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Onderwerp» Verspreiding paaflet "Cpriehtins actiecomité* in da
Amsterdamse Haven*

Bijlagen : 1. n ¥̂ 3,̂ 1̂33̂  Tan hot pamflet.

7onaoedellik ««de» in d» vvoe^e oohteaftiraa van
mandag 3 of dinsdag 6 oktober 1970 een aantal peafletten
verspreid. De p«allett«a we*d*tpwa&m op d»
Hundalaka^e oaUj et apoovMgviMbiet op www»d»s 7
tobttr, I3<s parafletton waron to«n nat van é»

het hoof di
QKI EH B-.;IJaan. W^'m. ffl BE
novdt weori^ööaven, Oat op ds wrcadaring ia
te /«aBterd^ü op (IjMoa^ 1 oeptoela*» 1970» door ei
der boMcn bekftnd aerd garjfcJctf clat «en verhoging v*a
t/^Sf— "vuil" 4S«t do vtirk^avoxa owro«nQOkac»n

De arbeidere f» m niet auiooordj aij sijn
de

te böl̂ ü"®^ ^oox all» h&vanfljrbaidew. uit «ovd
edMia. Ds arb«id«ro glnaaa aan hot

toor het s»br«k ^ui leiding ontataat
ataking ia gobroikAa} ast verraad IA «on f tit* ife C

aiah van hxst begin af vaUa:«u ocbtar de
l (Hier Icon m«n de Utumer ot> aalezea)*

Onder "SOST^BAr' gaat aan
In Rotterdam probsardan do vakfranóaleidM» batoalf dB

spelletje te «pelan. Hier «eht«r orpraiseevden de «tbei-
road het uit eigon gjaladaaren voorttjekosea

, hetgeen resulteerde in een optooht
van 12*000 non op donderdag 3 aepteober naar bot kantoor
van de JoheopTaartverenisine luid* Hierover auhreof De
Waarheid goen «oord*
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trad Pr4 MSX3 in Rotterdaa op* Doe» 4» OPK
werden pamfletten uitgedeald, «aaria stooft, dat «au te
eiaen voldaaa «aa* Mea ging nu aan het vork. Door ver*
raad Tttfl a* staking gebrolsen.

Aan d» eiaen der arbeiders ia heloaaal niet voldaan*
D* Nl<x»avBrhGgl8£f por 1 aovonbtr 1970 blijkt ««n werk»

t»
Dit «erd door Fré ""-"13 0tó»o«ee« door de

oen
In üflt d«rd« 3»d«a3.te van h<rt paafl*t «ordt voort-

ast do teaahrt^vijig» dat /25t— "futl* dlx«kt op
aan huur- «n b*l«tineve*öogia£»n

swsl in uovenb*r een grote tra» voxdtn
uitseb»ald on ï»ol de berekftnang -ven «en goniddtld loon
over ««e waken, inhlusiof nae&twi «n verplichte satws
da^on.' uit koot mtae op e«i werkti,}4w3rl«eigin@
twtt«an»oïihalf uur per va«kl

ij sdjii van laeing» dat in «m noroal»
daedlanst«n genoeg oo«t wordan vaxdioid ottt sonlar

i'id t® fconon i
In verband, hiaxerada «ill«a «14 «en »kti«oaaité

aa stoi*. ta komaan ata^vn tegatt ondaynatatP»
en

Hot pa-aflot T»rdt baoloèaa nét!
d ? Help 0213 da& I ^Mra kontftkt op «ot bet
odros - atmtr bet strookje bier naartoe op»

(Ci uier-o, -i hot r,nrrrict liovindt aieli aea
i-^owild iUe:>t te morden» TJaari, adres en bedrijf)*

Dit atrooJï^e stureö naart IU do ORAAft
19 te Aaeterdao.

"& ondertolconine td& dit jwaflet luidt t
Bon groep

la dezeraijde de F.X.B» der
ingelioht* Sen eatiptaor

va.i het penflet is ,i£u toe ̂
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Amsterdam

Dinsdag 1 september; do Amsterdamse haver» hoeft twee dage n gestaakt.
Op een ver 'j .-de r i ng in Kras rakken do leidere van de bonden bekend, dat
r: u een vorhcging van f 25i- vuil overeengekomen z'if.n met de werkgevers.
"De arbeidere gaan niet akkoord; ze zijn woedend!
Ge-schrokken beloven de vakbondsleiders dat qr de volgende dag oen
vergadering komt voor alle havenarbeiders. Tijd en plaats zouden de
ï'.'.udon se de volgende ochtend aan de poorten bekend maken.
Haar de vakbondsleiders waren poen moment van- plen om die vergadering
door te laten gaan. De volgende ochtend wordt or aan. -de poort helemaal
niet over oen vergadering gesproken. Do vakbondokaders proberen de
..icnsen aan het, werk tu krijgen. Liet valse voorlichting over bij voor-
beeld Rotterdam* Zo ontstaat er'- mede door het gebrek -aan leiding -
verwarring. De staking is gebroken; het verraad is een feit.
De hele haven gaat woer aan het werk* En de CPN'hé'cft zich van het
begin af volkomen achter de bonden, opgesteld! (Hier kan rncr. de
rrtuwer op nalezen)

I.n Rotterdam probeerden, do vakbondsleiders hét zelfde spelletje te
spelen al •> in Amsterdam. Ook hier wezen de arbeiders de f 2S,-- vuil.' cf .
Zo orr;anisocrtlon zichzelf rond het uit eigen gelederen voortr'ülcor.icn
Comité Arbeider snacht. Op donderda-;c 3 september troklcen 12.00^ nan ir.
optocht naar het kantoor van de Scheepvaartvoreniginf;; Zuid (De Uaarhcid

i schreef hior met f;een woord over).
bok in "Rotterdam kwam de CPH de vakbondsleiders to hulp.' Fré lïcis
liet r.ich in Rotterdam zien.. De door do CPN beheerste '; commissie s"
traden op. Ze dceldejr een paraflot uit, waarin otond dat zij door onder-
handelen de eisen. van de arbeidere hadden vurwozonli jkt.
Tliorop G'i^C ''-10'1'1 ?-w h-e*- werk.. De staking was gebroken, ook hier v/as
do boel verraden. VJarit.de eisen van' de arbeiders zijn holo:-varl riot
boreikt,- De "Iconsverhopij^g" por 1 novembor blijkt nocr te konen op
::un werk t i jdvcrlcnr.:in£. En. dat noemt Pré Ileis een ^rote overwinning.
D^ G PIT moet wel, met de verkiezingen voor de deur!

Xort ^eze_,-;d; de f 25,- vuil die wo nu hebben stellen niots voor.
Dit; ^ac.n direct weer op^ a:in alle huur- en belastingverhogingen enzovoort
die binnenkort komen.
ïj» dan de ,':rote truc die ze in november waarschijnlijk in Rotterdam '
er, in Amsterdam willen gaan uithalen. Hen wil dan oen gemiddeld loon
invoeren berekend over 200 weken inklusicf nachten en verplichte
::aterda";en. Dit komt in feite neer op een worktijdverlenging van rui:;
tvicce'nocnhalf uur nor weckï
vlij zijn van mening dat wc- in ccr nor-nale dagwcak genoer; laoetor. ver-
ilionen om zonder moeite rond te kowen !
Tij willen daarom c- r. akticjconütó" op .'aan ricbtcn on in de toekomst
ntork te st.aan togen ondernemers en vakbondsleiders.
Geïnteresseerd? Help ons dan! Heem kon tp.kt op met- hot onderstoande
'vires - stuur het strook JG. hiernaar toe op.

L'on groep haver arbeiders

(sturen naar: II. do Graaf, Binnonvionersstraat 19T AnfeUcrdam)
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Betreft: Vergadering voor bouwakkers op het kantoor ABN/NW, op
14 augustus 1970.

Op vrijdag 14 augustus 1970 werd op verzoek van MEIS Prederik,
geb.17-11-21 • , een vergadering voor bouwvakkers bijgewoond,
welke werd gehouden op het kantoor van de ANB/NW, Nieuwe Boterin-
gestraat 34 te Groningen,
Voor de aanvang van deze bijeenkomst waren ongeveer 55 bouwvakkers
op vermeld kantoor aanwezig, terwijl er voor het gebouw nog ongevee
een gelijk aantal stond* Degenen die buiten stonden zeiden niet
naar binnen te mogen omdat zij geen lid waren van het NW.
In de vergaderzaal heerste grote verwarring.
De diitrictsbestuurder van het NW, Veldhuis, die maar 3 leden van
deze vakbond voor een gesprek had uitgenodigd gaf te kennen de ver-
gadering niet toe te willen spreken. Vel wilde hij een vergadering
uitschrijven voor alle* leden van de ANB/NW, te houden op 17 au-
gustus 1970. De aanwezigen gingen hiermee niet accoord»
Er werd geschreeuwd : "Jij kunt wel denken dat jef iets te zeggen
hebt, maar dan heb jefi het mis. Wij willen nu vergaderen en daar-
mee uit".
Veldhuis deelde toen mee wel te willen vergaderen maar dan moest ec
aanwezige journalist de zaal verlaten. Ook dit namen de aanwezigen
niet en uiteindelijk stemde Veldhuis, na ruggespraak met enige tijl
dens de rumoerige debatten de zaal binnengekomen dagelijkase be-
stuursleden van de ANB/NW, afdeling Groningen, toe in een vergade-
ring waarbij ook de verslaggever aanwezig mocht zijn.
Aan Veldhuis werd de vraag gesteld waarom in Amsterdam een werkne-
mer zoveel meer verdiende dan in het Noorden. Veldhuis zei hierop
dat men in Groningen ook bedrijven had waar evenals in Amsterdam ni
tussen de f» 207 en f. 230.- per week werden betaald. Hij zei dit
te hebben gecontroleerd. Hierop gooiden meerdere aanwezigen hun
loonstrookjes voor Veldhuis op tafel om daarmee aan te tonen,dat
zij toch beslist geen f. 207 en/of f.230.- per week verdienden.
Na wat loonstrookjes te hebben bekeken zei Veldhuis dat de hier
uitbetaalde lonen precies volgens de CAO waren en het de leden hun
eigen schuld was dat deze CAO was aangenomen, daar zij nooit op eer
vergadering kwamen. De bonden willen een CAO niet openbreken en
kunnen dan ook niets voor jullie doen.
Na deze woorden van Veldhuis verliep de vergadering, welke ongeveei
een uur heeft geduurd.
De stemming in de zaal was duidelijk pro-Meis.
Veldhuis stond heel zwak en de poging om hem voor schut te zetten
is volkomen geslaagd»



I* D» H» P, Groningen
,Ho. 281.

-Onderwerpt Loontcties W.S.W.-afbejiders.

werkzaam ot> W S W «S?biJ "*£ ik ü omtr*nt acti«« *» arbeiderswerkzaam op W. S. W, werkplaatsen het volgende bericht*».
Op een op 29 novwnber 1969, ia verband net de stakingen in

m

8 "«« --*
Op 1 deoember 1969 werd in het C. J.M. 7. w e ro e«n

den. Volgens KEIS diende te worden gepleit voort

- hogere lonen ( verhoging gemiddeld f 30,- p
- afschaffing puntenstelsel.
-invoering 40-urige werkweek.
- pensionering op 60-jarige leeftijd.
- vier weken vakantie.-n-— . 1 1 , i , •*« ŵ . w •

- 8 % vakantietoeslag met een miniaum van f 600
- vol loon bij ziekte, ongeval, regen of vorst.

MSIS, die als voorbeeld de

Dtpfc

D.tom: 1 i APR. 1970

ton ST v - - w e e a n g n e
ton »t*lde, verzekerde, dat wanneer de eisen niet in«*willi«d
worden, men niet zou schromen met een staking? ln«öwilli«d

u- %^1^^'r. ï£Ŝ Ï!S- "*- ̂
' 5

..«u?.
en verkorting w d. .«torMk tot

In bedoelde petitie laten die 35 werknemers Minister Hoolvink wet

^^^

b. verkorting van de arbeidsdag met een kwartier.
o. verlenging van de vakantie met een dag.

Omdat aij van mening aijn, dat deze toegezegde minimale verho*in*
van hun loon niet de grote tekorten zal doefwegnemen w^ïke In de" ^
laatste jaren zijn ontstaan, dringen ze er bij tTSïnisSr op a« de
hierna genoemde maatregelen te nemen:

-erstrel
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2. aan de overige werknemers een uitkering te verstrekken van f 15°,-.
3. een 40-urige werkweek in te voeren.

De uit vijf personen bestaande pereoneelakern van de W.S.W. werk-
plaats "Het Hogeland" te Uithuizen - het overlegorgaan tussen de onge-
veer 140 werknemers en ie leiding — distanoieSrde zioh van de aan de
Minister gezonden petitie. Me personeelskan! zegt, dat de 35 onder di
petitie staande handtekeningen zijn verzameld door een C.F.R.-vertegen
woordiger . Dit zou zijn gebeurd buiten medeweten
van" dis'•pè°:rB"Öna'ëT3Tcërn."Dle peraoneelskern meent, dat een dergelijke
aotie alleen maar dient om onrust en agitatie op te wekken.

Er wordt door die personeelakern de voorkeur aan gegeven om via de
vakbonden en het georganiseerde overleg de wensen voor verbeteringen
aan de Minister kenbaar te maken.

Door het dagelijks bestuur van de W.S.W.-werkplaats te Uithuizen
werd aan de gemeentebesturen van voornoemde gemeenten, naar aanleiding
van de aan Minister Rooi vink gezonden petitie, een schrijven gericht.

In dat schrijven zegt dat dagelijks bestuur de waarde van de hand-
tekeningen, gesteld onder de aan de Minister gezonden petitie» sterk
in twijfel te moeten trekken. Die handtekeningen zouden zijn verzameld
met de vraagt " Vil je graag f 150»- hebben ? Zoja, teken dan even op
dit papier."

Verder werd in dat schrijven een overzicht gegeven van de geeste-
lijke en lichamelijke stoornissen waaraan de ondertekenaars van dia
petitie lijdende zijn en van de lonen welke in de week van 9-13 fe-
bruari 1970 aan de werknemers van die werkplaats werden uitbetaald

Op 20 februari 1970 deelde MEIS op een openbare vergadering van de
kiesvereniging in Delfzijl mee, dat een massale protestdemonstratie
van W*S.H.-werknemers, in samenwerking met de aotiecomitês in de stro-
karton-, aardappelmeel- en steenindustrie zou worden gehouden.

In de maand februari 1970 werd een manifest verspreid waarin de ge
samen!ijke aotiecomités bekend maakten, dat er op 7 maart 1970 een gro
te demonstratieve bijeenkomst van V»S.W.—werkers in de stad Groningen
zou worden gehouden. ( een afschrift van dat manifest werd aan U gazon
den op 5-2-1970 ).

Die W,S.W.-demonstratie werd op 7 maart 1970 gehouden in concert-
zaal de Jong te Groningen. Volgens het Nieuwsblad van het Noorden name
er ongeveer 600 personen aan deel.

KEES voerde op die bijeenkomst het woord en trad op als adviseur.
Hij hekelde de toestanden op de W.S.W.-werkplaatsen - hij noemde z

middeleeuws - en zei, dat de arbeiders op vrijwillige basis enkele ure
moeten kunnen gaan werken op zo'n werkplaats, willen die werkplaatsen
aan een sociaal doel beantwoorden. Hij vond een directe loonsverhoging
van f 30,- per week niet te veel gevraagd.

Verder zei MBISi n Als het persé moet, zullen wij er niet voor te-
rugschrikken het tot een staking te laten komen. De mensen uit de stro
karton en de aardappelmeel zullen het dan voor de W.S.W.-ers opnemen."

In de maand maart 1970 richtte het afdelingsbestuur van de C.F.N,
te Uithuizen zioh met een "Open Brief" tot alle plaatselijke politieke
partijen, hun raadsfraoties en tot de besturen van de drie vakorgani-
saties. Dat afdelingsbestuur zegt in die brief een onderzoek te hebber
ingesteld naar de lonen en de arbeidsverhoudingen op de H.S.W.-werk-
plaats te Uithuizen ( een exemplaar hiervan werd aan U gezonden op
10-3-1970 ).

Op een op 21 maart 1970 te Oude Fekela gehouden vergadering van d<
gezamenlijke aotieoomités strokarton-, aardappelmeel- en steanindusti
werd besloten om in de maand april 1970 alle aotieoomités bij elkaar
te laten komen, teneinde eisen te formuleren voor de W.S.V*-werkers.



Bij een dezerzijds ingesteld onderzoek bleek, dat de basis/minimum uur
lonen op de W.S.W.-werkplaatsen zijn»

Loongroep B ( beginnelingen ) f 2,26 ( maximum t 2,94 )•
Loongroep 1 f 3,01
Loongroep 2 f 3» 14
Loongroep 3 f 3»27
Loongroep 4 f 3» 40

Bij zijn arbeid worden aan de W.S.W*-werknemer punten toegekend
voor kwantiteit, kwaliteit, toewijding en aanpassing. Door toepassing
van dat puntenstelsel kunnen de uurlonen worden opgevoerd tot:

f 3,42 voor loongroep 1
t 3» 56 voor loongroep 2
t 3i71 voor loongroep 3
f 3»86 voor loongroep 4

Alle genoemde uurlonen zijn bruto-uurlonen*
Voor de vaststelling van bet uurloon worden echter nimmer meer dan

in totaal 20 punten toegekend.

Op de W.S.W.-werkplaatsen wordt 47Ï uur per week gewerkt.
Op de W.S.W.-werkplaats te Uithuizen bleken van de 139 aldaar werk

zame arbeiders er 71 oen aanvullende uitkering te ontvangen.
Over het algemeen zijn de werknemers werkzaam op de W.S.W.-werk-

plaatsen, zich bevindende in dit rayon, vel van mening dat de lonen,
vooral van de ninstbetaalden, aan de lage kant zijn. Die» lonen moeten
volgens hen zijn als in particuliere bedrijven» terwijl de loongroeper
zouden moeten worden opgevoerd. De toepassing van het puntensysteem
wekt veelal wrevel op.

Alhoewel men de gestelde eisen over het algemeen wel gerechtvaar-
digd vindt, wil men verbeteringen eotter het liefst tot stand brengen
vla de erkende vakbonden. Het grootste gedeelte van de werknemers wil
zich liever niet voor het politieke karretje van K5IS laten spannen.

Van arbeidsonrust kan tot nu toe niet op die werkplaatsen worden
gesproken.

Enkele directies van W.S.W.-werkplaatsen waren van mening, dat de
erkende vakbonden meer moeten doen voor de V.S.W.-werknemers. Zij noea
den de beloning verouderd.

Door de Minister van Sooiale Zaken en Volksgezondheid zijn inmid-
dels de hierna genoemde verbeteringen voor V.S.W.-werknemers aange-
bracht t
a. gelijktrekking van het minimumloon met het in het bedrijfsleven gel

dende minimumloon voor werknemers van 24 jaar en ouder ( met terug-
werkende kracht tot 1-2-1970 ).

b. een verkorting van de arbeidstijd tot 8& uur perdag ( 42£ uur per
week ), ingaande 1-4-1970 .

o. 95 % doorbetaling van het werkelijk verdiende loon bij onwerkbaar
weer ( voorheen van het basisloon ), met terugwerkende kracht tot
1-1-1970.

d. vanaf 1-1-1970 verhoging van het aantal verlofdagen met één dag.

l.D. B.F. Groningen,
25-3-70.



Ex.no.

DE CPN-AGITATIE IN DE GRONINGSE BOUWVAK.

Tijdens de vergadering van het "Actiecomité Bouwvak Groningen"

op 10 juli j.l. moest F. MEIS zich veel moeite getroosten om te voor-

komen dat op maandag, 13 juli 19?0, op de "Nedam"-objecten gestaakt

werd. Vooral de eveneens aanwezige vertegenwoordigers van de diverse

bouwplaatsen wilden "een voorbeeld stellen" door een staking van

onbeperkte duur, als antwoord op de weigering van "Nedam"- en "Dinkla"-

directies met het actiecomité te onderhandelen. Na discussie werd be-

sloten accoord te gaan met het voorstel van MEIS op dinsdag, Ik jxxli

a.s., een openbare vergadering te beleggen. In deze vergadering zal

beslist worden of de daarop volgende dag gestaakt zal worden op een

"Nedam"- en een "Dinkla"-object.

Duidelijk werd, dat MEIS aan zijn onderhandelingspositie t.o.v.

de werkgevers geen ernstige schade wil berokkenen, want als argument

niet op dinsdag a.s. in staking te gaan op het door hem gesuggereerde

bouwwerk, stelde MEIS, dat op het betreffende object op die dag beton

gestort moet worden "wat in ieder geval dient door te gaan".

MEIS zegde toe op maandag, 13 juli 1970, met de circa veertig

arbeiders van het "Dinkla"-object te gaan spreken.

De inzameling t.b.v. de stakingsactie leverde tot vrijdag, 10

juli j.l., een totaal-bedrag van ƒ 't.093,- op. Hierdoor was vrw.b.

de staking van 8 juli j.l. een maximale uitkering van ƒ 20,- per

gehuwde en ƒ'18,- per ongehuwde kostwinner verzekerd- Voor gehuwden

met kinderen is per kind ƒ1,- beschikbaar. In aanmerking komen

circa tweehonderd bouwvakarbeiders.

Telegrafische betuigingen van solidariteit werden ontvangen van

twee Amsterdamse bouwobjecten en per brief van M. JANSEN, voorzitter

van de communistische Algemene Bond van Werkers in het Bouwbedrijf

(ABWB), en van B. van der KÜYL, voorzitter van het door communisten

geleide "Amsterdams Bouwvak Comité" (ABC).

13 juli 1970.



Ex.no.

Dit exemplaar bestaat, uit 2 blz. "" *

De CPH-agitatie in de Groningse bouwvak

In de tv/eede v/eek van mei j.l. werden de CPK-ers werkzaam op

Groningse bouwobjecten geconvoceerd voor een vergadering op 16 raei

1970 o.l.v. F.KSIS. Volgens MEIS was de tijd rijp om een"actiecomité

te vormen, omdat hem gebleken was dat de aannemers bij enige druk

bereid zouden zijn forse loonsverhogingen te betalen. Besloten werd,

dat de zes aanwezige CPN-ers het "Actiecomité Bouwvak Groningen"

aouden vormen en een manifest zouden verspreiden, waarin o.m. de

eis gesteld werd de lonen op te trekken tot het z.g. "Amsterdamse

tarief" (zie bijlage). Op 8 juni j.l. vergaderde het (inmiddels tot

10 leden uitgegroeide) actiecomité wederom o.l.v. F.MEIS. Hij bracht

verslag uit over de bezoeken, die hij en H.M.NIEMEIJER in de vooraf-

gaande dagen aan de bouwobjecten hadden gebracht en concludeerde dat

de tijd nog niet rijp was voor grote stakingen en dat de actie "net

als in de strokarton" gevoerd moest worden. KSIS adviseerde de boxiw-

vakarbeiders per manifest op te roepen voor een vergadering op 17 juni

De circa 300 aanwezigen op de vergadering van 17 juni j.l. wer-

den door MEIS voorgelicht over de verschillen in beloning voor het-

zelfde werk in Amsterdam en Groningen. Hij riep op tot vorming van

actiecomité's per bouwobject en zegde toe met de werkgevers te gaan

praten. Indien hij geen succes had zouden de bouwvakarbeiders opnieuw

bijeengeroepen word.en voor nader beraad.

Op 22 juni vergaderde MSIS met het (thans 18 leden tellende:)

actiecomité, waarbij hij opnieuw stelde dat, als de werkgevers niet

wilden praten over loonsverhoging, weer een grote demonstratieve ver-

gadering £ou plaatsvinden. Hij herhaalde een eerder gedane uitspraak,

dat het hem niet verstandig leek "de bouwvakkers nu al aan te zetten

tot een staking'1,

Op 30 juni vond de tweede openbare vergadering van bouwvakar-

beiders te Groningen plaats. In deze vergadering formuleerde KS1S de

concreta eisen. Op 7,ijn voorstel werd besloten drie delegaties te

vormen, die sriet de directies van de drie yrote bouwondernemingen te

üronin.-jen Kouden gaan onderhandelen en op de veryadsring van 7 juli

verslag uitbrengen. Over de bouw-CAO stelde KSIS, dat deze "van



toeslagen aau elkaar hangt. Die toeslagen moeten uurlonen worden.

Daar moet een landelijke actie van gemaakt worden."

Op 7 juli werd in een massaal bezochte vergadering verslag

uitgebracht door het actiecomité. Reeds van de aanvang der verga-

dering af bleek een grote "actie-bereidheid'1 onder de circa 700

bouwvakarbeiders. Het voorstel van het actiecomité om - als ant-

woord op de weigering van de directie van de "Nedani" het actie-

comité te woord te staan - in staking te gaan, ontmoette algemene

bijval."Actieleider" H3IS stelde daarop voor "voorlopig" alleen

op twee "Hedam"-objecten te staken en de volgende dag (i.c. 8 juli

1970) te beslissen of er doorgegaan wordt met staken.

Bij afsluiten van dit rapport bestond de verwachting, dat de

staking bij de "Nedam" op 9 juli 1970 beëindigd wordt.

8 juli 1970.



, Ex.no.

Dit exeia^laar bestaat uit 1 blü.

CPN-agitatie in de Groningse bouwvak

In de vergadering op 8 juli 1970 van "Actiecomité Bouwvak

Groningen" raet de stakers op de "Nedam"-objecten werd besloten

de volgende dag weer aan het werk te gaan. Voorts werd besloten

op vrijdag, 10 juli a.s., een vergadering van alle Groningse

bouwvakarbeiders bijeen te roepen ora verdere actieplannen to

bespreken.

Naar verluidt zal het actiecomité voorstellen op dinsdag,

1*f juli a,s., op enkele "Dinkla"-objecten in staking te gaan.

9 juli 1970.



. . « . .
Ann. c e tou\vvakarbe:i.d"erŝ v;aria:ênïï""lïi' de atL-u'l Groningen*

"Reeds lange tijd .boerst er ontevredenheid onde1" de bouwvakkers over
do lonen en arbeidsvoorwaarden.
O.a. over het feit, dat do lonen in de bon, in het Hoerden aanzienlijk
achter vliegen ten aanzien van" hot besten van het land.
Om hier verbetering in te brengen s zijn er een aantal bouwvakkers van
verschillende objecten bijeen .gev/ftest»
Op deze vergadering is een broed aot5.Q5or.uri.ite gevormd,
'vi'ij hebben besloten in overleg net andere ?.ot-iecomnité B en adv-issvrr
F. Mei a, de volgende eisen aan de bouwvakarbeiders voor te leggen „

1 Betaling van inininaal 5 r oi sur en voor iedere en } ook voor litui clie
in de stad wonen.

2 Een drastische verhoging van de iar-ieven*
. .als eerste stap stelt het actieccmnité zich ten doel, -te lieden tc/c

een loonsverhoging van ongeveer f 35.- per v/eek.

V/ij roepen u op om p'sr object actieooirjaité 0 te vornen,on de strijd voor
het verhogen der lonen, in samenwerking met ons te leideai.
.Indie-n nodig, aal het actiecomité een vergadering voor alle bomŵ kkerr'.
die in de stad werken, iiitochri jven.
Ter vergelijking publiceren v/e de lonen die vanaf 1-1-1970 in Ainöterdatf
betaald v;crden.
Deae gelden ook j)raotisch voor de opperman.

Lonen in .̂
42 V2 mtr keer i' '4,10

c/:> tariefverdienste
J)i ons t -j ar entoe slag

• r o i sur en
waarde vak* K egel

Netto er bij;
Laar x cnv er go e ding f. 1,50

f 3.-
lü f 2,50

f %75-

'f 174,24
f 104,54
f 3.-
f 20,50
f 24,69

f 326,97
f̂ l07,.2?
219,75

In.hcudi.ngun.
Pr'emie aiektey;et
Prerrae T, v/,

Zie ke r/.f ond e pr e mi e
gLocn belasting volgenn

ivitto tabel
A.G.Vv en A.V.\̂ '.
6/10 vak. a e ge l

f 4,09
f 3 , 'i 't
.r> * ^ "

• ''t f I?
-£' T'»
X y t •"

f 30,03

ƒ 107s^^

Sotto loon 'f230,50 '
Collega s.
In velo. beurijvv.-ri aijn retdü aaïi^^.en-
leiding van ajitieooiaaité B.
;0it ;;.o ook nodig en mogelijk in do b;
T.TJ FOZ.v}^ Ü .üL.LT?K 'J1.ÏÏ OOK CXr'^

SOSiïJiJ HSNSOEZI^B 7003 TOjOG] jfG V^ïï OKo LOOK! M ! S

Xi-.:l 1970
i u-i: M^- : . ; r.o-!?:r.;V:;',



VERBINDING 54.

No. 908/70

Bijlagen :

Onder ver p : * Staking bouwakarbe i der
v.*.. 15JUU1970

Be ontevredenheidhrle er sinds enige tijd. heerst onder d
bouwvakarbeiders, verkzaam in de stad Groningen, heeft op
voensdag 8 juli 1970 geleid tot een staking op een tveetal
bouwobjecten van de N.V,Nedam (Nederlandsche aanneming maat-
schappij, voorheen Firma H.F.Boersma),

Hiertoe werd besloten op een zeer druk bezochte actiever
gadering van bouwvakarbeiders, welke op dinsdag 7 juli 1970 i
het gebouw 'Ons Belang' aan de Zaagmuldersweg te Groningen
werd gehouden»

Op deze vergadering welke werd bijgewoond door :
MEIS, Frederik geboren 17-11-*21 (bekend)en
NIEMBIJEB, Hindrifc Meindert geboren 19-11-'26 (bekend), werd
o.m,door eerstgenoemde het woord gevoerd.

De objecten waar werd gestaakt waren de vrouwenkliniek e
het zusterhuis op het terrein van het Stads- en Academisch Zi
kenhuis te Groningen en het practicum gebouw van de Rijksuniv
siteit op de Paddepoel te Groningen*

Bij deze staking waren in totaal 237 werknemers betrokke
t.v. 143 op het eerstgenoemde object en 94 op het laatstgénoe
de» Op beide objecten waren geen werkwilligen.

De staking, die een zeer rustig en ordelijk verloop had
werd op donderdag 9 juli 1970 bij de aanvang van de werktijd
beëindigd.

Op de dag van de staking werd 's-morgens een 'stakersver
gadering' gehouden in het gebouw 'Ons Belang', Deze bijeenkom
stond onder leiding van F.Meis, die zich bij de aanvang van d
staking onder de postende arbeiders bevond.

Door enkele postende arbeiders werd een pamflet versprei
onder hun collega's.

Door de erkende vakbonden werd geen bemiddeling verleend
Door een aantal leden van het 'Actiecomité* Bouwvak Groni

gen' werden in de week voor de staking besprekingen gevoerd
met een delegatie van de directie van de N.V.Nedam, rayon
Groningen,

13 juli 1970.



VERBINDING 54.

No. 985/70.
ACD/ l

Bijl.: 4

Onderverp: 'Gesprek met vakbondsbestuurders i.v«m.
de acties in de bouwbedrijven'.

Dupl.

Dalurn: 2 8 J Uu 1970

Bijl.:

Naar aanleiding van de spanningej aan het loonfront en de
gevoerde acties in het bouwbedrijf te Groningen, heeft een ge-
sprek plaatsgevonden met een tweetal bestuurders van de erkende
vakbonden.
Hierbij bleek dat de door het 'Aktiecomité Bouwvak Groningen'
gevoerde acties door hen nauwkeurig worden gevolgd.
De eisen die door dit 'Aktiecomité' worden gesteld, noemen zij
voIkomen onaanvaardbaar.
Zij hebben besprekingen gevoerd met o.a. alle grote bouwonderne
mers in de stad Groningen en zijn van mening, dat deze alle mog
lijkheden welke de C.A.0.-bouwvak hun bood voor de werknemers
hebben verwezenlijkt.
Op 15-7-70 hebben zij vergaderd met het 'Provinciaal Bestuur de
gezamenlijke georganiseerde bouwvakpatroons in Groningen en
Drente'.
Tijdens deze vergadering hebben «Ij uitdrukkelijk gesteld, dat
de bouwvakpatroons zich aan de geldende C.A.O. moeten houden.
Mochten deze daarvan gaan afwijken, dan kan men er op rekenen
dat de erkende vaktonden zich tegen hun zullen keren*
Het 'F.B' bestuur heeft de vakbondsbestuurders alle medewerking
toegezegd, doch daarbij de opmerking gemaakt dat niet alle bouw
vakpatroons zijn georganiseerd*
Volgens één van de vakbondsbestuurders zouden in de week van
20 tot 25 juli 1970 twee vooraanstaande CPN'ers uit Amsterdam
naar Groningen komen om eventuele onverhoedse acties van hc±-
'Aktiecomité* Bouwvak_J*roningen' te voorkomen, zulks i.v.m. de
afwezigheid van Prederik MEiö," die dan reeds met vakantie is.
Hij had dit gehoord van een collega uit Amsterdam.
Bedoelde CPN'ers zouden zijn: M. Jansen en P. Eberhard.
Bedoelde vakbondsbestuurders zeiden verder te hebben vernomen,
dat sinds de door het'Aktiecomité Bouwvak Groningen' gevoerde
acties, de arbeidsprestaties bij de grote bouwondernemingen in
Groningen zijn gedaald.
Overhandigd werden een drietal vraaggesprekken tussen de RONO e
o.a. J. Veldhuis, districtsbestuurder van de ANB/NW voor Gro-
ningen en Drente, en een schrijven van de 'Stichting Provinciaa
Bestuur 'P.B', gericht aan de directies van de bouwbedrijven in
Groningen en Drente. (Gaan als bijlagen hierbij).

24-7-70.



STICHTING PROVINCIAAL BESTUUR „PB."
der gezamenlijke georganiseerde

Bouwvakpatroons in Groningen en Drenthe

HERESINGEL 19
GRONINGEN - Tel. 050-20944

*
Bankrekening:

Amrobank n.v., nr. 44.67.01.408
Gr. Markt 22 - Groningen

Ned, Mlddenstandsbenk n.v.,
nr. 66.98.13.087
Heresingel 4 - Groningen

Gironummer: 898326
t.n.v, Stichting Prov. Bntuur „P.B."

Groningen

Aan de Directies van de bouwbedrijven in
Groningen en Drenthe.

GRONINGEN, 8 juli 1970.

Mijne Heren,

Het zal U niet onbekend zijn, dat momenteel aan het loonfront geweldige
spanningen worden opgewekt. Het waren steeds de vakbondleiders, die trachtten
alle mogelijkheden, welke de CAO hun bood, voor de werknemers te verwezenlijken.
Bit echter mogen wij beschouwen als een onbetwistbaar reoht.

Thans echter worden door derden eisen gesteld, welke ver uitgaan boven de
Collectieve Arbeids Overeenkomst en waar onze bedrijven zich slechts kunnen
richten op de hun bekende lonen en prijzen, tasten deze eisen de bestaans-
grond van onze bedrijven aan. Dit kunnen en mogen wij niet tolereren. Het
kan niet, omdat het welzijn van ona bedrijf hier in het geding is.
Het mag niet vanwege de door de overheid vastgestelde normen.

Gezien deze situatie stellen wij nauwlettend toe te zien, dat niemand een
werknemer tot zich trekt, dan welke is voorzien van een geldig ontslagbewijs.

Nu diverse bedrijven in moeite komen, dient U thans solidair te zijn.
Wij willen door publiciteit en verder alle ten dienste staande middelen een
ieder bestrijden, die meent zich niet te moeten houden aan de bestaande CAO.

Mijne Heren, laat nu eens zien, dat wij in deze noodsituatie allen achter dit
streven staan.
Het gaat om Uw collega's, maar vooral ook om Uw eigen bedrijf. Ons kantoor is
voor U beschikbaar. Meldt Uw moeilijkheden en sta pal.

Provinciaal Bestuur P.B. der
gezamenlijke georganiseerde
bouwvakpatroons in
Groningen en Drenthe,

F. S. Nadere inlichtingen omtrent werknemers van N.V. Nedam te Peize, welke
heden deelnemen aan een wilde staking, kunnen door ons worden verstrekt.



^ RONO-uitzending d. d. 8 ;juli 1970 - tussen 18 en 18,30 uur,

vraaggesprek tussen hr,Reinders(RONO) en de heren J. Veldhuis en
J. v. d. Plas, resp, diatTiotsbestuurders van de ANB, werkzaam
in Groningen en Drenthe en in Zuidholland inzake, staking van
bouwvakkers te Groningen op 8 Juli 1970.

de

Inleidende woorden van ROKO t Ongeveer 300 bouwvakkers in de
stad Groningen hebben het werk vandaag neergelegd. Het werk ligt
stil qp het terrein van het academisch ziekenhuis en op het
universiteitsooinplex in aanbouw in de stadswijk Paddepoel.

Vandaag zijn 250 bouwvakkers op bouwobjecten van de aannemersmaat-
schappij NEDAM, in de stad Groningen, voor 24 uur in staking ge-
gaan, De eis van de bouwvakkers is een loonsverhoging van ƒ50,-
bruto per week. Voor wat betreft het standpunt van de vakbonden en
van de ondernemers heeft Jan Reinders gesprekken met resp. de
heer Veldhuis van de AITB en met de heer Volkers van de NEDAM,

Hr. Reinders i "Waarom, mijnheer Veldhuis, staat de bouwbedrijf s-
bond niet achter de eisen van de stakers?"
Veldhuis:" Omdat deze zaak niet reëel is. Men heeft ons nooit
benaderd, nooit met ons_over gesproken. Wij hebben al die tijeT
gezegd en we hebben zelfs in Hoogezand een vergadering gehad met
80 man personeel of kernleden-. Jongens we hebben eruit gehaald
wat erin zit, wij kunden de CAO niet openbreken en we kunnen
alleen dus de 5f° spreidloon en als er over tarieven wat te zeggen
is, kunnen we over praten, dus, de hele aktie is een stuk dema-
gogie van Pré Meis,"

Hr. R eind er s: "Gaat u wel iets doen?"
Hr. Veldhuis ;"Wi.1 gaan op het moment niets doen. Als men behoefte
heeft aan een ledenvergadering, de leden van de drie erkende bon-
den, en men komt bij ons dan zijn wij bereid met alle leden van
de erkende bonden te vergaderen en wel op korte termijn als men
daar behoefte aan heeft.

Hr. Reinders: "U zei zo even, de eisen zijn niet reëel. Ik bedoel
hier speciaal de ƒ50,- verhoging die de stakers willen hebben in
vergelijking met het westen,"
Veldhuis: "De ƒ50,- verhoging, die vraag ik niet omdat lk_Ke_en
gift wiĵ jyangen van de werkgever. Als ik een produktie maak on ik
heb die produktie "gemaakt en ik ~ zou 60 of 70$ verdiend hebben,
zou ik het willen h ebben, zou ik het willen hebben als bouwvak-
arbeider, maar ik vraag geen gift en dus met het westen is niet
reëel. En toevallig heb ik een collega die hier nu bij mij zit,
die dit "kan bevestigen. Je kunt deze zaak ook overtrekken. Maar ik
behoud mij liever het standpunt van het westen voor mij. Laat mijn
collega daar maar eens over praten" .

Hr.Rainders:" De heer v. d. Plas, hoe zijn de lonen in verhouding
met het we a t on" .
v. d. Plas: "Nou het is dus, als je o. m. stelt, dat de lonen ver
achter liggen bij het westen, dan is maar de vraag welke catego-
rie bedoel je daarmee? Hr . R e d ndera "het gemidd eld e " . Hr . v . d . Plas ;
Het gemiddelde? Dan dacht ik dat in het westen inderdaad een
aantal ondernemingen zijn waarin de lonen zoals dus die hier op
dit moment betaald worden, zoals ik begrepen heb van ƒ190,- tot
ƒ200,- netto, uitgaand e van een gezin met 2 kinderen, dat dan ook
in het westen van het land daar zowel voorkomt^_ Alleen moeten we
oppa&3Bir door te gaan veronderstellen dat dat dan geen usance is,
want het is even gemakkelijk een aantal ondernemingen, onderne-
mers als voorbeeld te stellen waarin de lonen zelfs in het



westen van het land ten aanzien van de vaklieden ook nog wel
daar beneden liggen,"

Hr.fteinderai"Als nu toch blijkt dat een ondernemer overstag gaat,
bont u dan niet bang dat weer de vakvereniging, net zoals bij
de strokarton is goaien, haar gezichtsverlies..,"
Hr. Veldhuis; "Als de werkgevers dit zouden doen dan zouden ze dus
de hele onderhandelingspositie, dus op een ander vlak, dan komt
de onderhandelingspositie op een heel ander vlak en dan wil ik
u wel zeggen, dat dan de werkgevers niet met ons klaar zijn,
omdat we dan dus --- - dat bli.lkt — - dat die ondernemers ons al die
tijd hebben voorgelogen, dat het wel anders kan.̂  Maar ik ben er-
van overtuigd dat, wil men dit anders doen, dan zal men het tarief
regen genieten tarief moeten hebben en dan beteleit het nog geen ƒ50,-
dus ik zie geen kans en ik dacht dat de wakgevers dat ook niet
zagen om dus klakkeloos ƒ50,- aan elke werknemer te geven. Ik zie
dit niet. Ik zie geen oplossing hierin nog."
Hr . R eind er s : " Ik zeg nogmaals een vergelijking met do strokarton,
ook daar wilden de vakbonden zich er eerst niet mee bemoeien.
Later zijn ze toch overstag gegaan en hebben zich er mee bemoeid
om gezichtsverlies te voorkomen. Gaat u dat ook doen?
Hr . Veldhuis ; "Nee , wij willen geen gezichtsverlies hebben! Wil
niet . . Wij" wi*Llen dus, als de mensen met ons willen vergaderen en
men gaat op korte termijn, dan zijn wij bereid als de mensen, die
dus een beroep op ons doen, met hun te gaan praten, alle fouten
of alle dingen op te nemen, die dus volgens hen fout zijn en dan
in de CAO, als dat Individueel is. kunnen wij over individuele
zaken praten maar niet meer over .f5(J7- schoon e_rJ2Ü. Bat is on-
mogelijk!" Hr.iteindersf "U gaat er zelf niet achter staan?
Hr. Veldhuis:" Nee! Ik denk er niet aan!

Hr .Rainders ; "Mi.1nb.eer Volkers u bent onderdirekteur van do ÏJV
NEDAM, het bedrijf waarvan op het ogenblik zo 'n 250 mensen in
Groningen staken. Kwam doze staking voor u onverwachts?"
Hr, Volkers: "Nou die was in feite, laten we zo zeggen, aangekon-
digd.
Het aktiecomitê" waarmee we een bespreking moe gehad hebben, die
hebben door laten schemeren, als dus hun eisen niet ingewilligd
zouden worden, dat ze tot aktie overgaan en dan denk je wel ieta
in die geest. Hr.Reinderst" Die eisen, de eis is eigenlijk zo 'n
ƒ35,- schoon méér in ~5e week» kunt u daaraan tegemoet komen?"
Hr.Volkers;"Q-p geen enkele manier. Het is, deze ƒ35,- gaat recht-
streeks boven de geldige CAO uit, d.w.z. de overeenkomst tussen
de werknemers en werkgevers. Die kan dus niet eenzijdig verbroken
worden. "Hr.Reinderar" Binnen deze OAO is niets meer mogelijk?".
Hr. Volkers t" Nee, dit is ook helemaal uitgezocht, zowel met de
erkende vakbonden als door de mensen onder onze werknemers die dus
hier een bespreking hebben gehad. Maar binnen deze CAO al het
wat erin zit, dat is er uit gehaald." Hr. ̂einder s: "Men wil dus
boven de CAO uitkomen?" Hr .Volkers ; " JaT" Hr.Reinderst " Is daar
geld voor?" Hr. Volkers;" Geld is er ook niet Toori Hef ie zo
dat de winstmarges ~bT;f"he t aannemersbedrijf dermate klein
zijn, dat die mogelijkheid er niet is. En de andere kant laatde
geldige risicoregeling ook de mogelijkheid niet open om deze
eisen dio dus niet gesteund worden door erkende of officiële
loonsverhogingen, dat die doorberekend mogen worden» "Hr .Roindorat
"Nu zijn er hier in het noorden nog twee bedrijven waar een
staking dreigt, n.l. de firma Dinkla en de firma Knoop en Gies-
sen, hebt u doar ook contact mee?" Hr. Volkers;" Alle in
Groningen werkende aannemers hebben onderling contact en houden
voeling over de, ... wat er te doen is en wat er aan de hand is«"
Hr .Reinders ; "Er bestaat eenstemmigheid?".

-2-



Hr.Volkerg t"Volledige eenstemmigheid. Er is geen enkele die
dus af zal wijken van de huidige CAO." Reinders:" Nu hebt
u te maken met Pré Meis, die ook de staking bij de strokarton
heeft geleid en die heeft gewonnen. Bent u daar niet bang voor?"
Hr.Volkers:"Nou in feite, te maken met Pré Meis .... in feite niet.
Pro Meis, cfie man die helemaal buiten het bouwvak staat en kan dus
als zodanig ook geen inbreng hebben in deze bedrijfstak,
Hr.Reindere:" Maar hij is toch adviseur!" Hr.Volkera t "Niet
van de erkende vakbonden en wij praten dus alleen maar met
erkende vakbonden.Bovendien is een bedrijfstak met 250.000 werk-
nemers, zoals het bouwvak is, heel iets anders als een strokarton-
fabriek met een veel minder aantal werknemers, immers,"
Hr.Reinders:11 Dat zegt, dacht ik, nog niet zo erg veel. Als deze,
een grdbe groep van deze 250.000 mensen samengaan?" Hr.Volkers;
"Wat noemt u een grote groep? 250 of 250.000, dat is in wezen
nog niet veel en hoeveel van deze 250 zijn meelopers geweest, die
wel eens een vrije dag willen hebben?" Hr.R eindersi " U bent
niet bang dat deze groep van 250 zich uiVbreidT?̂ r̂
Hr. Volkers ji "Nee, daar ben ik zeker niet bang voor," Hr.Reindjera :
"Hebt u daar redenen voor? Hr.Volkers;" Al onze werknemers", die
zijn al jaren bij ons in dienst. Er zijn erbij, zeker de helft,
die al meer dan 5 jaar bij ons in dienst zijn en dit zijn mensen,
die echt het bedrijf niet zo snel in de steek zullen laten,"
Hr.Reinders^" Toch hebben ze het nu gedaan!" Hr.Volkers:"Ik
heb al gezegd, meelopers met een zonnige dag,"

Laatste_nieuws^van_de-RONO-over-de-pstaking^/Q „J^JQ. ^Q 39 u)

... dat is, dat de volgende week dinsdag opnieuw besprekingen
tussen het aktiecomité en öe betrokken ondernemers plaats zullen
hebben. Als er geen overeenstemming wordt bereikt dan overwoe^t -
volgens geruchten - het aktiecomité om na de bouwvakvakantie de
bouw in het gehele noorden stil te leggen.

D.v.d.Meulen,
8-7-70: 20,oo uur.

Leden Team Noord,

Hierbij - in haast - de letterlijke tekst van het vraaggesprek
tussen RQFO (hr.Reinders) en twee van onze collega's(AN3)
+RONO en onderdirekteur van de NEDAM inzake het bouwconflict
in Groningen.

D.v.d.Meulen.



Een 150 bouwvakkers hebben v .ndaag op drie projecten in Gro*
ningen het werk neergelegd.Gisteravond werd op een vergade-
ring besloten opnieuw tot een eendaagse staking over te gaan,
een taktiek die de werkgevers zou moeten dwingen de lonen
van de Groninger bouwvakarbeiders te verhogen met bruto f.50»-
Het betreft hier een wilde staking en de vraag is natuurlijk,
wat de erkende vakbonden nu gaan doen,Jan hof in gesprek met
de heer Veldhuis,distr.beat. van de AKB. ............
Veldhuis; 'ViJ doen op hot moment, mijnheer Hof, niets.Wan-
neer de leden dus naar hun afdelingsbestuur gaan en met na-
me de leden van de afdeling Groningen, en ze wensen een ver-
gadering, zijn wij bereid op de vergadering te komen,
Hr.Hpf: Moet het initiatief van de leden zelf uitgaan ?
...Veld hu f ai Kou kijk eens, we kunnen op het ogenblik nieta doen,
want zo hebben QU3 acties onaernomen zonaer QUB het afdelin^a-
beatuur^of aTmtter flrre de~^latunrdera er van m ic5IïnHr~te ste'l-
TCeh.dulT wij hebben geen behoefte om de leden nu OP te roepen..
Ho"ft juoopii u aaar_mee niet het gevaar, dat het—aan prpflt.lr.e-~
ttymstie gaat wqraën 7 Veldhuis i ^acht ik niet «Ik dacht als
de leden mm gezonae verstand weer zouden gebruiken en ze
zouden dus bij het afdelingsbestuur komen en we zouden de
zaken met elkaar nuchter en zakelijk bespreken ,dan geloof ik
niet,dat hier een meningsverschil zou ontstaan tussen de le-
den en de bestuurders.Hofj. Wanneer nu blijkt, dat do aktica
worden voortgeze't,het ia nu de 2e.,on het ziet er naar uit,
dat straks de vakanties voorbij zijn -vóór de vakanties zal
er niet zo erg veel gaan gebeuren -dat men door blijft prik-
ken op dit gebied,d .n zullen de vakbonden toch iets moeten
doen,want de ontevredenheid wordt uiteraard wat groter en
bovendien zou men de vakbonden kunnen verwijten,dat men niet
actief genoeg is.Veldhuis»Daar zullen wij dus vandaag over
praten,want wij hêübben vandaag bondsbestuurovergadcring en
tvij . aan met elkaar dua dezo zaken bespreken.Van wat hier in
Groningen dus plaats vindt en ik kan op het moment dus nog
niks zeggen,wat wij dus zullon gaan doen. Hoft Om hoeveel
aangesloten leden van vakbonden gaat het hier bij de bouwvak-
kers in Groningen ? Veldhuis: Dat ia niet te peilen,Wij heb
ben dus in de afdeling Groningen zo'n 1400 leden ,daar zitten
dus bouwvakkers, daar zijn schilders,stucadoors in.Wij hebben
in de provincie totaal voor de AUB hebben we ruim 8000 leden.
Ik kan niet beoordelen hoeveel leden hier dus in de stad ü-ron'.
gen op het moment meedoen aan de staking.Hof; Heeft de vak-
bond voldoende greep op de bouwvakkers^? Veldhuiat Dat woet
IK niet,onzo bestnren klagen steeds,kwamen^cTe leden nu maar
op Onze- ledenyergadering.EIR Jaar hebben wij een CAO en als
wij dus de CAO afsluiten dan worden de ledenvergaderingen
bijeengeroepen en de klacht van onze bestuurders is steeds
Ja , onze leden laten ons in de steek, ze komen niet* Hof;
Bent u nog van plan om via bepaalde wegen, misschien bepaal-
de omwegen,de leden te aktiveren om toch maar te proberen
vergaderingen uitgeschreven te krijgen ? Veldhuis:Dat zal
dus vandaag worden beoordeeld met het bondsbestuur.;»7ij zul-
len deze eaak dus bekijken.En dan zullen de leden er wel van
noren»

D.v.v.Meulen
15-7-70



Uit gingen van de_dagj'_ d. d. 15_ j uil 1970,

....partijen min of meer in gebreke bleven,staan de partijen
nu werkelijk nagelvast tegenover elkaar.Meis bemoeit zich nu
met de bouwvakkers waarvan hij vindt dat ze een duidelijke
loonachterstar'd hebben t.o.v. hun collega's in het westen.
Vandaag houden zijn bouwers weer eens een 24uurs staking.De
bouwbedrijfabond van het KW , die is het er geheel mee oneens
en vindt dat er helemaal' geen loonachter3tand is.In de van-
daag verschenen NW-bladen zegt distr.bestuurder Jan Veldhuis
zelfs dat er in het algemeen geen achterstand is in het noor-

/ en den/dat dé noordelingen eens moeten ophouden met dat eeuwige
gezeur over achterlopen.Metselaars -zo blijkt uit het artikel-
verdienen in de stad Groningen tussen de f* 200** en f. 270.-
per week en dat ligt gemiddeld niet lager dan in het we teten.
Afgezien van het feit dat deze cijfers ....door Yaldhuia nu druk-
'routen genoemd worden en" dat. het loon maximaal f- 207.- ausadkzo
zi.1n.is het allemaal nogal geruststellend voor het noorden»
fcli.lft natuurlijk de *«» «*»->"» t <*<fH np- yftn mr«iatdat h» t nipfr waar
is.Wira Kaiser in gesprek met de heer Veldhuis*
.».;..(Veldhuis)....ook in het westen en het zuiden er zijn...
zij~n er objecten in ribordholland waar men misschien meer be-
fraaXljjgaar aie zijn er dus ook In KöttarctflöL-^maarLltt» raiaschie
ook wel in Overijssel.
Kaiaer: U~~zegt dus dat Pré Meis liegt l VeldhuiaivJa. Pré"
M A is liegt dus want hi^Jcan niet met cijfers, komen, hi.1 kan al-
xsen aus zeggerrtnnsrasterdam wordt dua dat en dat loon betaald
j.K,.ican OOK aue zeggen in dat en dat gedeelte van Drenthe en in
dat en dat gedeelte van Groningen wordt ook da£ en dat loon

/ kan betaald.Dus hij/niet_jaej eilfera koman.hij liagju
/Veldhuist Kaisert TJ heeft ook geen kant en klare cijfers,/Nae. ik heb_

geen kant en klare oHfers .omdat je die niet hebt, want dan
ẑ~c»u Je ze van da werkgevers. moe ten hebben, aan'zou je van elke
werkgever dus de loonbetaling moeten weten. Kaleer,». Als de lo-
nen in het noorden en het westen inderdaad helemaal paralel
lopen, wil dat dan niet zeggen dat elders in het land ook sta-
kingen zullen uitbreken ? Wanneer de Groninger werkgevers aan

•- de el,sen van de stakers tegemoetkomen ? Veldhuis» Ja, daar wil
ik u waLtoegejcen, want als dua de heer Maia tala hier in Gro-
ningen, in de atadt£ft wfljrk-geve-pg ?.5D.- bjuto meer zouden be-
talen, dan_geeft dat voor_jirm een reden dus en dus ook voor de
weTRnëmers elders om te zeggen ,het kan wèl,wii ̂ aan dus ook
onze eisen snellen.Dat zou repercussies hebben voor het hele
land.Kaiaeri Mijnheer Veldhuis,u zegt concreetfde arbeidsoh-
rus.t in het noorden is niet op feiten gebaseerd,wat dan gelijk
wil zeggen,dat de heer Meis deze arbeidsonrust zou suggereren
om er zelf beter van te worden» Zie ik dat juist ?. Veldhuis»
Ja,de heer Meis dus die is er op uit om de politieke partij,
de CPN, hier winst te lat^n halen en is voor zijn eigen er op
uit.Hij doet hier de- arbeiders geen dienst mee«hlJ Lm voor
zichzelf op pad.

D.v.d.Meultn
15-7-70



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Dl*, Bijlage(n) :

Afschr.i BO:

Datum ontmoeting Datum rapport Volgno. Inf. rapp. Evaluatie

1

Betreft, 'Bijeenkomst 'Aktiecomité Bouwak Groningen' op 17-7-70
in het gebouw 'Ons Belang' te Groningen'.

Op vrijdag 17-7-70 vond er een bijeenkomst plaats van het 'Aktie-
comité Bouwak Groningen' in het gebouv 'Ons Belang' aan de Zaag-
muldersweg te Groningen*
Deze bijeenkomst verd gehouden voor het innemen van steunlijsten
en daarmee opgehaalde gelden.
Aanvezig varent
12 leden van het 'Aktiecomité'-
MEIS Frederik, geb. 17-11-21, , en
enkele anderen.
Afgerekend verd een totaal bedrag van f 1700.-.
Dit geld verd afgedragen aan de penningmeester van het 'Aktiecomi-
té' ~

Door het lid van het ' AktieponU-té
verd f 25.- afgedragen.
Hij had die avond met een ander lid van de CPN, afd. Groningen,
gecollecteerd in de Oosterparkvijk te Groningen»
Afgesproken vas dat er op vrijdag 17-7-70 door leden van de CPN,
afd. Groningen, gecollecteerd zou vorden in voornoemde wijk, ondei
leiding van
Buiten vas slechts één man komen opdagen. Ook liet
verstek gaan.
Binnenkort zal er kascontrole vorden gehouden door de kascommissit
Hiervoor zijn tvee leden van het 'Aktiecomité1 aangevezen, v.o.

Zij zullen hiervan verslag uitbrengen, vaarvan mededeling zal
vorden gedaan in het eerstvolgende door het 'Aktiecomité1 uit te
geven manifest*
Als nieuv lid van het 'Aktiecomité1 trad toe:

, verkzaam bij de 'Bouvonderneming
Noord ^ederland N.V.1, kantoor Zuiderpark 10 te Groningen,
De op 15-7-Ï70 door het 'Aktiecomité Bouwvak Groningen' georgani-
seerde staking op een drietal bouwerken te Groningen vas volgens
MEIS goed verlopen.
'Over het feit, dat een gedeelte van de bouwvakarbeiders verkzaam
op het objectT van 'Dinkla' aan 3e Zo nn e l aan niet heeft gestaaKt,
doch jdie dag op een ander object heeft geverkt, heeft hij met gee)
voord ge_s_p_roken. Vel zei hij het een vorm van solidariteit te
vinden, dat de arbeiders van het'Technisch Bureau Van Mal en Rump



1) Zo nodig «gdere rubtkaiag ungcvtn.

VERVOLGBLAD No. 1 Bi) operHtte»/inf. rapport no. 1

werkzaam op het object van 'Linkla' aan de Zonnelaan op de dag van
de staking, 15-7-70, niet op dit object hadden willen werken en
naar een ander object waren gegaan.
(Door de directie van 'Dinkla' was met de uitvoerders van andere
werken op dit bouwwerk overeengekomen, dat daar op de dag van de
staking niemand zou werken, zulks om moeilijkheden met de stakers
te voorkomen, rapp.).
Het artikel van difecteur Zandbergen van 'Silenka' in het 'Nieuws-
blad van het Noorden' van 16-7-.70, onder de kop: 'Amerikaanse eige
naren huiverig voor arbeidsonrust in het Noorden. Silenka uitbrei-
ding van f 150.-miljoen in gevaar door acties van ',
noemde 'intimidatie'•
Besloten werd dat voor de bouwvakvakantie door het 'Akt ie comité'1
geen 'acties1 meer zullen worden ondernomen»
Wel zal het 'Aktiecomité' voor de bouwvakvakantie nog eenmaal
bijeenkomen en wel op donderdag 23-7-70 voor het afdragen ingeza-
melde steungelden.

deelde nog mede dat op de eerste zaterdag na de bouwvakvakan-
tie, 15-8-70, de gezamenlijke actie-comite*' s in vergadering bijeer
zullen komen in hotel 'Sasker' te Oude Pekela. Op deze vergadering
zal worden besproken hoe men verder het beste kan handelen bij de
volgende te voeren acties*

, die op zaterdag 18-7-70 met vakantie is gegaan, kreeg van de
penningmeester van het 'Aktiettomité' een presentje van f 25.-.
Nadat (penningmeester) dit had gedaan, vroeg hij de aan-
wezige leden van het 'Aktiecomité'1 het aan gegeven bedrag
gezamenlijk weer aan te zuiveren, hetgeen is gebeurd*

200 A 04



VERBINDING 54.

No. 1000/70.

Bijl.:

Onderwerp: 'Mededelingen betrekking hebbende op de
acties in de Groninger-bouwwereld'»

Dupl.

Datum: 4 AU6, 1970

Bijl.:

uit beduchtheid voor de 'acties' van Frederik MEIS, geb. 17-11-2
, in de Groninger-bouwwereld, hebben enkele werkgevers in de

provincie Groningen, waaronder een bedrijf met ongeveer 300 werh
nemers, het loon van de arbeiders verhoogd met een bedrag van
± f 5.50 per week.
Zij schijnen het loon 'kunstmatig' te hebben opgeschroefd, door
het verstrekken van een hogere rijwiel- of bromfietstoelage en
meer vergoeding voor gereedschap en laarzen.

Een grote aannemer, met bouwobjecten in de stad Groningen, had
zich tegenover een vakbondsbestuurder als volgt uitgelaten:
'Duizend gulden meer loon iiit.hg-fca.lan is veelz maar tienduizend
gulden schade lijden is aanmerkelijk

Door bestuurders van erkende vakbonden wordt min of meer gevreea
dat bij eventuele verder te voeren acties door Pré* MEIS de grote
ondernemers aan de eisen van de werknemers tegemoet zullen komen
Zij verwachten dit niet van de 'Stichting Provinciaal Bestuur
'F.B.' der gezamenlijke Bouwvakpatroons in Groningen en Drente*
Hierbij zijn hoofdzakelijk middel- grote en kleine bedrijven aan-
gesloten» De grote bedrijven zijn hierbij niet alle aangesloten
en zij maken in feite de 'dienst' uit.

Op 1 3 augustus 1970 wordt er in Utrecht door de erkende vakbonde
NW, CNV en NKV, een gecombineerde vergadering gehouden voor de
vakbondsbestuurders van de afdelingen bouwvak van deze bonden
uit het gehele land*
Deze vergadering wordt belegd om de acties van Pré* MEIS in de
Groninger-bouwwereld te bespreken*
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Dit exemplaar bestaat uit 2 blz

DE CPH-AGITATIE IN GRONINGEN

CPN-agitator F.MEIS leidde op zaterdag, 15 augustus j. l, te Oude

Pekela voor afgevaardigden van negen actie-comité's de taktiek in, welke

gevolgd zal worden in de komende maanden. Hij stelde daarbij de acties in

de bouwvak als de belangrijkste op dit moment, waarbij hij als zijn mening

gaf, dat met de resultaten van alle acties de arbeiders "nog maar een paar

railimeters van de kant" waren. Over de reacties van vakbonds- en werkgever!

zijde stelde hij:

"Van reactionaire zijde wordt wel gezegd, dat we het beter wat
kalm aan kunnen doen, omdat we al flink wat bereikt hebben,
maar ze beseffen niet dat we pas zijn begonnen. Niets zox; fu-
nester zijn dan op dit moment met de acties te stoppen. Juin t
nu moeten we met nog groter kracht ze gaan voortzetten.11

Hij waarschuwde de circa 65 aanwezigen ervoor, dat niet altijd over-

winningen zouden worden geboekt en verklaarde, dat "voordat de arbeiders-

klasse in Nederland aan de macht komt" nog vele nederlagen geleden zullen

worden. Hij bestreed de mening, dat door de acties de industrie niet naar

de Noordelijke provincies zou konen en verwees daarbij naar de Philips-

vestiging in Winschoten. Hij vervolgde met:

"Daarnaast heeft de regering tal van toezeggingen gedaan.
De centen heeft ze evenwel nog niet gegeven en het is mede
onze taak deze boven water te halen."

HEIS kondigde aan, dat uit de actie-comité's commissies zullen worde]

gevormd, die zich bezig zullen houden met de formulering van de looneisen

voor de CAO-onderhandelingen, die in de laatste maanden, van dit jaar zullei

worden gevoerd. In de laatste week van augustus zullen die looneisen per

manifest aan de arbeiders worden bekend gemaakt, aldus de heer MEIS.

In zijn re'devoering op 15 augustus j.l. te Oude Pekela stond METiS

langdurig stil bij de situatie in het AKZO-bedrijf "Silenka" te Hoogezatid.

Hij stelde dat daar een groot tekort aan personeel is, mede door een groot

verloop, en vroeg zijn toehoorders hoe de directie het bedrijf dacht te

kunnen uitbreiden, "Als ze de huidige fabriek al niet kunnen bezetten".

Hij verweet de bedrijfsleiding, dat deae ten onrechte gesteld had dat de
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arbeiders onvoldoende productie-prestaties leverden:

"Hoe ze daar raceten werken» kan men zien wanneer men bij het
uitgaan van de fabriek bij de poorten gaat staan. Er is niet
één raat een onsje vet op zijn ribben en diegenen, die mij
iemand met vet aanwijst, betaal ik een tientje voor elk onsje.
Bij Silenka vallen ze alleen maar af, zodanig dat de overhem-
den over de ribbenkast hangen als over kapstokken."

De kritiek van de vakbonden, dat meer bereikt zou zijn door d« vak-

bonden ale de CPK-agitatie achterwege was gebleven, beantwoordde de heer

MEIS met het advies aan de Silenka-arbeiders op een door de vakbonden te

organiseren vergadering te verklaren, dat zij hem (MEIS) hadden "losgela-

ten11. MEIS stelde:

"Dan kunnen de vakbonden bewijzen, dat het waar is, dat zij
meer bereiken bij de werkgevers, ""als er géén actie-comité is."

Dit advies werd op 17 augustus j.l. door de Silenka-werknemers lettel

lijk opgevolgd. Tijdens de door de erkende vakorganisaties georganiseerde

vergadering te Hoogezand stelde inderdaad een der werknemers, dat "wij al-

len" in het actie-comité hadden deelgenomen, maar nu MEIS hadden laten val-

len om in vertrouwen zich achter de vakbonden te scharen. "Wij allen ver-

wachten dus nu allemaal, dat de bonden met resultaten komen", stelde deze

werknemer, die door geen van zijn collega's werd tegengesproken.

Op 18 augustus j.l. vergaderde een kerngroep uit de bouwwerk-commis-

sies, waarbij de pers werd toegelaten. Tegenover de 17 man van het bouw-

vak-actiecomité en de aes journalisten, verklaarde de heer MEIS, dat be-

sloten was op 19 augustus manifesten te verspreiden op alle Groninger bouw-

werken. (Inderdaad is dit geschied in de stad Groningen.) In het manifest

werd opgeroepen de vergadering van bouwvakarbeiders, welke in "Ons Belang"

zou worden gehouden en openbaar zijn, te bezoeken. Hij herhaalde, dat er

een groot tekort aau bouwvakarbeiders bestaat en dat daarvan gebruik raoeet

worden gemaakt om de lonen in de Noordelijke provincies "gelijk te trekken

met het Westen".

De verwachting is, dat HEIS hedenavond zal aankondigen, dat een gro-

tere frequentie zal worden gegeven aan het aantal 2^-uursotakingen en dat

deze in eerste instantie zullen worden gericht op alle objecten van de "Ne

derlandse Aannemingsmaatschappij (NEDAM)" in de stad Groningen. Duidelijk

is reeds geworden, dat de heer MEIS bijzonder gebeten is op de houding van

de directie van de "NEDAM", die tot nu toe pertinent geweigerd heeft met

de heer MEIS of de actie-comité 's te praten.

20 augustus T 970.
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Of 5 aaa*t 1970 **fd t* l**n* *M T*v**d*yi»f i*a«ttda» TM d* af»
d*llaf BMrta TM d* Oronta»*» MaatMfeapfiJ va» T.aaJTxmw. fi|daM ü*
T*X£»dMlac T»rttla«J<*a d* «aB«**i«* iMdtowNar* ai*a
«*U«* Ta» taioi 1*4*** **U*M**. Di««aM*aMd* «*xd *ar

Of M» 09 4 M«rt 1970 t* LMuvaxdMK («ho«d«n vMg«dL«ria« TM A»
IM LaaAWov v*x4 »«!« «w *otl*oo t̂4 la tot

Ml «tviJAftt TOOÏ «É» aeuirMVdlc bcBtuoi U te
Btt ft>OMt«l «i d*

, «114* dp«* i» tr»r-
e«d«rUg ult«Mf>mE«i toVtom tot d* l«9*t*t«* iMidbonmr
toot**» «* 9M**t wli«c*** l» in» ttHJd *Mt »Mi «a daad"
t» *ta«i* 9* MR***!** lwA1»ott«wr* tooadta aitth IHHHOMII Mit d*t
voorst*!.

Of T *«*rk 1910 «*id t* 0*oa*at«* MA vn«ttd*ti«f «*tewt«a TM d*
Ba*t*ob*pp4J TM Uadkom. Of dl* vwvftdiavtaf «*xd *M

e»«MBd* «it Tl̂ f l*i*Bt g*T«nd* »*t «OHitl Ml fMMtt
*•« «tti* t* *tt«t»t*»M oad** d* Oxottiag*r lMdtoav*v* «i di*
U&t«n ftf*ll*l t* l*t*ft tof*» Mt dl* TM tot fti*** «*tl*tMdLtl* 9*
M»w**l«M toond*n rtoli a*** «atvtmd or*» tot lmtfbouirt>al*id d»t
«Mtdt «*TO*3Td »0**1 i» 9*B BMf «l» l» BrUM*l. 8*t flMI t* d* **tl**
•!•* Huig» d* MNTMl* w*8*R t* lftt*n Iep*». ¥•&* Mtlo* nOlM w»r-
d*n e*re*id «*»d «l*t >nè:Md «MMÉC«. X*n TCM« *Midd*lliJc« u&tr»**

TM tot ttr«*Btl«p»ogr«M* TM tot LMdbouvvafcap, wuurMj d* TO!-
ui i d»t fgogiriMn wild*» toaadnfcti

t» lnuM*l di* «fcmln* tovdt **t d* k«*tM*ti*»
door d* c*ld«itvM>dii«.

b* B***lfd« *T*ftoid*Mat«*t*l*ft T**T *U* Vo«**a •& luittd«n ia d*
s.s.a.

e. SlB*ll* tot»tajMftt*«ita< TM *•» AuraM** Wl*id TOOI- o .a* lu**xm*,
ftaMaad M Tl»*.

d. B|t*M MUoaalc tolp T*or todiijf*i*iifi**1»f»
«• ajCU* M goed* ttitraaiiac TI» tot awi3T*ür vm\ •diffoa*' •••• *
f. »ld«i«in« TM tot *elutia«*jr*t*«»9 vMVdoor iare*t*tia«M im tot

todcijf *a «***rv*xi«f T*or d* oud* dac w«*UJc si Ja.
g* N**f »lg>*M* aidd*l*a Toor wat*rb«h*wr*iBf in
a* B*t*»« t*8«liBg TOOT bodrtjf«b*tladi<ia8*
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Op 9 M*rt 1910 to«tt h§« DrioM **tio«MdM te Itaibomv*
«H !•*• toonoa 9*y poot »*•* 4* matste* r» Ia»4Mm« «B ¥!•»
t» Maten* OM4*iMot4 «wA o» «alk» «f 84 Mart 1970 to teo».

OOtlO ««M >fl*tttM»tll teft» 4* &B 4* PlOTi»aiO

M* vo*ott*t*MMlo vo*4 tooloto» op d» oontto vu**Aofi»f «elk» «M*
4oo* vortogoBvoovdigo*» T*a 4o Mttotoaité*» wn te

n hrl
«

09 41» Ti«if«dMiae «MA vnte* o««lot«i •• te koMrto t&|4
¥i^OlkMT tO kOMft O» te OlTCMlMtlM «l te l*te* t* «tWMMft tij

tot «itooftMB T» gvoto 4mfc»
***!•*•* t»

09 16 Mart 1910 tevtlrt KUl«t«r i»» i4Ut4ftaol« •••
»**r hij 09 h«t PxwlMlotai* MB to^Mkinc to4 Mt te

Httww «n Mtex* bMtav»Él«tett vw 4« iMdWNnorgMKlMtiM tdt te 4ti<

*4J ai£n ojafcowit o» tot MtfV&M&olwla t» Loovtecten atoateM aaltali™ r ~_ - T _ . - - __ . . . ^ - • -Uadbottttoro uit Qyrm1at«y IHottlaaA «B Diontto te maiotor
09 t» woohto» aot looMii Aio te •ateTfnyj «am te toojamaia

144o» M4 tot bol4ico p«ljo1>ol,oi4. filviVM Ua4Vmwon to44a»

4olljfco»* Xdo laadbottvon waro» ia oo» oltkooaootio O»««PMPM teor te
MtiO«Mit4U.

•• §JUB4*9p*laMl"* a» a&coMHTolHHiokaB ia Oate Mkol»

to QyonU««i* Blo Mtlooo«it4*o voUtluMPdoa dob toMl4 wi te
«ttio» VHB te l«A4Vmii«n t* »IUWM«* 09 ««R »mg t«A o«m ter •«•«•*

of 4*M «tM» «ioh ook uit Ml «twldtoa tot te bo«im'f*ojtok>-
4««lte g||i M«t 4*t te MtiMMit*'» 9* **** MtMIfVB 4*t te

fftüMoliJe iMA w»«4t coe*Mn4oot4 te«h tet te boofoa
OTOMMUI m**m ToKlomoa Mtet »ij 4oor te 1*£«0« foUttok t» te» bo-

Yol«o»Jl OOB >o*l»ht in
1910| BflH ÓOH VMWMk •• MMNM9dEÉlR(| tMHMM 4*

loindbouworo o» ia4u*t*l*ir*xiciko»or» «ij» f<e>«»> «MI oo»

«o»loi4ia« «MI tot **»to4 TW te MttMMtté*» «M U4a»t»lo-
te

( Ü4*T»« hot *otlooo«it4 TM do OroBi»goy

IA tot «owol T« o»boho«oii 4«t «p to» oj«udo»
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4* iMdopoiitiofc tooteot» maa* dat M» 4» Mdoto komt attaft vat
«au maa* loom voot te halm im 4» otNfcaftem M 4o iwdoBpolmo
Ox$OnO uit 4* MftfefB TM 4« fcooxon fcomt» Bot latitoto ld TOlfamo

mom oroilgomm goom a****** «oer ipiMawtifciiaf* BM voowaar TO&& hii 4o
omrtamdlgaot4» 4at 4o lomdaottVOM aotio TOOYOB om bun TOOVMWM ( lo*4
Vou»wr««lia*ti«» ) te OtOUttM, teY*i41 1813 O*** tOgM 4» TofcaomdM
otllJdM.

9» Toovmltto» Torn mot aotftaoomLté* TOB 4» Onaimfo* XaatooaappdJ
d* l«Ddtoottv*r

luit ir»rnBMa TM b»t aanbod ran 4« MttMoailtl'» TH» i«du«tri«I« w«lt-
" »1J h«tob«a «p offto&Ml •»« «i«t» vm ««boord» wudr «11»

«t *t*utt &* «w «•HcMt*M
«*ti««Ma W TM 4« Tt«rtro1oa1«U BONN* Bond U«t 09 24

1970 wit«i «MH lMlM«ft« t* fertN» *Uk «o» t» «lul*» 14J 4»
*tt««Mt'Kf *
alt

IffO

d« attun *iHt Ifii.* Iflatinjtiili I&WMI w* %•
«i ond«r MA Ut* *• «uwi WWP m »t«*ApMt TM 4*

op «HI op 23 ttMrt 1970 ff*hood«n TMtjr«d«fla« v» d«
r» Z4Hdtettt «n lljr»rt*id LCM« t« LOM*, U«t d*

C Ud
4« 3m«ine«p M»»t««h»ppl4 T«B TiMdhnair ) d«h l»t4mfcMfl ui* «r*»

d* TO!«»IM IHM TB*!, t* iHMrïite iMoüttf TM 4« TOOCMMMM TM d»
«ttv i» 4* aoord«U JK* pxeria*ilH ItgMOTtr Xial«t«r i»» Urttaoi»*
groot 4««1 TM do T*x**d«viB« «M kot oloo&te te» 4«Io o»t bM
Todwoo TioalnntUJi oro»lo« teoh «ol %O*M hot oteUo»
U Jc« oi*M, botmoi BM ia dit otettM OM ««t hotdovo U j» «ol

Op 24 oaart 19)0 »M4 ooa gMot ooBtel loafbowroM lofO
•M» bot Hiidotoxi» TM TioHIHmm M lioooti^ in DM BMf •

i TOOIMOOM&» Twfclaajpd» orov 4io lo^HbounMMOtlof * Bot il
«ot&o dl» iodovooA «MaprMltt. J«do>o fettdxijfotekko* «Dvdoo or aiol

door bMoftooldt mt «ol kot ««v»! MU I&JK oio 4o ooocon M teiaiovo
OOt te« iMdbOUWVSktttlfM t.T. 40 «OfM MttlOB OlottOXOll* J« IWOlt BO*
tourU jt •** o»Uaf «OMOB i«prootf 4*t 40 4a«r «dteladoU^t too orov-
«Mt. lot ttO TXOOdMMO IpfO fcOUffiOMMttO idllOB VO aOf eMO «tt* O»»
4ot*toopMf d»t «« 4o bootuiteloooteld TOB 4o i.̂ *0.-*ial«t«ro torn d*

Op 6 opirLX 1970 Ivooli* M&aiote» ir. Ltfdlaoio oom l«ooo* OM 4o
pvoriaolo 0«MdL««oft« Ia 4o oorgomuroA br«ofat 4o itrtoter OM Woook «M
4o «uiTolf alal* " Dooo " te B»du». B14 4io fotaiok aoAdoa «tob OO«OTOI
2000 landfeottvomi Twwaoold» doarto* ops««*t 4oor fcu» »otioooo»t4to«
Boor atdd*l TM op*i)4oo)tM UetM 4o «MtMOico landbouwow 4o üaioter
«oteft bot Mt bot 4oor hom «orooido la»dT»«oA»loid miot oomo te «IJ».

foor 4o mulTOlf htoiofc woidom 4o dMoaotroromd» laadtemvor* teogo*
opxokM doo* do oattoooMiéVoojmtttea» , Toonoom4« UJ otetAo,
4*t 4o maooalo Initofilmc ooot wofdorn f ealon «Ie OM omdoxmteomims TM il
Uad%ott«o«c{MiMti«o 4it ia 9tm ftoojt tij 4o lümioter «OM «ohoor Tiadoi

Voido» ooi , _ i w ir ooot iote eofeomvom. «IJ «iUM oohtev mol
»eaook TM 4o Hüito¥ldot otetom. Mf 4 MUM mtot «ootM mot aotte ti
motem» m«MP Mj ao*t wol w»tM, dot o» krlttok im op aljm boloi4*H

l*o «raad mod do Ümioter im hotel fctia* te Joidlawa (D») OM oo-
•prtfclac mot *fg«Ta**digdM TM «om oMtel loa4aou»o»gMtMtioo*

Ia ToflNMd mot hot oooo* TM do ümioto» »am amtdlatom wovoa o» 41
OTood oom gvoot oomtel londbaawom m*or 41o plaote gotafM om
4o Klmlotor Tam hom omgomoogoa te latom oli Jcoa. fio domomotroromdo
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bouvoro »or«fco», dot kot 41» avo»d ta Boidlaro» i»t o»gor»golikofto»
fcv*at. Ho» drong «ot ferattdoado fofckola hot kotol B*tiag UMWK» woor
tttMOB kotolforoQftool t» lottdhouvoMi oo» vechtpartij ontoto«d« Bi»
laadbouvor» varoa hot hotol biaiMtgodroagon oot hot dool do flialotor
to Ofvoko» «o kfijgo»*

Hoor *»•» doo&nrtrati* liof oo» ri jkopolitio»»» vorvondiBgon «w
«IJ» hoofd of.

__ __ j vooxBooaA» dlo ook i» Boidlaro» aoaw»»tg «*», ofjnk oi jo
offcouriaj cdt ovor do door do laagbouwer» govooxdo " vildo aoti*."

Of ? ofrii 1970 «rookt üaioto» &»* I*vdi»*io oom oewok OOK do
fKoviaoto fxiooiondy olvoo» hij OOM be«ook «rookt oo« ook UadiovifW-
drljf to 3tlMi». Bij ïljn aojBkomt oldoov tzof te «lolotor of kot orf
TSB dot todrtjf oon «ojitol iMrikumroro uit kot Qvoaiaco* OldoriM* «14
oloton do outo TOA do iÜBiotoJr im « haddra oo» f oop** oot koa* Voord
voordor vo* * vooxnoMid* ____ l»«do do Mittioto* «At koo do
ottoatio ooooBtool ui kot Oroaiafor Oldojokt io«

Of 24 op«U 1970 vottttkoo» U kot fio»«obi»d rom kot Booxfto» oo»
ortilcol «ot oio hoofd* '

do *o*8*doxi»g TO» do tooto
koooroooadMl* OYOT do roi» vo» Kialator ir. IioitUoio door kot «eordo

Vol̂ eno dot «ytlkol aoudoa o» tljdobo dio wtsiAtaAmg oo» oo»tol
*ort*e«evoordl€or« vo» «ctioeoait4to o» lo»dko«mBw»iootioo of do jor-
l)li«k« txlbmo oo»wooi* «i*» govooitt. Bo» «voof Jo«fo londkHHwo» owa

oto»oilo «o» do k*«o*i«ioB h«Vbo» «itsoMiktt vooxof o*»* do
2»tt ü oiok TotvoMdoM» oio kjfctmirort do ogroriooko Wrolkloj
tot kot klokleoroft vo» irogo» o» kot Ofkli»o» vo»

otond vormold*
Of SA ooi 1970 hooft kot ootlooomitl vo» do VooüeolottAao Btovo»

Bo»d do klj do oto»d»oxi«iiioftt&oo w»cool«to» «fdoliafo» ( lomdhotcv-
voroBigiAfo» } ofgoroofo» o» Of kordo» lo»eo do OfO»%o*o 11040» of ko»
oifo» «iBOBd kuito»otto»doy» to otto»do«o» of do «ooilijk* pooitio «ooj
l» do Iwd- o» tntokOttv i» o»o Und voiAcoovt. Bo of dio kordo» to vor-
»oldo» tokot word oo» dio o*ftoli»«o» ovo«goloto»*

2o kioir on OOM- el J» ia do psvrlaolo Ore&iafM dooiKo kordo» i»
kot lo»d vovwdMno» »ot «Ui opoohriftw» o*«ut
V ooot oiot vorgotmy Bo koor vorkomtt Qv oto»*
Bo laodkow klooio»dt Ihr lo»dookof kooioad»
Bo koor oiot ftiot vool, Xoo* vol ol̂ n dool.

Of 14 juli 1970 voxd to Boort» oo» voveodoxi»* tolvodoi v»» do
ploatoolijko «fdolins vo» do Owni«e«» Mootookoffil v»» londkou»* Blo

«ord door ooit «root oontol loadkonwoTo Woookt. Bij»» oll<
s*9m klije VOA fo*acouriag ovor kot koloid kot kot «otioot

«it4* Bo l«»dkott«oir» tfaT»« oo» kot eonltd volaookt i» kmi BOO» ioolgo-
xiokto oottoa voor to »oroM*nt tonoiado Bo» Boog or vo» to •vortaigoi
d*t or otouDVAOtvogolo» voor do iioorddliiSto lo»d%o»v »OÜg «i^»*

HoUco do ooti«o «allo» oi j» o» von»oor dio «til*» Horde» uitfovooi
domrovor ko» kot ootiooooittf» tij «o»d» vo» __ » voo*»oo»d

Idioot» ovor kot of»lo»o» TH» do oordffooloidinfoa »oor Lot «o»to» «
mggottio» ovor ooa »o*»olo tookt Mt load»oa»voorttttgo» »o»r Bo» BJMM
of do dordo dittolog i» ooptoojkor ko»do» ovoavol to» vovgodofiBg vordoi

i*
AotioooBdtéVooroittor , voo9»oo»df woorookovdo voor do

»r»o o»Uf»tkio voSko volfo»» ho» cou ontatoo» togonovor do londko»-
r iaiordaod do eröoloidiî  oot vordoi Ofgoklo»»».

Biorof o»twoor4do _ 9 vooxnooMd» dot al fio lodon vo» kot oot
ooidtl or ov»tttu»*l otcit voor otuk oo» oo»tol wokon ko»kto»i» voor ov

koVbo» to»ol«d» do aandacht va» kot loud of do koon*f«o»lo«ot
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

M

D

D

Distr.: jb*^ C~^~*

Afjchr.:

Datum ontmoeting Datum rapport Volgno. Int. rapp.

po/ toiov'Sa
p(;

•n '

turn: *» SER 1970

• . . ^——
Bl]lage(n).

BO: 2?/&j>J~'.

Evaluatie

Betreft: Vergadering van de gezamenlijke Actiecomité's op 15 augustus
1970,

Op zaterdag 15 augustus 1970 werd door de gezamenlijke Actiecomité*
vergaderd in hotel 'Sasker* te Oude Fekela.
Aanwezig waren 65 personen» waaronder enkele mensen van de pers»
Vertegenwoordigd waren de volgende Actiecomité'1 s t
Bouwvak Groningen
Strokarton
Scheepswerf van Diepen (Vaterhuizen - gem.Haren)
Scheepswerf Nieuwe Noord Nederlandse (Groningen)
>Silenka
klein Metaal
Champ Clark .
Tot de aanwezigen behoorden s

MEIS Prederik, geb.17-11-21

De bijeenkomst werd geopend door . Deze wees in zijn openings-
woord op meerdere activiteiten van de verschillende Actiecomité** s
en gaf vervolgens het woord aan Meis.
Door Meis werd onder meer naar voren gebracht dat de arbeidersstri
reeds tientallen jaren gaande is, evenals de strijd in Vietnam»
Deze strijd zal ook nog wel jaren duren, Meis riep verder op om in
alle bedrijven Actiecomité'*s op te richten en met een ijzeren pro-
gram in de nieuwe CAO te komen tot een uurloon waarin de toeslag
is verwerkt»
Verder moeten we * aldus Meis* hard werken met steunlijsten. Er zul
nieuwe genummerde steunlijsten komen met als hoofd 'Bouwvakactie*,
doch met onderschrift dat de andere Actiecomité'*s door de bouw zul
len worden gesteund*

zei hierop dat de CPN de acties zowel geestelijk als geld
lijk zal steunen»



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD No. -| BIJ SBEKfeaftaf. rapport no. f

Vervolgens trad een keurig geklede jongen van ongeveer 17 jaar naar
voren die o.m. zei, dat de jeugdlonen moesten worden teruggebracht
naar 18 jaar. Hij zei iemand te kennen die als 26 jarige met vrouw
en 2 kinderen nog jeugdloon had en wekelijks met f. 128,— naar
huis ging.

zei dat het in de scheepsbouw erg moeilijk was Actiecomi*
té*Ts op te richten, daar ze in deze sector beslist niet minder ver-
dienden dan in het westen. Nochtans zou zijn uiterste best
doen een Actiecomité* op te richten.
Meis deelde nog mee met de meisjes van Champ Clark te gaan praten ,
doch niet met de mannen. Die moesten zich maar zelf redden.
Ook zei hij dat het bij$Silenka in Hoogezand moeilijk was een Actie>
comité op te richten, daar de werknemers van dit bedrijf direct na
toetreding door de directie zullen worden ontslagen.
Tijdens de vergadering stelde Meis dat niet actieve Actiecomftélede
er uit gewerkt moesten worden en vervangen dienden te woorden «/oor
actieve.
Aan het slot van de bijeenkomst deelde Meis nog mee, dat hij bezig
was een CAO klaar te krijgen voor de VSV-arbeiders. Hij had dit in
handen gegeven van Mr* , doch door ziekte van was de
CAO niet klaar gekomen.
Op 19 augustus 1970 zal hij naar Arnhem gaan om het werkstuk aan
iemand anders op te dragen.

200 A M



1) Zo nodig andere rebftcering aangeven.

Afschr.: BO:

Datum ontmoeting Datum rapport Volgno. Inf. rapp. Evaluatie

O 4 F- (

Openbare vergadering voor bouwvakarbeiders op 20 augustus 1970
in het gebouw 'Ons Belang1 te Groningen*

Op donderdag 20 augustus 1970 werd in het gebouw 'Ons Belang* aan
de Zaagmuldersweg te Groningen een openbare vergadering gehouden
voor de bouwvakarbeiders werkzaam in de stad Groningen.
Deze vergadering werd uitgeschreven door het Actiecomité' Bouwvak
Groningen*
Aanwezig waren ongeveer 200 personen»
Tot de aanwezigen behoorden de leden van het Actiecomité' te weten:

MEIS Prederik, geb. 17-11-21

De drie laatstgenoemden vordden een delegatie van de Amsterdamse
bouwvakarbeiders.
Nadat de bijeenkomst door de voorzitter van het Actiecomité*/
was geopend, werd het woord gegeven aan Mei^s*
Meis zei o.m.:1 Het is moütglijk om tot actie te komen op de bouw-
bedrijven, daar de meeste aannemers reeds meer betalen dan voó'r d
door ons gevoerde acties «De jongens die op^bedrijven werken waar
reeds meer wordt betaald staan wel achter onze acties, maar zien
geen reden om te gaan staken. Alleen de Nedam is de grote boosdoe
ner. De directie van deze N.V. wil niet met haar werknemers en/of
leden van het Actiecomité' praten. De werknemers die ontslag wille
hebben wordt dit geweigerd* De jongens die toch ontslag namen om
in Duitsland te gaan werken zijn per deurwaardersexploit gedreigd
met een proces* Ik heb gehoord dat de vakbonden met de Nedam will
praten over gemeten tariafstelsel. Voorzover ik weet zal deze be-



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD No. t Bi) qpacaCK'/taf. rapport no. ] 5

bespreking begin volgende week plaats hebben. Bij de Nedam ifi Assen
villen ook 35 jongens weg. Directeur Polkers van de Nedam wil niet
met ze praten en dit nemen ze niet,1
Vervolgens voerde het woord, die een toelichting gaf op de in
Amsterdam uitbetaalde lonen. Hij noemde de bedragen van f* 235 tot
f. 270,- per week. liet aan de zaal een uitkeringsstrookje
van de ziektewet zien waarop een bedrag van f. 244,- stond vermeld*
Bit had tot gevolg, dat zo er nog twijfelaars aanwezig waren, deze
nu positief overtuigd werden van de hogere lonen in Amsterdam.

onderstreepte het betoog van .
, die tussen de aanwezigen in de zaal zat, werd de vraag

gesteld wat een opperman verdiende in Amsterdam* zei hierop
dat dit lag tussen f. 191 en f, 205.- per week. wees er
verder op dat de vakbond versterkt moest worden met goede leden,
omjzodoende de bestuursleden die geen acties wilden eruit te werken
Hierna zei Meis dat de Amsterdamse collega's met een presentje van
f. 1000,- waren gekomen, waarop zei dat dit geen pre-
sentje was, doch een voorschot.
Meis stelde hierna dat men de acties moest bepalen tot de Nedam
Iemand uit de zaal die zich bekend maakte alspïV-er zei dat hij
tegen een staking was. Hij had lang geaarzeld op de vergadering te
komen, maar wilde toch zeggen dat de bonden, alhoewel momenteel
weinig, in het verleden veel voor haar leden hadden gedaan. Hij
stelde dat het de schuld van de leden was als de bonden iets deden
waar zij het niet mee eens waren, daar de leden vrijwel nooit op
een vergadering kwamen. Hij kreeg vanuit de zaal veel bijval»
Hierna vroeg Meis de werknemers van de Nedam te blijven, de andere
mochten wel gaan.
Slechts een enkeling verliet de zaal.
Meis kwam vervolgens met het voorstel : Afwachten of Staken*
De aanwezigen besloten af te wachten tot donderdag 27 augustus 19'
om de Nedam de kans te geven voor onderhandelingen met de bonden.
Door Meis werd daarop de vergadering besloten met o.m.de volgende
woorden:1 Op donderdag 27 augustus 1970 te 16.30 uur komen wij
hier weer in vergadering bijeen. Mocht dan blijken, dat de bespre-
kingen met de Nedam geen resultaat hebben gehadj zullen wij even-
tueel beslissen om bij deze onderneming het werk voor onbepaalde
tijd neer te leggen.

200 A M
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Afachr.i

Datum ontmoeting Datum rapport

«

Volgno. lof. rapp.

ACD/ IO1OU3

'->u i v!\y/x\: ^ ^^i i '"fH^

Bijl.: ^. —

Bijlagen):

B0: £/#€>£
Evaluatie

Bet«ft: Hervorming van aotie-oomité*'a tot partijbedrijfsgroepen ( C.P.N.).

Op de op 20 augustus 1970 gehouden bijeenkomst van leden van de nieuwe CFN-
fraoties in de raden van diverse gemeenten in de provincie Groningen, reikte

, uitnodigingen uit ter bijwoning
van de op zondag, 30 augustus 1970 in café" Sasker te Oude Pekela te houden
vergadering van partijgenoten bedrijfsarbeiders.
In een toelichting hierop vertelde , dat de partij ( C.P.Ï. } wil
overgaan tot de vorming van partijbedrijfsgroepen, welke in de rclaats dienen
te kóTUWti Van 4ê  nu "bestaande actie—oom±taraj.~
Zulks üouat derhalve in, aldus , ̂Tat men lid van de C.F.N* zal moe-
ten zijn, wil men in den vervolge deel uitmaken van een partijbedrijfsgroep*
JDe partij had zioh tot deze hervorming van actiecomité*1 s onder meer laten
leiden door het grote vertrouwen, dat de bevolking van de provincie Gronin-
gen bij de laatste verfcieaingen in de C.P.N, had gesteld* Ze was dan ook
van mening, dat het niet meer nodig is een aotie-coraité* een zo breed mogeli;
ke basia te___£eveji_ en derhalve ook voor andersdenkenden daarin een plaats
te moeten j-nruimen» Door de loonaotiès in de herfst 19&9 waren de actie-co-
mité"1 s inderhaast gevormd en was een ieder, die iets voor dat comité wilde
doen, welkom geweest. Daardoor waren vogels van diverse pluimages tot de
comit 1̂s toegetreden, waarbij geen gelegenheid en trouwens ook veelal niet
de tijd was om te selecteren* Aangenomen mocht worden, dat dit aan de be-
trouwbaarheid van bepaalde comité's afbreuk had gedaan. Buitendien waren
enkele actie-oomitéls veel te omvangrijk geweest, waarvoor hij ala voorbeeL
aanhaalde het actie-comité* strocarton, dat tijdens de stakingsaoties was ui
gegroeid tot meer dan 50 leden. Inmiddels waren, na de succesvolle beëindi-
ging van dê  strooarton-loonaoties, vele van deze leden eigener beweging
teruggetreden en waŝ ëêrTbepaalcLe kern overgebleven, doch deze kern was noR
te groot en daarin zaten iiog arbeiders., die daaruit verwijderd moesten wor-
'den, zeker nu hel̂  aotie-comité* strocarton tot het centrale actie-comité"
wafTverhe ven •
LecTën van de oonfessionale vakbonden, i .o. de KJC.V, en C .N.V «^ dienden
so'_wiè _flo_tiit de eomite"'s te .worden verwijderd, omdaT?~aeze, hoe goea Z9 zie
ook~hadden gedragen «n hoe betrouwbaar ze mogelijk ook geweest konden zijn,
altijd een gevaarsrisico ople*erden. Hierbij dacht hij aan de binding, die
deze leden met hun vakbond hebben, waardoor deze, bewust of onbewust, infoi
maties konden geven omtrent het doen en laten van de actie-oomité's.
Ook was het weren van deze mensen gewenst in verband met de anonimiteit var
de andere leden, vooral belangrijk, nu een vakbond ( i.c. de ABC/UW ) ree<5
te kennen heeft gegeven de leden, die deel uitmaken, o.g., uitgemaakt hebbei
van actie-oomité*'s, te willen royeren. Bovendien moest de mogelijkheid van
rancunes van de zijde van de werkgevers ook niet uitgesloten worden geacht
Uit het actie-comité* strocarton zouden, als gevolg hiervan, zeker moeten
verdwijnen»



1) Zo nodig andere rubricering Aangeven*

VERVOLGBLAD No. 2 b. Bij operatie-/inf. rapport no.

Ten aanzien van werd nog gesteld, dat men deze man dit jaar nog
niet aan de dijk moest zetten, omdat hij nog een belangrijke rol zou kunnen
spelen bij de doordrukking van de looneisen voor de nieuwe CJL.O. strocar-
ton» Men had het nooit prettig gevonden, dat deze man met de ABO-hoofdbe-
stuurder , ogenschijnlijk althans, een duo vormde, deohi deze on-
derling goede verhouding aou anderszijds zo nodig aangewend kannen worden
bij de realisering van de looneisen, omdat hij schijnbaar het volle vertrou-
wen van Idefaard genoot» Deze raenigg werd door enkele van de andere aanwezi-
gen gedeeld, waarbij gesteld werd dat, wanneer men ging weiken op de ijdel-
heid van ( gedachtig aan zijn uitspraken: " Meis deed niets bui-
ten mij om " en " komt bij mij om advies " ), hij in geval van noo<
11 voor de eisenkar kon worden gespannen ", waarbij hij zich zeker een goede
" trekker " zou tonen»

antwoordde hierop, dat de opheffing van de actie-comité's vooral
heel geleidelijk moest plaatsvinden en het derhalve nog wel enige tijd zou
duren, eer een en ander was gerealiseerd. Zonder bezwaar zou men dan ook
nog een nuttig gebruik van ~ kunnen maken*
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I) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD/

Dupl.

Datum: 9 SER 1970

Bijl.:

Distr.: Bi)lage(n):

Afschr.: BO:

Datum ontmoeting Datum rapport Volgno. Inf. rapp. EvaluaÜc

Betreft: Bouwvakacties Groningen»

uit mededelingen van Amsterdamse communistische bouwvakleiders werd het
volgende bekend :
Voor hen (de comaunisten) staat het vaat dat de eisen van de bouwvak-
arbeiders in Groningen voor gelijktrekking van hun lonen met die van de
bouwvakkers in het Vesten van ons land en met name met die van
Amsterdam, zullen worden ingewilligd. Haast om dit er door te drukken
maakt men niet, hoewel er reeds aanwijzingen zouden zijn dat de bouw-
ondernemers aan de verlangens van de bouwvakkers tegemoet willen komen»
De strijd is en zal ook nog verder worden benut om de bouwvakbonden in
Groningen (er zijn geen communistische) in gebreke te stellen en van
onderop te radicaliseren. Zo had men de ANB-districtabestuurder Jan
VELDHUIS weten te verleiden tot uitlatingen dat Fre MEIS een leugenaar
en demagoog was, dat de lonen in Groningen niet achter lagen bij die
van het Westen en dat reeds uit de Bouw-CAO was gehaald wat er uit te
halen viel. Deze uitspraak werd gepubliceerd in het ANB-kaderblad en
in Groningse dagbladen. MEIS had VELDHUIS toen waar hij hem hebben
wilde. Maakte in contacten met de Groningse bouwvakkers, waaronder veel
ANB-afdelingskaderleden, duidelijk dat niet hij maar VELDHUIS een leuge-
naar was. Zou bewijzen dat de bouwvakkers, ja zelfs de ANB-afdelings-
kaderleden door hun bondsbestuurders bedrogen en misleid werden, om
maar te zwijgen over wat van de leiders van de confessionele bonden te
verwachten was. Ben vergadering werd belegd en een delegatie van
Amsterdamse bouwvakarbeiders uitgenodigd om met hun loonstroken 6e be-
wijzen van het verschil in loon (tot + ƒ 45,— per week netto) op tafel
te leggen. Een ieder kon daar kennis van nemen. Grote verontwaardiging
dus onder de bijeengekomen bouwvakkers over het "bedrog" van de zijde va
de bouwvakbond. Het op deze wijze ondergraven van het vertrouwen in de
bondsbesturen moet de weg verder openen voor infiltratie van door de
communisten manipuleerbare figuren. Kortom, het slepende houden van de
acties in Groningen werkt alleszins, ook politiek, in het voordeel van
de CPN. Wat betreft het afdwingen van looneisen in de Groningse bouw-
wereld, heeft men meerdere methoden ter beschikking. In de eerste plaate
tracht men via contacten de bouwondernemers voorbeelden onder ogen te
brengen van Amsterdamse patroons, die zich tegen "gerechtvaardigde"
eisen van bouwvakkers hadden verzet, daarbij - na eerst aanmoedigingen -
door andere bouwpatroons in de steek werden gelaten, en uiteindelijk
het gelag van stakingen en besmetverklaringen hadden moeten betalen.
Men probeert dus de ondernemers af te schrikken van de gevolgen van een
staking. Daarnaast poogt men de bouwondernemers in Groningen wat "kennic
van loonboekhoudkunde" bij te brengen. Berekeningen van het zgn.
Amsterdams tarief zullen hierbij als voorbeeld dienen. Dit betekent dat
de bouwondernemers de in Amsterdam gebruikte, veelal fictieve, posten
krijgen aangeboden, waarmee het optrekken van de lonen van de Groningse
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VERVOLGBLAD N r. !•

1) Zo nodig ander» rubricering aangeven.

Bij dpmUte/inf. rapport nr. l6j?7 / l»

raan

bouwvakkers kunnen worden gedekt. Hoewel hier dus sprake is van gedeel-
telijk gecamoufleerde zwarte lonen» worden deze als legaal naar voren
gebracht, omdat de looncontróle-dienst in Amsterdam hiertegen niet op-
treedt* Op deze wijze meent men, met name Fré MEIS, het beoogde doel
te bereiken. Mocht het niet volgens verwachtingen verlopen, dan denkt
men aan korte prikacties (bijeenkomsten op bouwwerken tijdens de werk-
uren), stakingen van kleine groepen bouwvakkers (bijv. kraanmachinisten
en/of timmerlieden) waardoor uitvoering van het werk wordt gestagneerd»
Ook een algemene model- of langzaam&ctie is onderwerp van bespreking
geweest. Voor dit laatste is men echter wat huiverig. Het kan uitlopen
op een algemene bouwstaking, als reactie op een mogelijke weigering van
de bouwpatroons dan de gebruikelijke prestatietoeslagen uit te betalen.
En een staking van grote omvang in Groningen past thans beslist nog niet
in het programma van de communisten. De financiële gevolgen hiervan
kunnen zij niet dragen. Daarvoor heeft men de steun van de bouwvakbonden
nodig. En zover is het nog niet. Mislukking van de loonacties bij een
grote staking en daarmee verlies van de greep op de Groningse arbeiders
van MEIS, wordt dan niet onmogelijk geacht.

De bonwobjecten in Groningen, zo werd vernomen, waar de loonacties voor-
namelijk spelen, zijn in uitvoering bij de Ned. Aann. Mij. NV (HEDAM) en
het bouwbedrijf Knoop en Giezen NV*
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

DUtr.: 4^5/£ - /&€r

Afachr.:

Datum ontmoeting Datum rapport Volflno. lof. rapp.

Dupl. '

D**,: 1 Ü SER197(

•*« ,

Bijlage(n),

BO: #/q fyi
Evaluatie

Betreft: Invloed van de stakingen van de bouwvakarbeiders te Groningen
op de bouwvakarbeiders in Friesland.

Medegedeeld werd, dat de bouwvakarbeiders in Friesland 'de a£ties
van M1DIS c.s. in Groningen belangstellend volgen. Men spreekt er-
over op de werkobjecten en men s-taat er sympathiek tegenover. In
kringen van de vakbeweging in Friesland (NVV) volgt men de situatie
argwanend, fir ligt v/el conflictstof in friesland, omdat niet overa]
door de bouwondernemers de 5$ spreidloon - ondernemingsgewijze
differentiatie - wordt betaald. Zo wordt uitbetaling hiervan ge-
weigerd door de directies van het bouwbedrijf N.V. "Vriesland" en
de raortelcentrale N.V. E.L.M.O., niettegenstaande de gezamenlijke
vakbonden (NW, CÏTV"'en""NKV) hierover „besprekingen met de directies
hebben gevoerd, üf de acties zullen overslaan naar Friesland, is
nog niet te voorspellen. In vakbondskringen neemt men voorlopig
een afwachtende houding.aan. Bekend is, dat bepaalde ondernemers
in Groningen reeds zijn overgegaan tot een hogere betaling, zij
het, dat zulks "geruisloos" gebeurt.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.: /(&P

Afschr.:

Datum ontmoeting Datum rapport Volgno. Inf. rapp.

ASO/ 1OJL\O£0/

£M; — ̂ ^
Datum: 1 ^ SERjtö70

8«l-ï x^

Bijlage(n). _23*<.̂ -.

BO: JlQy%-

Evaluatie

Betreft: Vergadering Actiecomité' Bouwvak Groningen op 24 augustus 197

Op maandag 24 augustus 1970, vond er «en bijeenkomst plaats van hei
Actiecomité' Bouwvak Groningen in het gebouw 'Ons Belang' aan de
Zaagmuldersweg te Groningen.
Aanwezig waren de leden van het Actiecomité*t

alsmede i
MEIS Frederik, geb.17-11-21
De vergadering werd met een kort welkomstwoord geopend door ,
die vervolgens direkt het woord gaf aan Meis.
Meis zei dat hem volgens meerdere kranteberichten was gebleken, dal
de bonden een gesprek wilden voeren met de Nedam over gemeten tarit
Staande de vergadering werd gevraagd om vanuit 'Ons Belang*
de heer directeur van de Nedam te bellen en hem te vragen
of de Nedam inderdaad met de bonden zou gaan praten.

deelde naderhand mee, dat had gezegd, dat bij de Nedar
precies^erd uitbetaald wat de CAO aan mogelijkheden bood en dat de
directie van de Nedam niet ging praten met de bonden — werknemers
en/of Actiecomité'leden,
Meis zei hierop :"De jongens van de Nedam voelen op het ogenblik
weinig voor een staking. Ze geven de voorkeur aan een langzaam—aan-
actie. Zij zijn zich er van bewust, dat er dan waarschijnlijk mindi
zal worden verdiend, maar dat langzaam-aan financieel beter is, dai
staken. De stakingskas - zo redeneren de jongens - kan hun niet ui-
betalen wat ze bij de Nedam verdienen.Ze willen nu door een langzai
aan-actie trachten de Nedam stuk te krijgen en hebben hiervoor grai
f. 10 a f. 15.- minder loon per week voor over,"
Verder zei Meis, dat er nu eerst afgewacht moest worden \*at de
'jongens* op de openbare vergadering van donderdag 27 augustus 197'
gaan besluiten, ofwel staken of een langzaam-aan-actie.
Hierop zei tegen Meis : "Nu weet je* niet meer wat je moet
en enige tijd terug schreeuwde je moord en brand om toch te gaan
staken,"
Meis zei tegen , dat niet hij, doch de *Jongens1 uitmaakten
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1) Zo nodig nadere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD No. 1 Bij opei'aile^/iof. rapport no. 1

vat of er gaat gebeuren.
Door de vergadering werd gevraagd op 25 augustus 1970 naar

te gaan om de bij deze aanwe-
zige blanco steunïijsten op te halen. Bedoelde lijsten konden dan
op de openbare vergadering van donderdag 27 augustus 1970 worden
uitgereikt. Er zal worden genoteerd wie een steunlijst in ontvangs
neemt.
Afgesproken werd dat op dinsdag 25 augustus 1970 een vrije da
zal nemen om op de verschillende bouwobjecten manifesten (zie bij-
lage I) te verspreiden.
Meis deelde verder mee dat hij bij een machinefabriek in Oude-Peke
waar 15 mensen werken, bezig is een actiecomité op te richten.
Vervolgens zei hij, dat een journalist van 'De ¥aarheidf zich op 2
augustus 1970 te 12.30 uur zal ophouden in de nabijheid van de
werkzaamheden van de Nedam bij het Academisch Ziekenhuis te Gronin
gen voor het interviewen van arbeiders. De verslaggever, die hij
niet hij name noemde, zou te herkennen zijn aan een krant die hij
onder zijn rechterarm zal dragen.
Tenslotte liet Meis een brief zien, die hij had ontvangen van de
heer , penningmeester van de Partij van de Arbeid in
Groningen, waarin deze hem om een uitleg vroeg in verband met de
looneisen.
Meis toonde zich weinig enthousiast over deze brief.
Hij verzocht , en , naar aanleiding van deze
brief, genoemde te bezoeken voor een gesprek en hem na
afloop hiervan uitvoerig in te lichten.
De inhoud van bedoelde brief luidt als volgt:
'Geachte heer Meis,
Voor de bouwvakvakanties zijn onder uw toeziend ooljS' enige akties
gevoerd met betrekking tot de lonen van de bouwvakarbeiders. Reden
van deze acties zijn de door u gesignaleerde verschillen tussen de
lonen in het westen en in het noorden. Tegenover de kritiek van de
vakbondsbestuurders op uw acties, heeft u gesteld over bewijsmate-
tiaal te beschikken.
Ter bepaling van het standpunt van de Groningse federatie van de
Partij van de Arbeid, zullen wij gaarne in de gelegenheid worden
gesteld kennis te nemen van deze bewijsstukken.
Bij voorbaat onze dank'.

Na afloop van de vergadering deelde Meis convocaties uit aan de
leden van het actiecomité' die tevens lid zijn van de CPN.
Deze convocaties hadden betrekking op een op zondag 30 augustus
1970 te houden vergadering voor CPN'ers - bedrijfsarbeiders»
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Aan de bouwvakker s, werkzaam in de a t£$ Groningen.

Collega s.

Op Donderdag 20 Augustus zijn de bouwvakarbeiders in vergadering
bijeen geweest. .• • •
Op deze vergadering, werd bekent dat de afdelingsbesturen der 5 bonden
haBden vergaderd op Maandag 17 Augustus over de kwestie in de bouw.
Laar is het besluit genomen dat er deze week een gesprek zal plaatsvinden
tussen vertegenwoordigers der vakbonden en de Nedam directie.
In afwachting hiervan hebben de bouwvakarbeiders besloten een eventuele,
actie bij de ITedam een week op te schorten.
Besloten werd, oin op Donderdag 26 Augustus opnieuw bijeen te komen,

Wij roepen u daarom op
om Donderdag 26 Augustus in grote getale
aanwezig te aijn op een openbare vergadering
van bouwvakarbeiders.
De veragdering vindt plaats

in het gebouw Ons Belang Zaagmuldersweg.
Aanvang 4.30uur.

Het Aotiecommité.



Bijlage Rapport
C.P.N, district Groningen.

Turftorenstraat.30a.

Aan de partijgenoten bedrijfsarbeiders.

kam.

Naast de sucsesses als gevolg van de loonstrij£-van do afge-
lopen tijd hebben de acties ons ook wat anders aangetoond.
Het heeft duidelijk gemaakt,de tekortkoming in onze partijcrganisatie.

Te weinig zijn onze partijgenoten in de bedrijven betrokken geweest

in de voorbereiding van de acties,zowel wat betreft in fc>pstellen der

eisenprograms als in het leiden van de loonstrijd zelf,
Duidelijk is aangetoond,de onmisbaarheid van partijbedrijfsgroepen.

Om aan dit hiaat een einde te maken zal door het district

een conferentie van partijgenoten bedrijfsarbeiders worden gehouden.
Hier zal naast een politieke analyse over de huidige toestand,
de bedrijfsgroepen worden gevormd.
V/e willen je daarom uitnodigen

voor een vergadering van partijgenoten bedrijfsarbeiders
op Zondag 30 Augustus
in hotel Sasker te O.Pekela.
Aanvang 10.30 uur.

Verzocht wordt ,brood mee te nemen.

Rekenende op je aanwezigheid
voor het dag«bestuur
H.Niemeijer



1) Zo nodtg andere rubricering aangeven.

).h,m '1970

Distr.: Bijlage(n):

Afschr.i BO:

Datum ontmoeting Datum rapport Volgno. Inf. rapp. Evaluatie

Betreft! Openbare vergadering van actie—oomité*ls te Oude Pekela.

Op zaterdag, 15 augustus 1970, vergaderden de actie—comité's in café' Sasker
te Oude Pekela»
Deze vergadering werd door ongeveer 70 personen "bijgewoond.
Aanwezig waren onder meer:

Strocartonindstttie;

Sigarenindustrie ( Gharap Clark Nieuwe Pekela )i

AardappelmeelinduBtrie:

S oheepswerven:

in totaal drie man

Metaalindustrie; C Noord-Nederlandse Machinefabriek te Winschoten );

drie man.

Silenka Hoogezand:

é5n mant

Bouwvak; enkele uit de stad Groningen

Verder waren nog aanweaig:

Prederik MBIS, geb. 17-11-21 .v sprak de vergadering toe» Hij stelde,
de loonstrijd onverminderd met kraoht diende_tejrordgn voortgezet. Men was er
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1) Zo nodig andere rubricering a«njeven.

VERVOLGBLAD No. Bi] operatie-/inf. rapport no.

nog lang niet en nog veel strijd diende te worden gevoerd, waarbij men vooral
nuchter moest blijven en goed zijn verstand moest gebruiken, omdat men met
kwade krachten te doen had* Als voorbeelden hiervan haalde hij de directie
van Silenka te Hoogezand en de NW—voorzitter Kloos aan» Hij verweet de vak-
beweging onder één hoedje te spelen met de ondernemers en stelde, dat Kloos
zich inmiddels al voorbereidde op zijn ministersschap» Hij bestreed de in de
pers verschenen bewering, dat zijn acties het Noorden aanmerkelijke schade
toebrachten, omdat geen enkele ondernemer zich nog geroepen voelde zich in
het Noorden te vestigen; als bewijs daartegen haalde hij de vestiging van
Philips te Winschoten aan*
Hij hekelde de leiding van de Silenka fabriek te Hoogezand, die de arbeiders
uitbuitte» Be arbeiders op die fabriek wed̂ Bikiohamelijk en geestelijk kapot
gemaakt; de gezondheidstoestand van vele personeelsleden was dan ook slecht»
Velen waren al overspannen* Het verloop onder het personeel was erg groot en
hij verwonderde zich daarover niet, evenmin als over het grote personeelste-
kort van die fabriek» Wie wilde namelijk nog werken op een fabriek met de
meest-uitgekookte jaagsystemen, zo vroeg hij zich af* Inzake de lichamelijke
gesteldheid van het personeel was het hem opgevallen, dat ze allen broodmager
waren en hij meende dan ook een isder te kunnen uitdagen hem lén personeels-
lid te wijzen, die nog " vet op zijn ribbekast " had» Hij verklaarde fl. 10.-
te geven voor elk aanwijsbaar onsje vet*
De strijd op deze fabriek en voor loonsverhoging 5n voor verbetering van het
werkklimaat, zou onverminderd worden voortgezet, daarop kon de directie reke-
nen*
HSIS deelde verder mee, dat het personeel van de scheepswerven langs het Win—
schoterdiep in actie was gekomen voor loonsverbetering» Op enkele werven was
al enige keren even gestaakt als waarschuwing aan de scheepsbouwers»
Inzake de loonstrijd in de bouwvak stelde hij, dat men het de arbeiders niet
kwalijk mocht nemen, dat ze in deze strijd gebruik maakten van het schreeuwend
tekort aan bouwvakkers* Men diende daarvan profijt te trekken, ook al omdat de
bouwondernemers daarvan in tijden van te veel bouwvakkers ook hadden geprofi-
teerd» namelijk door de toeslagen te verminderen en zelfs geheel af te sohaf-
fea,
Be loonstrijd in het Noorden zou net zo lang duren tot de lonen in het gehele
land waren gelijk getrokken» Het Noorden moest en zou de achterstand wegwer-
ken en hij waarschuwde de bouwondernemers over de brug te komen, daar de aoti<
in de bouw zich steeds meer zouden uitbreiden»
In verband met de komende onderhandelingen over de nieuws C.Â O.'s voor vele
bedrijfstakken zouden uit de actie-oomité**s commissies worden gevormd, die op
korte termijn de eisen voor deze C*A*0»'s dienden samen te stellen» Bit eisen*
program zou eventueel de basis zijn voor de op handen zijnde onderhandelingen>
Het viel op, dat hij aan het slot van zijn betoog de aanwezigen er op wees,
dat men ook nog wel eens een actie kan verliezen» Letterlijk zeide hij in dit
verband:
w voordat de arbeidersklasse in Nederland aan de macht is, zullen we ongetwij.
" feld nog heel wat nederlagen lijden "•

j)e commissie uit het actie-comitl strooarton voor het opstellen van de eisen
voor de nieuwe C.A,0-strocarton ( 1971 ) zal tenminste bestaan uit:
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ACD/

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

N*.: ^£/3

Afschr.:

Datum ontmoeting Datum rapport Volgno. Inf. rapp.

Uupl. *•

Datum: 2 0 KI 1970

Bijl.: • p"

'

Bljlage(n):

BO: $J?Ot-

Evaluatie

Vergadering stakende ijzervlechters en enige bouwvakkers met
een lid van het Actiecomité op 15 september 1970.

Op 15 september 1970 vond in het gebouw 'Ons Belang' aan de Zaag-
muldersveg te Groningen een vergadering plaats van stakende ongeor-
ganiseerde ijzervlechters en enige ongeorganiseerde bouwvakkers
met , lid van het Actiecomité
Bouwvak Groningen.
De ongeorganiseerden drongen sterk aan op een uitbetaling uit de
stakingskas en stelden zowel MEIS Prederik, geb.17-11-21 alsmatU
het Actiecomité Bouwvak Groningen verantwoordelijk voor door hen
te derven loon.

wees hen op het feit dat niet het Actiecomité, doch de
bonden deze staking hadden uitgeroepen en derhalve het Actiecomité
en Meis niet aansprakelijk waren voor hetgeen hun door de bonden
werd aangedaan.
Niettemin zo zei hij, zou het Actiecomité alles in het werk stelle
dat zij aan hun geld kwamen.
Hij deelde han mee, dat het Actiecomité a.s.dinsdag 17 september t
1970 in vergadering bijeen zou komen om hun problemen te bespreken
De stemming in de zaal was prikkelbaar en er werd geroepen dat
Meis een slechte beurt had gemaakt door hen in de steek te laten
«na naar Rotterdam te gaan.
Eén en ander werd na de vergadering door medegedeeld.
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