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Communistische agitatie in Amsterdamse bedrijven

1. Uit verschillende binnengekomen "berichten kan worden
afgeleid, dat de C.P.N./B.N.O.P. bezig is om voor 27 Augus-
tus a.s. een nieuwe staking van het Amsterdamse trampersoneel
voor te bereiden. In de nacht van 26 op 27 Augustus zal een
nachtvergadering van het personeel van het Gemeentelijk Ver-
voerbedrijf worden gehouden, waar zal worden beslist, of men
al dan niet over zal gaan tot een staking. De meeste berichten
wijzen er op, dat bij voldoende animo een staking van 24- uur
zal worden afgekondigd, doch vooraanstaande C.P.N.-leden zijn
van mening, dat men, bij nieuwe rancumemaatregelen van B. en W.,
door moet staken tot het bittere einde. De eisen, die in de
nachtvergadering van 26 op 27 Augustus zullen worden gesteld,
zijn: herclassificatie en intrekking van de ontslagen.

Momenteel is het tramcomité bezig de stemming onder het
personeel van het G.V.B, te peilen. Een dezer dagen zal het
comité definitief beslissen, welk standpunt het op de verga-
dering van 26 Augustus zal innemen.

Als de staking bij de Amsterdamse Tram inderdaad doorgang
mocht vinden, bestaat zeer wel de mogelijkheid, dat ook bij
andere gemeentediensten (Publieke Werken, Stadsreiniging,
Haven- en Handelsinrichtingen) het personeel tegelijkertijd
in staking zal gaan.

De stakingsleiders houden er rekening mede, dat ver-
schillenden van hen eventueel zullen worden gearresteerd.

Wellicht heeft de G.P.N, den datum 27 Augustus uitgekozen,
in verband met het feit, dat op 28 Augustus te Amsterdam het
Waarheidzomerfeest wordt gehouden, waar communisten uit het
gehele land aanwezig zullen zijn en de Partij de gelegenheid
zal hebben de ontstane situatie uit te buiten.

2. Indien op 27 Augustus de gemeentediensten in Amsterdam
Inderdaad gaan staken, is te verwachten, dat ook groepen
bouwvakarbeiders het werk voor kortere of langere tijd zullen
neerleggen. Ook zal een deel van de taxichauffeurs zich moge-
lijk solidair verklaren met het trampersoneel.

3* Het is nog niet duidelijk, welk standpunt de ABT/EVC
te Amsterdam bij een eventuele staking van het gemeenteperso-
neel zal innemen. Aan de «ie kant wijzen verschillende, niet
te evalueren berichten er op, dat de EVG ook de Amsterdamse
haven op 27 Augustus wil trachten plat te leggen, doch anders-
zijds blijkt uit een redevoering van P. MEIS, een vooraanstaand
EVC-bestuurder, gehouden op 18 Augustus voor een aantal ABT-
leden, dat de ABT niet voornemens is op losse gronden over te
gaan tot het afkondigen van een nieuwe havenstaking in Amster-
dam, aangezien de EVC niet over de geldmiddelen beschikt om de
stakers een uitkering te geven. In ieder geval verklaarde MEIS
zich uitdrukkelijk tegen 24—uurs- of langzaam-aan-acties.
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Wel zeide MEIS nog, dat zijns inziens de stemming om te
staken gunstig en de strijdlust groot was, maar, zo zeide
hij j "Wij willen niet in herhaling vallen van het gebeurde
in 1950» want het kostte ons vijf jaar om het vertrouwen
van de havenarbeiders terug te winnen en wij zijn niet van
plan dat nog eens te herhalen." (MEIS doelde hier op de
grote havenstaking in Amsterdam in 1950, die op een fiasco
voor de ABT uitliep.)

4-. Of de CPN/EVC er eventueel in zullen slagen om ook in
de metaalsector een staking te ontketenen, is een open vraag.
Er werden geen recente symptomen waargenomen, waaruit zou
kunnen "blijken, dat de communisten hier bezig zijn op korte
termijn tot acties over te gaan.


