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Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad
aanwezig was dit bijgevoegd.
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Mo.G.774.

Onderwerp: Staking bij de sigaren-
fabriek "Tingana" te Baarn.

C

T5TËNSTGEHEIM.

f 9 flWl fê52

Ik heb de eer U te rapporteren, dat, een werkstaking
heeft plaatsgevonden op de sigarenfabriek, "Tingana", ge-
vestigd aan de Ferdinand Huycklaan 48, te Baarn. De eige-
naar van deze sigarenfabriek is, G.Visser, wonende te Baarn
Ferdinand Huyoklaan 50..

De staking brak uit op Dinsdag, 22 April j.l. te 8.30
uur en duurde tot Woensdagavond, 23 April j.l. Door 49 si-
garenmakers werd aan de staking deelgenomen. Op de betref-
fende sigarenfabriek werken in totaal 90 personen. Het be-
trof hier een wilde staking. De oorzaak van de staking was
een meer technische kwestie. De leiding van de fabriek was
van mening, dat de laatste tijd teveel dekblad door de si-
garenmakers werd verknoeid. Om deze reden had zij enige
tijd geleden een nieuwe methode voor uitgifte van dekblad
aan de sigarenmakers ingevoerd, die echter bij de sigaren-
makers niet in de smaak viel. Zij waren van mening dat zij
door deze nieuwe regeling benadeeld werden, doordat zij
niet meer zoveel sigaren konden maken als onder de oude re-
geling.

Hoewel volgens mededeling van de eigenaar van de fa-
briek de geest onder de sigarenmakers, als gevolg van de
invoering van het nieuwe systeem, de laatste tijd niet ge-
heel goed was, kwam voor hem de staking toch onverwachts.

Door bemiddeling van Mr; C olenbr ander van het Verbond
van Sigarenfabrikanten in Nederland, enerzijds en vertegen-
woordigers van de Uniebonden, anderzijds, werd het conflict
bijgelegd. De stakers zijn weer aan het werk gegaan, zonder
dat enige verandering in de uitgifte van dekblad werd aan-
gebracht, De nieuwe regeling bleef gehandhaafd.

Uit het onderzoek is niet kunnen blijken, dat de sta-
king is uitgelokt door de E.V.C, of andere extremistische
üjde. Ongeregelheden zijn tijdens de staking niet voorge-
komen.

In verband met deze staking is door de eigenaar van
de fabriek een dreigbrief ontvangen, die kennelijk is ge-
schreven door een van zijn werknemers. Dezerzijds zal ge-
tracht worden de anonieme schrijver op te sporen. In deze
brief werden allerlei vermeende misstanden op de betreffen-
de fabriek vermeld en werd gedreigd dat, wanneer deze mis-
standen niet werden opgeheven, de sigarenfabriek weieens
het slachtoffer zou kunnen worden.

Baarn, 28 April 1952.

Aan de Heer
Hoofd van de Dienst
te "3-GBAVEMiAGE.



U I T T R E K S E L

Uit : QD 545

Voor : QD 209

Ag. nr: 108821

Aard van het stuk: Mflandöverzicht Apr 51 Asd.

Naam: MAANDRAPPORTEN NOORD HOLLAND

Naam: STAKINGEN (HLDE)

Afz- : ID Asd Datum: 2-5-51

*««* jftfcftfiag tt* «pau* f»« 4* r-*******

Uitgetr. door: RM

Datum: 16-10-51,

Op aanwijzing van: BIII

! 10185 - 51 - 116 2



UITTREKSEL

: OD 345 Naam: MAAHDBAPPOBffi» MOOED-HOLLABD

Voor : OD 20g_l Naam: STAKINGEN (Wilde)

Ag. nr: 107018 Afz. : jj,' ̂ t. Datum: 2-4-51.

Aard van het stuk: Maandoverzich* Ma«rfc 1951 Amsterdam

2.1% in het maand overzicht TOR JPebrmari 1951 (pag. 6} gememo-
reerde ataJcln« bij de Firaa Van LESB, die op 3 Haart «indig-
d« w»t ontslag aan d* 50 stakende boekbinda-ters, kr«eg op

yï 6 Maart «en Y«p2.«»«öt«k, «o«aréat 12 amdar* per^OEwelaledan
9.01̂ ^ t vrees TOOT aoleat h«t vork neerlegéen. fan hen waren er

8 in ée Oniebonden georganieeerd , de 4 anderen be&dordaa tot
g*n«rlei vakbond, len dag later was de rust hersteld, Alle
werknemers, ook de voordien ontslagenen kwaaen In lat t be-
drijf terug.

Uitgetr. door: BM Op aanwijzing van: BIV

Datum: 28-5-51.
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UITTREKSEL

Uit : OD 345 Naam: MAANDRAPPOHSPffl NOOHD-HOLLAKD

Voor : OD 209-6 Naam: STAKINGEN (Wilde)

Ag. nr: 107018 ^z- '• IL Asd. Datum: 2-4-51*

Aard van het stuk: Maandoverzicht Maart 1951 Amsterdam

l.Het kleinste hiervan was een op 14 Maart bij de firma BEUKER,
atelier voor aoaouderrullingen, uitgebroken staking van l?
personen grotendeels in de ATEK georganiseerd. Sr waren 12
werkwilligen* Ds stakers weigerden de opdracht oa een nieuw
werkstuk te maken tegen een bepaald tarief. Op 16 Maart 4.a.
T. werd hut werk hervat, Eonder inwilliging van de sis. £**
der stakers werd ontslagen.

vA

Uitgetr. door: RM Op aanwijzing van: BIVi

Datum: 28-5-51.

40060 - ' 49



UITTREKSEL

Uit : OD 345. Naam: Maandrapporten Noord Holland.

Voor : OD 209-1. Naam: Wilde Stakingen (l)

Ag. nr: 105090. Afz. : I. D. Amsterdam. Datum: 7-3-51

Aard van het stuk: Maandoverai«ht Februari 1951.

. . A
(*^ ̂  J

B*n dertigtal wegwfe «n atiaj»* Tan a* boekbinder i 3 t. *aa LBKB
* 00. &*£«• op 29 Februari b»t w*rk neer. D» and*y«t 140

door. S» »taak«t*r« «iaèa v«rho«in« ran
to»»la«. UB VAABHEIT; s«g <* strijd al« ««rioht t*g*& d« invo«rin«
tan ««a 3ft*e*yvt**», Op 5 Ha*rt 1951 vwrd b*k«id ««wi&ict é«t a*
ataakat«mt «>t to«rtawaiBg «m het GAB, nijn ont«la««x.

Uitgetr. door: J.H. Op aanwijzing van: B V.

Datum: 18-5-51.

40060 - - 4 9



Dienstgeheim. 3 Maart 1951.

-V f

7erbinding nr*46.
Nr.955.
Onderwerp : Werkstaking bij de N.7. Deventer Kofferfabriek.
Betrouwbaarheid berichtgever : zeer betrouwbaar.
Waardering bericht : zeer betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan de Heer Procureur Generaal fgd«Direc-

teur van Politie te Arnhem.

Ik heb de eer U te berichten, dat in de namiddag
van 2Q Februari j.l» 6 jongemannen, die werkzaam waren bij
de N.7."Deventer Kofferfabriek" aan de Seheepvaartstraat
alhier, het werk hebben neergelegd; zij verlangden meer
loon dan het officieel vastgestelde en hoewel de werkgever
te bevoegder plaatse had aangevraagd zijn personeel 5$
toeslag op het loon te mogen geven, viel er met de jonge-
lui niet te praten*
Op 2 Maart 1951 hebben vier hunner'..het „w.exk .op de oude

voorwaarden hervat, terwijl één* ontslag kreeg en één ont-
slag nam*

-̂ taü)lll|U,lj.ii---'*-*'**

Op 2 Maart 1951 had een vertegenwoordiger van de B.7*0.
(Chevofa) een onderhoud met de fabrieksdirecteur. De
E«7.C.-er noemde de staking een kwajongensstreek en sprak
er zijn misnoegen over uit, dat de jongens hem voor deze
aangelegenheid de reis van Amsterdam naar Deventer hadden
laten maken.
De leider van de stakers was de A*ïï.J*7*-er Prederik Jo-

hannes MOESPOT (26.9*1930); hij is weer in dienst genomen.
De jongens zijn, gedurende de 1-è dag, dat zij aan de

fabriek gepost hebben, lastig geweest. Het is hen echter
niet gelukt de staking uit te Ireiden tot het overige per-
soneel (± 50 man).

< A
Einde.

OP KAART

PAR:



UITTREKSEL

j.^

Uit : o D 345 Naam: Maandrat>porten Noor d-Ho 11 and.

Voor: OD £09* Naam: Stakingen (wilde)

Ag.nr: 94733 Afz. : I.D.Haarlem datum: 11,10.50

Aard van het stuk: Maandove i-zicht September 1950.

Arbeidsonrust, conflicten en stakingen.
JL.W

Bij de Löoniwmkkerij: N.Y.Sechaüd Fils te Haarlem (waar 54 meïs-
jes en vrouwen als inpaksterS werken) ontstond op: 20 September
1950 een looüconflict. In verband met nieuwe" opdrachten voor de

<(" zaak was voor deze nieuw in te pSkken goederen het stukloon iets
verlaagd als gevolg waarvan de arbeidsprestaties iets moest worden
verhoogd wilde men aan hetzelfde gemiddelde stukloontkomen.
Na het bekend maken van de~'nieuwe maatregel werd door een deel
van de inpaksters (een veertiental meisjes) een actie ontketend
en gingen zij ïn staking. Na overleg met G.A.BV volgde ontslag*
De volgende morgen meldden cte meisjes zich weë'r aan de zaakV doch
de toegang werd hen geweigerd. J.D.Joustra (vrijgestelde dei' IVG)
was1 present en coïïfereerde met de meisjes. Joustra poogde"~een on-
derhoud met~"de directie te krijgen, doch dit wer'd geweigerd.
Intussen werd door de direc'tie het volgende voorstel'aan de sta-
kende meisjes^gedaan: schorsing*Vanaf 20.9.50: 14 uur tot 22.9.50

• te 8 uur, waâ ria de meisjes weèi* aan het werk konden gaan tegen de
nieuwe ingevoerde tarieven, wSa^mede het stakende groepje accoord
is gegaan. Het is thans wwer fustig in het bedrijf.

C

Uitgetr. door: HG Op aanwijzing van: B.

Datum: 5,12.50

40061 - '49
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Verbinding: 19.
3/5 »<>• 703'49

gapport over de msandoiej») 1949, betreffende de
estand in 4e~^emeenten Utrecht, Jutphaas en
i^imidorfp7;^ -——"«-- —^- • - • r,,__

PAREIJ

j v

Biedt de laatste jaren de 1 M*i-viering van deze partij
steeds $$n, gover betld, dit fce e r «as het al niet

ja^jbJSt -feit,. dat l Jklei- op-JSöJidjag-'4r-i^|^-—
''«èn'djkg w'Sfecop pol f 1»i<8.*c« demonstraties op de weg door het.

nijft Weiden toegestaan, viel er op dat punt
ook flï'kts waar 'te.-nemett. '.7el waren er in partij-kringezi .
atemJÉfha opgegaan om t o oh op Zondag te demonstreren",, rnaèr
degenen die meenden rui t tactische overwegingen üiet,'*het oog
óp de a.s . ' -geffieenterafdaverkieaingen dit aoht*rwege te
moeten laten,1 bleken de overhand te hebben. De 1 Mei-viering
beperkte zich danook tot een tweetal vergaderingen, gehouden
in de nacht van;*.30-4-49 op 1-5-49 en op 1 Mei,- Hoewel JABT
gOKK beid%r, keren het woord voerde, wist de Partij niet "meer

; Jaa in--toteSl plm. 330 man bij elkaar te trommelen ( zie
rappor*, C/1 no, ^55 '49 dd 2-5-49).

- Enige deining ontstond op ".Verkspoojr" toen de directie n,l,
'niet yan zins sb-ieeksap. de Nationale Bevrijding3d*g na 13
uur Vr i j sf" té gjèven. Be ,aotie onder de arbeiders, gesteund
door 3.7.C. en Unie-bonden, had tot reaultaat, dat het, '
grootste deel der arbeiders op 5 ^ei na 13 uur de fabriek
tev£ïet. 2 i j , e n d u ^ pok df Uaie-bond-bestuurdere, hadden
loh^et voorböri-i geh&ife^eidi^ daar van uitbetaling vaa-d*zé
vrije t i jd tot op lieden nog niets is terecht gekomen*

.Ue gemeenteraadsverkiezingen van 22 Juni hadden natttur-
.l^k in deee roaand .^efdiB de aandacht van de Partij.
btflten uit- tflcadt tijVlïi |it verband eeret in Jii.ni op.

op-
Lasstevenfabriek van sctiviteit blijk gegeven. Op eerst-
genoemd bedri jf werd wederom een pamflet verspreid in ver-
band met de reeds lang hangende kwestie der tsreifswijèi-
•gl'ngen. (A/3 no 473'49 dd 9-5-49). In de Phllipafabiiek ;, ;
was aan. een deel der arbeiders het ?>. g. "stof ge ldn Inge-*'-/-,;
houden? dit is ^een toelage op het loon vfn iedere arbeider,
die bij stof ver we keende machines werkt , ten. einde. al$; tegea
aif melk: te kannen kop^in. Voljens de directie nu, behoefden
de nieuwe machihes slechts zeer weinig gepoederd te worden
en ontstaet er zodoende weinig stof. Volgens e.êa door "Dé
.Metaal" in de fabrie k verspreid pamflet , heeft het weinig
poederen veel z.g. uitschot ten Oevolge, waardp;or de e'r'béi-
ders 'p l rn» / 2,- per week minder tariefloon ontvangen. Het
Hoofdbestuur van "De Metaal" heeft zich per brief tot de
•.directie gewend, met verzoek dit stof^eld «ede r om uit te
betalen. Het resuiteat dezer actie is dezerzijds nog niet
bekend. "De Meteal" heeft zich door middel van een pamflet
op "Werkspoor" nog beijverd voor de uitbeteling van de



.Davrijö in vA/3 -574-' 4-9) . • Zie hiervoor onder
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deed en doet nog
de middelbare scholen

steeds pog'lnga.n
en onder de

veste.
stu-

Dese' crsf
voet te kri jgen o
dénten. Het rondschri jven van Burgemeester en Wethouders
aan e.lle ouders van Biiddelbrre : scholieren omtrent .Jae"t '

. J. •eïisrsiMsy het "reactionaire" milieu 4e.ï sta
, ^Uijgijda, open {leze pogingen echter, nog eteed» ,

oliipUSUNB.uk TS&Men. ifct e'ni -e positieve resultaat VBA deze
^ ....u. . ,^,*.. u, , . ..^-_ . , e „.".-iy:,.^. J -/• -4,^—- i,. - ̂ . '-,, *. • < »-•-" , , * -• .. - - - - - -i» - . : ' « ' • • . -- -' ..... _^.- - •.«.-Jr ^ „W
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ewacht .
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ven
r «stuitene a dienen echter n . o g ' é

r T -

'*örd'eti .af •*'.

^ T" r'.j J.-.1 '

belegde een tweetal besloten" f ilmoohtenden
:walk.e door het aiknwezir; I-B 13 n van telxi^ice M

volle selen trok.' (zie wap.noxt C/ H no 4-72*49* ' * '

3oncL dee
%laden, steeda d,

stichtte
burgers"

\• • • • • - • ' ' . •:. ' .. .
*obr\e publicaties in da plaatseli^fc*
>aadacht op 'zich vallen.: De ïiond publicësrtie,f

"voor de &.s . gecicentereadaveïlciezingan,
(oyxetteli j k: ? ) verwarring dcpr 'de.- •woorde.n n?/ereld-
en "'tfereldf ederalisten"
over 4e Cornet ;veti Oarry" ' '

door elkaar
Üavis. (Het

-te gebruiken.
verzoek sn de

*F3ó'nd;, tot diens "kornst'' nèar ^Tederland is inmiddels door" de
ïiiaister v--n Justitie afgewezen. - Verb.19) . ¥erder belegde
zij een contsctsvond , vmar de sprekrer, GSÜKG^ ÖVEBSTSBQEN,
o. a. zeide dat de Wereldburgers snti-ailiteif isten en socia-
listen war? n, die]» verder weinig positiefs naar voren brecht.
(zie rapport Ö/1:4*no " 540H9 dd 25-5-49).

Je ze Ver-ni^iag hield een con^rea het/.'elk veel stof heeft
doanu opwa&JLen.. AlfiL_.eai^. punt _« ara .bciiarid,eld__iiet .onvfixenlg- . . .
ba s. r verklaren v©n het r.i^n van conraunist en het lidmaat a ohap
dei Vereniging. Ka vele discussie a werden ten slotte de com-
munisten uit de vereni.'ïin^ ^eatoten. (aie rspport C/4 no
47.4' 49 dd 23-6-49).

Voor" deze or^aniaa ^ie
In MHet Vrije Volk" von
voor :

sprak Dr. G. P. G-UNFING- te Amsterdam.
10-5-49 komt het navolgende artikel

""Geweld is geen nacht, slechts bezieling is macht!" zo riep
"Ds C, P. Grüi i r i i r .g uit in de vergadering van de sfdeli^ë
"Utrecht var: "Kerk ei. Vrede", de geloofsgemeenschap ven
"anti -aiilitsiristen, gehouden in de Doopsgeainde kerk.
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" D r . Gunning, rector van het Amsterdams Ütfceua» «pïft^-t^t^
"het personeel der Utrechtse lagere, ulo «n middelkop* , « "&
"scholen over "Kerk en Vrede'1 ea :on?se taak bij het —*-- f < - - -
"wijs. Uitdrukkeli jk stelde s paris ks? vest, dat hét
"in zi jn bedoeling lag, een oproep tot
"doen hoien. "Wij moeten eerbied voor de wét bebtwrjfiV «#£ '^
"wet die alB een sieraad de Diënstw«igering,sw«t, tjtvst,;» ,J)at"
"betekent een stuk gewetensvrijheid;», <*at U«4e*-lsn^", S£$jö&
"een 'kwart' eeuw geleden heeft ; Vö£w'0£V6fttt,J ',. -%^.
" B e n dëy voornaamste taken van d^e- le^itairRsht ia fciflfc t''
"scherpen1*.'van het geweten der j«agd,. 3lé ia »ea a&éft,

"leerkracht moet t rachten, het geweten t«f ler«tt, «faiv^ex te
"reageren,
" Sen ^eneel n ieuw ^esiohtapunt van de laatst^ ti^d- ióf
Mdat de staat ook zo 'n geweten blijkt^ te ,b$ait-t«ji, wearéan
"herhaaldelijk wordt geklopt, o.a.' door de tl^O
"de Indonesische kwestie^ Deze zienswijze yAfcfut dus af
"de souvereiniteitsidee van de . stst&t.
'V Oo.k.Kerk en Vrede ^igt^hftl «l» f i| a- ta§
"van/de steat te appilïel el̂  f^l: f«foii
"<j£V op.fciöbt heef t het "hiertoe genoopt?
" Bij z.ijn taak, het geweten der - j e u g d te v.ormen, moet de •
"leerkracht ook de vrede^ ;>edachte ,ontv/ilcfcelenf juist daar ^
"de jonge man 20 ^tfe^bfch^éigt *ör|t $o$ï M. ^igfnt naar
"taacht en ge weid . . • • > . : * * - > ' ' "̂  M *J 'j V-^
" <E_n geweld is geen maoht, slechts bezieling': iö cÜcht i 1?ij
"hebben een drietsl wapens: de T 1 der verantwoordeli jfcüeid
"de V 2 van het vertrcLrjpn- en de V '> v der> '' " ' ' ' "

etaking bij
: 120

enige maat*

Deze maand heeft in Iftre6èi.i? een
In cle eerste plaaty; >le volitr-e^t

de "Battexijenfabrieül Herberhold'1.''^^' 16
meisjes in staking gö^j&an. 3*' aanleiding^'<Ms$.t
regelen ve.n de bedrijfsleiditil^ welke iühieT$e.ft:'
a. niet meer verstreken ven ee-tt extra ^e'é)tio6n. .per maand;
b. niet meer verstrekkatL van laeïft es
,<j»•-o phe~f f en dei- 'kiad&k bewaar-pl&at s,

op de kinderen ven v/erkende vrouwen,
ünderhandeliti^en tussfen i
leiding hadden aanVBeK.elfjk.-gi1
eigenaair Heïberhold, '\cLie Jals
stond, en 2 i oh dus nis. t "jiet 'de
het Oentr&al Beheèrairi^
om te mogea iagrijpen, ,
opgeheven; op 17 en 13 fieï ,-wi
werk gegaan. De, koffie- e.n thf'ét'tsrstrekki'ftg, alsmede de
crèche werden gehandhaafd, ds, -uitbetaling, van 'een week
loon per maand ia echter tot nader order uitgesteld. -

De E.V.C, had door middel van een oproep tot het .•personeel'
om op haar (S.V.C. )kantoor de kwestie te komen beeprékwa,•-.-• ' . '
aldaar plra. 30 personen weten te verzamelea. '

en 'de bedrijfe-
&at. Üf.fï§t .toen de .

behee'r. v"1.;
bloeien, bij

verworvea
volle dig

velen al;-weet «an het



Door 'de directie Ia echt s r geweigerd om met de 33, VVO, te
onderhandelen. Wel -wirnste. Kien te aprek-en met de vertegen^.
Voöïdigers van het personeel. Zowel yan directie4-, als van
peraoneels2Li;jde ie hiör "enig water in de wt^n gedaan".
De stakingsdagen werden uitbetaald, maar: moesten bij af b, -
tsling worden terugbetaald. Een vanwege de B.V.C, verspreid
pamflet alsof d« steking was gewonnen, is dé» sterk tenden—

Verder vrerd alhier van, 11 tot 24

*— -

spoedig en aoader incidenten of

rtOf maand niets te

'*• \ * : >"*
•-:,r " '? , - . 'iS: . .*

' k IV



UITTREKSEL

Voor PP 2..P.? Naam Stakingen (wilde..)

Origineel in PP 3J.?. Naam Maand rapport en Limburg.

Volgnr Ag.nr. .569.97 Aard van het stuk ...Politierapport over...de. mnd...F.Sb '49,

.' Afz. Maa.s.fcrl.C.h.tï. Datum 4....3.....4.9.

Bij het Electro-Technisch Inrtallatie Bureau H.C.J.DELÏÏOZ,
alhier gelegen aan de Hoenderstraat 19, zijn fl>p 21.2.49 de
beide bedienden in staking gegaan, omdat Delnoz weigerde hun de i
2% vacantle-toeslag uit te betalen.
Bij de voorgenomen ^taking door de werknemers in het electro-
techni-'Ch bedrijf per 25 September 1948, werd tijdens een op
24 Peptem.ber 1948 door de werkgevers in dat bedrijf gehouden
vergadering besloten om aan de eis van de werkrsemoHrs te voldoen
en de gevraagde 2% vacantie-toeslag uit te betalen.
De werkgevers Cholly, wonende alhier St.Pieterstraat en Delnoz,
wonende alhier Hoenderstraat, weigerde echter. Korte t i jd later
willigde de werkgever Cholly echter eveneens het verzoek van
zijn personeel in, doch Delnoz vnd.bleef weigeren. Om die reden 3
zi jn thans op 21 Februari j.l, zijn beide bedienden in staking
gegaan <=n zijn zij inmiddels door Delnoz ontslagen.
Op Donderdag, 24 Februari j.l. hebben beide bedienden Delnoz
en de klanten enigszins trachten te molesteren voor de woning
van Delnoz, die daarop de hulp van de ^olitie inriep, en waarbij
de beide bedienden tot de orde werden geroepen. Nadien hebben
zich geen ongeregeldheden meer voorgedaan. De reden waarom Del-
noz zou geweigerd hebben de 2% vacantie-toeslag uit te. betalen
ir gelegen in het feit, dat beide bedoelde bedienden hun werk
niet naar behoren deden, waardoor Delnoz enige klanten had ver-
loren. Tegen het ontslag werden door de Bond van Werknemers in
het Electro-Technirch Bedrijf tot op heden geen maatregelen ten
opzichte van Delnoz vnd.getroffen en uit niets blijkt, dat hier-
tegen maatregelen sullen genomen worden.

Uitgetrokken door , v «E... Afd./Sectie a...c.d. IV....B Datum 24.3.49...

Op aanwijzing van
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13 januari 1949.Verbinding; uo.12
Doss.'152/l
Onderwerp: Ledenvergadering Ked.Ver.van Spoor- en Tramwegpersoneel.

Datum ontvangst bericht: 12 Januari 1949'
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering- bericht: betrouwbaar , „ ffT 15tJAN. 1949
Tevens bericht gezonden aan: / \, f i/f\
Medewerkende instanties: | AVU/
Ondernomen actie:

OP 12 Januari 1949 te 10.00 uur en 20.00 uur werd in
het Volksgebouw aan de Prinsegracht te 's-G-ravenhage een JLe-
denvergadering gehouden van de Nederlandse Vereniging van
IfpcTor- en Tramwegpersoneel.

Op de ochtendvergadering waren + 200 - en op de avond-
vergadering + 400 personen aanwezig."

De avonïï tevoren was door het voormalig Stakingsoomité
van het H*T.M.-personeel een pamflet verspreid, waarin het
"comité de leden van de Nederlandse Vereniging opriep, ofo
deze vergadering te verstoren.

Ha dat de voorzitter, zowel in de ochtend- als avond-
vergadering, de gebruikelijke punten van de agenda had be-
handeld, werd overgegaan tot de rondvraag.

Voor deaj^ rondvraag hadden zich verscheidene personen
opgegeven, d'ie allen de houding van het afdelingsbestuur
tijdens de staking laakten en van het bestuur eisten, dat

_/ weer de geroyeerden verzocht zou worden/tot de afdeling toe te
treden.

Door velen van hen werd de voormalige stakingsleicLer,
" (15-4-22) verhe"erli.1kt en werd betreurd, dlatTQ UW

uIT"Tn!In' midden was heengegaan.
'Het nooïdbestuurslid der Nederlandse Vereniging, pl̂  JLA^
die ter vergadering aanwezig was, antwoordde de ver-

schillende sprekers en wees hen er op, dat de stakingsbewe-
ging niets anders dan een communistische rel v/as geweest.
Spreker haalde daarbij enige citaten aan van een rede van
paul^ DE GROOT tijdens de herdenking van de üctober-revolutie,
waarin deze had verklaard, dat de strijd door de communis-
ten in het jtf.V.V. moest gebeuren. "Dit is een opdracht", al-
dus spreker, jv̂ -*̂ *"> ° ft^-

Vervolgens wees De 3sfcerj e*(pp7"aat het bestuurslid kUL-
(Dirk MULDER, Waddinxveen, 31 December 1897) reeds ken-

nis droeg van de 7 punten, welke door het afdelingsbestuur
waren opgesteld en slechts op de goedkeuring van de rijksbe-
middelaar wachtten en dat MULDER door de voorzitter was ge-
machtigd om deze punten op de eerste nachtvergadering in
het theater "capitol" bekend te maken, doch hem dit door
TOOT werd verhinderd, omdat daardoor deze de troeven uit
handen zouden worden genomen.

V/at de geroyeerden betreft, dezen'hebben de mededeling
ontvaggen, dat zij bij het Hoofdbestuur in beroep konden
gaan, hetgeen slechts é§n van hen heeft gedaan, die inmiddels
weer als lid is opgenomen.

-OP-



OP de avondvergadering werden bij de. rondvrsag:,.onge-
veer dezelfde vragen gesteld^ doch, toen een der aanwezigen
net woord nam, werd hem door de voorzitter gevxaagtl* van welke
organisatie hij lid was^ïeen de "betrokkene antwoordde: "Ik j
Toen lid van "St.Haphaöl""werd zijn aanwezigheid op de verga-!
dering door de voorzitter niet getolereerd. • j

De leden namen daarmede geen genoegen en eisten van
het bestuur, dat dan ook de twee in "burger geklede politie-
mannen, die iri de zaal hadden plaatsgenomen, ve-rtrokken.

Het bestuur verzocht.daarop de aanwezige politiemannen
de zaal te verlaten, 'omdat er onder de leden een tumult ont-
stond. De aanwezige politiemannen verlieten daarop de verga-
dering, die daarna een rustig verloop..had.

Hierbij zij opgemerkt, dat het bestuur te voren politie-
toezicht in de zaal had verzocht, aangezien .het, .ordeversto-
ring vreesde, in verband met de verspreiding van het pamflet
in de aanhef genoemd.

Ijog werd ter vergadering een motie ingediend, waarin
werd aangedrongen te ijveren-voor 20$ loonsverhoging. (Einde)



Saheim.

11 JAN.

I. lit> • """"

. . AHapport.

Op Dinsdag 28 December 1948 ging 3-5 man
personeel van de Eerste Nederlandse Krijtfabriek
gevestigd aan de ïurfsingel no. 38 te Gouda in
staking. Het fabriekspersoneel wenste niet lan-
ger samen te werken met de transportarbeiders*
Toor het lossen van de krijtschepen is de di-
rectie verplicht gebruik te maken van de trans-
portarbeiders. Alleen wanneer niet voldoende
transportarbeiders beschikbaar zijn, mag zij
hiervoor het fabriekspersoneel gebruiken. Da
arbeiders van de fabriek willen echter de sche-
pen self graag lossen, daar de patroon dan ex-
tra loon n.l. dat van de transportarbeiders uit-
betaalt. Op 28 December 1948 waren BIeohts 3
transportarbeiders beschikbaar en er waren er

C S nodig. Hierop werden 5 man van het fabrieks-
personeel aangewezen om te helpen lossen. Dit
wilden aij wel doen, wanneer de transportarbei-

/"werden ders/neengesonden. Dit werd door de directie ge-
weigerd* Hierop ging het gehele personeel in sta-
king. Drie man heeft na een uur het werk weer her-
vat, doch 12 man wensten dit niet te doen* In de
loop van de middag werd na bespreking met het
N.V.7* het werk weer hervat.

Gouda, 5 Januari 1949»



G E H E I M .

Datum ontvangst "bericht: 30 December 1948

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar

Waardering bericht; zeer betrouwbaar.

Tevens bericht gezonden aan: ---

Medewerkende instanties; ---

Ondernomen actie: ---

Verbinding: lfo.12 3 Januari 1949.
DOSS. 25/51/28

Onderwerp; verspreiding H.T.M.-Bedri jf sfcrant . ° 5n

JAM

Ten vervolge op het schrijven -^oss .25/51/27, d.d.
' *L

3CL December 1948, waarin vermeld werd, dat de voormalige

stakings&eider TOUW (Leendert Laurena TOUW, Den Haag, 13

April 1922, Hoefkade 1314) ontslag had aangevraagd bij de

Haagse Tramweg Maatschappij, wordt het volgende medegedeeld;

Op 29 December 1948 werd bij het uitbetalen der lonen

aan de verschillende remises bijgaande Bedrijfsicrant onder

het personeel verspreid, waarin door het Districtsbestuur

van de G.P.H. een verklaring wordt gegeven over het ont-

slag van TOUW voornoemd. (Einde)

C
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Q- B H E I M.

verbinding; :>ro.l2 30 December 1948.
LOSS.25/51/27

Ijatum ontvangst bericht: 29 December 1948

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
faardering bericht: betrouwbaar
Onderwerp: uitbetaling van gelden door gewezen

stakingscomitê' H.T.H.
Tevens bericht gezonden aan;—-
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

'3 -JAM.194J

ACDj r

Ten vervolge op het schrijven Doss„25/51/26 d.d. 27
December 1948 met bijlagen, waaruit blijkt, dat door het

V. voormalig stakingscomité van de H.T.Li. aan het personeel,
dat destijds aan de staking heeft deelgenomen, d.d. 29 De-
cember 1948 een bedrag uit de stakingskas zou worden uit-

. betaald, wordt nog het volgende medegedeeld:
Op 29 December 1948 hield voormeld Stakingscomité onder

leiding van L.L.TOW (Leendert Laurens TOUW, geboren Den
Haag, 13 April iy^, wonende Hoefkade 1314 te Den Haag)
zitting in een der zalen van het gebouw "Amicitia".

Aan de gehuwde leden van het personeel werd f.4,— en
aan de ongehuwden f.2,50 uitgekeerd. Bij iedere uitbetaling ,
werd door TOUW een verklaring ter tekening voorgelegd, waar-
in de betrokkene zich ermee accoord verklaart, dat het res-
terende bedrag van de stakingskas wordt gereserveerd om bij
een eventuele staking bij het H.T.M.-bedrijf te worden ge-
bruikt.

gebleken is, dat een groot aantal leden van het H.T.M.-
personeel in het gebouw "Amicitia" kwamen om het geld af te
halen.

r De besturen van de respectievelijke bonden hadden hun
(_, leden geadviseerd het aangeboden bedrag te accepteren.

yoorts kan nog worden medegedeeld, dat TOUW bij de Direc-
tie van de. H.T.M, ontslag heeft aangevraagd.. Hem zou een
functie bij het Dagblad "De Waarheid" zijn aangeboden tegen
een salaris van f.35,— per week. TOUW zou te kennen hebben
gegeven, dat hij in geen geval meer wilde verdienen dan het-
geen hij bij de H.T.M.- als salaris genoot.

Het zou in het voornemen van het Districtsbestuur van
de C.P.H, liggen om TOUW bij de eerstvolgende gemeenteraads-
verkiezingen als candidaat 'voor de Gemeenteraad te stellen,
linde)



G E H E I M .

Verbinding: Ho.12
Doss. 25/51/26
Onderwerp: Yoormalig stakingscomité H.T»M,
Datum ontvangen bericht: 27 December 1940.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

27 December 1948.

Velgno.
^y^^HPWtVKWK.-'

'2 9 DEC. 1948

Ie:

2e:

Hierbij wordt toegezonden:

afschrift van een pamflet van het voormalig
Sta&ingscomité' H.T.M.;

afschrift van een artikel "Touw in de knoop",
voorkomend in het orgaan voor het Tramperso-
rieel, uitgave van de Partij van de Arbeid,
Prinsegracht 73 te ' s-G-ravenhage. (Einde)

C



Voormalig Stakingscomité

H.OVÏÏ.

Waarde Yrienden,

De directie van de HTM heeft nagelaten ons een
Kerstgratifieatie uit te betalen.

Dat is opnieuw een bewijs van de harteloze
houding van onze directie tegenover het personeel.
De N. V. heeft geen enkele atap ondernomen om de
uitbetaling van een Kerstgratificatie te verkrijgen.

Daaruit blijkt opnieuw - en ten overvloede -
dat Joustra, Kanne, de Later, Wijhuis c.s. totaal
vervreemd zijn van de nood van de arbeidersklasse.

O' Het voormalig stakingsoomité" heeft besloten
zekere maatregelen te treffen, opdat tussen
Kerstmis en Nieuwjaar aan het personeel een extra
bedrag wordt uitgekeerd.

Dit bedrag kan niet groot zijn. Onze middelen
aijn beperkt. We hebben niet - aoals de HTM -
7 millioen winst gemaakt in 1947»

Vastgesteld is dat gehuwden, die aan de staking
deelgenomen hebben, f.4.*- zullen ontvangen, indien
zij kinderen hebben. Gehuwden zonder kinderen en
ongehuwden, die aan de staking hebben deelgenomen,
zullen f.2.50 ontvangen.

Het uitbetalen zal plaats vinden op

Woensdag 29 December a.s. van 9 tot 5 uur

v- in Gebouw Amicitia, Westeinde 15.

Yrienden, we beseffen, dat het niet veel is.
Om echter de financiële schade, die we gedurende
de stakingsdagen hebben geleden, nog wat bij te
werken, leek het ons goed dit te doen.

Voor de voorm. stakingsleiding,
. w.g. Ji. rouw.



O

TOUW IE DB KNOOP.

Het aal de lezers Van onze bedrijfskrant verwonderen, dat wij
niet eerder hebben geschreven over de staking en over de heer
Touw. Wij hebben gemeend, dat het beter was, de tijd eerst eens
zijn werk- te -laten doen, out dan een paar maanden later eens een
terugblik op de gebeurtenissen -te werpen. We willen beginnen met
een citaat uit het eerste nummer van de bedrijfskrant van de C.P.N
dat in December 1946 verscheen. Hierin staat letterlijk:
"Hierbij dient échter het voorbehoud te worden gemaakt, dat vraag-
stukken, welke behoren op het terrein der vakbeweging, in dit blad
niet thuis behoren".
En verder:
"Waar het niet de bedoeling is, om naast de vakbeweging een orgaan
uit te geven, dat zich op dit terrein beweegt, zal deze bedrijfs-
krant zich uitsluitend bezig houden met politieke vraagstukken,
zoals deze zich aan ons voordoen*,
Nu vragen we aan die H.T.M.'era, die om een of andere reden de
laatste maanden het blaadje van de heer Touw nog weieens onder
ogen hebben gehad: Is het U opgevallen, dat hierin alleen poli-
tieke- vraagstukken behandeld worden en dat men zich niet bemoeit
met de vakbeweging? Neen, nietwaar?
Het omgekeerde is het geval en dit is dan ook voor de zoveelste
maal het bewijs,, dat "de waarheid" van communisten niets te ma-
ken heeft met de algemeen geldende opvattingen van dit begrip. De
heer Touw is- een dema-gogemerd! Berst gebruikte hij de vergade-
ringen van de bonafide vakbeweging voor zijn propaganda en nu
hem dat onmogelijk gemaakt is, schrijft hij zijn bedrijfskrantje '
vol met scheldkanonnades, waarin men echter steeds zijn verlangen,
om voorzitter te worden, tussen de regels door kan lezen» Per-
soonlijke eerzucht? Wellicht! Maar dan gaat het toch wel wat ver,
om daar het gehele personeel van een bedrijf voor te spannen.
De heer Touw had ook nog iets anders bedacht, om zijn opvattingen
onder het H.T.M.-personeel te spuien. Hij zou, naar verluidt, het
woord voeren op door enkele personeelsleden belegde feestavonden.
Hij zou zelfs een niet onbelangrijk bedrag uit dé stakingskas
voor dit doel "geleend" hebben. De heef Touw heeft echter niet
het woord gekregen en zit nu, wat men noemt, in de boot. Over de
stakingskas gesproken, hoe zit dat eigenlijk? Volgens door het
stakingscomité gedane mededelingen, is door de burgerij e.a. een
bedrag van + 43.000 gulden bijeengebracht. Hiervan is ongeveer
f,29»000y- aan stakingsgeld uitbetaald, terwijl de onkoaten
f.4.000.- hebben bedragen. Wie dit bedrag een pietsie hoog vindt,
mag het zeggen! Volgens Bartje is er dus f.10.000.- overgebleven.
Wij vragen nu:
WAAR IS DIT GBLD EN WAT DOET DE HEBB TOUW BBMSB?
De Haagse burgerij heeft er recht op, te weten, wat er met het
door haar gestorte geld gebeurd is en gebeurt. Het personeel van
de H.T.M, dient te weten, hoe de financiën door de heer Touw be-
heerd worden. Haar wij vernemen, is men van plan, lijsten met
handtekeningen te verzamelen, teneinde een naohtvergadering aan
de heer Touw te vragen. Dé heer Touw, die e-en nachtvergadering-
complex heeft, zal ongetwijfeld bij voorbaat bereid zijn, zo'n
vergadering uit te schrijven, teneinde daar open kaart te spelen
en teneinde een onpartijdige kascommissie te benoemen, die de

zaken



G B M E E N T E - P O L I T I E

T I L B U R G .

Onderwerp; G-.P. Spijkers;

R A P P O R T .

Naar aanleiding van een afruis in verschillende opgemaakte/
rapporten, heb ik rapporteur no. 3 de eer U Bdelgestrenge
leefd het navolgende te rapporteren;

De door mij, rapporteur opgemaakte rapporten No. 92Td.d.
2 November 1947, no. 97 d.d. 18 November 1947, no. 100 d.d. 1 De-
cember 1947, no. 102 d.d. 8 December 1947 allen betrekking heb-
bende op de toen plaats gehad hebbende staking in de textielin-
dustrie alhier wordt abusievelijk genoemd Jpsephus Adrianus
Maria Spiikers. geboren te Tilburg 22 November 1901 ,~fabrieks-
arbeider wonende te Tilburg, Jan Scharpstraat 9, dit moet zijn

v j Gi.lsbertus ffranciscus Spijkers geboren te Tilburg 10 April 1§09
Wonende "te 'l'ilbur'ê "van Alkemadestraat no. 11 .

Eveneens staat dit foutief in de rapporten no. 10 d.d.
23 Februari 1948, betreffende openbare vergadering E!»-V.C. . no.25
d.d. 1 Juni 1948, betreffende actie G.P .N , en mantelorganisatie.

Eerstgenoemde J.A.M. Spijkers staat alhiervwel bekend als
yugig aanhanger van de C.P_J%.
" Laatstgenoemde ü-^1."Spijkers is vrijgestelde van de E.Y.C. ,
secretaris van het solidariteitsfonds E .V.C. , belast met, het
innen van de contributie der leden en vermoedeli.Ik leider

n. fc..A_.N.J.V. in Koord Brabant.
' De voorkamer van zijn woning heeft, hij als kantoor

is een vurig aanhanger van de G.P_.jT.
Waarvan door mij naar waarheid is opgemaakt dit rapport.

Tilburg 5 Ootober 1948.

. I.D.



UITTREKSELt
2

Toor - OD 2.Q9 : Naam S&afelngen. {wilde/..

Origineel in QP.....349 Naam lfe.aMrap.porten,.L'mburg.

Volgnr Ag.nr 4£&Q7 Aard van het stuk .feaM.miiP.Qrt ...o r̂... Jul< 1948,

Afz. He.erl.en Datum .5..„8.4.e.,...

Op 3£ Jul* l«48 Ouden z'oh nöeU*3khedon voor op~do m* 3» O.H^Ü te
SohaeaBere M J do a«n.groeps*ndel*n6. P* 41e* 47 f n deze m* ju mam
Vö«r dit sgiuproefwerk fa aanöerk*ng. $o pf Jlerbazett^ng wonste
sroepaacooord ut «t en legde aft protsfrt hot wtrk neer. Ook Ü
17 Jul* 1948 we* eerde non te werken «a dese pf jlor. Maandags*
19 Ju!' 1948 verklasrden do oeeste a' jnflorkors stelt söl'da'r «u er

( brak oen w*ldo stfüc*në u'tt welke dooigtng t«g«n de w^l van do Boofd-
besturen van ctö Vokun*o. de .i.B.v îi. naza een tweealacht^ee homlog
aao. Do coonun'stön zogen een Kaas «n veraohaawi op het torre^n van

«a \ïöl ^n do persoon Van net üanerl^d HtiFatAffit «t d» oojanu-
de stakers* a tema toe ea stol-

den bet vörraad van de Hoofdbasturen aan 40 Jcoaft* 2fJ toooiea
vooral zeer sobe2@4 over het" f e' t, dat de K.I&.I.MÏI de ftrot*Chr«at.
Bond én de A.ïOI*B« hou stoE^ngakaBaen gealoten Melden. Z* j aaeen het
conflict set l*Sfst u^teroo'en tot oon"algeaean o^Jnoonfl^ct. Bet dag-
blad "Ue v/uSrhe*dn aorgde voor liet nodige ecua^i&taar* 3e K. V. c. Btuura»

'R eerate *n0tant«ö sado«iit aan een oo»*
t'sclie rel» M 4 nader beamen bleek de statt'ne eea gevolg v&& de
w*l da* d* jmierKers oia bet 2gnïjae(gs9BteeEü nfraraer jnear te otm-

vaarden ea z^ch Jcost wat kost tegen 'nTOor^ng daarvan te verzetten.
Je JJoofdbeatïuren der verBcheMone Takï»«ien alsxaede de bofceorder dor
Gijnen hebben jAeaaaade a*et voildoendö rokea'ng tï«tK>uiön, öliioewol
s t jj böisoorl* JK op do hoogte vmren. Op 4e öesturoaconJerent^e van de
&K.H*B* op 11 ^ulf 1948 waru *TI hit ka.t^r van nat gxoepsctaeooza o«xa«
u'tdrukitel'Jk naar voren gebracht» dat liet Behoor oet 4e Beneerder

C aoest en sou V9r4wf^aon» ^
iï^Qe door p*Jloraoooord nat sroepa'ndel'ngï bonovens
, «f door n*ddel van twferkateil'n,^ van bü*tealimlae

» onveracli^ll*3 of het Italianen of ^olon z*4nt tf*3&ea de
var* do hand* £*t *B eonawsaêK » waarmede rekan'ug

4f ent te florden, aodera @&aa wf J eau ja*4nconfl«ct tegcuaoet* iir a* Jn te
bet vertrouwen bog^nnon te

verl^ezon 'n hun vakbonaen. Xn üchaeSberc vjaren ook oncoveer 400
van de H.KJ^ Jnwerkörobènd, «m nog oS at te aprekon van de laden*
aonsealoten .mren b^j de andere Taktoi* e bonden.
S» Hoofdbesturen, Se ondernoci*n&ür ad en do r^nglo^d'ng op, do O.H.-
m^^fien hebben de «9*lde atok'ng a*et kundon verh^ftaoren. iüf j 'a «a öoct,
str< ja met de bodr^JfBorsan^sat'e, een sleg 'n' net geas^etit van de
?skun*e afi iaën nag gerust oonoladoron, dat 3o *n des&e üo*e verbonden
orgQn*sat*ea hun leden n* et meer voldoende *n handen hebben. _ i

Uitgetrokken door ..• ............................................................................................. Afd./Sectie ........................................................ Datum

Op aanwijzing van ................................................................................................
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UITTREKSEL

Voor - Naam

Origineel in Naam

Vblgnr Ag.nr. Aard van het stuk

Afz Datum

Dit is een gevaarlijk verschijnsel. De mijnwerkers voelen zich in net
algemeen sterk en zij weten dat land. en industrie hen nodig hebben.
Zij wensen geen invoering meer""van voor-oorlogse methodes.
In de boezem van de R.K*14,.B. zijn reeds men*ngsversch111en~geweest,
die geleed hebBen tot ©ntslagnemi ng van hét Hoofdbestuurslid Stenzel.
Tot slot moge Ik er nog^eanmaal op wijzen, dat er me t_betrekking tot
deze kwestie zeer voorzichtig moet worden gelaveerd. Drijft men de
zaak op de spits» dan 1s m.i.een conflict onvermijdelijk"; Er Is thans
een voorlopige overeenstemming bereikt, doch vertrouwen Is er nog niet
onder de mijnwerkers, Zij staan zeer argwanend tegenover de overeen*»
komst-besprekingen tussen Dr.Groothöff en~de leiding van de Vakun1®>
De A.B.W.M. heeft voorstellen ingediend bij de M.I.R., betreffende nieu-
we atbe*dsvoorwaarden, luidende als volgt:

1) Bet invoeren van de 40-ur1ge werkweek, ingaande op l Januari 1949, mat
dten verstande, dat, zolang een productie van 12 mi 111 oen ton per jaar
niet is bereikt, een 46-urige werkweek wordt gemaakt, waarvan 6_uur als
overwerk wordt betaald;

2) ter voorkoming van willekeurig verzuim~*nvoering van een aanwezigheid^-*
premie~van 10 gulden portmaand;

3/ omzetting van di productie-toeslag in vast loon met een basis-loon voor
de houwers in tijdloon van f711,504

4) gratis verstrekking~van bedrijfskleding voor het personeel{Max.2 stel
pef jaar, schoenen inbegrepen);

5>J Vrij vervoer van alle arbeiders;
6} Verbetering der bovengrondse lonen volgens het voorstel der 4 Vakbonden,

hetwelk op het ogenblik nog hangende is bij het College van Rijksbe-
middelaarsj

7) Invoering ongenoegenprem^e voor de middag-en nachtdienst van resp.6 en
8 pet.;

8) Verstrekking van meer spek, vet en eieren._

Over^het"tewerkstellen van vreemdelingen in het algemeen in het Mijn-
bedrijf is de Bond niet te spreken, zodat de Bond een actie op touw
zal*gaatt zettent teneinde te doorkomen, dat men Italianen, welke ge-
schikt zouden zijn voor het Mf jnbedrijf, hier naar Nedwland zal laten
komen (Zoals bekend uit de pers bestaan ef plannen, om enige duizenden
Italianen'aan te werven voor het m*jnbedrijf).~
Op 11 Juli 1948 hield de Algemene Nederlands Mi jnwerketsbond (Moderne
Vakbeweging) t§ Heerlen een^besturenconferent^e , waarifi behandeld
werd de invoering van het pi jleraccoord met groepsindeling en de eitra-
beloning door het mijnbeheer. Het slot van deze conferentie was, dat
aan het Hoofdbestuur werd opgedragen, zich met alle gewettigde middeler

Uitgetrokken door Afd./Sectie Datum !rö

Op aanwijzing van

5030 - ' 48



UITTREKSEL

Voor Naam ....

Origineel in Naam

Volgnr, Ag.nr Aard van het stuk

Afz. Datum

te blijven, terzetten tegen het nieuw ^ngevoerde aceoord-systeem,
zolang er n* e t 'voldoende waarborgen zijn, dat de door de arbeiders
gevreesde gevaren worden voorkomen» *

Op dezelfde datum werft eveneens door de H*K»M* jnwerkersfcond te Heerlen
een Bestureneonferentie gehouden. Ook op deze Conferentie Vond een
bespreking plaats over de nieuwe groepsindeling in de pi;] Iers "met _
extra-beloning» Het ging tijdens deze vergadering vrij rumoerig toe
en men Kon de verbittering constateren, welke er heerst onder de mijn-
werkers als gevolg van het invoeren van het zgn.jaagsyateea. De afge-
vaardigden adviseerden het Hoofdbestuur met alle ten dienste staande
middelen en met de grootst mogelijke voort varenhei a en kracht er naar
te streven het standpunt van de Nederlandse R.K. Mijnwerkersbond ten
aanzien van dit systeem zo volledig mogelijk tot geldig te brengen.
De Algemene Nederlandse M1 jnwerkersbond (itoa. Vakbeweging J jaeeft» evenali
dé A.B.H»M. voorstellen tot verbeterde arbeidsvoorwaarden ingediend
bij de M.I.R.
Üez© voorstellen zijnJ

1) Invoering van de 5-daagse werkweek vanaf l Januari 1949, voorlopig
ffiet behoud van hetzelfde aantal productieve werkuren per weok als
thans feet geval *a;

2) Gratis vervoer naar en van het werk b^j ean afstand van tenminste 3 JSM.
f van de woonplaats naar het Tflnrlnrcrtcy werk;
V 3) Gratis verstrekken» waasen en herstellen van werkkleding;

4) Bij *ndien.sttred*Jïg van gehuwde irbe^ders, welke elders hun wooaplaats
in Hoderland~hebbon, gelden de hier volgende voorwaarden:

1) Vergoeding door het H* JnbedriJf voor het te betalen kostgeld;
2J a) Om de 14 dagen l dag betaald verlof;

b) plus reisgeld om het weekend 1n het gez^n door te brengen.
5) Alle ondergrondse arbeiders hebben per jaar reeht op 3 vrije reezen

per spoor»
6) Het recht op betaald verlof gaat in na 3 maanden d^enstt*jd.

Uitgetrokken door H.4.G. Afd./Sectie AC.Ü....4.b. Datum 3*2f 491 ,, p
j r

Op aanwijzing van i

S030



UITTREKSEL
•*

Voor 0iP SQ9 : Naam Stakingen (wl.14.ej

Origineel in ...P.P.. 345 Naam Maandrapporten Woord-Hplland.

Volgnr Ag.nr. 3753.8 Aard van het stuk Verslag qver....Me1 1948.

Afz PQliVelse.il, ; Datum 7.«.6.«.4jB,..

Op 10 Me1 1948 Is onder de arbeiders, werkzaam In de afdeling
"Verdampers" van de papierfabriek van Van Gelder en Zonen te Velsen,
een staking uitgebroken.
Deze staking omvatte 6 personen en betrof een vitaal punt van het
bedrijf. Oorzaak der staking een loonconflict.
De erkende bonden gingen niet accoord met de staking, terwijl de
E.V.C., voor zover kon blijken, zich. niet met het conflict heeft
bemoeid. Van de zes stakers was een man 11 d der E. V.C.
Op is.5.48 werd door vier stakers, waaronder de E.V.C.-er, het
werk op de oude voorwaarden hervat. De twee anderen werden op
eigen verzoek ontslagen.

C

Uitgetrokken door H.d «G,. Afd./Sectie AC.D..4b. Datum 26.11.48.(

Op aanwijzing van

5030 - ' 48



COMMISSARIAAT VAN POLITIE
VELSEN

TE IJMUIDEN VELSEN,

N». G* 66/1948 Geheim.
Bijlagen: 66n
Bericht op schrijven d.d.
Lr, - No. -
Onderwerp: Conflict in Papierfabriek

Van Gelder Zonen H.V.

i ., -• v <:. ; ' • • . > .

12.MAI1948

In aansluiting op mijn telefonisch,
bericht van heden zend ik U hierbij een af-
schrift van de circulaire, die de Bedrijf s-
unie voor Fabriekmatige Bedrijven, bedrijfs-
groep Pafierindustrie, op 10 Mei j.l. heeft
verzonden aan de besturen van de in aanmer-
king komende plaatselijke afdelingen inzake
het conflict aan nevensvermeld bedrijf.

Ik verwacht morgen na 16 uur nadere
gegevens*

De Commissaris van Politie,

Aan

den Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68

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



Bedrijfsunie voor Fabriekmatige . Bedrijven
gevormd door de

led» Vereniging van Fabrieksarbeiders (sters)
Ned. H«K» Fabrieksarbeiders(sters)bond "St.Willibrordus"
ïïed* Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders*
Bedrijfsgroep : papierindustrie
Secretariaat t Museumplein 17
Onderwerp r Kwestie Velsen»

Amsterdam, 10 Mei 1948

Aan de Besturen van de
Afdelingen

AP2LDOOHH en WOH&ISR.

In de Papierfabriek der V»K»P- te Velsen is in de afdeling
r̂ "., Centrale een 6-tal verdampers werkzaam,dat een loon geniet,dat lager
^-'.is dan dé bezoldiging van arbeiders in de buitenploeg. Deze groep heeft

er belang in gezien om, zonder voorkennis van de Bedrijfsunie, tegen
10 Mei ontslag aan te vragen.

Men wilde daarmede bereiken,dat hun positie verbeterd zou
worden,omdat verwacht werd,dat de Directie het mogelijke zou doen hen
aan het werk te houden. Inderdaad heeft de Directie (trouwens niet voor
de eerste maal) pogingen aangewend om in de bezoldiging wijziging aan
te brengen, doch dit is niet gelukt. Men moet zich uiteraard houden aan
de voor de Papierindustrie geldende Regeling.

Wij merken hierbij op,dat de hogere beloning van arbeiders
in de buitenploeg geen uitzondering is, omdat soortgelijke arbeid door-
gaans, in verband met de antecedenten zwaar en onaangenaam, hoger wordt
beloond.

De machinisten van de Centrale hadden reeds te kennen ge-
geven,dat zij, indien het ontslag doorging,het werk van de verdampers
niet zouden overnemen,omdat zij dit beschouwen als "besmet"«Dit stand-
punt is natuurlijk onjuist. Betrokkenen hebben zelf ontslag gevraagd
en het ligt voor de hand, dat de open—gevallen werkzaamheden dan door

'r'""' de bedrijfsleiding aan anderen moeten worden opgedragen»
Zoeven bereikt ons de mededeling,dat de genoemde verdampers

niet op het werk zijn verschenen en dus de consequentie uit hun ontslag-
aanvrage hebben getrokken. De machinisten hebben geweigerd om het werk
over te nemen, hetgeen tot gevolg heeft, dat de werkzaamheden niet kun-
nen worden voortgezet en de fabriek dus stilligt.

Wij wijzen er nadrukkelijk op,dat deze gang van zaken ons
niet bevredigt en dat de houding,zowel van de verdamper's als machinisten,
niet met ons advies overeenstemt.

Met de Bedrijfsunie ter plaatse hebben wij dit geval in zijn
eventuele ontwikkeling op Vrijdag, 7 Mei, besproken. Ons standpunt werd
volkomen gedeeld.

Het is mogelijk,omdat geruchten snelle voeten hebben, dat. de
verwikkelingen worden doorverteld aan de personelen der andere fabrieken*
Wij zenden U daarom deze brief, opdat de afdelingsbesturen de toedracht
zullen kennen en dus allerlei vragen kunnen beantwoorden.

Wat er. de komende uren of dagen zal geschieden, kan natuurlijk
moeilijk worden voorspeld.

Wij verwachten,dat de Directie voor deze averechtse methode^
niet uit de weg zal gaan en voet bij stuk zal houden op basis van het
door haar op de conferentie ingenomen standpunt, dat zij de consequen-
ties van het optreden der betrokkenen trekken, ook indien dit leidt tot

. stillegging van de Productie in Velsen.



Afschrift van deze brief zenden wij aan de afdeling Tel-
sen, zodat daarmede al. onze besturen van de 5 fabrieken -geheel op
de hoogte zijn van het _incident en het door' ons ingenomen stand-
punt. ' " . .—X.

Wanneer zich, aanwelke fabriek dan ook,.. bijzon derhe<L--i
mochten voordoen,.welke met dit geval verband houden, dan rekenen
wij erop, dat U op de snelste wijze bericht zult zenden.

. . - Met Zam.groeten
GAMESS DE BEDRIJFSTAK PAPIERINDUSTRIE-

J»M*ITQoy Voorzitter " '. , .
H» Albers Secretaris

O| G»Cbrnëlissen Bestuurder.

O
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FABRIEK VAN GELDER
ZONEM^TAAT STIL

Eigenaardig arjbeidsconflict'
De papierfabriek van de N.V, Van

Crelde|f'zon«n te "Velsen staat sinds
gistren stiK De oorzaak daarvan
Is Se vol|ren,He. Ongeveer 14 dagen

f eleden 'yetvoegdetf zich by de
irectie doei zg. arerdarapings-raaphi-

nisten en Mie jfiilpmachinistèn, die
per 10 MeÊijpjrtslag vroegen, omdat
z(j met h*fi Joon J)let tevreden
waren. Be/nlirefctie, die reeds ge-
ruime tijd b^zigr is met het opstel-
len van nieuwe arbeidsvoorwaarden,
voor een deel van het persoïieei
(onder welke ook de zes bovenge-
noemde arbeiders) voor welke naar
bekend de goedkeuring' van het Col.
lege van Ryksbemiadelaars vereist is
(welke goedkeuring echter nog niet
gegeven, was) kon niets anders doen
dan de arbeiders er op wflzen dat
zij gebonden was aan de bepalingeji
van het B.B A, en verwees hen naar
het Gewestéiyk Arbeidsbureau. Z\j
verklaarde tevens dat zij de zes ar-
beiders niet ineens tegelijk kon
missen.

Op 10 Mei bleven de zes genoemde
at>be)d«rs weg en bü het Geweste-
lijk Arbeidsbureau zijn zij ook niet
geweest. De directie gaf toen aan
de hoofdmaöhinisten opotaoht . het
werk der hulpmaehlnisten op zich
te nemen, Zy >h«bben dit geweigerd,
zodat de centrale en daarmee de fa-
briek stilstond. De drie erkende
vakverenigingen keuren, de houding-
der Jhoofdmaehmisten af. De E.V.C,
heeft ztoh over het geval niet uit-
gelaten. ' Hedenavond zouden be-
stuursleden der erkende bonden een
beipreking met de hoofdmachinis-
ten hebben:men heeft 'enige hoop,
dat het daar tot «en oplossing komt.



POLITIE " ENSCHEDE*

Inlichtingendienst«

No. P

Onderwerp: staking Echfa.

Enschede, 16

BUREAU
l 8 MkT

SIM. /b

C',

Xj

Ik heb de eer Uedelgestrenge het volgende te berichten omtrent
de op 8 Maart j.l. uitgebroken wilde staking bij de N.V.ECHFA, een
fabriek van was- en reinigingsmiddelen te Enschede:

De oorzaak van deze staking was een loonkwestie, ontstaan door
de in September 19̂ +7 tot stand gekomen C.A.O. voor dergelijke be-
drijven.

In genoemde fabriek werken totaal 35 personen (manlijke- en
vrouwelijke arbeiders), waarvan 18 personen in de afdeling "Was- en
Reinigingsmiddelen".

Tot September 19̂ 7 werkten de arbeiders volgens een stukloon,
welk loom in het bijzonder voor de meest jeugdige personen aanmer-
kelijk hoger was, dan volgens de nieuwe C.A.O. geoorloofd was.

Op verzoek van de directie heeft het College van Rijksbemid-
delaars totaal 5 maanden uitstel gegeven voor het doorvoeren van'
deze C.A.O.

Toen tenslotte het personeel in kennis werd gesteld met de
nieuwe loonregeling, waardoor de meest jeugdige personen een loons-
verlaging zouden krijgen, gingen op 8 Maart 19̂ 8 9 personen C ̂  man-
nen, 2 vrouwen en 3 meisjes) van de genoemde afdeling van het be-
drijf in staking.

De volgende stakers traden hierbij als agitatoren op:
1. Meint BARELDS, geb. te Lonneker, 12.V.'30, won. te Enschede,
Wicher Nijkampstraat 27, lid van het A.N.J.V. en zoon van het be-
kende lid van de C.P.N,: Jan Barelds, geb. te Odoorn, 16.8.'08;
2, Melne Marinus AKKERMAN, geb. te Enschede, 10.12.'29, won. te
Enschede, Laaresstraat 39» lid van het A.N.J.V.

Op de avond van 8 Maart j.l. zijn de stakers door de directie
ontslagen.

Twee vertegenwoordigers van de E.V.C, hebben getracht bemid-
delend op te treden. Ze kwamen met een voorstel, dat oppervlakkig
beschouwd bemiddelend was, doch bij practische toepassing hogere-
dan <8e tot dusver betaalde lonen tot gevolg zou hebben.

Twee stakende meisjes van de Echfa zijn door de politie be-
keurd terzake het zonder vergunning collecteren ten behoeve v-an de
stakers bij de fabriek Oosterveld. Naar verluidt, zouden de sta-
kers van de Echfa ook ondersteund worden van de ingezamelde gelden.

Inmiddels is bekend geworden, dat een werkwillige jongeman
bij dé Echfa op straat door een staker werd geadviseerd te staken,
daar hij "anders in het ziekenhuis terecht zou komen".

Een dergelijke bedreiging heeft zich inmiddels ook reeds voor-
gedaan bij Oosterveld, n.l. tegen een arbeider, die aldaar in een
vitaal deel van de fabriek (de duivelkamer) werkt.

A A N :
Bet Hoofd v.d. Centrale
Veiligheidsdienst

te
*s-G R A V E N H A G E.
Javastraat 68.

De Commissaris van Politie,



UITTREKSEL

Voor. rM) ZW .................................................... Naam ......... Wild*..Stakiagen...

Origineel in .......... QD 345 ............................ ... ..... ...... . ...... Naam ........ toand Rapporten KpOTd.Hplland ........

Volg nr ............................ Ag, nr. ,...£3.0.8.7 ....... , .......... Aard van het stuk ..... ...ma.an.dra.PP.Or.t. ............. . .......... .,., .............

................................................ .-. .............. ! ........ ......... Afz ..... P.0.1It.i.e .Zaandam ......................................... Datum ..10»10....47.

Op Donderdag 24 September J.947 heeft het 500 man sterke personeel

'van de verffabrieken N.V.Pieter Sohoen gedurende 24 uur gestaakt,

naar aanleiding van een Tribunaaluitspraak tegen leden van de Directie
T" "' " "" > . - ' •

meer in het bizonder naar aanleiding van het feit dat de Direoteur

P.Sohoen het recht was ontzegd om als Directeur op te treden. Onregel-̂

heden hebben zich niet voorgedaan.

>

Commissaris van Politie

w-.g.( C.Roacher)

Uitgetrokken door : .̂  Afd./Sectie Datum

A.L. 17249-47



No. 8 l i"

I «D. AMERSFOORT

p"-^ A ! l Volgno.

.g SEP 1917

Onderwerp: Staking van pol» del* in St.Ignatiuscollege te Valkenburg»

Van betrouwbare zijde werd medegedeeld dat plnu 1500 politieke
delinquenten (mijnwerkers), ondergebracht in het St, Ignatluecollege
te Valkenburg (L) hebben gestaakt.

Op 2 of 3 September 19̂ -7 IĴ liSŜ jSÊ SlJÖil1!16̂  ia opdracht van
een bewaker zijn Jas aan te trekken. Ma opgemaakt rapport werd deze

' man jjejtrjifjLll'̂ ^̂  weigerde toen zijn ploeg
om naar beneden te gaan indien hij niet mee mocht» Vervolgens weiger-
den ook twee andere ploegen te gaan werken*

Voor zover bekend werden geen maatregelen getroffen»



GEMEENTEPOLITIE
-MAASTRICHT 2 Amg.

No- IIICR.
DICT. |jn.

BIJL -J ^

ONDERWERP: g taking Ceraaiique
ANTWOORD OP SCHRIJVEN, _

GEHEIM.

Hierbij hete Ik d* «*r PfidelGestr.
ter keanianaiM te doen toekoaen het
rapport mijner adsiini»tratie, No. 512,
betreffende de vilde staking op de
Aardewerkfabriek de "Sociét! de Céra-
•ique^alhier, op,-1 Attgnstttfl

Coll.

BUREAU 6

i» van Politie,

Volgno.

* 6 AÜG (94?

Aan de leer
r

Hoofd van de Centrale Veiligheids-
dienst

DEN HAAG.
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José,:; h Ylasers, 3rl#Mii*r u er
t»

«Mal Gestrenge als vol^t te rapporteren:
"/n üe voormiddag vtji heden l * ugustus 1̂ 7 o® d ^ur is lm €«
^ericfebrlek >ooiót4 Cér«iüiqu« alhier ceia a II de staking ïiitgeh roken.
Van 4e rula ^o arbelaers, aie cl« fabriek jaomaüteel telt, heeft 75!

werk niet har»» t. Volgen» verklaring /au É« HÖÖT
éraiit oer genoezaöe fabritó, la aleahts lü L der

beld«rs heéei> siorgffli in staking gegaan, terwijl ê« overige «rbielders
bet w^rïï aiet hebban hervat, tilt vr*«s voor aioeilijkheaea s»t d» sta-
ker». ;̂ « arbeid era teraerk gesteld i» d« vitale bedrl^v«B der ftibrieïi,
feebb«n zleïi rii«t bij de stakütre a«ög«»lot0ïvt ac-dat die bedrijven nog

werking zijn. i>o ataki«s Is h«t g*TOlg vaa h«t f «l t» ast óe
, iculka IB ov^rle^ zaat d« Dir«eti«a d«s- jm4«3% tiier ter s te-

da gdlag» fabriekan en met S* B*E* «u de , oowmö ;^nd«n, üiet aan fc«t
der fórb«14«rs üftvolg heaf t g«g«v«s 08» de

in één k«er uit f« fce talen, dooh «ea* in
ke«r wil uitbeteleri, ïiasselijis: de helft nu en da helft m*t
rc«d«ii ;rasrg«ii nö H«% «itbrek^i é«r wÜ4« steUciag, hebben de vrij -e s tel-
de» eter beide gei;oeraóe Vakï>onaeTi, zioh @«t de e tak er a In verbinding
gesteld m hebben mij na bsraad <le opdr*ioht g«^rr«n hot *crk
t« horrat t m. BW beweösraöen 4i©r ataking zoud« &I«d«e. la

&» stakers -̂»«s hieraan «ohter geen gevolg.

ten
cier staking hebben 2! oh nocfe iu de f&brioii, ncoh bui-

in- en
fabriek vmss öö ;rahliak« b* lang a t«l l lag s«rer gering, Koda

klng troorïaanog ««a kalia. verloop heeft.
ei t {ii|n asi-tsedl^ rapport ^aalotffii en ^QtckentJ op cie Ie . Augus-

tus

teur de e^r te
iiur,

In uorialaiting ©p vor«fi8taana rapport, hoeft rappor-
töa 4at lm de tnorgec v«n ée ë@ tu^justua 19̂ *7 caa
n d« bij de »%fticÉas ls«t rokken arbeid sr a, liet

herrat* ^nregolsaati^liecidïi hebben xiofe öa,arbi j niet

ooll:

K A A

van

f 11 I Ö M f .



*s-HERTOGMBOSCH
DER RIJKSPOLITIE /^ BREDA, H Juli

DISTRICT HREDA
CCMIAKDAÏTT.

Eo. * GSHEIM.

BUREAU B

Vofgno.

12 JULI W

-7- v?

ONDERWERP t Staking te KAATSHEUVEL . nÜTGEBOEK!
Hiermede moge ik U berichten, dat op 8 Juli

194-7 een wilde staking is uitgebroken, omvattende ongeveer
de helft van het personeel van de Sehoenfabriek P.H.VLOIWANS
te KAATSHEUVEL.

Door de directie dezer fabriek is op 3,4,5 en
7 Juli vacantie gegeven met behoud van loon, dit in verband metj
de kermis te KAATSEEÜVÏÏL op 3 - 4 en 5 Juli. Op 7 Juli is va- j
cautie gegeven, omdat voorgaande jaren is gebleken, dat een j
groot aantal arbeiders op Maandag na de kermis nog sodanig
onder de invloed van het kermisvieren was , dat het niet in
staat was om te werken of niet kwam werken.

Cp 8 Juli 1947 verscheen ongeveer 60 man van
het personeel der fabriek niet op zijn werk en wel omdat door
de directie bij gelegenheid van de kermis boven het behoud
van loon geen halve werkweek vacant i et oe slag was uitgekeerd.
Door de Rijksbemiddelaar is bepaald, dat door bedrijven per
jaar boven het normale loon 1/52 van het jaarloon in de vorm
van vacantietoeslag map; worden uitbetaald en dat de tijdstip-
pen der uitbetaling daarvan ( de betaling mag in twee gelijke
helften geschieden), rayonsgewijze door de fabrikanten in ge-
zamenlijk" overleg moet worden vastgesteld.

In het rayon KAATSHEUVEL wordt, naar aanleiding
van dit overleg, een half weekloon vacantietoeslag uitbetaald
in de maand Augustus C er wordt dan tevens een werkweek vacan-
tie met behoud van loon gegeven ) en een half weekloon vacan-
tietoeslag met Kerstmis. _

Voor de kermis te KAATSHEUVEL is door arbei-
ders van diverse "bedrijven aldaar een actie op touw gezet om
in de kermisweefc uitbetaling te verkrijgen van een half week-
loon vacantietoeslag. De Directie der firma VLOMAETS stond
aanvankelijk blijkbaar niet geheel afwijzend tegenover deze
eis. Nadat echter door de fabrikanten terzake onderling- over-
leg was gepleegd, is besloten de tijdstippen van uitbetaling
van de vacantietoeslag te handhaven zoals deze waren vastge-
steld»

De heer VLOSMANS heeft zich evenals de andere
fabrikanten te KAATSHMJVEL, met uitzondering van é"in fabri-
kant, aan dit besluit gehouden. Laatstbedoelde fabrikant had
aan zijn personeel, reeds voordat het besluit door de gezamen-
lijke fabrikanten was genomen, toegezegd, dat een derde deel

A A N .
het Hoofd Centrale Veiligheidsdienst
te »

In afschrift aan:
De Heer Procureur-Generaal,
fgd. van Politie
te * s-HERTOQSKBCSCH C 2}ex).

De Heer CommaEtdarit vaa het G-ewest
*s-Hertogenbosch der Rijkspolitie
te » s-HBRTOGMBOSCH.
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van de vacantietoeslag sou worden uitbetaald met de kermis,
een derde in Augustus en een derde met Kerstmis en heeft met
de kermis 1/3,deel uitbetaald. Dit is voor een aantal arbei-
ders van de firma VL02MMS, waaronder een aantal zeer goede
krachten, die reeds Jarenlang: in het bedrijf werkzaam zijn,
aanleiding geweeat tot staken over $e gaan.

Nadat de stakenden hebben gezien, <2at niet het
gehele personeel van het bedrijf aan de staking deelnam,doch
slechts ongeveer de helft en dat evenmin personeel van andere
bedrijven volgde, hebben afgevaardigden der stakers in enige
bijeenkoiristen, welke plaats hadden met de Directie der firma
VLCEWLKRS en met het Vakbondbestuur, ongelijk bekend. Zij ver-
klaarden echter niet aan het werk te willen gaan, alvorens
door de firma VLOEMANS. werd verklaard, dat zij genegen was
de stakers hun verlet te vergoeden of hen in de gelegenheid
te stellen dit in te halen. De firma VLOBDUtNS wilde echter
generlei toezegging dien, alvorens het werk was hervat. Deze
besprekingen hadden allen in goede harmonie plaats. Ordever-
storing had niet plaats» Er is niet gepost.

Op 10 en 11 Juli gingen enige stalcers weer zon- /
der meer aan het werk en op 11 Juli te 13.30 uur volgden alle
anderen. In het bedrijf werkt in totaal ongeveer 118 man per-
soneel.

Gedurende de staking werden te KAATSHEUVEL en te
TILBURG "steunbonnea" a f A25 per stuk in het geheim verkocht,
ter ondersteuning van de stakers. De Directie der firma VLOE- |
M&NS verklaarde bij gerucht te hebben vernomen, dat de stakers
ofschoon allen aangesloten bij confessionele vakbonden, van
de zijde der E»V*C. een ondersteuningsbedrag ad. f. 5°°»~ zou-
den hebben ontvangen» Een bevestiging kon tot heden bij onder-
zoek niet worden verkregen.

\. De Districtscommandant, j

De Officier der Rijkspolitie Ie klasse, '

T.J. CAIWSR VigSCHSR<
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ONDERWERP:

ANTWOORD OP SCHRIJVEN

staking Sphtnx

Hiertij het ik de ««r ÜËdelGestreng
ter kenslsnarac t« doan toekoiBfn het
fflljnar adainistratie, Ro. 371, betref-
fend* **n wilde staking op de "
alhier op 8-5-

Cfll, Coamissarls ,¥iat politie»
'-'

Li
(L.G.H. JAKSEK)

Aan het Hoofd van de feentraK» Veiligheidsdienst

DEN HAAG.
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Betreffende: _
Wilde staking «SPHUS:»* E A P P O R T.

Ondergetekende Joseph Tissers, Brigadier der
Höcherehe te Maastricht, tevens Onbezoldigd Rijksveldwaenter,heeft
de eer ÜEdel Gestrenge als volgt te rapporteren:
* Haar aanleiding der geruchten als zoude kort geleden aan de H.V*
Aardewerkfabriek «De 3PHIBQ& alhier een wilde «taking hebben
plaat» gehad» naar aanleiding van het feit dat prestatieloon soude
zijn uitgekeerd a«n de opzichters der fabriek, die de meeste boe-
ten aan de arbeiders hadden opgelegd, heb ik mij op de Ibe Juni
19̂ 7 in verbinding gesteld met de Directie van voornoemde fabriek,
teneinde sadere gegevens betreffende de staking te bekomen»
Door eea der leden der Directie, de Heer Kramer, Algemeen Bedrijfs-
ehef t werd mij «Is volgt medegedeeld:
«Zooali gebruikelijk wordt ieder Jaar na het opmaken der balans,
aan de beambten en personeel der fabriek, die een maandloon genie-
ten, eea gratificatie uitgekeerd» Be uitkering der gratificatie
kaïn meer beschouwd worden als eene vergoeding voor het eventueele
overwerk, door dat personeel verricht gedurende het afgelopen Jaar
Naar ik vermeen was het medio April 1947 dat dit Jaar de gebruike-
lijke gratificatie werd uitgekeerd» In de namiddag van 8 Mei 19̂ 7
omstreeks l uur, terwijl ik mij in mijne woning bevond, werd mij
telefonisch medegedeeld dat in de fabriek een wilde staking waa
uitgebroken» Omstreeks S uur die namiddag had ik, in verband daar-
mede, eene bespreking met de overige aanwezige directieleden en
werd na bespreking besloten, de opdracht te geven, dat iedere sta-
kende arbeider het werk weer moest hervatten, ofwel de fabriek ver
laten.Onderhandelingen of besprekingen met afgevaardigden der sta*»
kers, werd niet toegestaan* Daarop had ik eea bespreking met de1
afdelingschefs, die ik in kennis stelde met het genomen besluit.
Nadat de afdelingschefs zulks ter kennis der stakers hadden ge-
bracht, heeft e«n gedeelte der stakers, voornamelijk de jeugd, de
fabriek verlaten» terwijl het andere deel der stakers in de fabriek

f bleef, sonder evenwel het werk te hervatten. BIJ eea personeel van
v circa 1100 man, dat de fabriek momenteel telt, waren oirea 500 ar-

beiders bij de staking betrokken, aa waren het voornamelijk de jon-
gere arbeiders die staakten. Be*anderendaags 9 Mei 19̂ 7 werd het
werk weer normaal door alle arbeiders hervat. Met de staters heeft
de Directie der fabriek geen enkele bespreking gevoerd. Officieel
is de Directie niet bekend wat de oorzaak der staking is geweest.
Zijdelings heb ik vernomen dat de staking heeft plaats gehad, omdat
volgen» de arbeiders, aan de opaiohters prewtatieloon is uitgekeerd
en de arbeider» eveneens recht meenden te hebben op een uitketlng
daarvan. Haar ik vermeen zijn circa 500' arbeiders der fabriek ge-
organiseerd, waarvan een 50 tal aangesloten: Is bij de Eenheids Vak
Centrale. Alhoewel bij de stakers zioh leden bevonden der B.7.0.»
kan ik niet verklaren of de staking het werk is geweest der E,V,C.
Bij de stakers; bevonden aieh eveneeaa arbeiders die R.K. georgani-
seerd zijn» De bewering, als zoude een prestatieloon aljn uitge-
keerd aan de opzichter», die de meest® bèeten aan de arbeiders op-
legden, is volkomen bezijden de waarheid. Sr is enkel de gebruike-
lijke gratificatie uitgekeerd* Oplegging van boete komt niet veel
voor. Boete wordt opgelegd bij het te laafcomen of bij het te vroeg
de fabriek verlaten; bij het zonder reden 'het werk verzuimen en bij
het niet ophangen van de werkpenning op het daarvoor bestemde bord



Overigens wordt geen boete opgelegd. Ma 8 Mei 19̂ 7 hebben aieh op
de fabriek geen ongeregeldheden meer voorgedaan. Over het eventueel
uitkeren van een gratificatie aan alle arbeiders, heeft de Directie
tot op heden nog geen besprekingen gevoerd en zal daar in de nabije
toekomst ook niê aan gedacht worden* *
Waarvan dit mijn ambtseedig rapport gesloten en getekend op de l6e
Juni 19̂ 7.

Aan de Heer
Commissaris van Politie
te
M A A S T R I C H T.-

Gezien:
De Commii van Politie:

o
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MAASTRICHT, 10
l
5 t 2 JUM194?

K-_»i.frcr

L . ,..--'.

BU

• i
•

REAU G j

i
//-/ •# \t op ïïw brief van 7-6-1947 No.B*17003.<m

Ter voldoening aan het gestelde in tta hierboven
aangehaald schrijven betreffende het onderwerp als in mar-
gine genoemd, raoge ik U HOO&BDBLGBSTEEUGB hierbij een terza-
ke door mij van Groppscommandant VAALS ontvangen rapport
aanbieden naar de inhoud waarvan ik U kortheidshalve moge
verwijzen en waar^Wnr ik mij moge refereren.

IJS DIS;1
De Dirigerend Offi

COMMANDANT
n Rijkspolitie 3e Klasse

O O E .

A a n
de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

te "
'B-& E A V B I T H A S B .
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Groep VAALS
Commandant*

No.451.

Onderwerp: Ontevredenheid van in
België werkende arbeiders

( A f s c h r i f t )

V A A L S , 22 Mei 1947.

B

Naar aanleiding van de geruchten omtrent een
staking te VAALS moge ik U het volgende berichten.

Van een staking te Vaals is geen sprake* Br
verken ongeveer 750 menschen uit Vaals en België, die aldaar me
belgisoh geld -worden beloond. Tot nu toe hebben deze arbeiders
geen frano's ingeleverd bij een Nederlandsche Bank, Op grond
van de bestaande deviezenyoorschriften was hier niet veel tegen
te doen, omdat deze mensehen geen frano's meebrachten naar Ne-
derland, doch deze in België achterlieten. De kopers van de
franc's betaalden deze in Nederland met Nederlandsch geld»

De regeering heeft thans maatregelen genomen om
te bereiken dat deze menschen het Belgische geld in Nederland
bij een Bank omwisselen. Voor dit doel moeten thans alle arbeidi
ders aan het grenakantoor een formulier onderteekenen. Als zij
weigeren te teekenen, mogen zij niet over de grens naar België.

Eet is de bedoeling dat de arbeiders in de toekoi
komst 75 % van het loon inleveren, de rest mogen zij in België
naar believen beste.den. De arbeiders willen minstens 50 % be-
houden en daarom hebben hedenmorgen de meesten geweigerd om be-
doeld formulier te teekenen. Omdat zij niet teekenden, mochten
zij niet over de grens. Om die reden konden zij dus niet gaan
werken.

In de voormiddag van heden hebben deze arbeiders
vergaderd op een plein te VAALS onder communistische leiding.
Na afloop hiervan is een deputatie van de arbeiders door de
Burgemeester ontvangen op het Gemeentehuis.

Hiervan heeft de leider van de deputatie, de
communist B B E T H A N D de meneohen aangeraden om het betref-
fende formulier te onderteekenen. Daarop zijn allen rustig uit
elkaar gegaan en zij, die middagdienst hadden, zijn dadelijk
vertrokken om te gaan werken.

Van orde- of rustverstoring was geen sprake. Br
is geen Politie bij noodig geweest.

Het voorgevallene is telefonisch aan den Heer
Afdeelingsoommandant te Heerlen genmeld.

De Adjudant, Groepscommandant
w.g. M.W.BRMBRS.

A a, n de Heren,
Procureur-Generaal, fgd.Directeur van Politie
te 's-Hertogenbosch (5 exemplaren);
Gewestcommandant der Rijkspolitie
te 's-Hertogenbosch
Districtscommandant der Rijkspolitie
te MAASTRICHT en
Afdeelingscommandant der Rijkspolitie
te Heerlen.

Voor eensluidend afschrift
De Wachtmeester 1ste Kl.
P.8. TBBKBNS.
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Onderwerp: "Onderzoek op Sphina te Maastricht';

Bijlage : een.

: Heerlen, 10

"J

ACD////,rz:,

Aan

Naar aanleiding van bijgaand artikel uit de
editie van "De Waarheid" van 9 dezer, waarin gesproken wordt
over ontevredenheid op de"Sphinxy fabriek van aardewadfc en sani-
tair te Maastricht, heb ik op 10 dezer te Maastricht een onder-
zoek ingesteld en heb ik de eer U HoogEdelGestrenge daaromtrent
beleefd het volgende te berichten:

Jozef Frederik Eduard RBGOPT. oud 58 Jaar, Ingenieur en
Directeur van de N.V. "Sphinx" wonende St. Lambertuslaan No: 4
te Maastricht, door mij in verband met voormeld artikel gehoord
verklaarde als volgt:

"In ons bedrijf werken ongeveer 1400 mensen, waaronder
plusminus 300 vrouwen.

Op 3 Mei van dit jaar is aan de beambten en opzichters
in ons bedrijf een gratificatie, ten bedrage van ongeveer een
maandsalaris uitbetaald.

Deze gratificaties houden absoluut geen verband met de
boeten die in het bedrijf worden opgelegd. Bovendien wordt er
in ons bedrijf zelden boete opgelegd.

Op 8 Mei, dus drie dagen na de uitbetaling van de grati-
ficaties, werd er door enkele groepjes in meerdere afdelingen
die eveneens gratificaties eiste, gestaakt.

Deze staking heeft slechts één dag geduurd en is niet
naar buiten uitgedragen. De Directie besloot dan ook, zich niet
het minst van deze staking aan te trekken.

.De bestuurders van de R.K. Bond St. Willibrordus en van
het N.7.V. die ons op die dag bezochten, verzochten de Directie
zich niet met de arbeiders in verbinding te stellen, daar zij
het niet met de staking eens waren.

de Heer Hoofd van de C. V. D,

J a v a s t r a a t No: 68,

s- G - R A 7 E N H A G E .
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De fabriekscommissie in ons bedrijf was het in 't geheel
niet met de staking eens en heeft gezorgd, dat de volgende
dag alles normaal weer aan het werk gegaan is.

De Directie heeft nimmer van de fabriekscommissie een
schrijven ontvangen, waarin een gratificatie voor het gehele
personeel geëist werdV

Alsnog gehoord:

Joannes KHMER, oud 44 jaar, bedrijfsdirecteur bij de N.V.
"Sphinx" wonende te Maastricht, Bergweg No: 2E, die verklaarde:

"In ons bedrijf is alles rustig. Voor zover bekend werken
er in het bedrijf ongeveer 15 Communisten, die zich zeer kalm
gedragen, Van de ongeveer 1400 werknemers zijn er plusminus
50 aangesloten bij de S. 7. C. Er is geen ontevredenheid in
het bedrijf.'

R.

C



Artikel uit
De Waarheid van 9.6.1947

Behoort bij AGD 17157 van R.

Arbeiders op de
Sphinx eisen
gratificatie

Ontevredenheid over
boetensusteem

Op de aardewerkfabriek de
SpHinx te Maastricht heerst
onder de arbeiders ontevreden-
beid. Onlangs - kwam deze tot
uiting in een . protestbeweging:.
De arbeiders bleven wel in de
fabriek doch verrichten > geen
werk. .
De oorzaa-k van dit conflict
spruit voort uit het feit, dat de
directie van dB Sphinx een
prestatieloon uitbetaalde aan die
opzichters, die de meeste boeten
uitdeelden. Hoe hoger het be-
drag aan boeten, hoe groter het
prestatieloon.
De eis van de arbeiders is, dat
aan dit slavensysteem. een einde
gemaakt werd. De fabriekscom-
mlssie heeft aan de directie een
schrijven overhandigd. Hierin is
de eis voor een gratificatie op-
genomen voor het gehele perso-
neel. Voldoet de directie niet aan
dit verzoek, dan komen de gevol-
gen voor rekening van de direc-
tie.
Uit bovenstaande blijkt duidelijk
waar de oorzaken liggen van de
tegenstellingen tussen de onder-
nemers en de werknemers, bij
wie de schuld ligt dat c!e arbei-
ders tot actie besluiten.



7 Juni
GEHEIM.

B. K. 17003*

B.

Staking grensgangars,

Volgens «en bericht in Mde Wajirheid" van 23
Mei hebben de arbeiders, wonende in Vaals en werkzaam
in België, het werk neergelegd. Hierbij aouden 500
arbeiders betrokken :fcijn. De staking zou een gevolg
aijn Tan moeilijkheden met de douane-beambten*

Ik moge U verzoeken een onderzoek naar de reden
en de omvang van deze staking te willen doen instellen
en mij niet het resultaat in kennis te doen stellen,
waarbij ik gaarne zal vernemen of en zo ja welke vak-
organisaties hierbij aijn betrokken* '

HBÏ HOOFD VAK DE GBHÏRALE
VEILIGHEIDSDIENST

deze t

Aan
De Heer Districtscommandant
der üjkspolitie ^ Orabbendam.

te

lAASfRICHQ}. ^

i \. dR/



Grensgangers leggen fff
werk neer

l VAALS. — Woensdagmiddag werc
f door de Nederlandse douane-
' beambten aan het grenskantoor eet

bus met grensgangers aangehouden
Allen kregen een invulformulier
waarop zij de francs moesten invul-
len, die zij wensten in te leveren
De arbeiders weigerden dit en d<
douane liet hen daarop de grens
niet passeren. Naar aanleiding van
dit incident hebben thans alle ar-
beiders in Vaals, werkzaam in
België, het werk neergelegd. Zij wei
geren te beginnen, indien dergelijke
maatregelen worden genomen. He
aantal stakers bedraagt «ongeveer
500. ->.<»"•»



iCrensgangers' staakten het werk
l Protest tegen maatregelen der grensautoriteiten

(Van onze correspondent)
Grensgangers uit Vaals, die Woensdag j.l.
b\ hun overgang over de grens een for.
mnlier in moesten vullen, waarbij zjj vér.
klaren 75 pet. van hun verdiende francs
aan een bank In te zullen ruilen, weiger^
den dit en werden door de Nederlandse
douane-ambtenaren naar huis gestuurd,
Donderdag j.l. herhaalde zich de geschle.
denis met andere arbeiders. Het optreden
van de douane werd door de grensgangers
beantwoord 'met een algehele weigering
om zich naar het werk te begeven.

, • E.V.C, behaalt succes
TeVieinde deze voor beide groepen arbei-
ders onbevredigende en onrechtvaardige
toestand op te heffen, schreef de E.V.C,
hierover aan de minister van Sociale Za.
ken in Nederland. Naast dit verzoek aan
de minister om een regeling te treffen
met zijn Belgische collega, stelde de E.V.
C. zich in verbinding met het Alg. Bel-

gisch Vakverbond, dat van haar kant een-
zelfde verzoek richtte tot het ministerie
van Arbeid en Sociale Voorzorg in België.
Tengevolge van deze activiteit is thans
tussen de beide landen een overeenkomst
getroffen, waarbij werd bepaald de bèta.
ling van kinderbijslag aan de Nederlandse
en Belgische grensarbeider op basis van
wederkerigheid met ingang van l Juli a.s.
te doen plaats vinden. Ben fraai succes
voor de E.V.C., wier activiteit tot dit
resultaat heeft gevoerd en een gelukkige
oplossing voor de betrokken arbeiders!
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Door de arbeiders der verschillende bedrijven en
fabrieken, hier ter steder wordt hun ontevredenheid uit-
gesproken over het feit, dat de Nationale Bevrijdingsdag
op Maandag 5 Mei 1947 zal worden afgetrokken van de z.g.
snipper-vaoaobiedagen. Dit besluit is goedgekeurd door de
drie samenwerkende vakorganisaties, waarna dit van rege-
ringswege is beslist. Het merendeel der arbeiders, onge-
acht hun godsdienst of politieke oriëntering uit hierover
hun ontevredenheid en wijst er op, dat door'de samen-
werkende vakorganisaties bovenvermeld besluit is goedge-
keurd zonder de arbeiders hierin te kennen of zich te laten
voorlichten omtrent hun meningen.hierover.

Verreweg het merendeel der arbeiders protesteert tegen
het aanwenden van een vacantie-snipperdag 'voor het Nationaal
Bevrijdingsfeest. Vooral uit de rijen der socialistische
arbeiders wordt hiertegen geprotesteerd, daar velen voor l
Mei hebben aangevraagd een snipperdag te mogen opnemen,
hetgeen in de-meeste gevallen niet werd toegestaan. Indivi-
,dueel wordt door de E.Y.C.-le-den, die een grote minderheid

i vormen, verklaard, dat zij met de genomen beslissing geen
genoegen nemen en achteraf maatregelen zullen treffen, dat
een dergelijke beslissing zich niet zal herhalen. Zij ver- -
klaren zonder meer uit de fabriek te zullen blijven, wanneer
zij een vrije dag moeten hebben en hiervoor geen verlof aan
de Directie zullen vragen.

Door de georganiseerde Christelijke en Katholieke
arbeiders worden aan hun besturen verwijten gemaakt, dat
deze met.' bovengenoemde beslissing accoord gaan en hiertegen '
niet geprotesteerd hebben.. Een klein gedeelte verklaart,
dat hun organisatie evenals voor de oorlog bezig is de
arbeiders te verraden aan de fabrikanten. Verreweg het
merendeel neemt genoegen met dit besluit en laat zich door
zijn organisatie leiden, hoewel zij hiermee niet ten volle
accoord gaan.

Uitgetrokken door iP.., C.Q.11.»..:.....̂  Afd./Sectie 1...XI. Datum ...24-5-1.947...

\. 17249-'47



INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. LD. 2592/4?.

Uw brief:BX.i

Onderwerp:
Staking "bij Bertels

—Oliefabrieken.
Bijlagen:
GEHEIM.

Amsterdam, 6 Mei

' n
b

r
«M***

L .

Volflno.

'• 8 MEI 194?

'In antwoord op Uw, in bovenaangehaalden brief vervatte,
verzoek kan worden medegedeeld, dat het indertijd in DS
WAARHEID vermelde "bericht als onjuist kan worden beschouwd

•VBRZQHDBN AAN: Hfd. C.V,D., Haag. F,2.
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SCHIEDAM, ya^S April ^
DOSS.:P.I.D.
NO. 18/47
TYP.: Stu/V.D

Aan den Heer Hoofd v.d. Centrale Veiligheidsdienst

1s-Gravenhage.

ONDERWERP: Staking bij de Verenigde Glasfabrieken
BIJLAGEN: te Schiedam op 25 April 1947.
ANTWOORD OP:

Ik heb de eer UEG. Merbij te doen toe-
komen een rapport betreffende een op Vrijdag 25
April 1947 bij de Verenigde Glasfabrieken te Schie-
dan uitgebroken staking.

De Commissaris van politie.

.
Veen).

ra..
BUREAU B

D*„ 3 HFJ 1947

Vo gno.

MB .347



PQ&ITIE. SCHIEBAM,
PoI.D»

Ho, 18/47

Onderwerp J

Staking Mj de
N .V. Vereni&de Glasfabrieken te Schiedam

R i P P O E T .

Kaar aanleiding van een op Vrijdag 25&pril 1947
in de Verenigde G la B f at rieken, Buitenhavenweg 114 te Schiedam , uitgebroken
staking, heb ik, Jan Hermanus van DUIJL, hoofdagent van politie der ge-
meente Schiedam, tevens onbezoldigd veldwachter dier gemeente een onder-
zoek ingesteld en heb de eer TJEdelG eet range het volgende te rapporterene

H De Verenigde Grlasfabrieken, Buitenhavenweg 114 te Schiedam is een
,r~' oontinubedrijf waar ongeveer 500 arbeiders werkzaam zijn. In het najaar
* van 1946 is een vierde oven in bedrijf gesteld en werden ongeveer 80

arbeiders aangenomen. De loonuitbetaling is geregeld door de dienst van
HijksbemiddLelaars. De arbeiders kunnen hun weekloon enigszins opvoeren
omdat hun arbeid stukwerk is, waaraan earbra loon is verbonden. Het nieuw
aangestelde personeel gevoelde zich daardoor in het nadeel gesteld, omdat
de ouderen meer geroutineerd zijn, en meer verdienen.

Op Vrijdag 25 April 1947 te omstreeks 14.00 weigerden een viertal
arbeiders bij de wisseling der dienst aan het werk te gaan an trachtten
tot staken aan te zetten. De reden was d© loonkwestie. Op verzoek van de
Directie der Verenigde Glasfabrieken was onmiddellijk politieaesistentie
ter plaatse. Een uitbreiding van de staking werd daardoor voorkomen»
Het oude personeel weig-erde aeer positief aan de staking deel te nemen
en bleef voltallig aan het werk. Een gedeelte van het nieuwe personeel
dat aanvankelijk een houding aannam om eveneens in staking te gaan ging
niet daartoe over. De vier belhamels verlieten het fabrieksterrein. Zij
zijn genaamd»

A?_ l. Petrus Johannes Gomelis van den BOS, geboren te Gouda 6-8-1925, gehuwd,
^ indrager, wonende te Rotterdam, v.d. Hilstdwarsstraat 36a.

(•T s- 2. Bastinaua van OORSCHOT, geboren te Rotterdam 13-5-1926, ongehuwd,
^ '; indrager, wonende te Rotterdam, Eoentgenstraat 74.

, / 3» Petrus GEERTS, geboren te Rotterdam 2-6-1917» ongehuwd, indrager
wonende te Rotterdam van Malsenstraat 83b.

ƒ 4. Johannes Martinus ZEEVERBOOM, geboren te Rotterdam 12-7-1919, gehuwd
h sorteur, wonend® te Rotterdam, Crooswijkschestraat 95b. '

Op Zaterdag 26 April 1947 hebben v.d. Bos, Oorschot en Zeeverboom
hun spijt betuigd en vroegen aan de Directie van de Verenigde Glasfabrieken
of zij weder aan het werk konden gaan, waaraan toestemming werd verleend.
GEERTS blijft in zijn houding volharden en wordt niet op het fabrieksterrein
toegelaten. De directie is bereid hem weer aan het werk te zetten, wanneer
hij eveneens zijn spijt betuigi. Geerts heeft meerdere malen bij nachtelijke
arbeid getracht tot staking op te ruien, hetgeen tot op heden geen succes
had. De stakers zî njiiat op politiek gebied actief. Op het ogenblik is
nog niet bekend of zij b̂ j"'"BBn"-i7T̂ 5nTsa?Cïê zljn aangesloten."

Waarvan door mij is opgemaakt, getekend en gesloten dit rapport te
Schiedam, 28 April 1947.
Gezien: De hoofdagent van politie,
De insïïecjtfUjKrayLĵ aliM-e. J.H. van Duijl.

l/
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Staking bij Bertels Qliefabrieken

Volgens een in "de Waarheid0 van 16 April
1947 opgenomen bericht is op 15 April jl. een sta-
king uitgebroken bij Bertels öliefabrieken te
Amsterdam»

Ik moge U verzoeken mij omtrent de reden en de
duur deaer staking enige nadere inlichtingen te
willen doen verstrekken, waarbij ik tevens gaarne
aal vernemen of aij onder leiding stond van een of
meer vakorganisaties , of er wellicht een politieke
achtergrond aanwezig was en in hoeverre, de gestelde
eisen al of niet zijn ingewilligd.

KEf HOOFD VA8 DE CENTRALE
iUGHKIDSDI
amens deze i

Aan
De Heer Hoofdcommissaris van

Politie

te

AMSTERDAM.

Goll. dH."

J. G w Grabbendam,



OOS8. Mr

Staking bij Bertel
Oliefabrieken

; taigeveer 80 man, allen persene
n algemene dienst bij de Berte
Oliefabrieken te Amsterdam, zij:
tstermorgen in staking gegaa:a|
Iet conflict Is ontstaan doordaf
nderhandelingen over een toe té
:ennen 5 % loonsverhoging reedS
irle maanden slepende zijn en hef
.ntwoord van den Rijksbemldde-f
aar nog steeds op zich laat,
irachteri. ": i. . . . . .



£. V. D.

Br.NQ.84/-47-Geheim
• JH.tt • :

«reen, 24 April 1̂ 47.

Onderwerp:"Staking bij de Eternietfabriek
te Goor,"

Hiermede heb ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd
het volgende te berichten.

Op Donderdag, l? April 1947, is een staking uitge-
broken onder het personeel van de Eternietfabriek te Goor, waar-
bij ongeveer 200 arbeiders betrokken zijn.

De staking is inmiddels weer opgeheven en op Maandag,
21 April 1947, is het werk weer hervat. De oorzaak van deze
staking is het invoeren van het drie-ploegenstelsel, waarbij
oneenigheid ontstond over de uitbetaling der nachturen.

Van betrouwbare zijde wordt mij daaromtrent het vol-
gende gerapporteerd.

Vorig jaar was het ploegenstelsel onder protest door
de arbeiders aanvaard. Het personeel wilde 2 s. 46 uur en l x
40 uur (nachtploeg) werken. Door den Bijksbemiddelaar is toen
vastgesteld 2 x 48 uur en l x 40 uur. Dit is onder protest
aanvaard. Alvorens de staking uitbrak is geconfereerd me t de
hoofddirectie over de uitbetaling van de nachturen. De arbeiders
eischten voor de uitbetaling van den nachtarbeid (40 uur per
week) een uitbetaling van 48 uren. Dit is geweigerd, Op Donder-
dag, 17 April 1947, weigerden drie arbeiders te teekenen, waarojü
zij werden ontslagen. Spontaan legden daarop alle arbeiders ^
het werk neer. Slechts drie tot vijf personen zijn lid van de
E.V.C, en ontvangen van de K.V.C. 70 f» van hun loon, in tegen-
stelling met de leden van de beide andere bonden, aan wien
niets uitbetaald wordt. Dit is een openlijke poging van de
E.V.C, om leden van de andere vakorganisatie te bewegen lid van
de E.V.C, te worden. Naar bericht wordt heeft dit echter geen
succes gehad. Eén van deze E.V.C.leden was in den oorlog voor-
man in de fabriek voor het H.A.ï. Nadere gegevens omtrent hem
en de andere E,V,C.leden zullen no£ï volgen.

De staking is opgeheven onder toezegging, dat een
nadere regeling van het ploegenstelsel zal volgen.

A a n
len Heer Hoofd van den

C. V. D.
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Vefgno.

Oosjterbeek, 22 April

i

?3 APR1947

Nadat op 22 April 19**? bekend was geworden, dat er
bij de M,V, Yereenigde Hederlandsehe Rubberfabrieken
"Hevea" te Doorwerth, gemeente Renkua, een vilde sta-
king «ou siJn ultgebrokent is een onderzoek ingesteld
en kan het navolgende worden gerapporteerdi

Volgens verklaring van Jan Hoekseaa, oud 59 jaar, be-
drijfsleider van meergenoemde fabrieken, wonende
Cronjeweg 28 te Öosterbeek, geneente Renkun, was er
op Zaterdag, 19 April 19̂ 7» tusschen 23 arbeiders
(vuloaniseerder»), werkéaao in de binnenbandenafdee*
ling der fabriek, over het al dan niet toekennen van
produetia-toeslag een geschil ontstaan set de Directie
der Hevea*fabrieken.
Deae arbeiders elachten een productie-toeslag van
IQp. Bit kon door de Directie der Hevea-fabrieken
niet worden toegekend, waarna de betrokken arbeiders
op Maandag, 21 April 19̂ 7» in staking gijn gegaan.
Zn overleg net de betrokken arbeiders, den ChristeilJ-
ken, den Modernen en den Katholieken Fabrieksarbeiders-
bond en de Directie der Hevea-fabrieken is de geëischte
productie-toealag gedeeltelijk toegekend, waarna de
betrokken arbeiders op Dinsdag, 22 April 19*4-7, hun
werk hebben hervat.*

De Commissaris van Politie,

J.H. de Qroot,

A a n

den Heer Hoofd van den
Centralen Veiligheids Dienst

Javastraat 68

1s-Gravenhage



DftSS. K».:

Cllt.:

Ook in de rijwielbandenfabriek te Hevea-
dorp bij Oosterbeek brak een korte sta-
king uit. Hier eisten de arbeiders 'n loons-

: verhoging aangezien de productie van voor
l de oorlog vrijwel weer bereikt is. De di-
| rectie was bereid een loonsverhoging toe
j te staan, indien de productie met 20 ban-
den per man per dag werd opgevoerd. Ook
in dit conflict weigerden de „Unie"-bonden
de eisen der arbeiders te ondersteunen.
Na een dag gestaakt te hebben werd het
werk weer hervat.



WSS. KI.;..
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Staking bij
N.V. Eternit

Reeds enige t«d heerste er span
Ding onder de arbeiders van d
Eternit. De oorzaak was het ploe
renwerk. Korte t«d geleden vond
sr een conferentie plaats tussen d
gezamenlijke besturen van de sa
nenwerkende bonden der Unie en
de directie te Amsterdam. De di
rectie vond de regeling niet slecht
en de conferentie bleef zonder re-
sultaat. De toestand nam middeler-
wül zo'n omvang aan, dat de ar-
beiders Vrijdag besloten in staking
te gaan.
De regeling van het drie-ploegen-
stelsel komt hierop neer, dat de
beide dagploegen 48 uur en de (
nachtploeg 41 uur zal werken. Het
ploegengeld, dat thans bij het 2-
ploegenstelsel l 3 per week extra
bedraagt, zal worden verhoogd tot
f 5 per week. De nachtploeg, die
41 uur zou werken zou ook slechts
41 uur betaald krijgen. Tegenover
het voordeel van i 6 extra ploe-
gengeld per drie weken staat dus
het nadeel van 7 uur minder loon
per drie weken. De arbeiders zou-
den dan geen verhoging voor het
nachtwerk hebben, hoewel dit last
en extra-onkosten met zich brengt
Deze regeling van de directie was
goedgekeurd door dsn rijksbemid-
delaar. Arbeiders, die niet volgens
de nieuwe regeling wilden wer-
ken, zouden ontslagen worden.
Laatstgenoemden besloten echter
een en ander niet te aanvaarden
en te staken, indien er ook maar
een arbeider zou worden ontsla-
gen. De eerste ploeg, die gister-
morgen in dienst trad, wenste het
contract, behelzende de nieuwe
regeling, niet te tekenen. Dertien
arbeiders werden ontslagen, waar-
op het gehele personeel, omvat-
tende 180 personen, met uitzonde-
ring van 3 arbeiders, het werk
neerlegden. Aangezien de staking
als „wild wordt beschouwd, staan

l de samenwerkende bonden niet
l achter de arbeiders.



Kampen, 19 April 1947.

Door een der arbeiders van de Berk Eraailiefabrieken te
Kampen is op 18 April j.l. medegedeeld, dat bet in het
voornemen der arbeiders van genoemde fabriek ligt, om
binnenkort het werk neer te leggen, zulks indien hun
eisenen niet worden ingewilligd. De vs/enschen der arbeiders
zijn: toewijzing van zeep, kleeding (overalls) en schoeisel^
Deze eischen vloeien voort uit de zeer vuile werkzaamheden
die de arbeiéers over het algemeen hebben te verrichten.
Deze week hadden de arbeiders aangesloten bij het E.V.V.
en bij de Christelijke Bond reeds overleg gepleegd met hun
hoofdbestuurders. Ook de M.K. arbeiders zullen binnen een
week met hun hoofdbestuurders vergaderen. De hoofdbestuurder
van de gezamenlijke bonden zouden echter eerst trachten
te bewerkstelligen, dat aan de verlangens van de arbeiders
zouden worden tegemoet gekomen.

K.

BUREAU B
Volgno.

22APR.1947



POLITIE
BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom,

Nr.
Kabinet

P~-icht op schrijven van :

Onderwerp:

staking 14- April
Bijlage(h)

geen

BUFv~4U C

Ik heb de eer UEdelgestrenge het navolgende te berichten*
Op 14- Apiil 19^7 staakte 21 man, gijnde het geheel e perso-

neel van de af deel ing potaschstokeritj der N. V. Zul d Nederlaadsohe epl-
ritusfabriek , ffittouoksingel l te Bergen op Zoom* Het personeel der
overige afdeelingen dier fabriek bleef doorwerken.

De oorzaak der staking «as een loongeachil, waarover de Di-
recteur der fabriek reeds onderhandelingen voerde met de vakorgani-
satie, hetgeen de stakers wisten*

Op 15 April 19^7 werd het werk hervat» nadat het stakende
personeel met den direetaur een onderhoud had gehad.

Ongeregeldheden hadden niet plaats*
De wnd*\,

Hoofd C.V.D.
Javastraat 68

DM HAAG.

(Th.j.H.Andrie8sen)



GEWEST ' B-HBHTQGE
BES. EIJKSPOLI1

DISTRICT BÏHDB
COMMAKDAIOT.

M/1947

BUREAU B'
EIKBHOYEK, 20 Maart 1947.

QEDEEW1BP; Staking bij N.V.Schoen- en
' Lederfabrieken Bata te Best.

Bijlagen:

Volgno.

Hierbij heb ik de eer UEoogedelgestrenge het navolgende
te berichten.

Op 3 Maart 1947 is op de schoen- en lederfabrieken der
U.V.Bata te Best een staking uitgebroken, omvattende circa
200 Belgische arbeiders (arbeidsters).

Ingaande 10 Maart daaropvolgende is de staking opgehe-
ven en hebben de arbeiders het werk hervat, zulks met uitzon-
dering- van 10 hunner, die door de directie werden ontslagen
omdat zij als de opruiers en aanstichters der staking dienden
te worden aangemerkt.

De door de stakers gestelde eischen, zijnde de verstrek-
king van meer bonvrij schoeisel, alsmede een extra toelage van
f.3.- per week voor het langdurig reizen in autobussen, werden
niet ingewilligd.

Inmiddels is echter een regeling tot stand gekomen dat
elke Belgische arbeider voor een waarde aan goederen van ten
hoogste f.10.- per week op uitvoervergunning naar België* mag
medenemen. '

Deze regeling is niet het gevolg van een door de sta-
kers gestelden eisch, doch is door de directie bij de inspectie
der Belastingen bewerkstelligd, teneinde de desbetreffende ar-
beiders toch in zekere mate tegemoet te komen.

De stafcijag had een ordelijk verloop; incidenten hebben
zich niet voorgedaan. Politieke activiteit van welken aard ook
is in deze niet gebleken.

De door omstandigheden vertraagde berichtgeving van
het vorenstaande, zal in den vervolge worden voorkomen.
Typ: vdH.

DE D:
De Officier de:

3TEICTSCÜMMA1DAÏÏT,
Rijkspolitie >e. klasse,

AAN:

Het Hoofd van den Centralen
Veiligheidsdienst

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

H.W. W e e r t s



BUREAU B

STAKING BIJ GONKA.
jaoNDHOVEN — Vrijdag gingen
,bij «Je bffrstelindufstrie G-enko aap.'

,J,4e Tyoenselse straat, de mesjes,,
dié Toelaat waren met !h«t %,g. \n der borstels in statóng,,

omdat zfl het vastgeöteldie uur-
loon niet konden verdieoemi. Naar
het Artoeidstoureau ons uiede-
deelxie lag de oorzaak in-ihet ge-
brui'k, yan diKkere draad don raor-
maal gebuikt werd en deze zaai;
zou Vius ten spoedigste opg-elost
kunnen worden.

"DÉ WAARHEID".

Van Maandag, 24 i'ebruari

V I ,



COMMANDANT
DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH •S-HERTOGENBOSCH. den 8 Januari 1947.-

Nr. 1/47 GEHEIM.-

Onderwerp: C • I • D»

nü
Numm er :

Datum:

Bijlagen:

Volgno.

10 J/l N.

v'V

vV

c

Ik rnoge UHoogEdelGestrenge berichten, dat gedu-
rende de maand December 1946 in het mij o.h. District voor zoover
bekend, geen ongeoorloofde samenkomsten he'öben plaats gehad.

Voor «va t betreft stakingen, zij U bericht, dat op de hieron-
der vermelde schoenfabrieken te OlsTER^tlJK, op 3 Januari 1947 on-
der de schoenstiksters een wilde staking is uitgebroken.'

De oorzaak van deze staking is, dat aan de schoenstiksters
geen Kerstgratificatie is uitgekeerd. De Directeur van het Gewes-
telijk Arbeidsbureau heeft uitbetaling daarvan verboden.

De openbare orde is niet verstoord.
Op een viertal schoenfabrieken zijn de schoenstiksters aan

het werk gebleven.
OP 7 Januari 194? is de staking opgeheven, aonder dat de

Kerstgratificatie is toegekend.
De staking' heeft een rustig verloop gehad.
Van eenige politieke activiteit is bij deze staking niets

gebleken.

Naam. en adres van de schoenfabrieken waar wera gestaakt. Aantal
s taak stens

1. J.H. v.d. Wiel, Kerkstraat A. 138
2. Pa. G. v.d. Heijden, Past. v. Beugenstraat Jt
3. Soosen de Bakker, Hoogstraat A. 604
4. Paijmans Schoenfabrieken M. V.

Ni colaas van Sschstraat B. 53a
5» Vedeha Schoenfabriek, Gemullenhoekenweg D.
6. Heimans en Anholt «De LincL* B. 370

Typ. K.
Pn"l"L*
B —

,. 476

301

Totaal

9
13
20

12
16
10

80

_ j»

AAN den Heer Hoofd Centrale
Inlichtingendienst
Javastraat 68 .
Ter kennisneming aan den Heer
Procureur-Generaal,
f gd. Directeur van Politie
te 's-HÏÏRTOGSHBOSCH.
Gewest-Commandant der Rijkspolitie
te «s-HEHTOGENBOSCH.

de Dirigerend Officier
der Rijkspolitie 3e.kl.

[.C. Rulgrok.-



C. V. D.
Breda, 7 Januari

Onderwerpt"Wilde Staking in de
Schoenindustrie te
te OISTERffUK? (H.M. ).

Bijlagen : een.
'J L

Voïgno.

9 JAN.

Nummer

Daturn:

Hierbij gaand heb ik de eer U HoogEdelGestrenge te
doen toekomen, een tweetal opgeplakte courant enbericht en, be-
trekking hebbende op bovenvermeld onderwerp.

In verband met uw schrijven,H©:Kab.«-79~Geheim,d.d.lQ De-
cember 1946, onderwerp "Inlichtingen", waarbij U mij - aan de
hand van een van n?loor" ontvangen rapport, een opgave ver-
strekt van een vijftal in Noord-Brabant wonende personen, le-
den der C»P.tL ,die in contact zouden staan met het Bestuur van
het Algem.Ned. Jeugd Verbond te Amsterdam - werden door mij de
laatste dagen pogingen in het werk gesteld ter verkrijging van
nadere inlichtingen omtrent deze lieden.

De in Uw genoemd schrijven vermelden VAK ROOY . te Breda,
wonende alhier, Marathonstraat 69 i is gebleken afkomstig te ayn.
uit de gemeent» LITH(H.Br«) waar hij tot Juni 1945 ambtenaar
ter Gemeente-secretarie was»

Teneinde in het bezit te komen van betrouwbare gegevens
omtrent karakter- en eventueele bijzondere eigenschappen van
VAK BOQIJ» werd het door mij wenschelijk geacht een onderhoud
met cfëh burgemeester van de gemeente LITH te bewerkstelligen.

Bij informatie bleek mij echter, dat de gemeente LITH,
gelegen aan de Maas, op circa 20 K.M.ten Soord-Oosten van 's»
Eertogenbosch, met een openbaar vervoermiddel zeer moeilijk te
bereiken is.

Tijdens het onderhoud, hetwelk ik in den voormiddag van
gisteren, 6 dezer, had op het HoofdBureau van Politie te *s-
Bosch, met den Heer Kosters, ter afdraging van de bewuste gel-
den, ontmoette ik daar toevalligerwijze den Majoor Kuigrok,
Districts-Commandant der Rijkspolitie te 's-Bosch, met wien ik
mijn voorgenomen reis naar LITH besprak.

Z.H.E. G» verklaarde zich onmiddellijk gaarne bereid, een
auto van zijn dienst tot dat doel te mijner beschikking te stel-
len.

Ingevolge de met Z.H»S.G.gemaakte afspraak, ben ik heden-
morgen per trein naar 's-Bosch gereisd, vanwaar ik met een
dienstauto, bestuurd door een Hijk«politi«-chauffeur, den Bur-
gemeester van LITH heb bezocht.

A a n Omtrent
Den Heer Hoofd van den C_«V.p_o
J a v a s t r a a t , 687 "~
's-G E A V E N H A G B.



Omtrent het resultaat van dit onderhoud, £ hoop ik U
over eenige dagen, wanneer ik van de overige in Uw vorenaange-
haaXd schrijven genoemde personen, eveneens inlichtingen heb
verzameld, bij afzonderlijk schrijven te rapporteeren.

Bij terugkeer te 's-Bosch per auto uit LITH, achtte ik
mij verplicht Majoor fiuigrok even te gaan bedanken voor zijn
betoonde welwillendheid en terwijl ik op het Bureau van Z.H.E.G.
Vertoefde, kwam daar juist een rapport binnen van den Groeps-
commandant der Eijkspolitie te Oisterwijk, waarin deze melding
maakte van de aldaar uitgebroken wilde werkstaking op verschil-
lende schoenfabrieken.

De inhoud van bedoeld rapport komt vrijwel overeen met
het hierbij gaande opgeplakte knipsel uit "EET PAROOL" van Maan-
dag, 6 Januari

De staking betreft uitsluitend vrouwelijk personeel
(stiksters) en omvat in totaal 80 meisjes, verdeeld over zes
verschillende fabrieken en kan derhalve als van geringen om-

( vang worden beschouwd*
De oorzaak dezer staking, die op een der fabrieken reeds

op 30 December 1946 is uitgebroken en waarbij zich langzamerhand
op andere fabrieken werkzaam zijnde meisjes hebben aangesloten,
is - zooals ook "HET PAHOOL" schrijft - gelegen in de niet ver-
strekking van een Kerstgratificatie.

Van eenige politieke actie is in de&e tot heden geen.
sprake en verwacht wordt, dat de meisjes het werk wel weer spoe-
dig zullen hervatten.

Met Majoor Ruigrok ben ik overeengekomen, dat deze ge-
gevens door mij heden te uwer kennis zullen worden gebracht,
terwijl Z.H.E.G.U hieromtrent mededeeling zal doen in het aan
U begin februari a. s. toe te zenden Maandrapport.

Gezien het feit, dat deze wilde staking beschouwd kan
worden te liggen buiten eenige politieke sfeer en overigens
evenmin een ernstig conflict kan worden genoemd, heb ik gemeend
mij vooralsnog te kunnen onthouden van het ter plaatse zelve

s inwinnen van inlichtingen.
Op de verdere ontwikkeling hiervan blijft echter de d.z.

aandacht gevestigd en zoo daartoe aanleiding bestaat, zal ü
daaromtrent nader» worden bericht."



Wilde staking in schoen-
indnstrie te Oisterwijk

Ónder het personeel van de te
Oisterwijk 'gevestigde schoenfa-
brieken is een wilde staking uit-
gebroken, daar dit jaar, overeen-
komstig de aanwijzingen van hoo-
gerhand, geen Kerstgratiflcatie is
verstrekt.

Toen dit bekend was gemaakt,
legden de stiksters, ongev. zeven-
tig in getal, den arbeid neer.
Dank zij dftn buffervoorraad kon
nog even worden doorgewerkt,
doch dit zal niet lang meer kun-
nen duren.

Onder de werknemers wordt
thans propaganda gemaakt voor
een algemeene staking, hetgeen
beteekent, dat zevenhonderd ar-
beiders het bijltje er bij zouden
neerleggen.

Mocht deze staking doorgaan,
dan zou dit een productieverla-
ging van circa 15.000 paar schoe-
nen per week tot gevolg hebben.

Intusschen hebben de fabrikan-
ten besloten in plaats van een be-
drag aan geld den werknemers
een uitkeering In natura te ver-
strekken, tegen welke wijze van
handelen de rijksinstanties geen
bezwaar zouden hebben.

Wilde staking in
schoenfabrieken
OISTERWIJK, 6 Jan. — In

Oisterwijk is verleden week een
wilde staking uitgebroken onder
de arbeidsters van twee schoenfa-
brieken, als protest tegen het feit,
dat geen Kerstgratificatie werd uit-
gekeerd. De arbeidsters der overige
fabrieken sloten zich bij de staak-
sters aan en legden eveneens het
werk neer. Dit kan tengevolge heb-
ben, dat enige fabrieken gedwongen
zullen zijn de productie stop te
zetten, daar de arbeiders niet meer
verder kunnen.

Van de zijde der werkgevers
werd medegedeeld, 'dat men wel
bereid was een gratificatie te ge-
ven, doch dat dit niet mogelijk
was door de bindende bepalingen
van den Rijksbemlddelaar.

Zondag heeft het plaatselijk be-
stuur der R.K. Arbeidersbeweging
een vergadering belegd om zo spoe-
dig mogelijk tot een oplossing te
komen,

"HET PAROOL" van Maandag, 6 Jan.194?. £DB VOLKSKRANT" van Dinsdag,? Jan.

W.



C» V* D.

No$ 2/-4-7-Geheim.

Ond erwerp;"Werkstaking te OISTEHWIJK«"

Bi.1 lagen : één.

Breda, 8 Januari 194-7»

Volgno,

g
ACD

JAN

^/

In aansluiting aan d.z.schrijven,No:2/-47-Geheim,
d.d.7 Januari 1947» betreffende bovenvermeld onderwerp, heb ik
de eer U HoogEdelGestrenge hierbijgaand te doen toekomen, een
opgeplakt courantenbericht uit "HIT PAROOL" van heden, 8 Janu»
ari 1947, uit den inhoud waarvan U moge blieken, dat de werksta-
king in de Schoenindustrie te Oisterwijk, inmiddels is geëindigd,

Tevens moge-U uit dit courantenbericht blijken, dat met
het opheffen van de staking de bron van ontevredenheid, door
het weigeren van een Kerstgratificatie ontstaan, bij de werk-
nemers (werkneemster s) niet is weggenomen en dat de situatie,
alhoewel naar buiten rustig schijnend, nog steeds gespannen Is.

In verband hiermede zal d.z.de bijzondere aandacht op
deze aangelegenheid gevestigd blijven.

A a n
Den Heer Hoofd van den C.V.D.
J a v a s t r a a t , 6 8 .
'8-G E A V E H H A G E *



faking in Oisterwijfc
is geëindigd

De sta-k:«g var, de stiksters in de
Oisterwijksche sctocentaKJustr-ie ie g&-
eindigd. De voorzitter van de H.K.
Standsorganisatie was er 'w geflaagd,
de meisjes op een vergadering bijeen
te krijgen en haar van de funeste ge-
volgen van haar optre«3en te overtui-
gen Zij hefoben in het belar.ig van de
gezinnen, die zonder inkomsten kwa-
men te zitten, het stak<i'n.g«parool in-
getrokken Inmiddels is <le schade,
door de acti-e van de slifksters" veroor,
zaakt, vrij aanzienlijk,

De patroons hebben, in overleg met
den voorzit&er van gfrno&mde organi-
satie, besloten het loon van de man-
nelijke arbeiders, die door deze sta-
king buiten hun wil werkloos waren
geworden, uit te betalen. Door het
opheffen van de staking ie de bron
van ontevredenheid, door het weige-
ren van een kerstgratificatie ontstaan,
bij öe werknemers niet weggenomen,
De situatie is dan ook gespannen,
hoe<wel naar buiten de rust
is weergekeerd.

"HET PAfiOQL" van Woensdag, 8 Januari 194?.

W.



MOV.

Eindhoven, 6 November 1946,

Aan de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
'3-Gravenhage«

Onderwerp:
Staking.

Hierbij bericht ik U.B.G. beleefd, dat op 5 November 1946
omstreeks 11.45 uur op de glaj8ffi.br ie k onder de glasblazers een wilde
staking uitbrak, omvattende .̂gOO personen. (Aanvankelijk werd
gezegd 1000 personen, doch dit bleek onjuist). De oorzaak hiervan
was het beboeten van een paar personen wegens overtreding van het
rookverbod. By is n.l. perk en paal gesteld aan het rooken, in dier
voege, dat er plaatsen en tijden zijn aangegeven waar men wel mag
rooken. Toen men nu de bordjes "verboden te rooken" ophing,stonden
een paar werknemers demonstratief daarbij te rooken. Toen zij op hun

i

foutieve handeling opmerkzaam gemerkt werden, ontlokte dit hunnerzijds!
verzet met het bovenomschreven gevolg. Des middags had in café Romona
een vergadering plaats, waar besloten werd op 6 November weer aan
het werk te gaan, wat intusschen is geschied.

Ik kan niet rechtstreeks zeggen, dat de leiding bij de E.V.O.
berustte, doch het leek er wel op.

Ben B.V.C.er luchtte zijn hart als volgt: nWe kunnen dit zoo
niet laten gaan, want dit is het begin van de "reactionnaire"
bepaliüggny, d±e men op ons toe wil gaan passen", althans woorden
van soortgelijke strekking.

P.


