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COMMUNISTISCHE AGITATIE BIJ DS ROTTSRDAMSS STAESSLEEPDISNST
Op 9 februari j.l. publiceerde het communistische dagblad
"De Waarheid" een uittreksel uit een manifest, dat door de "Actiecommissie Sleepdienstbemanningen" begin vorige week werd verspreid»
Naar aanleiding van het gevoerde kort geding, dat door de werkgevers
contra de in de staking betrokken werknemersorganisaties werd aangespannen, wordt in het manifest gesteld dat de actiecommissie de
inmenging van de rechter in een arbeidsconflict met kracht van de
hand wijst.
Uit het verschijnen van dit manifest blijkt, dat aan de een
week eerder gedane oproep van het NBV-bestuur het actiecomité te
ontbinden, geen gevolg is gegeven door de daarin deelnemende NBVleden. *)

'''

In een artikel in "De Waarheid" van 11 februari j.l. werd nadei
ingegaan op de gestelde looneis en op de achtergronden van de sleepbootstaking. Geconstateerd werd, dat de sleepbootbemanningen

zich

eind augustus 1970 direct aansloten bij de havenstaking. Toen deze
staking resulteerde in een loonsverhoging van ca Fl.^5»- bruto per
week voor de havenarbeiders, ontvingen de sleepdiens.ten de toezegging
dat per 1.1.1971 ongeveer hetzelfde bedrag zou worden verwerkt in
de nieuwe CAO.

Omdat - aldus het communistische dagblad - er van

de vakbondsonderhandelaars

niets werd gehoord, vormden de bemannin-

gen een actiecommissie (hierover werd reeds gemeld in onze brief
no. 1.036.5^9 van 2? januari j.l.). De leiding van de actie werd
op de vakbondsvergaderingen door de leden opgedragen aan "het uitgebreide vakgroepsbestuur van de NBV, de onbezoldigde bestuurders
dus van deze bond, die zelf op de

boten zitten en die ieder besluit

over de actie aan de mensen zelf voorlegden".
"De Waarheid" concludeerde dat het sleepbootpersoneel "volledige
inwilliging van zijn rechtvaardige eisen" verlangt, "waarvoor nu
al maandenlang actie wordt gevoerd, in de loop waarvan nu reeds
driemaal is gestaakt".

") NBV = Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel,
aangesloten bij het KW.

ƒ
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In dit verband stelt het blad vast t
"Die vastberadenheid en eensgezindheid zijn overigens
evenmin uit de lucht komen vallen als de staking zelf
De actie is langdurig voorbereid. Het uitgangspunt wa;
dat'bïj de afïööp~van dë'vörigë stakingsactie - voorjaar 19&9-(
)• reeds aan de orde was gesteld dat
de loon- en arbeidsvoorwaarden voortaan geregeld zoud<
moeten worden binnen het raam van de hele haven".
Met een verwijzing naar het in het manifest gestelde "dat de
eis van Fl.^5»- onverkort gehandhaafd blijft en dat dit geld boven
water moet komen voor het gehele jaar 1971"» noemt het blad de stemmi:
onder de sleepbootbemanningen nog even vastberaden en eensgezind als
op 1 februari toen de staking begon. Het blad typeert de situatie aldi
M

«...langs de kade is maar één opvatting te horen: als
er op 7 maart nog geen poen is, dan ligt de boel de
volgende dag weer plat l En met die poen wordt dan be°
doeld over het gehele jaar .197.1 de Fl.^5,- bruto per
week erbij en geen cent minïjer".

16 januari 1971

Behoort bij brief no. 1.056.137

DE SITUATIE IN OOST-GRONINGEN
Aan open bronnen werd ontleend:
Op 21 juli j.l. vergaderden werknemers van "Grol NV" te
Nieuwe Schans met bestuursleden van de NW-Textielbond
"De Eendracht" en de heer drs. M. J. van den BERG (Wethouder te Groningen, Voorzitter PvdA-gewest Groningen).
De heer W« KOEVOET (secretaris **De Eendracht) deelde aan
de arbeiders mede, dat bij sluiting van hun fabriek de
N W-b on d actie gaat voeren, waarbij geen enkel middel
zal worden geschuwd. De heer Van den BERG riep op tot
vorming van een "zo breed mogelijk front", waarbij de
ideologische verschillen tussen PvdA en CPN nu van geen
belang zouden zijn.
Eveneens op 21 juli vergaderde de heer F. MEIS met leden
van actiecomité's te Oude Pekela, Hier werd overeenstemming bereikt over het standpunt, dat de vakbonden actie
moeten voeren met steun van de actiecomité's en politieke partijen (i.c. CPN en PvdA).
Op 22 juli vergaderden enkele vertegenwoordigers van CPN
en PvdA te Groningen, overeenstemming werd bereikt over
een principieel samengaan in eventuele acties. Een vervolgvergadering op 23 juli, waarbij ook de heer F. MEIS
aanwezig zou zijn, werd vastgesteld. Aan dit overleg naraen van PvdA-zijde deel de heren drs. H.J, van den BERG
en Vert BARMEN 't LOO, van CPN-zijde waren afgevaardigd
de heren Siebolt ADEMA en Henk de WIT. •)
Op 23 juli te ^ 13.15 uur verklaarde de heer drs, M.J,
vau den BERG in een radio-uitzending, dat besloten was
tot het uiterste te gaan om de werkgelegenheid te behouden*
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HOOFD VAN DE DIENST,

dr» A. Kuiper*.

Behoort bij brief no.1.056.13?

ex.:/t>

EXPLOSIEVE SITÜATIS IN OOST-GROHIHGEN
Uit open bronnen
werd t.a.v.
de arbeidsonrust in Qost-Groningen het navolgende samengevat.
Een nadere beoordeling volgt zo spoedig mogelijk.
Blijkens mededelingen van de heren F. MEIS(CPN-partijbestuurder)
en M.v.d.BERG(PvdA-wethouder te Groningen) in radiouitzendingen
gedaan, hebben de regionale besturen van beide partijen op 20 juli
j.l. besloten samen te werken op het gebied van de werkgelegenheids
politiek.Zij zullen geen bedrijfssluitingen accepteren, indien niet
voor vervangende werkgelegenheid is gezorgd. Zij zullen eventuele
acties uit de bedrijyen ondersteunen.
Op vakbondsvergaderingen is verlangd, dat de textielbonden geen
bedrijfssluitingen zullen tolereren, indien niet tevoren do administratie van het betreffende bedrijf door de vakbonden i» gecontroleerd. Alleen indien blijkt, dat de door de bedrijfsleiding
weergegeven bedrijfsresultaten in overeenstemming zijn met de feiten, kan overlegd worden over afvloeiingsregelingen e.d.
Het "Centraal Actiecomité Oost-Groningen" heeft onlangs al alle
steun toegezegd aan het inmiddels geformeerde "Actiecomité Grol",
dat v/eigert accoord te gaan met de aangekondigde sluiting van hot
kledingbedrijf Grol te Nieuwe Schans.
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Ex.no./ 21

CPN-actlo tegen plannen "UNION"-directie
1. Tijdens een besloten vergadering op 7 september j.l. van actiecomité-leden ter bespreking van CPN-initiatief voor een Gronings
volkscongres, deed CPN-partijbestuurslid F.MEIS mededeling van:
a» plannen van de directie van Coöperatieve Strocartonfabriek
"ÜWION" te Oude Pekela tot vestiging van golfcartonfabriek
"UNION WELLPAPP G.m.b.H.» in Ihrhove (West-Duitsland);
b. plannen van de directie van de Koninklijke Shell N.V» tot
vestiging in West-Duitsland van een fabriek tot verwerking
van in Groningen gewonnen magnesium.
Beide fabrieken zouden met E.S.G.-subsidie tot stand komen, aldus
MEIS.
2. Tijdens de openbare bijeenkomst van de gezamenlijke actiecomité*s
op 11 september j»l. deed de Heer MEIS wederom mededeling van deze
plannen* Een personeelslid van de "UNION"-fabriek stelde, dat de
directie van "UNION11 beaig was aan de "afbouw" van de fabriek te
Oude Pekela en dat al geen nieuwe orders werden verwerkte.
3» Op 13 september j.l. deelde de directie van de Coöperatieve
Strocartonfabriek "UNION" mede, dat inderdaad sprake vae van
onderhandelingen met de Duitse regering, maar dat de plannen nog
niet definitief waren.
4. Op 1^ september werd bekend, dat de vestigingsplannen in WestDuitsland in een vergevorderd stadium verkeren.
5» Nadat op 17 september de directie van "UNION" geweigerd had informaties te verstrekken, stelden de erkende vakbonden een ultimatum. V66r 22 september j.l. te 18.00 uur diende de directie de
verlangde inlichtingen verstrekt te hebben, anders aoudon "scheren
acties" volgen. (Gedacht werd o.m. aan een waarschuwingsstaking
van één dag.)
6. Op 19 september kwamen de actiecomité's hierover in spoedvergadering bijeen o.l.v, de Heer MEIS. Deze stelde, dat het "üUIONll-per
soneel niet mocht reageren op een etakingsoproep van het H.V.V.,
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omdat dese bond uit prestige-overwegingen nu wellicht te overhaast
te werk zou gaan» De Heer MEJS hield er voorts rekening mee, dat
een staking de "UNION"-directie niet onwelgevallig zou zijn. Hij
drong er op aan, dat de "UNION"-werknemers een ledenvergadering
van. de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale (ABC/NVV) zouden eisen
en volledige opening van zaken.
Bij een etakings.actie zou het "Actiecomité UNION" de leiding
moeten hebben met goedkeuring van de vakbonden* Indien dit geweigerd werd, dan geen staking*
7. Op 22 september - bij het aflopen van het vakbondsultimatum deelde de "UNION"-directie mede bereid te zijn de vakbonden op
vrijdag, 2k september, des namiddags te informeren. De vakbonden
verklaarden hun acties uit te stellen tot zaterdagavond (25 september)»
8. Ingevolge de eis van de "ÜNION"-werkneraers wordt op zaterdagmorger
(25 september) door de vakbonden verslag gedaan van de bespreking
met de "UNION"-directie.
9. Een deskundige beoordelaar ter plaatse acht het onwaarschijnlijk,
dat het "UNION"-personeel aan een eventuele stakingsoproep van de
vakbonden gehoor zal geven, indien dit niet door de Heer MEIS
wordt geadviseerd.
10. Op zaterdagmiddag (25 september) zal door de Heer MEIS in een
openbare vergadering van strocarton-arbeiders mededelingen worden
gedaan uit het nog te verschijnen "Structuurrapport Strocarton"»
De Heer MEIS kondigde aan, dat zijn mededelingen "als een bom
zouden inslaan".

2k september 1971»
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Situatie in de haTena

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan
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Dit exemplaar bestaat uit 2

DE SITUATIE IN DB HAVENS

Op 2k december j.l. werd in de Rotterdamse haven onder het
personeel van de sleepdiensten een manifest verspreid, dat afkomstig
was van de - tot dan onbekende - "Aktiekommissie Sleepdienstbemanningen".

In het pamflet wordt
gesteld, dat da loononderhandelingen voor de sleepdieneten afgeslote
moeten worden op basis van het (in de NBV-bedrijfsgroepvergadering
geformuleerde) eisenpakket, waarbij het accoord in de havenbedrijven
tot uitgangspunt diende.
Op k januari j.l. werd door de "Havencommissie" (identiek aau
de onder sterke communistische invloed staande Commissie "Samenwerken
de Havenbedrijven (SHB)", die tijdens de havenstaking opereerde o.l.v
de heer SGHULTS) in een pamflet aan de havenarbeiders opgeroepen d&
acties van de sleepbootbemanningen "onvoorwaardelijk te steunen in
welke vorm dan ook", dit als tegenprestatie voor de steun verleend
door de sleepbootbemanningen tijdens de haven staking in september j.
De "Aktiekorainissie Sleepbootbemanningen" besloot een door li.~t
NBV-bestuur belegde vergadering op donderdagmiddag, 28 januari a*?.,
tot een demonstratieve bijeenkomst te maken. In sen door dit actiecomité verspreide oproep is gesteld, dat do vergadering van donderdagmiddag ook voor ongeorganiseerden toegankelijk moet zijn. Het
sleepbootpersoneel werd opgeroepen alle boten vSór de middag "voor
de v;al" te legden en deel te nemen uan de middagbijeenkomst, waarin
de looneis "f. ^,5»- bruto per week erbij" centraal komt te staan.
Eveneens op donderdag, 28 januari a.s., vindt de vergadering
plaats, die uitgeschreven is door de Commissie "Samenwerkende Havenbedrijven (SH3)", Deze vergadering werd aangekondigd aie: "dlaj-.uutbijeenkomst". De bestuursleden van de Scheepvaertvsreniging iniid en
de erkende vakbonden zouden zijn uitgenodigd om ''waar te raaksu" -ir.:t
de pensioengerechtigde leeftijd van havenarbeiders niet

65 jaar kan worden gestold. De mogelijkheid van verlaging van de
pensioengerechtigde leertijd werd nadrukkelijk naar voren gebracht
in het door de "Commissie SHB" gepubliceerde sociologische rapport
"Oudere werknemers in de haven".
Gezien de nog steeds "geprikkelde stemming" in de Rotterdamse
havens, bestaat daarom een reële mogelijkheid van wilde acties.
In de Amsterdamse haven is de bereidheid om tot actie over
te gaan niet groot, maar ook hier is ontevredenheid over het uitblijven van een nieuwe (gunstiger) CAO.

26 januari 1971.

