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Tot nog toe zijn de diensten bij de Bedrijfs Zelfbescherming van de P.T.T. geheel op vrijwillige
"basis geweest.
Met ingang van 1-2-1961 worden deze diensten verplic
tend.
Vrijwillig toetreden of ""bedanken" is in het vervolg
niet meer mogelijk. Ook in de uren-vergoeding is
een wijziging gekomen. Boven de diensturen voor de
B.Z.B, werd een half uur vergoed vóór de aanvang
daarvan en een half uur na de beëindiging. De vergoeding voor deze twee halve uren, als reistijd "bedoeld
gaat vervallen. De leden van de B.Z.B, "behorende tot
het P.T.T.-distriet Den Haag tonen zich over de nieuv
regeling zeer ontevreden. Er heerst onder hen een
ongunstige stemming en velen zullen ongetwijfeld een
voorwendsel zoeken om de B.Z.B.-oefeningen in het
vervolg te verzuimen.
Meerdere leden zullen proberen om, ondanks de plichtstelling van hun functie in de B.Z.B, ontheven te
worden.
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Op 10-8-1961 werd van betrouwbare zijde het
volgende bericht (gedateerd 9-8-1961 ) ontvangen.
WerkclasBificatie P.T.T.
Bij de P.T.T. te Amsterdam zijn op 8 augustus 1961
de percentages bekend gemaakt der werkclassificatie.
Deze lopen nogal uiteen, ook voor mensen die gezamenlijk
hetzelfde werk doen.
Sr ia veel ontevredenheid ontstaan. Ook de verhoudingen
van het personeel zijn door de verschillende percentages,
nogal geprikkeld geworden ten opzichte van elkaar.
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op donderdag, 29-6-1961, te ongeveer H uur
door een aantal arbeiders, werkzaam in de Rotterdamse haven, hè
werk is neergelegd.
De directe aanleiding hiertoe was een op grote schaal verspreid manifest van het O.V.B.-Verkeer. In dit manifest werden
de arbeiders opgeroepen solidariteit te betuigen met hun Amsterdamse collega's en daarnaast des middags te 15 uur in een protestvergadering bijeen te komen. (Manifest bijgevoegd). Aan de
stakingsoproep gaven ongeveer 300 personen gevolg, van wie slecl
90 de protestvergadering in de grote zaal van het gebouw Odeon
bezochten.
Na door
, welkom te
zijn geheten, voerden
, en
, het woord.
Beide sprekers gaven in uitvoerige bewoordingen hun bekend'
visie op de lonen van de havenarbeiders. Zij juichten het toe,
dat de Rotterdamse havenarbeiders zich solidair toonden met de
Amsterdamse stakers, maar vonden heljwenselijk, gezien de gering
opkomst, thans niet tot besluiten over te gaan.
gaf voorts een uitgebreid overzicht van de toestand in Amsterdam en laakte hierbij vooral het optreden van de
c.p.n.-a.b.t.-bestuurders, die door hun demagogie de arbeiders
in verwarring brachten en verder als scheurmakers optraden.
1
wekte in zijn slotwoord de aanwezigen op zaterdag in geen geval vrijwillig te werken en het werk op besmette schepen te weigeren.
Spr. was voorts van mening, dat eventuele verdere stappen
afhankelijk waren van de houding van de Amsterdamse havenarbeiders en dat slechts besluiten konden worden genomen, welke met
meerderheid van stemmen werden aanvaard.
Op vrijdagmorgen te 7 uur werdertoij alle grote bedrijven in
de gehele Rotterdamse haven door de c.p.n.-getrouwen manifesten
uitgezet, ondertekend door een zgn. commissie van havenarbeider!
(Manifest bijgevoegd). Hierin werden de havenarbeiders opgeroepen op die dag de acties massaal door te zetten en om 10 uur in
vergadering bijeen te komen*
Ongeveer 800 a 1000 arbeiders gaven aan de oproep gehoor
en weigerden des morgens aan het werk te gaan.
De bijeenkomst, eveneens gehouden in de grote zaal van gebouw Odeon, werd bezocht door ongeveer 700 arbeiders. Zij stond
onder leiding van de zgn. voorlopige actieoommissi* van de -Bntterdamse havenarbeiders en werd gepresideerd door
Hij opende te bijna 11 uur de bijeenkomst en deelde mede,
dat de aanwezigen nu moesten beslissen over de te voeren actie
en dat de commissie zou meehelpen de besluiten van de arbeiders
uit te voeren.
Spr. lichtte daarna aan de hand van het verspreide manifeshet eisenprogram toe en stelde vast, dat de tijd titans erg gunstig was voor het voeren van actie. Alle bedrijven hebben een
groot personeelstekort en successen kunnen bij deze overspannen
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- 2arbeidsmarkt zeker niet uitblijven. Over de te nemen besluiten
zal de vergadering moeten beslissen en daarom is het noodzakelijk, dat elke aanwezige» die iets heeft te zeggen, hier zijn
mening naar voren brengt. Niettemin stelt de commissie voor na
afloop van deze bijeenkomst gezamenlijk in een demonstratieve
optocht naar het kantoor van de S.V.Z. te gaan en daar het
eisenprogram door een delegatie te laten overhandigen.
Vervolgens voerde een groot aantal discussianten, o.w.
, het woord.
memoreerde eerst de minder geslaagde vergaderin
van donderdag j.l», juichte het bezoek op deze bijeenkomst toe
en gaf weer het bekende overzicht van de toestand in de haven.
Aan het slot van zijn korte betoog stelde spreker voor na
afloop van de vergadering niet naar de S.V.Z. te gaan, maar in
groepen de haven in te gaan met het doel de bedrijven, waar nog
werd gewerkt, in de strijd te betrekken. Voorts moesten de naCE
ploegen worden opgevangen om dan vanavond weer te vergaderen en
verdere besluiten te nemen.
Na enig heen en weer gepraat werd besloten teek naar het
kantoor van de S.V.Z. te gaan en des avonds weer te vergaderen.
De afgevaardigde delegatie kreeg bij de S.V.Z. te horen,
dat de directie uitsluitend met de vertegenwoordigers van de
erkende bonden wilde onderhandelen, wat tot gevolg had, dat de
stakers zich naar het kantoor van de N.B.V.-N.V.V. aan de Westzeedijk begaven. Hier werden zij niet ontvangen en na enig heen
en weer gepraat verspreidde de groep zich langzamerhand.
De vergadering van vrijdagavond, wederom gehouden in gebou
Odeon, werd bezocht door ongeveer 400 personen en stond weer on
der leiding van de voorlopige actiecommissie.
Na allen welkom te hebben geheten stelde
.
de v
gadering de vraag, wat er nu verder moest gebeuren. Voor een de
zou dit afhangen van de besluiten, welke de stakende Amsterdammers moesten nemen. Aangezien op hetzelfde moment eveneens in
Amsterdam werd vergaderd, stelde spreker voor in de pauze telefonisch contact met hen op te nemen en daarna het eigen standpunt te bepalen.
Verscheidene discussianten voerden hierna het woord.
Een deel stelde voor maandagochtend de werkzaamheden normaal te hervatten. Anderen meenden, dat de staking hedenavond
moest aflopen.
stelde voor maandagmorgen weer aan het werk te
gaan en dan model te werken. Hierdoor zou de produktie ernstig
stagneren, waardoor de ondernemers bij de onderhandelingen gemakkelijker zouden toegeven aan de eisen van de arbeiders dan
nu.
Spr. maakte hierna bekend uit Amsterdam te hebben gehoord,
dat de stakers hadden besloten maandagmorgen de werkzaamheden t
hervatten en dan model te gaan werken.
kondigde hierna de pauze aan en deelde mede,
dat de commissie zich telefonisch zou overtuigen van de gang va:
zaken in Amsterdam.
Enige tijd later deelde spreker mede, dat de stakers in Am
sterdam inderdaad waren overeengekomen maandag de werkzaamheden
normaal te hervatten, maar dat over model werken niet was gespri
ken,
Spr. stelde tenslotte voor in de eerste plaats de staking
na 24 uur af te sluiten, zodat er geen slachtoffers zouden kome:
en de langzaam-aan-actie van
niet te propageren.
'
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- 3Toorts moest de vergadering de commissie mandaat geven de
arbeiders doprgmanifesten tot een nieuwe actie op te roepen.
Het tweed evüwas ae stakingsactie langer dan 24 uur te laten dure
met het risico dat er wel slachtofferspouden vallen en dan maar
dagochtend weer te beginnen.
Ha deze twee voorstellen in stemming te hebben gebracht,
bleek na handopsteking het tweede voorstel een grote meerderhei
te hebben.
Na de aanwezigen te hebben opgewekt de collecte ter dekkic
van de kosten goed te geden>ken sloot
te ongeveer
22 uur de bijeenkomst, waarna allen rustig uiteengingen.
Dezerzijds moge tenslotte nog worden opgemerkt, dat de actie een rustig verloop heeft gehad en dat geen ordeverstoringen
hebben plaatsgevonden.
Het bedrijf van de N.A.S.M. (H.A.L.), waar de staking vol
komen is geweest, heeft op zaterdag normaal gewerkt (1/3 deel
van de voltallige sterkte), zodat de debarkatie van de HIEUW
AMSTERDAM geen stagnatie heeft ondervonden.
Op maandag, 3-7-1961, was de toestand weer normaal en werd
op alle objecten gewerkt.
EINDE*
AAN B.V.D.
Aan de heer Procureur-Generaal te 's-Gravenhage.

Rotterdam 30 juni 1961.
Aan de Rotterdamse en "buiten Rotterdam
wenende havenarbeiders»
.
Collega's,
In de "-Amsterdamse haven voeren on2« collega's massaal en eensgezind
o.l.v«hun actie—commissie de strijd voor i
- verhoging van het loon tot f 120,-per week "bruto in de dagdienst
en voor honjdio dit r-'-.öds he"bten een evenredige loonsverhoging, ..
— een uitkering ineens van f 100,— vcor allen,die in de havsn werkzaam nijn,ïïowol voor do vaste arbeid.^ra bij de maatschappijen als
voor do werkere van de SHB(in Rotterdam C.V.A.genoemd).
— uitbetaling van 2 rsisursn inplaats van 1 reisuur aan de "bus art 3id ars
Vandaag zetten de Amsterdamse colloga's eensgezind hun strijd voortjWat ongetwij—
fcld de groto sympathie van all-> Rotterdamso en "buiten Rotterdam wo.Jiende
havenarbeiders h.?.eft»
Deze sympathie is or in do Rotterdamso havonlDat staat vast l
Dat in reeds gistoron in vele havonhodrijven in Rott'.rdam gebleken,v/aar korte
stakingen on andere vormen van actie he'b'bon plaats gevonden.
?/IJ ZIJÏI VA1T MMDTG DAT DE ACTIES

V A N D A A G

MASSAAL.

MOHPEW WORDEN DOORGEZET

MAAR DAN VANDAAG 01TDER LEIDING VAÏT OUS HAVSTARBEIDERS Z E L F I I t
Daaron hehben een aantal Collega's uit vorsobillende Rotterdamse havsnbedrijvsn
een voorlopige ACTIS-COKMLSSIS govormd l
Deze voorlopigo ACTIE-COHi-IISSIE roopt U allon ap VANDAAG op dezelfde wijae
als de makkers in Am e tor dam -^ensgc-Kind de strijd to "beginnen ent
- HEDEN KORGEN HET WERK NIET TE BEGIETNEN l u l
- ALLEÏÏ OM 10 UUR (HEDEHMOEGE1I l ) NAAE DE GROTE ZAAL VAK ODE01I (GC>UVER
ÏÏESTRiUT)

TE KOMEN OM ALS ROTTERDAMSE lUVMARBElDEKS EN ALLEN DIE

BUITEN ROTTERDAM WOÏT31T TS BERADEN OVER DE TE VOEREN STRIJD VOOR
BOVENGENOEMDE RECKTVA.1RDIGE m DRINGENDE EISEN !
OOK DB ARBEIDERS UT DE ROTTEHDAMSB HAVEN HEBEEK NU EEN FLINKE LOONSVERHOGING
DRINGEND NODIG !DIE HOER ER Wü KOMEIT I
Samen mot onse makkers in Amsterdam y die vandaag hun massale strijd voort zetten en
vanavond om 8 uur in do grotn saai van Krasnapolsky vre&r "bij c-n komenj zullen we on
eisen nu kunnen vsrwi-zonli jksn»
VOLGT EESTSGEEIND DE PAROLEN VAN I® ACTIS-COMJISSIE OP !
OM 10 UUR ALLEN IN DE GROTE ZAAL VAN ODEON (GOUVERÏTSSTRAAT ) t
333 VOORLOTIGE ACTIE-COMMISSIE VAN DE
ROTTERDAMSE HAVENARBEIDERS ,

I.D.No.928.

DAT. t 7 JUNI 13tt
Onderwerp: Arbeidsonrust in de
R'damse haven.

Al geruime tijd heerst in de Hotterdamse haven een
toenemende ontevredenheid, die alle categorieën van havenarbeiders omvat. Met uitzondering van degenen die buiten
de stad wonen, de z.g. pendelaars, ligt de ontevredenheid
hoofdzakelijk op het terrein van het financiële vlak_.
Toor de pendelaars is het niet inwilligen van de vele
ontslagaanvragen een grote grief. Als gevolg van de voortgaande industrialisatie in de provincies, de personeelsaanvragen voor de Deltawerken en de grotere verdiensten in
Duitsland, willen velen niet meer in de havens werken.
In diverse bedrijven zijn korte acties gevoerd, voornamelijk in het kader van verhoogd taakloon.
Voorts is het begrip vrije zaterdag aanleiding tot spanningen. Een groot deel der arbeiders is over deze materie
onvoldoende op de hoogte van de bepalingen dienaangaande.
Ten aanzien van de arbeiders wonende in de stad, moge
opgemerkt worden dat hun ontevredenheid eveneens voortspruit uit de beloning voor de arbeid.
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de directie van Quick Dispatch,
waar de ontevredenheid het grootst was, de kraanmachinisten
een voorschot heeft uitbetaald op een nog vast te stellen
winstdeling.
"j3ij de N.V.Ned.Transp.Bureau, waar de C.P.N, vertegenwoordigd is door het duo
en ,
r,^ ^
, en ais
voor. zit ter van ttB ued .rJJf stond Ju*baiuaacniJi.ia~cBzi. 3.V.B.—Yerkee:

, heerst grote
ontevredenheid, op ait WflTlJf «rerd op woensdag 14-6-1961
circa één. uur gestaakt. Een van redenen hiervoor was, dat de
arbeiders naast een looneis, eveneens verlangen dat een
ondernemingsraad tot standTkometz.

Over het algemeen kan gezegd worden, d a-c a e communistische invloed nagenoeg miniem is. Een uitzondering hierop is
de situatie bil de N.V. N.T.B.
Wel doen
,_^__^__
, c.s. hardnekkige pogingen énige voet aan de grondjtê' krijgen, doch
tot op heden zonder enig resultaat, ƒ EERDE.
Aan B.V.D.

I.D.No. 1004
Betreft*i Korte werkstaking Stuwadoorsmij. N. V. Felshaven. 2^ jyn
Hierdoor bericht ik U, dat op dinsdag, 18-7-1961, te 7.30
uur, de gehele dagploeg (ongeveer 50 vaste havenarbeiders) van
de Stuwadoorsmaatschappij N. V. Felshaven, gevestigd Dodewaard-^
straat 14 (Waalhaven Pier 1) te Rotterdam, het werk heeft neerga
legd en door de directie buiten de poort is gezet.
De oorzaak was, dat de arbeiders een winstuitkering van 4$
eisten, terwijl de directie een andere regeling, waarover nog me
de Rijkabemiddelaar werd onderhandeld, wenste te treffen, waarme
de arbeiders echter geen genoegen namen.
Na een gesprek tussen, de directie en een aantal afgevaardig
den van de arbeiders, waarbij een vertegenwoordiger van het NW
aanwezig was, werd overeengekomen, dat zo spoedig mogelijk een
oplossing zou worden gezocht en de stakingsuren zouden worden
doorbetaald.
Te 14.30 uur werd het werk hervat.
Ongeregeldheden of ordeverstoringen deden zich niet voor.
Slechts één o. v. b. -vertegenwoordiger
bevond zich tussen
de poort en deze nam een afwachtende houding
AAN B.V.XU

AAN Procureur-Generaal bij het Gerechtshof.
fungerend Directeur van Politie,
Jt-\\. J

