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STAKING_IN

DE

HAVEN VAN AMSTERDAM.

Op 13 juli 1957 brak in de Amsterdamse haven een korte
staking uit, Waarbij circa 250 havenarbeiders betrokken waren.
Het betrof drie ploegen van de Maatschappij "Nederland"
en drie van de SHB (Samenwerkende Haven Bedrijven). De oorzaak
was gelegen in het feit, dat de directie van de Maatschappij
"Nederland" op zaterdagmiddag overwerk wilde doen verrichten
aan een "spoedkarwei".
Dit zou geschieden tegen betaling van het gewone overwerktarief. Op zondag d.a.v. (dubbel overwerktarief) zou echter niet
worden overgewerkt. Voor deze regeling had men de goedkeuring van
de bona-fide vakbonden verkregen, doch stuitte op weerstand onder
de havenarbeiders, die daarop besloten ook het overwerk op zaterdagmiddag te weigeren.
De CPN was voornemens uit dit voorval zo mogelijk een actie
van betekenis te organiseren. Derhalve kwam men op 13 juli des
avonds in "Felix Meritis" ter bespreking bijeen.
Van de zijde der ABT (Algemene Bond van Transportarbeiders,
in de EVC verantwoordelijk voor het Havengebied) was een kleine
delegatie aanwezig onder leiding van een tweetal bezoldigde ABTfunctionarissen. De secretaris van het dagelijks bestuur der CPN,
Qer KUIJPER, vertegenwoordigde de partij.
Hij stelde voor een comité van actie samen te stellen hetgeen door de ABT-ers als nutteloos werd veroordeeld, omdat

(nog)

geen strafmaatregelen tegen de stakers waren getroffen.
Een door de CPN voorgestelde langzaam-aan-actie werd door
de ABT-delegatie eveneens verworpen wegens technische onuitvoerbaarheid. Havenarbeiders, die zware lasten vervoeren, zijn voornamelijk zelf slachtoffer van een dergelijke actie, hetgeen de
CPN-bestuurders eerst na uitleg daarvan duidelijk werd.
De EVC was wel bereid pamfletten te verspreiden, waarin
de arbeiders voor eventuele strafmaatregelen zouden worden gewaarschuwd. Dit geschiedde inderdaad op maandag 15 juli.
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Op deze dag gingen de arbeiders normaal aan het werk. In
de loop van de ochtend deelde de directie mede, dat geen strafmaatregelen tegen de stakers zouden worden getroffen.
In kringen van de communistische Vakbeweging oordeelde
men hierdoor het incident als gesloten. Men verwacht hierover
momenteel generlei actie meer.

Uit de besprekingen in "Felix Meritis" blijkt opnieuw, dat
de CPN er bij voortduring op uit is de arbeidersvrede te verstoren, zelfs op grond van op zichzelf onbetekenende voorvallen.
Zulks ongetwijfeld, omdat acties in de bedrijven een ondersteuning betekenen van haar eigen propaganda tegen de bestedingsbe>,u~-

'

•

perking en wat daarmede samenhangt.
Tevens komt de slechte verhouding tussen de partij en de
EVC-bonden hier naar voren. Het onbegrip van de CPN voor de moeilijkheden van de vakbonden en haar voortdurend appèl aan de
onmachtige EVC om tot stakingen te komen, zijn niet geschikt om
het klimaat tussen beide organisaties te verbeteren.

16 juli 1957-

