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UITTREKSEL 

Uit 

• Voor

OD 1291 

OD 1061 

Naam: ALGEMENE BEDRIJFSBOND TRANSPORT 

Naam : STAKINGEN ALGEMEEN 

• 

Ag. nr: 108380 Afz. : I.D.Amsterdam Datum: 26-4-1951 

Aard van het stuk: Algemene ledenvergadering van de A.B.T. af'd.Amsterdam. op 24,-4-•51. : 

Go zijt allen bij de ingang van de vergadering genoteerd en hebt
een steunlijst in ont angst moeten nemO?I,. De stakingen die er nu al zijn en die, ,1elke
nog kom.en, moeten gewonnen worden.Daarvoor is geld nodig en hieraan moet medewerking
worden gegeven.Die lijsten �rorden a.s. Zaterdag van huis afgehaald en dan moet hij
volgetekend zijn.Geen smoesjes van 1 "Ik had geen tijd", ofs"Ik had al een lijst",
iedereen zorgt dat Zaterdagmiddag de lijst mat het geld klaar liet, dat ie noodzake
lijk en..... er wordt op gewacht. Laat iedereen zich van dezo plicht bewust zijn." 

Uitgetr. door: T.G. 

Datum: 20.6.1951 

Op aanwijzing van: B V 
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UITTREIZSEL 

Naam: MAANDRAPPORTEN NOORD-HOLLAND 

Naam: STAKINGEN (ALGEMEEN) 

Afz. : I.D.Amsterdam Datum: Februari 1 51 

Aard van het stuk: Rapport over de maand Januari 1951 

• 

Leerzaam was de vervolg-analyse van Berend BLOKZIJL over de Augustus 1950-
stakingen, opgenomen in WERKEND NEDERLAND van 13 Januari. De stakingslei
ding mag niet willekeurig (dit is nl. een kans voor politiespionnen)wor
den gekozen.Betrouwbaar in de strijd gebleken makkers worden aan de arbei
ders aanbevolen. De vakbeweging (=EVC) moet de voorbereidingen voor de sta
king verrichten en haar beste mensen aan de stakingsleiding afstaan. De le
den van de EVC moeten voorgaan en de ruggegraat vormen voor het gehele sta
kingsmechanisme, dat in snel tempo moet worden opgebouwd en in ruwe trekken 
eigenlijk al gereed moet staan als de staking uitbreekt • 

Uitgetr. door: P.v.B.

Datum: 27 April 1951 

Op aanwijzing van: B III g 
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On de uitgebreide bestuuravergadering der CPl'f. d 
1950 waren aanwezig, 

het volledige partijbestuur,districts-secreta.rissen,funat.10-
narissen van onderscheidene pe.rtijconmissies• 

Het woord werd gevoerd door Paul de Groot. 
Na de gebruikelijke inleiding waarbij Paul ar op wees,dat het 

ka:,italisme met rasse schreden naar zijn ondergall8 gaat,oprak h1J over 
de situatie t.a.v. de oriJzen- en loonoolitiek• Hij stelde vast dat de 
�takingsactiea van de iaatste tijd,hoewel deze de 651, loonsverhoging 
lladden afgedwongen - een misJ.ukking waren geworden• 

De i:iartij heeft in allerlei bedrijven de stemming der arbeiders 
t.a.v. event. verdere stakingen getest en is tot de conclusie gekomen 
dat 68$ niets voelt voor een staking./l>e 1'latste stakingsactie ht!eft 
een kloof in de massa veroorzaakt • ..:en der redenen daarvan is dat b.v.
de O,V•B• een actie ontketende met als eis 10 tot 1$ loonsverhoging, 
terwijl de partij/1,.-VC• een eis van 651, stelde. Vele arbeiders waren van 
mening dat loonsverhoging van 10 tot l5$ alJ.eszina redelijk lias en is 
en begrijpen niet waarom de CPN/Evc. bleef bij zijn eis van �• 
JJe partijleiding was van mening dat als de CPN/EVC• wae gekomen met een 
eie van 10 tot 15$ de niet-communistische arbeiders zouden hebben gerea
geerd met, "daar heb je hen weer met hun onmogelijke eis", Hier is een 
grote fout gemaaku, Men heeft vergeten de arbeiders te wijzen op de 
mentaliteit der confessionele arbeiders• De partij heeft daarom vast.ge• 
houden aan de eis van 5$ welke ongetwijfeld door alle arbeiders als 
nOdig en redelijk werd beschouwd. 

Uu wel. de &,!; loonsverhOging is afgedwongen doch niet de 10 of ló;1> 
voelt de a rbeider zich misleid. 

De solidariteit der arbeiders en de bereidheid ook van strijdbare 
ka111eraden is tijdens de staking tevens benadeeld omdat de O,v.B, e.a. 
een hogere stak1Dgauitkering gaf dan de CPN/EVC• 

l>I' zijn thans nog vele arbeiders die in de schuld zit.ten als gevolg 
van de stakingen,waardoor voor"l de huisvrouwen afkerig zijn van nieuwe 
stakingen • .Paul constateert dus dat de solidariteit, der maesa een klap 
heeft gekregen, 
de opgedane ervaringen ook van CPN• en 3VC•etakers deze weerhouden am 
aan event• volgeme acties deel te nemen en, 
vooral de huisvrouwen gekant zijn tt1gen nieuwe etakillgen. 

f De stakingsacties h.abben zoveel. geeist van de geldmiddelen der 
CPll'. en -;;;i,c. dat deze thans aan de rand van een financiele afgrond 
staan• Dit heeft cle i,artijleiding genoodzaakt om met S!)Oed de kasmidde

Y len der districten naar de r>artijkas ove.r te heveJ.en,hetwelk nOdig wae 
om de verplicht.in.gen der CPN'• teBenover diegenen die de stakingsacties 
h"bben galeid te kunnen nako.!!l� 

De CPNIEVC• moet daaromïrl'zien van het uit.voeren van de plannen am 
eind October een niéywe�aki�tie te ontketenen,maar laten we niet 
v�en áar""é.i.ke ac� aS deze niet dlreët. of geen zichtbaar 
succes oplevert,van invloed is. 'l\'iJ atnan thans lllachteloos11,aldua Paul 
de Groot• 

t:ij kunnen thans geen directe acties meer ontketenen,doch v1e moeten 
er thans op uit zijn om te zorgen dat de lllllB&a "in strijd blijft staan". 
Hij symboliseert dit ale volgt: er is een grote stevige knaap die zo 
sterk is,dat we niet in staat ziJn om hem direct neer te slaan. Als we 
nu maar zorgen dat we hem steeds weer tegen de schenen schoppen dan 
ontstaat daar op den duur zo•n zwakke plek dat hij op een gegeven moment, 
toch doob ziJn 4'nieen zakt. \·e moeten thans doen wat Lenin ons heett. 
geschreven: drie stappen vooruit en eén achteruit• T� doen lfe een 
stap achteruit maar het zou wel eens ,cunnen zijn dat deze stap

1 �-=" .:.... 1 ! Uil ·.()D_')._'f.!f ... "E..8. 
Ag.no : . .fj.'-/.-7-�.$. .... 
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achteruit - waarbij we dus terrein prijsgeven - tenslotte ons suc
ces zal. brengen. 

Dat de arbeidersmassa grotendeels niets voelt voor nieuwe stakin· 
gen is voor een groot deel gevolg van de houding der huisvrouwen. De 
Partijleiding heeft daarom beslotem cm ingae.Dde l5 October a,s- in den 
lama de huisvrouwen te bewerken, Onder leiding van de ?J,V,B, zullen 
overal "duurteacties" worden ontketend., Als we hierin slagen zal de 
houJing der huisvrouwen agressiever worden en zullen we na enige tijd 
mogelijk-via oJ: met ondersteuning der huisvrouwen - weer ac�o kunnen 
k:ri.igen.vooral als we er in sl�gen ook vrouwen uit NVV-gezinnen biJ de actl�B te betreleken, 

De discussies waren zeer fel en kliamen hierop neer, 

l) <Ie maatregelen van de nartijleiding om de districtskassen leeg te
halen zijn onjuist en niet verantwoord;

2) verschillende partijgenoten krijgen de imruk dat de partijleiding
wel allerlei plannen heeft en goede wil bezit,maar laboreert aan on• 
kun:ie en.de navigatie is zOdanig dat ala deze niet wordt veramerd, 
het schip spoedig aan de grond zal zitten'(Nico J..uirinkJ. 

Paul erkende dat er fouten waren gaID11akt,maar"de lllalltschappelijke 
situatie Js thans zo vertroebeld,dat de partijleiding ook in het duia• 
ter tast. 

Aan het Hoofd der B.V,D, 
Javastraat 68, 
D e n  Ha a g, 

,911 October 1950, 
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Uitgetr. door: T • G • 
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Op aanwijzing van : 
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Het Dagelijks Bestuur van de C.P.N. heeft in de jongste ver
slagperiode nog andere ltOproepen" zijnerzijds doen uitgaan. In 
�ie van 15-8-1950, gewijd aan de stakiil6en in Rotterdam en Amster
dam, stelde het bestuur vast, dat het een rechtvaardi�e strijd 
gold, welke boven zi jn directe betekenis uitging. De stak�rs be
ten z.i. het spits af voor de gehele werkende bevolking van Neder
land. Drie dagen later plaatste De Waarheid onopvallend een ver-

,. klaring terzake van de E.V. C. Het Verbondsbestuur, zo werd ver
meld, besloot naar aanleiding van het voornemen der regering om de 
schepen door militairen te laten lossen en laden, ''als tet,r::nmaat
regel het �ereldvakverbond te verzoeken de arbeiders van alle ha
vensteden ter werel9- op te roepen deze schepen te boycotten./'. 
Zover is het evenwel in de practijk niet gekomen doordat zé!danit:,e 
tussenkomst van militairen niet werd gevraagd. Nochtans werd door 
dit E,V.C,-initiatief bevesti�d, dat de actie-radius van deze com-· 
munistische vakcentrale internationa&l groter is dan die der 
C.P.N. Tengevolge van de bekende breuk in het w.v.v., �erd de 
E.v.c. bij gebrek aan beter sedert 1949 het belangrijkste organi
satorische steunpunt van het 1v.v.v. voor Noord-West Europa .

. De partijleiding heeft, ondanks de communistische overwinnings
fanfares haar teleurstelling over de afl0op der stakiI1ë!;en niet 
k�en verhelen. Het begin heette machtig, doch het einde getuig
d.ran totaal onvermogen. Het jarenlang verwaarlozen van kernvor� 
ming in de bedrijven strafte nu zichzelf, aldus �en uiting v?n · 
gezaghebbende communistische kant. 

In overzicht no. 7 - 1950 werd in hoofdzaak over de haven
staking te Rotterdam uitgeweid .. Te Amsterdam werd de havenstaking, 
in aard en omvang overtroffen door het-conflict in de bo uwvakken. 

De E.v.a. greep hiE:rvoor de looneisen aan van de circa 120
steenlossers (steenzetters) der vaste ploeg, van wie het merendeel 
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in de E c V.O. georganiseerd is. 
Na de besmetverklaring van stenen en cement door genoemde vak

centrale, waardoor ook de bouwmaterialenhandel in het conflict werd 
betrokken, liepen de stakers de bouvvwerken af. Zij vonden daar de 
E.v.c.-ers bereid om zich solidair te verklaren. Hiermede werden
twee doelen tegelijk bereikt. Het aantal stakers werd uitgeqreid
en de uit te oefenen druk op anderen kon worden verzwaard.

Hoewel gepoogd wer<;t in .Amsterdam een al6t:mene staking in het 
bouwbedrijf te verwerkstelligen, lieten lang niët alle bouwvakar
beiders zich tot staking verleiden. De nieuwbouw evenwel kwam vol
komen stil te liggi:m. Op het dieptepunt waren er circa 3500-4-000 
s-..cers. In woord en daad, in de communistische pers en op stràat 
w� een rusteloze activiteit tegen de regering, de Uniebonden en 
de genomen politiemaatregelen gericht. Op vele nog niet stilgelegde 
bouwwerken werden de arbeiders ged",ongen tot svmpathiestakin5. 
Molestatie van werkwilligen en b'-"1 ·�0iging daarmede k�vamen veelvul-
dig voor. 

Ook in de E.v.c. waren echter opponenten te6en deze staking. 
Voorts zette het onder de E. V, c. -·c:rs kwaad bloed, dat UniBbonds
Ieden als moleststakers een uitk�ring ontvingen, welkt ver uit
ging boven de karige E.V.C.-vergoeding. 

Door de Uniebonden werd ook op andere wijze geagberd tegen de 
communistische hetze. In overleg met de Bedrijfsraad voor het Bouw
bedrijf werd op 17 Augustus j.l. door de werkgevers- en werknemers
bonden besloten om met ingang van Maandag 21 .Augustus bepaalde 
werken open te stellen voor werkwilligen, die bij de bbdrijfsunie 
waren aangesloten. Dit kwam in wezen neer op uitsluiting van de 
E.v.c.-ers en ongeorganiseerden, van welke laatsten euenwel de
gunstig bekend staande arbeiders ook op het werk zouden worden
toegelaten. Een gezamenlijk actie-comité dezer initiati efnemers
(A ga1;1w door. fj.e 'llaa:�e�d herdoopt in "Re-ac�ie''

-:-
comi té) zou als

e.rl!'ge instantie aanwiJz1ngen voor het weder in dienst nemen vtr
strekken. De pogingen om op deze wijze communüitische terreur in 
de hoofdstad tegen te gaan zijn niet geslaagd. Vele bouwvakarbei
ders, overlast ondervindend of vre�end, konden er niet toe kome1, 
het hun aangewezen arbeidsobject te betrekken, 

Toen de stakingsleidin6 had beslóten de staking met ingang 
van 23 Augustus op te heffen, bleven db maatregelen van h�t ge
noèmde comité wel van kracht. Vt";rschillend,e patroons doorkruistèn 
nu echter de actie door de arbeiders zonder enig door het comité 
gewenst voorbehoud op de steigFr toe te laten. De hierdoor ver
zwakte positie en de door E.V.C.-ers op dè objecten �evo�rde agi
tatie tegen uitsluiting, noopten tot het openstellen van de bouw
werken voor alle werknemdrs per 25 Augustus 1950. Die dag was het 
op meerdere objecten nog wel onrustig, daar er lieden warén, die. 
hevig delibereerden 011cr uitbetaling van de twee uitsluitingsdagen 
(23 en 24 Augustus). De Waarheid van 30 Augustus 1950 kre�t deze 
lieden uit voor Trotskisten. De volgende dag was de rust in het 
bouwbedrijf weergekeerd. 

Over de havenstaking te Amsterda&, welke zoals bekend de Rot
terdamse op de voet volgde, slechts enkele opmerkingen dezerzijds, 

-- 11 -
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Toen op Zondag 13 Augustus in de Rotterdamse havèn b&sloten 
was tot stakBn, werd daarop gewezen in een ABT-bulletin, door deze 
E. V, C. -bond Maandag-•ochtend in het Amsterdamse hav1::ngebied ver
spreid. Een ander AB�-bulletin wekte op 14-8-1950 de havenarbeiders
op des avonds $en openbare vergadering te bezoeken, aangezien ook 
de Amsterdamse havenarbeiders hun eisen hadden. 

Het feit, dat er in Rotterdam door enige maatschappijen onrë
gelmatigheden waren gepleegd me:t de bE:loning van "bestok(;;n koeke
bakkers' (niet�havenarbeiders), die door drukte in de havbn, als 
6évolg van de Antwerpse stakirl6, een hogete beloning genoten dan 
de havenarbeiders van professie, werd terdege uitgebuit. Deze bij 
de arbeiders erg-.:Jrnis wekkende houding had vermoedelijk wel in r.or
maA overleg kunnen worden opgelost. Voor de CPN-EVC evenwel was 
di'1"gebeuren, psychologisch juis t g ezien, de druppel, welke de 
emmer deed overlopen. 

Op 15 Augustus werd aan circa 1300 havenarbeiders op een ABT
vergadering do0r de ABT-hoofdbestuurder Kleinsma medegedeeld, dat 
á'e eisen parallel moest·en lopen met die der Rotterdamse makkers, 
dus 10% l0onsverhoging en handhaving van h0t ploegenstelsel. 

Op die d ag zette het conflict feite lijk reeds in. Er werd 
gepost bij bedrijven, Samenscholingen en demonstraties eindigden 
veelal in verzet tegen de poJitie 9 Werkwilligen werden gemolesteerd. 
Intussen werden verboden geldinzamelingen gehouden. Voor de huizen 
van werkwilligen werd samengedromd teneinde hon of hun huisgenoten 
te molE:steren. Deuren, muren en straten werden bekalkt met t ''Hier 
wo<'mt een maffer''• Voor al deze onregelmatigheden was een speciale 
organisatie in het lev�n geroepen door de staking sleiding.. 

Om het molest zoveel doenlijk te beperken werden speciale 
politiemaatregelen uitgeva&rdigd 9 Aan de werkwilligen moest tevens

een veilige aan- en afloop naar en van hun werk en huis worden 
verzekerd. 

A De E. v.c. oordeelde het nuttig de mede door haar gepropageerde 
st1rÉ:in�swoede te omlijsten met een grote openbare vergadering in 

- de Apollohal op 17 Augustus, waar 5000 bezotkers over de ttware '
stand van zaken werden ingelicht door verschillende bedrijfsarb�i
ders en aan de staking v0rwante EVC-vakbondsbestuurders, Berend
Blokzijl deed daax de positieve toezegging; dat de komende Zater
dag (19 Augustus) een redelijke uitkerin� aan de stakers zou wor
d�n verstrekt, terwijl gratis levensmiddelen bE:schikbaar zouden
zijn. Hij kondigde tevens het v e'.,;•schijrnm van eon stakerskrant aan
en wist het W. V.V., waarmee de E.V. C. zich in verbindinf!; had �t:1 ,... 

steld, sterk genoeg om elk Nederlands schip, waor ook, te boycot
ten wanneer de regering soldaten in de h�vens dµrÎde in te zetten.

Om een totaal overzicht te krijgen van de omvang der haven
staking nog het volgende;

Op 17 Augus
tus was het zö, dat er oms treeks 2000 SHB-ers

staakten benevens enige honderden vaste arbeiders. Op 21 Augus
tus was het dieptepunt bereikt. rroen bedroegE:;n dez.,:; aantallen ,res
pectievelijk circa 2125 en 300. Na die datum liep het aantal sta
kers tráag maar gestadig terug. To�n op 30 Pugus tus j.l. tot de
finitieve opheffing der stakin� werd besloten,waren deze gttallvn
ca 1750 en 70. Hieruit komt naar voren, dat het do�l om er e�n

- 12 -
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algemene staking van te maken niet werd bereikt. Integendeel, zelfs 
menig EVC-er negeerde de richtlijnen van de leiding. 

Een poging om binnenbeurtvaart, beroepsgoederenvervoer en vemen 
in het conflict te betrekken

i 
strandde op de onwil van betrokkenen 

t:n de eis van geheime schriftelijke stemming daarover. 
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R E V O L IT T I O N N A I R C O M M U N I S T I S C H E PART IJ -- NeJGrlQnus0 Sectie vnn de IVe Intcrnntionnle.
Ann cle stakers in .Arnstorûnm!
Knmcrnll.en, 

Voor het eerst sinds lnnge tiJ d sto.r.t 00n breed frontvu:o .Amsterd.amsc en Rottorclams<:• o.rboiLkrs weer in gemecnscho,ppolijke strijd. Do Amst0rclnmse bouwv,.lrnrboitlers, de .A.mstcrdo,mso ta.xi-chnuffcmrs, de o.rbeiders vo.n Publieke We;rkcn, d0 Rotterd.é::.msc en .Amstercla.mse hD.vonnrboiders, ;wbbcn hic,,r·moo het juiste a.ntwoord gegeven rnn de rG�, ring, cli,: <loor zo.kkcn-rollerij nls <le devaluatie, on cloor mLll�1 1 vo.n stooûs schcrpe3•rc t2,ri0ven, alleende belangen dient van u.c portemonnaics vun do pntroons. Mr.,1r niet alleen znkk0h-rollcrij en jnc,gsystec-m gebruikt Je ov0rhcrtd. De 1'democrntenn hebben helmen, poli tie-knuppc::-1-s, sten-guns, jec·psmotoren en overvo.l-wnt;0ns do stro.at op 6estuuru. met m�� _r é6n dool: de str,,king te brlikcn. In het Rottordnms,. hr..ven00bi0d zijn1'sumenscholin.:son 11 vo.n mcGr Jnn u:rio :pcrsonun v rboûen; dr.,urmcc zijn tl<? Rott0rd.umso hn.vcns tot een soort vun 11spc:i:-r-1;;;obiet 11 v2.n cle poli tü:·-knuppcl geworclan. De .AmstcrcL:mso Unic-"best1rnr<lors vnnbom-rvnk weigGrcn verdere uitkoring en uwi:ngcn J.c nr!Je:iu.ors wee:rann h<?t werk, wa.nr zij 11beschermd. 11 zullen worucn door politie en mo.rechausséc. Oök zij hr:bb.;n m:-.nr (�n dool: de staking te broken·.- De poli tir:-honu.en .bnilon o.lloraL:l 0én i7ij s; 11hc:t is gc;;0n 11bonnfid.o 11 stnking, nw.r'.T een 11
:poli tick11 11 stn.kine,, i; Alsof' hot niet j .:ist het optrc,:c-n vcm t.k.' poli tiu is, wn.crcloor clc::- politiekemn.cht vo.n de hC?crsehllo kln.sso zich in <lc st;ikingcn mcut;t . .Alsofhet niet üe botte 10"0n8top-politiek van tlc r..;•goring is, die mot ho.ar 11rijksbemiJ,.�elnG.rs a elke cis in üc- prlil.llcmc�ncl stopt on. elkestnkin.s cle nok :probc,]rt om to ilrnnicn, wa.i:-•.rd.oor zij elk stuk str:i.j u o.utomntisch mr-Jrc:-.1 tot 00n strij û. tegen de Rijksbc·midtleln.nrsen togen do loonstop. 111<?gcm clozc politiek vnri. loonstop, ri,jksbemicldolno.rs en gu.nimi-knuJ.)pe:l stcllGn do r:rbc·id.CJ:S" hun 0igen poli tiok: dio van de gcracenschn:i?l)(.>lijkc strij tl, de strijd tegen clohonger, <le str j d. ook voor ,lo vcrdc::·J.igil'lG vtm het stn.ki11; .. :sr0ch.t, de strijd tegen de gummi-knuppel in de b,.d.rij ven. In ueze str lj J. moat 6611 ding vnststc:o.n: wij lntr:n ons nici:: intimiderc-n, en voornl: GEEN' .AMSTERDA.i.viSÉ AR.mnbE,:. WEüKT OîillEi{ POLITIE-TOEZICH'.l' 1 !

EéN STAKIHG, Ec5N LEÎDHJG, EéN EIS!
Verschillcwlo StEkin,J.n zijn er :nn J.e t;/1.n2:,, cm elke� groep_ die sto.nkt steunt <l::a.rcloor 11utomntisd1 do ::-.ud.ere. Wo.nt hoe brGJor het stnki:n2;sfront, hoc moeilijker h,:t werk vnn Û:o str.:kingsbrc-kors.Mo..o.r om tot vaste .eenheid te komen is h,_ t con ::crstc cis, <lnta.lle stckint_;- n zoveel mogc.liJk trerbondc-n ,1or<lc.m. Wij mo6en doreactie nL:t llo kn.ns geven, ons 6én voor 6611 a.f te sln.cLtGn, mo.ur wij moc•tun gcze.mc•nliJk 1wnr llo ovc-rwinnin6. Dnr:rom moot ornnnst ue stnkin,;:;s-comi té; s (611 c0ntrc.lc stckingsloiiling komcm. Do.nrom moeten rülc sto.kin

L cn vcrbon,lc-n wor.Jcn cloor EéN GEMEENSCHAPPELIJKE EIS. ALLT.!l S'l'AKTi.WEN 1IE3.LiJi;ff IN WEZEIT ID�'l'Z'ELFDE DOEL: het doorbreken vçu1 ûc ûicto.tuur vo.n de Rijksbc-mültlol.:10.rs over de



o.rbcidersklassc; het d.oorbrckr::·n va.n Je honger-politiek, hGt 
doorbre?1rnn vp,n clo loonstop. 

Vo�J--11s officiÖle gc,!.�=·vens zijn do :pri,ü,.:n sinus clc dE)vo.
lwrsie mot ruim 10 1/� r:,ostegcn. De Rottr:c:·•'.'.inso h1wcno.rbci
j:,:•j_'S gc.von het voor:-, ch1.. en c isten in '...,-•·: ..:-·,_:,cnstcmming tl:1c.r
·;z •. '_';n: EEH LOOlrnV'.i:Gi:iliCC .;_;�G VAN 10% ! De: ,:�- <·. :· ,:.J:clo.ms0 n.rbcirl0:c-a 
·-:t;:.gdon, en mo.okten lrnn oiscn gc.,lijk ·,,; ;� .-'.i2 vo.n hun T-.0t-
t:!?.dc,msè knmaro.clcn. .Dç.o..rmou werd. ck c·:•J,hû i. '1 mci,chtig vc:;,:·-
:-; sç:r·kt l Het is llc to.rut v-an de nnuuro ��tt:h,è1clo groepen,
�:i.c:t hunne hiertoe bij to u.ro.gon, en d:J t.::i.s, tlie 2.lle o.r
·boitlor·s binclt:

10 % ! 
tot hun hoofd.eis te m:1k0n. 

ALLEEN O? DEZE \UJZE KAI'J BUil]\fEN HET STlüGHGSFROifT DE ON
VS..:13BEKELIJKE EENHEID GEHAITDHAAIPD WO.d.ff�Y, ALL:;);EH VOOR 
ZO'N ALG:FJII/JE:NE EIS KU1TIIBH VE::WERE GROTE GnOEFEI,i _filiBEIDE:iiS 

_ ·-- ·---------�I.CJL.AAifSLUITEll�....c.TL.ZOdoemlc ko.n men komen. tot: · 

het nlgcmcnc uffcn�ig;f tegen do loonstop! 

Ko.mero.deni, 

• 

H'e:t nlgcmenG offe:nsiE:f teLC·J:?. û0 dicto;tuur der 
RijksbomiddclR�rs, te en de loonstop, is do lcuz� Qie de 
fü:volutionno.ir Com1mmistisch,:, Pnrt ij on hr:to.r orgn�:1..11 1

1D0 
Tribuno 11 j:1rcnl·tng propageerden. Onze k.:-1morr.clcn die in de 
staking bc'trokJ.mn zijh, tlou1- hun plicht, z·o,.-e:l in A.mster�l.:'.m 
ols in Rott crJ.1:m. Do R. C. P. (Nc-tl0:r.l;1.nds..: Sectie• vr.m de Vicrtlc 
Internation .lc:), ri.cht h(�t hr.nr n'.".tuurlijkG plicht, e,llo stc:,un 
o.o.n u.ozc st-rij u te verlenen. Do lcu,zen vr:n het Oïsonblik zijn: 

NIEM.Aïm vYERh.T ME'I EEN GU.i�livilKlWPPi•JL IH DE ifüG ! 
UITBREIDilfü VPJ.J DE S"i'RIJD TOT EEH ALGE1vTh;1ü1 OF2ENSIEF e 
TEt,EN DE LOOl\J'STOP ! 
VOOR E6N STAKING: EEW LEIDING- EN E6N EIS: 

DODRi3IDDKKT DE LOONSTOP• VOOR EEH LOONS
VEP,IIOG ING V.Al"\f 10 % voor alle �rbciclers ! 

REVOLUTIOifNAIR Grn.:�vIUNIS'n ,C:'iE PARTIJ. 
Afdeling .Amst0r<lo.m. 

(p/o. M,FE:'ro.res, 
Nieuwe Pri!}.sengrc,çht 47 II) 

--------·P •-· 
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__ , 
Aan de politiezorg over deze stad werden in de afgelopen ma.and 
grote eisen gesteld� De talrijke samenscholingen, demonstraties 
en molestaties vereisten behouden.l> tactvol optreden, een ver
zwaarde dienst. Dat er af en toe spaanders vielen, kan meestal· 
geweten worden aan het in de wind slaan van àe aanmaningen der 

:'ii"l:o;-::-:--·::-...:. ..... �olitie; in sommige gevallen namen de stakers een dreigende. 
J UlîTR·EKSfL ouding aan en gooiden met stenen of stukken hout. Er waren 
Un : .... on 345 arnenscholingen op diverse punten der stad, vanaf kleine groep-

: '2Efi7'1= ............ les tot menigten ven 500 man. Dat int-itnidatie en terreur niot, 
�-iiff"ïö6i--·" oals De Waarheid beweerde, maar een verzinseltje van de re-. ...._.;,;;; ;.,,:, -..,, etionna.ire machten was, moge een willekeurig voorbeeld bewij-

zen. Op 17 Augustus werd een werkwillige, per r1jviel naar 

· •

zijn taak• in de .haven gaande, door aan groepje stakers gevolgd •.
llij werd ge�wongen van zijn fiets af te stappen en weldra om
ringd, bedreigd en uitgescholden. Toen hij zich bij het op-
dringen zijner tegenstanders wilde verdedigen, werd enige ma
len een rijwiel naar hem �oe ges1ingerd, waardoor hij enige 
verwondingen opliep. Een der molestplegers werd wegens openlij 
ke geweldpleging c.q. mishandeling gearresteerd. 
Nu is het jammer dat bij het uiteendrijven van relletjes wei
nig of meestal geen arrestanten worden gemaakt. Bij nader po
litiek-technisch verhoor ware wellicht verbani en samenhang 
van personen, groépen en extremistische organisaties bij sta
kingsactiviteit gedocumenteerder af te leiden. 

Dàt de politie niet op
0

de onverdee+de sympathie van De �aarhei 
kan bogen, is lang b�kend en is pTivé-ze.ak. Maar dat de politi 
ffde knuppelaars van Arnold d'Ailly�, "met bruut geweld", •als 
razenden te keer gaande", "met terreur" e�z. tal van arbeiders 
ernstig heeft mishandeld, zoals het blad r-chreef, mag gerust 
op het conto van bewuste verva1sing der. gebeurtenissen worden 
g�schreven. , , ·· .
De communistische raadsleden Van WIJK en JANSZ -eisten van de 
Burgemeester (die een oproep aan de burgerij had gedaan om or
de en rust te·handhaven), als hoofd van de politie, met klem 
het ontnemen �an de ·handmitrailleurs (stenguns) aan de politie 
Zij wezen er op, d!it de sta.kende arbeiders on de overige wer
Kers voor politieterreur niet opzij zouden gaan·(Waarheid'l6 
Augustus 1950). • , . , _ r 

Dat de.CPN zelf niet afkerig is van terreur en wapens�bleek 
� 
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toen hier van. diverse kanten berichten binnenkwamen, dat comité's 
van actie door. baar waron gevormd om de demonstratieve bijeen
komst van het NVV op 28 Augustus in de war te schoppen. oot dit• 

· niet doorging ie vermoedelijk te danken aan het feit�dat op die
· àatum de meeste stakingen achter·de rug wren en de havenstaking

op het punt stond opgeheven te worden, alsmede het aanwezig zfjn
van pol;tiemacht.In een and�re (kleine) -s�menkomst van CPN-fun�
tionarissen wexd verteld dat de moord op Labaut als gevolg had
dat het parool waa gegeven·om internationaal met terreur.te be
antwoorden. Fantasteri jen t.o.v. Nedèrland daa1·omtrent werd ont
raden.
Oo� het in handen krijgen van de mee naar huis.gegeven wapens
van soldaten der Tweede-·en 7-December-Divisie zouden een onder
werp op een CPN-bespreking zijn geweest, alsmede-and$re strijd
middelen tegen de politie. En nu l:tan dit alles wel h.eethoofderij
van OP!i-functione.rissen zijn·, iets blijft van zullte dingen wel
hangen en in elk geval wa.kk.ert het bij bepaald� figuren een
strijdlustiger stemming aan. Een anonymus kondigde bij schrijven
aan dat de "wapens voor ons voor h�t grijpen liggen" en dat er
een prima getraind J.eger van 250 ma.D bestaat. ''De maffers worden
van hun werk gehaald en zal door 0?12e mannen ook hardhandig
worden opgetreden". Ondertekening: "De .Stok:er", versierd ioot het
vignet van hamer en sikkel.

Dat de CPN d_e lust tot bovenstaande acties heeft a2.ngewa.k: k:erd
is duidelijk wanneer men gedurende de l:aatste maanden m. ar pu.bli:--·
caties heeft gevo1gd. De Uniebonden (vooral de grote vijand NVV)
&n de Regering werden aangevallen en do reeds lang lopende be
sprekinge� over diverse kwesties uitermate v�rdacht gemaakt.
Zij heeft, en dit is zeer belangrijk• onder de arbe:iaers levende
s-0ciaal-economische eisen en grieven uitgebui( voor een doalbe
wuste" politiek gerichte, agitatie. �lant, en dit kan niet genoeg
gezegd word�n, er ie ontevredenheid onder de arbeiders, oo.k onder
de niet-oommunistiach denkenden. · 

"De nog $.teeds stijgende kosten van levensonderhoud ll'laken het de
arbeiders niet gemakkelijk om zorgeloos aan deze t het gezinsbud
get drukkende kosten, voorbij te gaan • .Een inderdai1d groot stu.lt
werk als de herclass1fic�tie b.v., moge dan uiteindelijk tot
succes voeren, hei; duurt te lang! Een overleg van de vakcentra
len met overheiásinstantiea over de gevolgen van de devaluatie
in moeder•s huishoudboekje b.v. moge eenzelfde resultaat-hebben,
het duurt te lang! "Sn, de arbeider heeft-minder oog voor de zwa
re economische druk, die als gevo1g van oorlog en �a-oorlogse
omstandigheden op het land drukken,· dan ox, de directe vermeer-
dering van inhoud van het -loonzakje. Vooral geldt dit voor de on�

georganisèerde arbeider, àie niet zoals leden der Uniebonden door
hm1 organisati&s worden ge1ee�d open oog te hebben voor de ve�
sobillende facetten in de huidige sociaal-econi:mische omstandig
heden. ,:n er lopen nog heel wat ongeorganiseerden rond.

. -
De CPN heeft meer gedaán. Zij heeft, handig o:verigens en meteen
gemeen waar het politiekè oogmerken gold, geappelleerd àqn het
solidariteitsgevoel van de arbeiders en hun, al of niet gedwongen
meegaan, in �e 11ae..rh�id toegejuicht. _

Een totale uitsluiting van communisten en EVC-ers door patroons
moge dan, achter een bitterg�aasje bezien,.wel aardig Uinken,
·in Amsterdam redt men het daohnee niet. Dit wekt niet alleen ver-
. zet in communietische en l.VO-,k:ringen l maar ook daarbuiten.

Bovendien 
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Eovenäien zou het politiek gezien niet ':llleen onjuist zijni ook
maatschappelijk is 'dit niet te verantwoorden. Enkele duide 1jke 
voorbeelden van afstraffing zijn voldoende. Collectief verzet 
tegen deze communistische methoden m_oet worden aangekweekt, zo
wel door Uriiebonden als overheia. De werkwillige die zich bij 
stakingen voor moeilijkheden geplaatst ziet, moet zioh in zijn 
houding volkomen gerugaesteund dienen te voelen door .zijn bond 

:en het gezagsapparaat. Want de communisten zullen in het leader 
van de internationaol door de Kominform veratt-ek:te opdrachten 
om in i1efft-Europa herrie te scboppen, niot voor hot le.atat 
hebben geprobeerd nederland in do koude oorl.og te betrekken. 
Er ligt nog agitatieterrein braak, b.v. in_pe Metaalbedrijven 
{eia: verhoging uurloon 6 cent; toegest;;!:'ln��Iüms 4 cent) en 
vooral -tegen de kosten àer be.,apening eu ha&r productie. Zij zal 
daarbij gebruik maken van de nu opgedane erv�ringen. Per slot 
van zake heeft de CP� het front· afgetast, ook de genomen politi 
maatregelen. "De Nederlandse arbeidersklanae maakt zich op voor 
"nieuwe fltrijd, niet alleen om ae aanval af te weren, maar ook 
"om verdere successen te bereiken" (Wa�rheid 2 September 1950). 
"Nieuwe strijd weèht. Dit betekent dat do steuncampagne niet al-
0loen niet mag versl.appen, maar nog hoger opgevoerd moet worden" 
(Waarheid 5 Septembér 1950}. De BVC-beotuurder ?WCïrER had al op 
een vergadering in Jen Haag op 22 Augustus gezegd, dat de door 
Rotterdttm in het sta.kingsfront aangebrétchto deuk áoor de EVC 
zal woróen uitgeklopt deer bewerkstelliging van nieuw en beter 
georganiseerde stakingen. En verdor geld, geld, geld. 
Deze geldco.mpagno werd door het partij-orgaan gesteund door ge
reeelde publicàtie van een aantal "stormadressen", w.o. Waar
heidswinkels en het kantoor van het AI!JV, met opwekking- van 
daaruit met Sol-lijsten steungelden te gaan halen. Tot slot 
dit. Op 16 Augustus bracht Da Waarheid het bericht dat., de com
munisti �che raadsfractie een extra-raads�itting had aangevraagd 
in verband met de stak�ngen. Deze zi1rtin6 werd toegezegd. Op 
28 Augustus was de belangstelling op de publieke tribune, spe
ciaal van havenarbeiders. groot. 'SEEGERS, �LOKZIJL an BRANDEN-
13UBG hielden redevoeringen over de aan.leiding aer aanvraag de
zer raadszitting, over de oorzak�n der stakingen, over het po
litiebeleid dat aan dat.van de "Grüne Polizei" herinnerde. 
GOBTZAK tenslotte, àenunciëerde het betoog van de Protestans
Christelijke heer w.n BIJ, die als maidenspeech een fel requi
sitoir, goed gedocumenieerd, tegen de intern.a�io:aaul communis
tische methode van de koude oorlog in West,;...Europa hield. De 
Waarheid van de volgende dag nam het air aàn va.."l: PJsn toch heb
� ben we ze het eens lekker gezegd en ze zaten met d'er.mond vol 
ntanden". 
De rol van de EVO is in het stakingsoverzicht vo1doendeLbelicht 
Hij heeft inderdaad de stakingen niet uitgeroepen, maar stond 
daar oon amore achter. ilij liet het opknappen door atakingslei
dingen (lees comité'a van actie), die de communistische directi 
ven hebben gevolgd. Als KLEINSMA beweert dat de EVd zich er 
van bewust is'dat de EVC gean staking kan leiden. den ia dit 
alleen maar uitdrukking van het feit dat dit verbond niet de 
financiële gevolgen van d-0 st&k1ngen wenst -te dragen. De eta
ldngsleidingen dienden zo veel. mogelijk geld bijeen te laten· 
bedelen. Overigens was iedereen die hieraan wilde meedoen \Jel
kom. De EVO-Cbevofa b.v. stuurde zijn leden een pamflet dat 
op.wekte mot bijgevoegde steunlijst te gaan werken bij buren, 
vrienden, familie, kasrtavondjes, klaverjasclubs 

sportverenigingen 
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·sportverenigingen enz. .
Veel stakers konden of wilden zi�h voor öit werk niet lenen.
Om de agitatie zo groot mogelijk te mak-èn werden beJ>'aälde han
delingen' aan de stakers voorc;eschreven; v66r elke opdi-acht werd
qe-sta.kerskaart ingetrokken; er nà ter�gegê•ren. Bij niet-voldoen
aan çe gestelde taak werd de !te.art niet afgestempeld, met gevolg·:
verlies van een .dag stakersuitkering" l.le lage uitkeringen, met
{\nige levensmiddelen, helSben M.j veel staiter.s kwaad bloed gezet.
Gedurende de sta.kir.,gs-póriode ver...,cbenen stakersb-..ill"etins. De ·
e�rste dagen weren deze: gèstenc�lc!-(b.v. van. de A'3,è) ,. later ge-:
drukt in de vorm van een kleine krant. Redactie: 6&zamenl1jke
sta�ingsleidingen. Hier zat ver�oedelijk.de ÊVC achter, want op
de BVC-vergadering· van 17 Augustus verklaarde .BLMZt.n. dat het

'hoofdbestuur-EVC maatregelen in voorbereiding had cm de stakings
leiding in staat. ta stellen dagelijlcs een- eigen krant ,ii.t te g-e- ► 

ven. "De EVC heeft al voor papier gezorgd�. , 
Veel van de inhoud dezer geJchriÏten �as, zoals kan worden ver- -
wacht, bedrie�elijk 1 leu�enachtig, sentimenteel,en overigens 
veel copy uit D� ·;;,u;;,;•b.��:ió. · . 
Een voorbeeld: een artikeltje "In de hangkast" a.d·. 28 Augustus 
bericht.te dat in da vergadering van "stak-ende"(?) bouwvakarbei
ders in de Diamantbeurs "om opnieuw-hun houding te bepalen" eon. 
tweetal "Sherlock Holmessen" in ee!\.Jt:aat betrapt werden op af
luis t;ersn·. Een van de twee "po1itiemsnntjea" was een "hoge ome•. 
Ze verlioten, opschrijfboek en potlo�<l onder de arm geklemd,· · . 
haas-tig eh ondeT duizend spottende o:pm�rkinge11 van de bouwvak-
arbeiders de za.al. ,· 
Dit bericht, dat al direct als canard werd. beschouwd o�dat er 1n 
die zaal geen kaston zijn om zich·te veroorgen, werd t�ch geoon-: � 
troleerd. Het was van .'l --z ga.logeD:. Veer. een staaltje van stem"!" 
mingmakerij tegen d� politie. �,

.,. . 

-- -=======--=..J:---··'--=---=-=---=-----;...==-;_,-____ z:;:.. ___ ======::1 

_ Tot slot moge er dan op worden gawe"zeu dat de veroorzakers van 
deze samenhangend@ stakingen ken s hebben gezien om 'a�n het 
nomisch'. ·leven van Amsterdam een ge&u-chte schadGpoo t toe te 
Hot heeft de gemeenschap e-èn schat van g�ld gekost. In elk 
-,va+ een resultaat dat volgens de L�riinistiáche doctrine al 
overwinning is op het kapitalisme. 
===============:;=====� ·:::=::-::;:::i==·==-======:===:::;.:::.::.:======-- ·;_�=--------......... --------
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Betreft: VERLOOP DER STAKINGEN TE .AMSTERDAM EN ROTTERDAM 

Over het verloop der in Rotterdam en Amsterdam plaats gehad 

hebbende stakingen, valt het volgende op te merken. 

Ongetwijfeld hebben E.v.a. en C.P.N. met deze stakingen be

doelingen van verderstrekkende aard gehad dan wel tot uitdrukking 

• zijn gekomen. Het staat wel vast dat men in het kamp der c.P.N.

gaarne had gezien dat de stakingsbeweging veel verder om zich heen

gegrepen had. Men heeft daartoe ook moeite genoeg gedaan, heeft ge

poogd kleinere-partiële-stakinkjes met de grotere in verband te

brengen, de onrust in de bedrijven zo hoog mogelijk op te voeren en

getracht de materiële eisen der stakers uit te breiden tot de ideële:

handen af van Korea.

• 

Men heeft, om het anders te zeggen, de zuiver zakelijke

aard der staking willen verkrachten tot een politieke. Dat dit niet

gelukt is, is, behalve aan de sterk aan de dagtredende onwil te

deze bij de stakers zelf, ook - en niet in de laatste plaats- te

danken aan de houdi�g van sommige -niet co.mrnunistische- stakings

leiders, voor wie -hoezeer deze ook gelcant tegen alles wat naar mili

tairisme en oorlog zweemt- het verbinden aan de staking van het

"geen ingrijpen in Korea-motief" een al te Russische kleur had.

Uit uitlatingen van stakingsleiders werd het volgende ver

nomen: Dat het snelle afbreken der staking in Rotterdam -waarvan de

C.P.N. beweert dat belangrijke winst te boeken valt- deze nochtans

in de hevigste woede heeft doen uitbarsten. (dat deze woede zich 1n

bijzondere mate uit tegen in Rotterdam leidinggevende C.P.N.-ers

behoeft geen betoog.)

Dat men verder node heeft gezien dat de taxi-chauffeurs 
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weer aan het werk gingen. Pogingen zijn aangewend de stakingen der 

taxi-chauffeurs te verbinden met die der bouwvakarbeiders en trans

portarbeiders. 

Men heeft gepoogd al deze groepen samen te laten werken en 

het besluit te doen nemen tot één algemene actie. Dat het zover niet 

is gekomen, is het gevolg van de nuchterheid, de tenslotte toch wars

van Moskou - mentaliteit van de Ned. arbeider, de tegenstand van 

een aantal stakingsleiders, vooral van Transport, èn het toegeven 

aan bepaalde eisen der stakers door de wer kgevers of de toezegging 

• tot herziening der verhouding tussen lonen en prijzen door de re-

• 

] 
gering. Ook heeft de actie der Uniebonden en patroons in de bouw

vakken -de E.v.c.-ers weren van de bouwwerken-, velen bevreesd ge

maakt. Het niet straf doorvoeren van deze dreiging was een wijs be

sluit.

Vastgesteld kan ten slotte worden, dat de stakende Amster

J damse transportarbeiders zich vrij sterk aaP. hun lot overgelaten 

gevoelen. Ze vechten nu nog, slechts met de rug tegen de muur, in 

afweer tegen het toepassen van rancune • 

Vrijgegeven voDr actie. 

Verzonden aan: HBVD 

HB 

B III 

B XI. 
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Vlij vernamen het voleende over de toestand in de 
R.Otterdamse havens: 

In de havens is de toestand nog niet rustig, hoewel 
er niet meer gestaakt wordt. Op 23-8-1950 is er nog een pamflet 
in de haven uitgezet, waarin geklaagd werd over de rancune maatregelen 
die genomen zijn. 

Lowel uit de pers (Waarheid) als uit gesprekken met 
communisten, is gebleken dat men nog volop werkt met solidariteits
lijsten om, zodra dit nodig is, weer te kunnen staken. 
De Jf,.v.c. zou degenen die doorgewerkt hebben dwingen om hun weekgeld 
af te staan ten behoeve van het stakingsfonds, U1 t wordt geargumenteerd 
door het feit dat de E,V.c, ook aan niet georganiseerden die gestaakt 
hebben, heeft uitbetaald. 

���'-' 
I. ��.r-, - CJ."4-..,·.-{,. r.4',;"'��8-1960
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� �- ,/zrP(J



• 

• 
Aan 
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B. 

Onderwerp: 
Verloop der jonpste stakingen 
te Amsterdam en Rçtterdam. 

?-9-1950. 

Let verw1Jzing naar m1Jn schrijven No. 92120 d.d. 5-9-1950 moge 
ik Uwe �xcellentie het voli:i;cnde berichten ter aanvulling van het 
daarbij gevoegde rapport. 

De stakingstactiek der communisten, vermeld onder punt 6 van be
doelde nota, leidde er te Rotterdam aanvankeliJlc toe, dat de politieke 
oogrnerÄen van C.R."N. ehiE.v.c. opzettelijk niet werden kenbaar gemaakt. 

Nadat de stakingen op gang waren, hebben de communisten deze voor
zichti�e tactiek echter minder strak �evolgd • 

Het staat v:el vast, dat men in het communistische kamp gaarne een 
· v_erder om zich been grijpende stakingsbeweging had gezien. cerhalve werd
getracht kleinere conflicten met de grotere stakingen in nauwere rela
tie te brengen en het geheel te verbinden met een politieke achtergrond,
n.l. de strijd voor de vrede en een verentgd verzet der werkers'ter,en
agressie.

De cormnunisten hebben hiermede een beleidsfout gemaakt. Het meren
deel van de stakers toonde zich niet bereid: 

1. eigen concrete eisen op te �even ten gerieve van algemene, doch
vage stakingsleuzen;

2. de materiele opzet der staikne op te offeren aan een door de
cormnunisten nagestreefde politieke stunt.

Ook al bleken deze twee motieven te hebben bijgedragen tot een 
sneller verloop der stakingen, zo wordt dezerzijds het ontbreken van vol
doende fondsen ter ondersteunin� van de stakers aangemerkt als de factor, 
welke -zoals eerder aan�eduid in vorénvermeld rapuort- de doorsla� Raf 
bij het beeindi�en van de onderhavige conflicten • 

Zijne Excellente de 1·inister 
van BinnenlliD.dse laken 
ItlE.bzxi te •s-Gravenhage. 



Copie voor HBVD. 

:Voor iiB 

lio. !2026/II 

Batroft;: VBlll.OOP mm ST!il\ING� TE ,rJmlmDA? :67� ROT'r.mDft.M 

�ver h�t ve�loop deri� Rotterdam en .Aöàtel'dam.ple�ts ceh.ad 

hobb-t)nde �told.ngon0 volt _het vol5onde o_p te l!llrkon. 

Onget\djtelil hebben E.v.o. en· 0.1'.11• o�t deze '"'Stakinc;en be--

doelingèn ven vordorotrekkendo aàr� gohod � nel tot u1t4rulili1l')G 

• zijn_ eeko.oen. Rot stent uel va-at det men in het knmp der o.P.ttJ'.

• 

f'ftQrIW had èczien ido.t do stald.ngabem>gUla voel verdor om. zich heen

searepen·had- !'ell heet� _daartoe ook moeite genoeg sada,m, .hoeft ge•

p�d kle1nàro-part16le-staldnkjes .met do grotere 1!1 varbnnd·te

breJ18on, do onrust. 1n ijo bodrijvon zo hooc mogelijk ·op te voeren en
' . 

getracht de .matorltîló e1son der stakora. uit to bre14en tot !ie ide6le:

ho.nt'len n1" win Koros.

llen heeft, om hc;t- _ � r.; :;ç zeggen, de zuiver zakelijke 
• �Vl/1-� 

aard der staklne v1illon veN77t.s- too tot een pol11.i&ke. Dat dit n1ot

gelukt is, is" behelvo uan de stë�k aan èle d9Ctrea�nde om�il te

deze bij de attlkera zelt, ook - en nièt 1n do lna�ste· plaats- te

dc.nlcen aan de .houd1t\€, van somi�e •µ,iet ooramnnistische- otai:ings

letcs.ere, voor wio -hoezeer deze ook gekant togen alloo '\1at naer nlli-
. 

,, 

tairinzne on oorlog zweemt� het verbinden nan do staking van het 

�GQen inez:ijpe� 1ii Korea�motle�tt een al to ausoische kleur_ bad. 
1 • 

Ui� ultlatinge� van stakingsleiders Tierd nat volgende ver-
. . 

, . 
no.men: Da_t het 'Sllelle atl>Nk:en der staldilB in Rotterdam -waarvan do 

c.P.N. beweèrt dat belangrijke winst te boeken valt- deze nochtans 

in de hevigste woode heeft doen u1tbara�an. (dat deze woede zioh in 

bijzonde1�a mat.e uit teeen in Rotterd.om lo1d1.D:geovende c.P.:w.-ars 

bèlÎoott. geen betoog.) 

Dat men vorder n<?4e hoeft gezien dat de taxi-chauffeurs 



"· 

weer OeD hat werk gingen • .Pog�e:n zijn 6atJ6ö'l'IOnd de stàk$.DG�n .der 

t�xl-chaufteurs te verbindon oot dle der bom?Va!mrbeidera en trans

por ta:rbidllora. 

�en heeft gepoogd al d��e eroeprm as.men te laten werken en 

h&t besluit te doen nemen tot één->alçe�en� actie.:Dat hot zover niet 

is '86ko.11ten, is het eevolg ven de·nuchterhoia, �e tenslotte toch �ars-
. . 

var Moskou- ,mentaliteit van de Ned" arbeilier, de tecenstand van

een aantal sça}tin5sleidere, vooral van Transport� èn het toegaven 

· nnn bepaalde eisen èier. atekors door do tiarJtgevera or ds toezegging

• tot herziening der verhouding tus.ae-.n lonen on 'l)r1jzon · door ae re-

• 

ger.ins• Ook heeft · do acti-e der Un1ebondo!).. en pot;roons 1n èle :l)ouu

valcken -do E. v.o.-ors ,1eren ven da boUYMerkèn-, volen bevreesd se•

mae)tb. Het nio t straf lidoorvooran �mi deze dre1g1ne v.ios een u1,1 s be-

sluit.

Vastgesteld ka� ten él.Dtte worden, d�t de stakende .Amater�. 

d�nse transportarbeiders zich vrij eterk een hun lot ovorgelnton 

sevoelen. Zo· vechter nu .og, sleahts QOt de rug togen do ouur, · n 

ai"waer teeeri net boopn�een von,rencune • 

Vrijgog�ven -VQDr nette. 

verzonden aan: HBW 
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Uit : OD 169II

Voor : OD 1061 

Ag.nr: 91558 

UITTREI<SEL 

Naam: ERKENDE STAKINGEN. 

Naam: STAKINGEN ALGEMEEN. 

Afz. : Verbinding 13 datum: 22-8-50.

Aard van het stuk: Rapport Havenstaking georganiseerd door de EVC te A' dam.

A. F S C HR I F T.

In het gebouw 11 De Valk" te Amsterdam, waar alle stakende EVC en 
ongeorganiseerde havenarbeiders in de ochtenduren aanwezig moeten 
zijn om hun stakerskaart af te laten stempelen, is heden morgen-
22-8-50 - een reorganisatie ingevoerd, waardoor het afstem,elen
langer duurde als gewoonlijk.
De stakers werden in groepen doorgelaten tot de zaal waar de af
stempeling plaats vond. Aan elke groep werd door het S:bakingscomi
té medegedeeld, dat dit comité tot de conclusie was gekomen dat
het posten geen zin meer heeft, dat de werkwillige, gedekt door de
politie, gewoon zijn gang gaat en als men zo iemand wil aanhouden,
de politie er op los slaat.
Het stakings-comité deelde thans mede een andere werkmethode be
dacht te hebben en wel de volgende.
De namen en adressen van de werkwilligen wor den verzamelè. Iedere
staker wordt ingedeeld in een groep van 10 man, welke groep onder
leiding van een voorman-controleur komt te staan. Deze voorman-·
controleur neemt de stakerskaarten van de tot zijn groep behorende
stakers in en deelt hen mede, waar en op welk tijdstip zij zich
moeten verzamelen. Op deze verzamelplaats krijgen de stakers hun
stakerskaart terug, voorzien van een stempel.
De bedoeling is om met deze knok- of terreurploegen de werkwilligen
thuis op te vangen en hun huisgenoten te molesteren, om hiermee
de lust bij de werkwálligen om aan het werk te gaan, aanmerkelijk
te doen minderen.
Tegen 17,30 uur, als de werkwilligen thuis komen, moeten deze
grofpen spektakel maken voor de woning van de werkwillige waardoor
op vele plaatsen in de stad tegelijkertijd de opstootjes zullen
ontstaan en de politie niet in staat zal zijn alle werkwàlligen
te beschermen.
Het stakings-comtié verwacht van deze wijze van opteeden veel
succes en verwacht, dat hei amtal werkwilligen hierdoor sterk te
rug zal lopen •

. Aan een ander deel van de �takers zal worden opgedragen deel te 
nemen aan het werken met steunlijsten, zg.SOL-lijsten. Hiervoor 
zullen speciaal mensen worden aangewezen, die in het bezit zijn 
van een rijwiel. Zij zullen opdracht krijgen om in groepen van 6 
p�rsonen, de omliggende plaatsen met steunlijsten te bewerken. 
Deze groepen zullen ook van spoor-en boot gebruik maken om 1iln 
verschillende plaatsen deze SOL-m�llemtie, door te voeren. 
Ook zal een aantal stakers worden opgedragen om zich 1 s-avonds 
te 19.30 uur te melden op de hierbij gaande adressen of plaatsen 

Zie. bla.2 • 
Uitgetr. door: IV Op aanwijzing van: BV 

Datum: 12-10-50. 

(!\ 40061 • '49 
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UITTREI(SEL 

Uit : Naam: 

Voor: Naam: 

Ag.nr: Afz. : datum: 

Aard van het stuk: 

om deel te nemen aan de SOL collecte, die op deze plaatsen 
straatsgewijze zal worden ingedeeld. 

De stakers die hiervoor zullen wmtàen aangewezen, zullen pas 
nadat zijK hun taak volbracht hebben, van de voorman-controleur 
een merkteken op hun stakerskaart krijgen, waarna de volgende dag 
hierop een stakersstempel aal worden aangebracht. 
Voor ieder gemist stakersstempel zal een dat stakersuitkering wor
den ingehouden. 

• De knok-en terreurploegen tretB:en op i,22-8-50 te 17 uur in werking.
de Sol-actie is reeds in de morgen van 22-8-50 ingegaan, terwijl
de avond-actie hiervoor ingaat op Woensdag 23-8-50.

• 

De namen en adressen van de 
West: Balbaoschool, 

Gebouw 11 Bellamy 11 

avondbijeenkomsten zijn: 

Zuid: De Lange Pier: 
West einde 

Oost: De Archipel: 
Het Wijnvat: 

Centrum:Feestgebouw Assendelft 
Ons Genoegen 
Het Eiland 

De \'ittenstraat 

Noord: Hulpschool 
Zonnhuis 

EIND E.

Bálbaostraat. 
Bellamystraat 
Wittenstraat 28. 

Gov.Flinckstraat 64 
Westeinde 3. 

Minahassastraat 1 
Iepenplein 27.

Assendelftstraat 
Eland straat 
Gr. Wittenbu.rgerstraat 39.
School A.N.J.V.

Laamieg 
Zonneplein. 

-------------------------- ----------------------------------------

Uitgetr. door: Op aanwijzing van:

Datum: 

<t 40061 • '49 



Uit 

.Voor 

OD 905 

OD 1061 

UITTREIZSEL 

Naam: GEGEVENS CBN UTRECHT 

Ag. nr: 70500 

Naam: STAICTNGEN ALGEMEEN 

Afz. : ID Utrecht Datum: 26-9-49 

Aard van het stuk: Verslag huishoudelijke vergadering v.d.ci?N gehouden in het partij
gebouw te Utrecht op 20-9-49 

• 

Uitgetr. door: 

Datum: 

·49 

(Mededeling uit het partij gebouw) 
Volgens Pieter GNIRREP zouden er stakingscomite•a worden gevormd.(GNIRREF 
heeft dit onderwerp alEeerder aangeroerd;zie ook rapport C/1-938'49 d.d. 
13-9-49. Verb.19).Verschillende personen uit Duitaland,Frankrijk en Italie 
zouden aan deze comite•a inlichtingen geven,hoe de pra.ctijk in hun land 
wa.a geweest.Zon zou hier een Pool of Duitser komen;aan deze was een visum 
geweigerd,hij zou nu echter door Gerardus de WAAL (15-9-99) iiin ons land 
worden gebracht.Uit hetgeen zegsman omtrent deze persoon mededeelde viel 
op te maken,dat dit ie bekende communist Gerhard EISLER zou zijn,die 
indertijd uit .Amerika was uitgeweken en in Londen was vastgehouden • 

RM 

15-3-51.

Op aanwijzing van: BIIIk. 
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JJP 
VERBINDING No. 50. � .,.,.i , b, No. P 458. GEHEIM� 

Olerwerp: stakingen nationale
feestdag. 

Ik heb de eer, Uedelgestrenge bijgaand een 4-tal 
courantenknipsels te doen toekomen, betrekking hebbende
op het neerleggen va.n het werk op de nationale feestdag
in het merendeel der Twentse bedrijven. 

Op 6 Mei d.a.v. werd het werk normaal hervat. 
Naar vernomen werd, heeft de EVC op hedenmiddag, 

7 Mei 1 49 de bedrijfskernen van alle bedrijven te Ensche
de opgeroepen ter vergadering. Dezerzijds wordt aangeno
men, dat de EVC z,al trachten, de arbeiders de eis te 
doen stellen, de verzuimde uren uitbetaald te krijgen. 

Mochten verdere ztakingen hiervan het gevolg zjjn ,
dan zal dit terstond worden bericht. 



• 

• 

Nationale feestdag: de Twentsel 
arbeiders vrij _voor. eigen geld! 

Dui<f,elijk, waardig antwoord aan on�'- ft: 
teJYenwer�ende fiabrikaT?,_ten car.:�e �l J(_ ---

0. , �.tTUM: _ b -:..S.- -ff-In geheel Tw�nte hebben gisteren de arbeiders de nationale feestdag gevierd op eigen kosten, door het opnemen van eén collectieve halve snipperdag, of door het nemen van enige uren vrij. Zij hebben hiermee een klii:ikend antwoord gegeven aan de werkgevers, die zich op het standpunt stelden, dat de dag der bevrijding niet leeft onder de bevolking. Zij hebben getoond, wat hun deze dag waard is. Het argument der werkgevers, dat de economische toestand van ons land niet toestaat dat er een halve dag vrij wordt gegeven, was reeds ontzenuwd door de beslissing van het college van rijksli>emiddelaars, die natuu,rlijk in nauwe samenwerking met de regering is genomen. Als deze het 'vrijgeven mogelijk acht, ligt het niet op de, weg der werkgevers. daar tegen �in te gaan wanneer hun dat beter uitkomt. · 
. . • De algemene indruk van de arbei-Na één uur Donderdagmiddl!g lag ders jn Twente was dat de fabrikan

het werk in Twente nagenoeg stil. ten wlllens en wetens, trachtten da 
De arbeiders die toen nog we.rkten. viering van de nationale feestdag 
hebben voor het overgrote deel oe" ongedaan te me.ken. 
bedrijven om vJer uur verlaten. Een oe Stichting van de Arbeid heeft 
en ander is niet zonder strubbelingen op 28 Februari een advies, ui�e
verlopen. _De Enschedese fabrikanten bracht aan de regermg over de

td
vie

hadden. zich zo vastgebeten in �un rmg _van de nationa\e fees a� ,
eenmaal ingenomen standpunt, dat waaruit bleek dat de weikgevers zie 
zJj zelfs weigerden, de a.1·beiders, die op het standpunt stelden, dat de 
wonen buiten de plaatsen waar �j economische toestand niet toeliet. 
werken een dit zijn er enkele dui- dat vi·ijgegeve;n wu worden. 
zendenl met autobuss�n naar hu!s Het N._V.V. en het C.N.V. waren 
t I te , . o be"d . van menmg_ dat op de dag der be-e a n ver1oe1en. e ar 1 eis vrijding volledig vrijgegevçn moest hebben daarop besloten 01n behalve worden met behoud van loon het
de vrije uren. ook nog de buskosten geen dus neerkwam op een 'extra-
voor hun rekening te nemen. vacantledag. De Katholieke Arbei• 
,,,. dersbeweging koos een tussenweg. Zij 

/.. In Hengelo we1,d bij Sto.i;Jc, bij vond het productieverlies niet ver• 
, Dikkers en bij Hazemeijer's Appara• antwoord en vroeg een halve dag 
Jntenfabr\ek het werk om één uur vrij. 

stopgezet. De ochtendploe�en be· Toen de regering beschikte, dat 
eindigden het werk om negen uur het. overheidspersoneel een halve dag 

"in plaats van om elf uur, de middag- vr!f zou krijgen, heeft het N.V.V. 
ploeg , die om elf uur moest begin-, aangedrongen op èen vergunning lnen, begon om negen uw·. In vele◄ van gelijke strekking voor het vrije 
textielfabrieken werd een zelfde re-

1 
bedrijf. Op 2 Mei verleende het, col

geling gevolgd. 1 lege van rijksbemiddelaars deze ver
' .Bli Hazemeijer's Apparatenfabriek gunning. 
lwerd de �id?agploeg, toen zij om r De werkgevers bieven hun standf!)egen lltu wilde �egmnen, de toe- punt handhaven, evenzo deed de
l�ang tot de fab1lek ontzets?· D� J vakbeweging. .ochtendploeg heeft toen tot een uui De Twentse arbeiders hebben op 1doQrgewerkt. d" ·· t d d t · · Bij de katoenmaatschappij Schol- waar ig� w11ze ge oon ' a zi1 v.oor
te . te Al elo kreeg de midda=loeg he� _standpunt. van de. werkgevers 

. n . m . . "''"''. • we1mg wuardering luidden. we m pla�ts van om twee uur om (Bericfrte11 over de planne,1 der arkw a1 t o_vei negen . �ou. pegmnen. de beiders 2ij11 Donderd<.lg tot onze grote mededeling. dat ZIJ met voor twee spijt in een deel der Twentse editiesum· werd toegelaten. d · t d t· da t· 
Bij Bendiens Confectiebedrijven, , çor een ,msvers an er re c ie

wa.ar de arbeiders besloten hadden. met verschenen.) 
om één uur naar hu� te gàan, ging 
om twaalf uur de sirene en zeven -
minuten later sloot de· bedrijfsleiding 
de stroom a.f. De àrbeiders bleven, 
voor zover dit mogelijk was. rustig 
doorwerken. Wie zijn normale werk 
biJ gebrek aan stroom niet kon 
voortzetten, zocht tot één uur andere 
bezigheden. Pas om één uur verlieten 
de l\l"beiders het bedrijf. 

Enkele meisjes, werkzaam bij Kra
mers stoombandfabriek aan de Kot
tendijk te Enschede, die enige uren 
vrij wilden nemen voor eigen reke-

' n!ng. kregen te horen dat Zij dan de 
volgende morgen niet meer terug be
hoef den te komen. Zij zouden ont-
sl�a.�r(lén . .,'. • •r -

Moc�t dit ont$1ag we;kèlijk .gege
ven worden, dan ,zullen de arbeid• 
srers zich wenden tot het rljks• 
arbeidsbureau. 

-It • 

> 

Geen vaste (ijn 
In Twente, in de Gelderse Achterhoek en in andere industrie-gebieden heeft de Nationale Feestdag aanleiding gegeven tot een reeks moeiHikheden in de bedrijven. In tal van plaatsen namen de arbeiders om 
1 uur vrtjaf. hoewel de werkgevers hiertoe geen vergunning hadden verleepd. Een zeer onaanitename situatie ontstond en dit drukte een domper op het feest ter herdenking van onze bevrliding. Wij vragen ons af of het juist is om de schuld hiervan alleen op de werk-

[ gevers te schuiven. In werkelUk:heid berust de schuld bij de hoogste instanties in den lande, l.c. bil de regering. Het is een teken van falend be-leid om geen vast.e richt1ijnen te ge-
l ven inzake de viering van de Nat1onale Feestdag. Eerst te elfder ure kwam het Colle�e van Rl]ksbemiddelaars met èen met eens bindend advies. waarbij de beslissing aan ande. ren werd overgelaten. Dit maakte de verwarring des te groter. Hier was maar één oplossing mogelijk geweest: van hogerhand had , moeten worden bepaald w�nneer de ·arbeid zou worden neergelegd, En dat had dan moeten gelden voor 't gehele industriëleen zakenleven. Het argument. dat er in de meeste plaatsen weinig of geen 
1feesteUjk:heden waren georganiseerd, •mocht van geen .invloed zijn. De vi.1fde Mei zal altlld een bljzondere dag bfüven in de geschiedenis van ons land: op die datum werd Nederland eindellik van een zware druk bevrijd. Hoe innig gelukkig waren wi.1 vier jaar iteleden, en is dat grote feit nu niet
meer waard om gevierd. te worden? Hier had van overheidswege moeten worden bepaald, dat alle beorljven en zaken om één uur des middags of op een ander tl.i dstip gesloten hadden moeten zlin. indien niet met het oog op verlies van productie deze 5de Mei een Zondag kon zijn. Dan zouden ook de zakenlieden hebben geweten waaraan ze zich moesten houden. Nu was � het een hopeloos gesel. �e schuld f ! daarvan berust naar ons �,.oelen a1-

I leJl1 Yiq m; r�mPWr welke tên deze 
1 geen e d egeven met vaste�hand. 
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ONDERNEMERSLEOEN 
� NEDERLAAG ,, 

_Arbeiders �erheten in groten getale' 
,, de bedrziveri 

de werkers op de dag van herdenking voeren. 
De weigering van de onder.nemers 'om 

I 
ipet kracht In het bedrijf te gaan 

der bevrijding van de nazi-overheersing, Opmerkelijk is In deze actie de houding de Sde Mei, een , halve dag vriJaf te 'der Uniebesturen, die l'J!ch. aanve,nkelijk geven, heeft een voor deze ondernemers er tegen verzetten, maar na.dat hun :was averechtse ultwerl<lng gehad. gebleken dat de arbeiders zich aan hun 1 n vrijwel het g�_t:iele land en In de IÛ\\rung niet stoorden, :zitch hier en daar meeste het lndustr,ele leven beheersende met de actie accoord ver�laarden eohbedrijven, lapte!" de arbeiders deze . wel- ter kennel.ijk met' dit voorbehoud, dat gering eenvoudig aan hun laars en ver- de M"beidei:s hun vrije mld:la.g zelf zoulieten om 1t, uur (velen _al eerder) hun 'den moe#n betalen of deze als "sntpperwerkbank of weefmachine, hun werk- uren" !JW!;chouwen. Een stukje In Het plaatsen en fab_rleken. Volk van gisteren J;ievestlgt dit nog eens 

• 
Het Is ons niet ,mogelijk alle bedrijven nadrukkelijk. Boven dit stukje staat 1t1et nàme te noe'men. Daarom volstaan namelijl. In de kop te lezen: ,,Arbeiders wij met het, noemen van de voornaamste, nemen vrij voor eigen rekening". ie ons hedenmorgen bekend waren. Ui!teraa.ro Is da.t niet de opvatitlng der 
In A m s t e r GI a. m verlieten o.a. de e,rbeldera. · , arbeiders. van de metaalbedrijven Ver- Intussen blijkt uit deze zo massaa.1 ge
schure, De Clrk.:l, Blanch!, .Holland, voerde ·actie, waaraan arbei,:iers van 
0renst�ln en Koppel allen het bed;rijf, bij alle · richtingen en organisaties deel
de Kromhout,. Werkspoor, Joh. Moes en namen, dat alles wat de ondernemers 
Du Croo' èn Bra.uns was ,git met bijna op pa.pier decreteren (opvallend Is, dat 
alle arbeiders het geval, terwijl - bij de de ondernemers, die anders zich altijd 
A.D.M., de Fokker, de Dra.ka, Brevo, op het college van Rijksbemiddelaars 
Gelrla en. nog tal van kleJnere bedrijven beroepen, nu het advies van dit -college a; zeer groot� fielen van liet personeel 0m 'negèerden) door eensgezind optreden 
1 uur ,yeJtllokken. der arbeiders- tot een paskm•l ká.n. wor-
Te R Ó t t e r d a m verlieten o.a. bij den gem�k>t. 

1 Wilton-Fijenoord de k>llnkers de lassers, Ongetwijfeld zullen de betrokken wer-
• koperslagers,- caulkers, branders eTu las: kerl!, ulJ: deze wet!lnscha.p de k:.'acht put

sers om 1 uur het bedrijf evenals de ten om daar waar men de vrue mlddaf 
arbeiders van Joostens metaaldraalerij. niet zou wensen uit _te betalen, op de-
Een uitsteken I af T w e n t e .zelfde eensgezlndl: wijze Mtie �� ga.an 
l In eze ac 1e � zien. ter wer e werk voeren voor betaling van de 'VXIJe mld

neergelegd bij vrijwe1 alle �rote en dag door de werkgevers. 
kleinere-textiel- en metaalbear1jven o.a.,�-��----=--

=-
==-"-*-��--' 

bij: (om 12 u1,1r) Menko, Rooll\beek, 
Rooz,endaa.l, Cromhof-Ter Kulle, Nico 
ter K!ulle, Ba!lnshoeve, Blijdensteln, allen 
te Enschede; Blijdenstein, Lo.nnekér. 
Om 1 uur: E.• ter Kulle, Oosterveld, 
Holtex te Enschede en Stork, Holland 

• Signaal, D,lkkers, Hazemeyer Appara
'ten, Heema.f, N.K.$., l)ouwarb. werk• 

\ zaam a.d. koeltoren van T.C.S. 'van de' 
lfa. Kilpers en verder alle andere be-
tgijven te Hengelo. 
De T.T.M., Enschede beëindigde het 

. werk om 4. uur, bij Van Heek Enschede 
verlieten de arbeiders In gedeelten het' 
bedrijf• om 121 1 en 4. uur, Robers, 
Enschede staa1<te de gehele da.g. 

h Ook bÎj Ten Cate, Almelo werd et 
wei:4t neergelegd, evenzo bij Scholten te 

r lmelo en Scholten En 
' e r e c : r.\')we het gehele per-

soneel vàn de grote metaalbedrijven van 
Werk.spoor, Demka en Frans Srnulders. 
In de Za ans t r e e k: o.a. Wessanen 
te Wormerveer (vo!Jed1g), het grootste 
deel van Kllnkenberg te Wormerveer. 
Het gehele -personeel van het metaalbe-

' drijf Asmet.a te Assendelft. 
Aan de H o o g o·v e n s staakt'eI\. de 
arbeiders aan de walserij een half uur. 
Te R h e d e n-A r n h e m het g-ehete 

� per.soneel va.n het metaall:>edrijf Meteoo,r 

\ en driekwart va.n;, het personeel va.n 
Thomassen1 

Aan vele van deze bedrlj�en hebben 
de arbeiders door hun actie van de 
directie d.e toe�egglng wetén af te 
dwingen, dat hun loon zal worden 
doorbetaald, terwijl de anderen be
sloten om de' strijd voor_ ultl>OU.1\,-g 
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De moeilijkheden op df 

nationale feestdag 
Een treffend woord van 

burgemeester Vlam. 
In een toespraak, welke burgemees

ter J. B. Vlam gisteravond hield ter 
gelegenheid van de viering va.n de na
tionale feestdag, werd o.m. gew.izen op 
de moeilijkheden welke 1n de fabrieken 
zijn gerezen op de bevrijdingsdag. De 
heer Vlam zeide: 

"Ik zou in mijn ta.ak vanavond tekort 
schieten, lndJen i"k voorbij zou gaan 
·a.an de moeilijkheden, welke juist he
den zijn opgetreden als gevolg van een 
aangekondigde regeringsma.a.tregel ten 
aanzien van het vrljat geven op deze 
bevrijdingsdag. Ik erken, dat de rege
ring tekort is geschoten In een ju!sle 
en tijdige voorlichting over dit vraag
stuk. Ik erken ook, dat werkgevers en 
werknem;'rs daardoor de tijd misten 
voor een normaal gefundeerd overleg. 
\Maäil dat geeft de werknemers nog niet 
�echt een eigen maa.t�taf a.&n te 
leggen ov ,r wat wel en niet geoorloofd 
is. Twee partijen, werkgevers en werk
nemers, zijn tegenover elka.a.r komen 
te staan op een tijdstip, dat alleen we. 
derzijds vertrouwen beiderlei handelin
gen mag beinvloeden. Oqgetwijfeld zal 
straks blijken, dat beiden zien hebben 
vevgi11t. De werkgever in de ltrachl der 
werkneme1·smassa, d� werknemers m 
het hanteren van hun machtspositie. 
Moge de heden ontstane kloof door het 
karakter van deze herdenkingsdag 
iruI'h..n worden overbrugd. 

.l 
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Wat zijn .de communisten 
,n •�l'H il• H>• # 

I ' van plan?' 

\ 

We voelen niets voor een rubriek in 
1s l:>lad, waarin we elke week met dikke 
ippen over "revolutie" en "sabotage"
hrijven. ,.De Linie" heeft een derge
ke kolom. En één blad in ons 1and met 
1gst- en schrik-aanjagende verhalen 
voldoende. 
Dat wil niet zeggen, dat we geen open 
g moeten hebben voor de activiteit 
n de communisten in ons land. 
Nu heeft in "Politiek en Cultuur" van 
�i 1951 de C.P.N. een boekje open ge-
1an over haar plannen. 1Jit dit pro
amma alleen maar wat punten. 
Jan SchaUcer, Eerste Kamerlid en 
actieleider ,;an de communisten in de 
Jtterdamse Gemeenteraad" schrijft een 
-tikel over "Massa-actie", waaruit we 

a.. knippen: 
.. De Partijbestuursvergadering van _17 en 
18 Maart j.1. karakteriseerde de meuwè 

regering als een oor1ogsregering. 
Een regering, die Nederland volledig be
trekt in de Ame)"ikaanse oorlogspolitiek, 
ons land tot een onderdeèl maakt van de
Amerikaanse oorlogsmachine en die, in
dien de massa's dat niet weten te verhin
deren, ons land betrekken zal in een oor
log met de Sowjet-Unie en de Volks
democratische landen. ,,Het is geen Ne
derlands, geen parlementair en geen na
tionaal kabinet; het is een antinationaal 
agressief oorlogskabinet, ingesteld onder 
druk en dwang van Amerika", zoals "Paul
de Goroot het uitdrukte op de Partijbe
stuursvergadering." (blz. 197). 

En een paai· regels verder: 

.,Paul de Groot zei daarom op de Partij
bestuursvergadla!1·ing, dat het 001·logspro
gram van de nieuwe regering met haar 
hongermaatregelen alleen ongedaan ge
maakt kan worden en deze regering alleen 
vervangen kan worden dooi· een vredes
regering door de massa-staking."

Natuurlijk ontbreekt de zelfcrttf.ek

niet. Een communistische partij-resolu
tie is ondenkbaar rz.onder het verwijt 
over sectarisme, opportunisme en bo
venal trotskisml. We laten deze zelf-
critiek voor wat ze is. 

Tegenover Moskou moet je toch èr
gens een schuldige vinden, wanneer de 
boel zo slecht gaat. 

Belangrijker zijn voor ons nog de 
plannen voor een massa-staking: 

,,De propaganda voor de massa-staking, 
als enig en doeltreffend middel om tegen 
de verslechteringen te vechten, is thans 
onontbeet:lijk. Dat betekent dat onze ka
mei-aden in de bedrijven, op hê.t platte
land, in de buurten. steden en districten, 
zich daarop geheel moeten instellen. elke 
aarzeling, elke twijfel, elke angst en elk
sectarisme moeten overwinnen en moedig 
de leiding in de strijd op zich moeten ne
men." 

Op blz. 202 het slot van Scha1kers ar
tikel: 

.,De regering Drees-'.I:eulings is een oo,r
logsregerlng,. die in de meest felle strijd 
ten val gebracht moet worden. 
Zij kan niets goeds brengen, want haar 
taak is het, de laatste druppel uit. ons
volk te persen. 
Doch die taak is een onmogelijke taak, 
want zij gaat daarmede dwars tegen de
allereerste levensbelangen van het wer
kende volk in·. De strijd der komende 
maanden zal van onze gehele partij grote 
vastberadenheid, besluitvaardigheid, moed 
en activiteit eisen. D.e pa1'tij zal inaeze 
strijd alle muren tussen ons en onze me
de-arbeiders en mede-slachtoffers in de 
P.v.d.A. en N.V.V. moeten · slopen en elke 
mogelijkheid tot eensgezind optreaen, hoe
gering ook, moeten nagaan en doorvoe
ren."

* 0 *

Eén van de ltrachtigste wapenen in 
deze strijd achten de communisten 
en terecht - de pers. Vandaar dat op 
het artikel over "Massa-actie" in het
zelfde tijdschrift een stuk volgt, geti
teld: .,Onze krant en de organisatie van 
de massa-strijd". 

Ook nu weer- de massa-staking.

Met de volgende woorden op blz. 203: 

"Een dergelijke massa-staking ontstaat 
niet -vanzelf. Daarvoor is nodig dat de
werkers overtuigd zijn, dat alleen door

1" 
zulk een actie de uitvoerin� van lJet oor-

'"'Iogsprogram káll y.ro1·de'ri �ê\-lllnäerd. 
ónze algémeeh s\!ct'etaris1' !tè'i' Jbp' deze· 
P.B.-zitting in dit verband verder· De 
propaganda voor de massa-staki�i' is 
t)lans onontbeerlijk." 
Dit -nu kan op massale schaal het best
gesch'ieden door middel van de kranf. "Zij
brengt honderdduizenden werkers het
voor de strijd noodzakelijke oewustzijn 
bij. En verdiept dit verder. Op deze wijze
vervult onze krant, als spreekbuis van 
het partijbestuur, dagelijks haar rol van 
collectieve propagandist." 

We weten nu, wat de communisten 
van plan zijn. 

Voor ongerustheid is geen enkele re
den. 

De bona-fide vakorganisaties, C.N.V., 
K.A.B. en N.V.V. kunnen deze stakings
dreiging opvangen. 

Deze citaten rz.ijn goed voor hen, die 
zich maar al te gemakkelijk laten ge
bruiken voor communistische doelein
den. 

De vredes-acties der communisten be
wijzen, dat er altijd nog heel wat on
nozelen zijn. 

Voor die onnozelen kan men boven
staande aanwijrz.ingen gebruiken. 

R'dam. 
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Het stakingsrecht 
ET stakingsrecht blijft in Nederland volkomen onaangetast. De mi
nis.ter van Justitie overweegt slechts een voorschrift over de wljze, 

a · een staking kan wordel) uitgeroepen. Zo denkt hij aan een 
geschreven wachttern1ijn, aan een regeling voor de stemming over 

t al dan niet afkondigen Yan een staking e!l- over een -verplicht stellen 
an bemjddeling, die de par.tijen tot elkaar moet tFachten te brengen 

voordat het we1·k wo rdt neergelegd. 
Vel'der gaat de m1nister niet. Hij weigert een stakingsverbod en een 

verbod van propaganda voor e , die ten doel heeft de econo
mische orde van het land verstoren, ljn betoog is, dat het "oog
merk" van de verstorin !echts moeilijk aan te tonen is. Dat is een 
slap standpunt. Wat d mlnis r wél w· is reeds gemeengoed in de 

stakingspractijk van v rschillen land ook in Nederland zal e;r 
géén bona fide vakbe, eging zijn, ie t alle m delen ter voorkoming 
van een conflict wil ebruiken v dat zij tot s ken overgaat. In de 
plannen van de minlst is dus all .r winst gele n in de mogelijkheid 
om voorscbrifte11 te geve voor de temming, · over een staking be
slist. Zo zal een regeling, \ rdoor leen zij er een staking kunnen 
stemmen die rechtstreeks bij e con ·et zij etrokken en die dus ze)f 
de eventuele gevolgen zullen dra n, aa orgen, dat de gevolgen van 
een staking grondiger worden bekelè orkomen wordt dan, dat men
sen uit andere bedrijfstakken Just! meestemmen en voor anderen 
beslissen, dàt zij er het bijltje bij m ten neerleggen. 

Soms heeft het bezwaren in ee democratisch land te wonen, waar 
volgens bepaalde rechtsnormen I ordt gerege!!rd. De minister stelt zich 
typisch op zulk een rechtsstandpunt. Hij zegt, dat men wel kan ver
bieden pi-opaganda te Înaken voor ee11 stakill'g, die ten doel heeft de 
economis-che orde te verstoren, maar. . . . dat he( moeilijk te bewijzen--· 
is, dat mèt dát doel propaganda wordt gemaakt. I5af1s''ftilsr. 'AIS"p)•opa
ganda echter niet verboden kan worden, dan kan wel het staken zei( 
ve1·boden worden, als .uit de gevolgen een orde-verstorend element 
blijkt. De spoorwegmensen mogen niet staken. Maar evenzeer en op 
dezelfde gronden Is het recht om lang te staken voor mensen in· andere 
transport-sectoren, zoals de havens, onáanvaardbaar. In elk geval kan 
afzonderlijk wo1·den beslist of een staking de orde verstoort of niet. 
De regering of het parlement kan daarover een uitspraak doen. De 
mogelljkheid dat eert orde-verstorende staking onwettig wo,rdt ver
klaai:d met alle gevolgen voor hen, die dan tóch staken, moet zeker 
worden gevonden. Thans en ook volgens de nieuwe plannen van de mi
nister heeft de regering te weinig middelen om tegen economische orde
verstoring op te treden. 
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Minister Struycken: Geen reden om 
stakingen te verbieden 

Nieuw B IE...lht.rrrrP.n 
twee j ur klaar? 

'!I1,.cfien mocht blijken dat met die mid
delep, jie de huiàige wetgevjng biedt, 
het be

t
;taan der speelclubs niet afdoende 

k�n w tden tegengegaan. zal wetswijzi-' 
zmg o erwogen moeten worden. 

De "nister h�ft zich. met beti-ekking 
tot gratiebeleid ten aanzien van 
poli ke delinquenten aan!(esloten bij
de tloor zijn ambtsvoorgangers gevolgde 

s 

Vooral in e:rking genomen de 

voorden. 
genover een regeling omt 

zeer zware stra n, die in de eerste tijcl 
na de bevrijdin aan politieke clelin
quenten werden o elegd, lijkt het thans 
aangewezen, dat ijzondffi'e aandaoht 
wordt besteed aan de zaken der lang 
gestvaften, d.w.z. n hen. die veroor
deeld werden tot g vangenisstraffen vari 

- twaalf jaar en la er. 

welke bij het stakingsrecht In 
nomen zouden moeten worden staat 
hij in beginsel niet afkerig. Aldue. deelt 
de minister van Justitie in zijn Memo
rie van Antwoord aa,n de Tweede Ka-
mer mede 

Met be.trekking tot het vraagstuk om
trent de organisatie der politie meent 
de ,ninister, ëlat het rapport van de co 
missie-Langemeijer bezwaarlijk . e 
grondslag k<1n leveren voor ee,n oede 
oplossing. Het nadien gevoerde verleg 
en het contact van de ministe .et zij I"' 

collega van BinneJ)landse Za n hebben 
hem de overtuiging gcgev , dat zon
der nieuwe wrijving door ortgezet be
raad ee11 redelijke, aanv rdbare oplos· 
sing van de bestaande moeilijkheden 
kan worden gevonden. Van rivaliteit 
tussen Justitie en Bin enlandse Zaken 
is daarbij geen sprake. 

De regerittg verwac/ in de loop van 
dit zittingsjaar een a itai hoofdpunten 
over een gedeelte van het nieuwe Bt1;r• 
gerlijk W(ltboek aan de vaste commis• 
sie voor privaat. en 8trafrech.t te kunnen 
voorleg{len. Prof. Meijers /leeft de ·hoop 
11itgesprolcen binnen een tiJd van twee 
jaar met het ontwerp voor ee1i nie-ttw 
Burgerlijk Wetboek gereed te zijn'; 

Wat het hazardspel betreft, minister 

1 

Sti-uycken wijst op de geraffineerde op
zet van d.e Haagse speelclul;)s, waar<;loor 
er moeilijk tegen opgetreden kan wor
den. Intussen· is de contröle verscherpt. 

De ministex is ·et voornemens het
vedenen van gr ·e bij wege van alge
mene maatregel aan gehele groepen te
bevorderen. To dusver zijn 138 uitspra
ken, waarbij e doodstraf is opgelegd,
in kracht gewijsde gegaan. ln 36
gevallen · e doodstraf ten uitvoc:r ge" 
legd.

T lotte deelt de minister mede,
d een geheel nieuwe persoonsdocu-

entatie, welke onder meer beoogt de 
justitie van vollediger informaties te
voorzien, in verregaande staat van voor
bereiding 1s. 



COMPLOT IN DE HAVEN 
Is een wet op het staken gewenst ? 

In het Voorlopig VPr�lag- der Tweede Kamer, handelende over de be
groting ,·an Ju,tltle, worden 1le ha.venstt1l<lngen vnn Amsterdlllu en Rot
tudam onder do loupe irenomen. De Kamerleden hehhen zich berrule11 
over de ,•rMg, of cier1telijke stakingen, die kennelijk alleen een politiek 
doel hebben, wettelijk verboden moeten worden, Zlj zljn nlet tot eeu ,•Mt
omliJnd oordeel gekomen. Sommige leden neigen tot oen verbod ,•an alle 
s1aklngen; vele and.oren n.ohten dit te drastlt;ch, maar zij geven 1utn cle 
Minister de suggel!tle om een regeling oJI !'lb1110I te zetten togen de staldn
gen, die alleen 11111.R.r bedoolon de weerirtnnrl In hot Wc11tc11 t,e omlermljnen. 
'Weer andere lPden vragen zich af, of zulli: een regellnir nle1 p�ychologlsoh 
verkeerd �on werken door Juist goedgezlncle arbeiders tot verzet te t>rlk
kelen. 111 het niet beter In geval van 11talclng eon kalmerende radlo-retle te 
houden, zoals MlnlHter DreeA bij de AuguHtW1-woellnge11 deed '! 

Hier ligt Inderdaad etin moelll)lc probleem, dat rijpelljlc overwogen dient 
te worden. lfo1; is d1111rvoor goed precies de elementen te kennen, cllo men 
011ch•rll11g moet afwegen : de werkwijze der 1·ommunlster1, de �lslco'11 van 
polltl1>l<o staklngeu, het K1U1inhorlgl1eld1jgevoel clcr arb�Jdcrs, do In-acht en 
de zw11ld1eld der bona-flde werkliedenbonden, de lnvloPd van bullenln.nd�e 
communl11l l;1cl1e agenten, de kra-Ol1t e11 de zwakheid van een ministeriële 
rede, enzovoort,, 

Jtet Jljkt daarom vruchtbaar het werelrlknooppunt der polltleke haven
lltaklngen, Londen, te analyseren, 

In de AmerlkaanRe "Saturrlay ;E,•enlng Post" tracht de bekende rel!l
reporter EmeRt JJ11user èle llChtergrond der Lo11<IP11se staldngen t.e pellen. 
WU ontlenen daaraan de gegen)ns voor onderstaand artikel. 

Verspieders sluipen 
v.an schip naar s&hip 

In geV811 van 001·log met �usland z.al de 
Londen.se haven een gevaarlijke zone wor
den, omdat. commurustJsche sabotage daaT 
de voornaamste toevoerweg naai· IDuropa 
ka.n afsnijden. 1'ijdens de tweede wereld• 
001-log is weliswaar gebleken, dat de :Srltse 
:havena.rbelder vaderl.andsllevend !s, maar 
toen \\·erd zijn prachtig werk niet door 
Moskou 's Vijfde Colonne gesaboteerd. BIJ 
een 11leuwe oorlog zou dat waa.rschlJnlijk 
andere zijn. 

Bind-IJ hot eind.c va., de oorlog 11-lll>ben do 
cum m.1misfi11che radclr<ta'6-ra al acht _qrota 
1takh1ge11 d,)en uitb,·0Tvei1, waardoor T,et 
werk i•t de 111acl1Uge lia111m werd lam,Qelegà, 
,iog afr1e;:,ien van de t1ocleette/fj� lt4V6(1r 
1tak/Jnge11: nlot minder dan vler-1m-twlnt1_r, 
"' het nfgelopcn jaar. Reed., In vredestijd 
betekent de::e aoliie el!ln ern$tiye aamslag op 
het llCOIU)71li8oh.e le,0t1 van liJl�{Jeland. 

t>e drie grole Londense haven.,ta�ingeu 
yan de laatste paai· ja·ren hebben evenveel 
gemeen· Alii producten van dez'elfdè maèltine. 
En <lat zijn zij ook. DJe ataklngen werden 
alle dde op touw g,ozet door een .kleine kern 
van oommuni11tlsche agllal01'!n, d,te, ge
brul-kn'la.kend van een bepei·kt confldct ge
heel Engeland in hun greep wlsten te krijgen. 
'l'el1kelll! waren hel dezel1'de mannen, <Ue aan 
(lie to, ,,vtjee trokken.. Dezelfde verspieders 
slopen van schlp naar schip, v41,n de ene 
straathoek naru· de andere : dez.elfde op• 
rulers spraken op Cle mal3Sa-meetings. 

De eet·ste va.n deze drJe grole stakingen 
begon vrij onschul<Ug. 

Op 27 Mei 1918 we!<gerde een ploeg van 
elf havenarbeide1·s 'n lading zinke1·Ls over 
te laden In het atooma<:h\p ,,'11heems", 74] 
vl'rlangden mee-r dan het vastgestelde 
tarief, omdu.L de lading "vuil en slecht han
teerbaar" wa-'l. De vakbond stelde de werk• 
gever In het �ltjlt; de gemengd:e co•rr1 1nia.,1e 
>van Onderzoek evencena. Ook de b�llsecnde 
uitspraak van de, uit werkgevera en v.-e1,k
nemers samengestelde, orr!Clële a�bltrage
commlssle luidde, dat het tarld niet koo 
worden verhoogd. De elf mannen bleven 
�r ·bij hun ele on Helen het werk liggen. 
:r,9op bracht de wenkgever de aangele
gE..,held voor de ArbeidBraad VMJ de Lon
den/Ie haven, en deze Raad, waarin werlt· 
�ever-'l en werknemers evenecn.s gelijkelijk 
verlegenwoor<ll,gd ziJn, atratte de onwilligen 
:met eon. acborslng zond-er loon voor de ttjd 
van 2l8ven da.gen. 

'.Ln een normaal geval roti de zaa,k daar
mee afgelopen zijn. Maar twee van de elt 
man waren eommwlist en die betrokken het 
zogenaamde Verdedlg:l'ng.soomlt6 er in, een 
onofficieel lichaam Oflder communletlsche 
lelding, dat algemeeo het "StakilJngacomlté" 
'W'OI'(ii genoemd. 

Dit "S takfa,q.,comitfl'' greep liet l•�de11" 
tale gevai rmn om een n,a,ssa1,e bG11/ll.'J�l.{I ts 
ontketenen. De foo1wis 1/rfä de cl/ arbeiders 
tDCra !m!tmi. bescho1m>lnr1 gelaten, omdat 
daarltt gcim brnlkbuar demaoo.Qi,,ch mate
r/Iuû :at, maar de opruiers manktim {ll'Ole 
op/ic/ van dc 1/�qcfpli,iaire straf, ,11.c als 
,,o,1.111s,i ,qc/iJk'' ,oer1l 110orgcA·lcld. ,,Spltdarl
tell" was de _qroie lem:e. Ha11dlanaors 1·0�11 
op M fwta do l1aven af en overal, w11a.r trlj 
et''.ell al'bcldcra bij elkaar 1:aoe1L staan, 
su 1/c cafeetjes, bcpo,mm1 %(} in bloem-
tij l te 01·01·011 over do n1ecdoge11to:e 
kapotaliltt&n. 1i1r werd,m ope11 l14,0M-mcctlno11 
bl!legd m1 /l(t 011e ploeg na d.tl a11dera li11t 
lrioh O'V6rhal.an om het werk 11667' te loggen. 

Terwijl woedende vdcbondleJ<:tere CNI ar
�dora be7JWOeren, w�r aan het werlt � 
gaa,n zetten de leden va,n het "Stwklngs• 
oomlt6" hun 1tgltat1• voort en toen weldra 
1",66:.1 v- M.300 l,M(Wl.M havenarbeider. 

a�,kten en de sta,kln,g naar andere Engelse 
havè1111 oversloeg, kondigde di> Koning /Ie 
,.noocttoe,<1tand"' af, wat in twee-en-twintig 
J4il.r .J'.)let .111e�r w.a.s gebeuri;I. Mlllta.it·en 
werden b/,la.st met llet los.sen van "nlet
houdbare" ladingen en minister Atllee deed 
een pe11Soonl1Jk peroep op de $taker$ In een 
radio-toespraak. waarin hij ve1·klaarde : .,Dit 
ts 1en stivcing, die 11ig.aat tegen de belangen 
va,n de gewone man." 

Ptrecles tw-.ie weken na het uitibreJoon 
werd de staking plotseling opgeheven. De 
agitators w,nden de ar'.lelder.'! gena.ctig toe 
het werk te hei-vatte11: ,,omdat de machten 
dei· reactie zich in gesloten f,ront tegen.over 
008 "E-bben geplaatst. ' ' 

De N('Juule bcdr<mg: 01>0nf houd, varlllrt•nd 
öén 1lng tot tw� w1,l(en, V<>1>r 250 schepen;  
verllC8 VQJI 266,0110 arlK'hl1<ure11 on  0!!11 ont
wrichting van de wercldRchee1w11,::i.rt, wnar-
,•,�n de gevolgen zloh nog moandonla.ng 
1lede11 gèvoelen, 

Onderlinge solidariteit 
Het zlct er naai· uit, dat de communl.sti

sche piwtU, door zl<:h te verzekeren van de 
le!dllig 1n de Londen.se haven, waar één 
derde van alle BriLae l1avenarbeld'ers woont 
e11 werkt, blnnenltort nog slechts een seintje 
be-hoort to geven om goheel IDngeland te 
kwmen blokkeren. De Londense haven Is 
een saboteut·spairadljs g'eWOrden, waar de 
a,gltators met een minimum aan inspanning 
een maximum aa,n re.sultaa.t kunnen be
rel1ken. 

Deze havenbuurten. die zich over een 
grote a!etand ult.streltken la,ngs het donkere, 
tra,a,g elromende w.a,ter vaa, de '.L'heems, vor
men een wereld op zichzelf. Vroeger gingen 
mAlTl.ncn, die ne,:,gens anders werk konden 
vinden, naar die buurt, wanl voor sjouwers
we11k was geen vakkannis nodig, En wl� er 
eenmaal belandde, was aangewezen op zijn 
bttren, die op hun beuirt van hem afhankelijk 
wwren. ,.Vroeger beschouwden ze ons äls eetl 
apart rrus,'• vertelde een oude havenarbel• 
de.r ; ,.wij woonden In slopl)en, on� ldnderen 
hadden geen &ehoen<m, onze vrouwen wa.ren 
suKkelend. Niemand trok zich let.s van je 
aa.n, behalve Je buum1an. Zo hebben we ge
lee1'<1, vo0r efüander op te komen." 

· /lrl, " de mooste 11lu , m1 ver-
dtVl;l>tetL - 11 <n I evo van cw 
Duitse qo111])a'l".ftQJ1_!enten - maa,·, ii{8êlrfll1fî 
8ê have11a,·beider.s er beter aan toe si:IJn dan 
ooit ttlvm·en, de 01,d,e ycá.�t 11u,i de /1(l1}1m ;11 
even lutrd,wkkig al-11 de reu,k van M vi8 en 
d6 teer. 

.,We weten a1'lemaal wel, dat d,e conunu
nisten a,chter die sta,klngen zitten." 7..el de 
vrouw v,an een ande·re ai,ooider; ,.ik ben 
tegen de wilde 11tak•lrlgen en dat l.q jedereen, 
die Ik ken, Maar wij wonen hl,er allemaal 
bU ellmar, en al.s Ik iemand 7.ou kennen, die 
weer a.a.n het we1•Jt ging, ter�! de anderen 
nog staakt.en, zou Ik he;m nooit meor aan
kijken.'' Niet alleen haar h1an, maar o0k 
haar vader, broers on neven werltten In de 
haven. Z\i V(>(,lde :,Joh dool van een g"Cmeen
.schap en SlOlde daarom de "solldarlteit" 
hoger dan de· n,a,terlële voordelen van de 
nieuwe t\jd. Onderl�l'Ulpen was In haar ogen 
die grootille zonde. 

De Britse havenarbeklers hebben overi
gens meer reden tot tovrcdcnheJd dan enige 
andere categorle van Enge111e werknemer.s. 
Eon unlel<e arbeidsovereenkomst geeft hun 
gelUke medezegglngooho.p met de werkgevers 
bij het toezicht op de Bl'beldsmarltt tn de 
z,;V'8ntig havlln� van hun vaderland. Die 
overeenkomst hee.ft ten doel, de nadelen 
van het losse werk ;r,oV<?el mogelijk op te 
beffcm en gaat c!M.rln verder d8.TI soortge
lijke regelingen in entg 11nder land ter wereld, 
door een combinatie van werkvN•schaffln.g 
en verzekering tegen werkloo11beld. 

Del Londenae b1wen heeft altijd een vriJ 
groot aantal vute nrbeider11 gekend : op het 
ogenblik ongeveer acht-duizend, Deze mea,. 

sen zijn uiteraard zeer geiit<lld op hun VMte 
weekloon, met hel gevolg, dat er bij een 
Londe11.�e .ha ven.stwking al tijd nog een aan- ,tal wet•kwilllgen ovorbl.Jjft, De meesten zijn 
echter steeds lO&se a1•beiders geweest, llf
hank-elijk van het komen en gaan der sche
pen. De ouderen onder hen weten nog heel 
goed, hoe de gegadigden zich vroeger ver
drongen bij de pool'ten van de kaden, waar 
de ploegen werden aangenomen. Het ging 
daai•blJ ruw Loe en een paa.r gebroken ribben 
WIUI er nlels pîj:,,onder.s. ,,Thr1Je 01, tlre 11nok 
eind. tMoo on the l>ool," - dat wil zeggen : 
drie d'agen werk en drie dagen steun - wa19 
in die lUd heel gewoon. 

De tegenwoo1·ddge regeling verzekert de 
!�geschreven havenarbeider.'! echter een
vast minimum weekloon van vlei· pond en
acht shilling. Wanneer zij geen werk voor 
de gehele week kunnen krijgen, wordt hun
voor de ove1·lge tijd ande1• werk in do haven
aangewezen. �aar 00k aLs er in het geheel
geen werk voor hen is, kunnen zij op het
vaste minimum r<)kcnen. liet i$ dtl8 wel
d1ûdelijl,, dat tirJ Enge't8e have11arboiderR
tegenwoordig t1iet 1Jt<Lklln, omdat de nrbeiàs
toestandll>L ongum1Ug voor 111111 zijn. Zij heb
ben het over het algemeen beter dan de ge
mldd.,eJdc Britse a1•belder. Bovendien ja er 
volop . werk voor hen, zodat zij bijna altijd 
boven het mJnlmum uit komen : In het afge. 
lopen ja.al' bijvoorbeeld, bedroegen de minima, 
ode werden uitgekeerd, 11lechta zeven l)rocent 
van het lota.al de:r betaalde lonen, 

De Witte Bond 

Wat 1a er toch aan M hatl<I, in OtlN 
h<wcn" r vraagt het Engelse; volk zich be
zorgd af. Iedere l11we11arbeide1· is lf<l van 
ee-11 11akverct1iyit1g; 1(111111�n die bo11dcn e1· d.an 
nict 11001· tor_qen, dat hun led,m redelijk 
blljvc11 ! 

Met dle vraa,g .komt men dicht bij de kern 
van het 1>1"0bleen1. 

Tw<!<> d<!rdc, von d<> LQndoenlk! havcnarbol
dei-.a - 18,000 va.n d'e 27 .300 - !.� llllllg'PRIO
ten bij d<> grote 'J.'nuiapo1·t and Ge,iend 
1Vorkera Union, dlc een natlona.le bond Ie, 
Jn tegerunelllng tot de plaatselijke bonden, 
waanio slechts afzonderlijke vakg,roepen 
zijn georganiseerd. Die T.G.W.U. - alge
meen de ,,Witte Bond'' genoemd, naar de 
witte L!dmaatschap11ltau.-rten - la die groot
ste vakvereniging ter wet'0ld. Deze bond 
telt 1.300,000 leden en is een van àlC! steun
plla1'0n van de Labou1· Party, waat'aan hlJ 
aa.nziienlüke sommen bijdraagt, 

Ofschoon de ha.venwi,belders alechta een 
mlndorheld vormen ,In de Witte Bond, Is � 
g,eschiedeuls van de org,antsaUe ten nauwgt.e 
verbonden met de sLTij_d van deze arbeldel'8 
voor een mell/llWaa.t·d.lg be.staan. Het ls (Ie 
tcgenwoordig-e m11)ister va.n Bulte11IMdse 
Z!lken, Ernest Bevin, g·ewcest, die, In 11120, 
als v'!lkvorenl.glngsleider de etsen van de 
havenarbelders JngewHligv,l wlst te kl'Ugen : 
oen m.lnlmum dagloon van zestien ehilling, 
d-e achtur1in-da,g en het. weren van goe<lokope 
werkluachtOII. Twee je.ar la-oor slaagde 
BevJn er in ZNl-en•twintrlg vakgroepen, 
waaronder dia van de ha�narbeldiers, te 
verenigen in d� grote T.G.W.U., waarva.n 
hij de eerste secretarui We.tl, Maa.r eerst 
toen hij tijdens de oorl<>g minister va,n Ar
beid w-0rd in het coallt.Le-ca.bJnet, kon hij zijn 
oude vrienden, de havenarbeiders, de huidige, 
bij:,..onder gunsllge regeling atmb�dcn. 

N11, de sf.rl,Jà ,.� ,Qewomicn, 1>111fl011 de ha1•en
arbeider,'1 de Witte Bond echt&r niet mt1M 
� waanlevol. Zt/ bekla.(Jen �ioh ova1' do 



j 
welged-q,ne, zelfingeno.-,nen bonzen� die zich 
nooit meer aan de 1uwèn laten zien oni m.et 
de arbe·iáers bij een gla.s bier ove1· de toe
atand te praten; /1:6 klage,1 over de deftige 
toon m de publicati.es van de bond, over 
laksheid en corruptie onder de lagere func
tio,1arissen, over al te vriendschappelijke 
omgang tu.sse11 vak.verenigingsleiders en

rk.gevers, die gezamenlijk de hand moeten 
oude11 aan de naleving van de O'IJ6treenge

lrornen a1·beicl.svoorwaarde1i. Zij vinde11, m 
. één woord, dat de leiding vat• de grote bond 
zich veel te veel op een afsta1>d hottàt. 

Ten gevolge van clie toe.stand .hebben de 
communistische rad&>aaiers vrij spel gekre
gen, zoals bij de grl)te havenstîakingen van 
1949 en 1950 duidelijk is geb1eken . 

De staking van 27 Juni tot 25 Juli 1949 
was geheel door de co:mmuni.sten op touw 
gezet en geïmporteerd uit Canada, waar de, 
Canadese Zeeliedenbond, wien.s leiding als 
communistisch wordt beschouwd, een sta
king had afgekondigd, omdat Canadese 
reders arbeidsovereenkomsten hadden ge
sloten met de anti-communl<stische Interna
tionale Zeeliedenbond. De Canadese bond 
plaatste een a!IJltal. van zijn a•genten op 
sehepen met bestemming v.oor Engel!IJld en 
dezen zett11n bij aankomst in de Engelse 
havens de bemanningen aan tot ste:kJng. De 
bedoeling was met de "besmette" ladingen 
de Britse havenSJrbeiders te "infecteren" en 
zodoende de ste:ki.ng naar Engeland te l!aten 
overslaan. De bema,nningen van de eerste 
Canadese schepen, die in Londen aankwa

-men - de "Beaverpr,ae'' en de "Argomont" 
- legden inderdaad het werk neer en haa:l-
d(\11 de loopplanken binnen'bool'd om het Jos
sen te beletten. De leiders van de Witte 

Bond verklaarden, dat de scbepen dan maar 
met kranen moesten· worden gelost. Maa.r 
nu begon de communistisehe machinerie te 
werken. En weer traden onder de leden van 
het "StakJngscorhlté" de drie mannen op de 
voorgrond, die in 1948 de zinkerts-staJüng 
hadden geonganiseerd: �nstable, DicJ<ens 
en Saunders. Het resultàat was een verhes 
van 239.670 werkuren, opnieuw grote schade 
voor het economische leven, en de nood
zaak on. weer militairen voor het los.sen 
van "niet-bqudbare" ladingen te gebruiken. 

De drie llommunlstische raddraaiers 
waren nog steeds lid van de Witte Bond, 
maar zij werden, n•a een langdurig "zuive
ringsproces", eindelijk geroyeerd, in het 
voorjaar van 1950. En dat, was juist, waar 
zij en hun partijgenoten op hadden awnge
stuurd. Zij hadden nu aanleiding' voor een 
nieuwe havenstaki� en vonden al spoedig 
een voorwendsel d�:artoe, toen een firma in 
de haven het voornemen te kennen gaf, 250 
man aan te nemen tegen een vast week
loon, en een kleine, plaatselijke organisatie 
mcb daartegen verzette, omdat die.arbeiders 
vroeger altijd dagloon hadden ontvangen. 
Weer schoof men het eigenlij1ke confli<;j; ter
zijde en ditmaal werd na.druk gelegd op het 
royement van de drie agitators. 

Deze staking duurde van 19 April tot 
1 Mei 1�50. Voor de derde ma8l moesten er 
schepen door militairen worden gelost; 
93.750 werkuren gingen verloren. 

Geen van deze stakingen heeft, wat de 
concrete eisen betreft, enig succes opgele
verd. Maar Edward Dickens, de kleine Stalin 
van de Londense haven, heeft openlijk ver
klaard, dat de verloren stakingen de moeite 
best loonden, omda,t er méér bij t:e winnen 
ml dan materieel voordeel. 

Gevaar voor de 

Wester.se wereld ? 
Men mene niet, dait in de Londense ha.�n 

achter iedere kist en achter elke baal een 
communist v.erscholen zit. Nog geen hon� 
derd Londense havenarbeiders zijn Ud va,;n 
de conununistiscbe partij en het aantail 
meelopers wordt op ongeveer vierhonderd 
geschat. �aar de partij weet, door middel 
V'8.n het zeer aiotieve en invloed'rijke "Sta
kingscomité", haar doel toch te bereilten. 
Dit comité telt tegenwoordig �vrti,çn
leden, waaTva:n er op zijn n:unst �zijn 
va:n de communistische 

3
art!J. · In Jul't 1949 verklaar e minister Attlee:

De onofficiële stakingen zijn schadelijk 
�oor net land en voor de eigen regering van·
de arbeiders. De entgen, die er voordeel bij
hebl:>en zijn zij, die graag de mislukking van
onu grote sociaa'1-del'(locratische beweging
zouden zien. Zij geven niets om dit land:
hun hart is ergens anders."

Maar, al is het waar, dat �wel t1ieta de 
Labour-regerit1g zozeer bezwaart ala de 
havenBtaloinge11, het is evenzeer waar, dat 
de regerhig al het mogeZ'Ïjke doet om de 
have,iarbeiderB te <mtzien. En dat is te be
grijp1m, want a.Zs zij zich van de Labour
Party afkeren, zou deze- pMtij, alleen al in 
Londen, op mj11 mbi.st acht zetelB verliezen,, 
voldoende om de tegewwoordige rege1'ini, ten 

· val te brengen. 
Toen tijdens de haven.stalclng, van 194D 

de NationaZ Doek Labour Board, het enige 
lichaam, dat wettelijk bevoegd is om d'erge-

lijke disciplinaire straffen op te leggen, ge. 
dl'elgd had met intrekking van de regeling 
betreffende het minimum weekloon, als � 
a,rbelders niet aan het werk gingen, liet de 
regering nog dezelfde dag verklaren, dat de 
"Labour Board" .,zonder machtiging'' had 
gehandel<d en dat een dergelijke drastlsch.e 
maatregel niet werd overwogen. 

Nlemand"ln Engelancl twijfelt er aan, dat 
de communistische leiders, in geval van een 
oorlog met Rusland, zullen worden geïnter
neerd, zoàls dat tijdens cle tweede wereld
oorlog is gebeurcl met de fascistische voor
mannen. Maar het is de vraag, hoeveel 
stakingen de communisten nog in vredestJ

kUJ1nen organiseren. Eu In verband daarm 
rijst t;evens de vraag, of het, wanneer d 
oorlog eenmaal is ultgebrol<en, wel voldoen
de zou zijn, een paar raddraaiers uit te 
schakelen, die op bet ogenblik bekend staan 
als agitato1·s van de. Vijfde Colonne, nadat 
deze lieden er misschien al in geslaagd zijn 
door middel van de st.aldngen grote invload 
te krijgen op de, aanvankelijk loyale, ba
venarbeiclers. 

Volgelingen van de communistische lel• 
dors, Wier namen thans bekend zijn, zouden, 
In ge,•al van een oorlog met Rusland, wel 
eens de leiding lrunnen nemen bij een bln· 
nenlandse oorlog, gericht tegen de voor-
ne.amste toevoer-wegen van Groot Brittan
nië. En die sabotage zou een ont.zettend 
gevaar kunnen ,vorden voor de Westel'll8 
wereld. 

•
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Geen verbod 
re leden :,,ouden e1• niet over 
en. Jrnt staken in het alge

erb1edcn. ,vel zouden zij de 
,yillen vragen, hoe deze denkt 
verbod van het aanzetten tót 

staking et het oogmerk de economische 
orde te erstoren. Voorts meenden zij, 
dat ove wogen zou kunnen worden een 
regeling te· treffen omtrent bepaalde 
vormen, welke bij het stakingsrecht in 
a<;�t genomen moeten worden. Men zou 
btJ voorbeeld knnnen bepalen, dat eerst 
na inachtneming van een zekere termijn 
mag worden gestaakt, dat 'bij stemmin
gen ondev de �bolders over de vraag, 
of men al dan niet zal staken, zekere 1 
voorschriften moeten worclen nageko
nl'en, welke een eerlijke besluitvorming 
waarborgen, eventueel ook, clat staking 
eerst geoorloofd is, Indien �enûddelings-
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N.V. V.-voorzitter Ooster.huis: 

"AL ZIJN WIJ IDEALISTEN, 
WIJ ZIJN GEEN IDIOTEN" 
E.V.C. begon en verloor in vîer 

'J jaar �1�� ���.J!�.��gen

In vier 'jaar tijd heeft de E.V.C. 173 stak�ten uitgeroepen ep verloren, te 
·weten 35 in 1946, 33 in 1947, 63 in 1948 en '42,in het afgelopen jaar. Deze
tijfers deelde gisteravond de heer H. ()os ter 11,, nis, voorzitter van het N.V.V., 
mede, sprekende in de eerste der zeven grote de1'J.O�stratiev.e vergaderingen, die 
dit vakverbond in het land belegt. De vergaderinlr �erd gehou.den in.de Apollo-
bal te Amsterdam; er waren ongeveer vier du��nd.�zigen. "-

imperialistische macht Europa be- Verenigde ties misbruikt. , 

De heer Oosterhuis wees er op, dat het sociali

� 

en dat het daar,vooi\op 
aJlde

.

r maal een nieuwe, dictatoriale en sohaamteloz wijze de vergaderzaal �er 

dreigt: ·de Sowjet-Unie, die geen sta- Spreker !he innerde er aan, :hoe Mos
bilisatie van de vrede wenst, doch kou, dat na e nederlaag van Dui

�


voortdu:rend het herstel van de door land het ste kste leger heeft op �
twee wereldoorlogen tot armoede ver- bouwd en een -luchtmacht bezit, gro r 
vallen landen saboteert, mede met be- dan die der Westerse landen sam

i
n, 

hulp van haar vijfde colonnes, de com-• tegelijkertijd op sluwe wijze een zo �
munistlsche partijen in de Westerse naamde vredesactie op tou-w zett it 
del:\lOCra,tlsche landen. Het ergste is alles is ,�e•heel\ volgens :ie oude l�er
misschien nog wel, dat. Rusland deze van Lenm, 11hal/.s ook gevolgd, d'oor 
satanische politiek voert in naam van Stalin: de leer vfn list en leugen;' be-
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drog en intimid.\tie, sabotage ed. ter-
�----------------4 reur. In di:t kad� moet men !fok de 

stakingen zien, uitgelokt door de 
E.V.C., die alleen�worden ult.\teroepen 
om onrust en verwarring te/scheppen. 

• / 

Kunnen de vt·ije volkerJ.'n hier dan 
niets tegenover stellen?)Ta, wanneer 
zij zioh geesteljjlk, sgcj�a, L econo
misch en ó ó k m i 1.) t a i r zo sterk 
mogelijk maken. ,.Al zijn wij ideafü
ten," riep spreker uit, .,wij zijn geen 
idioten, die. zich weerloos onder de 
voet laten lopen!'' Hij wekte dan ook 
zijn toehoorders op tegenover de ter
reur en de intimidatie der commu
nisten een zo sterk mogelijik N.V,V. 
te stellen, 

Rede Evert Vermeer 
De heer E v e r t  V e r m e e r, lid V3n 

de Tweede Kamer voor de P. v. d. A" 
zei, dat socialisten, die geleerd helb
ben hun strijd niet te willen voeren 
,,met de wapenen der barbaren" zich 
niettemin voor de vraag gesteld zien, 
wat meer waard is: te str�iden voor de 
vri)heid of onder te gaan in onvrij
heid. Hjj kal)tfu zich eveneens scherp 
tegen de z,g, wedesactie van Stock-

' holm en gispte sterk de lntéllectuelen, 
die deze aeiie stE:unen . 

.... Er zijn lieden, di_e gevaar!i,jker 
ZJJn dan de commumsten," zei hij; 
"wanneer een man als prof. dr . .Jan 
Romein deze actie steunt. dan kan 
hier geen sprake meer zijn van 
naïveteit, maar van misdadigheid ten 
aanzien van de veiligheid van on-s 
volk." 
De vrije volken ,hebben geen andere 

keus; een tweede München mag niet 
meer voorkomen en daarom dienen wij 
ons eensgezind te scharen achter het 
besluit van de regerh11( om daa'dwcrke
lijke steun te verl,men aan de strild 
der Verenigde Naties tegen de 
doo;r Moskou uitgelokte aanval der 
�oord-Koreanen. Korea moete:i wJj 
zie� als _1,en laatste 1:1:aarsc-hµwing; te
gell,JkertJJd mogen WIJ het bmnenland
se gevaar niet over het hoofd zien en 
de vraag rijst of wij wel mogen door
gaan de communisten de middelen te 
veNchaffen de democratie te onder
mijnen. 

Resolutie 
De verga.de.ring nam ten ,,1otte een 

res.o�utie a_an. waarin de politi�k der 
Sow.1et-Ume ernstig werd veroordeeld 

1 

en instemming wei,d betuigd met de 
gewapende hulp aan Zuid-Korea; met 
afwijzing van de Stockholmse vredes
actie worden in deze resolutie "lle 
mensen van goerlen wille :>pgeroepen 
zich niet te later. afschrikken door de 
terreur van de communistiscihe vijfde 
colonne-s en de militaire bedreigbg 
door de Sowjet-Unie te beank•oorden 
met een bèchte organ;satie van de ver

' dediginl( van het Westen, ten einde 
aldus de strijd aan te binden voor een 
wereld van veiligheid, vrijheid en 
vrede. 



toeneming 
aantal in% 
26.500 11.8 
30.500 10.2 
12,200 lQ.2 

7.500 3.8 
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W�J Sl A�fEINI 
H

el Centraal Bureau vaar de Stattstiek, producent van dorre, 
droge cijfers, levert nochtans dikwijls materiaal, dat b .innen 
hel bereik van de grote massa zou moeten worden gebracht. 

Het is niet ondienstig de "massa" op de hoogte te stellen van 
de resultaten van hel wapen, waarnaar tegenwoordig al te veel 
gegrepen wordt: ,,Stoken". •

Na het verbod tot staken in de jaren 1940-1945 (Mei) volgde 
na enige kleine poglngen in de resterende maanden in 1945 een 
golf van 270 stakingen In het jaar 1946. 

In verhouding ·met de "gunstige" jaren gedurende 1919-1932 

- de bloeiperiode van de staaklustigen, die gelukkig vrijwel 
verdween in I de jaren 
·/933-1939 - ts het_varige RESULTATEN VAN DE STAKINGEN 

/aar een "top"-jaar. . IN NEDERLAND IN 19-46 

I
n 1946 braken 270 sta• 

kingen uit, met inbe• 
grip van 42 sympathie-, 

protest- ol politieke sla· 
kingen, wélke wij builen 
beschouwing laten. 
Hiervan resulteerden er 81, 
zegge één !?n derl/g, gun
stig voor de werknemers, 
van 113 stakingen werd 
aan geen enkele der ge• 
stelde eisen ten gunste 
van de werknemers vol• 
doan. 

In 70 gevo/len werd een 
schikking getrof�n en aan 
een gedeelte der eisen Ie

. gemoel gekomen, van 15 
was het resultaat onbekend. 
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Gegevens C. 8. S . 

In hoofdzaak betroffen de geschillen de arbeidsvoorwaarden 
en loonkwestles, In mindere male was de eis verstrekking van 
goederen in natura - dlt vO"oral ln àe textielnijverheid. 

Deze 270 stakingen kostten 681.600 aan verloren arbeldsdagen, 
waarvan 40 % aan sympathie-, protest- ol politieke stakingen 
toebedeeld moeten worden. 

Bijna 80.000 arbeiders waren er bij betrokken. 

S 
token Is hel wapen waarnaar thans t e  spoedig gegrepen 
wordt, slechts in het , "eruilerste geval zou dit mogen 
geschieden. 

Wdt zou er moeten geschieden, indien oJJe werkgevers eens 
gingen slaken? Nationalisatie van aJJe b.edrijven? 

Maar dan zouden wij terecht komen in de totalitaire of wal 
even dictatoriaal zou zijn, de communistische staat. Daarheen 
worden wij ,zo lanqzamerhand dan ook gedreven. Doeh Indien 
het zóver zou zijn, zou het wapen waarnaar thans zo heilig ge
grepeJI wordt, den arbeiders uil de handen gerukt worden. 

Want in de dictatuurstalen - zoals Rusland - is het een• 
volidig verboden te stoken. En of de arbeiders zo · naïef zijn te 
geloven, dal het daar rozengeur en maneschijn is, betwijfelen wij. 
Sta_ll�n helpt nie' vooruit, .mdar achteruit. d. H. 
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Naa :"'."· - �: �--�ä �-.,;.striid 
Op voor de a'lgemene werksta�ing I Wij herinneren hen aan de bekende uitspraak: Heel het raderwerk staat stil De stembus heeft gesproken. De arbei- eind moet komen aan de ongebreidelde Deze strijd speelt zie af in het b�drijf, als uw n1pchtige arm het wil. A�beider� ders hebben hun oordeel voltrokken over uitbuiting. Zij toonden dat zij de strijd op de straat. Honderdduizenden arbeiders van Nederland, v,ijf jaren heeft de Nazide bezittende klasse en haar marionetten- tegen het kapitalisme willen. De verkie, willen loonsverhoging, willen prijsverla- bar·barij geduurd, wij hebben nu genoeg regering Schermerhorn-Drees. Dat staat zingswinst van de C.P.N. is .ongetwijfeld ging. Honderdduizenden arbeiders willen van honger. gebrek en politiestaat. als een paal boven water. medegekomen door de oproepen van onze g�en koloniale avonturen. zij willen een Daarom: staakt, staakt en staakt. On-De _partij van de Arbeid. die op 30 tot partij. vrij Indonesië. Hun parool is: geen man dersteunt de reeds in stFijd zijnde arbei-40 zetels speculeerde, kon het zetelaantal, In Amsterdam, Rotterdam, Zutphen, en geen cent voor een koloniale oorlog. ders. Vormt een eenhe.içisfront in het bedat de partijen, die haar vormden, in 1937 Devente.r; en talrijke andere plaatsen heefr De voorbereiding van de ve1·kiezinaen drijf van communistische, sociaal-demohadden gekregen, niet handhaven. Zij onze Partij in plakkaten, in manifesten, van de Provinciale Staten en de Gemeen- cratische, katholieke· en christelijke ar-heeft een aderlating ondergaan. Duidelij- in de krant en op vergaderingen zich uit- teraden staat vom de deur. beiders. ker dan ooit te voren demonstreerden de gesproken voor de Communistische liJ'st. De beste vo. orbereiding is de strii·d va·n O d b h 1 p e res voor oger oon, voor lagere 

/
leiders van deze klassen•samenwerking� Maar de wins .. t van de C.P_._N. had nog de Nederlandse werkers. 11 h l l d k h k kr L d h prijzen, tegen het kapitalisme, voor het parNj un wi , om a s o ter van et ver� groter unnen �•J.n, wanneer ZIJ m�t ach1 aat e re�ctie se reeuwen over een rotte kapitalisme op te treden. Hetsen en moed de leiding had genomen van dei reehtse regermg, de arbeiders hebben socialisme. Niet naar rechts. maar naar 
,tegen de Communisten, in het gevlei ko- in strijd staande Nederlandse arbeiders; slèchts één taak: de knuppel bij de hand te links. Voor actie en strijd. Vóor de alge-
lmen bij de bourgeoisie was tot op het wanneer de leiders der C.P.N. solidariteit houden. mene werkstaking. laatste ogenblik haar parool. Schermer� met de havenarbeiders hadden betoond, r-------------��---------------. horn demonstreerde dat nog duidelijk aan door niet alleen zoetsappjg te protesteren lde vooravond van d·e verkiezingen, door tegen Schermerhorn, maar de daad van de 
!zich tegenover de stakende arbeiders te algemene werkstaking hadden toegepa;it 
Jplaatsen en zich als sterke man bij de re- tegenover de onwillige ondernemers. actie aan te dienen. De honderdduizenden arbeiders hebben 

De Nederlandse arbeiders hebben hem· op de C.P.N. gestemd, niet opdat deze 
het juiste antwoord gegeven. Partij nu zal hengelen naar ministerzetels, De Partij van de Arbeid laat nu door maar de strijd vàn de Nederlandse wermièlde1 van haar pers do0rschemeren, dat k�rs gaan organiseren. Wij waarschuwen zij in oppositie zal gaan. Niets zou de de arbeidersklasse echter, dat Paul de Nederlandse arbeidèrs liever zijn...... Gr0ot c.s. daartoe niee ber'eid zijn. De maar hel is bluf. Terwille van een samen� C.P.N. zal de .klassenstrijd niet voeren engaan met de Katholieke Volks-Partij zal van het in haar gestelde vertrouwen miszij alles en. dan ook alles willen slikken, bruik maken. Dit zal de practijk leren. De om regeringspartij te blijven. Haar "radi� arbeiders moeten zich daarom niét teleurcale" woorden worden haar in gegeven gesteld voelen en in politieke onverschildoor een koehandel met Romme c.s. om ligheid terugvallen. Hun antwoord moet zo min mogelijk veren te laten. Het gaat zijl).: Verscherpte klássenstrijd! er bij deze heren 0m, welke posities zij De C.P.N. stemmen betekent: Onver-in een eventueel "rooms-rode-coalitie" zoenlijke klassenstrijd! zullen innemen. De doorbraak is mislukt, We moeten deze v0eren, als het moet omdat de Katholieke arbeiders geen ver� tegen de C.P.N. leiding in, want slechts schil zagen in de politiek van hun eigen re� de klassenstrijd kan de verkiezingsbelofactionnaire leiders en die van de Partij van ten ten uitvoer brengen. de Arbeid Zij redeneerden als volgt: wat De reactie lacht in haar vuist. Maar ... gee(t het of wij door de hond of door de zij lacht te vroeg. Zij wil een reactionnaire kat gebeten wQrden. Was het nief Scher- regering. zij verheugt zich erover, dat de merhorn, die de katholie�e mijnwerkers Partij van de Arbeid de gevangene zou met een kluitje in het riet stuurde? Is het zijn van de Katholieke Volkspartij, van niet. deze regeringsautoriteit, die het leger Romme en Korfenhórst. Maar het spreekaan het onderkruipen wil zetten? woord zegt: Wie het laatst lacht, lacht De C.P.N. heeft gewonnen. Honderd- het best. Want de strijd van - de Nederduizenden arbeiders stemden op deze landse arbeiders wordt nîet in het parlePartij, om te demonstreren, dat er een ment gevoerd . . 

De zeeliedenslaking 
De voorgestelde regeling is ver raad aan 
deze pr achti ge een sge zind e staking 

Geen stap terug, maar voor·waarts! 

In een vergadering' van stakende zeelieden, welke in A' dam, op Maandag 20 Mei werd geh0uden, zijn aan het eind belangrijke mededelingen gedaan, die gezien het feit �at de radio mededeling deed. dat 1 B. Blokzîjl, voorzitter HoofdbestuurE.VC. een persocuilijk onderhoud hadaangevraagd bij den Minister PresidentSchermerhorn geen vex;rasSing was.Eerlijk gezegd gaf het ons wel een huiverig gevoel van; wat moet Blokzijl in een persoonlijk onderhoud bespreken? Een gevoel van: er wordt geen eerlijk spel ge
speeld. Dit is inderdaad uitgekomen. Van� daa� dat wat werd medegedeeld geen ver.rassmg bracht want wij waren op het ergste voorbereid. De Landelijke Voorzitter v. d. E.V.C. Blokzijl heeft voorstellen gedaan aan Schermerhorn welke hierop neerkomen: 1. De staking wordt opgeheven en erworden geen rancune-maatregelen genomen tegenover de stakende a.rbeiders. Voorzover de arbeiders niet di-rect aan het werk ezef

den, worden deze in een wachtgeldregeling opgenomen.' 2. Na werkhervatting wordt de E.V.C.opgenomen in het overleg ( contactcommissie} n.aast de. overige organisaties.3. De E.V.C. wordt opgenomen en medepartij bij de C.A.O. voor de zeelieden.Mini�ter Schermerhorn antwoordde, dat ook hij wel iets voelde voor hetgeen naar voren was gebracht. Hij zou overleg plegen en zo spoedig. mogelijk telefonisch mededeling deen. Zondagmiddag deelde hij mede dat hij deze voorstellen niet kon aanvaarden. Wij voor ons konden geen ander ai;itwoord verwachten. Heeft men nu we.i;kelijk de illusie dat men nog iets van deze kant kan verwachten? De voorzitter Kleinsma deelde mede dat Blo,kzijl zelf zou komen, om deze voorstellen te verdedigen. Kleinsma ze1f verklaarde zich tegen voorstellen. Hennink, Lándelijk Hoofdbe-

stuurder kwam de voorstellen verdedigen, daar Blokzïl verhinderd was. eze BenninK verklaarcle dat deze voorstellen het beste ware,n, die er zijn, Het ging in dit conflict pract!sch alleenom de medezeggingsehap (hev1�e protesfen uit de vergadering). Hennmk geeftverder toe, dat deze voorstellen een terugtocht betekenen. Hij zegt: Wij moeten eenpas op de plaats maken. Wij zeggen: Wij doen dooi;.,.deze. voor�stellen te aanvaarden een belangrijke staptei-ug. . Wij willen niet te bteedvoer1g overdeze uiteenzetting zelf uitweiden. De ma�uier waatop door de vergadering werd gereageerd, mede ook door Kleinsma, Voorzitter Landeli,jke Bedi;ijfsgroep Transportwelke ook namens zijn 2 mede-Hoofdbestuurders sprak en zich na Hennink opnieuw tegen deze voorstellen uitsprak, zegt voldoende. 

De vergadering sprak zich uit, dat alle z.eelieden..zich �-veorstel:le1
rmoe ten beraden. Deze voorstellen moeten besprokenworden door de Redersorganisaties. Wij voor ens kunnen bij voorbaat al zeggen dat zij zuJJen worden afgewez�nDeze reactionnaire reders voelen zich sterk staan....... met de regering achter zich en deze voorstellen voor zich. Het is ons onbegrijpelijk hoe men in dit stadium de.ze voorstellen kan doen, vooral als wij ook een Antwerpse havenarbeider konden beluisteren in deze vergadering welke vóór Hennink sprak. Deze gaf een ove,rz.icht hoe de zaak bij de Antwerpse dekkers er voorstaat. Daar wordt niet gemonsteré:I op Hollandse schepen en deze worden ook niet gelost en geladen. Dit vooral waar de Sociaal DemoCl'atische Burgemeester al 

Zie vervolg pag. 2, 3e kolom 
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De stak;kf gen en 
. 
De grote stakingen. die wij de laatste maanden 

hier beleven, gaan in betekenis ver,e uit boven
een loonconflict zonder meer. Natuurlijk, de eisen 
der zeelieden zijn volkomen gerechtvaardigd. Tij• 
dens de oorlog werden hun de schoonste beloften 
gedaan, omdat het Nederlandse kapitalisme maar 
één wens kende: de oorlog tegen Duitsland mede 
helpen winnen, om daarmee aanspraak te kunnen 
maken op een deel van de vruchten van de over
winning. Daaraan werd alles ondergeschikt ge, 
,naakt. Beloften aan de zeelieden, beloften aan de 
Indonesiërs, beloften aan de arbeiders in Neder
land, men was er zo kwistig mee, omdat het op dat 
ogenblik niet méér kostte dan de moeite om ze 
uit te speken. Na dat, wat men ten onechte met 
de_ naam van bevrijding aanduidt, werd de toon 
anders. Men kende toen maar één toverwoord: 
opbouw. En weer wordt het schone uitzicht ge• 
steld van een beter leven, van een menswaardig 
bestaan. Niet nu, maar altijd maar weer in de 
toekomst. Alle eisen van de arbeidersklasse zijn ge
rechtv.aardigd, zolang zij geen menswaardig be
staan heeft, zolang zij ondanks haar werken nog 
van alles te kort komt. De ondernemers maken 
weer grote winsten, zij komen niets te kort. Zij 
hebben maar één doel: de gevolgen van de oorlog 
te doen verdwijnen, met behulp van de arbeiders
klasse, ten koste van de arbeidersklasse. Het zal 
weer de grote massa van werkers moeten zijn, die 
de oorlog betaalt. 

De versterkte strijdlust van de arbeidersklas:.c 
ten opzichte van de vooroorlogse periode is een 
handicap voor dit streven van het groot-kapitaal. 
Stakingen betekenen: verloren arbeidsda!)en, ver
traging van de kapitalistische opbouw, lagere 
winsten. Een voor de arbeiders gewonnen sta• 
king bovendien: meer loon betalen en versterkte 
strijdlust. Het groot-kapitaal heeft zich daarom 
aaneengesloten, om te trachten, ten koste vm'.I 
alles de stakingen onmogelijk te maken, niet alleen 
voor dit ogenblik, maar ook voor de naaste toe

komst. Daarom gaat de betekenis van deze sta
klo_gen verre uit boven een gewoon loonconflict. 
Het is in wezen de strijd van de kapitalisten tegen 
de arbeidersklasse. Zij willen deze staking winnen, 
om de arbeiders murw te beuken, het vertrouwen 
in eigen kracht doen verliezen en zodoende een 
stemming te scheppen, die stakingen in de naaste 
toekomst uitsluiten. ZIJ hebben zich aaneenge
schaard en zullen geen kosten sparen, om hun 
doel te bereiken. Het gaat hun niet meer om de 
zeelieden, het gaat hun tegen de Nederlandse ar
beidersklasse als geheel. Zij worden trouw gehol
pen door hun handlangers: de kerk, de regering 
en niet in de minste mate door de P. v. d. A. en 
het N.V.V. 

De laffe aanvallen in "Het Vrije Volk" over• 
treffen alles, wat we voordien meegemaakt heb
ben. Het voor te stellen, of een werkwillige geen 
onderkruiper, maar een flinke kerel is, dat kan 
alleen een karakterloze persslaaf. 

,.Arbeidersbelang opgeofferd aan communis
tische agitatie", zo schrijven zij. De werkelijkheid 
is, dat er van een C.P .N.-agitatie geen sprake Is. 

de C.P.N. ..� .
... 

Ongetwijfeld, .. De Waarheid" heeft zich achtc; 
de staking gesteld, maar zij laat alles na, dat de 
kracht van de stakende arbeiders kan versterken. 
Zij legt de nadruk op de onwilligheid van de 
werkgevers en tracht aan te tonen, dat de stakers 
eigenlijk zulke brave mensen zijn, die niets liever 
willen, dan zo hard mogelijk werken. ZIJ laat na, 
op het klassekarakter van deze staking te wijzen. 
Terwijl we elke avond in "De Waarheid" op
roepen lezen, om toch in Godsnaam zoveel moge
lijk in het verkiezingsfonds te storten, ons tot iu 
de treure wordt verteld, dat de gehele redactie 
en zelfs Jochem Jofel, althans diens geestelijke 
vader, een dag loon voor het verkiezingsfonds 
hebben afgestaan, vinden we nauwelijks een op• 
roep, om de stakers te ondersteunen. Het verkie
zingsfonds mag dan voor de C.P.N. van groot be
lang zijn, de gehele arbeidersklasse van Nederland 
zou er mee gebaat zijn, als de C.P.N. evenzeer 
ijverde voor de stakingsgelden voor de arbeiders. 
Maar liever dan zich onvoorwaardelijk en met 
kracht achter deze staking te stellen, neemt de 
C.P.N.-leiding een standpunt in, dat bedenkelijk 
dicht bij neutraliteit ligt. Zij wil zich niet com
promitteren tegenover de bourgeoisie, omdat de 
uitslag van de verkiezingen haar mogelijk een aan
tal ministerszetels kan bezorgen. En onder di� 
omstandigheden. zal zij zich ook tegen stakingen
uitspreken, zoals ook de Franse communistische
partij dat deed bij de laatste typografenstaking.

Er dreigt gevaar voor de staking. Gevaar, om
dat een groot deel van de arbeidersklasse onvol• 
doende de belangen ziet. die er op het spel staan. 
Zij onderschatten de werkelijke bedoelingen van 
het groot-kapitaal. Natuurlijk, er bestaat alge
mene sympathie, maar deze uit zich te weinig in 
daden. Een algemene werkstaking van 21 uur zou 
het passende antwoord aan de reactie zijn. Slechts 
een hecht aaneengesloten arbeidersklasse kan als 
overwinnaar uit de strijd komen_ Er wordt ge
steund, maar te weinig. Voor een organisatie als 
de E.V.C. is met bijna 200.000 leden moet het 
mogelijk zijn, het grootste deel van de benodigde 
stakingsgelden bijeen te brengen. Als we vernemen, 
dat de stakers een week met 12 gulden naar huis 
gingen, dan blijkt, dat dat niet het geval is. Alles 
moet er op gezet worden, deze staking te winnen, 
omdat een verlies een terugslag zal brengen in de 
gehele Nederlandse arbeidersklasse. Waar zulke 
belangen op het spel staan, staat maar één weg 
open: werken en nog eens werken om de benodigde 
steungelden bijeen te brengen. Offer niet alleen, 
maar offer veel. Hier moeten, persoonlijke belan• 
ken voor dat ene doel, het winnen van de staking. 
Daarom, werk met steunlijsten, wek je makkers 
in werkplaats en fabriek op Je voorbeeld te volgen, 
Wijst hen op het prachtige voorbeeld van de Am
sterdamse trammannen, die hun gehele verdienste 
van j.l. Zondag, toen de trams in verband met de 
voetbalwedstrijd Holland-België reden. in de sta
kingskassen stortten. 

Tegen de reactie. Tegen het kapitalisme, Steunt 
de stakers !!I 

S. B. 
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