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Onmiddellijk na het afwijzen van de $.D.G. door het
ITranse parlement liet de communistische pers haar voldoening over deze beslissing vergezeld gaan van waarschuwingen tegen nieuwe gevaren op dit terrein.
De gevaren voor de communisten lagen!in het initiatief van de Britse minister Anthony Eden, ;het verrassende
aanbod van Engeland om Britse divisies op het Europese
vasteland te handhaven en tenslotte in het op 24- October
j.l. door de Bondskanselier Dr Adenauer e4 premier
Mendes Trance getekende "voorlopig" accoord.
Op 2? October, een dag v&ór het bekend worden van het
Frans-Duitse accoord, ontvingen Washingtox^, Londen en
Parijs een gelijkluidende Sowjet-Russische nota, waarin
werd voorgesteld in November 195^ ees- Viermogendhedenconferentie over de Duitse eenheid te beleggen,
Belangrijk is daarin de verklaring, dat de Sowjet*Unie dit vraagstuk geheel los van haar tevoren ingenomen
standpunten wil bezien.
Tot dusver heeft Moskou steeds geweigerd in te gaan
op de door het Westen herhaalde malen gestelde, voorwaarde
om, ter inleiding van Duitslands hereniging, eerst vrije
verkiezingen in het gehele land te houden.
Sedert de in Januari/Februari van dit jaar gehouden
Berlijnse Conferentie bleek de tegenstelling tussen het
oostelijk en het westelijk blok o.m. op dit gewichtige
punt eerder te verscherpen dan af te nemen.
In de nieuwe Russische nota is niets gepreciseerd,
Moskou kan ook hiermede weer alle kanten op.
Tegen "E.D.G.2"

De agitatie tegen de Duibse herbewapening ingevolge
de accoorden van Londen en Parijs werd inmiddels voortgezet, waarbij de jongste besluiten van het Besten als
"j3.D,G,2" worden aangeduid. Ook de C.P.N, heeft deze
vorm van bestrijding in "De ''laarheid" overgenomen,
V r .eedz aam na ast e Ikande> r b e s t aan
Volgens gezaghebbende stemmen als die van de Britse
"Economist" zou Molotow, die zijn voorsprong als initiatiefnemer in de internationale politiek heet te hebben
ingeboet, nog wel eens met verrassende tegenzetten kunnen
komen in het kader van de Russische "co-existentie"theorieën.
Nog afgezien van het voor Europa en het oostelijk
blok zo gewichtige Duitse probleem biedt het nieuwe ontwapeningsplan van de Sowjet-Unie, eind September door
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- P Visjinski bij de U.N»0„ ingediend, ruime mogelijkheden

om i in de internationale politiek te laveren en tegelijkertijd op de vredesgevoelens van de massa te speken,
; . Het Westen laat op zijn beurt ruimte voorj toenaderirj.g. Blijkens de jongste overeenkomsten van Londen en
Parijs wil het in militair-defensief opzicht z ijn eigen
middelen kiezen, maar het ziet bij voortduring uit naar
daden, die de oprechtheid, van het buigzame co-axistentiebeleid der Kremlinleiders kunnen bewijzen.
!
In het vorige overzicht werd reeds gewezen op de
inspanningen van de communistische wereld om -anders dan
onder Stalin- door culturele en wetenschappelijke manifestaties indruk op het Westen te maken. .
i
Deze bemoeienissen met de vrije wereld blijken vrij
omvangrijk.
. In Nederland alleen kan reeds melding worden gemaakt
van vele zeer uiteenlopende delegaties, die van achter
het: IJzeren Gordijn deelnamen aan wetenschappelijk en
anc.er overleg.
Hier volgt een beknopte niet op volledigheid aanspraak makende opsomming van deze activiteiten, allereerst op^weten-schappelijk en technisch gebied:
r2j£ - De van 26 Mei - 1 3 Juni in Arnhem gehouden
Conférence du Comité Télégraphique Consultatif International werd bijgewoond door een negental Russen en o.a.
één Bulgaar,
22 - 27 Juni: internationaal astronomisch symposium
te Groningen, waarvoor 5 Russische astronomen uitgenodigd
waren.
16 Augustus: Presbyteriaanse wereldconferentie te
Woudschoten, waaraan ova. deelgenomen--.werel door 2 Hongaarse bisschoppen,, aanhangers van de wereldvredesbeweging.
19]>4 - In dit jaar vonden o,m. de volgende internationale
congressen, conferenties of kleinere-bijeenkomsten plaats:
l April .- 12 jlei: Unesco-conferentie in het Vredespal.eis te Den Haag inzake bescherming van het :cultuur™
beiüit ingeval van een gewapend conflict. Aan deze conferentie werd o.a. deelgenomen door 15 Russen.
20 - 26 Juni: Internationaal P.E/N.-congres, waaraan- deelgenomen werd o.a. door Oost-Duitsers, Hongaren,
Tsjechen en'Polen, doch niet door Russen,
29 Juni - 3 Juli: Internationale Conferentie van
radio-technische aard te Amsterdam. Hieraan werd deelgenoiien door Oost-Duitsers, Hongaren en Polen', de 2 Russische adspirant-deelnemers konden door visummoeilijkheden de conferentie niet bijwonen»
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-3- 9 - 14- Augustus: Congres, georganiseerd door het
Comité Internationale d'Organisation Scientifique du
Travail Agriculture te ¥ageningen. Hieraan jwerd o.a.
deelgenomen door 3 Oost-Duitsers, niet door Russen. Wel
hadden tevoren, n.l. op 3 Augustus enige Russische landbouwdeskundigen, die door Nederland reisdeiji en ook nog
aan 'bedrijven als Organon en Unilever een bezoek hadden
gebracht, de Landbouw Hogeschool te Wagenlnrgen bezocht.
23 - 28 Augustus: Internationaal Congres over
Photobiologie te Amsterdam, waaraan v» z. v. bekend niet
deelgenomen werd dooi- Russen, doch wel door een 8-tal
Oost-Duitsers,
.
;
23 Augustus - 4- September: llth General Assembly
of the International Scientific Radio Union te Den Haag,
Hieraan namen geen Russen deel, doch wel enkele OostDuitsers, Ook Prof. Minnaert was van de partij.
31 Augustus:. 2nd General Assembly .of the Interna'tional Mathematical Union te Den Haag en in aansluiting
hierop van 2 - 9 September het Internationaal Mathematisch Congres te Amsterdam, waaraan 2000 personen hebben
deelgenomen, onder wie Hongaren, Roemenen, Russen, Polen
en Oost-Duitsers = Enkele Poolse hoogleraren hebben in
Amsterdam van de gelegenheid gebruik gemaakt te spreken
met ongeveer 30 daartoe uitgenodigde personen.
6 - 1 1 September: Internationale Conferentie van
Zeeverzekeringsinstituten, Hieraan werd deelgenomen door
enkele Tsjechen.
'
•
23 en 24- September: Het Eerste Europese Congres
voor Klinische Chemie, waaraan o.a. l Rus deelnam.
Ook aan kunst- en sportmanifestaties werd door personen uit het oostelijk blok deelgenomen. Zo waren de
Russen onder meer bij de volgende kunst- en sportmanifestaties vertegenwoordigd:
- Juli: Internationaal gymnastiek tournooi te Rotterdam,
1934- r 20 - 29 Augustus: Europese roeikampioenschappen
op de Bosbaan te Amsterdam.
September 1954- : Internationale s c haak olympiade te
Amsterdam, waaraan deelgenomen werd door Russen, Tsjechen,
Hongaren, Roemenen en Bulgaren.
Aan deze "culturele competitie" dient nog toegevoegd
te worden de komst van verschillende Russische musici en
van het Sowj et-Russische Volksdanstheater "Berj osaka".
Moskou en Belgrado
Toen Tito in 194-8 met het Kominform moest breken
werd in de door, Moskou beheerste pers, ook in. die van de
communisten in West-ïïuropa, met inbegrip van "De ïïaarheid",
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alleen nog maar gerept over de Joegoslavische verraders,
faqciston en imperialistenknechten, Het weekblad van het
Coinnunistischö Informatie Bureau gaf daarbij kennelijk de
toqn van bitse vijandigheid en verdachtmaking aan, die
slg.afs door de "nationale" communisten-krantenj werd overgenomen. Hierin is thans sedert enige maanden *3en verandering te bespeuren. V/aar de aanvallen op Tijfco en zijn
reg;ime in de jaren 1950 en 1951 in heftigheid Berden toegespitst, ziet men thans een mogelijk tactische zakelijkheid bij het vermelden van dingen, die op Zuid-Slavië,
zijn leiders, zijn persuitingen e„d. betrekking hebben»
Eet Kominformblad van 8-10-5^ (Duitse uitgave) bevat
b.v. een citaat uit het Joegoslavische partijblad "Borba",
waarbij het blijkbaar nuttig wordt geoordeeS- om te herhalen, wat Tito's pers ten beste gaf in een pleidooi VQ.OJC
het; lidmaatschap, dat aan communistisch China in de U.ÏÏ.O.
nog steeds niet wordt toegekend,
Ook ds C.P.H.-pers bracht de laatste tijd nu en dan
een bescheiden bericht over Joegoslavische personen en
zaken, waarbij men niet aan de indruk van een andere
"aenpak" ontkomt. Over. enige wijziging in de werkelijke
waardering van het communisme t.a.v. het Titoisme valt
hieruit niets af te leiden. Men zou slechts kunnen veronc.erst ellen, dat het Moskou thans nuttig voorkomt
om ook Tito door onheuse bejegening niet nog meer van
het communistisch blok te vervreemden en zodoende in de
kaart van het Westen te spelen.
De communisten in Nederland varen, indien hier al
sprake mocht zijn van een doelbewuste actie, in het
veilige kielzog van het Kremlin. Eind September j.l.
zette Radio Moskou de uitzending van anti-Tito-bulletins
in de Servo-Kroatische taal stop en nog wat later staakten de Sowjet-stoorzenders hun actie tegen Joegoslavische
radio-uitzendingen in de Russische taal,
Mpnkpu_ J3n^ Triest
Het Kremlin heeft met_ zijn onverwachte goedkeuring
van hot tussen Joego-Slavie en Italië gesloten accoord
in:;ake Triest, annex het terugtrekken van de Britse en
Amerikaanse bezetting uit de Triost-zone verstarring veroorzaakt in de gelederen van de Italiaanse communistische
pa:?tij , die tegen een zodanig vergelijk tot dan fel had
geculmineerd. Voor de zoveelste maal in de historie
bleek, dat de USSR, het niet nodig had gevonden de Italiaanse kameraden van de'zwenking^ tijdig op de hoogte
te stellen. Ook de Franse communisten zouden door dit
onverwachte fiat van Moskou onaangenaam zijn verrast.
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- ACTIVITEIT_YA1T JDE C.,PT._HA EN HAAR
HULPOEGMIS AT IES :
!

Puitse^her'bewapening

'•

..

• i

i . •

•

De campagne in het partijdagblad tege4 de herbewapening van Ïïest-Duitsland zwakte iets af. Er verschenen
over dit onderwerp naast de berichtgeving cjver de Londense
9 Mogendheden-conferentie slechts twee redactionele
artikelen. Baruch, die met Jaap Wolff tot half October
de taak van de achter het Uzeren Gordijn vertoevende
hoofdredacteur Marcus Bakker waarnam,' betoogde dat de
herbewapenaars evenmin als na de E.D.G. rekening houden
met het volksverzet.
Ook de Londense besluiten sullen niet onherroepelijk
blijken. De volksmassa's zullen tot een nieuwe krachtsinspanning moeten worden aangezet- Geen middel mag onbeproefd worden gelaten om heel het Nederlandse volk van
het gevaar der Duitse herbewapening te doordringen.
Gezien de groeiende tegenstellingen in het kapitalistische kamp is er naar het oordeel van Baruch geen
enkele reden om bij de. pakken'neer'te gaan zitten. 'De
communisten zullen blijven eisen: onderhandelingen metde Sowjet-Unie over de hereniging van Duitsland en over
een collectief veiligheidspact voor geheel Europa.
Ame rikaans e_ba_se s_
De actie tegen het verdrag inzake de vestiging van
de Amerikaanse bases vormt thans een der belangrijkste
onderdelen van de communistische agitatie,
Als men de communisten wil geloven is het aan hun
.optreden te danken, dat de opzet van de Regering om het
verdrag tijdens het Kamerreces "geruisloos" ,in te voeren
verhinderd werd en -het ."Bezettingsstatuut" toch nog in
het parlement zal vrorden behandeld. Allerwegen in de
pers, op vergaderingen en o.m. niet de uit Duitsland geimporteerde leuze "Ami Go Home", wordt opgeroepen tot
.verzet tegen de legering van Amerikaanse strijdkrachten.
In een aparto rubriek "Geen Amerikaanse troepen in ons
land" werd in "De Waarheid" gewezen.op.de noodlottige
consequenties, die het "Bezettingsstatuut" voor ons land
zal hebben. Morele ontaarding, zwarte handel en criminaliteit zullen er een gevolg'van zijn! Er zal, evenals
in Duitsland, een levendige handel ontstaan in door de
Amerikanen vrij van rechten ingevoerde goederen. Niet- "
tegenstaande het -feit, dat de Amerikaanse soldaten in
de Bondsrepubliek veelvuldig misdrijven begaan en nog
niet lang geleden in Amsterdam een taxichauffeur door
Amerikaanse verlofgangors werd beroofd, zullen de Amerikanen niet voor Nederlandse, naar voor eigen rechtbanken
worden gebracht!
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F. Baruch speculeert naar aanleiding van de-legering.
van.Amerikanen op de vrees voor de atoombom. De gevaren
vanlhet op zichzelf al onaanvaardbare "Bezettingsstatuut"
worden, volgens hem, nog eens onderstreept dooi1 de oefeningen met atoomprojectielen tijdens de recente manoeuvres
in West-Duitsland en de weigering van Amerika ojm het
Sowjet-voorstel tot verbod van de atoombom te aanvaarden.
Laa-: niemand'zich illusies maken dat Nederland jgespaard
zal worden als het als basis voor atoomstrategen zou
worden gebruikt!
•
Het Dagelijks Bestuur der partij kondigde de uitgave
aan van een manifest tegen "de Amerikaanse bezetting".
Het moet op ruime wijze worden verspreid om bij te dragen
tot een snelle en massale strijd.
Hetze
Inmiddels werden de publicaties, waarin Amerika als
een land van verderf en morele ontaarding'wordt afgeschilderd, voortgezet.
Geregeld verschenen er in "De Waarheid" berichten
waarin wordt beweerd, dat; ook in Nederland ten gevolge
van Amerikaanse films en "misdaadstrips" (beeldromans)
ds jeugdcriminaliteit is toegenomen.
Baruch oefende scherpe critiek uit op het feit, dat
een aantal Amerikaanse docenten enige tijd les zal geven
bij het middelbaar onderwijs. Dit bewijst z.i. dat op
het ondergeschikt maken van de politiek van Nederland
aan Amerika thans de culturele infiltratie volgt. Doel
daarvan is de ondermijning van de Nederlandse cultuur,
die een belemmering vormt voor de onderwerping van ons
land.
Urgentieprogramma
Met veel aplomb maakte de 'C.P.N, op Prinsjesdag in
de vorm van een urgentieprogram haar "troonrede" bekend.
De voornaamste punten daaruit zijn:
"Verplichte verhoging van alle werkelijk betaalde lonen
met.6% van 20-9-5^ af; onmiddellijke maatregelen om de z.g.
verbeten groepen volledig deel te doen hebben aan de
locnronde; maatregelen ter voorkoming van prijsstijgingen;
spcedige afhandeling van een wettelijke regeling van de
ouderdomsvoorziening en directe toepassing van de in het
S.E.R.-rapport voorgestelde verbeteringen; geen vrije
loonvorming; geen huurverhoging; vermindering van de
militairG uitgaven met 850 millioen; verwerping van het 5ïïivisieplan-Staf; een dienstplicht van 12 maanden; belastingverlaging voor de loontrekkers en de middenstand;
belastingverhoging voor de ondernemers; viering van de
5gn Mei en op deze dag vrij voor de hele bevolking. Het
program eindigt met do leuze "Voor een nieuwe regering
zonder vertegenwoordigers van de Romme-richting".
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Het behoeft geen "betoog, dat de G.P.H, ook dit jaar
goed woord heeft voor de troonrede .en de millioenenJiota. Do gewone man moet hot, aldus "De ïïaarheid", met
een belofte In de mistige toekomst doen. Het partijblad
:siet daartegenover slechts een tweetal positieve punten:
•:en eerste, dat onder druk van de "bevolking j in 1955 de
bevrijding in Mei zal worden gevierd, ten tweede, dat
naar het lijkt een algehele grondwetswijziging'in'de
geest van Romme niet in het regeringsprogranï. is opgenomen
'3n dat deze. slechts op min of meer technische punten zal
•vorden gewijzigd.
.
i
Paul de Groot heeft bij de Algemene Beschouwingen
in de 2e Kamer de gelegenheid aangegrepen de P.v.d.A.
ar op te wijzen, dat de consequentie van haar houding
fc.o.y. het mandement ^et verbreken van de. regeringscoalitie moet zijn.
• ,
•
De eenheid van actie van socialisten en communisten
is de kracht, die'een nieuwe regeringsmeerderheid op
solide grondslag kan "brengen. Het zal van de meerderheid
van ons volk afhangen, aldus de algemeen secretaris der
C.P.N, in de 2e Kamer, of en wanneer de burgerlijke
democratie in een volksdemocratie zal worden omgezet.
Zolang het nog niet zover is, staan de communisten
in de eerste rijen om de zo onvolkomen burgerlijke democratie te verdedigen tegen elke reactionnaire aanslag.
Dus ook tegen die van de Romme-richting.
Zonder voorbehoud ondersteunen do communisten daarbij
allen en iedereen, dié -bereid, zyn om ook maar de geringste
daad in \è t belang van_dg_ms trij d tegen de. reactie te
verrichten. - Zie hier de C.P.N, als de hoedster van de
democratie, strijdend voor een nationaal eenheidsfront,
waarvan de eenheid van de arbeidersklasse het voorportaal
is.
De communisten gaan voort met te trachten wantrouwen
te zaaien tussen de massa der socialistische arbeiders
en hun leiders in P.v.d.A. en 1T.V.V. Het feit, dat de
P.v.d.A. zich niot uit de regering heeft teruggetrokken
wordt de voltooiing van de kniebuiging voor de E.V.P.
genoemd. Elke kaakslag de leiding van de P.v.d.A. door
de reactie toegebracht wordt, aldus Paul de Groot, door
nog onderdaniger staartgekwispel beantwoord.
Scholing
Bij de basisscholing zal, zo kondigde Harry Verhey
aan, een wat andere methodiek worden toegepast»
Teneinde de levendigheid der scholing te vergroten
en het mogelijk te- maken steeds nieuwe mensen bij de
cursus te betrekken zal niet, zoals voorheen, een het
gehalo scholingsjaar in beslagnemende cursus worden georganiseerd. Voortaan zal per J cursusavonden steeds een
afgerond onderwerp worden behandeld, wat iedere deelnemer het positieve gevoel moot geven mot de studie te
vorderen.
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In liet nieuwe scholings j aar lopend van'' l October '54- l J;uli '55 zullen op de 3 cursusavonden de navolgende
onderwerpen aan de orde komen: "Jat is kapitalisme? T?at
is 'imperialisme? ïïie v/aren Marx, . Engels, Leninjen Stalin?
Waarom is een nationaal eenheidsfront noodzakelijk? Het
vraagstuk van de arbeidersbeweging en de Rechtse sociaal
democratie en haar rol in de arbeidersbeweging!
••Do afdelingsbesturen, districts- en onderdistrictsleidingen moeten de grootste aandacht schenken aan de
organisatie van de scholing* Zij zullen een "oyertuigingscampagne" moeten opzetten die een groot aantal l scholingsdeelnemers moet opleveren. De (onvoldoende )kwaliteiten
van de scholingsleiders zullen moeten worden opgevoerd.
Nog green partijconjgjres
Op grond van haar statuten zou de C.P.N, nog dit jaar
een nationaal partijcongres moeten houden. Het laatste
(het 16e) vond in November 1952 plaats. De organisatie
van. een partijcongres vergde in, het verleden minstens een
half jaar voorbereiding. Men is daar blijkbaar nog niet
aar. toegekomen. Het lijkt derhalve onwaarschijnlijk, dat
het l?e Partijcongres nog vóór 1955 zal bijeenkomen.
Msj.telorganisaties
De geringe activiteit der communistische hulporganisaties wekte de indruk, dat men het voldoende vond om
voorlopig niet meer dan enige tekenen van leven te geven.
Intern werden bij het begin van het yergaderseizoen
vanzelfsprekend v/at voorbereidingen voor het gewone werk
getroffen, zoals navolgend is vermeld.
De 'communistische vredesbeweging scheen aanvankelijk
onder de mantelorganisaties nog het minst duidelijk te
zion welke weg zij moest inslaan. Vooral de internationaal politieke conjunctuur der laatste maanden was niet bevorderlijk voor een duidelijke stellingname. De situatie
heeft zich gedurende de jongste weken echter gewijzigd
(z:.e begin Hoofdstuk I) en lijkt voor de vredespropaganditsten wat te zijn opgeklaard.
Vredesbeweging
De taken waarvan de vredesbeweging zich als mantelorganisatie zelf of met behulp van op hun beurit bemantelde
conité's heeft gekweten, werden steeds in aanzienlijke
ma"o bepaald door Sowjet-Eussische belangen. [
Het zwaartepunt van de nieuwe taken, aldus is dezerzijds in het vorige overzicht verondersteld, z!al wel
komen te liggen op het propageren van een gehdel Europa
omvattend collectief veiligheidssysteem.
: ,
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-9Duitsland "blijft als vraagstuk daarbij in het midden van
de "belangstelling staan. Vanzelfsprekend zal ook Moskou
niet hebben verondersteld, dat het Duitse? probleem van
de kaart zou zijn met het afstemmen van de Europese
Defensie Gemeenschap, al verkeerde de communistische
pers ook in ons land desvrege even in feestroes.
De pogingen van het westen om uit do crisis te geraken leidden inmiddels tot de jongste aocoorden van
Londen en Parijs (West-Europese Unie), waartegen Moskou
nu blijkbaar de strijd wil aanbinden.
j ;
In clit raam doen de beslissingen, die het Bureau
van de Wereldvredesraad medio September lj;e ?,'enen nam,
vooralsnog niet onmiddellijk aan als verouderd of achterhaald.
!
In de door het genoemde Bureau aanvaarde resolutie
werd in hoofdzaak gesproken over het Duitse probleem,
met als kernpunt een oproep aan de volkeren om zich te
verzetten tegen iedere vorm van of ieder lvoorwendsel tot
herbewapening van Duitsland. Voorts dient te worden geijverd voor een hervatting van de besprekingen der Grote
Vier over het Duitse vraagstuk, onder aantekening, dat
. • geen der regeringen door tegenstrijdige handelingen
of xLoor het stellen van voorwaarden deze conferentie
hindernissen in de weg mag leggen.
Naast de' Duitse kwestie, die dus wel als de kern
van het urgentieprogram der vredesbeweging kan worden beschouwd, ontvouwde het Buroau van de Wereldvredesraad
nog onige andere plannen voor het komc-nde halfjaar.
Op 18 ÏTovornber a.s. zal de voltallige Ureroldvredesraad bijeenkomen teneinde te discussiëren over de
volgende agendapunten:
1. samenwerking van alle Europese staten in het organiseren van hun gemeenschappelijke veiligheid;
2. de in verschillende delen van Azië door do vreemde
inmenging en het systeem van blokken en militaire
verbonden geschapen situatie;
3. de in Latijns Amerika door de vreemde inmenging in
het interne leven der naties geschapen situatie;
4-. actie van de vrodoskracnten voor de ontwapening en
verbod van do rnassavernietigingswaponen;
5. voorbereiding van een bijeenkomst van vertegenwoordigers van vredeskrachten uit allo landen in de loop
van hot eerste halfjaar 1955 (waarschijnlijk -oon
nieuw werüldvredoscongros).
Verwacht mag worden, dat althans in ons land de
agendapunten 2 en 3 weinig weerklank zullen vinden.'
Eon recente publicatie, uitgegeven door het Werkcomité
van de 'Nederlandse'Vredosraad, roept de bevolking van
Nederland op bij Regering en Staten-Generaal te protesteren tegen de uitvoering van de besluiten van Parijs,
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Vereniging "ffedorland-ü. S.-S..R. "

,:

Uit ds wij zQ waarop dit jaar in October do "Lraand
vooj? versterking der culturele betrekkingen met de SowjetUnio" door ds .Vereniging "Eederland-U.S.S.R," werd gelanceerd, bleek eens' te moer hoezeer de Russen jer momenteel op uit zijn in West-ïïuropa "good-will" te jkweken
doo:: het'op ruime schaal uitzenden van kunstenaars, wetenschapsmensen en sportbeoefenaars.
/:
i
De tot nu toe voor October gebezigde .aanduiding
"Maand voor Vrede en Vriendschap met de Sowjet-Unie" werd,
zoals .eerder opgemerkt, ditmaal vervangen door :een naam
met minder openlijke politieke klank,
•
Het wordt duidelijker welke mogelijkheden er voor
de Russische propaganda gelegen zijn in het feit, dat de
Vereniging "Nederland-U.3.8.R." niet meer het monopolie
van introductie van Russische kunstenaars enz. heeft.
Enige Russische musici traden bijvoorbeeld nu e-ons
op in de kring van "ITederland-U.S.S.R.", dan weer daarbuiten.
Gespeend van haar vroegere voorrangspositie. zou^de
vereniging nu kunnen aanvoeren, dat zij er naast en mét
and3ren voor ijvert om in sommige culturele behoeften
van het Nederlandse publiek te voorzien. De functionarissen,
die in het afgelopen jaar niet konden begrijpen waarom
de vereniging soms wat op de achtergrond werd gehouden,
zullen de zwenking mogelijk uit de praktijk leren verstaan en waarderen.
Vanuit Moskou wordt de Octobor-propaganda van de
vereniging door de ÏÏ.O.K.S. (do Russische vereniging
voor culturele betrekkingen met het buitenland) en door
Radio Moskou gestimuleerd. Voor deze gelegenheid stelden
de beide instanties een speciaal programma samen, dat
om de andere avond oen half uur lang in de aether werd
gebracht.
Tot de versterking van haar organisatie tracht
"Hedorland-U.S.S.R." bij te dragen door de op.l October
ingezette nieuwe leden- en abonné-werfactie, dio tot.
eind Maart 1955 zal lopen.

A .J.J. V.
• Het winterwerk van hot A.H.J.V. wordt voor de periode
tot December 195^ gekenmerkt door twee aspecten, t.w.:
de voorbereiding van de internationale conferentie betreffende de rechten der plattelandsjeugd (¥/enen, 9-15
December) en het treffen van de noodzakelijke tooberoidselen tot het 60 congres, dat omstreeks Kerstmis zal
pls.ats vinden. In verband met het eerstgenoemde heeft
de Verbondsleiding de maand October geproclameerd tot
"me^and van .solidariteit met het platteland". Kornavonden
o.d., moesten worden belegd, waar vooral de problemen
var. do plattelandsjeugd aan de orde zouden komen.
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Overigens h^oft liot A,ïT.J.Vs nog sloclits woinig se
daan aan do voorbereiding van do komende internationale
meeting in Wonen, Het veelbesproken kadertokort zal do
vorbondsloiding stellig ook Mor parten spelen.
Daarnaast wordt de aandacht van de communistische
jeugd gevraagd voor het komende Verbondscongres, dat
i bovenal militant moot worden voorbereid» Deswege heeft
het Verbondsbestuur een tweeledige campagne gelanceerd,
rosp. het worvon van minstens 350 nieuwe lo.den,, alsmede
het verhogen der. oplage van "Jeugd" met 15QO exemplaren.
De campagne zal, zoals gebruikelijk, weer h!et karakter .
van een competitie op districtsniveau .dragejn,' waarbij
aantrekkelijke prijzen de "socialistische wedijver"
moeten stimuleren.
'
;
,
O.P,S.J.
Ook de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd
staat aan do vooravond van een congres -het 4-e uit haar
bestaan- dat op 30, 31 Octobor on l November a.s. te
Luntoron zal worden gehouden.'
•
De agonda verneldt o.m. de "militairisering van hot
onderwijs" en de landelijke voorbereiding van het 5c
wereldjeugdfcstival, dat volgens'de huidige opzet omstreeks
Juli 1955 in do Poolse' hoofdstad zal worden gehouden.
Aangezien dezo jeugdorganisatie vrijwel alloen in
Amsterdam levensvatbaarheid toont, mogen van haar landelijke activiteit in verband niet de genoemde agendapunten
geen ho^e verwachtingen worden gekoesterd,
Nederlandse Vrouwenbeweging
De in het vorige M.O. .uitgesproken verwachting, dat
de Nederlandse Vrouwenbeweging in de komende maanden klaar
zou staan om steun te verlenen aan-de E.V.C.-politiek,
werd door do feitelijke ontwikkeling bevestigd.
In-verscheidene afdelingen werkten de vrouwen met
solidariteitslijsten voor de stakende tunnolbouv/ers in
Velsen. In Rotterdam word steun verleend aan de stakingsactie bij de IT„V. Junius,
Het hoofdbestuur dor N.V,B, klaagde bij de Minister
'van Jïconoraische Zaken, over do te hoge-kolenprijzen.
De Kolen- on Staalgemeenschap werd daarbij van prijsopdrijving beticht.
Kennelijk was dit een onderdeel van de "actie voor
het huishoudboekje", Enkele II,.V„T3, -afdelingen protesteerden tegen "de kon_3t van Amerikaanse bozottingstroopon
in Nederland".
Van half October tob half Januari a.s. wordt•ook
in deze mantelorganisatie een worfactie voor het N.V.B.-•
blad "Vrouwen voor Vrede en 'Opbouw" gevoerd. Hier en daar
wordt voorts weer gewerkt mot stounbonnen.
l

Divorsen.
De Bond van Socialistische Zaag- on Muziekverenigingen in Nederland zou op 25 Octobor 1954 ii& Utrecht zijn
jaarlijks zangfestival hebben,
•'
.
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HOOFDSTUK III - VAICB^TJ

Na 'oen langdurige on opmerkelijke periode van arboidsvrcdo in. hot bedrijfsleven, gaven do afgelopen zomermaanden oon even opmerkelijke -zij liot : nog beperkteverstoring daarvan te zien.
.
••
Na het bekend worden van het regeringsbcsluit om
een (niet verplichte) loonsverhoging van 6/' toe te staan,
werd do arboidsvrode goeddeels hersteld.
|
Be reactie van ds B.V.C, op de nieuwe situatie was
tweeledig. Snerzijds werd het feit van de 'loonsverhoging
zonder meer als oen. succes van eigen (15. Y.C. -) i strijd
aangemerkt, anderzijds v/e r d tot hernieuwing, eigenlijk
voortzetting van do actie opgeroepen.
.
'
.
Po S.V.C, en haar successen
De leiding van do communistische vakcentrale hoeft
zelf in het periodiek "T/erkend Nederland" verklaard, dat
in tal van bedrijven, meestal op advies van do bij haar
aangesloten bedrij f sbonden, de arbeiders overgingen tot
het stellen van oisen en tot het voeren van acties.
In zoverre is deze bewering juist, dat de S.Y.C.
inderdaad een niet onbelangrijke invloed heeft gehad op
het uitbreken van enige conflicten. Hiermede is dzz.
evenwel niet gesteld, dat de communisten ook do voorwaarden voor het uitbreken van deze conflicten hebben
geschapen. Zij hebbon bij hun agitatie behendig gebruik
goE.aakt van reeds bestaande gevoelens.
Do E.V.C, bouwde hierop verder en stelde, naar
hae.r gewoonte, maar ton onrechte, do zaak aldus voor, dat
do nieuwe loonsverhoging zonder moer aan de veelal door
has.r gevoerde acties te danken zou zijn. In. een op ruime
schaal door de JU. V. C, verspreid manifest wordt namelijk
gosie'gd: "De 6 procent loonsverhoging is dan' ook een zeer
rechtstreeks resultaat van de eenheid van actie."
In dit voor oen zeer ruime kring bestemde pamflet werd
het; nog voorzichtig geformuleerd. Het S, V. C, -periodiek
"Werkend Nederland" eiste echter hot vermeende succes
niet op voor deze "eonheid van actie" -i. c. samenwerking van ü).V.C.-crs mot anderen- maar beweerde in
dit geval zónder omwegen "de loonacties, die tenslotte
leidden tot do algemene, niet verplichte, 6%, kan de
E.V.C, zonder overdrijving op rekening van haar streven
schrijven. Sro wie ere toekomt,"
Act ivoring s p o gingo n

,

• Do S.V.C., die deze. zomer kans had gezien weer enige
betoging in de stakingsmachinorio te brengen, wil het begoerdo contact m o. t de arbeiders sovo.jl doenlijk handhaven

\n v

zich toegeëigende lauweren te gaan rusten. Do strijd
wordt voortgezet.
. \. ,

j
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Als motieven releveert hot voornoemde E.V.C.-manifest
O'.m. :
- hot algemeen verplicht doorvoeren van de 6?' loonsverhoging;
- het aich verzotten togen vrije of vrijere; loonvorming;
- hot toepassen van 6" niet alloen op de normatieve (de
l witte) maar op do -werkelijke (de zwarte) jverdionde lonen;
i- hot.invoeren van loonsverhoging per 20 September ie p.v*
per l Octobor;
'
j
;- hot wake'n tegen prijsstijgingen, die ook de .zo loonsverhoging weer te niet zoudon kunnen doenj: dalende
wereldmarktprijzen voor de grondstoffen maken prijs- •
stijgingen ook niet nodig,
!
Tenslotte wordt in het manifest nog gewezen op de
grootte dor bewapcningsuitgavon en op de plannen om Amerikaanse troepen in ons land te legeren; krachtige strijd
voor do vrede wordt de meest efficiënte actp.e tegen deze
"beide zakon genoemd.
• / ' '
!
Do bovengemelde motieven voor een voortzetting van
de strijd bieden, met uitzondering van onverhoopte sterke
prijsstijgingen, de E,V.G. weinig houvast voor het ten
uitvoer brongen van haar plannon.
"Stakingen van te korte duur"
In eon beschouwing over de jongste stakingsacties
("Werkond: Nederland" van 2-10- '54-) worden enkele punten
vermold, die do behaalde resultaten nadelig hebben boinvloed. Het huidige beperkte succes van 6/5 loonsverhoging had groter kunnen zijn indien de acties moer algemeen
on de wil tot doorzetten sterker waren geweest.
Een groot aantal "beslissende bedrijven" bleef in
do loonstrijd achter. In het artikel v/orden mot name de
Hoogovens, Wilton Fyonoord, Werkspoor en de grote textielbedrijven opgesomd. De E.V.C, wil geenszins beweren, dat
in deze en soortgelijke bedrijven stakingen geforceerd
haddon moeton worden, maar wel dat "een tekort aan activiteit van do 3.V.C. in die massabedrijven, ondanks zijn
grote ledentallen on nog grotere invloed, oorzaak is dat
niet op één of andere manier georganiseerd is opgetreden."
Andere verwijten

'

-

Mot alleen dit verwijt van laksheid treft de S.V.C.leden, maar daarenboven wordt in hen veroordeeld dat zij
aich hoogstens willen inzetten voor korte, gemakkelijk
te organiseren stakingen van maximaal 24 uur.
Aangezien het O.V.B, deze vorm van strijd evenals
de langzaam-aan-acties cvor hot algemeen aanbeveelt,
wordt een zich voogen naar deze gedragslijn door de 3.V.C.
aangemerkt als een trotzkistisclio afwijking.

Hiertegen wordt do laatste tijd, zij ' het nee l voorzichtig, gewaarschuwd. Paul de Groot zei bijvoorbeeld
dienaangaande op-eon openbare vergadering der C.P.N.
in Den Haag (24-9-'54-); "De arbeiders, met de communisten
als hun voorhoede, moeten de acties niet schuwen. Als het
mogelijk is moet de zaak door overleg worden gpregeld,
maar als dit niet kan, dan moet door een staking worden
beslist. Als het kan door een korte j als het mpot door
een lange staking."
.•
s
Reeds in het vorige maandoverzicht werd gesignaleerd,
dat de communisten in Partij en Vakbeweging zich kanton
tegen de opvatting als zoudon in dozo tijd -korte stakingsacties hot middel bij uitstek voor de arbeiders zijn
om hun wensen ingewilligd te krijgen.
,
Hieruit zou kunnen worden afgeleid, dat S.V.C, on
C.P.N.,de langdurige stakingen bij de tunnelbouw in
Velsen on onder do Rotterdamse classificeerders ten voorbetld stellende, er heil in gaan zien algemene en langer
volgehouden stakingsacties te propageren. Waren de communisten na do periode van arbeidsvrede in de laatste jaren
aanvankelijk reeds verheugd toen deze zomer korte, incidentele acties mogelijk werden, thans willen zij kennelijk
-mode op grond van het zojuist genoemde tweetal stakingen
van langere duur- verder grijpen.
Wanneor de huidige loonsverhoging van 6%, hoewel niet
verplicht gestold, toch algemene toepassing vindt, dan
zou verdergaande agitatie der communisten waarschijnlijk
wei.nig of geen weerklank hebben.
De hiervoren genoemde aanzienlijke prijsstijgingen
cn/of het eventueel niet volledig toepassen van de nieuwe
loonsverhoging, zou echter de situatie kunnen verscherpen
en vooral onder de bouwvakarbeiders tot een herleven
van stakingsactiviteit kunnen leiden.
Juist dezo bouwvakarbeiders, die slechts oen zwakke
binding met hun patroon hebben, gaven er na de oorlog
blijk van dat zij gemakkelijker dan andere groepen werkneiaers in beweging zijn te brengen. Nu de kans bestaat
da-: zij door verrekening van de tot dusver veelal door hen
ontvangen "zwarte" lonen, niet volledig zullen delen in
de loonsverhoging van 6%, is het mogelijk dat hun ontevrodenheid tot nieuwe conflicten kan leiden. De S.V.C.,
die onder hen nog oen vrij aanzienlijke invloed heeft,
zal zeker niet achterblijven in een eventuele .strijd
en 'waarschijnlijk pogon om via deze aanloop haar eerder
vermelde doel te bereiken, d.w.z. algemene en langdurige
stakingen.

ii
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HOOFDSTUK IV - ANDERE STROMINGEN
Fatignaal Eur oj>e£ie So c i al e Be v/e ^ing

j

Gelijk bekend heeft de Hoge Raad op 1.8 Mei 3.!. in
cassatie het arrest van het Gerechtshof te j Amsterdam,
waarbij in hoger beroep de N.E.S.B,-leiders werden vrijgesproken, vernietigd, met verwijzing van de zaak.naar het
Hof te ' s-Gravenhage. Het hoogste rechtscollege overwoog'
daarbij dat. voor de beantwoording der vraag of een orga- •
nisatie als strijdig met de openbare orde en derhalve als
bij de wet verboden moet worden aangemerkt;, mede de feitelijke werkzaamheid van die organisatie in hot onderzoek
dient te worden betrokken.
; •
Op l Octob^r j.l. werd de" zaak doo'r het i Haagse Hof
behandeld. Van de ten verzoeke van verdachten als getuige gehoorde personen dienen te worden vermeld:
Per Engdahl (Zweden) Meijer Jensen (Denemarken), Karl
Heinz Priester (Duitsland) en Maurice Bardèche (Frankrijk).
Genoemde personen zijn, behalve vooraanstaande figuren in
de Sociale Bewegingen in eigen.' land, tevens lid van de
Studie-commissie van de Europese Sociale Beweging (E.S.B.),
de internationale neo-nazistische organisatie die de bij
haar aangesloten nationale bewegingen overkoepelt.
In haar op 15 October gewezen arrest bevestigde het
Hof het vonnis van de Amsterdamse rechtbank, waarbij verdachten werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van
twee maanden met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Haar aanleiding van "deSë uitspraak hebben de
N.S.S.B.-leiders te kennen gegeven dat elke activiteit
der beweging zal worden gestaakt. Volgens de door de
N.E.S,B. aan de pers verstrekte mededelingen geldt deze
beslissing totdat de Hoge Raad in cassatie uitspraak zal
hebben gedaan; hierbij wordt tevens de hoop uitgesproken
dat de legaliteit van do formeel ontbonden beweging alsnog zal kunnen worden aangetoond, zodat deze haar activiteiten zal kunnen hervatten.
De Derde Weg;
Eind Juli j.l. werd in Parijs op de in M.O. 5-6/54- aangekondigde conferentie van de "War Résisters International",
de zogenaamde Third Camp-gedachts besproken, welko gedachtemede ten grondslag ligt aan de in Nederland werkende vredesbeweging "De Derde Weg". Het resultaat was, dat oen aantal
aanwezigen (o.a, de Engelsen J. Allen Skinner en Stuart
Morris, de Duitser Nikplaus Koch, do Amerikaan A.J. Muste
en de Nederlander J.W.E. Riemens 23.11.1918, woonachtig,
te Amsterdam) in principe besloot eon internationale beweging te stichten met als voorlopige naam "Third Camp".
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Het Engelse radicaal-pacifistische weekblad "Peace News"
zou haar als spreekbuis en het Amerikaanse Third Camp
Contact Comraittee als internationaal correspondentiecentrum ter beschikking worden gesteld. .
.|
"De Derde Weg" in Nederland werd verzocht op| te treden
als documentatiecentrum voor het bijeenbrengen |van materiaal over "ï'hird Camp "-activiteiten en-verklarinigen, met
de bedoeling om van tijd tot tijd een^bulletin luit te
gevon met een samenvatting van dit materiaal.
De definitieve uitwerking der beginselen en het vast*stel.len van de naam van de nieuwe beweging zullen worden
toevertrouwd aan oen tussen Kerstmis en Nieuwjaar in Nederland te beleggen internationale conferentie. In een rondschrijven aan sympathisanten maakt de Centrale Werkgroep
van "De Derde Weg" melding van de "vererende opdracht" om
genoemde conferentie voor te bereiden; i.v.m, de precaire
toestand van haar financiën ziet zij zich echter.tevens
genoodzaakt dringend om geldelijke steun te verzoeken
zonder welke zij de voorbereidingen niet tot een goed
einde kan brengen.
Welke groeperingen aan het overleg zullen deelnemen
is ;iog niet bekend. Zij moeten in hoofdzaak instemmen met
de door de Derde Weg gehuldigde iieutralistische principes,
ondisr meer het verwerpen van de huidige internationale
machtspolitiek van het Sowjet-Russische zowel als van het
Amerikaanse blok. De Derde Weg, ontstaan uit de dreiging
van de steeds groeiende tegenstellingen tussen beide kampen,
begint, in te zien, dat men niet kan volstaan met het huidige» uitsluitend negatieve program. Het zal waarschijnlijk een van de lastigste opgaven van de komende Third
Camp-conferentie in Nederland worden om hierin afdoende
te voorzien.
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HOOFDSTUK V - ACTIVITEIT VAN IF
SURIN.Ü/:ERS ETC .

Htude ren buit en ...Ne de rl and

;

De nog steeds ^hangende kwestie betreffende het studeren van Indonesiërs buiten Nederland heeft ongerustheid
gewekt bij de "Perhimpunan Indonesia". Men vraagt zich
in die kring af wie dan de leiding der vereniging in
handen, zou moeten nemen. Als de huidige leiders Nederland
souden verlaten zijn er immers practisch geen geschikte
kr achten ter vervanging aanwezig.
In tegenstelling niet vroeger wordt ,niet meer gedacht
aan studie te Praag. Het aldaar ontbreken van een^diplomatieke vertegenwoordiging der Republiek Indonesië schijnt
als een bezwaar te worden gevoeld.
Inmiddels poogden enkele te Amsterdam vertoevende
communistische Indonesiërs om in Parijs verder te studeren.
iïun werd echter een Frans visum geweigerd. Een der betrokkenen, Chairun Caropeboka, zou thans uitzien naar studiemogelijkheden in de Chinese Volksrepubliek.
Collectieve leiding "P^I.'J'
De "Perhimpunan Indonesia" heeft een als -congres
aangeduide "bijeenkomst gehouden waarin het hoofdbestuur
is vervangen door een presidium van vijf personen, die
allen gelijkelijk verantwoordelijk zijn voor het verenigingsbeleid. Het feitelijke bestuur berustte tevoren bij
één persoon, i.c. de voorzitter, laatstelijk de bekende
Indonesische communist Slaniet Sukotjo. Hij is nu in het
presidium belast met het onderhouden van de Nederlandse
contacten en van die achter het IJzeren Gordijn. In_de
eerste plaats betekent zulks de verbinding mot de "International Union of Studonts" (I.U.3.) te Praag.
Schepelingen
Slamet Sukotjo is mede doende de Indonesische schepelingen in die zin te beïnvloeden, dat zij bij de komende
verkiezingen voor het Indonesische Parlement hun stem
op de P. K. I. zullen uitbrengen. De se schepelingen zijn,
zoals bekend, georganiseerd in de iii Indonesië bestaande
"Sarekat Buruh Pelabuan dan Pelajaran" (Bond van Havenarbeiders en Zeelieden), aangesloten bij de Sobsi.
Aan do actie van deze communistische vakcentrale in verband
met do arbeidsvoorwaarden der schepelingen wordt regelmatig in "De ïïaarheid" aandacht geschonken,
Tijdens een recente bijeenkomst van de Nationale Raad
van de Sobsi heeft de Secretaris-Generaal Nono van het
Centraal Bureau dezer organisatie de economische__achteruitgang en de financiële moeilijkheden van Indonesië geweten
aan do invloed van hét buitenlandse kapitaal aldaar en
aan de Ronde Tafel Overeenkomsten.
'- 18 -

-l'SLof voor Peking
Op l October j.l. werd in Nederland de stichtingadag
der Chinese Volksrepubliek herdacht. Op deze feestelijke
bijeenkomst werd aan det<7 a 800 genodigden (Chinezen,
Indo-Chinezen, Indonesiërs, Surinamers en Nederlanders)
het embleem dezer Volksrepubliek en een in het Engels:
gesteld exemplaar van het Chinese Volkslied uitgereikt.
Een der lofredenen werd gehouden door de>ook vorig jaar
aanvrezige Belgische Mevrouw E.V/. Hunter-Grisar. Ten
behoeve van Belgisch-Chinese handelsbetrekkingen verbleef
zij in 1953 enige tijd in de Chinese Volksrepubliek.
Voortdurende propapaJida
Onder de in Nederland verblijvende Chinezen en IndoChiiiezen kon een toenemende" belangstelling voor de Chinese
Volksrepubliek worden waargenomen, die blijkbaar aangemoedigd wordt door de te dezer plaatse herhaaldelijk gesignaleerde communistische propaganda-lectuur uit Bern en
Hongkong.
In Nederlandse restaurants lieten Chinese 'schepelingen,
naar gebleken is, uit Peking afkomstige kranten achter.
Onder meer in Amsterdam en Den Haag bleef "Pegasus" ijveren
voor de verbreiding van lectuur over de Volksrepubliek.
Slechts weinigen in China geboren Chinezen zouden zich nog
verknocht tonen aan het nationalistische bewind van Taiwan
(Tsjang Kai Sjek).
HOOI^STUK VI - OVERZICHT DER STAKINGEN IN DE MAAND .
.SEPTEMBER 1934, ZIE BL.Z.IK

26-10-5^-

Stakingen overzicht in
September 1954
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Eisen werden gedeeltelijk ingewilligd

1.

Arbeid werd op oude
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2.

Geen resultaat

3-

Geen resultaat

4.

Geen resultaat. Een
der stakers werd ontslagen
Geen resultaat

5.

7.

Looneis

Geen

Protest tegen vermindering van uitkering •voor
bijzondere werkzaamheden
Verandering van de tijc
voor baden
1
Ontevredenheid over
taakverdeling en looneis
Stakers eisten beperking van het. overwerk
en meer loon
Eis tot 10$ loonsverhoging

Geen

NVV bemiddeld Directie trok maatregelen in
Geen resultaat
ABT-EVC gaf
leiding
,
Geen resultaat
ABT-EVC gaf
leiding
Geen

Geen resultaat

10.

Loongeschil

Geen

Invoering gewijzigde
tariefberekening zal
worden uitgesteld

11.

'
i

6.

8.
9»
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De onder de stakingsstreep vermelde getallen geven het aantal
stakers aan. De boven de stakingsstreep vermelde getallen geven het aantal arbeiders aan dat in normale toestand werkzaam is.
. % staking met vooraf bepaalde tijdsduur (korter dan 24 uren)
- i staking met vooraf bepaalde tijdsduur ( ( 24 uur of langer)
= s staking met niet vooraf bepaalde tijdsduur.
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Stakingen overzicht in
September 1954

Bedrijf

Algemene
Brandstoffenhandel te
Arasterdam
Leeuwarder
Textiel Mij.
Almelo ,
Verenigde
Blikfabrieksi
te Doesburg
Classificeer
bedrijf NV
Conservator
Rotterdam
Verenigde
Glasfabr.te
Schiedam
Scheepswerf
"de Noord"
Alblasserdam
NV Kotatiedrukkerij
Amsterdam

Aanleiding

Inmenging
Vakbonden

Resultaat

V
o
l
S
n
o

Looneis

ABT-EVC
stookte

Geen resultaat

12.

Looneis

Geen

Geen

13•

Invoering werkclassifica- Geen
tie

Ge&n

14-

Eis tot vergoeding van
6 reisuren

De Metaal-EVC Eia werd ingewilligd
stookte

Eis tot uitbetaling van EVC stookte
f.6,- per week vergoeding
aan reisuren
Niet uitbetaling der reis EVC stookte
uren
Eis tot
hoging

loonsver-

Geen

15-

Eis werd gedeeltelijk.
ingewilligd

ló.

Geen

17<

Geen

18.
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Do onder de stakingsstreep vermelde getallen geven het aantal
stakers aan. De boven de stakingsstreep vermelde getallen geven het aantal arbeiders aan dat in normale toestand werkzaam is.
. t staking met vooraf bepaalde tijdsduur (korter dan 24 uren)
- j staking met vooraf bepaalde tijdsduur (24 uur of langer)
ss s staking met niet vooraf bepaalde tijdsduur.
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