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Betreft: Opheffing staking.

2 JüU 1952'$

/ pIEWSTGEHEIM.
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30 Juni 1952.

^In aansluiting op dezerzijds bericht onder gelijk nummer dd.
17 dezer, wordt medegedeeld dat de onder het personeel van
TEIWES' Glazenwassersbedrijf, alhier, op 11 Juni 1952 uitge-
broken staking op 25 Juni jl. is geëindigd. Alle stakenden
zijn weer te werk gesteld. De eisen der stakers werden niet
ingewilligd.
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Betreft: Staking.
DIENSTGEBEIM.

<*-
Naar eerst thans blijkt is op 11 Juni j l een werkstaking
uitgebroken onder het personeel van het glazenwassersbe-
drijf van TEIWES . gevestigd Marco Polostraat 289, alhier.

Er zijn 7 stakers en 3 werkwilligen. De stakers zijn, naar
wordt vernomen, georganiseerd in de organisatie NIEUW LEVEN.
De oorzaak van het conflict zou gelegen zijn in overplaat-
sing van personeel.

Nadere byzonderheden ontbreken vooralsnog.

No.l3.



Li.jl.: 1.

e -f- - 't . T1 •" *
0„ • . jfct^cï.

UITTREKSEL
Uit: 0°$IVA. Ü

i at.,
Par.»

insohede, 4 Juni 1952.

VSHTROÜYÖLÏJK

6 JUNI 1952*

lic heb de eer U hierbij te doen toekomen een
rapport over de maand &ei 1952 "betreffende de
gemeente Enschede.



No.; 4489.

RAPPQHT over de maand Mei 1952, betreffende de

' gemeente ENSCHEDE .•• .

In deze maand werden drie openbare bijeenkomsten
gehouden door de. C.P.N, en haar neven- of mantelorgani-
jsaties,- n;l. •§$*;'$:$èi: een B»V.C.-Vergadering, op 17 Mei
een MTextielt3|f̂ fen", eveneens in wezen belegd door de
E.V.C. (A.T.E.jl.) en op, 23 Mei een meeting van de-C.P.N.

De belangstelling voor de twee eerstgenoemde verga-
deringen was omgekeerd evenredig met de grote publiciteit
die hieraar: tevoren was gegeven. De meeting van de C.P.N.
trok - in 'tegenstelling met vorige openlüchtbijeenkorasten -
vrij veel belangstellenden, n.l. plm, 400.

Van 19 tot 24 Mei vond .een wilde staking plaats bij
de fabriek Vredestein te Erisched.e. Het aantal stakers
bedroeg aanvankelijk 450 bij, een totaal aantal werknemers
van 650.

De grote belangstelling, die de C.P.N, en haar hulp-'
organisaties toonde en de waarde die zij aan deze staking
hechtte, blijkt - behalve uit de bijzonderheden, die werder.
gemeld in het betreffende rapport over deze'.staking - onder
meer uit Biet volgende:

een feestavond van het A.N.J.y. op 20 Hei werd "om dringend'
redenen"afgelastV - . \n gezellige avond van het communistische zangkoor "l-loggen-

rood" op 21 Mei werduóm dezelfde reden afgelast;
"De Waarheid" van 30-5-52 publiceerde eeii uitvoerig

bericht over "de lessen uit de staking der Vredestein-
arbeiders";. ';;:... - ' ;

"Hier bestond de opvatting bij dé vopl'hoéde, dat de ei^-en
stri jdleiding voor alles op een federatieve grondslag raoet
zijn gebaseerd, hetgeen in tegenspraak is met de juiste
opvat tijsyg -van een Étr i jdleiding op de grondslag van een strijd-
bare afföheid"., aldus "̂ e Waarheid".

"De &oofdzaak is niet, dat alle stromingen moeten zijn
vertegenwoordigd, maar hetl-uitgangspimt noet zijn, het schep-
pen van een krachtige doelbewuste leiding. Dat wil zeggen,
de eigen strijdleiding moet bestaan uit de beste, meest
strijdbare en meest consequente arbeiders uit het bedrijf."
Bô ordat de staking geen werkelijke leiding hadito gehad,

konden de "democratische opvattingen oyér de strijd" de
bovenhand verkrijgen, zoals "het lijdelijk toezien van
onderkruiper!j". '
."Het is toch een oude ervaring, dat de klassestrijd nu

eenmaal niet met fluwelen handschoenen kan worden gevoerd",
zo besloot "De Waarheid" hat.r critiek over ge gang van zaken
bij de staking van Yredestein.

- 2 -



2.

Op !~ie gebruikelijke wi^se ..vcr^ in dese maand wederom
met "Je ,.;a-rhc;il" gecolporteerd, a onder dat .^econstateëru
wari, .dat in vortand- net de op handen ziende verkiezin^en
van een Totere activiteit sprake was.

In de nacht van 31 ,.ei op 1 Juni .̂1. hebeen een
drietal coir^iunisten twee rode vlaggen met de woorden
"liist 6" op de top van een tv/eetal fabrieksschoorstenen
van de-fabrieken luierik o en Bato te Enschede geplaatst.

Bedoelde schoorstenen waren respectievelijk J2 en
42 raster hoog.

In de loop van.1 Juni.werden de vlaggen door de
gemeentelijke brandweer omlaag gehaald.

. 4 Juni 1952.
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Datum van ontvangst bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever 5

Waerdering bericht:

Tevens bericht verzonden aan:

Medewerkende instanties;

•Ondernomen acties:

2? April 1952*

aeer betrotmbaar»

seer betrouwbaar*

geen.

geen*

geen*



Onderwerp: Oproep voor steun ten 'bet» van de stakers
van de Steenfabriek firma Gebr.Ekema te
Holwierde, gemeente Bierum.

In verband met de staking bij de Steenfabriek van di
Firma Gebr*Ekema te Holwierde, gemeente Bierum, werd op
Donderdag 24 April 1952, aan het personeel van de Steenfa-
briek Jansen te Parmsum, gemeente Delfzijl een oproep tot
morele en financieele steun uitgereikt. Bij onderzoek is
gebleken, dat bedoelde oproep alsmede een steunlijst wer-

4M den uitgereikt éteer Headrik wSBSSlBg, geboren 27 Juli 1892
. te Uithuizen, wonende te Delfzijl, ïuinborarstraat Fo.fO en

J O K irlê»»g Peffijprog^ geboren 9 Augustus 1094 te Delfzijl, wenefi
,./ de te Delfzijl, üiwierderweg jSo.tOO, beiden ateeafabriekar-

beider». Door htm is met de arbeider» op de steenfabriek
Jansen gesproken, waarna zij de oproep uitreikten, terwijl
de Steunlijst ter ondertekening in het schaftlokaal werd
neergelegd»

Gebleken is, dat op 2t of 22 April t952 »»**«* eem*• , f-'-"
i , bezoek aan de Steenfabriek Jansen werd gebracht door een ta

, t drietal steenfabriek arbeider» wenende in de gemeente Ap-
l' (fiP'•'•"' pingeiam, t.w» de twee gebroeders TUIE en een persoon ge-

j MDOr. .
Tot op Meden is door de arbeiders werkzaam bij de

Steenfabriek Jansan geen enkele actie ondernomen en bleek
de steunlijst door niemand te zijn ondertekend»f

Als bijlage wordt hierbij gevoegd de oproep ea steun
lijst, afkomstig van de steenfabriek Jansen*

S I N D S .



Aan alle Steenfabriekarbeiders.

Zaterdag j. l, zijn wij op de Steenfabriek firma Gebr. Bkema
te Holwierde in stakiog gegaan.

De aanleiding tot deze staking was, omdat deze fabrikant ons
enige verslechteringen wilde opdringen, n.l. voor de ove- (
nisten en de wagenlopsrs. \e ovenisten zouden nu in deze campagne de stenen pl«m. 25

meter verder moeten kruien, echter zondar vergoeding.
In de tweede plaats werd aan de wagentLopors een verzwaring van
de arbeid opgodragcn om tot verhoogde productie te komen,

ïïrots do zo werkvorzwaring zou dit leiden tot een loonsverlaging
voor de wagenlopors,

Het is begrijpelijk, dat wij ayLs arbeiders, dio elke dag onder
hoge druk werken, door middel van het, Bodoausystööm geen verdere
Verslechteringen me -T nogtn on kunnen aanvaarden,

Daar hdt ons bekund is, dat ook op andere fabrieken door dit
systeem moöilijkiaedcn voor de arbeiders te voorschijD. komon,
hobben ?/ij gemeond oen grote ver-gadoring over deze belangrijke
kwostios to moeten baloggen.

Wij willen dan ook een dringend bekoop doon op alle steenfabrieks-
arboidore om op doso vergadering aanwozig to zijn,

Daar ook onze strijé uw strijd is, wekken wij allo arbeiders op
om ons zowol gorgel sis financiool te ondorsteunan*

Deze vorgadaring zal wbrd<?n -gohouden, op a, s,
Z a t e r d. a g m ± d d & g 3 ,̂ ^ r t
caffe J, van "W ijk, Bolwerk.

Makkers, .Jsomt allen op deze

. .
Hamon's de Stakingsleiding.
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No:3. 60/52. Da turn: 26-3-52.
r"

Onderwerp: Antwoord op het schrijven Ho 133717 van het Min. v. Binnel. Za. dd 20-3
-1952 betreffende staking op meelfabriek "De Vlijt" te Wormerveer .

Datum ontvangst b«richt:26-3-52.
Betrouwbaarheid berichtgever:Betrouwbaar.
Waardering bericht betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan:Geen.
Medewerkende instanties:Geen.
Ondernomen actie:Geen.

In verband met het gestelde in bovenvermeld schrijven
kan worden medegedeeld dat op 8 Februari 1952 inderdaad
een korte staking heeft plaats gevonden in de meelfa-
briek "De Vlijt1» van Wessanens Koninklijke Fabrieken H.V,
gevestigd te Wormerveer.Omtrent de oorzaak en omvang van
deze staking werd alhier het volgende bekend.
Bij genoemde firma bestaat een systeem waarbij,door har-
der en serieuaer werken,voordeel kan worden behaald.
Se beoordeling geschiede naar de snelheid en kwaliteit
van het werk waarvoor punten kunnen worden behaald.
Het aantal punten dat in een bepaalde periode kan worden
behaald (maximaal 60) heeft rechtstreeks invloed op de
grootte van een uit te betalen geldsbedrag dat boven het
normale loon aan de arbeiders wordt uitbetaald.
De uitbetaling van deze bouwpremie,die voor de arbeiders
ten hoogste 7% kan bedragen,geschiedt als regel om de
5,- 6,- of 7 weken.Het uit te betalen bedrag beloopt
voor de arbeiders in de hoogste loongroepen ongeveer
F.12- a F.12,50.
Op 8 Februari 1?52 sou echter de 10e week ingaan waarin
de premie niet was uitbetaald en hierover bestond enige
ontstemming bij de arbeiders.
De Ghevofa-E.V.C. probeerde hiervan profijt te trekken
en zette,zonder zich ook maar enigszins bloot te geven,
een actie tot staking in.
Of hiervoor reeds op 6 Februari 1952 een vergadering is
belegd is tot op heden alhier niet bekend geworden,ter-
wijl ook geen namen bekend werden van hen die tot de
actie hebben aangezet.
Op 8-2-52,tijdens het schaftuur,werd bij de arbeiders
bekend dat direct na afloop van het schaftuur (te 12.30
uur) een bespreking tussen dé arbeiders zou plaats beb-
ben in de z.g.timmerschuur van de fabriek,waarbij alle
arbeiders werden verwacht en waar over de uitbetaling
van de bouwpremie zou worden overlegd.
Hoewel geen uitgesproken leiding aanwezig was,was het
duidelijk dat meerdere leden der Chevofa-E.V.C.de arbei-
ders ontevredenheid bij wilden brengen.Nadat een del/e-
gatie van 6 arbeiders tenslotte een onderhoud met de

? directie hadden gehad en hen was toegezegd dat de uitbe-
• taling der bouwpremie de week later zou geschieden,zijn '''
de arbeiders te omstreeks 14 uur weer aan het werk ge-
gaan.Ongeregeldheden deden zich niet voor.
Aangezien het bestuur van de bedrijfsafdeling van de

* Chevofa-E.V.C. alhier nog niet bekend is geworden,zal
" hieromtrent zo spoedig mogelijk nader bericht volgen.

E I N D E
60421.

'T-L,
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19 Kaart 1052.

BX 133717.

Actie in aeelfabriak "B* fli^t».
B V TJ 3 .

Raar vernomen werd» asou op 6 Februari j.l. te ffcre&t een JB.V.O-
vergadering hebben plaats gehad, mede als gevolg waarvan op 8
ari een korte ataking aou zijn uitgebroken in <te aeelfabriefc

Ik moge 0 veraoefcen mij hieromtrent te doen inlichten, waarbij
ik ook gaarne «al worden geïnformeerd over het eventuele bestaan van
een bedrijfsafdeling van de Chevofa-E.V*C. in genoeade fabriek en de
beatuars-Baaönatelling daarvan*

HET HOOPL VAN BB DIEHST
^ Hamens deee,
*"'

Aan de Heer Korpschef
van Semeentepolitie
te
t O S M S B'T £ 11*



UITTREKSEL

Uit : OD 2066 Naam: VOORLICHTINGSCENTRUM ZAANDAM.

Voor : OD 209/8 Naam: STAKINGEN (Wilde)

Ag. nr: 129576 Afz. : ID Zaandam Datum: 28-1-52.

Aard van het stuk: Vers lag van de besloten vergadering van het Voorlichtingêcentrum-
Zaaristreek op 25-1-52 te Koog aan de Zaan.

Ha de pauze werd het woord gegeven aan de Hee ir ENGEL H.K.,personeels-
chef van de W.V. Albert Heijn, fabrieken te Zaandam,die een verslag
gaf over het verloop van de staking bij deze onderneming in het voor-
jaar van 1951. De indruk van de heer Engel was,dat de staking zeker
niet her gevolg was van sociale spanningen in de ondernemingmmaar on-
getwijfeld van de actie van de GEB,die het er op vwor'/ien had vele
Zaanse bedrijven plat te krijgen. Volgenë hem waren zelfs de stakings-
leiders niet enthousiast toen de staking geproclameerd moest worden
en zouden ze dit uit zich zelf nimmer hebben gedaan. De staking heeft
er toe bij gedragen,dat de EVC-ers uit het overleg met de Direatie
zijn gestoten en de N.V.,waarbij voor de oorlog bijna geen georgani-
seerde in de onderneming werk kon krijgen,(men zag dege mensen niet
graag),stelt thans prijs op samenwerking met de bona-fide organisaties.

Uitgetr. door: LS Op aanwijzing van : B III

Datum: 17-4-52

D 38-10 000 $\4 - 5 l
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2 5 JAN 1952'
23 Januari 1952

Ho. 374-4/52

Betreft: Staking.
DIENSTGEHEIM.

Op 16 Januari 1952, te circa 13 uur is bij de Treksluiting-
fabriek TREFAM, gevestigd Herengracht 88, alhier, een werk-
staking onder de meisjes uitgebroken naar aanleiding van een
loongeschil. 10 meisjes van 15/16 jaar legden het werk
neer, terwijl 11 meisjes en 5 mannen aan de slag bleven.
De staakstertjes waren ten dele in de BVC georganiseerd.

Bij het uitgaan van de fabriek, te circa 17 uur, ontstond
er op straat onenigheid tussen een der staaksters en een
werkwillig meisje, waarbij de onbekend gebleven staakster
het andere meisje van de fiets trok en uitschold. De staafc-
ster werd door haar moeder mee naar huis genomen.

Volgens DE WAARHEID van 17 Januari jl. is de CHEVOPA Van
het conflict op de hoogte gesteld en zijn "besprekingen tus-
sen het bestuur van deze organisatie en de directie gaande".

Op 21 Januari jl. was de staking beëindigd, als gevolg van
verleend ontslag aan de staaksters.

Ko. 13. \. Ï3.
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UITTREKSEL

Uit : OD 345

Voor : OD 209-8

Ag. nr: 125256

Aard van het stuk: Maande verzicht C HÏ-EVC, November 1951*

Naam: MMBTDOVERZICHTM NOORD-HOLLAKD.

Naam WILDE STAKINGM/VOED.EN GENOTM.

Afz. : ID *«R^? &£*-*•*» , Datum :J Deo 51,

O
Uitgetr, door: LS

Datum: 7-2-52.

Op aanwijzing van: B III

D 38-10.000 ,W 10204 - S I



No. 470r-4/51

Betreft: Staking.

VERTROUWELIJK.

9NOV mfr

8 November 1951.\d£wgs
t)**JSi&l*0~~ 'WT J&* »J9^In aansluitiffgrop dezerzijds bericht onder gelijk nummer dd.

gisteren, inzake het stakinkje bij de N.V. KLENE's SÜIKER-
WERKFABRIEKEN, alhier, wordt medegedeeld dat het conflict
in de loop van de 7© November 1951 is opgeheven.

Vijf meisjes namen eigener beweging ontslag.

De Waarheid plaatste over het verloop van dit conflict in
haar blad van 7 November een onwaarachtige berichtgeving,b.v.:
"Hier (= Chevofa-vergadering van 6 dezer) werd medegedeeld
"dat een dertigtal meisjes van de directie de boodschap had-
"den gekregen dat zij zich als ontslagen moesten beschouwen",
hetgeen positief niet waar is.
Verder: "Woensdag konden de ontslagenen echter het werk weer
"hervatten nadat opnieuw actie was gevoerd. Dit bewijst dat
"door eensgezindheid successen kunnen worden behaald". Deze
actie bestond, naast het beleggen van een vergadering, in
het enige malen tevergeefs trachten de ditectie der fabriek
over het conflict te spreken te krijgen.

Het bericht verder volgend, komt de aap uit de mouw, nl.:
"Het komt er thans op aan dat de mannelijke arbeidskrachten,
"waaronder veel sympathie voor de strijd van de meisjes be-
staat, zich volledig naast hel? vrouwelijk personeel plaat-
"sen", daar, volgens het bericht, het hier een aanval op de
lonen betreft. "Als deze aanval zal slagen zal de directie
ongetwijfeld verder pogen te gaan.

En tot slot de slag in de lucht, dat de actie de "volledige
"steun van de bevolking der Jordaan, waar de fabriek gele-
gen is-7 heeft.

No.13. F3.
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Betreft: Staking,
VERTROUWELIJK.
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j OPKMRn! 8NOV 1951 i^"

c

7 November 1951

Bij de aan de Eb'oiersgracht 45-55, alhier, gelegen N.V.KLENE's
SUIKERWERKFABRIEKEN is een stakinkje aan de gang, waarvan de
oorzaak ligt in een tariëfekwestie. De staking is tot dusver
beperkt tot de 4e Afdeling, nl. de inpakafdeling van kauwgum-
mi, alwaar ± 60 zeer jeugdige meisjes te werk zijn gesteld.
Met zeer jeugdig wordt hiê fl bedoeld: kinderen van 14, 15 en
hoogstens 16 jaar.

Voor de oorlog was het tarief voor het inpakken van kauwgummi
6 en 7 cent per doos, de eerste prijs voor het inpakken zon-
der extra-wikkel (z.g. transfer) en de tweede prijs met trans-
fer. In de na-oorlogse verhoudingen werd de prijs fixed ge-
steld op 20 cent per doos, hetgeen te laag bleek, waarna een
voorlopige eerste toeslag van 5 cent werd gegeven, later weer
gevolgd door een tweede voorlopige toeslag ad 5 cent. Dit
werd aanvankelijk gedaan omdat de prestatieverhoudingen zo-
danig waren, dat het personeel met dit werk belast niet aan
een redelijk loon kwam. Na tot stand gekomen betere presta-
tie gingen de toeslagen er successievelijk af, waarna tussen
directie en personeel een accoord werd gemaakt voor 20 cent
per doos zonder wikkel (om elk pakje kauwgum) en 23 cent
per doos met wikkel. De met dit werk belaste jonge meisjes
bereikten een weekloon met een gemiddelde van ƒ 20.- (de lo-
nen varieerden van minstens ƒ 17.- tot ƒ 22.-; een enkele
haalde ƒ.25.-.

Deze wijziging in de voorlopig gegolden hebbende tariefering
schijnt op een of andere wijze te zijn doorgedrongen tot de
CHEVOFA. Op Maandagmorgen verschenen bij de fabriek pamflet-
ten, waarin geageerd werd tegen de aanval op het loonzakje.
Een twintigtal meisjes weigerden die morgen aan de slag te
gaan en bleven zitten te "niksen"; in de middaguren werd het
iets rumoeriger. De directie liet het zaakje even betijen
en wees de meisjes vervolgens op hun taak. Die dag verliep
nog verder zonder enige strubbeling. De volgende dag, Dins-
dag 6 November jl. gaf een herhaling te zien. waarna dit
kinderongenoegen zijn uitbarsting vond in het op Dinsdagmid-
dag tegen 16 uur weglopen uit de fabriek. Tevoren waren we-
derom pamfletten bij de fabriek uitgereikt, waarin een te
houden vergadering, dien dag, te 17 uur, werd aangekondigd,
en gericht aan het personeel van Kiene. Circa 45 meisjes
liepen van hun werk weg.

De directie van het bedrijf werd Maandagavond 5 November jl.
aan huis opgebeld door iemand van de CHEVOFA, die een onder-
houd wenste te hebben, waaraan de directie niet wenste.te
voldoen. Naar vernomen werd, zou door de CHEVOFA, op boven-
bedoelde vergadering, aan de meisjes te kennen zijn gegeven
de volgende dag, dus Woensdag 7 November, het werk normaal
te hervatten. Dit geschieddeJnderdaad, totdat het die Woens-
dag tegen 9.30 uur weer rumoerig op de betrokken afdeling
werd. Nu verlieten een zestal meisjes hun afdeling en gingen

beneden
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beneden in het gebouw staan, waarna ze er door de portier werden
uitgelaten. Dit groepje vatte post aan de overzijde van de fa-
briek en begon af en toe te schreeuwen. Op aanmaning van de po-
litie zijn zij weggegaan.

Tot zover dit conflictje, dat uiteraard de aandacht zal blijven
houden.

Terwijl het die Woensdagmorgen nog rustig in de fabriek was,
werd weer namens de CHEVOFA opgebeld, met verzoek om een onder-
houd, hetgeen ten tweede male werd geweigerd.
.Een haantje de voorste bij deze actie betoonde zich Adriana
Jonanna jLLÓ.tsiC, geboren te Amsterdam, 19 Mei 1936, wonende Ie
Aïjehstraat 142-11, alhier. Deze naam, noch die harer ouders,
komt atarii voor in de politieke documentatie, alhier.

Nog zij vermeld dat conflicten bij deze fabriek praktisch nimmer
zijn voorgekomen, wellicht mede als gevolg van de voor het per-
soneel gunstige arbeidsvoorwaarden. De fabriek doet veel aan ex-
port, is evenwel geen bedrijf van vitaal belang. Er werken hier
ongeveer 230 werknemers. Volgens van meisjes opgevangen berich-
ten, adviseerde de CHEVOFA weer aan het werk te gaan: "omdat er
met die meiden niks te beginnen was".

Dat dit in wezen onbelangrijke conflict U vrij uitvoerig wordt
doorgegeven, ligt in het feit dat een bij de EVC aangesloten be-
drijfsbond zich blijkbaar niet ontziet gebruik te maken van
kinderen, om agitatie te plegen. Kinderen, die aan enig redelijk
oordeel in dit soort kwesties nog niet toe zijn en wier volwas-
senheid bijlatge na niet is voltooid.

No. 13.
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1*ÖSEf» 1951
Richtlijnen N£ 71.

I.D» NS 67/51.

Onderwerp: Staking bij de ÏF.V.Chroomlederfabriek "13e Hinde", alhier.

Vertrouwelijk.

N adat op 17 September 1951, te omstreeks 8.30 uur, be-
kend was geworden, dat bij de H". V. Chroom Ie derf abr iek "De Hin-
de", aan de Bisschop Zwijsenstraat 85, alhier, een wilde sta-

f- king was uitgebroken, heeft de I.D? alhier een onderzoek inge-
^- * steld en de eer U beleefd het navolgende te rapporteren:

Bij genoemde N.Y. werken normaal 85jpjersonen*
Op 17 September 1951, te 7.30 uur, hebben 75 arbeiders

hun werk aldaar niet hervat. i-*'
Alleen het kantoorpersoneel, de bazen en de fabrieksoom-

missie gingen aan het werk.
De oorzaak van deze staking zou, volgens de arbeiders,

zijn gelegen in het feit dat zij 20 % loonsverlaging hebben ge-
kregen *

Reeds jaren krijgen de arbeiders, boven het C.A.O, loon,
20 % prestatieloon*

Op 9 Juli 1951 is voor de arbeiders bij die U.V, een wacht
geldregeling ingesteld.

Zij ontvingen toen 80 % van het basisloon, terwijl de ar-
beiders meenden 80 % te zullen ontvangen van het basisloon
plus prestatieloon.

Dit is echter niet geschied zodat zij toen maar 60 % van
het totale inkomen van voordien ontvingen.

Doordat bij genoemde N. V. sinds enkele weken weer 48 uur
per week wordt gewerkt, dachten de arbeiders, dat er thans al-
daar weer volop werk was.-en dat ze daarom hun rechten van voor-
heen konden laten gelden.

De directie van die N. V. verklaarde, dat het een verkeer-
de gedachte van de arbeiders was, dat er thans voldoende werk
zou zijn omdat er nu 48 uur per week wordt gewerkt.

JDit is, volgens de directie, enkel en alleen geschied om
de arbeiders zo veel mogelijk ter wille te zijn want met de
helft van de werkkrachten zou het werk, dat thans voorhanden



is, gedaan kunnen worden.
Het is, aldus genoemde directie, economisch niet verant-

woord om de arbeiders die 20 % prestatieloon nu uit te beta-
len.

Be reeds genoemde staking is geen staking, die geleid
wordt door de zogenaamde Uniebonden, terwijl er evenmin spra-
ke van is, dat deze staking is uitgelokt of gesteund wordt
door de G.P.Al. of E.V.C.

Deze staking is op de bewuste morgen door de arbeiders
zonder enige leiding uj^geroepen.

Lfcrf ityn !'
De fabriekscdmmissie terplaatse, bestaande uit drie K.A.B

leden, staat in deze achter de directie der N.V. en de Unie-
bestuurders alhier interesseren zich tot heden ook niet voor
deze staking.

(_ • later in de ochtend verschenen terplaatse de bekende com-
^ munisten: Johannes, Henricus, leonardus Gooien, geboren te

Tilburg, 11 Juli 1893, fabrieksarbeider, wonende alhier, Tulp-
Af straat 77 en Albertus, Cornelius, Maria Galle_? geboren te

Tilburg, 17 Juli 1902, fabrieksarbeider, wonende alhier, Vee-
straat 6,1, die zich tussen de stakers begaven.

Dezen probeerden de arbeiders te bewegen de staking door
te zetten, doch de arbeiders wilden van hen niets weten en
gingen huns weegs.

Reeds dezelfde dag,te 13-15 uur, zijn de stakers, op 15
jersonen na, weer aan het werk gegaan zonder enig resultaat
;e hebben bereikt.

Van genoemde 15 personen woont het merendeel buiten de

X stad.
Deze waren reeds huiswaarts gekeerd en wisten niet, dat

het grootste gedeelte der arbeiders diezelfde middag weer aan
het werk gingen.

Op 18 September 1951, te 7-30 uur, zijn, op enkelen na,
de overige stakers ook weer aan het werk gegaan.

Deze enkelerj,,, die terplaatse woonachtig zijn en in de na-
middag van 17 September 1951 weigerden aan het werk te gaan,
zijn op staande voet ontslagen.

Sr hebben bij deze staking geen ongeregeldheden plaats
gevonden. Einde.

18 September 1951 .
I.D.
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26-8-1915 te Coevorden, wonende te Broek op Langendijk,
Dorpsstraat 58.
Zijn volmacht werd op 31 Maart 1950 ingetrokken.

2e. tot chef de bureau werd op 17 Augustus 1949 be-
noemd ï Johaanes Dirk t£B&« Nederlander» geboren
27-3-1897 te Groningen, wonende te Amsterdam,
Geuzenkade 51 ha. Zijn volmacht werd op 21 Kei 1951
ingetrokken.

3e. Commissarissen; Per 15 September 1949.
dfan d$r HpJtjg!» Nederlander, geboren 4-2-

1891 te latteidaffi ̂ wonend e aldaar, Meeklenburglaan 7,
Per 21 September 1949?
Mr. Herbert JOCHEMS. Ieder laad er. geboren 25-2-1912
te * s-Qraveahage, wonende aldaar ïhiindigt 9.

?et ingang van 27 September 1949?illus Sffm. Nederlander* geboren 1-10-1899 te
Alphen a/d Rijn, wonende te Yelsen» dfan Kostelijk-
laan 26.

Aangesteld tot commercieel secretaris-procuratiehouder
op 3 October 1949:
Afttoniej?aB van der HOEVEN. Nederlander, geboren
26-11-1916 te Amsterdam, wonende te Haarlem, Vijverlaan
10, Volmacht op 14 Juni 1950 ingetrokken»
Tot procuratiehouder ingaande l Augustus 1950s
Cornel|.B VISSER, Nederlander* geboren 2-6-1913 te Haar-
lem, wonende Spotvogellaan 26 te 'a-Gravenhage.
Volmacht op 11 Januari 1951 ingetrokken.
Tot procuratiehouder op 28 November 1950!
ftaa Bouwmeester. Nederlander, geboren l Augustus 1903
te Amsterdam, wonende te Blaricum, Noolseweg 13. Op
20 December 1950 werd aija volmacht ingetrokken, ter-
wijl hij met ingang van 29 Becember 1950 tet directeur
werd benoemd.
Op 13 februari 1951 tot «hef van de administratiet
gHASK: BE G-aOOf. Nederlander, geboren 6-5-1921 te Si3«»en-
burg, wonende te Amsterdam, Wilhelmljaastraat 172 I.
Op 13 Februari 1951 tot bedrijfsleider»
Serrit VISCH. Nederlander, geboren 8-8-1911 te Harder-
wijk, wonende te Hilversum, Neuweg 10.

Be N.V. "De Weegschaal" werd op 21 Juni 1951 door de
Arrondissements-Hechtbank te Amsterdam in staat van
faillissement verklaard, Rechter-Commissaris Mr.g.BJ30ZY.
curatoren ffrffPk..Ĵ  JÏÏBSBN5 en Mr .H. S. STIBBE.
Naast het hoofdkantoor te Amsterdamwas de fabriek ge-
vestigd te laandam, Vredeweg 4.

Birj het uitbreken van de staking ia de fabriek te
Zaandam, werd op 20 September 1950 door de politie
onderstaand rapport opgemaakt:
"Bij het diepvriesbedrijf BD© Weegschaal», gevestigd
in de fabriek "De Vrede" te Zaandam, brak ©p Maandag
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15 September 1950 een (wilde) staking mit*
Door de directie van dit bedrijf (waarin ongeveer €0
aan fabriekspersonesl werk vond), werd op Zaterdag
16 September 1950 aan een 15-tal arbeidere ontslag aan-
gezegd» met al a omtslagreden: Heorganisatie*
fot op heden» 20 September 1950» werd voor deze ontslagen
door het Arbeidsbureau te Zaandam nog geen toestemming
verleend. Van de rest van het persoaeel, reageerden 26
arbeiders op de ontslagen door in staking te gaan*
Ie ïïniebonden wensen niet achter deze staking te «taan,
omdat aen gestaakt heeft alvorens overleg te plegen «et
de boaden en de directie*
Slechts de £*V«C. interesseert «ich (matig) voor de
staking, van de stakers zou ongeveer 60jt in deze vak-
centrale georganiseerd sijn» In "De Waarheid* wordt
(foutief) gesuggereerd, dat de staking is ontstaan i»v.m.
een 5# loonsverhoging»
Bepaalde personen traden bij deze staking nog niet op
de voorgrond» Aan een bespreking tassen de directie en
een delegatie van d e stakers nam ook deel ffan HJU&yjtatiUXffi
B.V.Ĉ -fonctionaris.
Boor de directie van genoemd bedrijf soa aan d* stakers
een schrijven worden gericht» waarin wordt geëist» eet
op Donderdag 21 September 1950 het werk moest worden
hervat» daar anders ook voor de stakers ontslag volgt.
Ongeregeldheden hebben sieh tot heden niet voorgedaan».

Bnkele dagen later volgde het berioht» dat op Zaterdag
23 September 1950 de B.T.C, sieh "officieel" achter d*
staking had ge%et» E»?.C. onderhandelaar? l» JliJSIffi...
Op 9 Ootober 1950 zou de staking geacht worden te aijn
geëindigd. In aansluiting op dit rapport werd officieus
van politiezijde en ook uit andere, eveneens betrouwbare
bron» vernomen» dat de stelling, als zou de uitgebroken
staking bij de Weegschaal primair een politieke achter-
grond hebben gehad» verworpen moet worden» Teeleer sou
de staking gezien moeten woaöen als een uitvloeisel van
algemene onrust die zich van het personeel» werkzaam bij
"De Weegschaaln had meester gemaakt» wegens het gevoerde
personeelsbeleid» de ongesonde verhoudingen» die in het
bedrijf zouden hebben bestaan en allerlei andere onge-
wenste toestanden» die merendeels op zedelijk «n straf-
rechterlijk gebied zouden hebben gelegen»
Als de druppel» die de emmer deed t>verlopen, kwam toen
het ontslag van een aantal arbeider?,die enkele dagen
voor de 18e September 1950 bij de leiding hadden aange-
drongen op uitbetaling van d e tweede 5£ algemene loons-
verhoging» Hoewel de directeur Henneman KOU hebben doen
voorkomen dat de ontslagen volkomen willekeurig plaats-
vonden, werd van arbelderszijde gemeend» dat hier sprake
was van rancunemaatregelen*

Op 19 September 1950 publiceerde het atreekblad «D»
Typhoon* (neutraal doch min of meer opportunistisch)
een artikel» waarin vele grieven der stakers tegen de
directie werden opgenomen.
Ook na het ingaan van de staking die wat het fabrieks-
peraoneel betrof» vrijwel algemeen was» kon nog niet
van een politieke achtergrond gesproken worden» hoewel



de E.V.C, zich hiervan uiteraard trachtte meester te
maken. Dit zou niet in voldoende mate gelukt ssijn*
Wel zou eenmaal een bespreking hebben plaatsgevonden
tussen een E.Y.C, vertegenwoordiger uit
maas en de directie*

j» geboren 11-11-1904 te Wormerveör»
te Assendelft, Dorpsstraat 374* Bovendien werd reeds in
het eerder genoemde politierapport naar voren gebracht?

12Ü* geboren 28-7-1912 te .Amsterdam, wenend*
am, IiijsterbesBtreat 8« Gegevens van hem ssljnte Zaand

bij de dienst bekend,

De stakingsleiding verlette zich echter in de plaatse-
lijke pers tegen de mening als zou een en ander «en
E»T*C* rel geveest *ijn en diateaeieorde zich ook ove-
rigens uitdrukkelijk van elke vakbond*
Volgens een uitgegeven pamflet der stakers, gedateerd
21 September 1950 berustte de leiding der etaking niet
bij de E.V.C» doch bij een etakerskern gevormd uit da
arbeiders, waarin geen enkelft vakcentrale de boventoon
gou voeren.
De Waarheid van 19 September 1930 verscheen echter met
een bericht, dat de staking geleid werd door een comité
bestaande uit een voorzitter, lid K*A.B, en verder 4
leden van «ie 2 ongeorganiseerd en 2 lid van de B«Y*C**
Dit bericht werd later door de stakingaleiding gedemen-
teerd en vermeld werd dat geen K,A.B. lid voorzitter
kon zijn, aangeaien er in bet gisüö*l geen voorzitter waa
Erg verwonderlijk noemt »en deze gang van «eken niet
daar er onder de arbeidere weinig homogeniteit be-
ataan *ou hebben* Kaar schatting t 40?Mran hou tijn niet
georganiseerd, wat niet vreemd i», gezien het wervings-
beleid der fabriekaleiding,, Deae heeft links en reohts
meest ongeschoolde en vaak jonge krachten aangetrokken*
Het resterende gedeelte zou. echter grotendeels aangeelote*
zijn geweest bij de E.V.C..
Hoewel hier dtte niet van een politieke staking gesproken
zou mogen worden, noch van het later overnemen daarvan
door de E*V,G»f suggereert de heer ae,finegan. dat dit wel
het geval ie, Bij motiveert dit door »ijn theorie over
de clandestiene telefoonaansluitingen» Ben en ander werpt
een merkwaardig licht op de figuur Eanneaan en men ia in
Zaandam dan ooi niet aan de indruk kannen ontkomen, d at
hij voor de slechte gang van &aken in het bedrijf ge-
tracht heeft zondebokken te vinden*
Op een totaal van 48 aan personeel gingen 29 man in
staking. Onder de 19 niet stakenden bevonden aioh 8 ad-
ministratieve krachten en 4 afdelingschefe* Een deskundige
noemde de theorie over de clandestiene telefoonaftakkingau
ewak om technische redenen* Henneman heeft o.a. ca&r
voren gebracht* dat de 2 bedoelde aansluitingen met de
stad vakkundig waren aangebracht. In de praktijk echter
Bou het er op neer komen» dat dergelijke verbindingen
slechts door enkele P+T.T. aonteura tot stand kunnen
worden gebracht. Dit zijn speciale monteurs waarvan er
slechts l of 2 aam een plaatselijke technische dienst
verbonden «ijn.
9p de tweede plaats werd van andere zijde naar voren ge-
bracht, dat bier seksr geen politieke motieven een hoofd-
rol hebben gespeeld. Veeleer werd gedacht aan de moge-
lijkheid» dat deze clandestiene -5-



aftakkingea gediend zouden hebben voor bet onderhand»
telefoneren met leveranciers van de !T*Y. en voor suivere
particuliere doeleinden. Haar voren werd gebracht de
mogelijkheid vaa het bevoorrechten van bapaalde leve-
ranciers» het eventueel aannemen van ateekpenningen,
contact onderhouden met vrouwelijke kennissen e»cU»
Hierbij werd o.a. gedacht aan de Wit»
Uit het verder ingestelde onderzoek ia gebleken, dat
inderdaad enkelen malen door de P.T.T» een controle
werd ingesteld» waarbij gebleken zou zijn, dat ft̂ tadea-
tiene aftakkingen tot stand waren gebracht. Dat Ha en
ander niets met de staking o-p zichzelf uitstaand» h«eft
bewees wel het feit, dat reeda 2 maal v<5<5r de staking
dergelijke afwijkingen waren geconstateerd* Alleen de
derde maal sou het euvel ontdekt aijn in de periode vaa,
de staking. Bovendien bleek, dat de aftakkiagen niet
vakkundig tot stand waren gebrecht* soals vermeld werd,

/op integendeel was dit /Éeer amateuristische wijze geschied*
Opgemerkt kan hier nog worden* dat de chef van de techaidfe
dienst van "De Weegschaal", WXJCKBRHEia BISDOM, herhaal*
delijk had aangedrongen op een eigen verbinding met d*
stad» hetgeen steeds afgewezen werd* Bij de reparatie~
werkz&aaiheden der P,T»f. had hij verder veel balangetel-
ling getoond en stond hij regelmatig bij het herstelwerk
te kijken» Zijn naam wordt echter niet genoemd in ver-
ban d met voor on P van belang zijnde politieke achter»
gronden,
terugkomende op de figuur van de Wit, zou uit de gehele
gang van zaken bij ftBe Weegschaal1* gebleken «i ju, dat M-4
in het bedrijf ©ea vrijwel onaantastbare poaitie in-
neemt en dat de directie huiverig was maatregelen tegen
hem te nemen. Als oorzaak noemde men zijn speciale re-
latie tot Berendse. De suggesties gaan uit in de richting
van het door BBSBUDSË inschakelen van DB WXf in het be-
drijf met het oogmerk oa voor eerstgöcoöfflde controle
te kunnen houden op de gang van zaken*
Dit zou des te belangrijker geworden zijn na het weg-
vallen van de leveranties van *De Weegschaal* a&a de
geallieerde bezettingslegers in Duitsland, daar vanaf dat
moment de gehele export vrijwel bestemd was voor de

, staaa te Londen, waarvan zoele bekend
Berendse de alleenvertegenwoordiging im Nederland bezat*
Onderstaan d een staaltje hoe de combinatie Berendsöe-
de Wit te werk ging,

Y|5gp.. (zie blz. 2} uit Hilversu»
A W «dm* AA

Sen aekere Oerrit TlSCfl. (zie blz« 2} uit H1
werd in Juni 1950 opgebeld door een Jfovroaw
YEIES wonende Koordewe 182 t« Hilversum. Z

_
IES wonende Koordeweg 182 t« Hilversum. Zij konf «o

«ij vertelde, de bemiddeling verlenen bij leveranties aan
"De Weegschaal". Yisoh besocht haar na dit gesprek «a
ontmoette ten huize van Mevrouw de YEIES, een zekere
TER HAAR (*ie onder), die voorgaf bij de "Weegaolsaal*
betrokken te zijn. Bij deelde T i ach mede, dat hij
(Yisch) kon leveren tegen scherpe prijzen, doch dat er
coaaissiegeld af moest. Korte tijd later ontving Tiach
ioderöamd een order vaa *De Wetgscbjtal*. n» een offerte
ingediend te hebben. Van deze levering werd door Tiach
aan Revrouw de Vries proviaie betaald. Door laatatge-
noemde werd toen t«gen Viech g«E«gd, dat, iafltén Ter
Haar aocht vragen, wat aan haar betaald werd, Yisch
moest aeggen, dat bij 3*4 tientjes betaald had.
Visch kreeg toen argwaan en belde HenneMn op,



Bij de Tuigende leveringen betaalde hij niets meer
aan Mevrouw de Vries*
Geruime tijd later belde eij Tleeh opnieuw op» waarna
zij bij hem kwam in gezelschap van «en rechtskundig
adviseur» die Yisch mededeelde, dat M j la een bepaalde
•eek 13 ton vlees geleverd bad aan de "De Weegschaal*
en in de lopende week 10 ton, 4É& verlangde «ij provisie*
Zij vertelde* dat «Ij de opgave» dat V l ach 23 ton vleos
geleverd had aan "Be Weegschaal*, had ontvangen van

bedrijfsleider van de»e K.Y*.
JM» een bespreking» die toen plaats had lm het kantoor
van "De Weegschaal11 te Zaandam op 27 September 1950 en
waarbij Senneman, Tisch, Ter laar» Berendeen en Hevrouw
de Tries aanwezig waren» werd door Henneaan verklaard,
dat Viech niet eenmaal» doch in totaal 3x provisie aan
Mevrouw de Tries had betaald»
laar verschillende (mogelijk vermeend») diefstallen «n
andere ongerechtigheden, die in het bedrijf «ouden
hebben plaatstgevonden» werd door de politie te Zaandam
een uitgebreid onderzoek ingesteld. In het procesverbaal
over deze «aken kwam o.a. een resumé voor van de direc-
teur Hennaman over de figuur van de Wit» wa&raan het
volgende ontleend werdi

"Zijn goede trouw menen wij in twijfel te moeten trek-
ken, op grond van gepleegde onregelmatigheden ia het
bedrijf en »ijn verhouding tot «ijn vroegere werkgever

te Utrecht, die als vertegenwoordiger
te Londen in Sed«rlend optreedt

en met welke f Irma «IN» Weegschaal" haar voornaamste «x-
portrelatie op Engeland onderhoudt,
iet is ons bekend» dat deze vertegenwoordiger Berend se
leveranoiers van onze firma bezoekt en coamissiegeld
van de leveringen verlang^ op grond van het feit» dat
de leveranciers door hem (Berendse) met onze firma ia
contact «ouden sijn gebracht*
Wij hebben de indruk» dat in desa de heer de Wit niet
vrij uitgaat, daar onze wekelijkse productiegegeven» op
clandestiene wijxe Berendse ter kennis worden gebracht en
wij bovendien aan dezer dagen van de neer de Wit moesten
vernemen» dat hem door een der leverancier» een grote reii
met «ljn vrouw naar Zwitserland was aangeboden, waar*
voor hij verlof vroeg. Dit verlof werd geweigerd. H«t
betrof de firma BBKSSBBKPB te Baraeveld» een bekende kip*
penleveraneier. *

Verder sou de Wit bevriend «ijn geweest met een zekere
Goossen, chef bij "De Weegschaal".

gatgosj^feai* geboren 12-7-1920 te Hontenlsse» wonende
te Amsterdam, van Speykstraat 175 III* Tolgens uit-
latingen van de Wit KOU deze vriendschap geëindigd si ja»

/Goossen omdat/een zekere Srrf RA1UKER lastig viel. De Wit cou
een verhouding met deze vroaw gehad hebben» Bovendien
sou De Wit een bepaalde verhouding gehad hebben mat Xffdfr
TIBLEMAM uit Westzaan en een vrouw wonende in de Prinsen-
straat te Zaandam*

-7-



Ken andere relatie van hea sou sija da kruideaier
118- wonende in de Hoogstraat te Koog a/d Zaan*

ïefit, die op l lei 1949 bij de Weegachaal ia diaaat
trad bekleedde de functie vaâ  Bi-̂ duGti-è̂ fefê ï.
Als leverancier vaa "De Weegschaal11 werd varder genoemd
de Gebr. YA8 HaMEEBEB uit Spakenburg, welke firma gelds-
bedragen KOU hebben aangenomen au het personeel, belaat
met de inname en het wegea vaa de goederen, rijkelijk
•vaa sigaretten aa andere artikelen «om hebben Toorxlia*
Ba firma vaa Halteren en eon andere leverancier, da firaa
vaa der JK)ORB te Rotterdam zouden eoa»i8si9gelden h9bbaa
moeten betalen aaa B er end se. Ook sou da Vit mat da»a fir-
ma1 a samengeepeeld hebben ea EOU het bekend aija» dat hij
wel 99fi8 met een vaa Halteren ging borrelen la Amsterdaa.
Integere figuren, onder wie van dar OOSI, korte tijd
algemeen bedrijfsleider bij "la Veegaehaaij «oudea maar
malen getracht hebben, zowel de Vit als Qooeeen uit hat
bedrijf te doen ontalaan, aoohthaaa zonder resultaat.
Ia aaaaluitiag hierop werd vaa eea aijde da "WifoHE ge-
uit, dat Be Vit aa Soosaen op hun b9urt weer aaa «aker*
invloed op Henaemaa haddea, daar zij de*e aeaa op hat
Thorbeckepleln ia Amsterdam ia gezelschap vaa vrouwen
aouden hebben aangetroffen, Vardar soa vaa Heaaamaa ba—
kend sija* dat hij la do bezettingstijd gecollaboreerd
«ou hebben, Be figuur vaa Tam der Kloot verdient aog
afzonderlijke vermelding. Algemeen wssr&t hij aaa vaa do
weinige betrouwbare leidinggevende figuren v aa hat h***
drijf geacht* lochthans werd hij ontslagen, daar mam
hem aa een bepaalde periode de slechte gang vaa sakaa
ia het bedrijf BOU hebben verwaten» Bit oatalag W9rd
echter in eerste instantie niet door het Arbeidsbureau
ingewilligd, daar men het ongemotiveerd vond. Henneman
zou echter allea in het «ark gesteld hebben, dit ontalag
er door te krijgen ea kwam op Bekere dag met de trlom-
f aateli jko mededeling, dat accountaata vaa d a Eerstel-
bank te *s-öravenhage een onderzoek la het bedrijf la*
geateld hadden ea dat daarbij zonneklaar waa gebleken,
dat da tekortoa onder vaa dar Kloet eatataaa warea* Dit
onderzoek som b.v. aaa hat licht gebracht hebben, dat
een bedrag vaa i f .50.000.-. aaa vlees niet lm de admi-
nistratie verantwoord zou elja geworden* Het vermoeden
over hat ontstaan van dit tekort ging toen uit naar
diefstallen vaa personeel of anderen.
T oor hat ingrijpen vaa de Herat9lbank la da gaag vaa
saken bij "la W9egschaal" werd gemeend da volgende ver-
klaring te moeten gevea.

Henneman BOU eeanpersoonlijke relatie uijn vaa da
•Inister vaa Iiaadboinr ̂ rr lAISHOiat. dia «ich p9raooa*
lijk voor het bedrijf geintereaseerd «on hebben. Hoewel
dit niet mot zoveel woorden werd geuit, heeft men hierbij
gedacht, gasiaa da slechte bedrijfareaultaten, waarbij
gesproken werd vaa een verlies vaa f*4Q0*00Q«-*
tegenover een kapitaal vaa f.1.000.000,- op walk bedrag
hot later van f„2.000.000.- was teruggebracht, aaa per-
soonlijke voorspraak vaa do Minister bij de Heratelbank
ten gunste vaa *$9 Weegschaal**.

-8-
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Zn ieder geval vond er dus een onderzoek plaats
accountants van de Herstelbank, dat merkwaardigerwijze»
zoals achteraf gebleken was* slechte de periode omvatte
vanaf het tijdstip, dat van der Kloet in dienst trad
en enkele maanden daarna. Uiteraard was ook deze periode
ongunstig, naar aanleiding waarvan Eenneman meende
feiten ten nadele van Tan der Kloet te kunnen aantones.
Nochthans was men van officiële zijde min of meer bekend
zijnde met de achtergronden van het bedrijf, niet over-
tuigd en sou later gebleken en ook toegegeven zijn van de
zijde der Herstelbank, dat de periode voor Tan der Kloet
* s toetreding tot het bedrijf niet onderzocht was» Een
en ander zou duidelijk gewezen hebben op een tegen Tan
der Kloet persoonlijk geënsceneerde actie. Zelfs
werd de suggestie geuit» dat men een behoorlijke figuur
als Yan der Kloet van wie men moest hebben geweten w.ie
hij was -hij was jarenlang bij de K.Iutt. in een leiding-
gevende functie werkzaam geweest, bestaande uit de
inkoop en distributie van levensmiddelen bestemd om
door de lijnvliegtuigen medegenomen te worden hetgeen
dan ook oorzaak was, dat hij met "De Weegechall" ia con-
tact gekomen was- speciaal aangetrokken zou kunnen heb»
ben om als stootblok voor de debacle te fungeren* V<5<5r
zijn indiensttreding bij "Se Weegschaal" KOU men ham
schitterende voorwaarden gesteld hebben* Tan der Kloet
zou echter 2x geweigerd hebben, doch toen men bleef
aandringen, ondernam hij de stap, die enkele maanden
later met aanzegging van ontslag eindigde»

Hoewel Tan der Kloet in deze aangelegenheid t.o.v»
"De Weegschaal1» in het gelijk gesteld werd, begreep hij,
dat verdere samenwerking met "De Weegschaal" niet meer
mogelijk was en werd na onderlinge besprekingen tussen
Henneman en Tan der Kloet besloten tot ontslagaanvrage
van laatstgenoemde met uitbetaling van nog 4 a 5 maanden
salaris. Bit zou een zwak punt voor Henneman betekend
hebben, daar hij altijd had doen voorkomen het gelijk
aan zijn zijde te hebben gehad.
Een en ander heeft weinig met politiek te maken, doch
zou wel een indruk geven van de figuur Henneman, en de
betrekkelijke waarde, die daardoor toegekend zou mogen
worden aan de gegevens in het 0*0* vermeld en door het
Ministerie van Landbouw naar voren gebracht*
De relatie Henneman en de Sinister van Landbouw zou ont-
staan ssijn via jygGBH, een bekend houthandelaar uit Oud-
Karspel en een persoonlijke zeilvriend van de Mini eter
Henneman zou bij de Minister ruim entree hebben en regel-
matig door hem te woord worden gestaan, Henneman zou b.T,
op tijdstippen tot zeer laat in de avond gelegen nog
bij de Minister op bezoek hebben kunnen komen. Mogelijk
dat hij nu in ongenade is gevallen* In ieder geval werd
gemeend, dat het faillissement van "Be Weegschaal" door
de lerstelbank sou zijn aangevraagd, Henneman zou uit het
bedrijf zijn getreden en het bedrijf zou thans beheerd
worden door BOÜW&KSSTaa (ssie blz.2). Be rechtskundig ad-
viseur van Henaeaaa en "De Weegschaal11 Mr.Minderop zou
familie zijn van Profeaaor B01OCS» voorzitter van de 'breed*
kamerfractie der K.T.2..
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Het recherchebureau BBIBBDICg uit Amsterdam zou practioch
niet in deze Koken gemengd zijn geveest* SI echt a heeft
aen dit bureau bedrijf ac on troles ia laten stellen met
betrekking tot de gepleegde intern» diefstallen» Dit zou
echter slechts korte tijd geduurd hebben. Benedict
zelf zou nauwelijks ter plaatse geweest zijn* wel
er voor bovengenoemd doel een van zijn rechercheurs.

Personalia;
Petrus ferdinandus BEMEMAH» Sederlander, geboren
1-5-1905 te Wa tergraaf smeer, godsdienst Sed.Herv,, vaa
beroep directeur H, V* Deleo, wonende te Amsterdam, Mil-
1 et straat 11 X. Bij Ia gehuwd mett Emille WgMf S. ge-
boren 26-1-1913 te Amersfoort,

Van enig oorzakelijk politiek verband tussen De fit
en Berend sa enerzijds en de figuren van gei jningea en
Jonker anderzijds zou verder niets zijn gebleken* In-
tegendeel zou gebleken zijn, dat Jonker in de stakings-
affaire, waaraan De Wit niet deelnam en ook in andere
kwesties min of meer stelling tegen De Wit zou hebben
genomen. Van Heiĵ ingen werd in dit verband helemaal niet
genoemd* Menend, dat hierdoor de basis voor het in te
stellen onderzoek grotendeels kwam te vervallen, werd nog
slechts een beknopt onderzoek naar de figuren Berendse
De Wit, fan leijningen en Jonker ingesteld, waarvanujiet
resultaat onderstaand volgt,
Zo gemeend mocht worden, dat, deze gegevens onvoldoende
zijn, kan alsnog een aanvullend onderzoek plaatsvinden.

BBSENDSE
HeHT̂ B̂HBSS, Nederlander, geboren 21*3-1911 t» lom-
hottschoten, godsdienst Gereformeerd, drijvende een agenturen-

en commissiehanéel, wonende te Amerongen, Betonweg C 243.
Hij trad op 19 Augustus 1950 te Claygate (Eng) in het
huwelijk mett
Pafericia Sleoaor y3fEMlH6. geboren 13-4-1928 te üoadea.

Woonplaatsen en adre e eeni
Veor8* 8*1947 te Bunschoten, Spuistraat 7
Van 8- 8-1947 tot 21-11*1947 te Amersfoort, Stephenson-
straat 62,
Van 21*11-1947 tot 25- 5-1951 te A*wrafo0rttPaatau-*t~il<
Vaa 25- 5-1951 tot heden te Amerongen, Betonweg G 243,

Als boekhouder ia bij hem in dienstJ
Barend Alfons £EE HAAS. Nederlander, geboren 9*3*1914 te
Antwerpen, godsdienst Gereformeerd, wonende te Amerongen,
Koenenatraat 91. Op 30 December 1939 trad hij te Dauroe
in het huwelijk mett Yvonne Deeideria Maloina LASOIEM.
geboren 10*9-1914 te Borgerhout (B).

De personalia van d e in het vorig rapport genoemde secre-
taresse van Berendse zijns
filheljaina Maria ESGELAAR. Vaderlandse, geboren 9-10-1920

"""T4J""te Utrecht, Icd.lerv., ongehuwd, wonende te fftreeht»
lantierstraat 11.
Kaast de gegevens, die reeds bekend zijn, kan nog worden
vermeld, dat Berend se in Juli 1937 de school verliet,
vervolgens tot October 1939 werkzaam was bij fa. fftJl de
jKOHIgg en daarna werkzaam was bij de firma Jan m

-10-
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Spakeaburg, een visrokerij, waar hij omstreeks 1940
f.25»- per week verdiende. Reeds op sijn 8ste jaar
hij met bokking gevent hebben.
Berend se houdt kantoor t» Utreölrt op het adres Drift 9
en te Amerongen op het adres Betonweg C 68. Uit offi-
ciële gegevens is gebleken, dat Berendse gedurende de
jaren 1946*1947 en 1948 regelmatig zakenreizen maakte
naar België» Engeland en in mindere mate naar frank-
*ijk en de geallieerde (Britse, Amerikaanse en Franse)
zone*s van Duitsland.
Op l Maart 1943 maakte hij een reis naar Leipaig (Rus-
sische zone) wegens deelneming aan de Hesse aldaar.
Deze reis duurde tot 7 Kaart 1948.
Op 25 februari 1948 plaatste hij onderstaande advertentie
in het dagblad "Trouw".

MWij gaan op l Haart naar de Sussiehe zone «n kunnen
Uw belangen behartigen in Berlijn «a keipzig. ïa~
dien ü zich omgaand met ons in verbinding stelt
kunt 0 ons ook bereiken op de Leipziger Hesae op
3 en 4 Haart a. s*, Nederlandse Kaaer vaa Koophandel
voor Duitsland, Hansahaue stand. Hederlandse ineen-
dingen Berend se ft van der PoJU Import-Tranaito-Ex—
port, kantoor Korte graeht 9A te Amarsfoort*.

Aan de hand van diverse toekenningen van reisdeviezen
bleek, dat gedurende het jaar 1949 meer landen in het
programma betrokken waren o«a« Polen, Denemarken, Mi ta-
land en Frankrijk.
Van Berend late zou men moeilijk aan kunnen nemen, dat hij
oprechte sympathieën KOU koesteren voor uiterst linkse
stromingen, foor «lies wordt hij het type van de oppor-
tunist genoemd, die volstrekt zakelijk ingesteld is «n
van wie niet te verwachten sou ssijn, dat hij, zakelijk
bezien, zijn transacties aan politieke belangen zou toet-
sen. Bit zou ook de verklaring zijn voor zijn contacten

en SOKOL, contacten, die gedurende de period*
van omstreeks einde 1948 tot omstreeks medio 1950 hebben
bestaan, met Sandig mogelijk nog langer. Tegenover Sokel,
die zich nogal met geheimzinnigh$$& zou hebben ongeven,
zou Berend se aanvankelijk wat huiverig gestaan hebben.
Beiden zouden in genoemde periode tamelijk regelmatig
contact gehad hebben, doch men meende, dat dit contact
niet meer zou bestaan. Bet zou op zakelijk gebied gelegen
hebben* 0. a. zouden zij eens een avond doorgebracht heb-
ben in Hotel des Paye Bas op het Janskerkhof te Utrecht.
Het contact met Sandig zou eveneens verbroken ui ja.
Bekend zou zijn, dat Sandig gepikeerd zou zijn geweest
over het zonder zijn bemiddeling afsluiten vaa een door
Berend se in Polen verrichte aankoop vaa een partij kip-
pen, die hij onder valse nationaliteit aan Engeland zou
hebben, verkocht. Haar vejmosien werd, sou mea bij d«
Poolse instanties zelfs de indruk gehad hebben, dat man
met een Amerikaan te doen had. Toor zover bekend heeft hij
in Polen (Warschau) slechts een transactie afgesloten.
Als mogelijke reden voor het opgeven vaa een valse natio-
naliteit werd gedacht aan de destijds hier te lande heer-
sende pseudo-vogelpest.
Berend se wordt een chronische alcoholist genoemd»
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Personalia de Wit:
Willem de Wig. Nederlander, geboren 20-7-1910 te Rotter-
dam, godsdienst Hed.Herv., van beroep proeuratieehef*
wonenda te Amersfoort, Mareonistraat 10.

i3k*
April 1936 trad hij voor de eerste maal te Rotter-

dam in het huwelijk met: Coraalia SQSTES. geboren
9-4-1908 te Tlissingen. Dit huwelijk werd op 25 Qctobar
1950 te Rotterdam door echtscheiding ontbonden. Op
9 Februari 1951 trad hij te Amersfoort voor de tweed*
maal in het huwelijk mets ffety^nella Gomelia
geboren 13-10-1923 te Amersfoort.

foonolaataen en adressen?oor 11-5-3•1923 te Apeldoorn.
Tan 11- 6-1923 tot 22-4 -1936 te Eotterdaiu
Tan 22- 4-1936 tot 22-11-1941 ** totterdam, *id«man»trs2fc
Tan 22-11-1941 tot 23- 3-1942 te Rotterdam, Claaa d«

Trieselaan 112 a.
Tan 23- 3-1942 tot 24-10-1942 te Tlissingen» DortnanstrsS
Tan 24-10-1942 tot 29-12-1945 te Be Bilt, lembrandtlaaa9Q
Tan 29-12-1945 tot 16- 6-1950 te Amersfoort, Stepheneon-

straat 62.
Tan 16- 6-1950 tot heden te Amersfoort, Mareonistraat 10.

Tan politiezijde werd vernomen* dat de tweede vrouw van
Be Wit in de bezettingsperiode bekend stond als een
moffemaeid. Bovendien onderhield Eij aa de bevrijding
omgang met Berendse, met wie zij eenmaal naar Sngeland
geweest zou aljn.
Haar vadert Johftnu*ee Wilhelmus BXBIDE.̂  geboren te Aaiera—
foort 22-4-1900, van beroep lasaer, «om lid «ija of
sijn geweest van de B.T.C., bedrijfsgroep Amaf, staa-
boéknummer 1446* lij a*u als commtmiat bekend staan of
gestaan hebben* Gegevens over hem eijn bij de dienst s.
aanwezig.
Ook De Wit werd in 1946 comwahistiach genoemd en zou in
de bezetting contacten hebben gehad met communisten.
Ben en ander moet aanwezig zijn in zijn H)..
Over Be Wit kan nog gezegd worden, dat hij door de arbeidi
inspectie te Haarlem onderhouden is over siju zedelijk
gedrag.bij "Be Weegschaal", Henneman soa. bovendien in
het bezit zijn van een anoniem schrijven, gedataerd
22 September 1950, waarin het zedelijk gedrag van Be Wit
gelaakt wordt, n,a.v. gijn verhouding tot ««n zekere

fevrouw Gre" KÖIDEE-RAMAKÉE. wonende te Zaandam-, Ameland,estijds werkzaam bij *Be Weegschaal*. ladaf Be Wit doeir
de arbeidsinspectie over deze relatie zou zijn onder-
houden, is Mevrouw lamaker niet meer op da fabriek ver-
schenen.
Ba Wit, die in wezen geen slecht type som zijn, zou vol-
komen onder invloed van Berendse staan en op zakelijk
terrein beschouwd worden als zijn pion en «atelliat.
Behoudens de politieke achtergronden van da familie
van eijn vrouw, KOU ook bij Be Wit niet van een bepaalde
binding met linke-extreme groeperingen gebleken zijn.
Be gegevens over 1946 «n daarvoor zijn dermate vaag, dat
daarover geen bevestiging verkregen kon worden. Zo er
toch iets dergelijks in deze richting gewezen had, meende
men dit, zowel wat Be Wit als Berendse betreft* te
moeten terugvoeren op zakelijke drijfveren. Baarbij ia
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aanmerking genomen beider persoonlijkheid, zou het
geen -verwondering behoeven te wekken, dat zij, waar dit
zo uitkomt verzeild kunnen raken in affaires, die huna
ondanks, een politiek tintje hebben.

£ersoBalia van HeiJningejat
Dirk van HEIJHIHSES. Nederlander, geboren 18-5-1922 t*
Zaandam, %sèa. god ad i en s t, Tam beroep radle-moateur»
wonende te Koog a/d Zaan, Irisstraat S?,
Hij trad op 26 Juli 1944 te Zaandam in het huwelijk metj
CathariBa TAS BAAM. geborea 1-12-1918 te Zaandam.
7an leijBiBfem» die een behoorlijk vakman wordt genoemd,
genoot slechts lager onderwijs. Taa Hel 1940 tot Augustus
19444werkte hij bij de 2aanlandse radio, eigenaar I*.mpe,
gevestigd te Zaandam, Gedempte gracht 56. Bij deze firma,
die pas gefailleerd ie, waa hij als reparateur werkzaam.
Van 1944 tot 1947 werkte hij bij de fiaaa..gilS> gedempte
gracht 21 te Zaandam* als radiomonteur, Tan 194? tot
11 Haart 1960 vervolgens weer bij de Zaanlandae ratio,
waar hij ontslagen werd wegens gebrek aan werk, Ban volgt
van 15 Juai 1950 tot 26 februari 1951 alj** betrekking bij

f "De Weegschaal», waar hij/vanaf 15 Haart 1951 werkzaam ie
1 bij de fIrma TOT en BEESS7 een electro-technisch instal-

latiebedrijf, gevestigd te Zaandam op de Houthavenkade.
Van Tan Heijningen is bekend, dat hij KOU spelen of ge-
speeld eou hebben in Brussel»» dansorkest uit de Zaanatreel
Be politieke instelling vanTaja Heijningen kon niet duide-
lijk omlijnd worden. Enereijds -ook volgens oudere gege-
vens van de politie- wordt hij communistisch georiënteerd
genoemd, anderzijds kwam in het reeeat ingesteld* onder-
zoek niet naar voren, dat hij op enigerlei wijste actief
geïnteresseerd is ia politieke bewegingen, ïij de ver-
melding, dat hij communistisch georiënteerd «ou sija*
ontbreekt de reden van wetenschap, hoewel van een infor-
mant vernomen werd, dat hij zich wel eens uitgelates zou
hebben in de geest vans "Bet «r over een paar $aar wel eent
anders zou uitzien".Tolgens de corpschef te Zaandam zou
zijn gedragngeen aanleiding geven hem te rangschikken endei
de figuren, die zich actief met politiek zouden ophouden.
Be gegevens van de infonaatiekmart van fan Heijningen, gede

, teerd 23 December 1949, waarop hij als communist vermeld
staat, zouden ontleend zija aan gegevens verstrekt door
iemand van de plaatselijke politie» die niet gehoord
koB worden wegens ernstige ziekte. Betrekken* zou Biet ia
een vakcentrale georganiseerd zijn.
0it het door rapporteur aader ingestelde onderzoek en het
tegelijkertijd van de zijde der J.B. Ingestelde OBderzoek
bleek, dat van Heijningen uiterlijk althans niet de minste
politieke belangstelling toont. lijn vrij» tijde brengt
hij knutselend thuis door. Tergaderingeam vrienden e.d.
bezoekt hij Biet. Tan activa houdt hij ziek afzijdig»
Als motief voor de diefstal van d e kabel, lm ver eniging
met Jonker, zou hij hebben opgegeven, het luxe-complex
van zijn vrouw.
Taa Hei jniBgen som laderdaad berichten over de gang van
zaken <$tj «B* Weegschaal* aan de staker» hebbea doorge-
geven, hetgeen hij zelf aan derden verteld zou hebben.
Zelf behoorde hij Biet tot de stakers. Biet werd gemeend,
dat te dien opzichte een «peciaal politiek motief is
het spel zou zijn geweest.
/z.o.z,
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Peünis logESsTBederlander» geboren 1-6-1911 te Zaan-
dam, geen godsdienst, van beroep fabrieksarbeider,
wonende te laandam. Sparrestraat 34. Op 9 September 1936
trad hij te Zaandam in het huwelijk meti
Margaretha HQLWEBSL. geboren 30-9-1915 te Zuid-Scharwoude
Jonker genoot 6 jaar lager onderwijs. Yanaf 1930 had
onderstaande werkgeversi
1930-1938! I.Y. Cacaofabriek "de Saan" te Zaandijk ala
fabrieksarbeider* Ontslagen wegens diefstal*
Yan 1940 tot 1945 zou hij geen vaste werkgevers hebban

Yan 5-5-1945 tot 8-8-1946 bij de Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten en Gezagstroepen. Vervolgens enige waken
bij een boer Jn --Slî fe-* 'wonende aan de llngweg te Zaan-
dam als aardappelrooier.
September 1946 tot 16 October 1948 als blikslager bij
de blikfabriek van S1A4S en van KALSBSBK. Oostzijde 132
te Zaandam.
Ontslag genomen wegens positieverbetering.
18-10-1948 tot 7-6-1949 bij de 3.Y. BHEBK-BYBHBMJ,
Hemkade te Zaandam. Ontslagen wagens reorganisatie,
11-6-1949 tot 20-6-1949 bij de l.Y. YAS Q$wm.Ja t*
Yelsen.
20-6-1949 tot 21-9-195© en van 11-10-1990 >*fr 26-2-19S1
bij "Be Weegschaal*. Ontslagen wegens diefstal.
12—3-1951 tot i7"-3-19'51 bij de ̂ adeylâ »̂? AifffflVBt'ÜMB jflul
te Eodenrijs. Ontslagen wegens beëindiging werk»
19—3—1951 tot 18—8—1951 bij de Schaeer Ifouthaadel pUY»
te Zaandam, Westzijderveld* Ontslagen wtgeaa werkvermin-
dering,
Yanaf 23-8-1951 tot heden bij de Haven stichting t» Saam-
dam.

Jonker zou lid zijn van d e E.Y.C.. Dit volgen» eigen
uitlatingen en volgens opgave aan een der officiële in-
stanties, gezien zijn uitlatingen tegenover medearbeiders
zou hij beslist als communistisch georiënteerd beschouwd
moeten worden.
Verder zou hij politiek weinig op de voorgrond tredam
en «uu dan ook niet overmatig actief zijn. Hij zou niet
de Indruk maken politiek geschoold te zijn.
Behoudens zijn lidmaatschap E.Y.C. en zijn communistische
sympathieën zou hij weinig gevaarlijk lijken.
Hij sou dus wel uitkomen voor zijn politieke eympathlaan
en deze niet trachten te verdoezelen. Men meende nog «am
andere aanwijzing te hebben, dat hij mogelijk coaununist
zou zijn, n.l. uit het feit, dat een zekara Jaa JOJtëL e«n
opkoper uit Zaandam en zelf communist aijnde, Jonker bij <
de politie getipt zou hebben als dader van de diefstal
van de kabel. Jong zou iets dergelijks al eerdar gedaan
hebben, met de bedoeling op deze wijze communisten uit
de partij te weren, daar zulk soort lieden daarin volgens
hem slet thuis hoorden. Boewei deze veronderstelling dus
aangenomen wordt, Is zij niet zeker, daar men uiteraard
niet de juiste motieven van Jong gekend heeft om tot deze
stap over te gaan» Jonker maakte deel uit van de stakers
bij de Weegschaal. Hog een andere overweging voor zijn
communistische sympathieën som zijn, zijn vriendschap-
pelijke verhouding tot figuren, dia als volbloed commu-
nisten bekend zouden staan, *;oa;li 50 LI EDEL (zijn zwager)
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en BOIfg.

Personalia lolweda
AlbértuB IQItWlDBIu geboren 1-11-1916 te Zaandam, wonende
aldaar Prinsenstraat 44*
Karel Bonte,
Otto HASgOQ. geboren 22-10-1910 te Zaandam, wonende
aldaar Esdoomloan 12.

Bij de huiszoeking naar de kabel werd gezien, dat hij
een Stalinkalender in huis had. Als aotief voor de
diefstal gaf hij op, dat hij een zieke jongen had die
veel geld kostte. Een en ander zou op waarheid berasten.
Nog bekend werd, dat Jonker van 1938-1940 werk vond In
de werkverruiming, de t hij van 1940 tot 1941 bij de
Artillerieinrichtingen aan de Henbrmg werkzaam was en dat
hij ua 1941 ondergedoken was tot de bevrijding.

Samenvattend kan dus gezegd worden, dat hij politiek be-
zien weinig op de voorgrond treedt, openlijk geea opval-
lende propaganda voert en ook anderszins niet de indruk
zou wekken een actieve propagandist voor de epiamunistisciu

( beginselen te zijn. Van bepaald agitatorischvoptreden,
hetzij in bedoeld stakingsverband, hetzij anderszins, zom
niet zijn gebleken*
lij, zowel als zijn vrouw worden als volslagen atheïsten
beschouwd.

*s-Gravenhagef 14 September 1951.
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102/610
Betrit Arbeidsconflict te Inkhuizen. /e/c?

Uw schrijven dd 21 Juli 1951 Ho. 114046.

~ 64*1951

C

Op Vrijdag 13 Juli 1951 heeft het personeel,
georganiseerd in de Uniesonden, aan de te Inkhuizen ge-
vestigde bakkers een ultimatum gesteld en geëist dat de
werkgevers uiterlijk Woensdag 18 Juli 1951 te 20.00 uur
zouden berichten dat aij ook dit jaar weer 2# vacantie-
toeslag zouden uitbetalen.

De patroons hadden namelijk besloten slechts
l % vacantietoeslag uit te keren. Het bestuur van de

Enkhuizen brood-, koek- en beschuitfabriek werd door de
arbeiders als de aanstichter van deze voorgestelde ver-
laging beschouwd.

Wanneer de werkgevers niet de volle 2& zouden
uitkeren, dan zou de staking op Donderdag 19 Juli 1951
uitbreken. De hoofdbesturen van de Uniebonden stonden
achter deze actie.

Het personeel wilde de broodvoorjsiening in de
stad niet in gevaar brengen en zou de staking daarom
voorlopig beperken tot de Snkhuiaer fabriek. Het pu-
bliek sympathiseerde met het personeel, omdat de brood-
fabriek als een slechte werkgever bekend staat.

Op Woensdag 18 Juli 1951 hebben de jaetroons
besloten de gevraagde 2 % ook dit jaar weder uit te
keren en is de staking niet door gegaan. Bij deze drei-
gende staking was geen politieke achtergrond aanwezig,
terwijl ook niet te verwachten was dat het politieke
element zijn intrede zou doen.

Door de arbeiders was uitdxukk'elijk vastge-
gesteld dat de B. V JC.-methode's niet mochten worden ge-
bruikt.

Yoorzover bekend is geen der werknemers bij
de ÏÏ.V«C. georganiseerd.

"Einde".
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Onderwerp j Staking cacaofabriek
"De Zaan".

8
Zaandijk,25 Juli 1951i
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l In antwoord op Uw schrijven d,d.17 Juli 1951»onder nr.

113589»betreffende een staking in de cacaofabriek "De Zaan"
te Zaandijk,bericht ik U het navolgende:- - - - - - - _ „
Na een voorzichtig ingesteld onderzoek is mij gebleken dat
in de laatste week van de maand Mei 1951»de juiste datum is
niet nader aan te duiden,een staking,welke enige uren heeft
geduurd,onder de z.g.cacaopersers is uitgebroken.Deze staking
hield verband,met het door de Directie in te voeren z.g; Be-
deaux systeem.Hiervoor voelden de arbeiders niets;Het geval
deed zich echter voor dat een verpleegde uit de St.Willibror—.
dusstichting te Heilo,die als arbeider op genoemde fabriek is,
tewerk gesteld,zonder tevoren hierover met zijn mede arbeiders
overleg te plegen,op z'n eentje er toe overging zelfs nog
meer persen te maken dan volgens genoemd systeem toelaatbaar
was.Het normale aantal z.g.persen dat per arbeider per werkdag
wordt afgeleverd bedraagt IG.Volgens het Bedeauxsysteem zoy.
dit moeten worden opgevoerd tot 22 persen per wokdagi'De St; '
Willibrordusman echter maakte 24 persen per werkdag;'Dit ver-
wekte een hevige beroering onder de persers en men ging over
tot een protest staking.Onder het.personeel van deze fabriek
schuilen,verscheidene communisten.**ij bewerkten dat onmiddelli
de EiViGivan het uitbreken van.dez.e staking in kennis werd ge-
steld.Één deputatie van deze EiVéC.vervoegde zich ten kantore
v an de Directie.-^e Directie van de cacaofabriek "De Zaan"
weigerde echter deze EfV^Óers te ontyangeni'Wel is later een
afvaardiging van het N.V.V.door de Directie te woord gestaan;
•̂ e Directie zegde toe deze zaak nader te bestuderen en trok
het ontslag,dat reeds aan enige stakers was aangezegd,in.De
stakers zijn zoals reeds vermeld,reeds na enkele uren weder
normaal aan het werk gegaan;De E.V.C.heeft uiteindelijk geen
voet aan de grond gekregen;' Agitatie van bepaalde figuren
deed zich in feite niet voor;Het Bedeauxsysteem is tot heden
nog niet ingevoerd.- - - - - - - - - - - - - - - - . - - _ _ _ _

De wnd.Korpschef van politie
te

AAN DE HEER: - -
HOOFD VAN DE BfV|D
te s'GRAVENHAGE.
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BXHKSHMHBSB ZAKEN * a-Oravenhage , 21 Juli 1951.

Ho, tB 114046.
Betr.ï Arbeidsconflict Enkhulsen. YBR^OUWBLIJK
B V WK 5. ____ — <r Ontv. .bew: ......................... .......................... -

ÜilGEBOËKT
Antwoord :............ .

Ha Uw bericht van 12 Juli 1951» no. 102/600, waarop
U inmiddels mijn antwoord van 19 Juli 1951» no. 11 "3659 1 ssal
hebben bereikt» ia ook uw brief van 1? dezer, no. 102/610
in dank ontvangen. Ik betuig U mijn erkentelijkheid voor het
verhoogde tempo der berichtgeving, dat uit de»© beide berich-
ten blijkt en vertrouw gaarne, dat ook in ruimere zin een
doelmatiger samenwerking kan worden bereikt*

Aangaande de inhoud van het bericht no. 102/610 ver-
zoek ik nog Uw aandacht voor het volgende:

Baar bij de verwachte staking vermoedelijk geen poli-
tieke achtergrond beataat, is het wel van belang te kunnen
vaststellen, of te eniger tijd het politieke element alsnog
zijn intrede *al doen, en EO ja, hoe dit wordt bereikt* Met
het oog hierop ware allereerst vaat te stellen, dat bij het

Sn t a taan van de grieven geen politieke drijfveren in het ge-ing «l jn geweest. Dit kan o «m* blijken uit de politieke ge-
eindheid van de aanvankelijk op de voorgrond getreden arbei-
ders. Is hieromtrent eekerheid verkregen, dan cal bij een
eventueel latere vermenging van de zakelijke grieven net
"politieke*1 wensen, gemakkelijker zijn waar te nemen, wanne ei
en hoe deze in het geding zijn gebracht.

Van Uw nadere berichten omtrent het verloop van het
conflict zal ik met belangstelling kennis iiemen.

B£T HOOFD VAN DS 33IM3T
-• Hamens deze,

V< t

Aan de heer Districtscommandant
der Rijkspolitie in het
District Alkmaar,
Kennemeratraat 253,
te
H B I £ O 0.



102/610

Onderwerp: op. handen zijnde staking onder
personeel Enkhuizer brood-koek
en beschuitfabriek.

ƒ

t>.

f

Datum van ontvangst bericht

Betrouwbaarheid berichtgever

Waardering bericht

Tevens bericht gezonden aan

Medewerkende instanties

Ondernomen acties

: 16 Juli 1951
: zeer betrouwbaar

: Proc.-Generaal,fgd.Directeur van Politie
te Amsterdam.

: Gene.

Ik heb de eer U te berichten dat mij van betrouw-
bare zijde is gemeld dat vermoedelijk op 18 Juli a»s.
een staking zal uitbreken onder het personeel van de
Enkhuizer brood-,koek- en beschuitfabriek.

De staking zal 40 a 50 man omvatten.
Reden der staking: uitkering 2 % vacantietoeslag.

Vermoedelijk geen politieke achter-
grond.

wacht.
Verstoring der openbare orde wordt niet ver-

17-7-1951



MIHISTEEIE VAN
BIHlBfMIDSE ZAKM \ 's-Öravenhage, U Jtü.i 1951
lo. jBX 115589.
Betr.t Staking cacaofabriek TBKf&Oaig&IJK .......................... ,

"De Zaan". „ i •> '
BV WK 3. ROPPel Ĥ -̂1"̂

__ . „ . . . . . -Antwoord i...™-,. ........ ,».....-...„ ---------Blijkene een bericht in "iJé voorliellier" (orgaan van
de Chevofa-E.V.C.) van 9 Juni 1951, soa er op een niet nader
aangegeven datum een staking hebben plaata gevonden op de
cacaofabriek "De Zaan" te Zaandijk. Ben en ander stond in
verband met het invoeren van het *gn. Bedeatuc-systeeia.

Ik moge U verzoeken mij alsnog te doen inlichten over
de aard en het verloop van de actie, alsmede de volledige
personalia te verstrekken van de eventuele agitatoren*
Toorts sou ik graag in kennis worden gesteld met mogelijke
spanningen in dit bedrijf , waaruit de E.T.C, munt sou kunnen
slaan tot het ontketenen van stakingsacties op grote schaal.

HET HOOfD TAB BB DIERST
Namens dese,

Aan de heer Korpschef
van Gemeentepolitie
te L l» vctn
2 A A I P I J K .
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Onderwerp: Staking,

DIENSTGEHEIM.

1951

ACD| t* *r t f

Ik het de eer U te "berichten, dat van 30 Januari 1951
tot 2 Februari 1951, een werkstaking heeft plaats gevonden,
waarbij 15 sigarenmakers werkzaam bij de sigarenfabriek,
MArgon, van de firma N. A. J. van der Meiden, gevestigd in per-
ceel Heemstralaan 2 A., waren betrokken.

De betreffende arbeiders hadden geen overleg gepleegd
met hun respectievelijke vakorganisatie "s, noch met de be-
drijfskern, zodat het hier een wilde staking betrof.

De oorzaak van het conflict was gelegen in het feit, dat
genoemde arbeiders het niet eens waren met de uitbetaling
van stukloon voor het verwerken van een dekblad, dat volgens
hun oordeel van inferieure kwaliteit was.

De directie van genoemde fabriek was bereid te onderhan-
delen met de arbeiders, maar stelde de eis, dat eerst het
werk moest worden hervat.

Na overleg met hun vakorganisatie1's hebben de werknemers
hun arbeid op 2 Februari 1951 hervat op de oude voorwaarden.

G-een der betreffende stakers was georganiseerd bij de
E.V.C, of O.V.B.

Tijdens de staking hebben zich geen wanordelijkheden
voorgedaan.

Het gehele personeel van bedoelde sigarenfabriek omvat
ongeveer JO mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Later is nog gebleken dat een bestuurder van het N.V.V.
heeft bemiddeld.

Baarn, 10 Februari 1951•

Aan de Heer
Hoofd van de Dienst
te "s-G R A V E N H A G E.



Uit : OD 345

Voor : OD 209 8

Ag.nr: 102993

UITTREKSEL

Naam: MAANDRAPPOHTEN NOORD-HOLLAND

Naam: STAKINGEN (WILDE)

Afz. : I. D. Amsterdam

Aard van het stuk: Bapport over de maand Januari 1951

datum: Februari '51
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Uitgetr. door: P.v.B.

Datum: 2? April 1951

Op aanwijzing van: B III g
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UITTREKSEL

Uit : OD 345 NaamiMAANDRAPPORTEN NOOHD-HOLLAND

Voor : OD 2098 Naam :STAKINGEN( WILDE)

Ag. nr: 9661? Afz. :I. D. Zaandam Datum:2 ÏTovember '51

Aard van het stuk:Happort over de maand October 1950 Gem. ZAANDAM.

Onder verwijzing naar het maandoverzicht van September 1950 kan
worden gemeld, dat de staking bij de firma Onrust & Hoorn te Zaandam
op 4 October 1950 is geëindigd. Op die datum is nl. het werk hervat
op vrijwel de oude voorwaarden, met bemerking dat een premieregeling
(waarover men reeds lang doende was) op Maandag 9 October 1950 in wer-
king zou treden.

De staking bij het diepvriesbedrij f "De Weegschaal"(zie ook hier-
voor maandoverzicht September '50) eindigde op 9 October 1950. Dit be-
tekende ontslag voor ongeveer de helft van het aantal stakers(30).

Uitgetr. door: P.v.B. Op aanwijzing van: B III

Datum: 1 Mei 1951

40060 - '49



I»D. 1886.

Onderwerpt Staking.

Dienstgeheim.

C

Op Vrijdag, 14 April 1950) brak. er onder het per-
soneel van TIETtlMAJET & DBGS aan de Middels t egrach t 97
alhier, een wilde staking uit. Van de. ongeveer 350 per*-
aonen, welke op deae conservenfabriek werken, legden
er 200 het merk neer. De oorzaak hiervan was, dat de
directie van dit bedrijf a.g> tijdopnemers had aange-
steld. en deze zouden op 14 April een aanvang met hun
werk nemen. Uit protest hiertegen legden 200 personen
het werk toen neer. De actie werd door geen enkele or««
ganisatie ondersteund. De Unie-bonden hebben in dit
conflict bemiddeld, hetgeen tot gevolg heeft gehad,
dat de stakende arbeiders op 15 April het werk weer
hebben hervat.

De directie zal het loon, ook voor de dag waarop
aierd gestaakt, normaal doorbetalen.

De tijdopnemers gaan echter gewoon met hun werk.
in de fabriek door,

Ongeregeldheden deden zich niet voor.

Leiden, l? April 1950.
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UITTREKSEL

Uit : OD 339 Naam: MAAMDKSPPORTEN GRONQGËff

Voor: OD 2098 Naam: ST-AKIHGEN

Ag.nr: 81214 Afz- : ID EP Winschoten datum:

Aard van het stuk: Maandverslag over de maand I'ebr*1950 van HP Winschoten

uit bvgh»maandrapport wordt het volgende overgenomen:

Aan de strooartonfabriek "De Dollard" te Nieuwesohans is het per-
soneel van de nachtploeg gedurende een nacht in staking gegaan»
In tegenstelling mét andere strocartonfabrieken in het m.*oh«dis-
triot wordt aan de strokartonfabriek "De Dollard" wel van Zater-
dag tot Maandag gewerkt*De directie heeft hiervoor een vergunning
em in verband met het feit dat een der ketels in de fabriek defect
is en men overstelpt is met opdrachten voor leveringenyis het nood-
zakelijk, dat de werkzaamheden aan de fabriek ook van Zaterdag op
Maandag geregeld doorgang vinderi»De arbeiders van de nachtploeg»
ongeveer 50 man willen echter gedurende deze tijd geen werkzaaahe-
den verrichten en zijn op Zondag 26 Februari te 23*00 uur niet aan
het werk gegaan.De daarop volgende dagploeg is op Maandag 37-2-50
te 6,00 uur gewoon met het werk doórgegaan*Het sohijntydat deze
actie wordt geleid door de üYĈ n.l.door Jan WIEBRAKIDStDerk aiOOK
én Bouo SCHWERMANN, allen wonende te JSieuwesohans»liVIEBRAMDS en
aiOOK hebben beiden zitting in de gemeenteraad van Nieuwesohans
voor de CPN»Een delegatie,van de arbeiders",die met de directie
besprekingen wilde voeren̂ werd door de directie niet ontvangen.
Tot op heden heeft de directie nog geen maatregelen getroffen»

C

Uitgetr. door: ng£ Op aanwijzing van: HEIIk

Datum: 27-8-50

40061 - '49



VSEiaiOtTWELIJK. IL
Verbinding: W en^^^l P) ^ . _
Hoi 14 3. ^-1-50.
Onderwerp;Onregelmatigheden van geringe omvang op de meelfabriek

"De Vlijt" te Wormerveer.

Datum ontvangst bericht: 18 -1-50,
Betrouwbaarheid berichtgevers Betrouwbaar.
Waardering bericht: Betrouwbaar»
Tevens bericht gezonden aan; Geen*
Medewerkende instanties: Geen.
Ondernomen actie: Geen,

2 4 JAM, 1950

Óp Maandag 16 Januari 1950;deden zich op de meelfabriëk "de Vlijt",toe-
behorende aan Wessanen's Koninklijke Fabrieken N".V. gevestigd te Wormer-
veer^, onregelmatigheden voor van geringe omvang, waar omtrent van betrouw"
bare zijde het volgende wordt vernomen:
In verband met de toegestane loonsverhoging van 5 $,wordt door de Direc-
tie van genoemde N,V. van haar arbeiders een verhoogde arbeidsprestatie
vérlangd^Teneinde hiertoe te komen,werd door de Directie bepaald dat de
arbeiders met ingang van Maandag 16 Januari j.1.10 minuten vdó*r de aan-
vang van hun werkzaamheden aan de fabriek aanwezig moeten zijn,hetgeen
op "de betreffende fabriek door middel van een z.g. prikklok wordt gecon-
tft>leerd,0p genoemde datum werd bij dé controle geconstateerd dat een ge-
deelte der arbeiders, van de meelfabriek "de Vlijfniet aan de eis van de
Directie had voldaan,in verband waarmede de namen der nalatige arbeiders
aan het kantoor der N.V. moesten worden gemeld met het doel hen hiervoor
een boete van ènaui loon te doen inhouden. Hier o ver ontstond ontstemming bij
de arbeiders,in het bijzonder"bij de op genoemde fabriek werkzame electri
ciens en banfesrerkers, die daarop weigerden hun werkzaamheden aan ~ te vangen
Fadat aanvankelijk van de zijde der Directie was geweigerd hierover di-
rect in onderhandeling te t:ced@mfwerd hiertoe onverwijld overgegaan na-
dat er van arbeiderszijde op was gewezen dat het voldoen aan de eisen van
de Directie in feite een overtreding der Arbeidswet 1919 betekende.
Tijdens de daarop volgende besprekingen deelde de arbeiders mede dat bij

, doorvoering der door de Directie voorgenomen maatregelen ernstig door hen
^zou worden overwogen tot staking op de gehele fabriek over te gaan met in

( xang van Dinsdag 17 Januari jYl. '
De aangekondigde maatregelen werden vervolgens door de Directie ingetrok-
ken waarna de electriciens- en bankwerkers hun werkzaamheden hebben hertBfc
Zij hebben in totaal ongeveer l uur niet gearbeid,
De overige werklieden verrichtten,hoewel ontstemd,normaal hun werkzaamhe4
den 2ódat het bedrijf geen stagnatie ondervond.
De voornaamste "onderhandelingen vonden plaats met bestuurders der Katolie
ke Arbeiders Bond.

Einde, 60421.
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Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk
^ 4 £ ROOSENDAAL (N.B.)

Onderwerp Datum 16 J«« 1950

Bij deze heb ifc öe eer TJ te doen toe-
komen een afaohrift Tan een rapport vaa
hocfaageatem Uaenbraot en.BÊlemans va»
korps dd 10 Janaari 1950, toetreffeade «
«taJcing vaa werkzaaaai«deii d09* Belg!s
garensarlïeidöra ia d* aigar«n^Brl*at K
alhier. «fe_,**j*De Commissaris vaa ?öliti«»
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POLITIE
ROOSENDAAL EN NISPEN

Staking verkaaaaheden door Belgische grensarbeiders In de sigaren-
fabriek K.V.W. te Roosendaal.

Haar aanleiding van aan ingekomen bericht* dat de Bel-
gische grensarbeiders, die varkzaam varen in de sigaren-
fabriek *Karel van ffely* te Roosendaal, in verband net aan
loonconflict hun werkzaamheden op Maandag 9 Januari 1950
hadden neergelegd, hebben viji Petras Antonius Gerardus
IJsenbrant en Mattheus Johannes Cornells Balemans, beiden
hoofdagent van gemeentepolitie der gemeente Roosendaal en
Niapen, U het volgende te rapporteren.

In verband net het vorenstaande hebben vij ons op Dlns
dag 10 Januari 1950 in verbinding gesteld met de directeur
van genoemde slgarenfabrlek, genaamd Willem Adrianus Louis
Marie van WBLÏ, oud 52 jaar, wonend» te Roosendaal, Yught-
straat 20» die verklaardes

•Ik ben directeur van de sigarenfabrlek "Karel van
Wely» gevestigd aan de Badhuisstraat 16* te Roosendaal. In
deze fabriek verkten 30 Belgische grensarbeiders, waarvan
2 meisjes en 28 sigarenmakers» Bij de devaluatie van onze
guldan gaf dit op het loon van bedoelde arbeiders eea be-
hoorlijke terugslag. Door de directie vard toen echter be-
sloten om deze terugslag enigszins te helpen opvangen
door aan deze mensen een tegemoetkoming te geven van 17%.
Deze regeling zou dan maar gelden tot l Januari 1950, aan-
gezien voor de fabriek daarmede een extra uitgave van
f.50»000 sou eija gemoeid. Op l Januari 1950 vard door de
directie besloten om de 5£ loonsvertwging toe te kennen
aan de Nederlandse arbeiders van onse fabriek en ook aan
bedoelde grensarbeidera, doch bedoelde tegemoetkoming sou
dan niet maar voeden gegeven* Hierdoor kwamen de
van belde groepen gelijk te liggen. Met dit besluit
gingen bedoelde grensarbeiders echter niet accoord.
vilden boven hun loon nog een IC % koers-bonlflcatla* Om
de hiervoor genoemde reden is de directie daarop niet In-
gegaan met het gevolg dat zij besloten om voor het thans
geldende loon niet langer meer t* «erken. Volgens hun
verklaring konden eij in Belgii met "doppen" meer ont-
vangen dan zij in Nederland met werken konden verdienen*
Bedoelde arbeiders hebben hun besluit «eer rustig genomen
en niemand van hen trad daarbij bepaald op de voorgrond,
£ij konden de moeilijkheden die voor de fabriek uit een
en ander voortsproten goed begrijpen en zijn dan ook in
de beste orde vertrokken.

De handelwijze van bedoelde grensarbeiders zal voor
de fabriek geen noemenswaardige stagnatie veroorzaken*
Van de Nederlandse arbeiders der fabriek Is geen sollida-

Commissaris van Politie

te

Roosendaal.
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In politiek opzicht i? het verloop van deze maand
rustig geweest, De sterking onder de bevolking is dien-
overeenkomstig. Bij het bezoeken van de verschillende ver-
gaderingen volt het op, dat iedere ongeregeldheid als het
ware tot het verleden behoort; v/el krijgt een enkele spre-
ker de zaal nu en dan"mee" , d_o_qh.._Yan.. ent&pja.QjLasme..„ouder
de toehoorders is rLJnimgr sprake. Wanneer een énkele maal
op een vergadering*» aanhangers van verschillende partij-
en met elkaar in botsing konieh, blijft dit hoogstens bij
woorden; tot daden is- men het laatste jaar nimmer gekomen.

Let Hetrckicing tot het behoud van de arbeidsvrede
kan van üpjLi&CSL&ffl langzamerhand gezegd worden, dat^jjit^ de
meest rust"ig.e'staa...van Nederland _is . Ijeen enkele oaaT'h'ë'efl
zicF'"d"it'jajr een arb&idsger.ohil "van langere duur of grote
omvang voorgedaan. Ook in de verdagmaand is slechts één
kleine steking van uiterst geringe omvang geaigfisleerd :
Op T.lat:ndag 10 Octobcr legden 40 van de 50 jeugdige arbeid-
sters v&n Smith's Chev/ing Sv/eets Lt
suikei";;erken a:-m .;e Zie vit s t ra t; t 43
de üröctie \vegens de onderlinge
v.'us a e ui t erna te hogt lonen
aanstaande staaiisters
nede v/as het conflict
E.V.C, om in

Exportfabriek voor
het werk net.-r, toen

concurrentie verplicht
te herzien. Drie van -ie voor-

v;ercen op 11 October ontsla gen; hier
tevens geSindigd. Een poging van de
cltijenheid i;e bemiddelen, \verd door

de directie ni^t op prijs gesteld,
Pe Rotter *amue haven toonde in ae afgelopen peri-

ode het onveranderlijk ruati^e beeld, ondenka 'de pogingen
van het op instigatie van ae Coromuniatische Partij (in sa-
menwerking niet de Eenheida Vak Centrale) in het leven ge-
roepen Comité van Actie, welk comité zijn werk zou -Dienen '
te verdichten naast a e reeds bestaencie kernen. Dit comité,
kennelijk gevornd om de afnemende invloed van do E.V.C.
tegen te ga;jn en de kracht v^n de E*V.C. groto-?- te doen
worden, zag zijn arbeid enerzijds door de Unie-bonden dood'
gezwegen, tcr./ijl het amerzijde ' door het Ü.V.B. jLn .woord
en geschrift v/ er d acngevallon, ter.vijl op ondubbelzinnige
wij jae ae vcrbiodina met CJN en £70 a*n de kaak gesteli
v;erd , Het o.V.B. ^in- zeli's zo -ver, de t' het één vant i j»
bestuursleden, dat in het comité" de functie van secretarie

'waarnam

kernver k

als lid
Op 4 en

en functionaris schorste.
5 ITovember zullen in het Havenbedrijf de
gehouden woratn. Dezo verkiezingen nullen

waarschijnl i jk voor de havenarbeiders tot een verbetering
leiden, da^r deze tot nu toe geen enkele instantie kenden,
tot welke zij zich rnet hun noden en klachten kond on v/enden,

Het
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Verbinding 109. 22 SePtembe* ^49.
ïïo. iitt. W.8/M9 Geheim.
Onderwerpt Staking bij velasgues sigarenfabriek Iv^ .

te RBÜSBL. ƒ—-
Datum van ontvangsVberieht: 15 September 1949. j 23'SEP.-s

Betrouwbaarheid bericht : Betrouwbaar.
Waardering bericht : Betrouwbaar.
Tevens bericht gez o ftd e n aai: Procureur-Generaal,

fgd.Directeur van Politie
te JLB-HBBTOCEBBBQaOH (in duplo)
Gewest commandant der Rijkspolitie
*e ' s-HBSTOGBHBOSOH.

Medewerkende instanties: : Gene*
Ondernomen acties : Gene.
Bijlagen : -

,r/

"' In aansluiting op mijn telefonisch bericht van 15 September
1.1., betreffende bovenvermeld onderwerp, heb ik de eer UHoog

*Q , S edelgestrenge het volgende te berichten.
w ©p Maaatag 12 september 1949 is bij de Velasgues-sigarenfa-

briek te'Ransel een wilde staking uitgebroken, waarbij aan-
vankelijk 10 man het werk hebben neergelegd*
In genoemd bedrijf zijn 180 personen werkzaam, waarvan 72 in
België woonachtige Belgen. De fabrieksdireotie is gevestigd
te Veldhoven, provincialeweg 65 Meerveldhoven.
Voor zover bij onderzoek bleek, hebben de arbeiders het werk
neergelegd uit protest tegen het feit, dat zij een mindere
kwaliteit ombla.d moesten verwerken dan de arbeiders op de
zusterfabriek te Veldhoven,
Op Dinsdagmiddag 13 September 1949 zijn ook de overige 170 ar-
beiders - voor zover bleek alleen uit sympathie met de ande-
re - in staking gegaan, zodat de fabriek vanaf 14 September
geheel stil lag;.
niettemin hebben zich de dag daarna 40 man op de fabriek te-

( ruggemeld, doch deze konden in verband met de onmogelijkheid
ener goede werkverdeling niet tewerkgesteld worden.
De aanvankelijk tussen enerzijds de directie en anderzijds de
hoofdbesturen der Nederlandse en Belgische tabaksbewerkers-
bonden plaats gehad hebbende onderhandelingen leidden niet
tot resultaat. OP Zaterdag 17 September heeft echter ander-
maal een conferentie plaats gehad, waarbij het geschil werd
opgelost doordat de directie de bovenvermelde eis der arbei-
ders heeft ingwilliga. De daaropvolgende Maandag hebben alle
aarbeiders het werk hervat.
Van de 10 personen, waarmede de stftteing begon, hebben 8 de
Nederlandse en 2 de Belgische nationaliteit. Het is bij onder-
zoek niet gebleken, dat een of meer hunner lid zijn van of
sympathiserende met bepaalde extremistische verenigingen of
dat zij als ophitaarrs of onruststokers hebben opgetreden, in-
middels'blijft de aandacht echter op hen gevestigd.
Ook bij nader onderzoek is in deze niet van extremistische
activiteit gebleken.
De toestand ter plaatse is steeds volkomen rustig; gebleven.
Verstoring der openbare orde of andere incidenten hebben niet
plaats gehad en behoeven niet meer te worden verwacht.

B I H D B — V
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Se, Ut t, «.Ö/M9
Ond»rw«rp» Staki

t« m
Datum van wrtv*«t»Vb»#l»liti 15 Septu»ber 1949«

Ond»rw«rp» Staking feU Velasquee
t« fato

Betrouwbaarheid b*jrlAtol i ' '^
berioht t Betrouwbaar.

Teveas bericht
_ I.Pireoteur van lelitie

öewéetoomaandant der Bytespolitie
t* « i

Medewerkende iaettintieei s

OntftVBMttA aotiee f Oena
Bijlagen t -

la aaiüiliiitJUft «P **Ja %tl«f»tii«oh berioht van 15
I.I., &»tjp»fjteüd« bovönveriaeld oöderwerp, heb ik d» ««r

luit rol^ande te berioti1;»ft.
Op mm*Ê*& 12 e«pt«tabor 1949 in

-l* H«o»tl «tn wUd* staicittfi uit^ebroitftn, waarbU
10 «a» n het

In 4«a»«»ad bftdri^f JK^A 100 peraeoaa wuftBftösttg waarvan 72 ia
INI

05
> » d* arboid«r» hot w«rk

pret««t t*^tn het lei», d«t &y oen «larf e w
ïcwalïteit oablad aotatctt verwar R» a dan d» arb«id«ra op é*

te
Op Dittada&fidddag 13 Stpttabtff 1949 n^n ook a* overlgi» 170 «r*
b»id«r« * voor a over bletlc alleen uit e,;, «pat hl» ia» t d« aad«-
JP« - ia atakis« g«s«ea, zod; t d« fabriek vaanl 14 S«pteab*r

«til lag,
ha b b* n aloh d« d«g daeria» 40 ma. op de fabriek te-
doch deze Jeottden in veröand a«t d« ooaoü

«a** goed* warltverdeiing niet tewerkgeetöld worden,
!}* «ttöVan!£«li4k tiuiaea aoer«yda d* directie «a anderaijd» d*
hoef d beet ure n der üedarlartdee en Bel^isolie tabatebewerkere-
bongen plaat* &eh»d hebbeade onderhandelingen leidden niet
tot reaaltttttt. Op ïaterda^ 17 September beeft eoüter aoder-

cenfereatie plaï-t» ^jehad, waar by het gesohil werd
deordat de é i reet l a de boveavaraelde e ie der arbei-

dere k«»«tt Injjlfliliid. Be daar opvolgende «««ndag hebben
\» iiet werk htrvmt.

Van d* 10 peraonen, Vuar«ede d* etfcfciftfi feèf*A* nebben 8 de
iiederlandue en 2 de Bel^ieeh» nationaliteit. Het i* bij oader-
&oek tiiet A*bleke0, dtt «ea of aeer hunner lid si^tt van of

3e «et b«pa«lde ejctreaistiaohe vereni^jln^en of
|it«Üf of ojiruat»tott*r» heobea opgetreden. I«-!* aaadaoHt eoht»r »v üa geveetii«.

bij nader ondereoefc ia ia fleee Aiet vaa extreaietieo^
activiteit gebleken.
B* toestand ter plaatse ia ötoada voUwuea rustig gebleven.
V«rotoriaa der openbare orde of a ader e incident e a hebreen niet
plaat* sehad «a behoeven niet meer te worden verwaoht.
....,.,,.,..,.,., ,.„.,.....•....„. l I H J} B - . i. .n ,i. ,,......,..,.,... .,. ..,.,..„
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Betreft t H. Jansen te Mijdrecht.

Antw. op : No. 65975̂  ad. 21-7-49.

Vo!-no.

*Hendrikua Jansen.geboren te Uithoarn,9 Apnl 1910,van beroep fa-
/'brieks arbeiderrenende te Mijdrecht,£romtae Mijdrecht Ho.45.

BIJ een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar de an-
tecedenten van deze persoon bleek het volgende:
SiJn ouders die intussen te Uithoorn zi jn overleden werden gun-

Nstig beoordeeld.Sijn Vader was scheepsjager van beroep.
Hij is gehuwd met Hej.lt.1e Drietje Se pers, geboren 26 Juni 1915 te
Haarlemmermeer.Uit dit huwelijk werden acht(.8) kinderen geboren,

/ terwijl er één bij het sluiten van het huwelijk werd erkend./an
v deze vrouw of haar familie is niets ten nadele bekend.- •

De hierbedoelde Janaen werd opgevoed in een conservatief ortho-
dox **ed.ïïervormd .gezin.Hoewel het gezin geen kerk bezocht werden
er in de' ouderlijke woning Godsdienstoefeningen gehouden.
niervan is bij Jansen hierbedoeld niets bekend,doch de kerk be-
zoekt hij nimmer.Dit is wel het geval met zi jn kinderen,deze be-
zoeken de .Med.nervormde -K-erk.&ij gehieten het schoolonderwije op
de Christelijke -Nationale School in de Mennonietenbuurt te "'J
LtJ., \*J±*,k.L U » —"•*-^*~ —• — ' — —— —— — •

De ouders van Dansen waren tegen het Faccineren tegen de pokken
zodat de kinderen tijdelijk niet tot de scholen werden toegelaten
en weinig of geen onderwijs genoten.Dit was ook zo met H.Jansen,
zodat zi jn algemene ontwikkeling beneden het gemiddelde ia,Hij
kan nauwelijks zijn naam schrijven en vermoedelijk niet lezen.
Voorheen was hij werkzaam op het teerbedrij f te Uithoorn en werd
daar voor een k Ie i ne diefstal ontslagen, hoewel van dit feit geen
proces-verbaal werd opgemaakt.
.Nadien was hij werkzaam op de fabriek voor fijne melkproducten
van Th.-NieuwendiJk te -Nee aan dg Amstel.^essersluis -No.30.0m een
klein loonsgeschil gingen 9 arbeiders op 5 Juni 1949 in staking
waarbij Jansen als stakingsleider optrad.Deze staking duurde
slechts enkele dagen.De stakers werden^ ontslagen,doch enige hier-
van konden later het werk weer hervatten.Jansen bleef ontslagen.
Thans is hij werkzaam aan de Conservenfabrieken te Uithoorn, j
Op politiek gebied is niets ten nadele van hem bekend.^en asBLt
hem te dom om aan politiek te doen.Sr is niet na te gaan welke
partij hij toegedaan is,doch extremistische uitlatingen werden
van hem nimmer verngmen, .
Be familie was voorheen de S.G,Partij toegedaan en vermoedelijk
is Jansen thans politiek nog rechts georiënteerd.Dit geldt even-
eens voor zijn vier broers die ook te Mijdrecht woonachtig zijn.
I n ^ d e puliteiadministratie komt hij niet voor.
Hij staat als driftig en opvliegend bekend.

Be Bijt, 15 Augustus 19»9.



MINISTERIE TAN
AL&EÏSEHE 2AKEH

Ho* J B. 6597?
Bijl, i im

V. RD.3
B«tr.t H^ansen te Mijdrecht

's-Qravenhage, 21 Juli lW

G E H K I K

Hiermede moge Ik 17 verzoeken uil to kennis te willen
doen stellen raet de personalia, politieke antecedenten
«n Terdar ve» belang sijnde ge«evenf betreffende
wonende B.4-5 te Mijdrecht.

trad als leider op bij een korte staking op
de fabriek Tan fijne »elkpro<tueten te Nes a/ d Anatel •
(geraeente Hietwer-tostel) .

HET HOOPD 7AIJ DE
deae,

Aan de Heer D i str. Commandant
der Bijki^olitie la het
dirtyiet Utrecht
te DE Bllg* - -,



I .D. NIEUWER-MÏSTEL.

V.175, 11 Juli 194

V •'•

JUU1949

Hierbij heb ik de eer U te "berichten, dat op Dinsdag, 5
Juli 1949, 9 losse arbeiders van de Fabriek van fijne Melkpro-
ducten van Th. HIEUWENDIJK, gevestigd Nessersluis 30 te Nes a/d
Amstel (Gemeente Nieuwer-Amstel) in staking gegaan wegens een
geschil over het niet uitbetalen van een half uur schafttijd
per dag.

De leider van deze staking was een zekere H. JANSEN,wonende
E.45 te Mijdrecht.

Nadat de stakers door hun bond "de Christelijke Land- en
Tuinbouwarbeiders Bond11 in het ongelijk waren gesteld, zijn de
stakers ontslagen.

Onordelijkheden kwamen niet voor.



Wild* staking bij da sigarenfabriek van |i
da firma i.H.J. WIJTEHEURGr ta laidan. *-) Vo1'"0. ZJl} 1398 1..

f JUUI949-

ACD|
Op Dinsdag, *5 Juli 1949, brak In de aigareafakrlttk van de

firma i»H.J. WIJTBEBOHGr, geve'stlgd aan de T)os t e rka rks traat Ho .11
ta Leiden, onder de 14p_ aldaar werkende sigarenmakers een wilde
staking uit.

Seeias enige dagen heerste onder de. bij WIJÏJSHBUBG werkende
sigarenmakers ontvradenheid 'over de verstrekking van dekbladen
voor door hen te maken sigaren.

In verbaal met een tekort aan dekblad, was het voor de
firma niet mogelijk aan alle bijhen werkende sigarenmakers hele
dekbladen te verstrekken. Om vorengenoemde reden werden daarom
ook stukken dekblad gegeven, welke eerst tot e*in dekblad gelast
moeten worden. Voor het verwerken van dit z.g. lasdekblad werd
door de firma, aan de arbeiders, een toeslag gegeven met aflo-
pende schaal, n*l. 2 weken 50 $, 2 weken 4 5 f , 2 weken 40 % ,
2 weken 35 #» waarna, bij verwerking van laffekblad, een blijvende
toeslag van JO # zou worden verstrekt. De sigarenmakers meenden,
dat dit voor hen op den duur een salaris-verlaging betekende en
wensten op deze voorwaarden niet door te werken. Volgens de
directie betekende dit echter in het geheel geen loonsverlaging,
doch, gezien de toeslag welke gegeven werd, een kleine loonsver-
hoging voor de arbeiders. De arbeiders stelden zich telefonisch
in verbinding met de hoofdbestuurders hunner organisaties. Haar
bekend werd adviseerden de hoofdbestuurders der organisaties
het werk niet neer te leggen, maar een bespreking met de directie
voor te bereiden. De n± sigarenmakers weigerden dit advies op
te volgen en legden op Dinsdag, 5 Juli 1949, te +15 uur,hst
werk neer en verlieten de fabriek.

Op Woensdag, 6 Juli 1949 te 14.30 uur belegden de stakende
sigarenmakers één vergadering waarbij aanwezig waren de hoofd-
bestuurders van de Christelijke en Katholieke vakbond en het KW.
Ben hoofdbestuurder van de tf.V.c. was eveneens aanwezig, doch
werd, naar bekend werd, door de drie vorenbedoelde hoofdbestuur-
ders niet tot de vergadering toegelaten. (Bén verslag van deze
vergadering kan niet worden gegeven, daar deze niet is bijgewoond)

In de avond van Woensdag, 6 Juli 1949 deelden de stakers
aan de directie der fabriek made, dat zij weer aan het werk wil-
den gaan. De directie vond zulks goed, echter onder de voorwaarde,
dat de loon/regeling onveranderd bleef en dat voor de tijd welke
was gestaakt geen loon zou worden uitbetaald.

Op Donderdag, 7 Juli 1949 te 13 uur zijn de stakers, op de
door de directie gestelde voorwaarde aan het werk gegaan.

Sen bespreking tussen de directie der fabriek en de hoofd-
bestuurders der Uniebonden zal binnenkort nog plaats hebben. \j genoemde fabriek zijn 260 mensen (mannen en vrouwen) v

werkzaam, waarvan alleen de sigarenmakers, 140 man, staakten.

leiden* 7 Juli 1949»
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Verbinding: Ho. 12 24 Juni 194fe£ ̂ U
Doss.25/72 '——!—
Onderwerp: Staking parfumeriecentrale "Rhödel"
Datum ontvangst bericht: 24 Juni 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:—-
Ondernomen actie:

Op 24 Juni 1949 is de staking van de inpaksters bij
de N. V. Parfumerieoentrale MRh6del" beëindigd. De staak-
eters hebben het werk hervat op de oude voor haar geldende
loonregeling.

De staking was voornamelijk een gevolg van e en misver-
stand onder het vrouwelijk personeel, dat van mening was
op staande voet te worden ontslagen bij het niet accoord
gaan met de voorgestelde loonsverlaging.

De directie heeft toegezegd, dat zij alleen dan perso-
neel ontslaat, indien daar voor toestemming is verkregen
van het Arbeidsbureau, (einde)



f

25JUNH949G E H E I M,
Verbinding: No.12 23 Juni 1949.
Doss.25/72
Onderwerp; Staking lï.V. Rhödel
Datum ontvangst bericht: 22 Juni 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
«Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Op 21 Juni 1949 zijn 36 inpakaters, werkzaam bij de
parfumeriecentrale de N.V.RhÓdel, gevestigd in het perceel
Muzenstraat 5 te 's-Gravenhage in staking gegaan.

Bij genoemde N.V. zijn werkaaa^ 35 mannen en 36 meis-
jes.

De oorzaak der staking is gelegen in het feit, dat de
directie een loonsverlaging voor de inpaksters door wil
voeren.

Aanvankelijk lagen de lonen tussen f.22.— en f.30.—
per week. Dit bedrag kon door een prestatietoeslag en over-
uren opgevoerd worden tot plm. f,40.— per week.

Tnans wil de directie de lonen plm. f.4.— per week
verlagen, uij motiveert dit door te wijzen op de hevige
achteruitgang van de bedrijfsinkomsten.

Voor genoemd bedrijf is geen C.A»0. gesloten.
De directie overweegt om voorstellen te doen ter ver-

krijging van een C.A.O. voor het personeel.
Vooralsnog heeft geen enkele vakbond zich achter de

staking gesteld, hoewel verwacht wordt, dat de bedrijfs-
bond Chevofa (E.V.C.) wel haar steun zal gaan verlenen.

Geen d er stakende meisjes is tot heden op politiek-
of vakbondsterrein op de voorgrond getreden.

Het mannelijk personeel is gewoon aan het werk geble-
ven. Bij de fabriek wordt door de meisjes gepost. Onregel-
matigheden deden zich niet voor*

Door de leiding der stakende arbeidsters is een pam-
flet uitgegeven, waarmede op Woensdag, 22 Juni 1949, door
vrouwen alsmede jongens en meisjes werd gecolporteerd onder
het publiek, dat op de Prinsegracht luisterde naar de ver-
kiezingsuitslagen, welke vanwege het dagblad "De Waarheid"
bekend werden gemaakt.

n exemplaar» van het pamflet gaat hierbij, (einde)
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Uitgave van de leiding dor atakenfle
arbeidsters! • Parf umeri ef abri'ek"EHQDEL"

Reeds enkele maanden geleden heeft.de directie van RhSdel's parfumerie
fabriek te Den Haag gepoogd verslechteringen op grote schaal voor de
arbeidsters door te voeren. . .
Deze poging kon in de kiem worden gesmoord, doordat de meisjes, eens-
gezind weigerden de verslechteringen te accepteren.
% die tijd .probeerde de directie deze verslechteringen- groepsgewijs
in._.tè voeten. :< ' •
Zij slaagde hierin echter niet, door de eensgezinde houding van de
arbeidsters, .
ïèch slaagde:zij erin, de schafttijden in te krimpen waarop de
arbeidsters volgens overeenkomst recht hadden. . . . /

:. . *v " ' * '

Hiermede tracht de directie de zogenaamde bezuinigihgj-j' w^lke zij"ih
haar .'bedrijf; wil doorvoeren, af te wentelen op het personeel, wlkë
meerend^els .uit jonge arbeidsters bestaat,' Doch ook gehuwde svrdüwen,
moeders van huisgezinnen9 die dit fabriekswerk .heus niet:uit weelde
verrichteii'j veerden hierdoor getroffen. ••• ; <"'.'•-'".'-: ••;'.

. - '".'•' - , ' , ' - • " .. • • - . • ' " . : ' - ' • (

..Qe directie., die-èaSeli-Ólï:s-^ruk werk heeft met ;stgen en been klagen,
terwijl de arbeidster in de fabriek.ploeteren, denk niet aan deze
gezinnen. . , ~ :

Denkt er niet aan,:dat vele meisjes ;in.het gezin mede moeten.werken .
omdat het inkomen van, het gezin te laag,is.' ,'" ;., ' ./ '.'./.,•'••''. '.• /'-"•
Aan deze inkomstenwilde.de directie van Rhodel, gaan tornen.
Op' Zaterdag 18 'Juni j.l. kondigde:-.de directeurt door middel van een
chef3 - 2elf had hij daar-geen moed voor -,een loonsverlaging aan,
ciie varieerde-vah'f,: :.2050 tot f, 10,- per week.
Dit zou betekenen, dat vrouwen en moeders, van gezinnen, die soms;.;, - .; .
alleen in de. behoefte van .het gezin moeten voorzien, .van f. ,.j>l+'<-
tot f. 24-,- in de week werden geplaatst.

Dat meisjes van 21 : j aar van f. 20.-- op f. 16-.per .week werden gekort.



Zestien gulden per week waarvoor de' gehele week .hard gewerkt, .
moet worden in een bedompte sfeer, terwijl zij daarnaast, m,et
grondstoffen moeten .werken 'die schadelijke : invloed op; de. , .

.. gezondheid hebb en. • . •••;'••
Be directie z.egt. te moeten "bezuinigen, maar, koopt ̂ el^tal van
panden _ in de omgeving der , f abri.ek op, om, tot uitbreiding te '

' ' '
tiiĝ  komen :. nieuwe' auto's in dienst, toch zegt , de directie

zo krap t '•&?: zitten. ' v , r " • .-,;' '. '.. ; '. . , . j. • ; ' . ,. • "'• ;

"J->e aj£]iaiÜBiÊ̂ s:'zittênr feön'ter ook niet stil... Zij .begrepen, dat , .
deze verslechteringen 'hand over hand toe zouden nemen,
•Op de' aanzegging;, 'dat', ontslag- Z;0ü- Volgen ,' wannéér zij; deze
verslechteringen niet 'zpuden a cc ëp ter en . besloten zijn irr , ;
s taking : t e gaan . ' ~" ~" - ;

' Zi: j 'zochten verbinding .méü. de bedrijf sbond "Ghevof a" . aange-i
sloten bi j , de. S. V..c;.-, welke met speed een' vergadering ̂bel̂ gde: *.,
Dinsdagmiddag sloot - ook' de rest tran.'het f abriekspgrŝ ge;!: •-; .
zich*"̂ !̂  de 'Stakende, vrouwen eai*.meÈjes aan, 'waardoor 'kët- gene l $
fabrieksp'ersone^el het. neer heeft neergelegd.* - " ! "* ~
Op de stakersvergadering Van Dinsdagavond, 'werd met .algemene ,
stemmen .besloten de staking, met .kracht voort, te zetten en
werd een 'S,takings leiding" gekozen.' , '.'.'.' ' , .

..-Zij :z.ijn..vastfeeslOton.. niet eerder aan het werk ,te gaan, voordat

.Viedere verslecht ering": 'door -de d'ir'éctrie , zal. ai jh teruggenomen», .
, "v£agen ' TOJ--' v̂ nv-dé.. ''Sâ

steun. ' ' ' ' ' • . • . , ~ . — —;
':-W'a. d© arbeidsters, van de ,-c^gar e ttenf.abrieken, "'textielfabrieken en ,
batterijf ap'rie'k,, ei jn: ;nu; dè:: arböi.dsters van RhÖdel h^t, waarop
•de a-anval is ingezet. ' ' . ' , ' • , ' •

, Z o ' d i t .lukt/,- zullen: andere bedrijven volgen. • ' . ; ' • • - . ' - '
.Daarom mag -deze strijd niet verlopen < gaan.. : ! : '
Ve^lli^^ü', daarom solidair. v . . • • . . ... ;

, Het: gagt, om ons aller bestaan. ) ' ' " ' ' " ' : •
• • ' • - . : ' ' ' ' " • . - ' , - ' . . _ , ; . . ' ' , ' , ' . . , " . . ' - ' "

•'••'" ".''-.^- ' "••- ' • • • ' . . . ' . ; . , •' ; D:e stakingsleiding.-- . , :• ..'
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jjaar aanleiding van het feit, dat de broodbezorgers van
de N.T. Meel- en Broodfabrieken "De Zeeuw" B.HÏÏS op Donder-
dag, 11 Hovember 1948, weigerden uit te r i jdVn,~wordt het
volgende medegedeeld:

In verband met het feit, dat de reantsoenering van
brood met ingang van Maandag, 8 November j.l. is opgeheven,
heeft de regering bepaald, dat met ingang van die datum de
van Bijkswege verstrekte subsidie, zijnde f.O,04 per brood
kwam te vervallen. Nu deze subsidie is vervallen mocht de ver-i
koopprijs met dit bedrag (f.O,04) worden verhoogd. '

Deze maatregel heeft tot gevolg, dat de bakker (werk-
gever) dezelfde prijs voor het brood ontvangt. Tot dusver
ontvingen de broodbezorgers'van bovengenoemde H.V. 9,2$ van
de omzet als provisie.

De directie heeft in het begin van de week (8-15
ber 1948) per dienstorder bekend gemaakt, dat de nieuwe
broodprijs geen verhoging van provisie betekent voor de be-
zorgers, weliswaar ontvangot de bezorger door deze maatregel
meer geld, doch de omzet wordt niet verhoogd en de directie
krijgt geen grotere winst. Direct na bekendmaking van deze
nieuwe maatregel gingen er onder de bezorgers stemmen op, dat
zij 9,2$ provisie wilden hebben van de nieuwe vastgestelde
broodprijs. De directie wilde daaraan e c fiter ge e n ge h o or ge-
ven.

Op Donderdag, 11 November 1948 weigerden de bezorgers
uit te rijden. De directie heeft daarop met vertegenwoordi-
gers van dé Bonden onderhandeld. Ook nadat vertegenwoordi-
gers van de Bonden de bezorgers hadden geadviseerd om uit te
rijden, weigerden zij dit te doeb.

Berst nadat de directeur, de heer BEIiTERMAH', het perso-
neel had toegesproken en duidelijk had gemaakt, dat deze
maatregel geen nadeel voor het personeel en ook geen voor-
deel voor de directie oplevert, reden de bezorgers met ver-
traging van een 1/2 uur uit.

De besturen van de Bonden hebben besloten om binnenkort
in verband met deze aangelegenheid een vergadering uit te
schrijven (12).

yerzonden op 15 November 1948
aan: 'kf Ministerie van Algemene Zaken.
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2 OOGT. 1948i
Op Maandag 11 October en Dinsdag 12 U

er een conflict geweest tussen de directie
voorheen Frank Pot's conaervenfabriek, gevestigd aan de
Koningin Wilhelmina&aven Zuid Oostzijde 5 te Vlaardingen
en een gedeelte van het uit 91 personen bestaande fabrieks
personeel. De aanleiding tot dit conflict was het volgende

\n de fabriek was als bedrijfsleider werkzaam
l G-BKRIT DEN HARTOG, geboren te Amsterdam, 31 December 1909't
i wonende Westhavenkade 114 alhier. Op Vrijdag 8 October
j.l, te 20,00,uur hadden de plaatselijke TJniebonden, in
verband met een loonkwestie, een vergadering uitgeschreven
waarbij zij het gehele personeel van voornoemde N.V. uit-
nodigden. Den Hartog legde, zonder overleg te plegen met
de directie, de fabriek stil enngaf de arbeiders, die in
nachtdienst waren, gelegenheid om de vergadering te be-
zoeken. Deze vergadering had een onregelmatig verloop,
doordat Den Hartog, aan wie de gelegenheid werd gegeven
het woord te voeren, de houding van de Regering en de
Uniebonden becritiseerde. ïoen hem door de leiding van de
vergadering het woord ontnomen werd, nodigde hij alle
aanwezige arbeiders uit om na afloop van de vergadering
met hem mede te gaan naar een café teneinde te bespreken
wat gedaan moest-worden, ïïa afloop van bedoelde vergade-
ring is inderdaad een vrij groot aantal personeelsleden
met hem mede gegaan. Men heeft bij die gelegenheid de
bloemetjes behoorlijk buiten g^zet en eerst laat in de
nacht keerde een ieder huiswaarts, met uitzondering van
zeven arbeiders uit de nachtdienst, die naar de fabriek
gingen. Zij waren echter onbekwaam om te werken en slie-
pen op een zolder boven de fabriek hun roes uit. Het ge-
volg was, dat in die nacht in hetgeheel niet werd gewerkt
terwijl verschillende personeelsleden de volgende dag te
laat op het werk verschenen. De Directie,die door ver-
blijf in het buitenland eerst op Zondag 10 October vernam
wat er gebeurd was, richtte zich in een schrijven tot
Den Hartog, waarin zij hem mededeelde, dat hij ontslagen
was. Den Hartog trachtte op Maandag 11 October van de
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I,P.Delf t heeft de eer II het v «fit en i

Op' Vrijdag,! October 1948,te omstreeks IJ.00 uur,werd door'de

stokers van de Idjm en Gelatinefabriek,gevestigd Rptterdamae-

weg 270 te-Delft bekeiad gemaakt dat zij het werk zouden neerlqg

gen indien de directie niet onmiddellijk ontslag zou geven aan

de een dag. te voren in dienst genomen oliestoker afkomstig uit.

Rotterdam. De directie ging hier echter niet op in en het re-
v

sultaat hiervan was dat de 4 atokers ylie op die dag te 14*00

uur aan het werk moesten gaan^buiten de poort van de fabriek

_ bleven staan» Door deze stokers werd nog gepoogd onder het

overige fabrieks-personeel een sympathiestaking uit te lokken,

evenwel zonder resultaat«De opkomende ploeg ging normaal aan

het wefk*0ndanks het feit dat de dir»ctie nog poogde een rege-

ling te treffen weigerden de 4 stokers aan het werk te gaan*

De stokers waren van mening^dat zij door het in dienst nemen

van de nieuwe stofcer^die op de hoogte was van het olie-stoken^

in hun bestaan zouden worden benadeeld,omdat in de toekomst,

wanneer het bedrijf op olie-stoken was ingesteld,er minder

stokers nodig zouden zijn,waardoor de overbodige zouden afvloej

\_ / en naar de fabriek wat mee zou brengga dat zij in lagere loon—

klasse werden ingedeeld .Ofschoon door de directie werd <g-egaran

deerd dat zulks niet zou geschieden weigerden zij iedere bemid-

deling»

De nachtploeg die atxx om 22*00 uur moest opkomen weigerde evat

eens aan het wierk te gaan en d-eae kreeg het gedaan dat zelfs

ongeveer 40 man van het overige fabrieks-personee& die even*-

eens om 22*00 uur hun werk moesten aanvangen ti.it sympathie

meestaakten*

De directie onderhandelde daarna met de stakers en met de per-

doneelsraad van de fabriek en deed de zelfde toezeggingen,

ïhans werd hiermede genoegen genomen 'en te omstreeks £3*15 uur
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werd door allen het werk hervat*

De diverse vakbonden stonden volgens verkregen inlichtingen

niet achter de stakende- stokers en voor aover bekend was van

inmenging van de zijde van de E.?.C.geen aprake.

Het geheel had een ordelijk verloop»

I.D.Delft

Aan de Heer Hoofd van de

C.V.D.

e
Javastraat 68

's-Gravenhage
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Ten aanzien van de staking, welke 4 October 1948 uitbrak

onder de broodbezorgers van de brood- en banketbakkerij van

^J»3TEEEBEEIC, gevestigd aan de Steynlaan 25-35 alhier, wordt
het volgende medegedeeld:

De door het C.A.O. vastgestelde loonbasis voor broodbe-
zorgers bedraagt voor broodwijken tot 20 uur (per week)
f.2o,50; van 21 tot 24 uur (per week) f.23,—; can 25 tot 30
uur (per week) f.27,—; van 31 tot 36 uur (per week) f.31,—
en zo vervolgens. Als voorbeeld wordt genomen een broodwijk
van 25 tot 30 uur. Vastgesteld loon f.27,—. Zet een bezor-
ger in een dergeüjke wijk per week f.200,— om tegen 10$
provisie, dan is het grondloon f.7,— en de provisie f.20,—
is f.27,—. Door de verhoging van de bloeraprijs is de omzet
in brood gelijk gebleven, doch de omzet is in geld verhoogd.
Wordt door de verhoging van de broodprijs de omzet per week
van f.200,— op f.250,— gebracht, dan wordt het bedrag, dat
aan provisie meer wordt verdiend, afgetrokken van het grond-
loon, aangezien deze provisie•niet is toe te schrijven aan
extra prestatie, doch aan verhoging van de broodprijzen door
de regering. Met deze gang van zaken konden een 22 tal brood-

bezorgers van STEENBEEK zich niet verenigingen en hebben
Maandagmorgen het werk neergelegd. Te circa 14.00 uur was de

staking beëindigd, nadat de besturen van de üniebonden hadden
toegezegd, dat door hen een en ander met STEENBEEK zou worden
besproken.

Yerzonden op 5 Octêber 1948
aan;



Kampen,

GEMEENTE-POLITIE KAMPEN
COMMISSARIS VAN POLITIE

EL. No. 15

BUREAU
--**

Centrale Veiligheidsdienst Den Haag

No. .....

Aan:

Onderwerp:

Bijlagen : rapport

Antwoord op :

C
Hierbij heb ik de eer ü een Rapport

te doen toekomen i.v.m. een kleine
staking in de sigarenfabriek van de
firma Van der Sluis alhier.
Het gemeenteraadslid Bos in dit Rap-
port genoemd, is lid van de Partij
van de Arbeid en bestuurslid van het
N.V.V. Hij verleende in dezen zijn
bemiddeling.
Van comministische agitatie is niet
gebleken.

De Commissaris van Politie:

C
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.
de sigarenfabriek van

4e lUrraa -van der Sluis ta

K A P P 0 K T «

M4BIÜS KCSBS, hoofdagent van ïolit ie
te Eampetn, t a ven s onT»zoldiffd rijl^veidwachtèr, heeft de «er W-
WaïSdeigs-etrengft hierbij het navolgend» te rapporteren;-——*——-
Kassr aanleiding: van Ke t f<^it, dat de ambtenaren der; Invoerrech-
ten ftn Aecijn^ n te Kampan was mede gadeeld, dat ean 3e lm re Bg-
"bert Dokter, wonende te Kampen, Begijnast raat § ia zijn woning,
aoaöer^* vereiste vergunnlxigj .sigaren zou falnrioeren, weed ©p
W^erissskg Jk£p;rii 1948 doö* a® ambtenaren ÖÖT Invoerrechten «n
Jteci jnaftn EKTGHXlTS én MIJBBIïTK in de woning van voornoemde -Dok-
ter een onder s ook ingesteld, waarbij door hen een hoeveelheid
tabak en tabaksprödueten werd gevonden. Haderhand "bleek de gevon-
den hoeveelheid tabak en dé tabak Waarvan de sigaren waren veir-.-
TFasr-digd afkomstig te zijn v&n dief etal . op da twm -rooraielö, w4rd
genoemde Dokter, bij het verlaten van de sigarenfabriak van van
der, Sluis, weli» is gevestigd aan d» Voorstraat 7d te Kampen ea
alwaar hij als sigarenmaker; werkzaam was , met andere arbeidere
der fabriek door voornoemde ambtenaren gevisiteerd,. Qta en in de
fabriek werd na de visitatie verschillende kleinere hoeveelheden
tabak gevonden waaruit kon worden afgeleid, dat meerdere arbei-
ders, voordat zij werden gövi&iteerd-, kans hadden gezien ziëh te
ontdoen van de tabak, «e>ike zij uit de> fabriek hadden ontvreemd.
Uit avexafegingen, door de bevonden omstandigheden gemotivéer-d^,
werd in de avond van diezelfde dag, door voornoemde ambtnaren in
de woning van nog een der arbeiders dar fabriek j een zekere R.Db
geio, wonende te Kampe/n, Buiten Sof et raat 44, eveneens een émöêr-
»o«k £nge-stt*id, waarbij een hoeveelheid ran ruim twae kilogriim
ruwe tabak werd aangetroffen, we lis eveneens uit de fabriek van
van der Sluis bleek te zijn ontvreemd en wei door voornoemde Sor-

Faar aanleiding van verder opgedane bevindingen Taftrd op Donder1^
dag g, April 1948 door voornoemde ambtenaren der Invoerrechten en
Accijnzen in een viertal woningen van andere arbeiders van de fa-
briek van van der Sluis, een onderzoek ingesteld. Ba eventueel
daarvoor benodigde las tgö vingen 'warden door de heer
der gemeente Kampen ondertekend. Se in d* woningen der
ingestelde onderzoeken, waarbij tevens politieassistent ia
verleend, leverde echter geen resultaat, op* Be ze onderzoeken wir-j
den, buiten voorkennis van de betrokken arbeiders, in de morgön- !
uren van S April 1948 ingesteld. Daae arbeidöre vernamen dés '
middags van hua respectievelijke huisgenoten, ~dai in hian woni»gdn
oen onderzoek was ingesteld, «ij bleken daarover^ ontstemd te
zijn en eveneens de andere arbeiders der; fabriek, aan wie ai i ,
des middags een en ander mededeelden. De arbaidere verweten een
*n ander aan de firmanten v«n de firma van d»r &luia, diff ^olg
hen de huiszoekingen had kunnen voorkomen en sta»kten als pro-
test daartegen ongeveer- «aider/h^lf uur, Daarna verklaarden ai|
weer aan het we^k te willêa ataan doeh eisten daarbij daf hun de
anderhalf uur-, gedurende weite zij gestaakt hadden; sou werden

'
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Baar da firmanten zich. daartoe niet dadelijk bar»ie

ve «klaarte n, gingen de arbeiders, dertig in getal, andftrmaal in
staking. Aangeaien de firma van der Sluis grote orders TOOT siga-
ren had lopen en hun Toorraad slechts gering was, moesten de fir-
manten tenslotte voor de eisen van de arbeiders zwichten. In het
geheel ward; twee uur ah vijftien minuten ge/staakt ( ar» 1/4 uur).
De stakiBg had overigens eea heel rustig verloop. Ite eiaen van de
arbeider» w*rden daarbij verdedigd do er bet gemeenteraadslid, de
heer Bos* Se motivering bestond in het algemeen uit bagatttlise/ring
van dé feiten en verder w»rd naar voren gebracht, dat indien een
tiuiezoeking in tegenwoordigheid van politieam'btenaren n»rd vér-
riob-t, veelal ook andere goederen ini» slaggen ome n werden, aoais re-
centelijk nog is geschied, toen de politie koffie en gecondenseer-
de melk inbe slag nam, waarvan naderhand kwam vast te staan, dat dft-
21 e van diefstal afkomstig wa». Bit aou volgens de motivering voer
ee "betrokken personen hoogst óhaangenaam zijn» Ook wercS naar vo-
ren gebracht, dat toen in de morgen van 8 April 1948 o.a. in de
woning van de sigarenmaker H.Selies, wonende Meeruwaneteeg te Kam-
pen (een bekend zwarthandelaarsadres, rapporteur) een onderzoek
was ingesteld, daarbij ook enige flessen gevuld met je ne ve r-war en

/ \» Beweerd w r d, dat de ambtenaren daarvan zouden heb-
> ben gedronken,de 7»r-keii|ke toedracht is echter geweest, dat de Éuab-

tenaren, zonder daarvan te drinken, de alcohol aan een vlucht % pn-
dersoek onderworpen hebben, teneinde te kunnen vaststellen, of
mogelijk clandestien vervaardigde sterke dtank kon zijn.—

Waarvan door mij, Koers voornosrmd, naar waarheid is opgemaakt, ge-
sloten e,n getekend, dit rapport te Kampen op 1O April 1948.--——

M .Koers

Aan cfe Heer CommiB8*riB van Politie
te

K A. K PB K .*- ' .
o-o—o—o—o—o—o-o



UITTREKSEL

Voor PD .209 , Naam

Origineel in Q.D.. 34.2 Naam Maatt.d....r.a.EP.Qr.t.en. .Qyör.Ussel

Volg nr Ag, nr 28.692 Aard van het stuk PY.?.?.?i.9fe*

Afz EQlitieL.:£W.Oll.e. Datum 3..*.2*.48...

C

Op 8 Jan148 werd er «s middags in de vleeswarenfabriek van de Firma
Meester te Wijhe, door.15 meisjes gestaakt. De oorzaak hiervan was
gelegen, omreden het manlijk personeel in dit bedrijf er tegenop kwam
dat deze meisjes f.34.80 1/2 kg. vet, l portie kluif en een 1/2 kg
gehakt per week verdienden. Na overleg werd besloten de lonen van deze
meisjes te verlagen tot f.24.80 per week. Dit werd oorzaak dat er in de
middag van 8 Januari 1948 werd gestaakt door deze meisjes.
Op 9 Jan148 werd de arbeid door deze meisjes echter weer normaal hervat.
Deze staking was zonder politieke achtergrond.

Uitgetrokken door Pfl Afd./Sectie AGD....4 Datum 19<,3«48..

A.L. 17249-47



UITTREKSEL

Voor QD....g.Qa Naam ...£?.jb.afeingsji....üïil(ifiJ. (Ley..ejismidd.el.e.iü.

Origineel iri Q&....&4S : .. Naam MaaM.r.app.Q.r.ten...iMd-Ho.lland

Volg nr. Ag, nr. M.Ö.8.3 Aard van het stuk ..Y.erslag..

Afz I.;P.*Hottera.mi Datum ...8-ll-'±.7...

i al v e
enoegen met een door

hter
dag plaats.
de firma d
re

Donderdag 9 October le~den 135 loonslachters op liet Abattoir
alhier liet v.^erk neer als protest tegen de wi.lse, \vaarojp controle

werd gehouden op de plaats vindende'vet- en vleesdiel'staïlen, en
v/aarvan enkelen hunner het slachtoffer gemorden waren.Verder hadden
si j bezwaren tegen de snelle 'berechting van.de betrokkenen, ter?d,il
de grondoorzaal gelegen -..as in het feit, «lat huns inziens onderscheid
gemaakt zou1 .worden tussen de te berechten personen. De'iüenheidsvalc-
centrale trachtte zich in deze~kwestie te mengen^ doch het stakin̂ s-
comite stond scherp afwijzend tegenover haar. In de loop van 'Vrijdag.
10 October 194-7 ,verd de staking opgeheven, nadat beide partijen tot"
overeenstemming gekomen waren.

Uitgetrokken door Datum 27-11-47

A.L. 17249-47 ..
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No.428. I.B.
BULAQE(N) Geheim.
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In aansluiting op het U dezerzijds toegezonden
schrijven, d»d. 20 October 1947, No.424 I„D., wordt
het navolgende gerapporteerd:

Op 22 October 1947 heeft er een bespreking plaats
gevonden tassen de stakende sigarenmaker* ea de directie
van de Edelachtbaar Sigarenfabriek alhier» Het gevolg
van deze bespreking is geweest, dat er overeenstemming
werd bereikt en alle sigarenmakers hebben op 23 Oetober
1947 het werk hervat.

Jtan de eis van de stakers is toegegeven. Bit bleek

mogelijk te zijn binnen, het raam van de bepalingen van
het C.JUO.-contract. Volgens de bepalingen van dit con-
tract, kan voor het vervaardigen van bepaalde modellen
sigaren, een hoger loon worden gegeven als door genoem-
de firma werd gegeven* Dit verschil bedroeg ongeveer
% en hierover is thans overeenstemming bereikt.

Het geheel heeft een rustig vérloop gehad. Ordever-
storingen kwamen niet voor.

\
V*/Dtt

MN het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst.
Javastraat 68 te
'S-G R A V E N H A G E .
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Op Vrijdag, 17 October 1947, zijn alle sigarenmakers
k/r J- l van de firma A»H. J.WIJTENBURG. Edelachtbaar Sigarenfa*

briek aan de Oosterkerkstraat te Leiden, in totaal IQi
man, in staking gegaan. Het betreft hier een z.g. wilde
staking en de betreffende vakbonden staan hier niet ach»
ter met uitzondering don van de E.V.C..

Be oorzaak dezer staking is gelegen in een loonge-
schil. De werknemers eisen een loonsverhoging van 5$*

De werkgever staat op het standpunt,dat eerst het
werk dient te worden hervat en dat daarna besprekingen
over het geschil kunnen aanvangen»

Het gehele personeel bestaat uit ongeveer 250 personen
waaronder ongeveer 60 vrouwen.

De staking is tot heden beperkt gebleven tot de sigare
makers. Het overige personeel is normaal aan het werk ge*
bleven.

Onder de stakers bevinden zich sigarenmakers uit Delft
Gouda, Rotterdam en 'e-Gravenhage en verder voor het me-
rendeel/SiA Leidse sigarenmakers* Zij zijn georganiseerd
in de 3,grote vakbonden terwijl er ongeveer 20 man lid
van de EBYfCri ia.

Bijzonderheden hebben zich tot dusver niet voorgedaan.

het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst.
Javastraat 68 te
's-G R A V E N H A G E.
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Volg nr Ag, n^/Zjl966 Aard van het stuk Ye..rslag

, Afz X..D...RQ.tte.rdam Datum3r.lQ-lM7...

Het aantal stakingen blaef^ tot twee in totaal beparkt. Op 11

September 1947 eisten 35 meisjes, werkzaam bij de Firma Van Óordt & Co
alhier, het ontalag van een hoofdJuff rouw; deze eis werd door de Directie
van de hand gewezen en nadat het personeel voor de keus-gesteld was,
of ontslagen te wórden, of asn het werk te gaan, besloten 11 meisjes tot
het eerstgenoemde; de overige meis jes hervatten op 13 September weder-
om het

Uitgetrokken door AGK , Afd./Sectie .. A.C.D/4 , Datum ..27-10-1947

A.L. 17249-47
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Volgno.

BHTDHOTEff, 28 Jup.1 1947.

QHDESWBEP: Werkstaking op sigarenfabriefc
T" """" "tiulden Vlies» te HIIVAHEIBESK.

Bülagea; -

'J^Jp^
f

Nurnme'r :

1 In aai .si ui t ing DP mijn schrijven dd. 25 jali'
1947, litt. MJa./147 Geheim, betreffende bovenver-
meld onderwerp, heb ik de eer UHoogedelgestrenge
te berichten, dat alle arbeiders van opgemelde fa-
briek met ingang van 26 Juli j. l, hè t werk hebben
hervat,

Sussen het hoofdbestuur van de Tabaksbe-
werker a bond en de Directie der fabriek werd over-
eengekomen, dat de reeds voor de staking gegeven
loontoeslag van 20$ op het verwerken van een min-
dere kwaliteit tabak gehandhaafd zou blijven. De
door de arbeiders gestelde eis tot verhoging van
die loontoeslag tot ̂ 0$ werd niet ingewilligd*

De staking is rustig verlopen en extr%nis-
tiache activiteit is in deze niet gebleken.

lyp: vdH.
DE DISÏEICÏSGOMMAKDAHT,

J
De Officier der EüEspolitie 1e. klasse,

AAN:

Het Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst
te «s- SEAYEHHA&E (in duplo)
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DISTRICT EIHDHOYE1
COMMANDANT.

Iiitt. ffl.a./'47 Geheim.

C

EJHDHOYEN, 25 J

L j.ur.i

ONDERWERP: Werkstaking op sigarenfabriek
~ ~ ~ " ~ " ~ «Gulden Ylies» te

Bijlagen;

Hierbij heb ifcNfiWT eer ÜEoogedelgestrenge te
berichten, dat ep 23 Juli j.l. te 17.00 uur 11 arbei-
ders van de sigarenfabriefc «Galden Ylies" te HILYAREH'-
BEEK het werk hebben neergelegd als gevolg van een loon
geschil.

Nadat zij reeds een loontoeslag van 20$ op het
verwerken van een mindere kwaliteit tabaka hadden ge-
kregen, eisten zij dat deze tot. 30$ zou worden opgevoerd

De daaropvolgende dag, 24 Juli 1947 te 12.00
uur, hebben de overige 64 arbeiders van opgemelde fa-
briek zich met de stakers solidair verklaard en even-
eens het werk neergelegd.

Met het hoofdbestuur van de Tabaksbewerfcers-
' bond kon geen contact worden opgenomen, aangezien dit

voor studiereis in België verbleef. Zodxa genoemd hoofd
bestuur is teruggekeerd, vermoedelijk hedenmiddag 25 Juli
zullen besprekingen worden gehouden en zal getracht
worden in deze een regeling te treffen, verwacht wordt,
dat de staking slechts enkele dagen zal duren.

Ongeregeldheden hebben niet plaats gehad. Zo-
wel in de omgeving der fabriek als in het overige ge-
deelte der gemeente is alles rustig.

Bij het terzake ingestelde onderzoek is extre-
mistische activiteit tot op heden niet gebleken.

vdH. DB DISTRICTSCOMMANDANT,

De Officier der Eijks klaas e>

•a-

AAN:

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
te
' s - G r a v e n h a g e ( i n duplo ).
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De I .P. Zeist heeft de eer de C.V.D.
het navolgende te rapporteren:

Op 18 Juli 1947 besloten de bakkers-
gezellen alhier, aangesloten bij de Alg.Bond
van arbeiders in het bakkersbedr i j f , in sta-
king te gaan op grond van de bes USB ing van
de bakkerspat.roons om öe vacantie-toeslag
niet in eens, m a & r 50 % nu en 50 % aan het
einde van het jaar uit te keren.

Na gehouden bespreking tuisen par-
tijen besloten de bakkersgezellen echter om
het werk in de ochtend van 19 Juli 1947 weer
aan te vangen, zodat het e.conomisch leven
van dit conflict geen nadelen ondervond.

Wanordelijkheden-hadden niet plaats.

Zeist, 19 Juli 1947.
De I.I>. Zeist.

:Y..MI G" ' j
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ïRICÏ EINDHOVEN
COMMANDANT.

Geheim.

ir.T'VJ D
N, 5 Juli

OEDSEWBEI1: Staking op Velasguessigarenfabriek
t e V e l d h o v e n .

Bijlagen:

*.7JULI1947 '

ACD/

C

C

in aansluiting op mi^n schrijven dd. 2 juli
1947, litt. K.a./M7 Geheim, betreffende bovenver-
meld onderwerp, heb ik de eer UHoogedelgestrenge;
berichten, dat bedoelde staking met ingang van 3

\i j.l. definitief is beëindigd. \e door de arbeiders gestelde eis van een '

loontoeslag voor het verwerken van een mindere kwa-
liteit tabak, is in zoverre ingewilligd, dat deze
loontoeslag is toegekend tot een zodanig percentage,
dat thans by het verwerken van een mindere kwaliteit
tabak ongeveer eenzelfde weeklo'on wordt bereikt als
voorheen bij de verwerking van betere kwaliteiten
het geval was.

De staking is rustig verlopen en extremis-
tische activiteit is in deze niet gebleken.

: vdH.

DB DISÏEICTSCOMMAEDANT,

De Officier derjfeijkspolitie le.kl.,

AAN:

Het Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst

4
te

' s - G r a v e n h a g e .

e e r t s .
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Litt. K.a.7'47 &eheim.

E1FDHOYEI, 2 J Ui

OMDEE1EHP? Staking op Velasguessigafeftfa
te V e l d h o , ven .'-""

l

Bijlagen:

f

C

BUREAU D

Hierbij moge ifc UHoogedeIgestrenge berichten,
dat in de voormiddag van 1 Juli 1947 een zoggnaamde
wilde staking is uitgebroken onder het personeel der
Velasq.uessigarenfabriefc te VïïüDHOYBÏT.

Tan het circa 300 man omvattende personeel
zijn circa 125 man in staking gegaan.

De reden der staking is, dat een loontoeslag
van 5fo op het verwerken van een mindere kwaliteit
tabak werd geweigerd..

Ingevolge een bereid* getroffen regeling tus-
sen werkgevers en fabriekscommissie is het werk, in.
afwachting van inwilliging (der door de arbeiders ge-
atelde eisen, hedenmorgen 2 Juli 1947 hervat.

Ongeregeldheden hadden niet plaats. Zowel in
de omgeving der fabriek als in het overige gedeelte
der gemeente is alles rustig.

Extremistische activiteit is tot op heden
niet gebleken.

De besprekingen omtrent het al dan niet in-
willigen der eisen zijn nog gaande.

De definitieve voortzetting of beëindiging
staking zal zodra mogelijk worden bericht.

Typ: vdH. DE

AAN:

Het Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst
te 's- G r a v e n h a g e (/in duplo) .

De Officier der pjjkspolitie 1e. kl.,
o.l. De Adjudant 1/oegevoegd,

V i s s e r s
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ï«D*Amersfoort

niet

Onderwe
Amersfoort*

B'JRrAU B

**" * i

i'uiifiiair staking jaiT^rfrjrrrïiH-

i.j

traa
2 JULI i947

KiJk. t>j

Op de sigarenfabriek van Spaan en Bertram N»V«
te Amersfoort,ia op Vrijdagmorgen 27 Juni 19*1-7 een wilde sta«
king uitgebroken welke plm*l4o arbeider(sters) omvat*

Het betrof hierheen staking tegen de lage lonen»dan wel dat
enige arbeiders naar hun mening te weinig materiaal ter ver-
werking kregen»

De arbeiders,die op stukloon staan»ontvangen minimum loon
36 gulden,dat van l Juni 19^7 af bij C#A»0*vastgesteld is op
37*50 gulden*Het college van Rijksbemiddelaars moet hier ech-
ter zijn goedkeuring nog aan hechten»Tijdens een Zaterdagmid-
dag gehouden bespreking heeft men de kwestie van het materi-
aal besproken, waarbij de directie toezegd$wanneer men slecht
materiaal heeft»de lonen met 5$ verhoogd zuilen worden»

Op Maandag 30 Juni 19^7 hebben alle arbeiders het werk hervat

Opmerk!ngen!Ui t een dezerzijds ingesteld onderzoek*deelde de
procuratiehouder van bovengenoemde sigarenfabriekjMOte de heer
H*Bregman,mede,dat de sigarenmakers In meergenoemde fabrlek>
wekelijks van de fabrlekschef een bepaald kwantum dekbladeren
ontvangen,voldoende voor de productie van een week*Dit kwantum
wordt door de z«g«fabrleksoommissle op het aantal gecontro-
leerduledere arbeider komt met dit hem verstrkte aantal blade-
ren uitjmeeetal houdt men bladeren over.Een aantal arbeiders
wa£e» echter door het aantal bladeren heen en deze arbeiders
vroegen aan de chef dan ook om er een aantal bij 'te mogen ont-
vangen* Dit is hun niet geweigerd,doch er is hun te verstaan
gegeven,dat dit aantal in mindering werd gebracht van het hun
de volgende xveek te verstrekken aantaltHiermede gingen een aan-
tal arbeiders niet accoord.Daar de meeste van dit aantal stee ft
te kort komt,,bleef ook de de fabrieks**Directie voet bij stuk
houden en liet zij geen dekbladeren bijgeven.Het aantal arbei-
ders echter wist het zover te k*ijgen,dat ongeveer H2 arbel**
dere het werk neerlegden en een z*g«*sit down"staking begonnen*

ZIJ verlieten de fabriek ook niet,behalve;,zoals normaal ge*»
beurd»tijdens de schafttljden*Een twintigtal arbeiders,waar on-
der, twee ex«N*S«B*ere( vrouwen) werkten door^ zonder'last te heb-
ben van de stakers»

Op Zaterdag 2g Juni 19^7 is een vergadering belegd door de be-
stuurders der diverse vak-organisatie*s,welke vergadering,zoi
als werd vernom»%vrlj rumoerig verliep«0p deze vergadering
hebben de besturen,voornoemd,de arbeiders aangemaand,om op 30
Juni 191*-? het werk weer normaal te hè r vat t en» hè t geen dan ook
Is geschied* De arbeiders ontvangen geen loon van de dag ddtt
zij gestaakt hebben*

Thans is alles rustig en werken de arbeiders weer normaal»
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B JUNI

\e op 13 Mei 1947 uitgebroken staking aan de meel-

fabriek "'De Sleutels11,v.h. De KOSTER & Co te Leiden,
is hedenmorgen, (5 Juni) opgeheven..

De stakers hebben onder de oude loonvoorwaarden
het werk hervat.

De directie heeft zich echter bereid verklaard,
het loonverschil tusso*ien een 3e- en 2e klasse gemeen-
te, te storten in een z.g* vernieuwingsfonds en dit,
in termijnen aan de werknemers uit te betalen, mits
4én en ander wordt goedgekeurd door de Rijksbemidde-
laars.

Dit zou dus neerkomen op een tegemoetkomen aan de

eispilen van de werknemers,die zoals bekend, van de
3e- in de 2e klasse loongroep wilden worden geplaatst.

Op een enkele uitzondering na, heeft het gehele
personeel hedenmorgen te 7 uur het werk hervat.

C

het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 6S te >*
rs~Q R A V E H H A Q E .
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Voor -l Naam ...

WILDE STAKINGEN

Origineel in .OD.....345 Naam MAANDRAP.PORTE1I...N.QORD-HOLLAMD

Volg nr. Ag, nr 1.6.8.81 Aard van het stuk '.

: Afz IDL.Haar.lem Datum Mei....

Op Vrijdag 23 Mei dreigde ta Haarlem een staking uit te breken
onder het bakker!jpersoneel in deze gemeente. Geëist werd toe-
kenning van 15 % loonsverhoging. Nadat in den middag geconfereerd
was vab 15.00 tot 17.20 uur' tussen de vertegenwoordigers van
kerngroepen en de patroons organisatie, werd besloten de staking
op dien datum niet t-e doen doorgaan, doch deze voorlopig 14 dagen
uit te stellen. De stand van zaken is thans zo, dat, indien
op Vrijdag 6 Juni a.s, de eisen van de bakkersgezellen niet zijn
ingewilligd, deze dan in staking zullen gaan.

Naar verluidt, dreigt ook bij de N.V. Droste's Cacao-en .
Chocoladefabrieken een staking uit te breken. Ook daar zijn.de
eisen loonsverhoging. Volgens verkregen inlichtingen zou aldaar
tot staking worden overgegaan, indien dan de eisen der arbeiders
êp uiterlijk Zaterdag 14 Juni a.s, nietwas voldaan.

Op aanwijzing van B -V
Uitgetrokken door vür AfdJSectie ..AGD Datum
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Omtrent de uitgebroken staking bij de meelfabriek
MDe Sleutels1* alhier,wordt nog het navolgende gerappor-
teerd:

Met behulp van een wisselend aantal studenten,wordt
door een twintig-tal technische arbeiders van het bedrijf,
dat niet in staking is gegaan,sinds 14 Mei 1947,gewerkt
van 9-tot 17 uur,teneinde de half afgewerkte producten,
welke aan bederf onderhevig zijn,te verwerken.

Deze werkzaamheden komen de&e week ten einde en dan
zal het bedrijf geheel stil komf̂ .. te staan.

Het aantal "BBIffM' siud"ent'èn7dTE°*IS8aÏÏedoeld bedrijf
werkt,varieert v*n 8 tot 34.

Over het algemeen heeft de staking een rustig ver-
loop.

Op 16 Mei hebben stakers verschillende personen van
het technisch personeel,dat niet staakt, in de omgeving ~
Van hun woning opgewacht en hen bewogen het werk eveneens
neer te leggen.

tTit vrees voor molestatie hebben vier personen hier-
aan gevolg gegeven.

Eveneens is een chauffeur van de firma Van der BSIJ-
BEH'» «meelhahdel alhier, op 1& Mei door stakers bedreigd,
omdat hij meel van de fabriek (De Sleitels) vervoerde.

Dit heeft echter geen verdere gevolgen gehad en neg
steeds vindt dit vervoer op normale wijze doorgang.

Op 17 Mei zijn door stakers pamfletten verspreid,
waarin een uiteenzetting wordt gegeven van het conflict.
(E«öi exemplaar hiervan wordt hierbij gevoegd).

Door de Nieuwe Leidse Courant is de inhoud van dit
pamflet in zijn geheel gepubliceerd in haar nummer van
Dinsdag, 20 Mei 1947.

Inmiddels hebben de stakers een steun-aetie op totm
gezat en wordt er met intekenlijsten onder de Leidse be-
volking gewerkt. Het ligt in het voornemen, om aan gehuw-
de/ stakers f.25,-- en aan ongehuwde^ stakers f.l̂ ,— per
week uit te keren.

Volgens bekomen inlichtingen,zou er in enkele dagen
reeds een bedrag van meer dan f.2.000,— zijn opgehaald
bij de Leidse bevolking. De Politie treedt op tegen het
zonder vergunning inzamelen van gelden door de stakers,
doch uiteraard is dit niet geheel tegen te gaan.

Enkele geldinzamelaars zijn reeds door de Politie
§everbaliseerd,waarbij tevens het ingezamelde geld in be-
slag werd genomen. Besprekingen tussen de Directie der
meelfabriek en de stakers,om tot oplossing van het con-
fliet te komen,hebben tot op heden niet plaats gehad.

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst.
Javastraat 68 te
's-G R A V E N H A G E.



NIEUWli LEID8CHE COURANT

Stadsnieuws

De^ staking bij de Meelf abriek Jöe Sleutels"

Het personeel richt zich tot de
Leidse burgerij

Haar aanleiding van de staking bij de
Meelfabriek „De Sleutels" beeft het ge-
zamenlijke personeel zich thans rtot de
Leidse burgerij gericht met een circulaire,
waaraan-wij het volgende ontlenen:

Voor dé tweede maal binnen een tijds-
verloop van vijf weken heeft het perso-
neel van de N. V. MeeMaforiek de „Sleu-
tels", v/h. Koster en Co., 2atóh genoodzaakt
gezien het werk neer te leggen.

Er moeten wei ernstige redenen ten
grondslag liggen aan dit optreden van
bet personeel. Inderdaad. Daarom achten
wij het noodzakelijk een korte uateenizet-
tirig te geven van de oorzaken welke tot
ddt tweede conflict héWben geleid. De ar-
beiders die wierkizaatn zijn in de hier ge-
vestigde bedrijven, o.a. de textiel en con-
serven-fabriekén zijn in de tweede ge-
meenteklasse ingedeeld. Het personeel dat
werkzaam is op de Meetfabxiek de „Sleu-
tels" is echter in de derde gemeenteklasse
geplaatst, omdat dit bedrijf in een derde
bedrijfsgroep is gerangschikt.

Nu vertonen onze lonen wel enig ver-
schil imet die, welke fo.v. in de textiel- en
conservenfalbrieken worden verdiend.
Daar is het zó, dat men door middel van
premie, tarief, prestatie en dWersen het
loon van de daar werkende arbeiders niet
onbelangrijk kan verhogen.

Van ' werkgeverszijde in de maaUn-^
dustrie is steeds betoogd, dat in hun bedrijf
zoiets niet mogelijk is. Vandaar onze eis;
van de 3e gemeeniteklasse in de tweede
klasse te worden geplaatst. Dit geldt ook
voor wat het z.g. stelsel betreft van pre-
mie en diversen. . '"*

Vanaf het moment, dat er onid'erhande-
kingen gevoerd zijn over de totstandko-
ming van een collectieve arbeidsovereen-
komst, is door ons voortdurend gewezen
op deze schromelijke onrechtvaardigheid,
•welke ten volle door de hoofbesturen
van onze organisaties is erkend. Om
echter onze goede wil te tonen hebben
•wij in het aanvaarden van dit contract
toegestemd, met dit voorbehoud, dat na
de ondertekening van de overeenkomst
de kwestie van de tweede klasse op-
nieuw een punt van bespreking zou uit-
maken tussen de organisaties, directie,
Stichting van de Arbeid en het College
van Rijkslbemidldelaars. Ondanks ons
herhaald aandringen is van een redelijke
oplossing geen sprake geweest.

Bijna 1% jaar heeft dit spelletje van
<le een naar de ander te wijzen geduurd.
(Vindt U het zelf ook niet welletjes?)
Ontelbare conferenties hebben plaats ge-
vonden niet alleen door bovengenoemde
organen, maar ook door de bedrijfskern,
welke op onze fabriek aanwezig is, Maar,
Steeds was het resultaat nihil. Men
probeerde ons aan het lijntje te houden.
Toen ongeveer voor vijf weken uit pre-
test tegen het op de lange baan schuiven
van deze rechtvaardige eis het werk is

is ons opnieuw beloofd dat

bannen 14 dagen getracht zou worden een
oplossing, te bereiken. Ons vertrouwen is
daarin opnieuw beschaamd gemaakt." Met
bitterheid hebben wij moeten constate-
ren, dat van enige tegemoetkoming geen
sprake is geweest. Ddt maakt aan ons
geduld een einde.

Dinsdag j,a. heeft het personeel met
grote eenstemmigheid wederom het werk
stilgelegd om er aan te herinneren dat
voor ongeveer vijf weken door de Direc-
tie en andere instanties een belofte is af-
gelegd welk! ndet is vervuld. In het licht
van hetgeen er aan vooraf is gegaan,
kan dit conflict echter niet als een „wil-
de staking" beschouwd worden. Doch dit
wordt alleen door bepaalde elementen
gebruikt om een prachtige . eensgezind-
heid van het personeel te breken.

Wij wéMken echter in bet bijizonder de
arbeiders op owze strijd te ondersteunen.
De organisaties, waarin wij. zijn georga-
niseerd, tounnen deze staking niet er-
kennen, omdat zij gebonden zd|n aan het
collectieve contract. Ondanks het advies
dat gegeven is om de staking op te hef-
fen, hdbfoen de arbeiders besloten daar-
aan geen gevolg te geven, in het vaste
vertrouwen, dat de Leidse werkende be-
volking ons haar sympathie niet zal ont-
houden. Bedenkt dat onze strijd ook de
Uwe is.

Met een beroep op de burgerij om op
de lijsten to te tekenen, waarbij speciaal
aan de vrouwen steun wordt verzocht,
eindigt het mandfest aldus: Indien deze
ons hun steun schenken, is onze rechtvaar-
dige strijd zoveel gemakkelijker te voe-
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In aansluiting op het schrijven,d.d. 14 Mei 194-7»

No.328 I.D.betreffende de staking aan die Meelfabriek

*De Sleutels" alhier, nnordt nog het volgende gerap-

porteerd*

In overleg met de Burgemeester dezer gemeente en

Minister PREES, heeft de Directie van genoemde Meel-

fabriek een beroep gedaan op de Leidŝ ŝt.uJ.ejrtenA8iom

het noodzakelijke werk in de fabriek te verrichten,

teneinde bederf te voorkomen van een groote partij

meel. Een Ô'-'teO. studenten heeft aan deze oproep ge-

hoor gegeven en is in de namiddag van Woensdag,14 Mei

1947, in de fabriek aan de arbeid gegaan. Het is ech-

ter niet de bedoeling,dat bedoelde studenten het be-

drijf zullen gaande houden,doch zij verrichten uit-

sluitend noodzakelijke arbeid om bederf van half af-

gewerkte producten te voorkomen. Dit zal vermoedelijk

duren tot 20 Mei a.s. Indien op die datum het con-

flict niet is opgelost, komt het bedrijf geheel stil

te staan. Ongeregeldheden kwamen tot op heden niet

voor.

AAN het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst.
Javastraat 68 te
'a-G R A V E H H U G S .
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Op 13 Mei 1947, te 10 uur, is het fabrieks^perso-
neel, bestaande uit ongeveer 125 man, van de Me el-
fabriek "De Sleutels*', v*h. DE KOSTER & Co. ÏT.V. te
Leiden, in staking gegaan.

Het betreft hier een z.g*
niet door enige organisatie wordt gesteund.

De oorzaak der staking is een loongeschil. De ar-
beiders eisene een loon, dat vastgesteld is voor een
2ê  klasse gemeente. (Leiden is voor dit bedrijf in de
3e klasse ingedeeld) .

Qj> B 4pril 1947, legden bedoelde arbeiders om de-
zelfde reden het werk neer. Op 9 April d,a.v. werd
de2te ataking toen opgeheven. Van werknemer s ai j de is
toen de eis gesteld, dat het geschil binnen 14 dagen
moest worden opgelost en dat hun dan een loon moest
worden uitbetaald, dat volgens, contract is vastgesteld
voor een 2e klas gemeente. Aangezien aan deze eis
geen gevolg is gegeven, hebben zij thans wederom het
werk neergelegd. Het gehele bedrijf ,met uitzondering
van het fcantoorbedrijf , ligt momenteel stil.

Van enige actie van de zijde der E*V,C. ,ia bij
dit conflict niets gebleken. Bijna het gehele fa-
brieks-personeel Is georganiseerd in de neutrale Fa-
brleks Arbeiders Bond.

Ongeregeldheden kwamen tot dusver niet voor.

AAN het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68 te
's-G H A V E Ï T H A G E .
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EIDEN, ...10 April 194.7,

aansluiting op mijn schrijven,d.d. 9 April 1947,
$0.298 I.B.,bericht ik ü, dat bedoelde werkstaking is
opgeheven. Op 9 Jpril te 14 uur, hebben alle arbeiders
het werk hervat.

De werknemers handhaven echter hun eisch,om in de
2e klasse loongroep te worden opgenomen en zij hebben
een termijn van 14 dagen gesteld, om deze kwestie in
overleg met de RijksbemiddeJ*laars te regelen.

Indien na het verstrijken van deze termijn hun
eisch niet is ingewilligd, zullen de betrokken arbeiders
wederom in staking gaan. In dat geval,zullen de vak-or-
ganisatie 's hun actie steunené

Het werkverzuim,dat tengevolge dezer staking is
ontstaan, zal door den werkgever worden vergoed.

Door de spoedige oplossing (voorloopige) van het
conflict, zijn er met het oog op de voedselvoorziening,
geen nadeelige gevolgen ontstaan.

Onregelmatigheden kwamen niet voor.

AAN het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst.
Javastraat 68 te
's-G R A V E N H A G E.
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De staking aan de Leidse Meelfabriek
De strijd van het personeel der Leidse
Meelfabriek „De Sleutels", die zijn -aan-
leiding: heeft gevonden.in een loongeschil,
toonde op dringende wijze aan hoe sterk'
de noodzakelijkheid van loonsverhoging
wordt gevoeld in de rijen van de arbei-
dersklasse.
Tot een goed begrip van de actie, die het
personeel van dit bedrijf voor de inwilli-
ging van de meer dan gerechtvaardigde
eisen voerde, diene het volgende.
Sinds December 1946 hebben de arbeiders
er onophoudelijk op aangedrongen, dat
enige herzieningen tot stand zouden ko-
men in het arbeids-contraet, dat door den
Rijksbemiddelaar was vastgesteld.

Zij hebben toen dit contract aanvaard
op voorwaarde, dat binnen drie maanden
na het tekenen een functieverdeling: tot
stand zou komen en tevens de mogelijk-
heid open zou blijven, dispensatie van het
2e klasse loon te verkrijgen.
De Directie deed toenmaals toezegging
dit 2e klasse loon wel te willen betalen
en in afwachting van een nieuwe over-
eenkomst, dit meerdere loon in een ver-
nieuwingsfonds te zullen storten. Dit is
nu bijna 1% jaar geleden.

De belofte niet nagekomen
Het verzoek om in de 2e gemeenteklasse
geplaatst te worden werd door de Stich-
ting van de Arbeid erkend, maar door
het college van Rijksbemiddelaars afge-
wezen, met de motivering, dat de lonen
in de meelfabriek, die nog steeds 3e klas-
se is, in wezen niet verschilden met de

, lonen in andere fabriekmatige bedrijven,
bijv. die der conserven-industrie, welke in
de 2e gemeenteklasse geplaatst zijn.
Door de arbeiders en hun organisaties kon
worden aangetoond, dat de groep die het
minimumloon hadden in de Meelfabriek
groter was, dan die der arbeiders in de
andere vergelijkbare bedrijven.
Br zijn in dit bedrijf 3 toongroepen, te
weten, van het magazijn, het molen- en
het wasserijpersoneel.
In elk dezer groepen is weer een bepaal-
de marge, waarvan de verschillen varie-
ren van 77 tot 85 cent per uur.
Het transigeren van de Directie ten op-
zichte van de lonen alsmede het niet na-
komen van de beloften inzake de stortin-j
gen in het vernieuwingsfonds, vormde
tenslotte de druppel die de emmer deed
overlopen bij het personeel.
Dinsdagmiddag, toen de middagploeg met!
de arbeid moest aanvangen^ werd het

'

Een wilde staking?
Zodra de hoofdbesturen van de betrokken
organisaties in kennis werden gesteld met
de houding: van het personeel, gaven zij
te kennen dat deze staking niet door hen
erkend kon worden, omdat deze niet vol-
gens de regels van het spel was gepro-
clameerd. Hun advies luidde dan ook de
staking onmiddellijk op te heffen voor er
sprake kon zrjn van onderhandelen.
In een gistermorgen gehouden vergade-
ring van. het personeel met de hoofdbe-
sturen van de Ned. Bond v. Fabr.arbei-
ders en R.K, organisatie werd dan ook
na uitvoerige besprekingen door het per-
soneel het besluit genomen de staking op
te heffen, mits de twee stakingsdagen
zouden worden uitbetaald door de Directie
en het te weinig gestorte bedrag in het
vernieuwingsfonds zou worden aangevuld.
Met deze voorwaarden is de Directie ge-
deeltelijk accoord gegaan, zodat het per-
soneel des middags, de arbeid heeft her-!
vat j
Al zijn de eisen van de arbeiders dan ook i
niet geheel ingewilligd, tevergeefs is dit
daadwerkelijk optreden niet geweest e,n
met voldoening kunnen zij vaststellen een ,
gedeeltelijke overwinning te hebben be-
haald, i
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Leidse meelfabriek

staakt
LEIDEN, 8 April. — De ar-

beiders van dé méelïabrlek „De
Sleutel" alhier hebben vandaag:
het werk neergelegd. Deze sta-
king, die 130 man omvat, Is uit-
gebroken, omdat aan de els,-dat
Lelden In de- tweede gemeente-
lijke klasse voor arbeiders tal de
maallndustrle zou worden opge-
nomen, niet Is voldaan. De bo-
na fide vakbonden hebben een
en ander reeds meermalen als
eer. gerechtvaardigd verlangen
van de arbeiders naar voren ge-
bracht, maar het college van
Rljksbemlddelaars wees het
voorstel af. Aangezien „De Sleu-
tel" Lelden, Den Haag, een ge-
deelte van Gouda en de streek
rond Alphen aan de Rijn van
meel voorziet, Is bet gevaar niet
.denkbeeldig, dat, Indien niet
spoedig overeenstemming wordt
bereikt, er In die /steden moei-
lijkheden In de distributie van

brood zullen ontstaan.

D08S. Ni.:

G«T. :

PAU.:

Einde staking in
meelfabriek

LEIDEN, 9 April. — De arbei*
ders Van de meelfabriek „De Sleu-i
tel" alhier hebben hedenmiddag
om twee uur het werk hervat, na-'
dat besprekingen met de directie'
er toe hebben geleid, dat, als ge-
volg van de eis van de arbeiders,
pontact opgenomen zal worden met
het college van Rijksbemlddelaara.
Als ultimatum Is een termijn Van
veertien dagen gesteld, binnen
welke periode een oplossing ga-i

moet woodea.

Staking bij meelfabriek
Onder het fabriekspersoneel der N.V.

meeUabriek „De Sleutel", v/h de Koster
en Co te Leiden is naar aanleiding van
een loonkwestie een wilde staking uit-
gebroken, weMce ongeveer 130 man om-
vat. Er zyn .besprekingen gaande en mea
noopt, dat deze op korten termijn zullen
leiden tot beëindiging van het conflict.

De broodvoorziening van "Den Haag
wordt, naar men ons mededeelde, niet di.

gebracht door deze staking.

003$.

CRT.:

re BIJ
MEELFABftiiEK- •—..

Onder het fabriekspersoneel eter
N.V. meelfabriek „De Sleutel" te
Lelden ia, naar aanleiding van een
lopnkwestie, onverwacht een wil-
de staking uitgebroken, welk* on-
geveer 130 man omvat. Dit Is
VrJJwel al het personeel, dat Op
wieekloonbasis werkzaam is .
'Er zijn momenteel besprekingen

gaande tusschen --de directie en
vertegenwoordigers" der .werkne-
mers-vakbonden. Mea hoopt dat
deze onderhandelingen op korten
térntljn'zullen lelden tot beëindi-
ging van het conflict .aangezien
b« "voortduring de broodyoorzie-
ning van de Rijnstreek, Den Haag
ep dé omgeving van Leiden in ge-
vaar zou ' kunnen worden ge-
bracht. Verscheidene gemeenten in
dei /'naaste omgeving van Lelden
beschikken over eéA bloejnvoor-
raad, welke BÏeeht» voor énkele

toereikend is.

Staking
in Leidse meel-
fabriek

Het personeel van de meelfabriek
„De Sleutel" te Leiden, .bestaande
uit 130 man, Is Dinsdag 8 April
In staking gegaan. -
De oorzaak van • deze staking is
gelegen in de afwflzlng van het
verzoek om Lelden in de tweede
gemeenteklasse in te delen, bij de
vaststelling van lonen voor arbei-
ders In de maalïnauatrie.
Hoewel de diverse vakorganisaties
steeds de rechtvaardigheid van
dit verzoek hebben verdedigd,
wees het College van RtJksbemid-
delaars het van de hand.
„De Sleutel" voorziet een groot
deel van Zuld-Holland van meel,
zodat moeilijkheden btj de brood-
distrlbutle in het betrokken ge-
bied worden verwacht.

meelf abriek
Onder het fabriekspersoneel der N.V.

Meelfabriek „De Sleutel" te Leiden ia ge.
heel onverwacht, naar 'aanleiding van een
loonkwestie, een wilde .stakjUig ultgehro
ken," welke ongeveer 130 man omvat Bit
is vrflwel al het personeel, dat op week-
loonbasls werkzaam ia. Er zfln besprekin-
gen gaande tussehen de directie en ver-
tegenwoordigers der werknemers-vakbon.
den Men hoopt, dat deze onderhandelin-
gen, op korten termijn zullen lelden tot
beëindiging van het conflict. Aangezien
bfl voortduring de broodvoorzlenlng vaa
de Rijnstreek, Den Haag en de omgeving
van Leiden in gevaar zou kunnen worden
gebracfit,

BOSS. Ni.:

ORT.:

DATUM:

P**.:

Staking bij mee/Lfabriek te
Leiden opgeheven

Naar wt) vernemen heeft het per-
oneel, dat bijt de N.V. meelfabriek

Lrie Sleutel" te Leiden in staking
gegaan, gistermiddag onder

pezelfde arbeidsvoorwaarden de
werkzaamheden hervat.
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Op 8 April 1947, is net fabrieks-personeel,bestaan-
de ttit ongeveer 130 man, van de Meelfabriefc *Be Sleutels*
v.h. De KOSTER & Co. ff»V» te Leiden, in staking gegaan.

Het betreft hier een a.g. wilde staking, welke niet
door eenige organisatie wordt gesteund.

Be oorzaak der staking is een loongeschil. De ar-
beiders eiachen een loon, dat vastgesteld is voor een
2e klasse gemeente» (Leiden is voor dit bedrijf in de
3e klasse ingedeeld).

Het geheele bedrijf,met Gitzondering van het kan-
toer, is door deze staking stil komen te liggen, hetgeen
ernstige gevolgen voor de voedselvoorziening kan teweeg
brengjftn/indien de staking langdurig wordt.

Br «orden echter tussehen de -werknemers en de di-
rectie van het bedrijf onderhandelingen gevoerd,om het
geschil op te lossen. Het grootste gedeelte van het per-
soneel, dat in staking ging, is georganiseerd in de nea-
trale ffebrieks-arbeiders Bondj Van eenige actie van de
zijde der B.Y.C, is bij dit conflict niets gebleken. Er
zijn slechts enkele bij dit conflict betrokken arbeiders
in de E.T.C, georganiseerd.

Ongeregeldheden kwamen tot dusver niet voor.

AAN het Hoofd van den Central en Veiligheidsdienst.
Javastraat 68 te
>S-G S A V E. g H A G E.

10.OOO - 3 - '41
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ROOSENDAAL, 27 Februari

Aan den Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 66

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

Bijgaand doe ik U toekomen de rapporten

mijner administratie dd. 25 en 26 Februari

nos. 80A7 en 8lA7, betreffende een bij de N.V.

Karel van Wely's Sigarenfabrieken, alhier, uitge-

broken staking, welke intusschen is opgeheven.

Ordeverstoringen vonden niet plaats.

Typ.E.

Coll.

De wnd. Korpschef van Politie,

(H.Stuitje).

i;R,:4u o.

f y-j-
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" 3.MMRT7947

"DE STEM"

K.Dagblad te Breda,

van 25-2-194yT

Hel arbeidsconflict
fe Roosendaal

is nfTwérk

J^ra Idiverae vergaderingen en* be-
sprekinseit fbn .Dinsdagavond

worden 1tteege0eerd, dat de onge-
veer ~i»> larbeldepst die Maandag-
middag op de KVW-slgarenfabHe-
ke9 1e Boosendaal in Staking gin.
gen.. TYojfnsdaginorgen het werk
«inden hervatten.

De arbeiders waren *s middags in
hel Gijdénhjiis byeeftgeionJen, waar
zü tegenover d«ri neer Etterbeek,
hopfabestnurslM «an den'B. .̂ T»
bak^ewerkérslwnd, hun" grieven uH
een tamden'zettén. ftlerna hadden-
de heer Ee«Éerbe»k, jUCgevaardigdm
van de plaateeljjke af defeliagen Van
den: Bond en van de fabrieigstfopi-
mtagle een' onderbond met de di-
rectie. De resultaten hiervan wer^
den 's avonds aan de «fbelde» me-
degedeeld, waar»» besloten werd
Woensdag,wter aan den'«-beid \»
gaan; De punten. Wewoj* no» geen

ta nader överu!g4Mè*endt.
rectjie ea fab>lekM^1Étnlatle gere-
geld worden.

— t, _,-- *

"DE STEM"

Van 26-2-1947.

Wilde

Sigarenmaker» verlieten
de K.V.W.-fabriek

lyTAANDAGMTODAG is onder de
iTi sigarenmaker! van de K.V.W.-
fabriek té Woosendaal een wUde
staking uitgebroken.' •

Naar wff vernemen Icon In ver»
band met het verwerken van be-
paalde soorten tabak volgens de
sigarenmakers geen rqldoende pro-
ductie worden behaald. Er werd
daarom een' toedlafe van 10 pet. op
hqt stnkI«M>n gevraagd: Een dter at-
deelhigen zoo» van de directie de
toezegging hebben verkregen, dat
de toeslag-n^pn worden verstrekt,
waarop ook een- tweede .«ifdèeUng
dezen toeslag vroeg. D* dit. wenscht
daarop tilet-geheeF In te «aan. waar
na de stgarenmakera het, bedrtJf
veMiéten.

Inmlddeb heeft de fabttekscom-
mteale de kwestie nader besproken,
en' hedenmorgen om half tien raK
len de sigarenmakers fa het'Gilden
huls het oonfllct nogmaals onder
het oog iten. ^

Volgno.

2 b FEB.
ACD|

Staking bij KV W beëindigd
Heiwerk is vandaag hervat

NA overleg tnsschen de directie der K.V.W. fabriek te Boosen-
daal waar Maandagmiddag een staking was uitgebroken, en

vertegenwoordigers van het hoofdbestuur fler Ned. B;K-; Bond van
Tabaksbewerkers en van het N V.V. ia overeenstemming bereikt.
Vandaag is het werk op de fabriek hervat.

In verband met het verwerken f " '
van bepaalde soorten tabak kon ;

geen voldoende productie wor-
den behaald. De loonen, voorzien
In de collectieve arbeidsovereen-
komst konden daardoor niet wor-
den bereikt. De directie gal hier,
voor echter een toeslag- Terwijl
de directie met de fabriekscom--
missie en het plaatselijk bestuur
der Tabaksbewerkersbond over
deze toeslag onderhandelde legden
de sigarenmakers het werk neer.

GistereniiË&tend bespraken de
Btakers in-''Tiet Gildenhuis hun
grieven, terwijl in den namiddag
besprekingen werden gevoerd
met vertegenwoordigers vah de
hoofdbesturen der, vakbonden.

Gisterenavond is in een onder-
houd met de directie het conflict
bijgelegd. -

"BRABAMTSGH M1EUWSBMD1

R. K. Dagblad te

van 26-2-1947.

W ,


