel 1 klosje garen 
1 hemd 6 zakdo�ken 
1 ondtrbroek 2 h�ndoe�en 
coupon stof voor Engels ovfrbemd of schortenbon�. 

• 
Door dt firm�. P;,.l the "''en ge. vèrfde deken, geschikt voor 
het maken v�n �en m�ntel o� overjas. 
Door de firm� ten Bos 6 knotten wol en e�n coupon 
dames of h�ren costuumstof. 
Door de firma B{'ndien Wt-rden dé: mes kousen en dames of 
heren costuumstof . 
Door de f±rma .rlc. a !!ra&n lO fil(. ter fh·.nel. 

Deze gr:-tifác2 ties e.an te.xtiel e.rbe: id ers 
v�rwekken bij de overige leden der bevolking die hier
voor niet in PiA.nmf'rk!ing komen 0."'n grote ontstemming. 

. D�ze. zijn v�n mtning d�� dezç c,tegorie bevoor-
d�rld wordt ten kost� d�r overi�ge btvolking, d��r dez� 
eveneens te k::..mpcn hebben met textieln oden hiervoor 
niet in r .... nmt:. rkingkomc.n. 

v�.n de frt briE: ke.n hier ter stede wt rden mij 
gun conflicten gemeld. De ... ctiviteit der E.V.C. lrdE:n 

-1s in fö»t éi,.lgemaen in dt bedrijven i:J.fnemt.nd. Blbj a�
firm, ttn CLt<' w� r de E.V.C. leden veelal de grootste
druk uitoe.frnen t zijn dez th:.ns zeer 5ematigd. Bij tven-

...a tut,h kl" chte n komt het r,... e;�lm · tig voor dd,t E.V. C. led.en
...., hun klacht�n 1ce..nb �r r.,-ke-n bij b(:.stu'1rsl dt.n v:.m h�t

N.V. V. en hun (.igcn Vt kbond Pc:.S$�. t,.1'!:;...tl. T!VöllS blijkt

1 
dat st�rds meer dt f�briLkskern die �oofdz�kclijk uit
E.V.C. ledtn be:st ... &.t, gt..p:.r.sseerd word�n en men zich 1rendf
tot bestuursleden v n het N.V.V. of R.K.V.W.

1 Ook dt .... rbeiders van de � toen ltlj .::ichol ten 
� , zijn wi!nig r, �ction ... ir, terwijl ev<::ncens zeer w<-ing kl11.ch

� t?n , .. orc'cn g(Ul t. liet loopt bij èe Firma Schol hn momen-
,._ o.A,� �i 1 op ,,•iJ.itj�s Hr (kerde .nij c.en ufàelingschtf.
vv---

Bij de J!irrn� .r:""'l t w rrle-n door het pt.rson. 1
1'nige kl.:..chten geuit inz<>Lke c.t:ri tt l ..... gü premie berekening 
welke echter nu overleg met dL Directie werden opgelost. 
Algemf'en is men van oor<lf....�l d:�t è. kracht Vé-n de E.V.C.

leè.F'n in de frbri�ken t· :A.lm lo, :c.ic-�1 in d',lenc1 � lijn 
b� .� ft. fiiermee is t�vens h�t ��nt�I conflicten in d� 

r b�Prijvrn �ed�· ld. 
Door de E.V.C. zijn in de �fgelopen week 

,_an de poorten bij l-i• 1i li tgo..4111 der f ... brieken r,lQ.mfetten 
uit.:;:egev n, waarv::.n i'/n exen;.plr.·t a:-..n dit rapport is 
toefevocgd. Vrel êt....,, r 1::il-.mfetten werc:1P!n door de ... rb i
dt.. .,..s rirl"ct n. ontv ... ngst verni "'ïi::;'. Zelf.., m eré'ere 
E.V.C. leden vernietigden dit pl�mfet zonder v�n de in
houd 1::ennis te nemtl'n.
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Plaatselijke Inlichtingendienst 

A 1 m e  1 o.-
b· 1NOV .

Almelo, 6 November 1946. 

Onderwerp: Bedrijfsoverzicht 
over óctober 1946. 

AAN: 
l/ 1ffL. - AW.J" Het Hoofd van den 

Centralen Veiligheidsdienst, 

·�
l 

Javastraat 68., 

's-G r a v e n h a  ge.-

Mij wordt gerapporteerd: 
Firma ten Cate, Textielfabriek te Almelo. 

In de afdeeling Spinnerij no.1 van voormelde 
firma is op order der Directie van een 50-tal twist-spin
machines het toerental opgevoerd van 950 tot 980 toeren 
per minuut. Tegelijk met het opvoeren van het toerental 
is het tariefloon verlaagd en van fl.5.-- per 100 nummers 
gebracht op fl.4,85 per 100 nummers. Dit is een verlaging 
van fl.0,15 per 100 nummers. Door de betrokken arbeiders 
is over deze tariefverlaging bij de Directie geprotesteerd, 
daar zij op hun totale loon plm. fl.1.-- per week minder 
verdienen, dan voor de tariefverlaging. De Directie ver
klaart echter, dat ondanks de tariefverlaging de lonen 
moeten stijgen, door de toerentalverhoging. De praktijk 
heeft echter bewezen, dat het totale loon der beste spinners 
plm. fl.1.-- per week is verlaagd, hetgeen veroorzaakt 
wordt door het grootere toerental, waardoor de machines 
vaker stop staan. 

Gedurende zes weken wordt door de arbeiders 
over voorrneld conflict� de Directie gereclameerd. Door 
de Directie is tegenover �e Vakbondbesturen, welke zich 
achter het protest der arbeiders scharen verklaard, bewij
zen te kunnen overleggen, dat het totale'weekloon ondanks 
de tariefverla6ing kan stijgen. Het overleggen van deze 
bewijzen is tot op heden, door de Directie niet nagekomen. 
Hieraan is zij meerdere malen herinnerd door de besturen 
der Vakorganisaties, die eveneens van meening zijn, dat bij 
deze tariefverlaging, het totàle weekloon verlaagt en 
hiertegen protesteeren. 

Hierover heerscht onder de 25-30 betrokken 
arbeiders groote ontevredenheid. Deze arbeiders zijn ge
deeltelijk lid der E.V.C., terwijl de overigen ongeorga
niseerd of lid zijn van een der drie samenwerkende orga
nisaties. Aan het bestuur der E.V.C. is door de Directie 
een onderhoud over deze kwestie geweigerd. Door den fa
briekskernraad zijn eveneens reeds besprekingen met de 
Directie gevoerd over voormeld conflict, echter zonder 
resultaat. 

Voormeld conflict 

1 



• 

• 

2. 

Voormeld conflict kan zeer zeker aanleiding geven tot 
staken, wanneer het ingenomen standpunt der Directie 
niet wordt gewijzigd. Van de zijde der E.V.C.-leden is 
reeds herhaaldelijk staking gepropageerd, hetgeen echter 
door de ovérige vakorganisaties beslist is afgeraden. Deze 
willen trachten met de Directie in overeenstemming te 
komen. Men verwacht echter dat dit zal falen, gezien het 
vaste standpunt der Directie. 

In de z.g. Weft-spinnerij van voornoemde 
firma heerscht onder de arbeiders eveneens ontevredenheid 
over de te lage loonstandaard. Door de arbeiders wordt 
de productie in deze afdeeling op het bestaande peil 6e
houden om te voorkomen, dat bij '1et opvoeren der produc
tie het tariefloon door de Directie verminderd zal worden. 
Wordt de productie door de arbeiders verhoogd, dan volgt 
hierop tariefvermindering, het6een verhooging der produc
tie tegenhoudt. Het doorsnee weekloon ligt hier aanmerke
lijk la6er dan op dezelfde machines bij de firma Scholten 
en de Spinnerij "Twenthe". Als voorbeeld werd ge_;even, dat 
door de twee beste spinners van voornoemde afdeeling een 
toploon wordt gehaald van fl.38.-- tot fl. 39,50 per week. 
Voor ditzelfde werk bedraagt het loon bij de Spinnerij 
"'l'wenthe" fl.46.-- tot fl.47.-- per week. Hieruit vloeit 
voort, dat het gemiddelde loon bij de Spinnerij "Twenthe" 
eveneens hoo6er is. 

Door de arbeiders van de ·,11eft-spinnerij af
deeling zijn hierover reeds besprekin6en gevoerd met het 
bestuur der E.V.C. Het E.V.C.-bestuur heeft hierove·r 
tot op heden geen actie gevoerd. Vermoed wordt, dat zij de 
gelegenheid afwacht om hierover actie te voeren. 

Firma ten Bos, Textielfabriek te Almelo. 
Hier worden door de arbeiders opmerkingen 

gemaakt over het feit, dat door de Directie aanbiedingen 
in natura worden gedaan aan oud-arbeiaers, die vanwege 
de Directie worden gevraagd om weer bij de firma ten Bos 
in dienst te treden. Bij het weder in dienst treden zou
den deze direct ontvan5en: 1 coupon wollen stof' voor een 
heerencostuum en 2 rijwiel binnen- en buitenbanêen. O.a. 
is door de Directie een der6elijke aanbieding gea.aan aan 
een zekeren Kamp, wonende te .Vierden. Meerdere arbeiders 
voelen zich hierdoor ten achter �esteld, daar deze �e0n 
rijwielbanden ontvangen hebben. Op deze wijze worden 
door de Directie, vol6ens deze arbeiders, nieuw personeel 
aangeworven met rijwielbanden, welke voor het huidise 
personeel bestemd zijn en deze thans niet ontvangen. Hoe
wel hierover onderling de arbeiders hun ontevredenheid 
uitspreken, zal dit geen aanleiding geven tot staken, 
daar een groot deel der arbeiders niet georganiseerd is 
en de georganiseerden hoofdzakelijk lid zijn van een der 
drie samenwerkende organisaties. 

Firma Palthe, Chemische wasscherij en Ververij te Almelo. 
Op Dinsdag 29 October 1946, werd in de 

afdeeling filmdrukkerij van voornoemde firma Palthe, 
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voornoemde firma Palthe, zeer sterk geprotesteerd tegen het 
feit, dat het onlangs uit interneering ontslagen lid der N.S.B. 
en W.A., genaamd Langejans, wonende te Wierden, wederom op 
deze afdeeling tewerkgesteld was. Een kleine groep van arbeiders 
verklaarden niet met voornoemde Jangejans te willen samenwerken, 
daar deze N.S.B.'er en W.A.-lid was geweest. Het protesteerende 
groep�e personen was hoofdzakelijk gevormd uit communistisch 
georienteerde personen, waarvan Jo Tieselink, wonende Hovenpad 
no.5 te Almelo een der grootste ophitsers was. Door dit groepje, 
dat ongeveer uit 7 à 8 man bestond werd staking gepropageerd, 
wanneer voornoemde �angejans op deze afdeeling tewerkgesteld 
zou blijven. Dit mislukte echter, daar het overige personeel 
positief weigerde aan deze staking deel te nemen. Nadat door de 
arbeiders van deze afdeeling eenige besprekingen zijn gevoerd 
met den Afdeelingschef en Diredtie, over het wel of niet in 
dèenst houden van voornoemde Langejans, is van Directie-zijde 
besloten Langejans in dienst te houden, omdat de druk van 
communistische zijde kwam en het meerendeel der arbeiders van de 
afdeeling Filmdrukkerij hiermee accoord ging. 

Firma Scholten, Textielfabriek te Almelo. 
Door de E.V.C.-leden, genaamd: 

B. Kamp, wonende Reigersweg 10 te Almelo;
G.F. Bolk, wonende Bornebroekschestraat 329 te Almelo en
Leushuis, wonende Noorderstraat 29 te Almelo worden herhaaldelijk
pogingen gedaan om onder de arbeiders onrust te zaaien en deze
tot protesten aan te zetten.

Op Woensdag 30 Octobe� 194-6, des namidda�s te plm • 
.3 uur bij de J.oonuitreiking, zijn door de witgoed-wevers de 
weefgetouwen gedurende 10 minuten stop gezet om te protesteeren 
bij den fabriekskernraad over te laag loon. Deze witgoed-wevers 
hebben per persoon 10 weefgetouwen te bedienen, waarop zij zeer 
hard moeten werken. Het behaalde weekloon bedraagt voor deze 
arbeiders plm. fl.38.-- tot fl.39.-- per week. Dit is beneden 
of juist het collectief vastgestelde bedrag. Dit collectief 
vastgestelde bedrag mag echter met 15% worden overschreden. 

De bont en crepp-wevers echter, die slechts 6 ge
touwen bedienen, welk werk zij met gemak kunnen verrichten, 
behalen een weekloon van fl.40.-- tot fl.42.-- per week. De re
den van het uitgebrachte protest is, dat de witgoed-wevers, wel
ke hard moeten werken, minder loon ontvan6en, dan de bont en 
crepp-wevers, die 6 getouwen met gemak bedienen. De eisch der 
Witwevers is nu, dat zij evenals de bont- en crepp-wevers, 
minstens fl.40.-- tot fl.42.-- per week moeten verdienen. 

Voormeld conflict is door de fabriekskern-commis
sie, welke hoofdzakelijk uit E.V.C.-leden bestaat met den Af
deelingschef en Directie besproken. Door de Directie is toege
zegd een nader onderzoek te zullen instellen, waarna geen nadere 
toezeggingen zijn gedaan. De betrokken arbeiders zijn thans in 
afwachting van de te nemen beslissingen der Directie. 

Uit de overige bedrijven bereikten mij geen nieuwe 
klachten of conflicten. 

Het Hoofd van den 
Plaatselijken Inlichtingendienst, 
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