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COLLECTIEF OVERZICHT.

Op 15 Augustus 'werd te Amsterdam een. openbare vergadering yöor' havenarbeiders gehouden, welke was belegd door het
C.P.'N. district Amsterdam»
Deze vergadering werd ook bijgewoond door niet- havenarbeiders, terwijl voorts een vijftiental vrouwen aanwezig
was".Evert GRIFHORST (23-9-10) opende de vergadering en gaf
een overzicht van de laatste 24 uur staking in de Amsterdamse
haven'.
Voorts bracht deze het optreden..van de politie tegen de
stakers ter sprake.
De spreker op.deze bijeenkomst, Jaap BRANDENBURG, liet
2
•
diver_s_e

D I E N S T G E H E I M

ïï.O. 32/33-1955, blz. 2.

.

diverse stakingen de revue passeren, o.a. die van 1917, 1933,
de Februaristaking van 1942, de staking van 1946 n.a.v. de
uitzending van troepen naar Indonesië', de staking van liet
Amsterdamse overheidspersoneel en deze 24 uur-staking.
•"ij de bespreking van deze laatste staking bleef spreker
wat langer stilstaan»
Hij roemde in deze staking het eensgezind optreden van
E.V.C.-ers en N.V .V i'-ers*
Fel hekelde spreker vervolgens de houding van de
O.V..73. bestuurders te Rotterdam.
Wij, Amsterdamse arbeiders, zo zoide BïAKDENBURG-, hebben nog altijd voor heel Nederland de toon aangegeven in de
strijd, waarbij wij dikwijls sympathie- of solidariteitstakingen hebben geproclameerd»
>;/ij keuren een 24 uur-étaking of eon langzaam-aan-actie af, want met het stellen van een b_epaalde tijdslimiet
kunnen wij geen actie winnen, naar alleen met een strijd van
onbepaalde duur, die volgehouden wordt tot aan de overwinning, kan iets bereikt worden!
"Alleen eensgezindheid van alle arbeiders, van welke
godsdienstige of politieke overtuiging ook, zal in de komende strijd tot de overwinning kunnen leiden", aldus .besloot
BRANDENBURG fcijn rede*
Opmerkelijk was, dat de spreker met geen'woord repte
over het onderwerp, • waarover, volgens het toegangsbewijs, zou
worden gesproken, n,l.: "De lonen omhoog".
Hierop wees alleen de spandoek met de leuze "De lonen
omhoog", welke, boven het podium was gehangen.
- '•' .
Na de pauze werd de film "Alarm Gestapo" gedraaid.
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Op 7 Augustus vond in 'Krasnapolsky" de door de ABT/EVC
georganiseerde en in "De Waarheid" enige malen aangekondigde
openbare vergadering plaats, welke in hoofdzaak was bedoeld
voor de haven- en veenarbeiéers.
'...••''
Nadat voorzitter van der WARDT de aanwezigen er op had
gewezen dat op deze vergadering de,,houding der havenarbeiders
zou worden bepaald ni.b.t. de navolgende eisen!
betaling van de meldingsuren
..-.-,.• ..
12 uur rust tussen 2 taken, ponder beperking;
: : : ,-'K
afschaffing van de carenz-dagen;
• ;.-,: .ï: .• ;;
hogere uitkering bij ziekte en ongeval5
loonsverhoging van f. 6'.50,
gaf hij het woord aan Freek MEIS»
Deze begon met er op' te wj.jzen, dat de stakingsacties
van vorig jaar in de% Amsterdamse- en Rotterdamse haven wel
hadden geleid tot enige verbeteringen, doch dat door de hpu:--.
ding van de C.B.T. en de'confessionele bonden er weinig van .
de oorspronkelijke eisen was overgebleven* Hij was van mening .-.-.-•
dat daar geen genoegen moe genomen kon worden en dat men zich '
bij bovenopgesocide eisen moest houden.
:
Teneinde deze- kracht bij te zetten, vond het ABT-bestuur
een 24 uur-staking, als inzet .tot eventuele algemene acties,
gewenst.
(
• ;. .
Nadat over onderwerp"olijke questie nog eerst,,was gediscussieerd, werd schriftelijk gestemd over al dan niet staken.
Resultaat:
Totaal uitgebrachte stemmen ï 465
Ongeldig
.10
Tegen
"
60
Voor
395
,
. ..
Van der WARDT deelde daarop-mede, dat vanaf 8 uur v.m.
d.d. 8/8 gedurende 24 uur zou worden gestaakt en deed een beroep op de minderheid .om zich democratisch bij de beslissing
van de meerderheid neer te loggen ünjeensgezind te staken.
Na afloop der vergadering werd bij de uitgang der zaal
door enkele gemeentearbeiders gecollecteerd, welke collecte
f. 80.28 opbracht,
' ''':;,;'
Op de stakingsvergadering in de morgenuren van 8 Augustus sprak van der WARDT oen kort welkomstwoord, waarna MIDI S
het verloop van de staking belichtte. Hij betoogde dat de economie, van Nederland niet in de war werd gestuurd door een loonsverhoging, doch door de hoge winsten van de ondernemers. Hij
stelde voor om een brief te zenden aan do Scheepvaart Vereniging Noord waarin de eisen enz. werden uiteengezet. Na voorlezing van de conceptbrief werd tot verzending besloten. Vervolgens verklaarde spreker dat de ondernemers zouden pogen de
arbeiders, welke mot autobussen van buiten Amsterdam waren gekomen en ook staakten, dwars te zitten door de bussen leeg
- 4-
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weg te laten rijden. Hij drong daarom bij de aanwezigen aan
een gulden te offeren om bedoelde arbeiders de terugreis te verzekeren*
Tenslotte deelde hij mede, dat hij een zestal in de zaal
aanwezige CèB'.T.-ers bereid had'gevonden het C.B.ï'.-bestuur
te bezoeken en te pogen de C.B.T. achter de ètaking te krijgen.
Hij wekte de aanwezigen op de C.B.T.-ers te vergezellen,.
De vergadering was hiermede afgelopen, waarna men zich
opmaakte om gezamenlijk naar het C*B.T.-gebouw op te trekken»
([Tijdens de optocht kwamen de betogers met de politie in botsing
waarbij van de gummistok gebruik moest worden gemaakt)
De door de C.B.T. in de avond van 8 'Augustus in "Krasnapèlsky" belegde openbare vergadering (tijdens welke door de
C.B.T.-secretaris LAAN een uiteenzetting zou worden gegeven
nopens de totstandkoming van de nieuwe C.A.O.) was op verzoek
van-A.B..-zijde eveneens toegankelijk gesteld voor EVC-leden.
De bijeenkomst had meer weg van een gecombineerde vergadering
van de CBT en de ABT. -De aanwezigheid van EVC-ers was oorzaak
dat de vergadering een rumoerig verloop had. De uiteenzetting .
ontlokte herhaaldelijk ongepaste opmerkingen van de zijde van
het publiek (meer ABT-ers Óan CBT-ers) en tijdens het tumult
in de zaal werd menig CBT-lidmaatsohapsboekje vernietigd en ijverig door de ABT met inschrijfformulieren gecolporteerd»
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